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ช่ือเร่ือง การพฒันาโปรแกรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะนกัวชิาชีพนนัทนาการด้าน
การด าเนินงาน 

ผู้วิจยั รัชราวไล สวา่งอรุณ 
ปริญญา ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต 
ปีการศกึษา 2561 
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร. สราวธุ ชยัวิชิต  

  
การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน  

พฒันาโปรแกรมและศึกษาผลเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน  และศึกษาผล
ของการเข้าร่วม โดยท าการศึกษากบั 2 กลุม่หลกั คือ 1) กลุม่ผู้ทรงคณุวฒุิทางด้านวิชาชีพนนัทนาการ จ านวน 
17 คน โดยใช้เทคนิคเดลฟาย เพื่อให้ได้สมรรถนะนักวิชาชีพนนัทนาการ และ 2) กลุ่มนกัวิชาชีพนนัทนาการ 
ประกอบด้วย กลุ่มตวัอย่างที่ใช้เป็นกลุม่ทดลองโปรแกรมฯ คือ นิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  สาขาวิชา
ผู้น านนัทนาการ จ านวน 68 คน แบง่เป็นกลุม่ทดลอง จ านวน 34 คน และกลุม่ควบคมุ จ านวน 34 คน และกลุม่
ตวัอย่างที่ใช้ส าหรับการขยายผลการวิจยั คือ นิสิตสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จ านวน 30 
คน นกัศึกษาสาขาวิชานนัทนาการและการท่องเที่ยว สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ จ านวน 32 คน 
นกัศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฎับ้านสมเด็จเจ้าพระยา จ านวน 36 คน ผลการวิจยัพบว่า 1) 
สมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน ประกอบด้วย สมรรถนะหลกั 3 สมรรถนะ ได้แก่ สมรรถนะ
หลกัด้านการวางแผน การพัฒนา และการจัดการทรัพยากร มีหน่วยสมรรถนะย่อย 6 องค์ประกอบ มีความ
เหมาะสมระดบัมากที่สดุ สมรรถนะหลกัด้านการจัดการบ ารุงรักษา มีหน่วยสมรรถนะย่อย 4 องค์ประกอบ มี
ความเหมาะสมระดบัมากที่สดุ และสมรรถนะหลกัด้านการด าเนินการสิง่อ านวยความสะดวก มีหนว่ยสมรรถนะ
ย่อย 3 องค์ประกอบ มีความเหมาะสมระดบัมากที่สดุ 2) กลุ่มทดลองที่เข้าร่วมโปรแกรมฯ หลงัการทดลอง มี
คะแนนทดสอบสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน  สูงกว่าก่อนทดลอง แตกต่างอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และหลงัการทดลอง กลุม่ทดลองที่เข้าร่วมโปรแกรมฯมีคะแนนทดสอบฯ สงูกว่า
กลุ่มควบคุม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโปรแกรมฯ 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และ 3) กลุ่มขยายผลที่เข้าร่วมโปรแกรมฯ หลงัการทดลอง มีคะแนนทดสอบ
สมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน  สงูกว่าก่อนทดลอง แตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 และความพงึพอใจตอ่การเข้าร่วมโปรแกรมฯ โดยรวมและรายด้านอยูใ่นระดบัมาก และมากที่สดุ  
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The purposes of this research were to study the operation competency of 

recreational professionals, to develop and to examine the results of operational competency to 
promote programs for recreational professionals. The research was carried out with two main groups: 
(1) a group of seventeen experts in the recreational profession by using the Delphi technique 
application in order to generate an operation competency among recreation professionals and (2) a 
group of recreation professionals consisting of a sample group for the program trial: sixty 
eight students from Srinakharinwirot University, studying to be recreational leaders. They were 
divided into thirty four thity four samples for the experimental group and another thirty four for the 
control group. A sample group for research extension are included thirty students from Kasetsart 
University, majoring in Physical Education, thirty-two students from the Institute of Physical 
Education, Bangkok campus, majoring in Recration and Tourism and thirty six students from 
Bansomdejchaophraya Rajabhat University, majoring in Physical Education. The findings revealed 
that 1) the core operation competency of recreation professional consisted of planning, development 
and resource management with six components providing the most suitable level, maintenance 
management with four components which provided the most suitable level, and facility operation with 
three components which provided the most suitable level; 2) the sample group for program trial after 
the experiment resulted in higher scores of operation competency promoting programs for 
recreational professionals than the pre-experiment with the statistically significant difference at .05. 
After the experiment, the sample group for program trial had higher scores than the control group 
with statistically significant difference at .05. The overall satisfaction in program participation was in 
the highest level; and 3) the group of result extensions attending after the experiment gained higher 
scores of operation competency by promoting programs for recreational professionals than in the 
pre-experiment with statistically significant difference of .05. The overall and individual satisfaction in 
program participation was of highest and high level. 
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กิตติกรรมประ กาศ 
 

กติตกิรรมประกาศ 
  

ปริญญานิพนธ์ฉบับนีส้ าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาอย่างย่ิงจาก   อาจารย์ ดร.สราวุธ ชัยวิชิต 
อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์  ท่ีเสียสละเวลาอันมีค่าให้ค าปรึกษา แนะน า และข้อเสนอแนะแก้ไข
ข้อบกพร่องในการจดัท างานวิจยัทกุขัน้ตอน ผู้ วิจยัขอขอบพระคณุเป็นอย่างสงูไว้ ณ ท่ีนี ้

ขอขอบพระคณุ อาจารย์ ดร. กลัพฤกษ์ พลศร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถนอมศกัด์ิ เสนาค า และ
ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว คณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์  ท่ีให้ความกรุณาให้
ค าแนะน า ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงปริญญานิพนธ์ส าเร็จลลุ่วงได้ด้วยดี อนัเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ วิจยัอย่าง
ย่ิง 

ขอขอบพระคุณท่านผู้ เช่ียวชาญทุกท่าน  ท่ีให้ความกรุณาตรวจสอบ  ค าแนะน าและให้
ข้อเสนอแนะปรับปรุงแก้ไขเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัให้มีคณุภาพมากย่ิงขึน้ 

ขอขอบพระคณุผู้ทรงคณุวฒิุทางด้านวิชาชีพนนัทนาการทุกท่านท่ีเสียสละเวลาอนัมีค่าให้ความ
กรุณาตอบแบบสอบถาม และขอขอบคณุ นิสิตสาขาวิชาผู้น านันทนาการ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
นิสิตสาขาวิชาพลศกึษา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ นกัศกึษาสาขาวิชาพลศกึษา มหาวิทยาลยัราชภัฎบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา และนกัศกึษาสาขาวิชาการ สถาบนัการพลศกึษา วิทยาเขตกรุงเทพท่ีให้ความร่วมมือใน
การเข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน 

ขอขอบพระคณุคณาจารย์ทุกท่านท่ีให้ความเอือ้เฟื้อช่วยเหลือในการศึกษา  อาจารย์ผู้สอนท่ีได้
ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ตลอดจนให้ค าแนะน าต่างๆอนัเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการน าไปประยุกต์ใช้ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงอาจารย์ ดร.วณฐัพงศ์ เบญจพงศ์  พ่ีๆเพ่ือนๆน้องๆชาวกรมพลศกึษา รุ่นพ่ีและเพ่ือนนิสิต
ปริญญาเอกสาขาวิชาการจดัการกีฬาและนนัทนาการ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีให้ความช่วยเหลือ 
ให้ค าปรึกษา แนะน า ให้ก าลงัใจ และอยู่เคียงข้างกนัเสมอมา 

ขอขอบพระคุณคุณพ่อวิรัช คุณแม่วิไล สว่างอรุณ  ท่ีอบรมสัง่สอน เป็นก าลงัใจ และสนับสนุน
ทุนการศึกษาผู้ วิจัยมาโดยตลอด  และขอบคุณความรักของครอบครัวสว่างอรุณ  รวมถึงก าลังใจ ความ
ช่วยเหลือ ท าให้ประสบความส าเร็จมาโดยตลอด  รวมทัง้ขอบพระคุณทุกท่านท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการ
ช่วยเหลือวิจัยในครัง้นีใ้นความกรุณาของทุกท่านท่ีกล่าวมาแล้ว  และผู้ ท่ีมิได้กล่าวมาในท่ีนี  ้ผู้ วิจัย 
ขอขอบพระคณุมา ณ โอกาสนี ้

สุดท้ายนีคุ้ณประโยชน์ท่ีได้จากการวิจัย ผู้ วิจัยขอมอบให้แก่บิดา มารดาผู้ ให้ก าเนิด  ครูบา
อาจารย์ท่ีให้ความรู้ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒท่ีให้วิชาความรู้และท าให้เกิดการศกึษาวิจยันีข้ึน้ 
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บทที่ 1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
การเปล่ียนแปลงเป็นหนึ่งในทกัษะท่ีส าคญัและจ าเป็นตอ่การอยู่รอดและเสริมสร้างชีวิต  

โดยจะต้องพัฒนาแผน ปรัชญา แนวคิด และการปฏิบัติ ซึ่งกระบวนการของการเปล่ียนแปลง
จะต้องด าเนินการอย่างต่อเน่ืองเป็นประจ า ทัง้นี ้การเปล่ียนแปลงท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  
ควรเร่ิมต้นบนพืน้ฐานส่วนบุคคล การเปล่ียนแปลงจะเก่ียวข้องกับการพิจารณาไตร่ตรอง 
ตรวจสอบ ทบทวนท่ีผ่านมา เป็นกระบวนการท่ีสร้างความท้าทายใหม่ๆ ในชีวิต การเปล่ียนแปลง
ต้องใช้ความกล้าหาญและความมุ่งมัน่ การใช้เวลาว่างถือเป็นโอกาสท่ีดีท่ีสดุส าหรับการเปล่ียนแปลง 
เน่ืองจากการใช้เวลาว่างมีบริบทเพ่ือการค้นพบ การเร่ิมใหม่ และเป็นจดุเร่ิมแรกของชีวิต เป็นการ
เปิดโอกาสให้บุคคลท่ีได้รับความรู้ใหม่ ทักษะ ทัศนคติ ซึ่งคุณลักษณะเหล่านีจ้ะได้มาจาก
สภาพแวดล้อมท่ีสนบัสนนุและเอาใจใส ่การเปล่ียนแปลงทางวิชาชีพของตนเองจะมีประสิทธิภาพ 
มีความหมาย และเกิดความพึงพอใจได้นัน้ ต้องเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ อย่างต่อเน่ือง และสามารถ
เช่ือมต่อสิ่งใหม่ๆ เพ่ือปรับปรุงและเสริมสร้างตวัเอง ซึ่งสิ่งท่ีส าคญั คือ ความสนใจในการเรียนรู้
ทกัษะและความรู้ใหม่ๆ  แล้วสามารถบรูณาการเพ่ือให้วิชาชีพมีมิตใิหม ่(Edginton & Chen, 2008) 

ปัจจุบันมีความก้าวหน้าทัง้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมากมาย ท าให้  
การด ารงชีวิตของประชาชนมีความสะดวกสบาย รวดเร็ว และสามารถท างานได้คณุภาพและปริมาณ
มากขึน้ อย่างไรก็ตาม การแข่งขนัในทุกกิจกรรมของการด าเนินชีวิตมากขึน้น ามาซึ่งความเครียด
และโรคภัยไข้เจ็บเช่นเดียวกัน หากประชาชนไม่สามารถบริหารจัดการการด าเนินชีวิตของตนเอง  
ให้เกิดดลุยภาพได้ การใช้เวลาว่างหลงัจากการประกอบกิจวตัรประจ าวนัและการท างานอย่างรู้
คุณค่า ย่อมท าให้คุณภาพชีวิตดีขึน้ หากประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  ย่อมส่งผลต่อการพัฒนา
ประเทศให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึน้ การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์จึงเป็นเป้าหมายส าคัญของ  
ทุกประเทศท่ีพยายามส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้ประกอบกิจกรรมนันทนาการ 
อยา่งตอ่เน่ืองจนเป็นสว่นหนึง่ของชีวิต (Godbey, 2006) 

ประเทศไทยได้ให้ความส าคญัในเร่ืองการส่งเสริมสนบัสนุนให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่าง 
ให้เกิดประโยชน์ด้วยกิจกรรมนนัทนาการ เพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิตของประชาชน ดงัจะเห็นได้จาก
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศกัยภาพทรัพยากรมนษุย์ มีเปา้หมายการพฒันาท่ีส าคญัเพ่ือพฒันาคนในทกุมิตแิละในทุกชว่งวยั
ให้เป็นคนดี เก่ง และมีคณุภาพ ประเด็นท่ี 7 การเสริมสร้างศกัยภาพการกีฬาในการสร้างคณุค่า
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ทางสังคมและพัฒนาประเทศ โดยมุ่งส่งเสริมการใช้กิจกรรมนันทนาการและกีฬาเป็นเคร่ืองมือ  
ในการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน การสร้างนิสัย  
รักกีฬาและมีน า้ใจเป็นนักกีฬา และการใช้กีฬาและนันทนาการในการพัฒนาจิตใจ สร้างความ
สามคัคีของคนในชาติ หล่อหลอมการเป็นพลเมืองดี พฒันาคณุภาพชีวิต รวมทัง้การพฒันาทกัษะ
ด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาเพ่ือการอาชีพในระดบันานาชาติในการสร้างช่ือเสียงและเกียรติภูมิ
ของประเทศชาติเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมกีฬา และข้อท่ี 7.4 การพฒันาบุคลากรด้านการกีฬาและ
นนัทนาการเพ่ือรองรับการเติบโตของอตุสาหกรรมกีฬา โดยมุ่งสร้างและพฒันาบุคลากรด้านการ
กีฬาและนนัทนาการ ทัง้ครูหรือผู้สอนกีฬา ผู้ตดัสินกีฬา นกัวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้บริหารการกีฬา 
อาสาสมัครกีฬา ตลอดจนผู้ ท่ีเก่ียวข้องต่างๆ อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน สามารถถ่ายทอด
ความรู้ให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป บุคคลกลุ่มพิเศษและผู้ ด้อยโอกาสได้อย่างถูกต้อง  
และสามารถตอ่ยอดศกัยภาพในการพฒันาเป็นบุคลากรทางการกีฬาและนนัทนาการท่ีมีมาตรฐาน
ของประเทศ รวมทัง้สนับสนุนและเสริมศักยภาพรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬาและ
นนัทนาการ และการพฒันาให้เป็นศนูย์กลางการลงทนุและฐานการผลิตด้านอตุสาหกรรมกีฬาของ
ภมูิภาคเอเชียควบคูก่บัการพฒันาการทอ่งเท่ียวเชิงกีฬาและนนัทนาการ การสนบัสนนุและสง่เสริม
การผลิตบคุลากร และการพฒันานวตักรรมท่ีสนบัสนนุอตุสาหกรรมกีฬาและนนัทนาการ ตลอดจน
มีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ ประกอบการกีฬาและนันทนาการ และธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง  
(ราชกิจจานเุบกษา, 2561, 13 ตลุาคม) 

การก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ท่ียึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาท่ียั่งยืน” 
และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายส าคัญประการหนึ่ง คือ  
เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนท่ีสมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมท่ีดี  
มีจิตสาธารณะ และมีความสขุ โดยมีสขุภาวะและสขุภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุน่ ตลอดจนเป็นคนเก่ง
ท่ีมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และพัฒนาตนเองได้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต โดยก าหนดประเด็น
ยทุธศาสตร์ “การเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพทนุมนษุย์” เพราะทนุมนษุย์ของประเทศไทยยงัมี
ปัญหาในด้านคณุภาพคนในแต่ละช่วงวยั โดยผลลพัธ์ทางการศึกษาของเด็กวยัเรียนค่อนข้างต ่า 
การพัฒนาความรู้และทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ในขณะท่ีคนไทยจ านวนไม่น้อย 
ยงัไมส่ามารถคดักรองและเลือกรับวฒันธรรมได้อย่างเหมาะสม ซึ่งส่งผลตอ่วิกฤตคา่นิยม ทศันคต ิ
และพฤติกรรมในการด าเนินชีวิต การพฒันาในระยะต่อไปจึงต้องให้ความส าคญักบัการวางรากฐาน
การพฒันาคนให้มีความสมบูรณ์ เพ่ือให้คนไทยมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทดัฐานท่ีดีของ
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สังคม ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
ตอ่เน่ือง มีสุขภาวะท่ีดีขึน้ คนทกุช่วงวยัมีทกัษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึน้  มีแนวทางการ
พฒันาท่ีส าคญั คือ การปรับเปล่ียนค่านิยมคนไทยให้มีคณุธรรม จริยธรรม มีวินยั จิตสาธารณะ 
และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ การพฒันาศกัยภาพคนให้มีทกัษะ ความรู้ และความสามารถในการ
ด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า รวมถึงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
(ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ, 2560) 

นโยบายของแผนพัฒนานนัทนาการแห่งชาติ ฉบบัท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) นันทนาการ
เป็นยทุธศาสตร์ท่ีส าคญัในการพฒันาคณุภาพชีวิตท่ีดี โดยพฒันาทัง้ทางด้านร่างกาย จิตใจ สงัคม 
และจิตวิญญาณ ท าให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์ นอกจากนี  ้นันทนาการยังสร้างสัมพันธภาพของคน 
ในชุมชน ท าให้เกิดความสมานฉันท์ มีความเข้มแข็งทางวัฒนธรรม เสริมสร้างความเข้มแข็ง  
ของชุมชน และมีเครือข่ายชุมชนหรือท้องถ่ินในการพัฒนาท้องถ่ิน เป็นเมืองน่าอยู่ มีความสงบ 
สะอาด สะดวก และปลอดภยั มีระเบียบวินยั รวมไปถึงการสร้างนกันนัทนาการอาชีพให้แพร่หลาย
และได้มาตรฐาน มีการสนับสนุนให้ มีการเรียนการสอนในสถานศึกษา จนสามารถผลิต 
นกันนัทนาการรุ่นใหม่ท่ีมีความรู้ และขีดความสามารถในการมีวิจารณญาณ วิเคราะห์ สงัเคราะห์ 
และตดัสินใจ การใช้ประโยชน์จากศาสตร์ของนนัทนาการได้อย่างมีพลงัในการขบัเคล่ือนกระแส
นนัทนาการได้ในยุคใหม่ ซึ่งยุทธศาสตร์ท่ีส าคญัประการหนึ่งของแผนพฒันานนัทนาการแห่งชาติ 
ฉบบัท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพฒันาการจดัการทรัพยากรนนัทนาการ 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรนันทนาการ เพ่ือพัฒนาแหล่ง
นันทนาการ สถานท่ี และสิ่งอ านวยความสะดวกเก่ียวกับนันทนาการให้มีมาตรฐาน พัฒนา 
การบริหารจัดการนันทนาการให้มีมาตรฐาน  จัดหาแหล่งทุน/งบประมาณ สนับสนุนภารกิจ 
การพัฒนางานนันทนาการทัง้ระบบ และเพ่ือพัฒนากฎ ระเบียบ ท่ีเก่ียวข้องกับนันทนาการ  
(กรมพลศกึษา, 2560) 

ในประเทศไทยมีนนัทนาการหลากหลายรูปแบบ มีหน่วยงานหรือองค์กรให้ความส าคญั
จัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าร่วม ได้พัฒนาคุณภาพชีวิต มีสุขภาพดี  
ทัง้ทางด้านร่างกายและจิตใจ แต่การเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของประชาชนยังขาดความ
หลากหลายในกิจกรรม เน่ืองจากประชาชนขาดความรู้และโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรม
นนัทนาการอ่ืนๆ ซึ่งหากได้มีการจดัการเรียนรู้และจดักิจกรรมนนัทนาการให้มีความหลากหลาย 
จะช่วยให้ประชาชนมีทางเลือกได้มากขึน้ กล่าวคือ ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบันนัทนาการยงัมีอยู่
อย่างจ ากดัในสงัคม ท าให้การด าเนินการตามแนวความคิดทางนนัทนาการไม่สามารถด าเนินการ
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อย่างเป็นระบบท่ีเช่ือมโยงกนัได้ นอกจากนี ้การผลิตบุคลากร (นกันนัทนาการ) ตามมาตรฐานสากล
จากองค์กรท่ีเก่ียวข้องยงัขาดการสนบัสนนุจากทางภาครัฐ ด้วยเหตจุากการถกูละเลยความส าคญั
จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการสร้างขอบข่ายการปฏิบตัิหน้าท่ี (Competency) การเกิดใบรับรอง
วิชาชีพจึงเป็นเร่ืองท่ียงัไม่ปรากฏอยู่ในสงัคมไทย ซึ่งถือเป็นอปุสรรคหนึ่งตอ่การพฒันาโอกาสทาง
อาชีพนันทนาการท่ีเป็นข้อจ ากัดในสายอาชีพงานนันทนาการต่างๆ รวมไปถึงความรับผิดชอบ  
และความก้าวหน้าการเจริญเตบิโตทางอาชีพอยา่งเสมอภาค 

การท่ีประเทศจะพัฒนาก้าวหน้าไปได้ด้วยดีนัน้ จ าเป็นต้องอาศยัการพัฒนาก าลังคน  
และระบบคุณค่าต่างๆ ของมนุษย์เป็นส าคัญ แนวคิดเร่ืองสมรรถนะมีพืน้ฐานมาจากการมุ่ง
เสริมสร้างความสามารถให้ทรัพยากรบคุคล โดยมีความเช่ือว่า เม่ือพฒันาคนให้มีความสามารถแล้ว 
คนจะใช้ความสามารถท่ีมีไปผลกัดนัให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ดงันัน้ การน าเร่ืองสมรรถนะมาใช้
ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ จงึควรมุ่งพฒันาทรัพยากรบคุคลขององค์กรเป็นส าคญั ต้องมีการพิจารณา
วา่บุคคลในองค์กรมีความสามารถอย่างไรจึงจะท าให้องค์กรชนะคูแ่ข่งและบรรลเุปา้หมายท่ีตัง้ไว้ 
(วรากรณ์ สามโกเศศ, 2542) 

ฉะนัน้ การท่ีจะท าให้องค์กรทางนนัทนาการมีการท างานท่ีบรรลุเปา้หมายตามท่ีได้ตัง้ไว้ 
สิ่งท่ีส าคัญ คือ การมีบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ มีการท างานท่ีมีระบบระเบียบแบบแผน  
การให้บริการทางด้านนันทนาการของนักวิชาชีพนันทนาการท่ีมีบทบาทและรับผิดชอบในการ
บริการประชาชน ซึ่ง “สมรรถนะ” ถือเป็นคณุลกัษณะเชิงพฤติกรรมท่ีเป็นผลมาจากความรู้ ทกัษะ
ความสามารถ และคณุลกัษณะอ่ืนๆ ท่ีท าให้บคุคลสามารถสร้างผลงานได้โดดเดน่กว่าเพ่ือนร่วมงาน
ในองค์กร กล่าวคือ การท่ีบุคคลจะแสดงสมรรถนะใดสมรรถนะหนึ่งได้ มกัจะต้องมีองค์ประกอบ
ของทัง้ความรู้ ทกัษะ/ความสามารถ และคณุลกัษณะอ่ืนๆ (ส านกังานคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือน, 2553) ซึ่งในปัจจุบนัต้องมีการท างานตามหลกัสมรรถนะหลกัท่ีจะต้องมีความรู้และทกัษะท่ี
สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของสังคมไทย เพ่ือจะท าให้วิชาชีพทางด้านนันทนาการ 
มีประโยชน์และมีคณุคา่ สามารถน าการเปล่ียนแปลงและพฒันาสงัคมไปสูใ่นทิศทางท่ีดีในอนาคต 

ดงันัน้ นกัวิชาชีพนนัทนาการ (Recreation Professional) จะต้องมีสมรรถนะกลุม่ความรู้ 
(Knowledge) ทกัษะ (Skill) และคณุลกัษณะบคุคล (Attributes) ซึง่จะสะท้อนให้เห็นจากพฤติกรรม
ในการท างานท่ีแสดงออกของแต่ละบุคคลท่ีสามารถวัดและสังเกตเห็นได้ จะช่วยสนับสนุนให้
องค์กรบรรลุเป้าหมายตามวิสยัทัศน์ได้ จึงจ าเป็นต้องมีความรู้และทักษะในการบริการท่ีต้องใช้ 
การบริหารความสัมพันธ์ในการท างาน และต้องมีความรู้ความสามารถเข้าใจถึงหน้าท่ีทางการ
จดัการท่ีเก่ียวข้องกบังานของตนเอง ไมว่่าจะเป็นการวางแผนงาน การจดัระเบียบองค์กร การชีน้ า 
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หรือแม้กระทัง่การควบคมุและการประเมินผล ซึง่ถือว่าเป็นสมรรถนะหรือความสามารถ (Competency) 
ประการต้นๆ ท่ีผู้ ท่ีท างานด้านนนัทนาการต้องมีความเช่ียวชาญในวิชาชีพของตน และเป็นตวัชีว้ดั
ความสามารถและบ่งบอกถึงความแตกต่างท่ีจะเป็นปัจจัยท าให้การจัดการต่างๆ ในองค์กร
นันทนาการและการใช้เวลาว่างบรรลุผลส าเร็จตามท่ีได้ตัง้เป้าหมายไว้ (สราวุธ ชัยวิชิต, 2554)  
จึงเห็นได้ว่านักวิชาชีพนันทนาการจะต้องมีสมรรถนะหลัก (Core Competency) เป็นทักษะและ
ความสามารถพิเศษของนักวิชาชีพนันทนาการท่ีจ าเป็นต้องมีเพ่ือการให้บริการในตลาดท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา การปรับตวัตอ่การเปล่ียนแปลงส าคญัท่ีสดุตอ่ความส าเร็จในอนาคตของ
วิชาชีพนี ้โดยเฉพาะในประเทศไทยท่ียังขาดความชัดเจนในเร่ืองการท างานด้านนันทนาการ 
ซึ่งส่งผลต่อการขาดทักษะและความรู้ ความสามารถ และความกล้าท่ีจะเป็นผู้น าวิชาชีพนีไ้ปสู่
ทศวรรษหน้าของประเทศไทย 

จะเห็นได้ว่า บุคลากรท่ีมีวิชาชีพทางด้านนันทนาการมีความส าคัญและต้องมี 
สมรรถนะตา่งๆ ท่ีจ าเป็นในการท างานด้านนนัทนาการ กลา่วคือ กระบวนการวางแผน การพฒันา 
การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกและทรัพยากรธรรมชาติ เป็นงานในหน้าท่ีรับผิดชอบท่ีส าคญั
ของนกัวิชาชีพนนัทนาการ ทรัพยากรทางกายภาพไม่ได้มีไว้เพียงใช้เป็นสถานท่ีและพืน้ท่ีส าหรับ
การใช้เวลาว่างเท่านัน้ แต่เป็นส่วนประกอบของโครงสร้างทางสังคมของชุมชน ทรัพยากรทาง
กายภาพและธรรมชาติสามารถพัฒนาน าไปใช้ในการสร้างโอกาสในการเล่นเพ่ือความบันเทิง  
การขัดเกลาทางสังคม หรือเพียงเพ่ือความงาม ยงัเป็นการพัฒนาและการด าเนินงานสิ่งอ านวย
ความสะดวกทางกายภาพ คือ การเพิ่มคุณภาพชีวิตท่ีดีให้แก่ผู้ เข้าร่วมทุกคน เป็นผู้ ท่ีส่งเส ริม 
สนบัสนนุการให้บริการให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้ โดยมุง่เน้นการให้บริการทางนนัทนาการ
ส าหรับพลเมืองท่ีอยู่ในชุมชนและในท้องถ่ิน ดงันัน้  สมรรถนะหลกั (Core Competency) ในการ
ท างานจะเป็นการให้บริการท่ีไม่เฉพาะเจาะจง คือ  สมรรถนะด้านการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
การวางแผน การพัฒนา และการจัดการทรัพยากร (Resource Planning, Development,  
and Management) เป็นการพัฒนาและจัดเตรียมแผนแม่บทการจัดการทรัพยากร ประเมินผล  
การจดัการ และชีแ้จงรายละเอียดส าหรับการพัฒนาทรัพยากร  เก็บรักษาทรัพยากรท่ีมีในองค์กร 
จดัท าอุปกรณ์หรือสิ่งอ านวยความสะดวกตามความเหมาะสม ความต้องการส าหรับผู้ รับบริการ 
รวมไปถึงส าหรับคนพิการ  และติดตาม สังเกต ปรับปรุง ซ่อมแซม การจัดการบ ารุงรักษา 
(Maintenance Management) การจัดการ ดูแลรักษาพืน้ท่ี อุปกรณ์  สิ่งอ านวยความสะดวก 
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ควบคมุ ดแูล ป้องกนั การจดัการโปรแกรม การแนะน าจดัเตรียม ซ่อมแซม 
ตรวจตราอุปกรณ์หรือสิ่งอ านวยความสะดวกเป็นประจ า อีกทัง้ควบคุม สังเกตการท างานของ 
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ผู้ รับจ้างและท่ีปรึกษาในงาน และการด าเนินการสิ่งอ านวยความสะดวก (Facility Operation)  
การพัฒนาและจัดเตรียมความพร้อมส าหรับเปิดหรือปิดการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวก  
การจัดหาและจัดการดูแล โดยเฉพาะสิ่งก่อสร้างหรือทั่วบริเวณ การจัดการขัน้ตอนดูแลความ
ปลอดภยั และการควบคมุและดแูลตรวจสอบความปลอดภยั (Rossman & McKinney, 2000) 

จะเห็นได้ว่า นักวิชาชีพนันทนาการนัน้จะต้องมีสมรรถนะหลักเพ่ือใช้เป็นตัวก าหนด
ทิศทางในการปฏิบตัิงาน เพ่ือให้การปฏิบตัิงานนัน้บรรลผุลส าเร็จ และสามารถให้บริการผู้ เข้าร่วม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจยัในฐานะท่ีเป็นบคุลากรทางด้านวิชาชีพนนัทนาการจึงมีความมุ่งมัน่  
ท่ีจะให้ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการผลิตบุคลากรทางวิชาชีพนันทนาการในประเทศไทยเล็งเห็น
ความส าคัญในการพัฒนาสมรรถนะหรือความสามารถหลักในการปฏิบัติงานของนักวิชาชีพ
นนัทนาการ เพ่ือท่ีจะท าให้วิชาชีพทางด้านนนัทนาการมีประโยชน์และมีคณุคา่ตอ่การเปล่ียนแปลง
และพฒันาไปสูใ่นทิศทางท่ีดีในอนาคต 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาสมรรถนะหลักหรือ
ความสามารถหลกัของนกัวิชาชีพนนัทนาการท่ีมีความส าคญัและมีความจ าเป็นตอ่การปฏิบตัิงาน
ทางด้านนันทนาการในด้านการด าเนินงาน (Operation Competency) ซึ่งรวมถึงการให้บริการ
ประชาชนหรือผู้ เข้าร่วมกิจกรรมนนัทนาการท่ีมีความต้องการท่ีหลากหลายและแตกต่างกนั จึงได้
ศึกษาการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน  
เพ่ือน าข้อมูลและองค์ความรู้ทางด้านการด าเนินงานท่ีได้จากการวิจัยไปใช้ในการวางแผนและ
ก าหนดสมรรถนะทางวิชาชีพนันทนาการ เป็นการยกระดบัการท างานให้มีมาตรฐานทางวิชาชีพ 
ท่ีมีคณุภาพสอดคล้องกบับริบทและความต้องการของสงัคมไทยตอ่ไป 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายไว้ดงันี ้
1. เพ่ือศกึษาสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน 
2. เพ่ือพฒันาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน 
3. เพ่ือศึกษาผลของการเข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนนัทนาการ

ด้านการด าเนินงาน 
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ความส าคัญของการวิจัย 
เพ่ือเป็นการพัฒนาองค์ความรู้สมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน  

โดยน ามาประยุกต์ใช้กับบุคลากรผู้ ซึ่งเป็นนักวิชาชีพนันทนาการ ซึ่งผลการวิจัยท าให้ทราบถึง
สมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน และเป็นการพฒันาโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน เป็นแนวทางส าหรับหน่วยงานหรือสถาบนั 
ท่ีเก่ียวข้องในการน าโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะด้านการด าเนินงานของนกัวิชาชีพนนัทนาการ
ไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการพัฒนาบุคลากรด้านนนัทนาการต่อไป ท าให้การพัฒนาทรัพยากร
ด้านนีมี้ทิศทางท่ีชดัเจนมากขึน้ อีกทัง้บคุลากรด้านนนัทนาการจะได้รับการพฒันาอย่างมีทิศทาง 
มีความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพท่ีสามารถน าความรู้ ความสามารถไปใช้ในการ
พฒันางานด้านนนัทนาการได้อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ท่ีมุ่งเน้นศึกษา
เฉพาะสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงานเทา่นัน้ โดยมีขอบเขตของการวิจยั ดงันี ้

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัครัง้นีไ้ด้มากจากแหล่งข้อมูล 2 กลุ่มหลกั คือ  

1) กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาชีพนันทนาการ ได้แก่ ผู้บริหารองค์กรนันทนาการ นักวิชาการ 
หวัหน้าองค์กรนนัทนาการท่ีมีความรู้ ความช านาญ และมีประสบการณ์ทางวิชาชีพนันทนาการ  
และ 2) กลุม่นกัวิชาชีพนนัทนาการ 

ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรอิสระ ได้แก่  โปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการ 

ด้านการด าเนินงาน ประกอบด้วย ตวัแปรสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน 
แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) การวางแผน การพัฒนา และการจัดการทรัพยากร (Resource Planning, 
Development, and Management) 2) การจัดการบ ารุง รักษา (Maintenance Management) 
และ 3) การด าเนินการสิ่งอ านวยความสะดวก (Facility Operation) 

ตวัแปรตาม ได้แก่ สมรรถนะวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
ความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถของนักวิชาชีพนันทนาการในการจ าแนกข้อมูล (Recall) 
การวิเคราะห์ (Analysis) การประยุกต์ (Application) ในการด าเนินงานนันทนาการ เก่ียวกับ 
การวางแผน การพัฒนา และการจัดการทรัพยากร (Resource Planning, Development,  
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and Management) การจัดการบ ารุงรักษา (Maintenance Management) และการด าเนินการ 
สิ่งอ านวยความสะดวก (Facility Operation) 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. การพัฒนาโปรแกรม  หมายถึง กระบวนการ วิธีการ และขัน้ตอนในการสร้าง
โปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน ใช้ระยะเวลาด าเนินการ 
8 สปัดาห์ สัปดาห์ละ 1 ครัง้ ครัง้ละ 2 ชั่วโมง ในการด าเนินการทดสอบจะมีการประเมินความรู้
ของผู้ เข้าร่วมโปรแกรมก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรม ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน การพัฒนา 
และการจดัการทรัพยากร (Resource Planning, Development, and Management) การจดัการ
บ ารุงรักษา (Maintenance Management) และการด าเนินการสิ่งอ านวยความสะดวก (Facility 
Operation) 

2. สมรรถนะวิชาชีพนันทนาการ หมายถึง คุณลักษณะความสามารถของบุคคล 
ท่ีแสดงออกมาในเชิงพฤตกิรรมท่ีส่งผลให้บคุลากรปฏิบตังิานหรือกระท าสิ่งตา่งๆ ได้ตามมาตรฐาน 
และส่งผลให้ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ได้ตามวตัถุประสงค์ ประสบความส าเร็จ และบรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีต้องการ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความสามารถในการจ าแนกข้อมลูเก่ียวกบั
การด าเนินงานนันทนาการใดบ้างท่ีมีความเก่ียวข้องกับงาน (Recall) สามารถประยุกต์ความรู้ 
ความเข้าใจเก่ียวกบัการด าเนินงานนนัทนาการไปประยุกต์ใช้ในการท างาน (Application) และมี
ความสามารถในการวิเคราะห์โดยน าความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการด าเนินงานนันทนาการ 
ไปวิเคราะห์แก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้กบังานนนัทนาการได้ (Analysis) 

3. สมรรถนะด้านการด าเนินงาน หมายถึง ความสามารถในการใช้ความรู้ในการ
ปฏิบตังิานของนกัวิชาชีพนนัทนาการ ท่ีเป็นองค์ความรู้ด้านการด าเนินงานนนัทนาการ (Operation) 
ด้านตา่งๆ (Rossman & McKinney, 2000) ประกอบด้วย 

3.1 การวางแผน การพัฒนา และการจัดการทรัพยากร (Resource Planning, 
Development, and Management) หมายถึง การประเมินการจัดการและชีแ้จงรายละเอียด
ส าหรับการพฒันาทรัพยากร การพฒันาและจดัเตรียมแผนการด าเนินงาน การวิเคราะห์สถานการณ์ 
ความเส่ียง พร้อมก ากบัติดตาม การจดัเตรียมอปุกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้ รับบริการ 
การจัดการและด าเนินการทางกายภาพขององค์กร การใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน  
การวางแผนและพฒันา 
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3.2 การจัดการบ ารุงรักษา (Maintenance Management) หมายถึง การจัดการ 
และดแูลรักษามาตรฐานอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก การควบคุมดูแล ป้องกัน และจดัการ
โปรแกรม การแนะน าจดัเตรียม ซ่อมแซม เปล่ียนอปุกรณ์หรือสิ่งอ านวยความสะดวก การด าเนินงาน
ตามกฎระเบียบข้อบงัคบัขององค์กรท่ีเก่ียวข้อง 

3.3 การด าเนินการสิ่ งอ านวยความสะดวก  (Facility Operation) หมายถึง  
การพฒันาและจดัเตรียมความพร้อมส าหรับการให้บริการทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวก 
การจดัหาและจัดการดูแลการใช้ทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวก รวมถึงการจัดการ ดูแล 
และตรวจสอบความปลอดภยั 

4. นักวิชาชีพนันทนาการ  หมายถึง ผู้ ท่ีศึกษาอยู่ในสาขาวิชานันทนาการหรือ
สาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง และเป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์ในการเข้าร่วมโครงการกิจกรรมนนัทนาการ เช่น 
การอยูค่า่ยพกัแรม หรือกิจกรรมเกมนนัทนาการ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
ค าถามในการวิจัย 

1. สมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงานประกอบด้วยอะไรบ้าง 
2. โปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงานควรเป็น

อยา่งไร 
3. ผลของการเข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการ

ด าเนินงานเป็นอยา่งไร 

โปรแกรมพฒันาสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน 
- จากการศกึษาสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน ตามแนวคิดของ 

Certified Park and Recreation Professional Examination โดย รอสแมน และ แม็คคินนี 
(Rossman & McKinney, 2000) และการประยุกต์ใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi technique)  
จากผู้ เช่ียวชาญทางด้านวิชาชีพนนัทนาการ จ านวน 17 คน 

- หลักองค์ประกอบการจัดกิจกรรมตามสถานการณ์ 6 ประการ ประกอบด้วย  
การมีปฏิสมัพนัธ์กนัของผู้คนท่ีเข้าร่วม การจดัสภาวะแวดล้อมทางกายภาพ วตัถใุนการใช้เวลา
ว่าง โครงสร้าง สมัพนัธภาพ และความเคล่ือนไหว ตามแนวคิดของ รอสแมน และ ชแลตเตอร์ 
(Rossman & Schlatter, 2015) 

สมรรถนะวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน 
ความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถของนกัวิชาชีพนนัทนาการในการจ าแนกข้อมลู 

เก่ียวกบัการด าเนินงานนนัทนาการใดบ้างท่ีมีความเก่ียวข้องกบังาน (Recall) สามารถประยกุต์
ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัการด าเนินงานนนัทนาการไปประยกุต์ใช้ในการท างาน 
(Application) และมีความสามารถในการวิเคราะห์โดยน าความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบั 

การด าเนินงานนนัทนาการไปวิเคราะห์แก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้กบังานนนัทนาการได้ (Analysis) 



 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และได้น าเสนอตาม

หวัข้อตอ่ไปนี ้
1. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัโปรแกรมนนัทนาการ 

1.1 ความหมายและความส าคญัของโปรแกรมนนัทนาการ 
1.2 องค์ประกอบของการออกแบบโปรแกรมนนัทนาการ 
1.3 หลกัการสร้างโปรแกรมนนัทนาการ 

2. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการ 
2.1 ความหมายของสมรรถนะ 
2.2 องค์ประกอบของสมรรถนะ 
2.3 นกัวิชาชีพนนัทนาการ 
2.4 สมรรถนะวิชาชีพนนัทนาการ 
2.5 สมรรถนะวิชาชีพนนัทนาการ ด้านการด าเนินงาน 

3. แนวคดิเก่ียวกบัมาตรฐานวิชาชีพนนัทนาการ 
4. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

4.1 งานวิจยัตา่งประเทศ 
4.2 งานวิจยัในประเทศ 

 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับโปรแกรมนันทนาการ 

ความหมายและความส าคัญของโปรแกรมนันทนาการ 
โปรแกรมนนัทนาการ เป็นการออกแบบบริการและโอกาสส าหรับการใช้เวลาวา่ง เป็นการ

สนับสนุนและการจดัการอย่างเป็นระบบ โดยการสร้างปฏิสมัพันธ์ทางสงัคมด้วยการจดัการและ
สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมน าไปสู่ประสบการณ์ของการใช้เวลาว่าง โดยประเมินความสนใจ  จัดท า
ตารางกิจกรรม จัดเตรียมผู้ น าและอุปกรณ์  การบ ารุงรักษาสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ 
(Rossman & Schlatter, 2008; Russell & Jamieson, 2008) 
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เคร้าส์ (Kraus, 1997) กลา่วว่า โปรแกรมนนัทนาการ หมายถึง การจดัระเบียบโครงสร้าง
อย่างเต็มรูปแบบของประสบการณ์การใช้เวลาว่างท่ีถกูสนบัสนนุโดยหน่วยงาน โดยใช้พืน้ท่ีการเล่น 
สิ่งอ านวยความสะดวกทางกีฬาและนันทนาการในร่มหรือกลางแจ้ง อาจหมายถึงกิจกรรม  
ท่ีด าเนินการภายในหนึง่ปี ระหวา่งฤดกูาลท่ีเฉพาะเจาะจง หรือโอกาสใดโอกาสหนึง่ 

อกัษราพรรธน์ ด าเด่น (2552) กล่าวว่า โปรแกรมนนัทนาการ คือ การวางแผนกิจกรรม
นนัทนาการอย่างมีเปา้หมาย เพ่ือให้บรรลคุวามต้องการของผู้ เข้าร่วม เป็นการสร้างประสบการณ์ 
ท่ีมีความหมายตอ่ผู้ เข้าร่วม 

สวุิมล ตัง้สจัจพจน์ (2553) กลา่ววา่ การจดัโปรแกรมนนัทนาการ หมายถึง การออกแบบ
ประสบการณ์ส าหรับให้คนมาอยู่ด้วยกัน เข้าร่วมในสิ่งท่ีท้าทายและมีความสนุกสนานของ
กระบวนการสร้างปฏิสมัพนัธ์ ท าให้บุคคลเกิดประสบการณ์ทางนนัทนาการโดยการมีปฏิสมัพนัธ์
ทางสังคม ทางร่างกาย และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ โดยใช้งบประมาณของบุคคลและแหล่ง
ทรัพยากรกายภาพและหน่วยงานในการจัดกิจกรรมนันทนาการ เพ่ือท่ีจัดหากิจกรรมให้แก่คน 
ในชมุชนหรือสมาชิกขององค์กรนัน้ๆ เพ่ือท่ีจะสร้างโอกาสให้แตล่ะคนเข้าร่วมและเกิดประสบการณ์
ทางนนัทนาการ 

วิพงษ์ชยั ร้องขนัแก้ว (2554) กล่าวว่า โปรแกรมนนัทนาการ (Recreation Programming) 
เป็นการออกแบบประสบการณ์ทางนันทนาการและการใช้เวลาว่าง โดยหน่วยงานหรือองค์กร  
ท่ีรับผิดชอบจัดบริการทางนันทนาการโดยใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นบุคลากร 
งบประมาณ สิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการทัง้ในร่มและกลางแจ้ง  มาใช้วางแผน 
ออกแบบ และด าเนินงานบริการนนัทนาการให้แก่บุคคล เพ่ือสร้างประสบการณ์ทางนนัทนาการ
และการใช้เวลาวา่ง สร้างสมดลุให้แก่ชีวิต และน าไปสูก่ารพฒันาคณุภาพชีวิตของผู้มารับบริการ 

สวุิมล ตัง้สจัจพจน์ (2550) ได้สรุปและรวบรวมแนวคดิของโปรแกรมนนัทนาการไว้ดงันี ้
โปรแกรม คือ โอกาส (องค์กรทางนันทนาการ) ท่ีสามารถท าให้บุคคลมีประสบการณ์ 

ทางนนัทนาการ โดยการเข้าร่วมกบัสงัคม กายภาพ และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาต ิ
โปรแกรม คือ กระบวนการพลวตัร (เป็นกระบวนการท่ีมีอยา่งตอ่เน่ือง) 
โปรแกรม คือ กระบวนการตา่งๆ ในการวางแผนเพ่ือสร้างโอกาสให้แก่บคุคล เพ่ือเข้าร่วม

และเกิดประสบการณ์ทางนนัทนาการ (ขึน้อยูก่บัพืน้ฐานและความคาดหวงัของแตล่ะบคุคล) 
โปรแกรม คือ กระบวนการท่ีใช้งบประมาณทางการเงินค านึงถึงค่าใช้จ่ายของบุคคล   

และทรัพยากรทางธรรมชาติอ่ืนๆ ของหน่วยงานท่ีจดัหากิจกรรมทางนนัทนาการและการใช้เวลาว่าง
ไปสูผู่้ ท่ีอาศยัอยูใ่นชมุชนและสมาชิกในองค์กรนัน้ๆ  
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กล่าวโดยสรุปได้ว่า โปรแกรมนันทนาการ เป็นการออกแบบ วางแผน  และบริการ
นันทนาการและการใช้เวลาว่างให้แก่ผู้ เข้าร่วม ถือเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคม  สามารถ
น าไปสู่ประสบการณ์ด้านนันทนาการและการใช้เวลาว่าง ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี
ตอ่ไป 
 

องค์ประกอบของการออกแบบโปรแกรมนันทนาการ 
องค์ประกอบหลกัของโปรแกรมนนัทนาการ 
เค ร้าส์  (Kraus, 1997) กล่ าวว่า  องค์ประกอบหลักของกระบวนการโปรแกรม 

ทางนนัทนาการและการบริการการใช้เวลาว่าง ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ 
1. มีการสนบัสนนุจากหนว่ยงาน 
2. ผู้ เข้าร่วม หรือศกัยภาพผู้ เข้าร่วม 
3. กิจกรรมและการบริการ 
4. สถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวก 
5. ผู้น าทางนนัทนาการ 
เอ็ดจินตนั และคณะ (Edginton; et al., 2002) ได้ก าหนดชนิดของโปรแกรมนนัทนาการ

ท่ีท าให้เกิดการสร้างสรรค์กิจกรรมและสถานการณ์เพ่ือให้บริการการใช้เวลาว่างขององค์กรไว้  
โปรแกรมจะรวมถึงการสร้างกิจกรรม พืน้ท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวก ข้อมูลและโอกาสของผู้น า 
ดงันี ้

1. กิจกรรมหรือสถานการณ์ จะรวมถึงการให้บริการอาชีพพืน้ฐานในสงัคม หรือทกัษะ 
ทางสงัคม สง่เสริมให้เกิดความสนกุสนาน และมีการทดสอบหรือท าให้เกิดความรู้และทกัษะใหม่ๆ  

2. พืน้ท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวก 
2.1 พืน้ท่ี จะต้องมีอาณาเขตเปิดกว้าง โดยจดัโอกาสให้บุคคลให้เกิดประสบการณ์ 

การใช้เวลาวา่ง 
2.2 สิ่งอ านวยความสะดวก โครงสร้างหรืออปุกรณ์ตา่งๆ ท่ีท าขึน้เพ่ือใช้ส าหรับการใช้

เวลาวา่ง ซึง่สามารถใช้ได้ทัง้ภายนอกและภายใน 
3. ข้อมูลการบริการการใช้เวลาว่าง ควรจะจดัข้อมูลเก่ียวกับการบริการท่ีจะจดัเพ่ือให้

เกิดความพึงพอใจสงูสดุ โดยข้อมลูจะต้องระบถุึงการท าให้เกิดความพึงพอใจและสขุภาวะของลูกค้า 
สร้างการรู้จกัการใช้เวลาวา่งให้แก่ลกูค้า 

4. ผู้น า จะเน้นการบริการการใช้เวลาวา่งขององค์กร เปา้หมายเพ่ือพฒันาผู้น า  
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ภาพประกอบ 2 ประเภทของโปรแกรม 
 
ท่ี ม า : Christopher R. Edginton; et. al. (2002). Leisure and Life Satisfaction.  

pp. 355-356. 
 

เคร้าส์ (Kraus, 1997) กลา่วถึง วิธีการจดัโปรแกรมนนัทนาการ ว่าขึน้อยูก่บัองค์ประกอบ  
4 ตวั (Four Ps.) ได้แก่ 

1. การตัง้ปรัชญาของโปรแกรม (Philosophy) 
2. หลกัการในการจดั (Principles) 
3. นโยบาย (Policies) 
4. วิธีการด าเนินการ (Procedure) 
เฮย์วู้ ด (Haywood, 1994) ได้เสนอ วิธีการจัดโปรแกรมนันทนาการ โดยการเสนอ

นโยบายในการจดัการ และการปรึกษาหารือร่วมกนัเพ่ือหาแนวทางการจดัการ ประกอบด้วย 
1. การบริหาร 
2. การจดัการ 
3. กิจกรรมและสิ่งอ านวยความสะดวก 
4. ลกูค้า หรือ องค์กรในชมุชน 

 
 
 

ประเภทของโปรแกรม 

กิจกรรม 

พืน้ท่ีและ 
สิ่งอ านวยความสะดวก 

ข้อมลู 

ผู้น า 



  15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี ม า : Les Haywood. (1994). Community Leisure and Recreation: Theory and 
Practice. p. 44. 
 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า องค์ประกอบหลักของโปรแกรมนันทนาการ ประกอบด้วย  
4 องค์ประกอบด้วยกัน คือ 1) กิจกรรมและการให้บริการ , 2) พืน้ท่ี สถานท่ี และสิ่งอ านวย 
ความสะดวก, 3) ข้อมูลผู้ เข้าร่วมการบริการ และ 4) ผู้ น านันทนากร ซึ่งหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
ต้องมีนโยบายเพ่ือสนบัสนนุและสง่เสริม รวมถึงมีการบริหารจดัการจดัการด้านตา่งๆ เป็นอยา่งดี 
 

การออกแบบโปรแกรมนันทนาการ 
รอสแมน และ ชแลตเตอร์ (Rossman & Schlatter, 2015) ได้เสนอ วิธีการออกแบบ

โปรแกรมนันทนาการ ท่ีเรียกว่า Six Elements of Situated Activity System เพ่ือสะดวกแก่การ
จ าแนกแยกแยะ สอดคล้องกับความต้องการของสงัคม น าไปสู่การพัฒนาโปรแกรมนันทนาการ
และการบริการการใช้เวลาว่าง และเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมได้เข้าร่วมโปรแกรมซึ่งตรงกับ
สิ่งแวดล้อมพืน้ฐาน องค์ประกอบท่ีเหมาะสมกบัระบบของกิจกรรม 6 ประการ ดงันี ้

1. การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน  (Interaction People) โปรแกรมนันทนาการจะต้อง
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  เพ่ือป้องกันการไม่ประสบความส าเร็จของโปรแกรม  
เพราะบุคคลมกัมีการเปล่ียนแปลง และอาจไม่เคยรู้จกักนัมาก่อน ทัง้นี ้โปรแกรมจะต้องสนองต่อ
ผู้ เข้าร่วม ท าให้ผู้ เข้าร่วมได้มีการปฏิสมัพนัธ์กนัในกลุ่มกิจกรรม ท าให้ผู้ เข้าร่วมเกิดปฏิสมัพนัธ์กัน
ตามวตัถปุระสงค์ของโปรแกรม 
  

นโยบาย 

การบริหาร 

การจดัการ 

กิจกรรม 
และสิ่งอ านวยความสะดวก 

ลกูค้า หรือ องค์กรในชมุชน 

การปรึกษาหารือ 

ภาพประกอบ 3 การจดัการโปรแกรมนนัทนาการตามทฤษฎีของ Haywood 



  16 

2. การจัดสถานท่ีทางกายภาพ (The Physical Setting) จะต้องมีการส ารวจ ทดสอบ
ความเป็นไปได้ของสถานท่ีนัน้ๆ อย่างไรก็ตาม สถานท่ีนัน้สามารถเปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ์ 
ซึ่งการจัดสถานท่ีทางกายภาพนัน้เป็นส่วนประกอบส าคัญและเป็นข้อมูลในการประเมิน  
ซึง่แบง่เป็น 3 ขัน้ตอน ดงันี ้

2.1 จะต้องเข้าใจลกัษณะเฉพาะของสถานท่ีนัน้ๆ 
2.2 ควรจะเข้าใจข้อจ ากดัขอบเขตและต าแหนง่ในการจดัสถานท่ี 
2.3 การจดัสถานท่ีนัน้สามารถตกแตง่และเคล่ือนท่ีได้ 

3. อุปกรณ์ในการใช้เวลาว่าง  (Leisure Object) อุปกรณ์เป็นส่วนส าคัญท่ีเป็นสิ่ง
สนบัสนนุให้ผู้ เข้าร่วมเกิดปฏิสมัพนัธ์ร่วมกนัในขณะเข้าร่วมโปรแกรม ควรค านึงถึงความเหมาะสม
ของอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับแต่ละกิจกรรมในโปรแกรม และอุปกรณ์นัน้อาจเป็นนามธรรมก็ได้ 
เพ่ือให้มีความรู้สกึท่ีทกุคนได้ใช้ อปุกรณ์แบง่เป็นได้ 3 ประเภท ดงันี ้

3.1 เคร่ืองหมายหรือสญัลกัษณ์ (Symbolic) 
3.2 สงัคม (Social) 
3.3 วตัถทุางกายภาพ (Physical) 

4. โครงสร้าง (Structure) โปรแกรมทัง้หมดถกูจดัให้มีโครงสร้างท่ีเก่ียวกบัการด าเนินการ
โดยการก าหนดกฎและรูปแบบของโปรแกรมเพ่ือเป็นแนวทางต่อปฏิสัมพันธ์ในโปรแกรม  
ซึ่งผู้ ออกแบบโปรแกรมเป็นผู้ ก าหนดโครงสร้างของโปรแกรมให้มีปฏิสัมพันธ์แบบเปิดเผย  
หรือไม่เปิดเผยก็ได้ โดยกฎระเบียบตา่งๆ นัน้ จะท าให้การปฏิสมัพนัธ์บางประการสามารถเป็นไปได้ 
ด้วยแนวความคิดนี ้กฎเกณฑ์ทัง้หมดจงึรวมถึงกฎหมาย กฎระเบียบการบริการท่ีหนว่ยงานได้ก าหนด
ขึน้ ข้อปฏิบตัขิองเกม ข้อก าหนดท่ีเป็นทางการของเกม และกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องท่ีใช้ทกุๆ วนั ซึง่จะ
ได้รับการพิจารณาว่า กฎเกณฑ์เหล่านีจ้ะมีผลตอ่การปฏิสมัพนัธ์ในโปรแกรมตามท่ีคาดการณ์ไว้ 
และผลต่อการวางแผนในการออกแบบโปรแกรมอย่างไร โดยผู้ ออกแบบโปรแกรมต้องท า
กฎระเบียบให้เพียงพอตอ่การก าหนดทิศทางปฏิสมัพนัธ์ตามรูปแบบท่ีต้องการ 

5. มีความสมัพนัธ์กนั (Relationship) ผู้ เข้าร่วมในโปรแกรมจะมีความสมัพนัธ์กนัอยู่ก่อน 
ความสัมพันธ์นัน้จะท าให้ผู้ เข้าร่วมใช้เวลาว่างกับครอบครัวและเพ่ือน  การออกแบบให้มี
ความสัมพันธ์นัน้ ผู้ จัดโปรแกรมจะต้องทราบถึงประวัติของผู้ เข้าร่วมเพ่ือน ามาประเมินความ 
เป็นไปได้ท่ีจะพฒันาความสมัพนัธ์ระหวา่งการจดัโปรแกรม ซึง่ประกอบด้วยกิจกรรมตอ่ไปนี ้
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5.1 กิจกรรมละลายพฤตกิรรม (Icebreakers) 
5.2 กิจกรรมการต้อนรับในครัง้แรก (First-comer activities) 
5.3 กิจกรรมนนัทนาการทางสงัคมอ่ืนๆ 

6. การเคล่ือนไหว (Animation) โปรแกรมจะเป็นตวัช่วยให้เกิดการเคล่ือนท่ี สนบัสนุน
ให้ผู้ เข้าร่วมได้เคล่ือนไหวในขณะอยูใ่นโปรแกรม โดยผลของแตล่ะโปรแกรมนัน้จะมีการเคล่ือนไหว 
ท่ีแตกต่างกัน ขึน้อยู่กับเนือ้หาของโปรแกรม ซึ่งผู้น าโปรแกรมจะมีส่วนส าคญัในการเคล่ือนไหว 
ในโปรแกรมเพ่ือช่วยในการท าให้เกิดความเข้าใจท่ีผู้น าจะใช้กับผู้ เข้าร่วมคนอ่ืนๆ  ในโปรแกรม 
ประกอบด้วย ดงันี ้

6.1 ใช้การแนะน า 
6.2 ใช้เคร่ืองหมาย 
6.3 จดบนัทกึข้อความ 
6.4 ใช้อปุกรณ์ 

ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีผู้ น าโปรแกรมจะต้องมีทักษะในการจัดและมีการเผชิญหน้ากับ
ผู้ เข้าร่วม (face-to face) โดยจะต้องค านงึถึงผู้ เข้าร่วมเกิดความรู้สกึเป็นอิสระ 

หลงัจากนัน้ สวุิมล ตัง้สจัจพจน์ (2550) ได้เสนอ องค์ประกอบของการออกแบบโปรแกรม
นนัทนาการ จะต้องค านงึถึงองค์ประกอบเพ่ือพฒันาโปรแกรมนนัทนาการ ดงัตอ่ไปนี ้

1. บทบาทของผู้น า ประกอบด้วย 4 วิธีการ คือ 
1.1 การนิเทศทั่วไป คือ ข้อปฏิบตัิส าหรับดูแลความปลอดภัย รวมไปถึงสิ่งอ านวย 

ความสะดวก 
1.2 โครงสร้างโปรแกรมการเป็นผู้น า คือ โปรแกรมท่ีจดัขึน้โดยตรง สามารถท่ีจะน า

กิจกรรมให้กบับคุคลท่ีเป็นผู้ เข้าร่วมแบบเผชิญหน้า (face-to face) 
1.3 การอ านวยความสะดวก เป็นการเข้าร่วมโดยอิสระและกิจกรรมเป็นตวัควบคุม 

การกระท านัน้ๆ 
1.4 การเป็นผู้ น าโดยทางอ้อม คือ การจัดเตรียมอุปกรณ์  ซึ่งมีค่าใช้จ่ายพืน้ฐานท่ี

ผู้ใช้บริการจะเสียหรือไมเ่สียคา่บริการก็ได้ 
2. ขอบข่ายเนือ้หาของโปรแกรมนันทนาการ จ าแนกเป็นกลุ่มๆ เช่น กิจกรรมทางน า้ 

นนัทนาการกลางแจ้ง การเดนิทางและการทอ่งเท่ียว 
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3. ชนิดของผู้ เข้าร่วม จะต้องค านงึถึงดงันี ้
3.1 ขนาดของกลุม่และปฏิสมัพนัธ์ของผู้ เข้าร่วม 
3.2 ธรรมชาตหิรือระดบัของผู้ เข้าร่วม 
3.3 ระดบัของความรับผิดชอบของผู้ เข้าร่วม 

4. รูปแบบของโครงสร้าง ประกอบด้วย การแข่งขนั ชัน้เรียน สโมสร กลุ่มท่ีมีความสนใจ
พิเศษ เทศกาลพิเศษ เข้าร่วมกนัอยา่งอิสระ 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า การออกแบบโปรแกรมนันทนาการ มีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีผู้ น า
โปรแกรมนนัทนาการจะต้องมีทกัษะในการจดัและการเผชิญหน้ากบัผู้ เข้าร่วม เพ่ือสะดวกแก่การ
จ าแนกแยกแยะและเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมได้เข้าร่วมโปรแกรมซึ่งตรงกับสิ่งแวดล้อมพืน้ฐาน  
โดยจะต้องค านึงถึงความต้องการและความรู้สึกของผู้ เข้าร่วมเป็นหลัก ซึ่งอาศัยองค์ประกอบ  
6 ประการ ประกอบด้วย 1) การมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน, 2) การจดัสถานท่ีทางกายภาพ, 3) อปุกรณ์
ในการใช้เวลาวา่ง, 4) โครงสร้าง, 5) มีความสมัพนัธ์กนั และ 6) การเคล่ือนไหว 
 

หลักการจัดโปรแกรมนันทนาการ 
การจัดโปรแกรมนันทนาการท่ีประสบความส าเร็จนัน้  ต้องอาศัยการจัดการกับ 

ความซับซ้อนของความรู้และความสามารถ เพ่ือให้โปรแกรมนันทนาการน าเสนอและมี
ส่วนประกอบท่ีมีคุณภาพสูงและสามารถบรรลุผลส าเร็จได้ตามเป้าหมาย โดยการจัดโปรแกรม
นนัทนาการนัน้มีความเก่ียวข้องกบั (Russell & Jamieson, 2008; Torkildsen, 2005) 

1. กิจกรรม (Activities) กิจกรรมนนัทนาการตามขอบขา่ยท่ีก าหนดไว้ 
2. สถาน ท่ีน่ าดึงดูดใจและสิ่ งอ านวยความสะดวก (Amenities and Facilities)  

ซึ่งครอบคลุมถึงพื น้ ท่ีแบบเปิด (Open Spaces), อาคาร (Building), อุปกรณ์  (Equipment)  
ท่ีมีการออกแบบและก่อสร้างตามวตัถปุระสงค์ท่ีเจาะจงส าหรับการจดับริการทางนนัทนาการ 

3. การบริการ (Service) เป็นการบริการโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการแก่ผู้ เข้าร่วม  
ซึง่ครอบคลมุถึงการบริการข้อมลูสารสนเทศ การส่งเสริม การบริการขนสง่ การจดัท าระบบสมาชิก 
เป็นต้น 

4. เจ้าหน้าท่ี (Staff) ได้แก่ ผู้ จัดการ หัวหน้างาน ผู้ ฝึกสอน ผู้ สอน นักเทคนิค ผู้ ดูแล 
ความสะอาด ผู้น า พนกังานต้อนรับ เป็นต้น 

5. เงิน (Money) ใช้ส าหรับลงทุนและจัดบริการนันทนาการ การจัดโปรแกรมและ 
สิ่งอ านวยความสะดวกตา่งๆ 
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ผู้ จัดโปรแกรมนันทนาการต้องใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ  
ในการจดับริการโปรแกรมตามเป้าหมายและวตัถปุระสงค์ขององค์กร บนพืน้ฐานของความสนใจ
ของแต่ละบุคคลหรือกลุ่ม ความต้องการและข้อเรียกร้อง และความสมดลุของโปรแกรม โดยผู้ ท่ี 
เข้าร่วมโปรแกรมต้องได้รับประสบการณ์และได้รับการพฒันาจากการเข้าร่วมโปรแกรมนนัทนาการ 

โปรแกรมนนัทนาการท่ีจดับริการควรเป็นกิจกรรมท่ีหลากหลาย น่าสนใจ และเกิดความ 
พึงพอใจแก่ผู้ เข้าร่วม โดยสามารถเลือกได้ตามความสนใจ ความถนดั หรือความชอบของแต่ละ
บุคคล โดยกิจกรรมเหล่านีส้ามารถเสริมสร้างหรือส่งเสริมให้บุคคลท่ีเข้าร่วมมีมนุษย์สัมพันธ์ 
สัมพันธภาพทางสังคม โดยมุ่งเน้นการใช้โอกาสในเวลาว่าง จึงต้องพิจารณาถึงเกณฑ์การจัด  
อยา่งเหมาะสมดงัตอ่ไปนี ้(พีระพงศ์ บญุศริิ, 2542) 

1. เหมาะกบัอาย ุเพศ พืน้ฐานการศกึษา 
2. เหมาะกบัสภาพทางสงัคม ความเป็นอยู ่และสภาพภมูิอากาศ 
3. เหมาะกบัฐานะทางเศรษฐกิจของชมุชน 
4. มีทกัษะ และประสบการณ์ในการจดักิจกรรมนัน้ 
5. เหมาะกบัความสนใจและความต้องการของสมาชิก 
6. มีคณุคา่ตอ่การพฒันาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสงัคมของผู้ เข้าร่วม 
7. แสดงถึงเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมและประเพณี 
8. เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนกิจกรรม เพ่ือฝึกการสร้างผู้ น า  

ความสนใจและทกัษะของกลุม่ 
9. เป็นกิจกรรมท่ีมีมาตรฐาน สร้างทกัษะความสามารถ และประสบการณ์ชีวิตท่ีดี 
10. ใช้ทรัพยากรและบคุคลในท้องถ่ินอยา่งเหมาะสม 
11. เปิดโอกาสให้สมาชกิได้แสดงออกอยา่งอิสระ 
12. สามารถปรับปรุง ประยกุต์ ดดัแปลงกิจกรรมได้อยา่งเหมาะสม 
13. สร้างเสริมความเป็นพลเมืองดีของสงัคม 
14. สามารถประเมินผลได้ 
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นอกจากนัน้ นกัวางแผนโปรแกรมนนัทนาการต้องค านึงถึงปัจจยัท่ีเก่ียวข้องท่ีมีอิทธิพล  
และสง่ผลกระทบตอ่การวางแผนโปรแกรมนนัทนาการ ดงันี ้(เมธาพร ณิลงัโส, 2549) 

1. ชว่งอาย ุแตล่ะคนมีช่วงวยั รูปร่างหน้าตา และการรับรู้ท่ีตา่งกนั ในแตล่ะช่วงวยัจะมี
โอกาสการรับรู้สิ่งตา่งๆ ท่ีตา่งกนั ซึง่วยัรุ่นแตล่ะยกุต์ก็ได้รับโอกาสท่ีแตกตา่งกนัเช่นกนั ในโลกแห่ง
เทคโนโลยีท่ีมีการพัฒนาได้อย่างดี ทัง้คอมพิวเตอร์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า การเดินทางขนส่ง และการ
ตดิตอ่ส่ือสาร ซึง่สิ่งเหลา่นีส้ามารถสร้างโอกาสท่ีดีให้แก่เยาวชนยคุใหม่ 

2. ปัจจยัทางด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงสถานท่ีและแหล่งทรัพยากรทางด้านการเงิน ผู้คน 
ท่ีอยู่ในชนบทหรือเมืองเล็กๆ จะมีรูปแบบการใช้เวลาว่างท่ีแตกต่างกับคนท่ีอยู่ในเมืองใหญ่ๆ  
ผลของรายได้ก็ท าให้มีความแตกตา่งทางการใช้เวลาวา่งของบคุคล 

3. ระดบัการศกึษา สง่ผลให้คนสนใจรูปแบบของกิจกรรมการใช้เวลาว่างท่ีไมเ่หมือนกนั  
ผู้ ท่ีมีระดบัการศกึษาสงูจะมีประสบการณ์การใช้เวลาวา่งมากกวา่ผู้ ท่ีมีระดบัการศกึษาต ่ากวา่ 

4. วัฒนธรรมพืน้ฐาน วัฒนธรรม หมายถึง ทัศนคติ  ความเช่ือ คุณค่า แนวคิด 
สมมตฐิานท่ีสืบทอดมาจากกลุม่ชนในอดีตท่ีได้ก าหนดและถ่ายทอดมาตอ่คนรุ่นหลงั โดยมีอิทธิพล
จากสิ่งแวดล้อมและประวตัิศาสตร์ ความแตกต่างทางวฒันธรรมจะส่งผลถึงความแตกตา่งในการ
ใช้เวลาวา่ง วฒันธรรมของตะวนัตกจะมีรูปแบบการใช้เวลาว่างท่ีแตกตา่งกบัวฒันธรรมตะวนัออก 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า หลักการจัดโปรแกรมนันทนาการ ต้องอาศยัการจัดการกับความ
ซับซ้อนของความรู้และความสามารถ สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท่ีมีอยู่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพบนพืน้ฐานของความสนใจและความต้องการของแต่ละบุคคลหรือกลุ่ม ควรเป็น
กิจกรรมท่ีหลากหลาย น่าสนใจ สามารถเสริมสร้างหรือส่งเสริมให้บคุคลท่ีเข้าร่วมมีมนษุย์สมัพนัธ์
และสมัพนัธภาพทางสงัคม 

 
รูปแบบของโปรแกรมนันทนาการ 
การจัดโปรแกรมนันทนาการนัน้สามารถด าเนินงานและบริการแก่ผู้ เข้าร่วมได้

หลากหลายรูปแบบ โดยสรุปจากแนวคิดของนกัวิชาการท่านต่างๆ ซึ่งได้รูปแบบดงันี ้(Edginton; 
et al., 1998; Rossman & Schlatter, 2008; Russell & Jamieson, 2008) 

1. การแข่งขนั (Competition) เป็นการจดัโปรแกรมกิจกรรมนนัทนาการโดยมุ่งเน้นไปท่ี
รูปแบบการแข่งขนัเพ่ือดงึดดูให้ผู้ เข้าร่วมเกิดความสนใจ การจดัโปรแกรมในรูปแบบของการแข่งขนั
จะพบโดยมากในการจัดกิจกรรมนันทนาการประเภทเกมและกีฬา ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วม
ได้มาแสดงทกัษะและความสามารถเพ่ือหาผู้ชนะ ในการแขง่ขนักิจกรรมนนัทนาการประเภทตา่งๆ 
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โดยการจัดการแข่งขัน (Competition) สามารถจัดโปรแกรมออกมาในรูปแบบของลีก (Leagues)  
ทวัร์นาเมนท์ (Tournament) การประกวด (Contest) เป็นต้น 

2. สิ่งอ านวยความสะดวกแบบเปิด (Open facility) เป็นพืน้ท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวก
ทางนันทนาการท่ีเปิดโอกาสให้คนมาท ากิจกรรมนนัทนาการท่ีตนสนใจอย่างอิสระ ทัง้นี  ้ต้องอยู่
ภายใต้เง่ือนไขและระเบียบของการใช้สถานท่ีนัน้ๆ และผู้ ใช้บริการต้องใช้ให้ถูกต้องกับประเภท
กิจกรรม โดยพืน้ท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการในรูปแบบนีมี้ทัง้แบบพืน้ท่ีในร่ม 
(Indoor) เช่น  โรงยิม เนเซียม , สนามแบดมินตัน  เป็น ต้น  พื น้ ท่ีกลางแจ้ง (Outdoor) เช่น 
สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น สนามกีฬา ลู่วิ่งออกก าลงักาย ลานกีฬา ชายหาด เป็นต้น และพืน้ท่ี
ทางน า้ (Aquatic) เชน่ สระวา่ยน า้ ทะเล ทะเลสาบ เป็นต้น  

3. ชัน้เรียน (Class) เป็นการจดัโปรแกรมนันทนาการในรูปแบบของชัน้เรียน เพ่ือสอน
และฝึกฝนทักษะและความรู้การท ากิจกรรมนันทนาการประเภทต่างๆ ตามหัวข้อท่ีจัดขึน้ตาม  
ความต้องการและความสนใจของผู้ เข้าร่วม เช่น ชัน้เรียนการวาดภาพ ชัน้เรียนถ่ายภาพ ชัน้เรียน
กระดาษประดษิฐ์ ชัน้เรียนท าอาหาร โปรแกรมการสอนวา่ยน า้ เป็นต้น 

4. สโมสรหรือชมรม (Club) เป็นรูปแบบการจัดโปรแกรมนันทนาการเพ่ือรวมกลุ่ม 
อย่างมีรูปแบบ คนท่ีมีความสนใจเหมือนกนั มีจุดมุ่งหมายเดียวกันในการท ากิจกรรมนนัทนาการ
มาอยูใ่นรูปแบบของสโมสร มีผู้น าและการจดัการสโมสรหรือชมรมให้ด าเนินงานตามวตัถปุระสงค์ 
ทัง้นี ้เพ่ือให้ผู้สนใจในสิ่งเดียวกนัได้มีโอกาสท ากิจกรรมร่วมกนั พร้อมทัง้แลกเปล่ียนความคิดเห็น
และความสนใจแก่กันและกัน จนบรรลุเป้าหมายของการท ากิจกรรมนันทนาการประเภทนัน้ เช่น 
ชมรมนกัสะสมแสตมป์ ชมรมเดนิป่า ชมรมจกัรยานเพ่ือสขุภาพ เป็นต้น 

5. กิจกรรมเหตกุารณ์พิเศษ (Special event) เป็นการจดัโปรแกรมนนัทนาการเพ่ือการ
เฉลิมฉลองในเหตกุารณ์หรือเทศกาลพิเศษ เช่น งานวนัเกิด งานเฉลิมฉลองเหตกุารณ์ส าคญัตา่งๆ 
ในรูปแบบส่วนบคุคลหรือองค์กร งานเฉลิมฉลองตามเทศกาลประจ าปี เช่น งานสงกรานต์ งานวดั
ประจ าปี งานขึน้ปีใหม่ เป็นต้น โดยการจัดโปรแกรมนันทนาการแบบกิจกรรมเหตุการณ์พิเศษ  
ยงัรวมไปถึงงานนิทรรศการ ขบวนพาเหรด งานเทศกาล การแสดง และงานร่ืนเริง 

6. การประชุมเชิงปฏิบตัิการ (Workshop) คือ การจัดโปรแกรมนันทนาการในรูปแบบ
ของการประชมุร่วมกนัเป็นกลุ่มในระยะเวลาหนึ่งท่ีก าหนดไว้ โดยเน้นการปรึกษา การแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น ความสนใจ และข้อมูลแก่กัน และท ากิจกรรมร่วมกันโดยผู้ เข้าร่วมโปรแกรมทุกคน
จะต้องมีสว่นร่วมในการปฏิบตัเิพ่ือให้บรรลเุปา้หมายของโปรแกรมนนัทนาการอย่างเป็นรูปธรรม 
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7. กลุม่ท่ีมีความสนใจเฉพาะ (Interest group) การจดัโปรแกรมนนัทนาการในลกัษณะ
นีอ้าจมีคุณลักษณะบางอย่างคล้ายกับโปรแกรมแบบสโมสรหรือชมรม (Club) กลุ่มท่ีมีความ 
สนใจเฉพาะ (Interest group) หรือมีความสนใจในกิจกรรมเดียวกันมาท ากิจกรรมร่วมกันใน
ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยภายในกลุ่มก็จะมีผู้น ากลุ่มในการท ากิจกรรม แต่ไม่ได้มีการจดัตัง้กลุ่ม
อย่างเป็นทางการ การรวมกลุ่มจะเกิดขึน้ในหนึ่งถึงสองช่วงเวลา หรือมากกว่านัน้ โดยการจัด
โปรแกรมกลุ่มท่ีมีความสนใจเฉพาะ อาจจะมีความสัมพันธ์กับความต้องการของผู้ เข้าร่วม  
ความสนใจในการใช้เวลาวา่ง เป็นต้น 

8. การบริการเชิงรุก (Outreach) เป็นการจัดโปรแกรมกิจกรรมเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของคนในชุมชน เป็นการขยายบริการในเชิงรุกออกไปนอกสถานท่ี ไปยังคนท่ีไม่ใช่
กลุ่มเป้าหมาย หรือไม่มีโอกาสในการใช้บริการ โดยผู้ จัดจะน าโปรแกรมนันทนาการออกไป
จดับริการภายในชุมชน โดยค้นหาความต้องการทางนนัทนาการของชมุชน และใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรทางนนัทนาการท่ีมีอยูใ่นชมุชนให้เกิดประโยชน์ตอ่การจดักิจกรรมนนัทนาการ 

กล่าวโดยสรุปแล้ว รูปแบบของโปรแกรมการใช้เวลาว่างและนันทนาการโดยทั่วไปนัน้  
ประกอบไปด้วย 1) การแข่งขัน (Competition), 2) สิ่งอ านวยความสะดวกแบบเปิด (Open 
Facility), 3) ชัน้ เรียน (Class), 4) สโมสร หรือ ชมรม (Club), 5) กิจกรรรมเหตุการณ์พิ เศษ 
(Special Event), 6) การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop), 7) กลุ่ม ท่ี มีความสนใจเฉพาะ 
(Interest Group) และ 8) การบริการเชิงรุก (Outreach) ทัง้นี ้การจะจดัโปรแกรมกิจกรรมออกมา
ในรูปแบบใดนัน้ ผู้ จดัจะต้องค านึงถึงประเภทของกิจกรรม ลกัษณะของผู้ เข้าร่วม ความต้องการ
และความสนใจของผู้ เข้าร่วม สิ่งแวดล้อม ท่ีตัง้ทรัพยากร และงบประมาณ เป็นส าคญั 
 

หลักการสร้างโปรแกรมนันทนาการ 
วิ ธีการส ร้างของโปรแกรมนันทนาการ  ออสติน  (Austin, 2004) ได้ เสนอวิ ธีการ 

ท่ีนักนันทนาการนิยมใช้ในการสร้างโปรแกรมนันทนาการในรูปแบบต่างๆ คือ หลักการ “APIE” 
ประกอบด้วย 

1. การประเมินก่อน (Assessment) เพ่ือให้ทราบถึงความพร้อมของผู้ เข้าร่วม  ส ารวจ
สถานท่ี ความต้องการ และกิจกรรมท่ีมีมาก่อนในท่ีนัน้ๆ 

2. การวางแผน  (Planning) น าข้อมูลจากการประเมินก่อนมาวางแผนโปรแกรม
นนัทนาการเพ่ือให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ เข้าร่วมโปรแกรม 
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3. การน าไปใช้ (Implementation) เม่ือผ่านขัน้ตอนการประเมินก่อนและน ามาวางแผน
แล้ว จึงน ากระบวนการต่างๆ มาใช้และคอยสังเกตเพ่ือจดบันทึก และใช้เคร่ืองมือรวมไปถึงสิ่ง
อ านวยความสะดวกให้เหมาะสม 

4. การประเมินโปรแกรม (Evaluation) เม่ือปฏิบตัิโปรแกรมนนัทนาการแล้ว น าสิ่งตา่งๆ 
มาสรุปเพ่ือน ามาประเมินโดยเป็นข้อมลูในการน าไปใช้และปรับปรุงในครัง้ตอ่ๆ ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี ม า : David R. Austin. (2004). Therapeutic Recreation Processes and 
Techniques. p. 187. 

 
สวุิมล ตัง้สจัจพจน์ (2551) ได้กล่าวในแนวทางเดียวกนัว่า การสร้างโปรแกรมนนัทนาการ 

ประกอบด้วยขัน้ตอนด าเนินการ 4 ขัน้ตอน ดงันี ้
1. การประเมินภาพ  (Assessment) การบ่งชีค้วามต้องการจ าเป็นของผู้ เข้าร่วมท่ี

ต้องการเข้าโปรแกรม 
2. การวางแผน (Planning) เป็นการพฒันาแผนด าเนินโปรแกรมทัง้ระยะสัน้และระยะ

ยาว 
3. ปฏิบตักิาร (Implementation) การด าเนินตามแผนและกิจกรรมของโปรแกรม 
4. ประเมินผล (Evaluation) การประเมินภาพความก้าวหน้าของผู้ เข้าร่วมจุดแข็ง 

จดุออ่นของโปรแกรมและการทบทวน 

การประเมินก่อน 

การวางแผน 

การน าไปใช้ 

การประเมินโปรแกรม 

ภาพประกอบ 4 วงจรหลกัการสร้างโปรแกรมนนัทนาการ “APIE” 
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โปรแกรมนันทนาการ คือ โปรแกรมท่ีสามารถพัฒนาศักยภาพหรือวัตถุประสงค์ของ
พฤติกรรมผู้ เข้าร่วมท่ีมีบทบาทส าคญัในการวดัผลกระทบของโปรแกรม รูปแบบการประเมินของ
โปรแกรมท่ีน ามาใช้ต้องมีการประเมิน เพ่ือพฒันาวตัถุประสงค์ของโปรแกรม ขอบเขตท่ีต้องการ 
การประเมิน และการวางแผนโปรแกรมส าหรับผู้ เข้าร่วม ความต้องการและวตัถุประสงค์เป็นการ
ท างานแบบทีละขัน้ตอน รวมเข้ากับการวางแผนส าหรับการประยุกต์โปรแกรมและการจัดพืน้ท่ี 
ในการบริการ การเตรียมผู้น า การส่งเสริมกิจกรรม และพฒันาเนือ้หาโปรแกรม รูปแบบโปรแกรม 
ท่ีหลากหลายมีความแตกต่างกัน ขึน้อยู่กับความเหมาะสมของผู้ เข้าร่วมโปรแกรม ศกัยภาพของ
รูปแบบโปรแกรม ส่วนการประเมินโปรแกรม  หมายถึง การวดัประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
โปรแกรม โดยประเมิน  2 ชนิดหลัก คือ  1) ผลกระทบท่ี เกิดขึ น้ของผู้ ท่ี เข้าร่วมโปรแกรม  
และ 2) กระบวนการ หมายถึง การน าโปรแกรมมาใช้ ในทางตรงกันข้าม ประเด็นในการประเมิน 
จะประเมินทีละขัน้แล้วปรับปรุงในขณะนัน้ 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า  หลักการสร้างโปรแกรมนันทนาการ มี 4 
องค์ประกอบ คือ การประเมินโปรแกรมนันทนาการ การวางแผนโปรแกรมนันทนาการ การน า
โปรแกรมนนัทนาการไปใช้ และการประเมินผลโปรแกรมนนัทนาการ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. การประเมินโปรแกรมนนัทนาการ (Assessment) 
การประเมินศกัยภาพของผู้ เข้าร่วมโปรแกรมนนัทนาการ เป็นรูปแบบเฉพาะอย่างหนึ่ง

ของการประเมินผลท่ีน ามาใช้ก่อนการด าเนินการโปรแกรมนันทนาการ โดยมีบทบาทในการ
ประเมินคุณประโยชน์หรือข้อบกพร่องของบริการท่ีมีอยู่ เพ่ือเป็นข้อมูลในการตดัสินใจเก่ียวกับ 
การจดับริการนนัทนาการในอนาคต โดยมีหลกัการในการประเมินท่ีเน้นการประเมินความต้องการ
ของผู้ เข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือจัดโปรแกรมนันทนาการเฉพาะแก่
กลุ่มเปา้หมายท่ีเข้าร่วมในขณะนัน้ ซึ่งเกิดขึน้เม่ือกลุ่มเปา้หมายลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรม เช่น 
ผู้น านนัทนาการประเมินทกัษะของผู้ เข้าร่วมถึงแนวทางหลกัสตูรพืน้ฐาน แตต้่องมีการปรับเพิ่มเติม
เพ่ือให้ตรงตามความต้องการของผู้ เข้าร่วมขณะนัน้ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ เข้าร่วม  
ในขณะนัน้ เนือ้หาและระดบัการประเมินจะขึน้อยูก่บักิจกรรมท่ีจดัให้ 

การประเมินความต้องการของผู้ เข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการ เป็นกระบวนการ  
ท่ีเก่ียวข้องกับการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนท่ีจะวางแผนจัดโปรแกรม เพ่ือพิจารณาคุณค่าของ
โปรแกรมการบริการท่ีมีอยู่ เพ่ือช่วยตดัสินใจเก่ียวกับโปรแกรมการบริการท่ีจะจดัขึน้ในอนาคต 
ประกอบด้วย การประเมินความต้องการโปรแกรมของประชากรกลุ่มเป้าหมาย การประเมิน  
ความต้องการของผู้ เข้าร่วมรายบคุคล และการประเมินทรัพยากร 
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2. การวางแผนโปรแกรมนนัทนาการ (Planning) 
กระบวนการท่ีเก่ียวข้องกับการจัดท าวตัถุประสงค์และเป้าหมาย เพ่ือให้โปรแกรม 

มีรูปแบบและทิศทางตามจุดประสงค์และเป้าประสงค์ท่ีตัง้ไว้ ท่ีส าคัญคือ การชีใ้ห้เห็นว่าการ
วางแผนอย่างถ่ีถ้วนรอบคอบเป็นขัน้ตอนแรกในการเตรียมการเพ่ือประเมินผลบริการได้อย่าง
เหมาะสม ในการใช้เทคนิคนีต้้องอาศยัสร้างแนวคิดอย่างน้อย 3 ระดบั คือ ระดบัแรก ข้อความ
แสดงจุดประสงค์ จะเป็นหลักการท่ีบอกถึงเหตุผลท่ีหน่วยงานจัดท าโปรแกรมนัน้ในเบือ้งต้น 
หลกัการคือ การอธิบายเหตผุลท่ีสมบูรณ์และเป็นการชีแ้จงในตวัซึ่งไม่ต้องมีการอธิบายเพิ่มเติม 
ระดบัท่ีสอง จ าเป็นต้องเขียนเปา้ประสงค์เฉพาะท่ีจะต้องบรรลใุนการด าเนินโปรแกรมหรือท่ีได้จาก
การด าเนินโปรแกรม เป้าประสงค์เหล่านี ้สามารถระบุการด าเนินการจดัการท่ีจ าเป็นเพ่ือด าเนิน
โปรแกรม และระดับท่ีสาม แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมส าหรับเป้าประสงค์โดยการพัฒนา
วตัถุประสงค์สนับสนุน วตัถุประสงค์มี 2 ประเภท ได้แก่ วตัถุประสงค์ส าหรับเป้าประสงค์ MBO 
และวตัถปุระสงค์เชิงพฤตกิรรมเป็นรายข้อ 

การก าหนดโปรแกรมและเนือ้หากิจกรรมพิเศษ นกัวิชาชีพนนัทนาการเป็นผู้ รับผิดชอบ
ในการเลือกเนือ้หาของโปรแกรมทัง้หมด โดยก าหนดเนือ้หาและล าดบักิจกรรมท่ีเป็นองค์ประกอบ
ของโปรแกรม ถึงแม้เนือ้หาโดยรวมของโปรแกรมอาจปรากฏชดั แต่ต้องมีการระบุล าดบัท่ีแน่นอน
และความสัมพันธ์ของกิจกรรม ในท่ีนีก้ารวางแผนก าหนดเวลาท่ีเหมาะสมและล าดับกิจกรรม 
หมายถึง การขับเคล่ือนโปรแกรมหรือการออกแบบขัน้ตอนของโปรแกรม ซึ่งหลักการออกแบบ
โปรแกรมมีหลายแบบท่ีใช้ได้กบัล าดบักิจกรรมในทกุโปรแกรม การปรับกิจกรรมตามความต้องการ
ของผู้ เข้าร่วม นกัวิชาชีพนนัทนาการต้องคอยเปล่ียนกฎกติกาการเล่นเกม หรือการวางผงัสถานท่ี
เพ่ือปรับเกมหรือกิจกรรมให้เข้ากับระดบัทักษะของผู้ เข้าร่วม นักวิชาชีพนันทนาการจ าเป็นต้อง
ประยกุต์ใช้ข้อมลูจาก 2 แหล่ง แหล่งท่ี 1 คือ การวิเคราะห์กิจกรรม เพ่ือก าหนดองค์ประกอบตา่งๆ 
ของการเข้าร่วมกิจกรรม และใช้ข้อมูลนีเ้พ่ือปรับกิจกรรมให้เหมาะสมบนพืน้ฐานความต้องการ  
ท่ีระบุไว้ของผู้ เข้าร่วม แหล่งท่ี 2 นักวิชาชีพนันทนาการควรระบุหาความต้องการของผู้ เข้าร่วม 
แตล่ะราย หรือความต้องการร่วมกนัของกลุ่มผู้ เข้าร่วม ในกรณีนีค้วามต้องการของผู้ เข้าร่วมท่ีระบุ
จะเป็นตวัก าหนดการปรับกิจกรรมท่ีจะด าเนินการ 

การจดัท าแผนส าหรับผู้ เข้าร่วมรายบคุคล สิ่งท่ีผู้ รับบริการและนกัวิชาชีพนนัทนาการ
ประสงค์จะบรรลุผลส าเร็จได้อธิบายไว้ในแผนของผู้ เข้าร่วมรายบุคคล ควรจดัท าและใช้เอกสาร
ดงักลา่วเพ่ือด าเนินการตามปรัชญาการบ าบดัรักษาท่ีมุง่เปา้ประสงค์ แผนประเภทนีอ้าจเรียกได้ว่า
เป็นแผนโปรแกรม (Program plan) การปฏิบตัิตามมาตรฐานการเข้าถึงโปรแกรม การด าเนินการ
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โปรแกรมทัง้หมด ได้แก่ การจัดสถานท่ี กิจกรรม การแข่งขนั และบริการต้องเป็นตามมาตรฐาน 
ข้อก าหนด กฎหมาย ประสานกิจกรรม กิจกรรมพิเศษ และบริการกับตัวแทนอ่ืนๆ ระบบการ
ให้บริการนนัทนาการชมุชนมีขนาดใหญ่กว่าระบบอ่ืนๆ ในส่วนขององค์ประกอบ เป็นระบบท่ีรวม
หน่วยงานและวิสาหกิจทัง้หมดในชุมชนท่ีให้บริการนันทนาการ ได้แก่ ผู้ประกอบการภาคธุรกิจ 
หน่วยงานท่ีไม่หวงัผลก าไร หน่วยงานเอกชนและรัฐ การบรูณาการแผนของหน่วยงานหนึง่กบัแผน
ของระบบโดยรวมเป็นสิ่งส าคัญเช่นกัน เพ่ือให้แน่ใจว่าระบบให้บริการนันทนาการชุมชน
ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ การเลือกรูปแบบโปรแกรม รูปแบบโปรแกรมท่ียอมรับโดยทัว่ไป 
ได้แก่ การจัดการบริการด้วยตนเอง กิจกรรมหรือการแสดงพิเศษ สมาพันธ์ การแข่งขัน คลินิก  
ชัน้เรียน บริการแบบแวะ ด าเนินสถานบริการแบบเปิด และชมรม การเลือกรูปแบบเป็นตวัก าหนด
วา่จะจดับริการอยา่งไรและมีอิทธิพลตอ่ผู้ ท่ีนา่จะเป็นลกูค้า 

การพฒันาตารางกิจกรรมนนัทนาการ นกัวิชาชีพนนัทนาการเป็นผู้ รับผิดชอบการจดั
กิจกรรมนันทนาการและพัฒนาชุดกิจกรรมในการปฏิบตัิจริง การจดัตารางเวลากิจกรรมพฒันา
แผนการจดัการส าหรับส่งมอบโปรแกรมหรือกิจกรรม จดัท าแผนพฒันา แผนการประเมินส าหรับ
โปรแกรมและ / หรือผู้ เข้าร่วมประสานการลงทะเบียน / การจองของผู้ เข้าร่วม นกัวิชาชีพนนัทนาการ
ต้องจัดท าแผนการจัดการส าหรับแต่ละโปรแกรมท่ีด าเนินการ เตรียมการประเมินผลโปรแกรม 
ควรเร่ิมต้นในระหว่างจดัท าจดุประสงค์ เป้าประสงค์ และวตัถปุระสงค์ของโปรแกรม ประสานงาน  
การลงทะเบียน โดยการจดัท ารายการผู้ เข้ารับบริการท่ีมีคณุสมบตัิในการเข้าร่วมโปรแกรม รวมถึง  
การจอง ส ารองทรัพยากรส าหรับแตล่ะบคุคล ได้แก่ สถานท่ีและอุปกรณ์ตา่งๆ ก่อนการด าเนินการ
ลงทะเบียน / การจอง ต้องมีการตดัสินใจและการจดัการในเร่ืองราคา นโยบาย สิทธิพิเศษ การจดั
ตารางเวลาการลงทะเบียน แบบฟอร์ม การจ่ายเงิน การจัดก าลังคน การควบคุมเงินสด  
การประกาศบันทึกรายช่ือ และการประชาสัมพันธ์ ด าเนินการปฐมนิเทศโปรแกรม นักวิชาชีพ
นันทนาการต้องรับผิดชอบการด าเนินการปฐมนิเทศโปรแกรมหรือต้องแน่ใจว่าพนักงานท่ีตน
ควบคุมดูแลอยู่นัน้ท าการปฐมนิเทศโปรแกรม การปฐมนิเทศเป็นส่วนส าคัญของแผนการจัดการ
ความเส่ียงแบบครอบคลุม เป็นการอธิบายกฎระเบียบ ความปลอดภัย อันตราย นโยบาย  
และผลลพัธ์ของการเข้าร่วมโปรแกรม และการจดัแผนการจดัการความเส่ียงให้สมัพนัธ์กบัโปรแกรม 
การจดัการความเส่ียง ประกอบด้วย วิธีการระบ ุประเมินผล ควบคมุ และบริหารจดัการความเส่ียง 
ความเส่ียงมีอยู่ในทกุโปรแกรม แตล่ะบางโปรแกรมมีความเส่ียงมากกว่าโปรแกรมอ่ืน แผนจดัการ
ความเส่ียงท่ีดีจะปอ้งกนัมิให้หนว่ยงานต้องสญูเสียขัน้ร้ายแรง 
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3. การน าโปรแกรมนนัทนาการไปใช้ (Implementation) 
กระบวนการท่ีเก่ียวข้องกบัการสอนทกัษะทางด้านนนัทนาการ นกัวิชาชีพนนัทนาการ

จ าเป็นต้องสอนทกัษะด้านนนัทนาการ โดยการสอนกิจกรรมทัว่ไปในบริบทไมเ่ป็นทางการ และการ
สอนเนือ้หาในพืน้ท่ีเฉพาะของกิจกรรม เชน่ กิจกรรมทางน า้ นนัทนาการกลางแจ้ง ทัง้จะต้องจดัหา
ผู้น าโดยตรงของกิจกรรมเพ่ือการพกัผอ่นท่ีมีความรู้ ทกัษะ และความสามารถเฉพาะ มีความเข้าใจ
พลวัตของกลุ่มขนาดเล็กและความสามารถในการแทรกแซงอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
ควบคุมดูแลโปรแกรมนันทนาการและกิจกรรมพิเศษ โดยการควบคุมดูแลเฉพาะด้าน เป็นการ
สังเกตการณ์ ดูและจัดการในการจัดกิจกรรม สถานท่ี หรือโปรแกรมท่ีเฉพาะเจาะจง และการ
ควบคุมดแูลทั่วไป โดยการสอดส่องดูแลความปลอดภัย ยืนยนับริการตามตารางเวลาท่ีก าหนด 
ควบคุมพฤติกรรม รับมือกับกรณีบาดเจ็บท่ีรับประกันไว้และให้ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสม 
ตามความจ าเป็น 

ด าเนินกิจกรรมและจัดโปรแกรมเพ่ือติดตามผลโปรแกรม งานของนักวิชาชีพ
นนัทนาการยงัไมย่ตุิ เม่ือกิจกรรมมาถึงชว่งท้ายโปรแกรมควรจบลงอยา่งเหมาะสม เพ่ือให้มัน่ใจใน
การด าเนินการในอนาคตและเพ่ือให้มัน่ใจว่าประสบการณ์ของผู้ เข้าร่วมสิน้สุดลงอย่างเหมาะสม 
โดยการตรวจตราสถานท่ี ท าความสะอาด จดัท าแฟ้มรายงานผล บญัชีอุปกรณ์ท่ีใช้ในโปรแกรม 
และช่วยท าโปรแกรมส่งผ่านผู้ รับบริการให้ไปเข้าร่วมในโปรแกรมนนัทนาการชมุชนแบบครบวงจร 
รวมทัง้ส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมด้วยตนเอง เป็นกิจกรรมท่ีลกูค้าแตล่ะรายก าหนดและจดัเนือ้หา
ของโปรแกรม และ / หรือ เป็นผู้น ากิจกรรม ต้องพิจารณาผู้ เข้าร่วมท่ีมีศกัยภาพเพ่ือการบริการ 
ท่ีเหมาะสม จดัหาข้อมูลทรัพยากรส าหรับโปรแกรมหรือบริการอ่ืน อ านวยความสะดวกในการใช้
อปุกรณ์บริการหรือสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ ส่งเสริมการแลกเปล่ียนระหว่างผู้จดัหาทรัพยากร
เพ่ือการพกัผ่อนเจรจาต่อรอง และจดัการเร่ืองการเดินทางท่ีพกัและอาหาร รับประกนัโปรแกรมว่า
เป็นไปตามมาตรฐาน และกฎระเบียบข้อบงัคบัตา่งๆ ท าโปรแกรมและรายงาน และแบบฟอร์มตา่งๆ 
ให้สมบรูณ์ 

4. การประเมินผลโปรแกรมนนัทนาการ (Evaluation) 
การประเมินผลเป็นการประเมินความคุ้มค่าของบางสิ่งบางอย่าง ในการจดับริการ

นันทนาการนัน้ มีองค์ประกอบหลายประการของการให้บริการท่ีสามารถประเมินได้ ได้แก่ 
ผลกระทบระยะสัน้และระยะยาว ความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วมตอ่เนือ้หาหรือกระบวนการของการ
ให้บริการ ความรู้ ทักษะ และความสามารถท่ีได้เรียนรู้ระหว่างการให้บริการ องค์ประกอบของ  
สว่นประสมทางการตลาด ได้แก่ ราคา การส่งเสริมการขาย สถานท่ี และผลิตภณัฑ์ เหล่านีเ้ป็นต้น 
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มกัเป็นไปไม่ได้ท่ีจะประเมินลกัษณะเหล่านัน้ทัง้หมดในการประเมินผลครัง้เดียว ในการประเมินผล
ท่ีมุ่งผู้ ใช้บริการเป็นหลักนัน้ ผู้น านันทนาการเป็นผู้ ก าหนดว่าใครท่ีใช้ข้อมูลเป็นหลักและข้อมูล
อะไรบ้างท่ีตนเช่ือว่าส าคญัท่ีต้องรวบรวม เพ่ือน ามาประเมินผลโปรแกรม การตอบค าถามเหล่านี ้
จะให้ทิศทางว่า องค์ประกอบใดของการบริการท่ีควรประเมินผล ปัจจุบนัสาขาการนนัทนาการให้
ความสนใจอยา่งมากในการประเมินแบบมุง่ผลลพัธ์ นัน่คือ การประเมินท่ีสามารถระบผุลลพัธ์ของ
การเข้าร่วมในโปรแกรมนนัทนาการ ผลลพัธ์ท่ีสนใจมกัเป็นเร่ืองของการพฒันาพฤติกรรมเชิงปรับตวั
หรือการพัฒนาพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตามบทบาท ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการเข้าร่วมโปรแกรม
นนัทนาการ 

ฉะนัน้ การประเมินผลหลังการจัดโปรแกรม เป็นกระบวนการท่ีเก่ียวข้องกับการ
ประเมินโปรแกรม การประเมินผู้ เข้าร่วม และการจัดเตรียมรายงานผลการใช้โปรแกรม โดยต้อง
เลือกใช้วิธีการและเคร่ืองมือเก็บข้อมลูท่ีเหมาะสม การเก็บข้อมลูมี 3 วิธีหลกัท่ีมกัใช้ในการประเมิน
บริการนนัทนาการ ได้แก่ การสมัภาษณ์ การสงัเกตการณ์ และการส ารวจ 

 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการ 

ความหมายของสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการ 
แนวคิดเร่ือง Competency ได้แพร่หลายมานานในต่างประเทศและองค์กรชัน้น า 

หลายแห่งในโลก ซึ่งมีผู้ ให้ความหมายค าว่า “สมรรถนะ” (Competency) ไว้อย่างหลากหลาย  
โดยสามารถสรุปความหมายของสมรรถนะออกเป็น 2 กลุม่ ดงันี ้(สกุญัญา รัศมีธรรมโชต,ิ 2547) 

กลุ่มท่ี 1 หมายถึง บคุลิกลกัษณะของคนท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความรู้ (Knowledge) ทกัษะ 
(Skill) ทศันคต ิ(Attitude) ความเช่ือ (Belief) และอปุนิสยั (Trait) 

กลุ่มท่ี 2 หมายถึง กลุ่มความรู้ (Knowledge) ทกัษะ (Skill) และคณุลกัษณะของบุคคล 
(Attributes) หรือเรียกกนัว่า KSAs ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากพฤติกรรมในการท างานท่ีแสดงออกของ 
แตล่ะบคุคลท่ีสามารถวดัและสงัเกตเห็นได้ 

เดชา เดชะวัฒนไพศาล (2543) กล่าวว่า สมรรถนะ หมายถึง ทักษะ ความรู้  และ
ความสามารถ หรือพฤติกรรมของบุคลากรท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงานใดงานหนึ่ง กล่าวคือ  
ในการท างานหนึ่งๆ เราต้องรู้อะไร เม่ือมีความรู้หรือข้อมลูแล้ว เราต้องรู้ว่าจะท างานนัน้ๆ อย่างไร 
และเราควรมีพฤติกรรมหรือคณุลักษณะเฉพาะอย่างไรจึงจะท างานได้อย่างประสบความส าเร็จ  
ซึ่งสิ่งเหล่านีจ้ะช่วยให้องค์กรทราบว่าคณุสมบตัิหรือคุณลกัษณะท่ีดีในการท างานของบุคลากร  
ในองค์กร (Superior Performer) นัน้เป็นอยา่งไร 
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ณรงค์วิทย์ แสนทอง (2545) กล่าวว่า สมรรถนะ หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ 
และแรงจงูใจท่ีมีความสมัพนัธ์และส่งผลกระทบตอ่ความส าเร็จของเปา้หมายของงานในต าแหน่ง
นัน้ๆ สมรรถนะแตล่ะตวัจะมีความส าคญัตอ่งานแตล่ะงานแตกตา่งกนัไป 

ส านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2553) กล่าววา่ สมรรถนะ คือ คณุลกัษณะ
เชิงพฤติกรรมท่ีเป็นผลมาจากความรู้ ทกัษะ/ความสามารถ และคณุลกัษณะอ่ืนๆ ท่ีท าให้บุคคล
สามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นกว่าเพ่ือนร่วมงานอ่ืนๆ ในองค์กร กล่าวคือ การท่ีบุคคลจะแสดง
สมรรถนะใดสมรรถนะหนึ่งได้ มักจะต้องมีองค์ประกอบของทัง้ความรู้  ทักษะ/ความสามารถ  
และคณุลกัษณะอ่ืนๆ 

สมรรถนะ (Competency) เป็นคุณลักษณะของบุคคลท่ีจะท าให้บุคคลนัน้สามารถ
ปฏิบตังิานได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในส่วนท่ีตนรับผิดชอบและงานนัน้ประสบผลส าเร็จอย่างโดดเดน่
กว่าเพ่ือนร่วมงานคนอ่ืนๆ โดยการแสดงออกถึงสมรรถนะของแต่ละบคุคลประกอบด้วยองค์ประกอบ 
3 ส่วน คือ 1) ความรู้ 2) ทักษะหรือความสามารถ และ 3) คุณลักษณะอ่ืนๆ และสามารถแบ่ง
สมรรถนะได้เป็น 3 ประเภท คือ (Kenneth, 2000; Lucia & Lepsinger, 1999) 

1. สมรรถนะหลกั (Core Competency) หมายถึง บุคลิกลกัษณะของบุคคลท่ีสะท้อน 
ให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความเช่ือ และอุปนิสัยของคนในองค์กรโดยรวม ท่ีจะช่วย
สนับสนุนให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ได้ เช่น บุคคลท่ีด ารงต าแหน่งผู้บริหารองค์กร 
จะต้องมีสมรรถนะหลกัในการบริหารองค์กรให้สามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้ได้ สามารถน าพา
องค์กรก้าวผา่นอปุสรรคตา่งๆ ได้อยา่งภาคภมูิ เป็นต้น 

2. สมรรถนะด้านการท างาน (Job Competency) หมายถึง บุคลิกลกัษณะของบุคคล 
ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความเช่ือ และอุปนิสัยท่ีจะช่วยส่งเสริมให้คนๆ นัน้
สามารถสร้างผลงานในการปฏิบตัิงานต าแหน่งนัน้ๆ ได้สูงกว่ามาตรฐาน เช่น บุคคลท่ีมีความรู้ 
ความสามารถทางด้านนันทนาการ จะมีสมรรถนะด้านการท างานท่ีเก่ียวข้องกับนันทนาการ
มากกวา่บคุคลท่ีจบจากสาขาอ่ืนๆ เป็นต้น 

3. สมรรถนะส่วนบุคคล (Personal Competency) หมายถึง บุคลิกลกัษณะของบคุคล 
ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทกัษะ ทศันคติ ความเช่ือ และอปุนิสยัท่ีท าให้บคุคลนัน้มีความสามารถ  
ในการท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้โดดเด่นกว่าคนทัว่ไป เช่น บคุคลท่ีมีความรู้ ความสามารถทางด้านกีฬา  
แต่ในขณะเดียวกันก็ยงัสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีท่ีมีอยู่ผสานเข้ากบัการกีฬาได้ จึงสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ด้านการกีฬาได้อยา่งนา่สนใจและน่าติดตาม เป็นต้น 
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สรุปความหมายของค าว่า  สมรรถนะ คือ ความ รู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills)  
และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Personal Characteristic of Attributes) ท่ีส่งผลต่อการแสดง
พฤตกิรรมท่ีจ าเป็น และมีผลท าให้บคุคลนัน้ปฏิบตังิานในความรับผิดชอบของตนได้ดีกว่าผู้ อ่ืน 
 

องค์ประกอบของสมรรถนะ 
จากแนวคิดของ แมคเคลแลนด์ (McClelland, 1973) สามารถแบ่งคุณลักษณะทัง้ 5 

สว่น ได้เป็น 2 กลุ่มหลกั คือ กลุม่ท่ี 1 ความสามารถท่ีสงัเกตเห็นได้ (Visible) ได้แก่ ความสามารถ 
ในด้านความรู้ (Knowledge) และความสามารถด้านทกัษะ (Skill) ซึ่งเป็นความสามารถท่ีมีโอกาส
พฒันาได้ง่าย และกลุ่มท่ี 2 ความสามารถท่ีอยู่ลึกลงไปหรือซ่อนอยู่ (Hidden) ซึ่งไม่อาจมองเห็น
หรือสังเกตได้โดยตรง ได้แก่  ความคิดเห็น เก่ียวกับตนเอง (Self-concept) ความสามารถ 
ด้านแรงจูงใจ (Motive) และลักษณะนิสัยของแต่ละคน (Traits) ซึ่งเป็นความสามารถท่ียากต่อ 
การวดัและพฒันา โดยคณุลกัษณะของความสามารถทัง้ 5 ประการนี ้เป็นส่วนส าคญัท่ีท าให้คน
เกิดสมรรถนะขึน้มา สามารถใช้ท านายทกัษะ พฤติกรรม และการกระท า ตลอดจนผลลพัธ์ของการ
ปฏิบัติงานได้ต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของนักวิชาการหรือองค์กรต่างๆ ท่ีให้แนวคิดไว้ว่า 
สมรรถนะ มีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ ความรู้ ทกัษะ และคณุลกัษณะอ่ืนๆ ของบคุคลท่ีโดดเดน่กว่า
บคุคลอ่ืนๆ ในองค์กร ส่งผลให้บคุคลปฏิบตัิงานหรือกระท าสิ่งตา่งๆ ได้ตามมาตรฐานและสง่ผลให้
องค์กรด าเนินกิจกรรมตา่งๆ ได้ตามวตัถปุระสงค์ ประสบความส าเร็จ และบรรลเุปา้หมายท่ีตัง้ไว้  

จะเห็นได้ว่า สมรรถนะ คือ คณุลกัษณะความสามารถของบุคคลท่ีแสดงออกมาในเชิง
พฤตกิรรมท่ีส่งผลให้บคุลากรปฏิบตังิานหรือกระท าสิ่งตา่งๆ ได้ตามมาตรฐาน และส่งผลให้องค์กร
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ได้ตามวตัถปุระสงค์ ประสบความส าเร็จ และบรรลเุปา้หมายตามท่ีต้องการ  
ถือเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับผู้ ท่ีท างานในทุกสาขาอาชีพ เช่นเดียวกับบุคคลท่ีอยู่ในสายนักวิชาชีพ
นันทนาการ (Recreation Professional) จะต้องมีสมรรถนะกลุ่มความรู้ (Knowledge) ทักษะ 
(Skill) และคุณ ลักษณ ะบุคคล  (Attributes) ซึ่ ง ถือว่า เป็นสมรรถนะห รือความสามารถ 
(Competency) ประการต้นๆ ท่ีผู้ ท่ีท างานด้านนนัทนาการต้องมีความเช่ียวชาญในวิชาชีพของตน 
และเป็นตวัชีว้ดัความสามารถและบ่งบอกถึงความแตกต่างท่ีจะเป็นปัจจยัท าให้การจดัการต่างๆ 
ในองค์กรนนัทนาการและการใช้เวลาวา่งบรรลผุลส าเร็จตามท่ีได้ตัง้เปา้หมายไว้ 
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นักวิชาชีพนันทนาการ 
มีนกัวิชาการและผู้ เช่ียวชาญหลายท่านได้ให้ค านิยาม ความหมายท่ีมีความคล้ายและ

แตกตา่งกนัออกไปเก่ียวกบัค าว่า “ผู้น า” (Leader) ซึง่พอจะสรุปได้ดงันี ้
ภิญโญ สาธร (2539) ให้ค านิยามความหมายของผู้น า 3 ประการ ดงันี ้
1. ผู้ น า คือ บุคคลใดบุคคลหนึ่งในกลุ่มคนหลายๆ คนท่ีมีอ านาจ อิทธิพล หรือ

ความสามารถในการจงูใจคนให้ปฏิบตัติามความคิดเห็น ความต้องการ หรือค าสัง่ของเขาได้ 
2. ผู้ น า คือ บุคคลท่ีมีอ านาจเหนือการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ภาวะผู้ น าเป็น

กระบวนการ 2 ทาง คือ ผู้ น ามีอิทธิพลเหนือผู้ ตาม และในท านองเดียวกัน บางคราวผู้ ตามก็มี
อิทธิพลเหนือผู้น า 

3. ผู้ น าแตกต่างจากหัวหน้าหรือผู้ บริหาร คนสองคนนีอ้าจจะเป็นคนๆ เดียวกันได้  
แตไ่ม่จ าเป็นเสมอไป หวัหน้าหรือผู้บริหารหลายคนมีอ านาจหน้าท่ีโดยต าแหน่ง แต่อาจไม่ใช่ผู้น า  
ท่ีแท้จริงของกลุม่ 

อรุณ รักธรรม (2527) ให้ค านิยามของ ผู้ น า หมายถึง บุคคลผู้ ซึ่งได้รับการแต่งตัง้ขึน้  
หรือได้รับค ายกย่องขึน้ให้เป็นหวัหน้าผู้ตดัสิน เพราะมีความสามารถในการบงัคบับญัชาและจะน า
ผู้ใต้บงัคบับญัชาหรือหมูค่ณะไปในทางดีหรือชัว่ได้ 

จากแนวคิดนนัทนาการของ รัซเซล (Russell, 2001) พบว่า กิจกรรมนนัทนาการเป็นสิ่งท่ี
ท้าทายส าหรับผู้ น านันทนาการอย่างยิ่ง เพราะการท่ีจะให้ทุกคนตระหนักถึงความส าคัญของ
นนัทนาการได้นัน้ ต้องท าให้สงัคมได้รู้จกัและเกิดการยอมรับ เข้าใจในหลกัการ รวมถึงคณุค่าของ
นนัทนาการอย่างถ่องแท้ ซึ่งคณุคา่และความส าคญัของนนัทนาการท่ีจะสามารถพฒันาสงัคมให้มี
คณุภาพได้นัน้ ต้องเกิดจากความเข้าใจในกระบวนการนนัทนาการ ซึง่เป็นกระบวนการในการสร้าง
คณุค่าแห่งชีวิตของแต่ละคนท่ีเลือกประกอบกิจกรรมนนัทนาการตามความพึงพอใจให้สามารถ
บรรลเุปา้หมายถึงความสขุของชีวิตของแตล่ะคนได้ 

แตใ่นขณะเดียวกนั กระบวนการนนัทนาการต้องเป็นไปภายใต้การน าของนกันันทนาการ 
มืออาชีพ เพราะคณุคา่ของนกันนัทนาการมืออาชีพ คือ การท างานด้วยความรับผิดชอบในการให้
ความช่วยเหลือคนทุกวัยโดยไม่เลือกฐานะ มีความเข้าใจในบทบาทท่ีส าคัญของกระบวนการ
นนัทนาการท่ีสามารถส่งผลตอ่ชีวิตประจ าวนั รวมถึงการให้ความชว่ยเหลือในการเข้าร่วมกิจกรรม
อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ เข้าร่วม และเม่ือสังคมในโลกปัจจุบันได้กลายเป็นสังคม
ประชาธิปไตยมากขึน้ ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมนนัทนาการย่อมได้รับอิสระในการเลือกกิจกรรมท่ีตนเอง
รักและสนใจ ท าให้มีความหลากหลายในกิจกรรมนนัทนาการมากย่ิงขึน้กวา่เดิม ดงันัน้ นกัวิชาชีพ
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นนัทนาการต้องมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึน้ มีความสามารถท่ีหลากหลายมากขึน้ เพ่ือให้
อิสระแก่ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมในการเลือกเข้าร่วมกิจกรรมตามท่ีตนเองชอบ โดยเฉพาะในยุคแห่ง
ข่าวสารและเทคโนโลยี นกัวิชาชีพนนัทนาการจ าเป็นต้องมีความรู้มากขึน้ มีการฝึกอบรมมากขึน้  
มีการติดตามข่าวสารการเปล่ียนแปลงอยู่อย่างสม ่าเสมอ และมีทัศนคติท่ีกว้างไกลตามความ
คาดหวังของผู้ เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีบทบาทหน้าท่ีในการท างานแตกต่างกันตามระดับทาง 
การจดัการและทางการบริหาร ดงันี ้

ศริิวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2545) ได้แบง่ล าดบัขัน้ตอนของการบริหารจดัการ ดงันี ้
1. ผู้ บ ริหารระดับสูง (Top or senior manager) ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 

(Chairman of board) ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (Chief executive officer (CEO)) ประธาน
เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการ (Chief operating officer (COO)) และรองประธานอาวุโส (Senior vice 
presidents) โดยผู้บริหารระดบันีจ้ะเป็นตวัก าหนดวตัถปุระสงค์ขององค์กร ก าหนดแนวปฏิบตัิท่ีมุ่ง
สู่ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และท าการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ขององค์กรเพ่ือความส าเร็จ  
ตามวตัถปุระสงค์ 

2. ผู้บริหารระดบักลาง (Middle manager) ประกอบด้วยบคุคลท่ีด ารงต าแหน่งต่อไปนี ้ 
ผู้ควบคมุด้านการผลิต (Product superintendent) ผู้จัดการด้านการตรวจสอบ (Auditing manager) 
ผู้จดัการฝ่ายขาย (Sales manager) และผู้จดัการฝ่ายต่างๆ ผู้บริหารระดบักลางจะรับผิดชอบต่อ
การปฏิบัติการ มุ่งความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ตลอดจนพัฒนาวัตถุประสงค์ของ
แผนก และปฏิบตังิานเพื่อความส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ขององค์กร 

3. ผู้ บ ริหารระดับ ต้น  (Lower of first-line or supervisor manager) ต าแหน่งของ
ผู้บริหารระดับต้น ประกอบด้วย หัวหน้าคนงาน (Foreman) ผู้ น ากลุ่ม (Crew leader) ผู้ จัดการ
ส านกังาน (Office manager) และหวัหน้างานขัน้ต้น (Supervisor) ผู้บริหารระดบัต้นจะท าหน้าท่ี
ควบคมุพนกังานทัง้หลายท่ีท าหน้าท่ีผลิตสินค้าและบริการขององค์กร 
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ท่ีมา: ศริิวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. (2545). องค์กรและการจดัการ. หน้า 19. 
 
โดยรูปแบบของผู้ น านันทนาการมีลักษณะความรับผิดชอบท่ีแตกต่างกัน รัสเซล 

(Russell, 2001) ได้แบ่งระดบัของรูปแบบผู้น าในหน่วยงานอทุยาน กีฬาและนนัทนาการ ออกเป็น 
3 ระดบั ได้แก่ 

1. การบริการโดยตรง (Direct service) 
ผู้น าในการให้บริการในหน่วยงานนนัทนาการด้านนี ้จะเป็นผู้ ให้บริการท่ีมีการติดต่อ

ประสานงานโดยตรงกับบคุคลท่ีเข้ามาขอรับบริการ ประกอบด้วย ผู้น าในสนามเด็กเล่น ผู้ ฝึกสอน
กีฬา ครูสอนเต้น ผู้ ให้ค าปรึกษาในด้านค่ายพกัแรม (Front line) โดยรูปแบบของผู้น าจะเป็นผู้ ท่ีมี
การพบปะกบัผู้ เข้าร่วมโปรแกรมและผู้ ใช้สถานท่ีโดยตรง โดยจะมีทกัษะและทศันคติในการติดต่อ
ประสานงาน 

2. การควบคมุดแูล (Supervisory) 
ผู้น าในด้านนีจ้ะมีหน้าท่ีในการควบคมุดแูลภายในหน่วยงานนนัทนาการท่ีเก่ียวข้อง

กับการท างานทั่วๆ ไป มีระดบัการจัดการงานอยู่ในระดบักลาง (Middle Level) มีหน้าท่ีควบคุม 
ดแูลในกระบวนการท างานท่ีประกอบด้วย การประสานงาน การควบคุมสัง่การ การประเมินผล  
การท างานของเจ้าหน้าท่ีและอาสาสมัครในหน่วยงาน อีกทัง้ยังเป็นผู้ ท่ีส่งเสริม สนับสนุน  
การให้บริการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีตัง้ไว้ และช่วยเหลือให้สมาชิกและเจ้าหน้าท่ีมี  
การท างานท่ีมีประสิทธิผล เป็นผู้ ท่ี มีความสามารถในการควบคุมและสั่งการผู้ น าในระดับ  

ผู้บริหารระดับสูง 

(Top manager) 

ผู้บริหารระดับกลาง 

(Middle manager) 

ผู้บริหารระดับต้น 

(First-line manager) 

พนักงานที่ไม่ใช่ฝ่ายบริหารจัดการ 

(Nonmanagement personal) 

ภาพประกอบ 5 การจดัประเภทผู้บริหารในระดบัการจดัการ 



  34 

การบริการโดยตรง (Direct service) โดยใช้ความสามารถของตนท าให้องค์กรประสบความส าเร็จ
ตามท่ีได้ตัง้เปา้หมายไว้ 

3. ระดบับริหาร (Administrative) 
ผู้น าท่ีเป็นผู้บริหาร (Top level) ผู้น าทางด้านนีจ้ะมีมุมมองท่ีส าคญัในการวางแผน

พฒันา ควบคมุ และการประเมินผล การให้บริการในองค์กรนันทนาการ เป็นผู้บริหารท่ีท าหน้าท่ี 
ในการปกครองดแูลในหน่วยงานของอุทยานและนนัทนาการท่ีต้องมีโครงสร้างและลักษณะของ  
ภาวะผู้น า มีทศันคตท่ีิจะสามารถน าพาองค์กรไปสูเ่ปา้หมายท่ีสมัฤทธ์ิผลได้ ต้องมีความรับผิดชอบ
และความสามารถท่ีเป็นพืน้ฐานส าหรับการบริหารงาน ประกอบด้วย การจัดการด้านการเงิน  
การควบคมุ การวางกลยทุธ์ในระยะยาว การพฒันาทรัพยากร และการน านโยบายไปใช้งาน 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น พืน้ฐานของภาวะผู้น าถือเป็นกระบวนการท่ีจะประยกุต์ไปสู่รูปแบบ
ของผู้น าทัง้ 3 รูปแบบท่ีแตกต่างกัน ซึ่ง เฮอร์เซย์ และ บลังคาร์ด (Hersey & Blanchard, 1982)  
กล่าวถึงหน้าท่ี วิธีการ และการปฏิบัติงานของนักวิชาชีพนันทนาการออกเป็นหมวดหมู่ในการ
ท างานได้ 3 รูปแบบ คือ 

1. หน้า ท่ีทางเทคนิค  (Technical functions) ผู้ น าจะให้ความ รู้ เทคนิค  วิ ธีการ  
และอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงาน และน าประสบการณ์ ท่ีได้จากการท างาน  
จากการศกึษา และการฝึกอบรม มาใช้ในการท างานท่ีมีลกัษณะการท างานท่ีเฉพาะ เช่น ในการใช้
ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ โดยหน้าท่ีทางเทคนิค (Technical functions) ของนักวิชาชีพ
นนัทนาการ สามารถแบง่ได้ดงันี ้

1.1 นักวิชาชีพนันทนาการเป็นผู้ วางแผนโปรแกรม โดยเป้าหมายแรกขององค์กร 
จะต้องมีการจดัให้มีการสร้างประสบการณ์ทางนนัทนาการท่ีเป็นการเปิดโอกาสให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายขององค์กรในรูปแบบของโปรแกรมนันทนาการ โดยการวางแผนโปรแกรมนนัทนาการ  
ถือว่าเป็นหน้าท่ีพืน้ฐานของนกัวิชาชีพนนัทนาการ และสามารถจดัเตรียมโปรแกรมตา่งๆ ท่ีเหมาะ
กบับคุคลท่ีเข้ารับบริการได้อยา่งทัว่ถึง 

1.2 นกัวิชาชีพนนัทนาการต้องเป็นผู้ ท่ีสามารถจดัการระเบียบองค์กรได้ นกัวิชาชีพ
นนัทนาการต้องมีความสามารถในการจดัการองค์กรในด้านการปฏิบตัิได้อย่างทัว่ถึง ในด้านการ
ส่งเสริมและสนับสนุนโปรแกรมต่างๆ ของหน่วยงาน เช่น  นักวิชาชีพนันทนาการต้องมี
ความสามารถทางด้านการคาดการณ์ในการปฏิบตัิงานต่างๆ ทางด้านการจดัการ ด้านค่าใช้จ่าย 
การจัดบุคลากรในการท างาน การวางเวลาในการท างาน การฝึกอบรม การพัฒนาสิ่งอ านวย  
ความสะดวก ความสัมพันธ์กับสาธารณะ และการตลาด ซึ่งเป็นหน้าท่ีท่ีจ าเป็นท่ีจะสามารถใช้
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อปุกรณ์และทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างคุ้มคา่ โดยในการจดัการองค์กรต้องการผู้น าท่ีมีการท างาน  
ท่ีมีประสิทธิผลท่ีดีในการใช้ทรัพยากรขององค์กร ในการวางแผน การจดัองค์กร การน าการบริการ
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 

1.3 นักวิชาชีพนันทนาการเป็นผู้ประเมินผล โดยกระบวนการของการประเมินผล  
ถือว่าเป็นพืน้ฐานในการด าเนินงานขององค์กร การประเมินผลจะต้องได้รับข้อมลูท่ีจ าเป็นจากการ
ให้บริการของหนว่ยงานอย่างเพียงพอ ในการวดัประเมินผลองค์กรนนัทนาการนัน้ จะอยูใ่นมมุมอง
ของการด าเนินงานทางด้านโปรแกรม การบ ารุงรักษา และทางด้านการท างานของเจ้าหน้าท่ี  
โดยกระบวนการประเมินผลจะต้องประกอบด้วยการออกแบบท่ีมาจากวตัถปุระสงค์ การวดัจะต้อง
สอดคล้องและตอบโจทย์วตัถปุระสงค์ได้ นกัวิชาชีพนนัทนาการมีหน้าท่ีท่ีจะต้องตดัสินใจเมื่อมีการ
ประเมินผล มีการเลือกใช้เทคนิคในการวดัท่ีเหมาะสมท่ีจะท าให้มีผลการศึกษาท่ีสมบรูณ์ และน า
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวดั น าไปปรับปรุงโปรแกรมและการท างานของเจ้าหน้าท่ีต่อไป โดยผู้น า  
ท่ีมีความสามารถในการประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องมาจากการบริการผู้ เข้าร่วม  
ได้อยา่งมีคณุภาพจากความเป็นมือถืออาชีพภายในหนว่ยงานของตนเอง 

1.4 นักวิชาชีพนันทนาการต้องเป็นผู้ ท่ีท าหน้าท่ีภายใต้กฎหมาย มีการปฏิบตัิงาน  
โดยเป็นผู้ ท่ีท างานภายใต้ข้อตกลงและเง่ือนไขขององค์กร ท่ีสามารถให้บริการได้อย่างมีเหตุผล 
รอบคอบ ระมดัระวงั ค านึงถึงและหลีกเล่ียงสิ่งท่ีจะท าให้เกิดอนัตรายในหน้าท่ีท่ีมีความเส่ียงตา่งๆ  
ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัภาวะผู้น านนัทนาการ 

1.5 นักวิชาชีพนันทนาการถือเป็นผู้ ท่ีท าให้การท างานทั่วๆ ไป และมีเทคนิคในการ
ท างานท่ีน าไปสู่การบรรลุผลส าเร็จ ผู้น าควรท่ีจะมีรายละเอียดในการท างาน เช่น ต้องรู้ในการ
แต่งตัง้  การใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในการท างาน การด าเนินงานต่างๆ หรือการบันทึก การใช้
คอมพิวเตอร์ในการท างาน เป็นต้น 

2. หน้าท่ีทางด้านมนษุย์สมัพนัธ์ (Human relations function) 
2.1 นกัวิชาชีพนนัทนาการท างานท่ีต้องสมัพนัธ์กบัการให้ข้อมลูขา่วสารในการบริการ 

ผู้น าจ าเป็นต้องค านึงถึงการใช้แรงจูงใจและประยุกต์ใช้รูปแบบภาวะผู้น าท่ีจะแก้ไขความขดัแย้ง  
ในการจัดการได้อย่างมีประสิทธิผล โดยผู้ น านันทนาการจะเป็นผู้ ท่ีมีลักษณะท่ีเป็นผู้ ให้บริการ
ประชาชน โดยต้องมีการใช้ความสามารถด้านข้อมูลสถิติประชากรศาสตร์ท่ีเป็นความรู้พืน้ฐาน  
ในการให้บริการกับประชาชน ซึ่งจะท าให้การวางแผนเกิดประสิทธิผลท่ีดี และยงัส่งผลให้การน า
โปรแกรมไปใช้และการประเมินผลโปรแกรมนนัทนาการท่ีมีประสิทธิภาพท่ีดีตามมาด้วย และน่ีคือ
ความส าคญัท่ีจะท าให้เกิดความสมดลุของมมุมองของบคุคลกลุม่ในองค์กรและในสงัคมตอ่ไป 
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2.2 นกัวิชาชีพนนัทนาการต้องเข้าใจการท างานกบักระบวนการเปล่ียนแปลงของกลุ่ม 
ต้องรับรู้ในพฤติกรรมของแตล่ะคนและปฏิกิริยาของกลุ่มท่ีรวมตวักนัขึน้มา ต้องใช้วิธีการภาวะผู้น า
ท่ีมีประสิทธิผลท่ีสุดท่ีจะเป็นผู้น ากลุ่มและสมาชิกภายในกลุ่มเกิดประสบการณ์ทางนันทนาการ  
ท่ีปรารถนาไปสู่การบรรลุผลส าเร็จ โดยนักวิชาชีพนันทนาการต้องมีความสามารถท่ีจะท าให้
ผู้ เข้าร่วมเปิดเผยตนเองอย่างเต็มท่ีและเป็นประชาธิปไตย และได้เป็นส่วนหนึ่งในการตดัสินใจต่างๆ 
ท่ีเก่ียวข้องกบัตนเองในการจดัการกบักลุม่ท่ีตนอยู่ 

2.3 นักวิชาชีพนันทนาการต้องเข้าใจในการจัดนันทนาการท่ีมีความส าคญัส าหรับ
ผู้ เข้าร่วม โดยนักวิชาชีพนันทนาการต้องค านึงถึงการจัดกิจกรรมนันทนาการท่ีมีผลต่อ  
การให้บริการกบัผู้ เข้าร่วม ทัง้ด้านจิตวิทยา ร่างกาย และทางด้านสงัคม น่ีถือเป็นความรับผิดชอบ  
ท่ีมีความส าคญักบัหน้าท่ีความสมัพนัธ์ของมนษุย์ส าหรับผู้น า 

2.4 นกัวิชาชีพนนัทนาการต้องเป็นผู้ ท่ีร่วมมือในการพฒันากบัองค์กรในวิชาชีพตา่งๆ 
โดยผู้ น าจะต้องรู้ถึงสภาพขององค์กรและสิ่งท่ีจะกระตุ้ นทีมและเจ้าหน้าท่ีของตนเองให้ได้รับ
ทางเลือกจากการใช้ทรัพยากรท่ีมีประสิทธิผล ซึ่งส่งผลท าให้เกิดสัมพันธภาพท่ีดีในการท างาน 
ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ายท่ีสุดความสามารถในการร่วมมือถือว่าเป็น
องค์ประกอบท่ีดีในการบริการ 

3. หน้าท่ีเก่ียวกบัการสร้างความคิดรวบยอด (Conceptual function) นกัวิชาชีพนนัทนาการ
ต้องเข้าใจถึงความซบัซ้อนขององค์กรท่ีตนเองเป็นผู้ รับผิดชอบได้อย่างดี และรู้วา่องค์กรของตนเอง
เก่ียวข้องอยา่งไรกบัโลกภายนอก ดงัเชน่การวางแผนกลยทุธ์ท่ีจะเป็นตวัอยา่งได้อยา่งดีในหน้าท่ีนี  ้

3.1 นกัวิชาชีพนนัทนาการต้องมีการท างานท่ีอยู่บนพืน้ฐานของปรัชญานนัทนาการ  
โดยผู้น านนัทนาการต้องเข้าใจและมีความเช่ือ บทบาทท่ีส าคญัของนนัทนาการท่ีจะน ามาใช้ การใช้
ชีวิตของแตล่ะบคุคลและสงัคมท่ีสามารถท าให้มนษุย์เกิดการเตบิโตและเกิดการพฒันา และท าให้
มีศกัยภาพในการแก้ปัญหาให้แรงจงูใจในการปรับปรุง และสง่เสริมคณุคา่ทางสงัคมความเช่ือ 

3.2 นักวิชาชีพนันทนาการต้องมีปรัชญาในวิชาชีพ  ควรจะต้องก าหนดท่ี มี
ความสมัพันธ์กับการให้บริการทางด้านนันทนาการ โดยบทบาทขององค์กรวิชาชีพควรท่ีจะต้อง
เข้าใจการปฏิบตัิ การเปล่ียนแปลง และแนวโน้มต่างๆ ท่ีควรจะต้องตรวจสอบและจัดหาให้บริการ 
ท่ีเหมาะสมกบัผู้ เข้าร่วม ซึง่ประกอบด้วยข้อตกลงในการปฏิบตังิานตามวิชาชีพของตน 
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3.3 นกัวิชาชีพนนัทนาการคือผู้ช่วยการด าเนินงานภายใต้ปรัชญาและเปา้หมายของ
องค์กร ไม่เพียงแต่ดูเฉพาะในการให้บริการตามพันธกิจขององค์กรตนเท่านัน้ แต่ต้องมีวิสยัทศัน์
กว้างไกล เป็นการตัง้เป้าหมายของการเข้าร่วมของอาสาสมคัร โดยจะต้องรู้ผลและมองเห็นภาพ  
ในสิ่งท่ีท าลงไป 

3.4 นกัวิชาชีพนนัทนาการต้องตอ่สู้ ฟันฝ่าเพ่ือไปสูค่วามส าเร็จ จากการมีสภาพสงัคม 
ท่ีดีขึน้ ต้องพยายามร่วมมือกับบุคคลต่างๆ เพ่ือท่ีจะท าให้มลภาวะทางสิ่งแวดล้อมลดน้อยลง  
และสามารถท าให้ผู้ ท่ีเกษียณอายุราชการเกิดความพึงพอใจในโปรแกรม ซึ่งมีผลต่อภาวะผู้น า  
ท่ีเก่ียวข้องกับความต้องการของสังคมในอนาคต ซึ่งต้องมีมุมมองท่ีชัดเจนในการส่งเสริมและ 
สร้างคณุคา่ทางสงัคม 

จากภาพประกอบ 3 จะเน้นถึงสมรรถนะในการท างานของนักวิชาชีพนันทนาการ 
ท่ีเก่ียวข้องกับเทคนิค ความสัมพันธ์กับมนุษย์ และเก่ียวข้องกับการสร้างความคิดท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงจากรายละเอียดของงานท่ีเฉพาะเจาะจง เป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้น าภายใน
องค์กรตามล าดับขัน้ โดยในหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ บริหารระดบัสูงขององค์กรจะมีหน้าท่ี
รับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างแนวคิดในการท างาน (Conceptual function) ซึ่งจะมี
การใช้ทกัษะทางด้านเทคนิคท่ีน้อยลง โดยภาพประกอบ 6 จะเป็นสิ่งท่ีบ่งบอกถึงการปฏิบตัิงาน
ของผู้น าในระดบัตา่งๆ ท่ีเหมาะสมกบัหน้าท่ีของตนเอง ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการท่ีผู้น านนัทนาการ
หรือนกัวิชาชีพนนัทนาการจะต้องน าความสามารถของตนเองไปปฏิบตัิงานได้อย่างเหมาะสมกับ
การให้บริการในหนว่ยงานของตนเอง 
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ภาพประกอบ 6 รูปแบบของผู้น านนัทนาการ/นกัวิชาชีพนนัทนาการ 
ตามลกัษณะหน้าท่ีในการท างานนนัทนาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ท่ีมา: Ruth V. Russell. (2001). Leadership in Recreation. p. 38. 

 
จะเห็นได้ว่า ผู้ น านันทนาการ คือ วิชาชีพนันทนาการแขนงหนึ่ง ท่ีมีหน้าท่ีให้ความรู้ 

ส่งเสริมและสนบัสนนุให้เกิดการตอบรับนนัทนาการให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต อนัน ามาสู่  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน นักวิชาชีพนันทนาการจึงจ าเป็นต้องมีความรู้และความ
เข้าใจในหลกัการนนัทนาการอยา่งถ่องแท้ โดยมีบทบาทหน้าท่ีในการท างานแตกตา่งกนัตามระดบั
ทางการจัดการและทางการบริหาร ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการท่ีผู้ น านันทนาการหรือนักวิชาชีพ
นนัทนาการจะต้องน าความสามารถของตนเองไปปฏิบตัิงานได้อย่างเหมาะสมกับการให้บริการ  
ในหนว่ยงานของตนเองท่ีมีลกัษณะความรับผิดชอบท่ีแตกตา่งกนั 
 

สมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการ 
จอร์แดน; เดอกราฟ; และเดอกราฟ (Jordan, Degraaf, & Degraaf, 2005) กล่าวไว้ว่า 

นักวิชาชีพบริการด้านนันทนาการ (Leisure Service Professional) คุณลักษณะและทักษะของ 
นักวิชาชีพบริการด้านนันทนาการข้อแรกและส าคัญท่ีสุด คือ ผู้ วางแผนบริการนันทนาการ คือ  
ผู้ปฏิบตัิวิชาชีพท่ีมีหลกัจริยธรรม กระบวนการรับรองวิทยฐานะส าหรับแผนเตรียมความพร้อมของ  
ผู้ปฏิบัติ สมาคมวิชาชีพท่ีพยายามให้ความรู้ต่อเน่ืองและก าหนดมาตรฐาน (NRPA) และการ
รับรองเป็นรายบุคคล เช่น CPRP และ CTRS และแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติต่างๆ ท่ีสะท้อน 
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ความเป็นมืออาชีพ ได้แก่ การเป็นผู้น า การมีศีลธรรมจรรยา และปฏิบตัิภารกิจท่ีเก่ียวกบัโครงการ
และบริการ 

เอ็ดจินตนั และคณะ (Edginton et al., 2002) กล่าวว่า การท างานของผู้ปฏิบตัิวิชาชีพ 
มุง่ไปท่ีบริการมากกว่าเพียงแคเ่งินคา่ตอบแทน ผู้ปฏิบตัิวิชาชีพใสใ่จกบัความเป็นอยู่ท่ีดีของผู้ เข้าร่วม
โครงการและท างานเพ่ือการเตบิโตและพฒันาของพวกเขา เชน่ การศกึษาเก่ียวกบัผู้น าเยาวชน 

แฮมเมอสเลย์ และ ไทนอน (Hammersley & Tynon, 1998) ได้ท าการศกึษาเปรียบเทียบ
สมรรถนะในการท างานของสมาคมอุทยานและนนัทนาการแห่งชาติ (NRPA) กับสมรรถนะของ 
นักวิชาชีพทางด้านนันทนาการเชิงพาณิชย์ (RCRA) ถือองค์ประกอบหลักของ 2 หน่วยงานท่ีมี
สมรรถนะในการท างานด้านการจดัการ การจดัโปรแกรมนนัทนาการ และการบ ารุงรักษาสถานท่ี 
และสิ่งอ านวยความสะดวกของหนว่ยงาน โดยมีสมรรถนะหลกัในการท างานดงัตาราง 1 
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ตาราง 1 เปรียบเทียบสมรรถนะในการท างานของสมาคมอทุยานและนนัทนาการแห่งชาติ (NRPA) 
กบัสมรรถนะของนกัวิชาชีพทางด้านนนัทนาการเชิงพาณิชย์ (RCRA) 

Resort and Commercial Recreation 
Professionals (RCPA) 

วิชาชีพทางด้านนนัทนาการเชิงพาณิชย์ 

The National Recreation and  
Parks Association (NRPA) 

สมาคมอทุยานและนนัทนาการแหง่ชาติ 

1. ทกัษะการตดิตอ่ส่ือสาร 
2. ภาวะผู้น า 
3. การบริการลกูค้า 
4. การจดัโปรแกรม 
5. การดแูล 
6. การดแูลและกฎระเบียบตา่งๆ 
7. การสง่เสริมกิจกรรมสาธารณะ 
8. การบ ารุงรักษาสิ่งอ านวยความ

สะดวก 
9. การขายโปรแกรมและบริการตา่งๆ 

การจดัการระบบการใช้เวลาวา่ง 
(Leisure Service Management) 

1. การเงินและคา่ใช้จา่ย 
2. การดแูลและพฒันาบคุลากร 
3. มนษุยสมัพนัธ์ 
4. การร่างนโยบายและการน าไปสู่

ปฏิบตัิ 
5. การตลาด 

การจดัโปรแกรมนนัทนาการและการใช้เวลาว่าง 
(Leisure/recreation Program Delivery) 

1. การประเมิน 
2. การวางแผน 
3. การน าไปใช้ 
4. การประเมินผล 

การจดัการทรัพยากรและสิ่งอ านวย 
ความสะดวก 

1. การวางแผน การพฒันา  
และการจดัการ 

2. การบ ารุงรักษา 

ท่ี ม า : Charles H. Hammersley; & Joanne F. Tynom. (1998). Job Competency 
Analyses of Entry-level Resort and Commercial Recreation Professionals. Journal of 
Applied Recreation Research. 23(3): 225-247  
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จะเห็นได้ว่า จากมุมมองของสมรรถนะในการท างานทางด้านนันทนาการหรือผู้ศึกษา 
อยู่ในวิชาชีพนันทนาการในต่างประเทศ จะต้องมีสมรรถนะหลักท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการ
นนัทนาการและการใช้เวลาว่าง (Recreation and Leisure Management) จากตาราง 1 จะเห็นได้ว่า 
สมรรถนะหลักท่ีเก่ียวข้องส่วนใหญ่จะเก่ียวกับการจัดการในงานบริการท่ีต้องใช้พื น้ฐานความรู้
เก่ียวกบัหลกัการจดัการสมยัใหม่เป็นตวัก าหนดหรือเป็นตวัท่ีสร้างทิศทางหรือการแสดงออกทาง
พฤติกรรมของคนในองค์กรโดยรวมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั สามารถสนบัสนนุการด าเนินงาน
ขององค์กรให้บรรลเุปา้หมายได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
สมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการ ด้านการด าเนินงาน 
การมีสมรรถนะหลักหรือความสามารถหลัก (Core Competency) ท่ีชัดเจน จะเป็น

ปัจจยัส าคญัท่ีชว่ยพฒันาศกัยภาพของบคุลากรเพ่ือน าไปสู่การพฒันาองค์กรตอ่ไป การท่ีจะท าให้
องค์กรทางนนัทนาการมีการท างานท่ีบรรลุเปา้หมายตามท่ีได้ตัง้ไว้ สิ่งท่ีส าคญั คือ การมีบุคลากร
ท่ีมีความเช่ียวชาญ มีการท างานท่ีมีระบบระเบียบแบบแผน การให้บริการทางด้านนนัทนาการของ 
นกัวิชาชีพนนัทนาการท่ีมีบทบาทและรับผิดชอบในการบริการประชาชน โดยมุ่งเน้นการให้บริการ 
ทางนันทนาการส าหรับพลเมืองท่ีอยู่ในชุมชนและในท้องถ่ิน ดังนัน้  สมรรถนะหลัก (Core 
Competency) ในการท างานจะเป็นการให้บริการท่ีไม่เฉพาะเจาะจง จึงส่งผลให้สมรรถนะหลัก 
ในการท างานของนักวิชาชีพนันทนาการจะต้องเน้นสมรรถนะท่ีหลากหลาย เช่น ทักษะการ
วางแผน การพฒันา และการจดัการ รวมทัง้การบ ารุงรักษา 

การวางแผน การพัฒนา การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกและทรัพยากรธรรมชาต ิ  
ถือเป็นงานในหน้าท่ีรับผิดชอบท่ีส าคญัท่ีสุดของนักวิชาชีพนันทนาการ ทรัพยากรทางกายภาพ
ไม่ได้มีไว้เพียงใช้เป็นสถานท่ีและพืน้ท่ีส าหรับการใช้เวลาว่างเท่านัน้ แต่เป็นส่วนประกอบของ
โครงสร้างทางสังคมของชุมชน ทรัพยากรทางกายภาพและธรรมชาติสามารถพัฒนาน าไปใช้  
ในการสร้างโอกาสในการเล่น เพ่ือความบนัเทิง การขัดเกลาทางสังคม หรือเพียงเพ่ือความงาม  
ซึ่งถือเป็นวตัถปุระสงค์โดยรวมของส านกังานอทุยานและนนัทนาการ การครอบครอง การพฒันา 
และการด าเนินงานสิ่งอ านวยความสะดวกทางกายภาพ คือ การเพิ่มคุณภาพชีวิตท่ีดีให้แก่
ผู้ เข้าร่วมทกุคน และจากการศกึษาค้นคว้างานวิจยั พบว่า บคุลากรทางวิชาชีพนนัทนาการจะต้อง
มีความรู้ ความสามารถในการจัดการทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือรองรับการ
ให้บริการประชาชนหรือผู้ เข้าร่วมกิจกรรมนนัทนาการท่ีมีความต้องการท่ีหลากหลายและแตกตา่งกนั 
จงึมุ่งเน้นสมรรถนะหลกัด้านการด าเนินงาน ตามแนวคิดของ รอสแมน และ แม็คคินนี (Rossman 
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& McKinney, 2000) ได้กล่าวถึง สมรรถนะด้านการด าเนินงาน หมายถึง ความสามารถในการใช้
ความรู้ในการปฏิบัติงานของนักวิชาชีพนันทนาการท่ีเป็นองค์ความรู้ด้านการด าเนินงาน
นนัทนาการ (Operation) ด้านตา่งๆ ประกอบด้วย 

1. การวางแผน  การพัฒ นา  และการจัดการท รัพยากร (Resource Planning, 
Development, and Management) 

1.1 การประเมินผลการจดัการ และชีแ้จงรายละเอียดส าหรับการพฒันาทรัพยากร 
ในปัจจุบนั วิธีปฏิบตัิท่ีได้รับการยอมรับเพ่ือประเมินความต้องการพืน้ท่ีทรัพยากร

ทางธรรมชาติ คือ การประเมินลกัษณะทางกายภาพของพืน้ท่ีท่ีต้องพฒันาควบคูก่บัความต้องการของ
ผู้ ใช้บริการ ซึ่งก่อนหน้านีจ้ะมุ่งเน้นเฉพาะสิ่งอ านวยความสะดวกเท่านัน้ โดยไม่ได้ค านึงถึงความสนใจ
และความต้องการของผู้ ใช้บริการ ดงันัน้ การประเมินกลุ่มเป้าหมายและรวบรวมข้อมูลในการประเมิน
ความต้องการโดยรวมส าหรับการพัฒนาพืน้ท่ีทรัพยากรทางธรรมชาติจึงมีความส าคัญและจ าเป็น
อยา่งยิ่ง 

การประเมินการจัดการพืน้ท่ีทรัพยากรทางธรรมชาติ จ าเป็นต้องใช้นักวิชาชีพ
นันทนาการเพ่ือน าการจัดการกลยุทธ์การพัฒนากับการอนุรักษ์ด าเนินการควบคู่กันไป ดังนัน้  
การประเมินความต้องการในการพฒันาพืน้ท่ีทรัพยากรธรรมชาต ิจะมุ่งเน้นไปท่ีข้อก าหนดการพฒันา
และการจัดการแผนความต้องการ ประกอบด้วย การอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงและ 
การแสดงคณุลกัษณะท่ีเป็นเอกลกัษณ์ซึ่งเป็นสิ่งรับประกนัของพืน้ท่ีท่ีมีอยู่ในล าดบัแรก และการเก็บ
รักษาคณุลกัษณะเหล่านีสื้บต่อถึงบุคคลรุ่นหลังในอนาคต โอกาสท่ีจะให้ทัง้สองสิ่งด าเนินการควบคู่
กันไปได้  คือ ความพยายามในการวางแผน การพัฒนา และการจัดการพื น้ ท่ี ทรัพยากร 
ธรรมชาตทิกุพืน้ท่ีอย่างตอ่เน่ืองโดยไมมี่ท่ีสิน้สดุ 

ในการประเมินพืน้ท่ีทรัพยากรทางธรรมชาติ ต้องมีปัจจยัท่ีต้องค านึงถึงประกอบการ
พิจารณา ดงันี ้

1) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นักวิชาชีพนันทนาการจ านวนมากให้ความสนใจ 
ในการดูแลรักษาทรัพยากรในพืน้ท่ีด้านสิ่งแวดล้อม เช่น รากไม้ท่ีโผล่พ้นดิน การกัดเซาะบริเวณ  
เนินเขา ทางเดินท่ีเป็นโคลน และสิ่งอ่ืนๆ ท่ีมีผลกระทบต่อมนุษย์หรือยานพาหนะ การประเมินพืน้ท่ี
ทรัพยากรทางธรรมชาติจ าเป็นต้องใช้ความรู้เก่ียวกับชนิดของดินและพืชพรรณ รวมไปถึง 
การสังเกตรูปแบบการใช้งานของผู้ ใช้บริการ การพัฒนาแผนๆ หนึ่งส าหรับพื น้ท่ีทรัพยากร 
ทางธรรมชาติควรจะรวมไปถึงการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาตด้ิวย 
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2) การเข้าถึง ผู้ ใช้บริการสามารถจอดรถในพืน้ท่ีลานจอดรถ และโดยสารรถบัส 
ไปยงัสถานท่ีหลกัๆ ภายในพืน้ท่ีได้ การบริหารจดัการนีช้่วยหลีกเล่ียงผลเสียท่ีอาจจะเป็นผลมาจาก
พื น้ท่ีจอดรถขนาดใหญ่ ท่ีสร้างขึ น้ใกล้ๆ แหล่งทรัพยากร นอกจากนี  ้ยังรวมไปถึงรูปแบบ 
การหมุนเวียน รูปแบบการคมนาคม ระดบัความหนาแน่นของการพฒันา และความปลอดภัยของ
ผู้ ใช้บริการในอุทยานหรือพืน้ท่ีทรัพยากร นกัวิชาชีพนนัทนาการจะต้องก าหนดพืน้ท่ีท่ีดีท่ีสุดส าหรับ
แหล่งน า้ สิ่งอ านวยความสะดวกท่ีถูกสุขลักษณะ จุดรวบรวมขยะ จุดติดตัง้ไฟส่องสว่างท่ีจ าเป็น
ส าหรับความปลอดภัย รวมไปถึงการตรวจตราเพ่ือรักษาความปลอดภัย และทางออกฉุกเฉิน 
เพ่ือออกจากตัวอาคารหรือพืน้ท่ีป่าไม้ ข้อควรระวังเพิ่มเติมเก่ียวกับการเข้าถึงยังครอบคลุมไปถึง
ประเด็นการกระจายพืน้ท่ีอุทยานและสิ่งอ านวยความสะดวกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ
ประชากรท่ีใช้บริการ องค์กรการใช้เวลาว่างท่ีมีความเก่ียวข้องกบัความเสมอภาคทางสงัคมอาจจะต้อง
จัดสรรพื ้น ท่ี อุ ทยานให้ ดี ขึ น้ และใหญ่ ขึ น้ ให้ กับ เพ่ื อน บ้ าน ท่ี ยากจนกว่ า ซึ่ งประชากร 
ในพืน้ท่ีนัน้มีโอกาสทางนนัทนาการสว่นบคุคลน้อยกว่า 

3) รูปแบบการพัฒนา ลักษณะเด่นของพืน้ท่ีทรัพยากรทางธรรมชาติคืออะไร 
ลกัษณะใดท่ีควรได้รับการพฒันาเพ่ือการเข้าถึงของผู้ เย่ียมชม ลกัษณะต่างๆ เหล่านีจ้ะถกูเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนได้อย่างไร จะต้องเกิดการพฒันาใดบ้างเพ่ือการเข้าถึงของผู้ ใช้บริการ การพฒันารูปแบบ
ทางธรรมชาติหรือสิ่งท่ีมนษุย์สร้างขึน้ในพืน้ท่ีทรัพยากรทางธรรมชาติ อาจจะช่วยส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของผู้ ใช้บริการและเพิ่มคุณค่าทางสุนทรียภาพของพืน้ท่ี หรือช่วยสร้างประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานได้ดีขึน้ 

4) การบ ารุงรักษาและการด าเนินการ นักวิชาชีพนันทนาการควรพิจารณา 
ความจ าเป็นในการด าเนินการและการบ ารุงรักษาด้วยเหตุผลท่ีจ าเป็นส าหรับการพัฒนาทรัพยากร 
การจัดเจ้าหน้าท่ีและการบ ารุงรักษาจะต้องรวมอยู่ในการวางแผนทัง้หมด ส าหรับการพัฒนา
ทรัพยากรทางธรรมชาติจ าเป็นจะต้องใช้บุคลากร อุปกรณ์ และเงิน ต้นทุนของการด าเนินการ  
และการบ ารุงรักษาจะต้องถกูรวมอยู่ในการวางแผนส าหรับการพฒันาทรัพยากร 

1.2 เก็บรักษาทรัพยากรท่ีมีในองค์กร เชน่ รักษาและซอ่มแซมทรัพย์สิน 
สินทรัพย์ถาวร การจดัจ าแนกสินทรัพย์มีความแตกตา่งกนัออกไปขึน้อยูก่บัองค์กร 

ซึ่งสินทรัพย์ถาวรจะต้องด าเนินการควบคุมเม่ือมีการซือ้ โดยการออกหมายเลขควบคุมสินทรัพย์
จนกระทัง่รายการนัน้ถกูแปลสภาพ ซึ่งผู้จดัการจะต้องมีบญัชีควบคมุสินทรัพย์ถาวรเพ่ือควบคมุ ดแูล 
รับผิดชอบสินทรัพ ย์ เหล่านี ทุ้ก  12 เดือน สินทรัพ ย์ถาวรสามารถแบ่งได้  3 ประเภท คือ 
อสงัหาริมทรัพย์ กองทนุ และสินทรัพย์พิเศษ 
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สินค้าโภคภัณฑ์ เป็นพวกวสัดท่ีุใช้มีราคาแพงและราคาต ่า ซึ่งต้องให้ความส าคญั 
ในการจัดซือ้ให้มีความเหมาะสมกับหน่วยงาน และมีสถานท่ีจดัเก็บเพียงพอ องค์กรการใช้เวลาว่าง
บางแห่งต้องด าเนินการรักษาสินค้าเหล่านี ้เพ่ือรองรับการจัดรูปแบบโปรแกรมนันทนาการ เช่น  
งานศลิปะ งานฝีมือ จะต้องมีวสัดอุปุกรณ์เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมได้ท ากิจกรรมอย่างสมบรูณ์ 

1.3 การพฒันาและจดัเตรียมแผนแมบ่ท 
กระบวนการวางแผนแม่บทมีวิธีแตกต่างกันหลายอย่าง สามารถใช้ขัน้ตอน 

การวางแผนตอ่ไปนีเ้พ่ือน าไปสู่การพฒันาและจดัเตรียมแผนแมบ่ท คือ 
1) การระบุวตัถุประสงค์ คือ จะต้องระบุวตัถุประสงค์โดยรวม พิจารณาผลกระทบ

ของการด าเนินการเพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีก าหนดเป้าหมายท่ีเฉพาะเจาะจง และบรรลุเป้าหมายท่ี
วางไว้ 

2) การเก็บรวบรวมข้อมูล คือ การรวบรวมข้อเท็จจริงอย่างชาญฉลาดและมีความ
สมดุล โดยไม่ใช้การคาดเดา ต้องสามารถพิสูจน์ได้โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง
จะต้องรวบรวมเก่ียวกบัการใช้และผู้ใช้ปัจจบุนั และศกัยภาพของลกัษณะพืน้ท่ีทรัพยากร 

3) การวิเคราะห์ข้อมูล คือ การทดสอบทุกข้อมูลและความสัมพันธ์ท่ีเกิดขึน้ 
ในอนาคต ควรเป็นกระบวนการท่ีขอค าปรึกษากบัผู้ เช่ียวชาญในสาขาวิชาตา่ง 

4) การสังเคราะห์ทางเลือกของการวางแผน คือ สิ่งใดท่ีส่งผลกระทบต่อนโยบาย
ของรัฐควรจะเล่ียง ทัง้นี ้นกัวางแผนควรหาทางเลือกท่ีดี การแสดงออกท่ีเหมาะสม สร้างสรรค์ ความ
เป็นไปได้ของข้อแตกต่างเหล่านี ้หากได้รับการพัฒนาอย่างเพียงพอจากการสังเคราะห์ สามารถ
น าเสนอตรวจสอบข้อดี ข้อเสีย เพ่ือให้ผู้ มีอ านาจตดัสินใจวิธีการท่ีดีเพ่ือตอบสนองวตัถปุระสงค์ 

5) การผลิตเอกสาร คือ การเลือกแผนท่ี ดี ท่ีสุดและให้รายละเอียดเพิ่มเติม  
ซึง่รวมถึงผลกระทบท่ีจะเกิดตอ่สาธารณะชน 

6) การลงมือท า คือ การประสานงานขัน้ตอนการพัฒนาจะต้องให้ผลลัพธ์  
ท่ีวางแผนไว้ หลีกเล่ียงความล่าช้าของงบประมาณ และผลลัพธ์เหล่านีไ้ม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อม 

7) การประเมินผลและการแก้ไข กระบวนการนีค้วรด าเนินงานในทุกขัน้ตอน 
ของการวางแผน การให้ข้อเสนอแนะ ทบทวนผลการตรวจสอบ และให้ความสนใจกับการตอบรับ 
จากภายนอก จะชว่ยให้การประเมินผลวตัถปุระสงค์ได้ดีขึน้ และได้แนวทางการแก้ไข 

1.4 การวิเคราะห์สถานการณ์ส าหรับสิ่งของท่ี เป็นอันตราย และสถานการณ์ 
ท่ีอนัตราย 
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สิ่งอ านวยความสะดวกแบบเปิดควรได้รับการตรวจสอบ เพราะอนัตรายท่ีอาจเกิดกบั
ผู้ ใช้ ท่ี เข้ ามาใช้สถานท่ีแบบเปิด จะต้องด าเนิ นการตรวจสอบโดยแสดงวันท่ีด าเนิ นการ 
นอกเหนือไปจากการตรวจสอบความปลอดภัยหรือความเหมาะสม นักวิชาชีพนันทนาการจะต้องมี
ความรู้เก่ียวกับกฎหมายและสามารถแจ้งเตือนไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเข้ามาด าเนินการแก้ไข
ก่อนท่ีจะเปิดให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งหากตรวจสอบแล้วพบความผิดปกติ จะต้องใช้วิจารณญาณ
เพ่ือไม่ให้เกิดความรุนแรง อนัตราย และเสียหาย ดงันัน้ ควรด าเนินการปิดสถานท่ีจนกวา่จะด าเนินการ
ซอ่มแซมแล้วเสร็จ หรือเปิดสถานท่ีบางส่วนท่ีสามารถให้บริการได้ และต้องมัน่ใจวา่จะไม่เกิดอนัตราย 

1.5 การด าเนินการตามสิ่งท่ีต้องการในทางกายภาพ 
ผู้ ท่ีดูแลประชาชนมีบทบาทส าคัญในการด าเนินการให้เข้าถึงสถานท่ีสาธารณะ 

ท่ีปลอดภัยและง่าย การเลือกปฏิบตัิมีหลายรูปแบบ แต่มักจะเกิดจากความประมาทหรือความไม่รู้ 
ดงันัน้ นกัวิชาชีพนนัทนาการต้องปอ้งกนัโดยรับผิดชอบและแบ่งปันความรู้ท่ีถกูต้องให้กบัผู้ อ่ืน เพ่ือให้
เกิดความมั่นใจและเข้าถึงความต้องการของประชาชน ซึ่งสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีมีอยู่ทัง้หมดจะ
สามารถเข้าถึงได้ และสิ่งอ านวยความสะดวกของแตล่ะประเภทต้องสามารถเข้าถึงได้ 

1.6 การจดัท าอปุกรณ์หรือสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ 
สิ่งอ านวยความสะดวกท่ีสร้างขึน้ใหม่จะต้องสามารถเข้าถึงและใช้งานได้ส าหรับผู้ ท่ี

มีความพิการ เช่น พืน้ท่ีจอดรถ ทางเดิน เพ่ือให้เกิดความสะดวกต่อผู้ ท่ีมีความพิการให้สามารถเข้าถึง
พืน้ท่ีดงักลา่ว ทัง้โปรแกรมและบริการท่ีจดับริการไว้ ให้สามารถเข้าถึงห้องสขุา น า้ด่ืม โทรศพัท์ หรือสิ่ง
อ านวยความสะดวกท่ีมีการเปิดให้บริการแก่ประชาชน รวมถึงมีมาตรการอ่ืนๆ เพ่ือให้ทุกคนมีโอกาส
และได้รับประโยชน์จากการบริการ สามารถเข้าถึงสิ่งอ านวยความสะดวกและโปรแกรมทกุรายการ 

1.7 การแปลความหมาย / ตีความของแผนและแผนท่ี 
องค์กรการใช้เวลาว่างต้องใช้แผนและแผนท่ีส าหรับตอบวัตถุประสงค์ทัง้หลาย  

แผนส าหรับการเปิดพืน้ท่ีและสวนสาธารณะ พืน้ท่ีเด็กเล่น สระว่ายน า้ เส้นทางการเดิน และศูนย์
นันทนาการกลางแจ้งและในร่ม โดยแผนและแผนท่ียังต้องมีการพัฒนาและสิ่งอ านวยความสะดวก 
เคร่ืองหมาย สัญลักษณ์ นักวิชาชีพนันทนาการควรพิจารณาการพัฒนาและการแปลความหมาย 
ของแผนและแผนท่ี นอกเหนือจากภารกิจและเป้าหมายขององค์กร ดังนี ้ลักษณะทางนิเวศวิทยา 
ลกัษณะทางกายภาพธรรมชาติ ผลกระทบต่อมนุษย์และวฒันธรรม กฎหมาย และโครงสร้างพืน้ฐาน 
การด าเนินการนีค้วรมีทัง้ข้อดีและข้อเสียในการให้บริการ 
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1.8 การตดิตามสงัเกต 
เป็นสิ่งส าคัญท่ีต้องด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องในการด าเนินงานของ

ผู้ รับเหมา ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุง ซ่อมแซม นักวิชาชีพนันทนาการควรจะไปตรวจสอบบ่อยๆ 
เน่ืองจากเป็นความรับผิดชอบของตนและเป็นการสร้างสัมพันธ์กับผู้ ท่ีเก่ียวข้อง และเพ่ือให้แก้ไข 
เพิ่มเติมระหว่างการก่อสร้างได้ ซึ่งต้องท าการศึกษารวบรวมเอกสาร การค า้ประกัน คู่มือท่ีมีทัง้หมด 
อา่นคูมื่อการใช้งานส าหรับอปุกรณ์ตา่งๆ ท่ีมีการพฒันา บ ารุงรักษา 

2. การจดัการบ ารุงรักษา (Maintenance Management) 
2.1 การจดัการและดแูลรักษามาตรฐาน 

การจดัการมาตรฐานการบ ารุงรักษา ถือเป็นการตดัสินใจขององค์กรท่ีจะก าหนด
ระดับของการบ ารุงรักษา ซึ่งเป็นการตัดสินใจยากท่ีสุด เพราะสิ่งท่ีต้องการอาจจะไม่มีทางเลือก 
ท่ีจ ากัด แต่อาจจะจ ากัดด้วยทรัพยากร ดังนัน้ การจัดการมาตรฐานท่ีมีให้เกิดความพึงพอใจ  
ต้องค านงึถึงทรัพยากรท่ีมีอยูข่ององค์กรด้วย 

การบ ารุงรักษามีปัจจัยหลายส่วนท่ีต้องค านึงถึง ไม่ว่าจะเป็นการรักษาพืน้ท่ี 
สภาพแวดล้อม รวมไปถึงความปลอดภยัของผู้ ใช้บริการ ความสะดวกสบาย งบประมาณ กฎหมาย นกั
วิชาชีพนันทนาการต้องด าเนินการรักษา ดูแลความสะอาดพืน้ท่ี สิ่งอ านวยความสะดวก ท าให้เกิด
ความพึงพอใจโดยรวม ซึ่งจะต้องศึกษามาตรฐานการดูแลรักษาทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และต้องคง
ความเป็นมาตรฐานไว้ จะต้องจัดท าแผนการบ ารุงรักษา ก าหนดการบ ารุงรักษา การจัดการ
บ ารุงรักษา เพ่ือด าเนินการอย่างเป็นระบบ บรรลุเป้าหมาย เกิดประสิทธิภาพในการท างาน โดยการ
วิเคราะห์ จ าแนกสินค้า วัสดุท่ีต้องด าเนินการ ก าหนด วางแผนเวลาการบ ารุงรักษา ด าเนินการและ
ก ากับดแูลจนเสร็จสมบูรณ์ ประเมินผลการด าเนินการบ ารุงรักษาและแก้ไขให้ถกูต้อง ซึ่งต้องมุ่งเน้นท่ี
ทรัพยากรเป็นส าคญั 

2.2 การพฒันาการจดัการอปุกรณ์ท่ีเป็นอนัตราย 
องค์กรการใช้เวลาว่างมีการด าเนินงานมากขึน้ และมีวัสดุท่ี เป็นอันตราย 

ท่ีหลากหลาย ท าให้ต้องมีนโยบายท่ีเฉพาะเจาะจง และวิธีการเก็บรักษา ความปลอดภัย และการ
ประยกุต์ใช้ในกรณีท่ีหน่วยงานไมมี่พนกังานท่ีได้รับการฝึกฝนการจดัการวสัดท่ีุเป็นอนัตราย 

วิธีการในการจดัการกับวสัดท่ีุเป็นอนัตราย ควรได้รับค าแนะน าจากเอกสารข้อมูลผู้
ท่ี ผลิ ตสารเคมี เหล่ านี  ้ประเภทของวัสดุ ท่ี เป็ นอันตรายท่ี ใช้ เป็ นประจ าในองค์กรการใช้ 
เวลาว่าง ศนูย์บริการนนัทนาการ เช่น สารคลอรีนส าหรับสระว่ายน า้ อปุกรณ์ท าความสะอาด สารเคมี
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ก าจัดวชัพืช ดงันัน้ ต้องจดัเก็บข้อมูลของสารเคมีท่ีมีใช้อยู่ในหน่วยงาน ต้องจัดพืน้ท่ีเก็บสารเคมีให้
เหมาะสม ซึง่สิ่งเหลา่นีพ้นกังานต้องได้รับความรู้ การฝึกอบรมเฉพาะทาง 

2.3 การท าตามกฎระเบียบข้อบงัคบัของสหพนัธ์ / สหภาพ 
หน่วยงานของรัฐมีกฎระเบียบหลายอย่างท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของ

อุทยานนันทนาการ และมีการเข้าไปตรวจสอบ ดงันัน้ จะต้องมีการฝึกอบรม การด าเนินงานเก่ียวกับ
วสัดุท่ีเป็นอันตราย ต้องเก็บข้อมูลความปลอดภัยท่ีส าคัญ ข้อมูลสุขภาพซึ่งอาจจะส่งผลกระทบใน
อนาคตได้ รวมไปถึงการตรวจสอบการทางการเงิน งบประมาณ 

2.4 การควบคมุจดัการโปรแกรมดแูลและปอ้งกนั 
การบ ารุงรักษาเชิงป้องกนัเป็นการด าเนินการเพ่ือยึดอายกุารใช้งานของอปุกรณ์ คือ 

การตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ท าความสะอาดอย่างถูกต้อง อุปกรณ์จะใช้งานได้มากขึน้  
ท าให้การบริการ การใช้งานได้ดีขึน้ ท าให้ลดคา่ใช้จา่ยในการบ ารุงรักษา 

2.5 การแนะน าจดัเตรียม ซอ่มแซม / เปล่ียนอปุกรณ์หรือสิ่งอ านวยความสะดวก 
สิ่งอ านวยความสะดวกและอุปกรณ์ท่ีใช้เป็นประจ า เพ่ือให้บริการแก่ประชาชน 

ดงันัน้ การซ่อมแซม ทดแทน และการปรับเปล่ียนเป็นส่วนท่ีจ าเป็นของการบ ารุงรักษา ซึ่งเม่ือมีการ
ตรวจสอบแล้วนัน้ จะต้องตดัสินใจระหว่างการซ่อมแซมหรือเปล่ียน โดยขึน้อยู่กบัอายกุารใช้งาน ความ
ทันสมัย รวมถึงค่าใช้จ่ายท่ี เกิดขึน้จากการซ่อมแซม ทั ง้นี  ้การซ่อมแซมท าได้โดยผู้ รับเหมา 
หรือพนักงานซ่อมบ ารุงของหน่วยงานตนเอง หากเกินความสามารถของพนักงานซ่อมบ ารุงแล้วนัน้ 
ต้องด าเนินการจ้างผู้ รับเหมา เพ่ือรักษาผลประโยชน์ให้หน่วยงานต้องศกึษารายละเอียดการเสนอราคา 
การซอ่มแซมเป็นสญัญาตามขัน้ตอนท่ีถกูต้อง 

2.6 การด าเนินการตรวจตราควบคมุรักษาเป็นประจ า 
การควบคมุรักษาหรือปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวก อุปกรณ์ต่างๆ ไม่ควรละเลย

งานเหล่านีอ้าจจะส่งผลกระทบต่อการบริการ พนกังานจะต้องได้รับการฝึกฝนและยอมรับเง่ือนไขการ
ท างาน ต้องเข้าใจระดบัคณุภาพของการบ ารุงรักษาท่ีหน่วยงานต้องการ 

2.7 ตรวจตราลกัษณะทางภมูิประเทศ 
นกัวิชาชีพนนัทนาการควรเข้าใจการจดัพืน้ท่ี การจดัสวน ลกัษณะทางภมูิประเทศ 

ท่ีจะเป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพในการดึงดูดความสนใจของผู้ มาใช้บริการด้วยธรรมชาติ  
ของพืน้ท่ี และต้องเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของการจัดพืน้ท่ีและการจัดโปรแกรมการใช้เวลาว่าง  
เพ่ือออกแบบให้ตรงตามเป้าหมาย ซึ่งการบ ารุงรักษาภูมิทัศน์ท่ีดี คือ การก าหนดเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของแผน รายการท่ีด าเนินการบ ารุงรักษา และรูปแบบตารางงานประจ าและงาน
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บ ารุงรักษา การใช้อุปกรณ์ ความรู้ของบุคลากรทัง้ทางตรงและทางอ้อม รวมถึงความเช่ียวชาญของ
พนกังานแตล่ะคน 

2.8 การเขียนสัญญาและรายละเอียดการประเมินราคาของงานในสิ่งก่อสร้าง  
และการดแูลรักษา 

นกัวิชาชีพนันทนาการจะต้องให้ความช่วยเหลือ เตรียมพร้อมเก่ียวกับการเสนอ
ราคา สญัญาจ้างในการท างาน เพ่ือให้แน่ใจว่ารายละเอียดท่ีมีการเตรียมการด าเนินงาน รวมถึงการ
พิจารณาความเหมาะสม องค์ประกอบพืน้ฐานท่ีส าคญัในการก่อสร้างหรือการบ ารุงรักษา เพ่ือให้ได้
งานตามสญัญาการก่อสร้างหรือการบ ารุงรักษา 

2.9 สงัเกตการณ์การท างานของผู้ รับจ้างและท่ีปรึกษา 
องค์กรการใช้เวลาว่างมีการด าเนินงานจัดท าสัญญากับบุคคลหรือหน่วยงานอ่ืนๆ 

เพ่ือด าเนินการเก่ียวกับสิ่งอ านวยความสะดวก รวมไปถึงโปรแกรมการบริการต่างๆ ซึ่งจะต้องได้รับ
ค าแนะน าจากผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางในการด าเนินงานนัน้ๆ นักวิชาชีพนันทนาการจึงมีหน้าท่ี
ตรวจสอบการท างานของผู้ รับเหมาและท่ีปรึกษา เพ่ือให้เป็นไปตามสญัญาและเกิดประโยชน์สงูสดุแก่
องค์กร 

3. การด าเนินการสิ่งอ านวยความสะดวก (Facility Operation) 
3.1 การพฒันาและจดัเตรียมความพร้อมส าหรับเปิดหรือปิดการให้บริการสิ่งอ านวย

ความสะดวก 
นักวิชาชีพนันทนาการมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการเปิดหรือปิดการใช้งานสิ่งอ านวย

ความสะดวกหรือพืน้ท่ีให้บริการ และสร้างขัน้ตอนของกระบวนการทัง้ 2 นี ้วิธีปฏิบตัิโดยทัว่ไป คือ การ
สร้างรายการเพ่ือตรวจสอบความเป็นรูปแบบเดียวกันและความละเอียดของขัน้ตอนการเปิด 
หรือปิดใช้งานโดยไม่ค านึงถึงว่าพนักงานคนใดเป็นคนท างาน การสร้างรายการตรวจสอบเหล่านี ้
เป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ จดัการขัน้ต้น สิ่งอ านวยความสะดวก/พืน้ท่ีให้บริการขัน้ต้น ขัน้ตอน
การเปิดหรือปิดการใช้งานมีอยู ่2 อยา่ง คือ 

1) ขัน้ตอนแบบรายวัน จะให้ความส าคัญกับความพร้อมของสิ่ งอ านวย 
ความสะดวก การตรวจสอบพืน้ท่ีให้มีความปลอดภัยท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี ้ต้องมีการ
อธิบายเก่ียวกับการเปิดใช้งานพืน้ท่ีต่างๆ สิ่งอ านวยความสะดวก การตัง้ค่าไฟส่องสว่างและการ
ควบคุมอุณหภูมิ และการจดัห้องต่างๆ ด้วยเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีช่วยอ านวยความสะดวก 
หากเกิดความผิดปกติ พนกังานท่ีประจ าการจะต้องมีวิธีการปฏิบตัิอย่างเหมาะสม เช่น หากมีการบุก
รุกเข้ ามาในตอนกลางคืน  ก็ จ าเป็ นจะต้องเรียกต ารวจ หากท่ อน า้มี รอย ร่ัว ค าสั่ งงาน 
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ก็จ าเป็นจะต้องส่งไป นักวิชาชีพนันทนาการมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการพัฒนาขัน้ตอนท่ีเหมาะสม
ส าหรับตอบสนองต่อเหตุการณ์ท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้ในหลายรูปแบบ และอบรมพนักงานในการใช้
ขัน้ตอนเหล่านีใ้ห้ถกูต้อง 

ขัน้ตอนการปิดการใช้งานในแตล่ะวนั โดยส่วนใหญ่แล้วจะเน้นไปท่ีความปลอดภัย
ของสิ่งอ านวยความสะดวก และการปิดระบบกลไกของอาคารเพ่ือประหยดัพลังงาน อาจมีการสร้าง
รายการตรวจสอบการท างานท่ีส าคัญ ซึ่งต้องท าการตรวจสอบด้วยบุคคลอย่างละเอียด เพ่ือท่ีจะ
ตรวจสอบว่า 1) ผู้ดูแลได้ออกจากพืน้ท่ีไปแล้ว 2) ระบบกลไกทุกอย่างท่ีจ าเป็นจะต้องมีการปิดระบบ 
ถกูจดัการเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และ 3) พืน้ท่ีมีความปลอดภยั 

2) ขัน้ตอนตามฤดูกาล จะให้ความส าคัญกับการเปิดและปิดระบบกลไก  
พร้อมตรวจสอบให้แน่ใจว่าในระหว่างการเปิดใช้งาน สิ่งอ านวยความสะดวกนัน้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้
และพร้อมส าหรับการใช้งานในครัง้ตอ่ไป นกัวิชาชีพนนัทนาการจะมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการท ารายการ
ตรวจสอบให้ครอบคลมุเพ่ือตรวจสอบให้แนใ่จวา่มีการปิดการใช้งานสิ่งอ านวยความสะดวกเรียบร้อยแล้ว 
เพ่ือจะได้ประหยัดพลังงาน และเพ่ือให้แน่ใจว่าสิ่งอ านวยความสะดวกถูกเปิดใช้งานและวางอยู่ใน
สภาพใช้งานท่ีดี นอกจากการสร้างรายการตรวจสอบแล้ว นกัวิชาชีพนนัทนาการยงัมีหน้าท่ีรับผิดชอบ
ในการตรวจดกูารด าเนินการอีกด้วย 

3.2 การจดัหาและจดัการดแูลโดยเฉพาะสิ่งก่อสร้างหรือทัว่บริเวณ 
การควบคมุดแูลสิ่งอ านวยความสะดวกหรือพืน้ท่ี จะรวมถึงการสังเกตพฤติกรรมท่ี

เกิดขึน้ และการลงมือปฏิบัติท่ีจ าเป็นต่อการรักษาสิ่งอ านวยความสะดวก ควบคุมพฤติกรรม  
และตอบสนองต่อเหตฉุุกเฉิน เช่น การมีทีมช่วยชีวิตบริเวณสระว่ายน า้ก็เป็นอีกตวัอย่างหนึ่งของการ
จดัหาการควบคุมดแูลสิ่งอ านวยความสะดวก ในกรณีนี ้จะมีขัน้ตอนท่ีเข้มงวดส าหรับการจดัหาการ
ควบคมุดแูล เน่ืองจากมีความเส่ียงสงูเพราะเป็นกิจกรรมทางน า้ 

สิ่งอ านวยความสะดวกบางอย่างมีการสร้างรายการการปฏิบัติงานเพ่ือสร้างการ
ส ารวจตรวจตราอย่างเป็นระบบ ตัวอย่างโดยทั่วไปจะรวมไปถึงรายการตรวจสอบของรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้

- ตรวจสอบสิ่งอ านวยความสะดวกในห้องน า้ ห้องครัว และพืน้ท่ีท่ีมีการใช้งานสูง 
เป็นชว่งๆ โดยท่ีเน้นไปท่ีเร่ืองความสะอาด 

- แยกและเตรียมอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับแต่ละกิจกรรมเอาไว้ เพ่ือท่ีจะได้น าไปใช้
ตามก าหนดการ 

- จดัการท าความสะอาดกรณีฉกุเฉิน 
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- การเดินตรวจสอบสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือสร้างการควบคุมดูแล ตรวจสอบ 
ให้แน่ใจว่าพื น้ท่ีทุกพืน้ท่ีมีการตรวจสอบเป็นช่วงๆ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี :้ อันตรายและ 
ความปลอดภัย การฝ่าฝืนกฎความปลอดภัยโดยผู้ ดูแล การใช้อุปกรณ์ อย่างไม่ปลอดภัย  
การเอะอะโวยวาย หรือการด าเนินงานท่ี ไม่ เหมาะสมอ่ืนๆ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี คื้อ  
เพ่ือตรวจสอบโปรแกรมการด าเนินงานเพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมตระหนกัรู้ถึงประสบการณ์นนัทนาการ
ท่ีมาเข้าร่วมได้อย่างมีความสขุ 

3.3 การจดัการขัน้ตอนดแูลความปลอดภยั 
การรักษาความปลอดภัยถือเป็นการจัดการท่ีส าคญัมากในองค์กรการใช้เวลาว่าง  

ผู้ เข้ามาใช้บริการรวมถึงพนักงานจะต้องรู้สึกปลอดภัยเม่ือเข้ามาใช้งานหรือท างานในพืน้ท่ีหรือ 
สิ่งอ านวยความสะดวก ต้องมีมาตรการปฏิบัติรักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้าและรอบบริเวณ 
จ าเป็นต้องมีแสงสว่างท่ีเพียงพอ เพ่ือหลีกเล่ียงการลกัขโมยหรือการก่ออาชญากรรม ควรมีเจ้าหน้าท่ี
เดินลาดตระเวนพืน้ท่ีต่างๆ อาจด าเนินการจ้างเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยเพ่ือให้ความคุ้มครองมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ 

3.4 การควบคมุและดแูลตรวจสอบความปลอดภยั 
การตรวจสอบ คือ การตรวจสอบอุปกรณ์ทุกชิ น้หรือสิ่ งอ านวยความสะดวก 

ตรวจสอบสภาพและจุดบกพร่องต่างๆ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจในการใช้อุปกรณ์หรือสิ่งอ านวย 
ความสะดวก ดงันัน้ การควบคมุ ตรวจสอบเป็นรากฐานส าหรับการวางแผนการจดัการความเส่ียงท่ีดี
และการจดัการบ ารุงรักษา 

นักวิชาชีพนันทนาการมีหน้าท่ีพัฒนาและตรวจสอบความปลอดภัย และวิธีการ
จัดการสิ่งอ านวยความสะดวกและอุปกรณ์  มีกรอบเวลาในการด าเนินการตรวจสอบรายวัน  
รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี ขึน้อยู่กับพืน้ฐานอายุการใช้งานของอุปกรณ์นัน้ๆ ความถ่ีในการ
ตรวจสอบขึน้อยูก่บัความเส่ียงท่ีเกิดขึน้เม่ือท ากิจกรรม 

การตรวจสอบอุปกรณ์การใช้งานต้องให้ความส าคัญเร่ืองความเส่ียงในการจัด
กิจกรรมนัน้ๆ และการตรวจสอบสิ่งอ านวยความสะดวกมกัจะด าเนินการเป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้มัน่ใจ
ถึงความแข็งแรงของโครงสร้างและส่วนประกอบอ่ืนๆ นกัวิชาชีพนนัทนาการต้องเข้าใจถึงความส าคญั
ส่วนนี ้เพ่ือให้การบริการเกิดขึน้ได้อย่างต่อเน่ือง เป็นการแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจจดัการสิ่งอ านวย
ความสะดวก เกิดความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้เวลาว่างท่ีดี ไม่ว่าจะเป็นความสะอาด การ
วางในพืน้ท่ีท่ีเหมาะสม สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก การเช็คระบบการเปิด-ปิดอปุกรณ์ตา่งๆ 
เพ่ือให้พร้อมใช้งานในวนัถดัไป 
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ดังนัน้  สมรรถนะหลัก (Core Competency) ในการท างานจะเป็นการให้บริการ 
ท่ีไม่เฉพาะเจาะจง จึงท าให้สมรรถนะหลกัในการท างานของนกัวิชาชีพนนัทนาการเน้นสมรรถนะ 
ด้านการด าเนินงาน ประกอบด้วย การวางแผน การพฒันา และการจดัการทรัพยากร (Resource 
Planning, Development, and Management) เป็ น การพัฒ นาและจัด เต รียม แผนแม่ บ ท 
การจดัการทรัพยากร ประเมินผลการจดัการ และชีแ้จงรายละเอียดส าหรับการพัฒนาทรัพยากร  
เก็บรักษาทรัพยากรท่ีมีในองค์กร จดัท าอุปกรณ์หรือสิ่งอ านวยความสะดวกตามความเหมาะสม 
ความต้องการส าหรับผู้ รับบริการ รวมไปถึงส าหรับคนพิการ และติดตาม สงัเกต ปรับปรุง ซ่อมแซม 
การจัดการบ ารุงรักษา (Maintenance Management) การจัดการ ดูแลรักษาพืน้ท่ี  อุปกรณ์  
สิ่งอ านวยความสะดวกให้เป็นไปตามมาตรฐาน ควบคุม ดูแล ป้องกันการจัดการโปรแกรม  
การแนะน าจดัเตรียม ซ่อมแซม ตรวจตราอุปกรณ์หรือสิ่งอ านวยความสะดวกเป็นประจ า อีกทัง้
ควบคมุ สงัเกตการท างานของผู้ รับจ้างและท่ีปรึกษาในงาน และการด าเนินการสิ่งอ านวยความสะดวก 
(Facility Operation) การพัฒนาและจัดเตรียมความพร้อมส าหรับเปิดหรือปิดการให้บริการ 
สิ่งอ านวยความสะดวก การจดัหาและจดัการดแูล โดยเฉพาะสิ่งก่อสร้างหรือทัว่บริเวณ การจดัการ
ขัน้ตอนดแูลความปลอดภยั และการควบคมุและดแูลตรวจสอบความปลอดภยั 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ท่ี ม า : J. Robert Rossman; & William R. McKinney. (2000). The Official Study 
Guide for the Certified Park and Recreation Professional. p. 101. 
  

การวางแผน การพฒันา  
และการจดัการทรัพยากร 

การจดัการบ ารุงรักษา 

การด าเนินการสิ่งอ านวยความสะดวก 

สมรรถนะ 
ด้านการด าเนินงาน 

ภาพประกอบ 7 สมรรถนะหลกัด้านการด าเนินงานของผู้น านนัทนาการ/นกัวิชาชีพนนัทนาการ 
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จากสมรรถนะนกัวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน จะประสบผลส าเร็จตามท่ีได้
ตัง้เปา้หมายไว้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความสามารถในการจ าแนกข้อมูลเก่ียวกับ 
การด าเนินงานนันทนาการใดบ้างท่ีมีความเก่ียวข้องกับงาน (Recall) สามารถประยุกต์ความรู้  
ความเข้าใจเก่ียวกบัการด าเนินงานนนัทนาการไปใช้ประยกุต์ในการท างาน (Application) และมี
ความสามารถในการวิเคราะห์โดยน าความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการด าเนินงานนันทนาการ  
ไปวิเคราะห์แก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้กบังานนนัทนาการได้ (Analysis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ี ม า : J. Robert Rossman; & William R. McKinney. (2000). The Official Study 

Guide for the Certified Park and Recreation Professional. p.13 
 
นอกจากนี ้ผู้ ท่ีท างานทางด้านนนัทนาการหรือผู้ ท่ีศกึษาอยูใ่นวิชาชีพนนัทนาการ จะต้อง

มีสมรรถนะหลัก ท่ี เก่ี ยวข้องกับการจัดการนันทนาการและการใช้ เวลาว่าง  (Leisure 
Management) สมรรถนะหลักท่ีเก่ียวข้องส่วนใหญ่จะเก่ียวกับการจัดการในงานบริการท่ีต้องใช้
พืน้ฐานความรู้เก่ียวกบัหลกัการจดัการสมยัใหม่ (Modern Management) เป็นตวัก าหนดหรือเป็น
ปัจจยัท่ีสร้างทิศทางหรือการแสดงออกทางพฤติกรรมของคนในองค์กรโดยรวมให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน สามารถสนับสนุนการด าเนินการขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การจ าแนกข้อมลู 
(Recall) 

การประยกุต์ 
(Application) 

การวิเคราะห์ 
(Analysis) 

ภาพประกอบ 8 การวดัสมรรถนะด้านการด าเนินงาน 
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(Lucia & Lepsinger, 1999) ผู้ เขียนเห็นถึงความส าคัญของสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการท่ี
จ าเป็นส าหรับพลเมืองท่ีอยู่ในชมุชนและในท้องถ่ิน ได้แก่ ศนูย์กีฬาและนนัทนาการ สมาคม สโมสร 
และพิพิธภณัฑ์ เป็นต้น ฉะนัน้ การให้บริการจึงเป็นการให้บริการในภาพกว้างท่ีเป็นการตอบสนองตอ่
ความต้องการกิจกรรมนนัทนาการในภาพรวม 

จากท่ีได้กล่าวมา นกัวิชาชีพนนัทนาการ (Recreation Professional) จะต้องมีสมรรถนะ
กลุ่มความรู้ (Knowledge) ทกัษะ (Skill) และคณุลกัษณะบคุคล (Attributes) ซึ่งจะสะท้อนให้เห็น
จากพฤติกรรมในการท างานท่ีแสดงออกของแต่ละบุคคลท่ีสามารถวดัและสงัเกตเห็นได้ จะช่วย
สนบัสนนุให้องค์กรบรรลเุปา้หมายตามวิสยัทศัน์ได้ จึงจ าเป็นต้องมีความรู้และทกัษะในการบริการ 
ท่ีต้องใช้การบริหารความสมัพนัธ์ในการท างาน และต้องมีความรู้ ความสามารถ เข้าใจถึงหน้าท่ี
ทางการจดัการท่ีเก่ียวข้องกับงานของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนงาน การจดัระเบียบองค์กร  
การชีน้ า หรือแม้กระทัง่การควบคมุและการประเมินผล ซึ่งถือว่าเป็นสมรรถนะหรือความสามารถ
ประการต้นๆ ท่ีผู้ท างานด้านนนัทนาการต้องมีความเช่ียวชาญในวิชาชีพของตน และเป็นตวัชีว้ดั
ความสามารถและบ่งบอกถึงความแตกต่างท่ีจะเป็นปัจจัยท าให้การจัดการต่างๆ  ในองค์กร
นนัทนาการและการใช้เวลาวา่งบรรลผุลส าเร็จตามท่ีได้ตัง้เปา้หมายไว้ 

ฉะนัน้ สมรรถนะหลกัในการท างานของนกัวิชาชีพนนัทนาการท่ีจะต้องมีอนัดบัแรก คือ 
สมรรถนะด้านการด าเนินงาน ความสามารถในการใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานของนักวิชาชีพ
นันทนาการ ท่ีเป็นองค์ความรู้ด้านการด าเนินงานนันทนาการ (Operation) ด้านต่างๆ คือ  
การวางแผน การพฒันา และการจดัการทรัพยากร การบ ารุงรักษา และการด าเนินการสิ่งอ านวย
ความสะดวก เพราะนกัวิชาชีพนนัทนาการในด้านนีจ้ะมีหน้าท่ีในการควบคมุดแูลภายในหน่วยงาน
นนัทนาการท่ีเก่ียวข้องกบัการท างานทัว่ๆ ไป มีระดบัการจดัการงานอยูใ่นระดบักลาง (Middle Level) 
มีหน้าท่ีควบคุม ดแูลในกระบวนการท างานท่ีประกอบด้วย การประสานงาน การควบคุมสัง่การ  
การประเมินผลการท างานของเจ้าหน้าท่ีและอาสาสมัครในหน่วยงาน อีกทัง้ยังเป็นผู้ ท่ีส่งเสริม 
สนบัสนนุการให้บริการให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ท่ีตัง้ไว้และช่วยเหลือให้สมาชิกและเจ้าหน้าท่ีมี
การท างานท่ีมีประสิทธิผล เป็นผู้ ท่ีมีความสามารถในการควบคุมและสั่งการผู้ น าในระดับการ
บริการโดยตรง (Direct service) โดยใช้ความสามารถของตนท าให้องค์กรประสบความส าเร็จ
ตามท่ีได้ตัง้เปา้หมายไว้ 
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แนวคิดเก่ียวกับมาตรฐานวิชาชีพ 
การมีมาตรฐานวิชาชีพ  จัดได้ว่าเป็นประเพณีท่ียึดถือกันมาช้านานในวงการธุรกิจ 

เน่ืองจากการร่วมมือสร้างความส าคญัในการยึดมั่นกับมาตรฐาน  ไม่ว่าจะเป็นในงานบริการ ใน
การใช้ความสามารถเฉพาะทางและประสบการณ์ท่ีสมาชิกในสาขาวิชาชีพนัน้ๆ  จะต้องยึดถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด  (Morris; et al., 2006) โดยมาตรฐานวิชาชีพ 
นกันันทนาการนัน้ ไม่ได้ก าหนดให้นักนันทนาการท าหน้าท่ีเพียงแค่ในโครงสร้างตามก าหนดไว้
เท่านัน้ แต่ต้องให้การบริการสังคม  สร้างแรงจูงใจ และสร้างคุณค่าหลักการแห่งนันทนาการ 
ให้เกิดขึน้ในสงัคมด้วย 

เอ็ดจินตนั, แฮนซนั และเอ็ดจินตนั (Edginton, Hanson, & Edginton, 1992) ได้กล่าวถึง
บคุลากรท่ีจะมาท าหน้าท่ีจดัโปรแกรมการใช้เวลาว่างหรือให้บริการนนัทนาการไว้ว่า  ต้องเป็นผู้ ท่ี
มีความสามารถ มีความเข้าใจ รู้ความต้องการ ความปรารถนา และโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรม  
เพ่ือสร้างโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมได้รับประโยชน์สูงสุดจากประสบการณ์ชีวิตอันทรงคุณค่า  
อนัน ามาซึง่ความหมายของชีวิต 

ฮิวแมน คิเนติกส์ (Human Kinetics, 2006) ได้กล่าวว่า ผู้ ท่ีจะเข้ามาเป็นนักวิชาชีพ
นนัทนาการจะต้องเป็นผู้ ท่ีมีความเข้าใจในปรัชญาชีวิต รู้จกัเปา้หมายและหลกัการของนนัทนาการ 
และต้องมีความเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์  เพราะนักวิชาชีพนันทนาการจะต้องท าหน้าท่ี
ให้บริการอยู่ต่อหน้าลูกค้าหรือผู้มารับบริการท่ีต้องการเข้ามาสร้างความสุนทรีย์ด้วยกิจกรรมท่ี 
นกัวิชาชีพนนัทนาการจดัไว้ให้ ดงันัน้ การท่ีจะเข้ามาเป็นนกัวิชาชีพนนัทนาการควรท าการวิเคราะห์
ระบบนนัทนาการให้มีความเข้าใจให้ลึกซึง้เสียก่อน นกัวิชาชีพนนัทนาการต้องสามารถวิเคราะห์
ความแตกต่างของชนิดของนันทนาการได้  เพ่ือสามารถจัดบริการนันทนาการและใช้สถานท่ี 
ท่ีเหมาะสมกับกิจกรรมเพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมได้รับประโยชน์สูงสุดในการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ
ตามท่ีนกัวิชาชีพนนัทนาการได้จดัวางโปรแกรมไว้ 

วิชาชีพนนัทนาการในปัจจบุนันัน้ จึงต้องมีความช านาญอยู่ในระดบัสงู มีความสามารถ 
ท่ีหลากหลาย เพ่ือรองรับกลุ่มผู้มาใช้บริการได้อย่างเหมาะสม เพราะโลกมีการพฒันาและเปล่ียนแปลง
มาอย่างตอ่เน่ือง และกระบวนการนนัทนาการก็มีความทนัสมยัในตวัเองอยู่เสมอ ซึ่งในอดีตท่ีผ่าน
มา นกันนัทนาการวิชาชีพท่ีประสบความส าเร็จในหน้าท่ีการงานไมจ่ าเป็นต้องมีการศกึษาในระดบั 
สงูมากนกั แตเ่ม่ือสภาพสงัคมเปล่ียนไปตามยคุสมยั และความต้องการการมีความรู้ทางการศกึษา 
ท่ีเหมาะสม การได้รับการฝึกอบรมเป็นพิเศษ การมีความเช่ียวชาญและการมีประสบการณ์  จึงมี
ความจ าเป็นเพ่ือให้การปฏิบตัหิน้าท่ีตามมาตรฐานวิชาชีพมีคณุภาพ (Kraus, 1984) 
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สมาคมนันทนาการนานาชาติ  หมายถึง สมาคมหรือองค์กรท่ีท าหน้าท่ีให้บริการ
นนัทนาการแก่สาธารณะท่ีเป็นท่ีรู้จกัและยอมรับในวงการนนัทนาการอย่างกว้างขวาง  ซึ่งในสาขา
วิชาชีพนนัทนาการในประเทศไทยนัน้ หากกล่าวถึงสมาคมนนัทนาการระดบันานาชาติ จะต้องมี
ราย ช่ื อของสม าคมอุท ยานและนันทนาการแห่ งชาติ  (National Recreation and Park 
Association: NRPA) ในประเทศสหรัฐอเมริกา, สภาการรับรองวิชาชีพนนัทนาการบ าบดัแห่งชาติ 
(National Council for Therapeutic Recreation Certification: NCTRC) ใ น ป ร ะ เ ท ศ
สหรัฐอเมริกา และองค์กรการใช้เวลาว่างโลก (World Leisure Organization: WLO) ท่ีเป็นท่ีรู้จัก
และยอมรับของผู้ ท่ีอยู่ในสาขาวิชาชีพนนัทนาการ และสมาคมนนัทนาการเหล่านีต้่างก็มีท่ีตัง้ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเป็นส่วนใหญ่ ส่วนสมาคมนันทนาการในประเทศไทยนัน้ ใน
วงการนันทนาการจะรู้จักกันดี คือ สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ ตัง้อยู่ท่ีคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มีวตัถปุระสงค์ของการด าเนินการท่ีเน้นไปในทาง
พฒันาวิชาการภายในกลุ่มสมาชิกเทา่นัน้ และไม่ได้มีการด าเนินการเก่ียวข้องกบัมาตรฐานวิชาชีพ 
แตกต่างจากวัตถุประสงค์ของสมาคมอุทยานและนันทนาการแห่งชาติ, สภาการรับรองวิชาชีพ
นนัทนาการบ าบดัแห่งชาติ และองค์กรการใช้เวลาว่างโลก ท่ีมีวตัถุประสงค์ของการด าเนินกิจการ
นอกจากทางวิชาการแล้ว ยังเน้นไปท่ีการให้บริการนันทนาการแก่สาธารณะและการพัฒนา
มาตรฐานวิชาชีพด้วย 

 
นันทนาการในประเทศสหรัฐอเมริกา 
สมาคมอุทยานและนนัทนาการแห่งชาติ (National Recreation and Park Association: 

NRPA) เป็นองค์กรนนัทนาการท่ีเกิดขึน้ในประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีก่อตัง้ขึน้เพ่ือพฒันานนัทนาการ
และอุทยาน อนัเป็นสถานท่ีประกอบกิจกรรมนนัทนาการท่ีหลากหลาย มีวิวฒันาการขององค์กร 
มากกวา่หนึง่ร้อยปี เร่ิมตัง้แตใ่นปี ค.ศ. 1906 ท่ีใช้ช่ือองค์กรเดิมในขณะนัน้ว่า สมาคมสนามเด็กเล่น
แห่งอเมริกา (Playground Association of America) ต่อมาในปี ค.ศ. 1911 ได้เปล่ียนช่ือใหม่เป็น 
สมาคมสนามเด็กเล่นและนันทนาการแห่งอเมริกา  (Playground and Recreation Association  
of America) จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1926 ได้มีการเปล่ียนช่ืออีกครัง้หนึ่งเป็น สมาคมนันทนาการ
แห่งชาติ  (National Recreation Association) และในปี  ค .ศ . 1965 เกิดการยุบรวมสมาคม 
ท่ีเก่ียวข้องกบันนัทนาการและอทุยาน อนัประกอบด้วย (Human Kinetics, 2006) 

1. สมาคมนนัทนาการแหง่ชาติ (The National Recreation Association: NRA) 
2. สถาบนัอทุยานแหง่สหรัฐ (American Institute of Park Executive: AIPE) 
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3. ท่ีประชมุอทุยานของรัฐแหง่ชาต ิ(National Conference on State Park: NCSP) 
4. สมาคมสวนสตัว์ อทุยาน และพิพิธภณัฑ์สตัว์น า้แห่งสหรัฐ (American Association 

of Zoological Parks and Aquariums: AAZPA) 
5. สมาคมนนัทนาการแหง่สหรัฐ (The American Recreation Society: ARS)  
และทัง้ห้าองค์กรนีไ้ด้ถกูรวมเข้าเป็นองค์กรขนาดใหญ่ โดยได้รับการสนบัสนุนทนุในการ

จดัตัง้องค์กรขึน้เป็นครัง้แรกจาก ลอเรนซ์ ร็อคเฟลเลอร์ (Laurence Rockefeller) ผู้ ท่ีได้ขึน้ช่ือว่า
เป็นนกับริจาคการกุศลท่ียิ่งใหญ่แห่งสหรัฐอเมริกา เพ่ือการพัฒนาระบบนนัทนาการสู่ระดับชาต ิ
(National Recreation and Park Association, 2016) และ เพ่ื อวัตถุป ระส ง ค์ตามน โยบาย
สาธารณะขององค์กร ปัจจบุนั สมาคมอทุยานและนนัทนาการแห่งชาติเป็นองค์กรไม่แสวงหาก าไร 
ได้รับเงินสนบัสนนุการด าเนินการขององค์กรจากคา่ธรรมเนียมการเป็นสมาชิก  การจดัการประชมุ 
และเงินสมทบการกุศล เงินเหล่านีถ้กูใช้เพ่ือด าเนินการวิจยัการศึกษา และการด าเนินกิจกรรมตาม
นโยบายเพ่ือการสนับสนุนและส่งเสริมนันทนาการ โดยมีส านักงานใหญ่อยู่ในเมืองแอชเบิร์น 
(Ashburn) รัฐเวอร์จิเนีย (Virginia) กับ รัฐวอชิงตนั ดี.ซี (Washington D.C.) และมีองค์กรสมาชิก
ตัง้กระจายอยู่ทัว่สหรัฐอเมริกาและแคนาดา เปา้หมายการด าเนินกิจกรรมของสมาคมนนัทนาการ
และอทุยานแหง่ชาติ ได้แก่ 

1. สร้างพลงัชมุชนในชมุชน สร้างคณุคา่ให้ชีวิต และความยัง่ยืน 
2. สนบัสนนุการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ 
3. สง่เสริมสขุภาพและปรับปรุงสขุภาพ 
4. ดแูลและรักษาให้สวนสาธารณะมีคณุภาพและสร้างประสบการณ์นนัทนาการ 
5. ให้การสนบัสนนุทางการเงินเพ่ือพฒันากิจการนนัทนาการและสวนตามกฎหมาย 
6. สนบัสนนุการดแูลสิ่งแวดล้อมและความสวยงามของธรรมชาติ 
7. สร้างความตระหนกัในคณุคา่ของการเลน่ 
8. สร้างความปลอดภัยและโอกาสในการเข้า ร่วม กิจกรรมนันทนาการและ

สวนสาธารณะอยา่งทัว่ถึง (National Recreation and Park Association, 2016) 
สมาคมอุทยานและนันทนาการแห่งชาติ ถือได้ว่าเป็นองค์กรนันทนาการท่ีใหญ่และ

เก่าแก่ท่ีสดุในโลก (Human Kinetics, 2006) นอกจากวตัถปุระสงค์ของการด าเนินงานข้างต้นแล้ว 
สมาคมอุทยานและนันทนาการแห่งชาติยังท าหน้าท่ีควบคุมดูแลและออกใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพนนัทนาการให้แก่สมาชิก เพ่ือเป็นการสร้างและรับรองมาตรฐานสงูสดุของการปฏิบตัิงาน
ให้เป็นมืออาชีพโดยการประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานทั ้งด้านโครงการอทุยาน นนัทนาการ 
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และการบริการภายใต้การรับรองของคณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติ  และมาตรฐานวิชาชีพ
นนัทนาการท่ีรับรองโดยสมาคมอทุยานและนนัทนาการแหง่ชาตินัน้ ประกอบด้วย 

1. การรับรองเป็นนักนันทนาการและอุทยานวิชาชีพ  (The Certified Park and 
Recreation Professional: CPRP) 

2. การรับรองเป็นผู้ ตรวจสอบความปลอดภัยสนามเด็กเล่นวิชาชีพ  (The Certified 
Playground Safety Inspector: CPSI) 

3. การรับรองเป็นผู้ปฏิบตักิารทางน า้วิชาชีพ (The Aquatic Facility Operator: AFO) 
นอกจากใบอนุญ าตประกอบวิชา ชีพนันท นาการทั ง้  3 ประเภท ข้างต้นแล้ ว  

ในสหรัฐอเมริกายังมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนันทนาการอีก  1 ประเภท  ท่ีก าลังมีการ
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว คือ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพส าหรับนกันันทนาการบ าบัด ท่ีเรียกว่า 
การรับรองเป็นผู้ เช่ียวชาญทางนนัทนาการบ าบดั (Certified Therapeutic Recreation Specialist: 
CTRS) ท่ีให้การรับรองมาตรฐานโดยสภารับรองนนัทนาการบ าบดัแห่งชาติ (National Council for 
Therapeutic Recreation Certification: NCTRC) ซึ่งเป็นองค์กรท่ีมีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกับ
สมาคมอทุยานและนนัทนาการแห่งชาติ (Kunstler & Daly, 2010) ซึ่งการรับรองมาตรฐานวิชาชีพ
โดยการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนันทนาการในสหรัฐอเมริกานัน้ มีวิวฒันาการเร่ิมจากปี 
ค.ศ. 1950 ถึงปี ค.ศ. 1955 เร่ิมท่ีรัฐแคลิฟอร์เนีย  นอร์ธแคโรไลน่า  และนิวยอร์ค ตามล าดับ  
โดยการจัดตัง้แผนการรับรองและลงทะเบียนนักวิชาชีพนันทนาการ  จนกระทั่งเม่ือปี ค.ศ. 1956  
ได้เร่ิมมีการจัดตัง้คณะกรรมการเพ่ือท าหน้าท่ีบริหารจัดการกระบวนการดังกล่าว  ต่อมาในปี  
ค.ศ. 1971 องค์กรนันทนาการ ได้จัดตัง้คณะกรรมการแห่งชาติขึน้เพ่ือเป็นองค์กรกลางในการ
ก ากบัดแูลมาตรฐานวิชาชีพนนัทนาการของประเทศ จนกระทัง่ในปี ค.ศ. 1981 องค์กรนนัทนาการ 
ได้จดัท าโครงการการรับรองแห่งชาติขึน้เป็นผลส าเร็จ โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ 1) พฒันามาตรฐาน
แห่งชาติขึน้เพ่ือการรับรองมาตรฐานวิชาชีพนันทนาการ 2) สร้างการยอมรับให้กับผู้ ท่ีได้รับการ
รับรอง และ 3) สร้างความมั่นใจให้กับผู้ จ้างว่าผู้ ท่ีได้รับการรับรองมีความรู้และประสบการณ์
ครบถ้วน 
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โดยก าหนดให้ผู้ ท่ีประกอบอาชีพด้านนันทนาการและต้องการได้รับการรับรอง  ต้องมี
คณุสมบตัพืิน้ฐาน ดงันี ้

1. จบปริญญาตรี ด้านนันทนาการ ท่ีองค์กรนันทนาการรับรองหลักสูตรและผ่านการ
ทดสอบการรับรองเป็นนกันนัทนาการและอทุยานวิชาชีพ หรือ 

2. จบปริญญาตรี หรือสงูกวา่ จากสถาบนัท่ีไม่ได้รับการรับรองก็ได้ แตต้่องจบหลกัสตูร
การศึกษาเอกนันทนาการ ท่ีเป็นหลักสูตร 2 ปีเป็นอย่างน้อย มีประสบการณ์การท างานด้าน
นนัทนาการเตม็เวลา และผา่นการทดสอบการรับรองเป็นนกันนัทนาการและอทุยานวิชาชีพ หรือ 

3. จบปริญญาตรี  หรือสูงกว่า  สาขาวิชานันทนาการจากสถาบันในประเทศ   
พร้อมประสบการณ์การท างานด้านนนัทนาการเต็มเวลาอย่างน้อย  5 ปี และสอบผ่านการรับรอง 
เป็นนกันนัทนาการและอทุยานวิชาชีพ (National Recreation and Park Association, 2016) 

จากข้อมลูข้างต้น พบวา่ หลกัสตูรการศกึษาในระดบัปริญญาตรี ก าลงัได้รับการยอมรับว่า 
เป็นองค์ประกอบพืน้ฐานส าคญัส าหรับวิชาชีพนนัทนาการ เพราะเป็นสิ่งท่ียืนยนัให้ผู้ จ้างยอมรับถึง
ความสามารถ ซึ่งในปี ค.ศ. 1985 องค์กรนนัทนาการได้ส่งเสริมแนวคิดเก่ียวกับความส าคญัของ 
การรับรองว่า จะเป็นเคร่ืองหมายประกนัคณุภาพของผู้ ท่ีเข้าไปท างาน โดยสร้างกระแส “การรับรอง
คือความต้องการพืน้ฐานของนายจ้าง” ต่อมาในปี ค.ศ. 1999 องค์กรนันทนาการ ได้น าเสนอ
แนวคิดวา่ นกันนัทนาการวิชาชีพ ในศตวรรษท่ี 21 จะต้องมีความสามารถท่ีหลายหลายมากยิ่งขึน้ 
และเม่ือปี ค.ศ. 2003 มีรายงานตวัเลข พบว่า มีผู้ ได้รับใบอนุญาต CPRP ทั่วสหรัฐอเมริกากว่า 
6,000 คน  โดยส่วนใหญ่ อยู่ ใน รัฐฟ ลอลิ ด้า  (Florida) และอิลลินอยส์  (Illinois) มากท่ีสุด  
และนอกจากนี ้องค์กรนนัทนาการได้ก าหนดข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกับการรับรองนีว้่า  หากผู้ ใดท่ีจะ
เข้ามาเป็นคณะกรรมการบริหารด้านนันทนาการของรัฐ  ก็จะต้องมีใบรับรอง  CPRP ด้วย  
(Fang, 2004) 

นอกจากคณุสมบตัิทางการศกึษาท่ีมีความส าคญัตอ่การเป็นนกัวิชาชีพนนัทนาการแล้ว  
สมาคมนันทนาการและอุทยานแห่งชาติ ยังได้ก าหนดความรู้และความสามารถท่ีจ าเป็นต่อ 
นกัวิชาชีพนนัทนาการ ไว้ดงันี ้(Hammersley & Tynon, 1998) 

1. การเงินและงบประมาณ 
2. การพฒันาทรัพยากรบคุคล 
3. การก าหนดนโยบายและการประกาศใช้ 
4. การประชาสมัพนัธ์ 
5. การตลาด 
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6. การประเมิน 
7. การวางแผน 
8. การปฏิบตั ิ
9. การจดัการ 
กรมสถิติแรงงานของสหรัฐ (Bureau of Labor Statistics, 2016) ได้อธิบายถึงหน้าท่ีของ

บคุลากรด้านนนัทนาการในประเทศสหรัฐอเมริกาไว้ว่า นกันนัทนาการมีอยู่หลากหลายและมากมาย  
ซึ่งท าหน้าท่ีด าเนินกิจกรรมนันทนาการ ให้บริการนันทนาการแก่สาธารณะอย่างหลากหลาย  
ตามสถานท่ีต่างๆ และบุคลากรนันทนาการเหล่านีต้่างก็มีสังกัด ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐ 
ภาคเอกชน หรือองค์กรตัวแทนอาสาสมัคร แต่ทัง้หมดนีต้่างมีวัตถุประสงค์หลักในการท างาน
นนัทนาการท่ีเหมือนกนั คือ การจดัการและส่งเสริมให้สมาชิกเกิดความสนใจและต้องการเข้าร่วม
กิจกรรมนันทนาการ ซึ่งบุคลากรด้านนันทนาการเหล่านีจ้ึงมีต าแหน่งหน้าท่ีท่ีแตกต่างกันไป 
ตามระดบัการจดัการ ได้แก่ 

1. ผู้ควบคมุนนัทนาการ (Recreation Supervisor) 
2. ผู้ชว่ยจดัการนนัทนาการ (Recreation Assistant) 
3. ผู้ เช่ียวชาญนนัทนาการ (Recreation Specialist) 
4. ผู้อ านวยการกิจกรรม (Activities Director) 
5. ผู้ชว่ยจดักิจกรรม (Activities Assistant) 
6. ผู้ประสานงานกิจกรรม (Activities Coordinator) (O-NET Online, 2010) 
ซึ่งจากการจดักลุ่มหน้าท่ีของนกันนัทนาการให้แตกตา่งกนัดงัข้างต้นนัน้  ก็สอดคล้องกับ  

เอ็ดจินตัน  และคณะ (Edginton et al., 1992) ท่ี ได้อธิบายลักษณะของนันทนาการไว้ว่า  
ในอุสาหกรรมนันทนาการนัน้ได้มีการจัดหมวดหมู่งานบริการนันทนาการออกเป็นหลากหลาย
ลกัษณะ หลากหลายรูปแบบ บางครัง้ก็แบ่งตามลกัษณะกิจกรรมท่ีให้บริการ บางครัง้ก็แบ่งตาม
ลักษณะทางกายภาพ  และบางครัง้ก็แบ่งออกตามโครงสร้าง  อย่างไรก็ตาม การจัดประเภท
นนัทนาการโดยอาศยัรูปแบบของกิจกรรมในการจดัประเภทนนัทนาการ ก็จะสามารถจดัประเภท
หมวดหมูน่นัทนาการได้ ดงันี ้

1. ศิลปะ ซึ่งหมายถึง ศิลปะการแสดง ได้แก่ การแสดง การดนตรี การละคร การเต้น  
การวาดรูป และการถ่ายภาพ 

2. วรรณกรรม ซึ่งหมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบังานเขียน อาทิ การเขียนนิยาย เร่ือง
สัน้ แตง่กลอน เขียนบทกวี 
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3. การศกึษา ซึ่งหมายถึง กิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้หรือการพฒันาตนเองด้วยการเข้าร่วม
รับการอบรม หรือศกึษาดงูานในหลกัสตูรระยะสัน้ๆ เพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต 

4. กีฬาและเกม ซึ่งหมายถึง กิจกรรมท่ีส่งเสริมการแสดงออกด้วยการแข่งขนั ด้วยการ
แสดงออกทางกาย ซึ่งมกัใช้กีฬาเป็นส่ือ แตเ่ป็นไปเพ่ือประสบการณ์ชีวิต มิได้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือหา
เลีย้งชีพ 

5. กิจกรรมทางน า้ ซึง่สว่นใหญ่มกันิยมการวา่ยน า้ พายเรือ และเจ็ทสกี 
6. นนัทนาการกลางแจ้ง ซึ่งหมายถึง กิจกรรมทัง้หลายท่ีเกิดขึน้ในกลางแจ้ง โดยอาศยั

ทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยหลัก อาทิ การเข้าค่าย การปีนเขา การข่ีจักรยานภูเขา ซึ่งเป็น
กิจกรรมเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์โดยการเข้าถึงธรรมชาตเิป็นหลกั 

7. เพ่ือสุขภาพ หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพ  เก่ียวข้องกับการดูแลรักษา
ร่างกาย ให้มีความสมบูรณ์ ทัง้ทางร่างกาย และจิตใจ อาทิ การฝึกโยคะ การนั่งสมาธิ การออก
ก าลงักาย 

8. กิจกรรมทางสงัคม ซึ่งเก่ียวข้องกบัทกุกิจกรรมข้างต้น แตน่ ามาใช้เป็นส่ือในการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน  ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเพ่ือน  ครอบครัว และชุมชน นอกจากนี  ้การเป็น
อาสาสมัครท างานเพ่ือสังคม บ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมก็จัดอยู่ในประเภทของกิจกรรมทาง
สงัคมด้วย 

9. การทอ่งเท่ียว ซึง่หมายถึง การเดนิทางท่องเท่ียวเพ่ือเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์
ชีวิต เพ่ือการพกัผอ่นหยอ่นใจ ให้ร่างกายได้รับการผอ่นคลาย 

กรมสถิติแรงงานของสหรัฐ (Bureau of Labor Statistics, 2016) ได้กล่าวถึง ประเภท
ของนักนันทนาการ และได้อธิบายความหมายของนักนันทนาการว่า  เป็นผู้ ให้บริการและจัด
กิจกรรมนันทนาการท่ีมีอยู่อย่างมากมาย  ท าหน้าท่ีให้ค าแนะน าและให้การฝึกในกิจกรรม
นนัทนาการตา่งๆ ได้แก่ ศิลปะ ดนตรี การแสดง ว่ายน า้ และเทนนิส ซึ่งบางครัง้ก็มกัจะถกูเรียกว่า 
ผู้ เช่ียวชาญ นอกจากนีพ้บว่า นักนันทนาการท่ีมีต าแหน่งอย่างอ่ืนก็จะมีช่ือเรียกเฉพาะ เช่น ผู้น า
ค่าย ก็จะท าหน้าท่ีให้ค าแนะน าการเข้าค่ายส าหรับเยาวชน  วางแผนและออกแบบกิจกรรม
ประจ าวันในค่ายพักแรม รวมถึงการประเมินผล นอกจากนี  ้ยังมีต าแหน่งผู้น านันทนาการ ซึ่งมี
หน้าท่ีออกแบบและวางแผนรูปแบบกิจกรรมนันทนาการ บริหารจัดการการด าเนินกิจกรรม
นนัทนาการ รวมถึงการใช้อปุกรณ์ตา่งๆ และเป็นผู้น าในการด าเนินกิจกรรมนนัทนาการด้วย ผู้ ท่ีจะ
เข้ามาเป็นนกัวิชาชีพนนัทนาการจะต้องเป็นผู้ ท่ีท าหน้าท่ีให้บริการนนัทนาการเต็มความสามารถ
ภายใต้ทกัษะท่ีจ าเป็นของวิชาชีพนนัทนาการ (O-NET Online, 2010) อนัประกอบด้วย 
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ภารกิจของนักนันทนาการ 
1. เป็นผู้บงัคบัใช้กฎข้อบงัคบัและระเบียบของสถานท่ีให้บริการนันทนาการ เพ่ือการ

รักษาวินยัและความปลอดภยัในการด าเนินกิจกรรม 
2. จดัการการด าเนินงานตามแผนประจ าวนัของสถานท่ีให้บริการนนัทนาการ 
3. ดูแลระบบปฐมพยาบาลและให้การช่วยเหลือตามวิธีการท่ีก าหนด  และแจ้งต่อให้

บคุลากรทางการแพทย์ฉกุเฉินเม่ือจ าเป็น 
4. จัดการและส่งเสริมความสนใจในกิจกรรมนันทนาการ เช่น ศิลปะ งานฝีมือ กีฬา 

เกมส์ คา่ย และงานอดเิรก 
5. ตอบรับการน าเข้ากิจกรรมใหม่ๆ การแนะน าให้ผู้ เข้าร่วมอ่ืนๆ อธิบายหลักเกณฑ์ 

การใช้สิ่งอ านวยความสะดวกและสง่เสริมการมีสว่นร่วม 
6. ก ากับดูแลและประสานงานการท างานของบุคลากรในองค์กรต่างๆ  เช่น  

การฝึกอบรมพนกังานและมอบหมายหน้าท่ีการท างาน 
7. ปรึกษากบัผู้บริหารเพ่ือหารือเก่ียวกบัข้อร้องเรียนและแก้ไขปัญหาอยา่งมีสว่นร่วม 
8. อธิบายหลักการ  เทคนิค และขัน้ตอนความปลอดภัยแก่ผู้ เข้าร่วมในกิจกรรม

นนัทนาการและแสดงให้เห็นถึงการใช้วสัดแุละอปุกรณ์ 
9. ด าเนินกิจกรรมให้สมบูรณ์ รักษารูปแบบเวลาและการเข้าร่วม และบนัทึกรายการ

การใช้อปุกรณ์ 
10. ประเมินการด าเนินนนัทนาการและสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการ เพ่ือให้ทราบ

วา่มีผลลพัธ์ตามท่ีต้องการ 
ความรู้ท่ีนักนันทนาการต้องมี 
1. บริการลูกค้าและการบริการส่วนบุคคล - ความรู้เก่ียวกับหลกัการและกระบวนการ 

ในการจดัหาลกูค้าและการบริการสว่นบคุคล ซึ่งรวมถึงการประเมินความต้องการของลกูค้าตามท่ี
ประชมุ รักษามาตรฐานคณุภาพการให้บริการและการประเมินผลความพงึพอใจของลกูค้า 

2. ภาษาอังกฤษ  - ความรู้เก่ียวกับโครงสร้างและเนือ้หาของภาษาอังกฤษ รวมทัง้
ความหมายและการสะกดค าและกฎกตกิาของการเขียนและไวยากรณ์ 

3. จิตวิทยา - ความรู้เก่ียวกบัพฤติกรรมของมนษุย์และการปฏิบตัิงานท่ีแตกตา่งระหวา่ง
บุคคล  ความสามารถของบุคลิกภาพและความสนใจการเรียนรู้และแรงจูงใจ  วิธีการวิจัย 
ทางจิตวิทยาและการประเมินและการรักษาความผิดปกตทิางพฤติกรรมและอารมณ์ 
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4. บริหารและการจัดการ  - ความรู้เก่ียวกับหลักการทางธุรกิจ  และการจัดการ  
การวางแผนยทุธศาสตร์ การจดัสรรทรัพยากร เทคนิคการเป็นผู้น า การผลิตและการประสานงาน 
และการใช้ทรัพยากร 

5. การศกึษาและฝึกอบรม – ความรู้เก่ียวกบัหลกัการและวิธีการในการพฒันาหลกัสตูร 
การฝึกอบรม และการออกแบบการสอนส าหรับบุคคลทั่วไป และการวัดของผลการฝึกอบรม 
และการศกึษา 

6. ความปลอดภัยสาธารณะและการรักษาความปลอดภัย - ความรู้เก่ียวกับอุปกรณ์ 
ท่ีเก่ียวข้อง, นโยบาย, วิธีการและกลยุทธ์ในการส่งเสริมประสิทธิภาพของรัฐในท้องถ่ินหรือ 
การด าเนินงานความมัน่คงของชาตใินการปกปอ้งคน ข้อมลู และองค์กร 

ทักษะของนักวิชาชีพนันทนาการ 
1. การฟัง - การให้ความสนใจในค าพดูของคนอ่ืนๆ ใส่ใจเพ่ือท าความเข้าใจในประเด็น 

เพ่ือสร้างการกระท า และการตัง้ค าถามตามความเหมาะสม เพ่ือไมร่บกวนหรือขดัจงัหวะในการพดู
ของผู้ อ่ืน 

2. การอา่น - เข้าใจประโยคการเขียนและค าอธิบายตา่งๆ จากเอกสารได้เป็นอยา่งดี 
3. การบริการสงัคม - รักท่ีจะหาวิธีท่ีจะชว่ยเหลือผู้คน 
4. เข้าใจสังคม - การเข้าไปรู้ถึงปฏิกิริยาของผู้ อ่ืนและมีความเข้าใจว่า ท าไมพวกเขา

กระท าการตอบสนองตอ่สิ่งท่ีพวกเขาท า 
5. การส่ือสาร - พดูคยุกบัคนอ่ืนๆ ในการถ่ายทอดข้อมลูอยา่งมีประสิทธิภาพ 
6. บริหารทรัพยากรบุคคล - สร้างแรงจูงใจและพัฒนาประสิทธิภาพให้ผู้ คนได้รู้จัก

ศกัยภาพของตนเอง 
7. ให้ค าแนะน า - อธิบายหรือสอนให้ผู้ อ่ืนในวิธีการท าบางสิ่งบางอยา่งได้ถกูต้อง 
8. การจดัการเวลา - จดัการเวลาของตนเองและจดัการเวลาของคนอ่ืนๆ ได้เหมาะสม 
9. การพิจารณาและการตัดสินใจ - การพิจารณางบประมาณท่ีมีความสัมพันธ์กับ

ผลประโยชน์ท่ีเก่ียวข้องกบัการกระท าท่ีอาจเกิดขึน้ในการเลือกทางใดทางหนึง่ท่ีเหมาะสมท่ีสดุ 
10. การมีวิจารณญาณ - การใช้ตรรกะและเหตุผลในการระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของ

ทางเลือกเพ่ือแก้ปัญหา หรือหาข้อสรุปหรือแนวทางไปสูก่ารแก้ปัญหา 
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ความสามารถพืน้ฐานของนักนันทนาการ 
1. การแสดงออกทางวาจา - ความสามารถในการส่ือสารข้อมลูและความคิดในการพูด

เพ่ือให้ผู้ อ่ืนจะเข้าใจ 
2. การแสดงออกถึงความเข้าใจ - ความสามารถในการฟังและท าความเข้าใจข้อมูล 

และความคดิท่ีน าเสนอผา่นค าพดูและประโยค 
3. ส่ือสารชดัเจน - ความสามารถในการพดูอยา่งชดัเจนเพ่ือให้ผู้ อ่ืนสามารถเข้าใจคณุ 
4. การรู้จ าค าพดู - ความสามารถในการระบแุละเข้าใจค าพดูของคนอ่ืน 
5. การมองเห็น - ความสามารถในการดรูายละเอียดได้ท่ีระยะใกล้ (ภายในไม่ก่ีฟุตของ 

ผู้สงัเกตการณ์) 
6. ความไวในการรู้ปัญหา - ความสามารถในการรับรู้เม่ือสิ่งท่ีผิดปกติ หรือมีโอกาสท่ีจะ

มีบางอยา่งผิดปกต ิแตไ่มไ่ด้เก่ียวข้องกบัการแก้ปัญหา เพียงแคมี่การรับรู้ถึงความมีปัญหา 
7. การใช้เหตุผล - ความสามารถในการใช้กฎทั่วไปในการแก้ไขปัญหา  ในการหา

ค าตอบท่ีแก้ปัญหาได้อย่างมีหลกัการ 
8. เข้าใจในการเขียน - ความสามารถในการอา่นและท าความเข้าใจข้อมลูและความคิด 

ท่ีน าเสนอในการเขียน 
9. การให้เหตุผลแบบอุปนัย - ความสามารถในการรวบรวมข้อมูลท่ีเป็นสาระส าคัญ 

ข้อมลูทัว่ไป หรือข้อสรุป 
10. สัง่การด้วยข้อมลู - ความสามารถในการจดัการกระท าในแตล่ะค าสัง่หรือรูปแบบตาม

กฎท่ีเฉพาะเจาะจง (เชน่ รูปแบบของตวัเลข, ตวัอกัษร, ค า, ภาพการด าเนินการทางคณิตศาสตร์) 
ประเทศสหรัฐอเมริกานบัได้ว่าเป็นประเทศต้นแบบของนนัทนาการศาสตร์ นบัตัง้แตอ่ดีต

ท่ีผ่านมา ต่างมีบุคลากรด้านนันทนาการหรือนักนันทนาการท่ีล้วนมาจากบุคคลท่ีมีใจรักในการ
ท างานแบบอุทิศตนให้กับชุมชน  ต้องการให้คนในชุมชนใช้เวลาท่ีเหลืออยู่จากการประกอบ
กิจกรรมท ามาหาเลีย้งชีพมาใช้ให้เกิดประโยชน์  นักนันทนาการในอดีตส่วนใหญ่จึงมักมาจาก 
นกัสงัคมสงเคราะห์ นกับวช และทหารผ่านศกึ (Cordes & Ibrahim, 1999) อนัเน่ืองมาจากบุคคล
เหล่านีมี้ใจอุทิศและเป็นผู้ ท่ีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  มีความต้องการท่ีจะสร้างให้คนในชุมชน 
เห็นคณุคา่ของชีวิตของแตล่ะบคุคลด้วยการสนบัสนุนและส่งเสริมให้คนในชมุชนเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
ไม่วา่จะเป็น กิจกรรมบ าบดัหมู่ กิจกรรมในโบสถ์ กิจกรรมคา่ยฤดรู้อน และกิจกรรมวนัส าคญัตา่งๆ 
ของชุมชน ในอดีตท่ีผ่านมา คนท างานในสาขาวิชานนัทนาการไม่จ าเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
นกันนัทนาการ เพราะเพียงแคมี่ความรู้ด้านนนัทนาการและไม่ต้องมีประสบการณ์ด้านนนัทนาการ 
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ก็สามารถเข้ามาท างานในสาขาวิชานันทนาการได้  แต่เม่ือสังคมโลกเปล่ียนไป คนมีการศึกษา 
และมีความรู้มากขึน้ ผู้ ท่ีจะมาน าหรือให้บริการนนัทนาการแก่คนทัว่ไปจงึต้องใช้ความรู้และการฝึก
ประสบการณ์เพิ่มมากขึน้ เพ่ือรับมือกับผู้ ท่ีมาใช้บริการ และท าให้อุตสาหกรรมนันทนาการใน 
ยคุแรกนัน้ มีนกันนัทนาการวิชาชีพมาจากหลากหลายสาขา แต่มีความเก่ียวข้องและสมัพนัธ์กับ
นันทนาการ ได้แก่ งานบริการสังคม งานด้านพลศึกษา และการศึกษาศาสนา เป็นต้น ท าให้
วิชาชีพนกันันทนาการในอดีตนัน้มักแฝงอยู่ในสาขาวิชาพลศึกษาเป็นส่วนใหญ่ และเม่ือปี ค.ศ. 
1907 สมาคมสนามเด็กเล่น จึงได้เร่ิมจัดหลักสูตรอบรมนักนันทนาการวิชาชีพระยะสัน้ขึน้มา  3 
ระดบั ได้แก่ 

1. หลักสูตรการเล่นทั่วไป เหมาะส าหรับผู้ ท่ีท าหน้าท่ีอ านวยการ เพราะเก่ียวข้องกับ
หลกัการและทฤษฎีของการจดักิจกรรมนนัทนาการ 

2. หลกัสตูรเพ่ือครูในโรงเรียน เหมาะส าหรับครูในโรงเรียนประถมศกึษา ท่ีท าหน้าท่ีเป็น
ผู้น ากิจกรรมนนัทนาการ 

3. หลักสูตรการสร้างการเล่น เหมาะส าหรับผู้ ควบคุมสนามเด็กเล่น  หรือสถานท่ีจัด
กิจกรรมนนัทนาการ 

และเม่ือได้รับความนิยมเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง สมาคมสนามเด็กเล่น ท่ีต่อมาได้เปล่ียน 
ช่ือใหม่เป็น องค์การนันทนาการแห่งชาติ ก็ได้จัดหลักสูตรอบรมนักนันทนาการ 1 ปี ขึน้เพ่ือให้
บัณฑิตท่ีจบการศึกษาและต้องการเข้าสู่วิชาชีพนันทนาการเข้าร่วมอบรม  เพ่ือเตรียมตัวเข้าสู่
วิชาชีพนันทนาการ โดยมีมหาวิทยาลยัมินเนโซต้า (University of Minnesota) ท าการเปิดการอบรม
ขึน้เป็นท่ีแรก และมีการพัฒนาหลักสูตรมาอย่างต่อเน่ือง  จนเม่ือสงครามโลกครัง้ท่ี 2 สิน้สุดลง  
มีสถาบันการศึกษาเปิดสอนหลักสูตรนันทนาการ  เป็นหลักสูตรการศึกษาในระดบัปริญญาตรี  
37 แห่ง และในปี ค.ศ. 1960 จ านวนสถาบนัการศึกษาท่ีเปิดอบรมหลกัสูตรนกันันทนาการมีเพิ่ม
มากขึน้เป็นเท่าตวั อนัเน่ืองมาจากการท่ีนนัทนาการถูกน ามาใช้ประโยชน์ในการพฒันาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนในประเทศ ใช้ในการฟืน้ฟสูภาพจิตใจของเหลา่ทหารผา่นศกึท่ีมีอาการจิตหลอน
และเศร้าซึมจากภาวการณ์ท าศึกสงครามตลอดช่วงสงครามโลก โดยการน านนัทนาการเข้ามาใช้
เป็นกระบวนการพฒันาคณุภาพชีวิตคนเหล่านี ้ให้เกิดคณุคา่ เห็นความส าคญั และความมีคณุคา่
ของตวัเอง ด้วยการประกอบกิจกรรมนนัทนาการตามความชอบและความถนดัของแต่ละบุคคล  
และในปัจจุบนัมีสถาบนัการศึกษาท่ีเปิดสอนในหลกัสูตรปริญญาตรีต่อเน่ือง  2 ปี กว่า 270 แห่ง 
หลกัสูตรปริญญาตรี 4 ปี กว่า 320 แห่ง ในจ านวนนีมี้สถานศึกษากว่า 125 แห่ง ท่ีมีถึงหลกัสูตร
ปริญญาโท และอีกกว่า 30 แห่ง ท่ีเปิดสอนในหลักสูตรปริญญาเอกทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา 
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และแคนาดา (Cordes & Ibrahim, 1999) ซึ่งผู้ ท่ี เข้ามาท าหน้าท่ี เป็นนักนันทนาการวิชาชีพใน
ประเทศสหรัฐอเมริกานี ้นอกจากการมีความรู้ตามหลักสูตรข้างต้นแล้ว จะต้องเป็นผู้ ท่ีได้รับ 
การรับรองด้วยใบอนญุาตประกอบวิชาชีพท่ีท าการรับรองโดยองค์กรนนัทนาการแหง่ชาตด้ิวย 
 

นันทนาการในประเทศออสเตรเลีย 
ประเทศออสเตรเลียถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศท่ีมีประชากรมีความสุขท่ีสุดในโลก  

เป็นอันดับ  8 จาก 208 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับ  3 ของเอเชีย รองจากนิวซีแลนด์และ
อิสราเอล (Levy, 2016) กระทรวงการกีฬาและนนัทนาการ ประเทศออสเตรเลีย (Department of 
Sport and Recreation, 2016) ได้อธิบายว่า กีฬาและนนัทนาการในประเทศออสเตรเลีย จดัได้ว่า
เป็นปัจจัยพืน้ฐานท่ีประชาชนมีความต้องการได้รับบริการมากในอันดับต้นๆ  เน่ืองมาจาก
ประชาชนชาวออสเตรเลียเป็นผู้ตระหนกัในกิจกรรมท่ีส่งผลบวกตอ่วิถีชีวิต  โดยเฉพาะการส่งเสริม
สขุภาพและคณุภาพชีวิต เป็นการสร้างความแข็งแกร่งและความปลอดภยัให้กบัสงัคมรอบข้างด้วย 
ชาวออสเตรเลียจึงมีความนิยมในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน รูปแบบการพักผ่อน 
รูปแบบการใช้ชีวิตเพ่ือความสนุกสนานและบันเทิง  เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
จนกลายเป็นวิถีและวัฒนธรรมของชาวออสเตรเลีย  ปัจจุบนันันทนาการในประเทศออสเตรเลีย
ก าลงัเป็นท่ีต้องการอย่างมากจากตวัเลขการเข้าร่วมกิจกรรมนนัทนาการท่ีเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง  
และรัฐมีหน้าท่ีจัดและสนับสนุนให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้ารับบริการนันทนาการอย่างทั่วถึง   
โดยรัฐใช้รายได้จากการออกสลากจ าหน่ายเพ่ือเป็นการระดมทุนในการจัดหางบประมาณ 
เพ่ือน ามาใช้พฒันากีฬาและนนัทนาการของประเทศ 

กีฬาและนันทนาการในประเทศออสเตรเลีย  มีรายได้มวลรวมประมาณ  1.2%  
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศออสเตรเลีย ในปี ค.ศ. 1994-1995 มีผู้ประกอบอาชีพด้านนีถ้ึง 
275,000 คน และมีจ านวนประมาณ 107,000 คน ท่ีถูกว่าจ้างให้เป็นพนักงานประจ า นอกจากนี ้
ยังมีอาสาสมัครท่ีท างานด้านนีอ้ยู่อีกกว่า  828,000 คน ท่ีท างานอยู่ในอุตสาหกรรมกีฬาและ
นนัทนาการนี ้จากจ านวนพนกังานท่ีกล่าวข้างต้น พบว่า พนกังานจ านวน 58% ไม่มีคณุวุฒิหรือ
ใบอนญุาตในวิชาชีพนีโ้ดยตรง มีเพียง 20% ท่ีมีใบอนญุาตประกอบวิชาชีพขัน้พืน้ฐาน และในขณะท่ี
อีก 12% มีคุณสมบัติและคุณวุฒิตามมาตรฐานของอุตสาหกรรม  การประกอบวิชาชีพของ 
นกันนัทนาการในประเทศออสเตรเลียไม่ได้มีกฎหมายก าหนดเป็นข้อบงัคบัเฉพาะว่า  ผู้ประกอบ
วิชาชีพนันทนาการต้องมีใบประกอบวิชาชีพ  ผู้ ท่ีอยู่ในวิชาชีพนันทนาการในออสเตรเลียคือผู้ ท่ี
ส าเร็จการศึกษาด้านนนัทนาการ และ/หรือ เป็นผู้ ท่ีได้รับการอบรมมาเป็นพิเศษด้านนนัทนาการ 
จนได้รับใบประกาศนียบัตรจากสถานท่ีให้การศึกษาท่ีผ่านการรับรองจากรัฐบาลออสเตรเลีย   
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ผู้ ท่ีอยู่ในวิชาชีพนันทนาการในออสเตรเลียจึงจ าเป็นต้องเป็นผู้ ท่ีมีความสามารถท่ีหลากหลาย   
มีพืน้ฐานความรู้และความสามารถท่ีแตกต่างกัน  โดยเฉพาะความรู้ด้านนันทนาการ ผู้ ท่ีอยู่ใน
วิชาชีพนี มี้รายได้สูงกว่าปีละหกหม่ืนสองพันเหรียญ  รูปแบบนันทนาการในออสเตรเลีย 
แบง่ออกเป็นชนิด ตามสถานท่ีของการจดันนัทนาการ สาขาวิชาชีพนนัทนาการจงึได้ถกูแบง่สายงาน
ตามชนิดของสถานท่ีด้วย  โดยแบ่งออกเป็น  5 ชนิดหลัก  ดังนี  ้(Department of Sport and 
Recreation, 2016) 

1. กีฬา  ประกอบด้วย  ผู้ ที่ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา  อาทิ นักโภชนาการ
กีฬา นกัจดัการกีฬา ผู้ ฝึกสอนกีฬา เจ้าหน้าท่ีประสานงานกีฬา ผู้จัดการสนาม นกัวิทยาศาสตร์
การกีฬา ผู้จดัการทีม และผู้บริหารองค์กรกีฬา 

2. นนัทนาการชมุชน ประกอบด้วย ผู้ ท่ีท าหน้าท่ีเป็นผู้น านนัทนาการ เจ้าหน้าท่ีส่งเสริม
สวสัดกิารสงัคม เจ้าหน้าท่ีศนูย์พฒันาเยาวชน ผู้จดัการศนูย์นนัทนาการ ผู้อ านวยการสถานบริการ
นนัทนาการ 

3. กิจกรรมกลางแจ้ง ประกอบด้วย เจ้าหน้าท่ีจัดโปรแกรม ผู้ เช่ียวชาญด้านกิจกรรม
ผจญภยั ผู้จดัการคา่ยพกัแรม เจ้าหน้าท่ีป่าไม้ 

4. ฟิตเนส  ประกอบด้วย  ผู้ ท่ีท าหน้าท่ีให้บริการการส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย 
ท่ีแตกต่างกันออกไป อาทิ ผู้ เช่ียวชาญด้านอุปกรณ์การออกก าลัง  ผู้ ฝึกสอน ผู้ ให้ค าแนะน า 
ผู้จดัการสถานสง่เสริมสมรรถภาพ นกัจิตวิยา 

5. กิจกรรมทางน า้ ประกอบด้วย ผู้ ท่ีท าหน้าท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีดแูลความปลอดภยัทางน า้  
ครูสอนวา่ยน า้ ผู้ควบคมุสระวา่ยน า้ ผู้จดัการศนูย์กีฬาทางน า้ 

การท างานแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มปฏิบัติการ กลุ่มผู้ จัดการ และกลุ่มผู้ บริหาร  
แตใ่นรูปแบบนนัทนาการบางชนิดก็จะมีระดบัผู้ท างานท่ีเรียกวา่ ผู้ เช่ียวชาญ เพิ่มขึน้มาอีกหนึ่งระดบั 
โดยส่วนใหญ่ กลุ่มผู้ เช่ียวชาญนีม้กัอยู่ในรูปแบบนนัทนาการด้านกีฬา และกิจกรรมทางน า้ อาทิ  
ผู้ ฝึกสอน นกัโภชนาการ นกับ าบดั เป็นต้น ผู้ ท่ีมีใบประกอบวิชาชีพนนัทนาการ มีสิทธิพิเศษในการ
ย่ืนขอใบอนุญาตการพ านักอยู่ในประเทศออสเตรเลีย  จากกรมการกงสุล การศึกษาด้าน
นันทนาการในออสเตรเลียมีหลากหลายสาขาเช่นเดียวกับประเทศไทย  แต่ไม่พบว่ามีการจัด
การศกึษาด้านนนัทนาการโดยตรงในระดบัปริญญาเอก มีเพียงหลกัสตูรการศกึษาด้านนนัทนาการ
ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท  และประกาศนียบตัร ซึ ่งในส่วนของใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพด้านนันทนาการนัน้  ในประเทศออสเตรเลียจัดให้ใบรับรองหรือใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพนันทนาการนัน้  อยู่ในหลักสูตรการศึกษาสายอาชีพ  (Education and Training: VET)  
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ผู้ ท่ี ต้องการได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพด้านนันทนาการสามารถเข้ารับการฝึกอบรม  
ในหลกัสูตรดงักล่าวได้จากสถาบนัการศึกษาท่ีจดัหลกัสูตรด้านเทคนิคและการศึกษาในอนาคต  
(Technical and Further Education: TAFE) เพ่ือให้ได้รับใบประกาศนียบตัร (Certificate) โดยใบ
ประกาศนียบตัรนี ้ยงัถกูแบง่ออกเป็นระดบัท่ีมีความยากง่ายตา่งกนั ตัง้แตร่ะดบัท่ี 1 จนถึงระดบัท่ี 5 
ซึ่งสถาบันท่ีจัดหลักสูตรการฝึกอบรมทางวิชาชีพโดยเฉพาะนี  ้ทุกแห่งล้วนได้รับการรับรองจาก
รัฐบาลออสเตรเลีย  ซึ่งมีการควบคุมมาตรฐานการอบรมโดยหน่วยงานช่ือว่า  Australian 
Qualification Framework (AQF) ภายใต้การดแูลของรัฐบาล 

สมาคมสวนสนกุและนนัทนาการแห่งประเทศออสเตรเลีย (The Australian Amusement, 
Leisure and Recreation Association Inc: AALARA) ก่อตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1994 และจดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลในปี ค.ศ. 1995 มีวตัถุประสงค์เพ่ือเป็นศูนย์รวมในการให้ความรู้การเช่ือมต่อทาง
ธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน  และส่งเสริมความเป็นมืออาชีพภายใต้จรรยาบรรณทางธุรกิจ  
ด้วยการจัดประชุมสัมมนาด้านความปลอดภัย  การบริหารความเส่ียง การพัฒนาและส่งเสริม 
การบริการของอุตสาหกรรมนันทนาการทัง้ภาครัฐและเอกชนในประเทศออสเตรเลีย  สมาคม 
สวนสนุกและนันทนาการแห่งประเทศออสเตรเลียได้เติบโตขึน้อย่างต่อเน่ือง  เป็นศูนย์รวมของ
อตุสาหกรรมอย่างเข้มแข็งและเป็นปึกแผ่น ในการสร้างมาตรฐานความเป็นเลิศและความเป็นมือ
อาชีพในอุตสาหกรรมการพักผ่อน สวนสนุก และนันทนาการของออสเตรเลีย ผู้ ท่ีจะประกอบ
วิชาชีพนักนันทนาการในประเทศออสเตรเลียจึงมีความแตกต่างจากผู้ ท่ีประกอบวิชาชีพ  
นกันนัทนาการในประเทศสหรัฐอเมริกา เพราะไม่จ าเป็นต้องมีใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพ  
มีข้อก าหนดท่ีเน้นไปในด้านของความรู้และประสบการณ์มากว่า แต่หากว่าผู้ ใดมีหรือได้รับ
ใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพ ซึ่งเป็นประกาศนียบตัรท่ีมอบให้แก่ผู้ ท่ีผ่านการอบรมหลกัสูตร
ระยะสัน้ ก็จะท าให้ได้รับโอกาสในความก้าวหน้าทางวิชาชีพได้มากกวา่คนท่ีไมมี่ 
 

นันทนาการในประเทศอังกฤษ 
ในประเทศอังกฤษ  การให้บริการนันทนาการด าเนินงานโดยหน่วยงานท่ี ช่ือว่า 

คณะกรรมการกลางของกิจกรรมนันทนาการทางกาย  (The Central Council of Physical 
Recreation: CCPR) โดยเร่ิมก่อตัง้ขึน้ครัง้แรกท่ีกรุงลอนดอน  เม่ือปี ค.ศ. 1935 (The Central 
Council of Physical Recreation, 2016) ต่ อ ม า ใน ปี  ค .ศ . 1957 จึ ง ไ ด้ เ ร่ิ ม มี ก า ร จั ด ตั ้ง
คณะกรรมการขึน้มาเพ่ือท าหน้าท่ีดแูลกิจการการด าเนินงานอย่างเป็นทางการ ด้วยวตัถปุระสงค์
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เพ่ือเป็นศนูย์กลางในการให้ค าแนะน าการบริการนนัทนาการ หรือกิจกรรมใดๆ อย่างถูกต้องและมี
มาตรฐาน เพ่ือเป็นการสง่เสริมสขุภาพประชาชนชาวองักฤษ 

รูปแบบของนนัทนาการและการบริการนันทนาการในประเทศองักฤษ ถูกแบ่งออกเป็น 
ชนิดตา่งๆ 12 ชนิด ดงันี ้

1. ศิลปะและบันเทิง (Arts & Entertainment) ประกอบด้วย ศูนย์แสดงศิลปะ ศูนย์
แสดงละคร ศนูย์แสดงดนตรี โรงภาพยนตร์ และส่ือบนัเทิงตา่งๆ 

2. พืชสวนและภูมิทศัน์ (Horticulture & Landscape) ประกอบด้วย งานแสดงพืชสวน
และดอกไม้ สถานท่ีทอ่งเท่ียว พฤกษศาสตร์ ชายหาด และสวนดอกไม้ตา่งๆ 

3. บริการจดังานศพ (Burial Services) ประกอบด้วย การจดังานฝังศพ การจดังานเผา
ศพ และการจดัสสุาน 

4. การเล่นของเด็ก (Children's Play) ประกอบด้วย สนามเด็กเล่น พืน้ท่ีในการเล่น  
ผู้น าในการเลน่ และรูปแบบการเลน่ 

5. ท้องถ่ินและการอนุรักษ์  (Countryside & Nature Conservation) ประกอบด้วย  
การเข้าถึงชนบท  โครงการอนุรักษ์ท้องถิ่น  การอนุรักษ์ธรรมชาติในท้องถิ่น  สวนสาธารณะ  
และเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ 

6. มรดกทางวัฒนธรรม  (Heritage) ประกอบด้วย โบราณสถาน  โบราณคดี  ศูนย์
อนรัุกษ์วฒันธรรม ศนูย์ตีความทางวฒันธรรม และพิพิธภณัฑ์ 

7. ห้องสมดุ (Libraries) ประกอบด้วย บริการยืม-คืนหนงัสือและส่ือประเภทตา่งๆ ศนูย์
ข้อมลูชมุชน แหลง่อ้างอิงข้อมลู และบริการข้อมลูสาธารณะของชมุชน 

8. กีฬาและนันทนาการ (Sport & Physical Recreation) ประกอบด้วย กิจกรรมกีฬา 
เพ่ือนนัทนาการรูปแบบตา่งๆ ผู้ ฝึกสอน รูปแบบกิจกรรมตา่งๆ การดแูลสขุภาพ สถานท่ีออกก าลงักาย 
และศนูย์กีฬาประเภทตา่งๆ 

9. บริการท่ีเก่ียวข้อง (Support Services) ประกอบด้วย การให้ค าปรึกษาและแนะน า 
การจดัเลีย้ง การให้รางวลั การบริหารโครงการ การตลาด การประชาสมัพนัธ์ การให้การสนบัสนนุ
กิจกรรมรูปแบบตา่งๆ และงานบริการสงัคม 

10. การท่องเท่ียว (Tourism) ประกอบด้วย การจัดการการท่องเท่ียว การพัฒนาการ
ทอ่งเท่ียว และการทอ่งเท่ียวรูปแบบตา่งๆ 
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11. นันทนาการทางน า้ (Water-based Recreation) ประกอบด้วย  กิจกรรมเพ่ือการ
พกัผอ่นทางน า้ทกุชนิด รวมถึงกีฬาทางน า้ และการจดัการทางน า้ทกุชนิด 

12. ศนูย์เยาวชนและชมุชน (Youth & Community Service) ประกอบด้วย ศนูย์เยาวชน
การพฒันาเยาวชน กิจกรรมเพื่อเยาวชนอนัหมายถึงรูปแบบและวนัส าคญัตา่งๆ 

โดยรูปแบบนันทนาการในอังกฤษทัง้หมดนัน้  ทางรัฐได้จัดเตรียมสถานท่ีสาธารณะ 
ไว้รองรับการเข้าร่วมกิจกรรมดงักล่าวไว้อย่างพอเพียง อาทิ ศูนย์กีฬากว่า 600 แห่ง สระว่ายน า้
จ านวนกว่า 700 สระทัว่ประเทศ สนามกอล์ฟกว่าอีก 200 สนาม และนอกจากนีย้งัมีพืน้ท่ีท่ีใช้จดั
กิจกรรมกลางแจ้งอีกกว่า สองแสนเอเคอร์ (Torkildsen, 1986) จากข้อมูลนันทนาการข้างต้น 
จะพบว่า รูปแบบบริการนนัทนาการในประเทศองักฤษมีความแตกตา่งจากนนัทนาการในประเทศ
สหรัฐอเมริกาและประเทศออสเตรเลีย โดยเฉพาะงานด้านพิธีการ เช่น งานบริการด้านพิธีศพ 
เพราะในประเทศอังกฤษซึ่งถือว่าเป็นประเทศท่ีมีวัฒนธรรมเก่าแก่และยาวนานท่ีสุดของโลก
ประเทศหนึ่ง มีความเช่ือว่า งานพิธีการต่างๆ นัน้ ถือว่าเป็นงานบริการด้านนันทนาการทัง้สิน้  
และงานบริการเหล่านีต้้องให้บริการโดยบคุลากรมืออาชีพท่ีสงัคมยอมรับเท่านัน้  ทัง้นี ้การยอมรับ
นัน้ก็ไมไ่ด้มีข้อก าหนดวา่ต้องมีใบอนญุาตประกอบวิชาชีพจากองค์กรวิชาชีพเชน่ในประเทศสหรัฐ 

 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

งานวิจัยในต่างประเทศ 
แม ค ลี น , เฮิ ร์ ด  แ ล ะ  เจ น เซ น  (McLean, Hurd, & Jensen, 2005) ศึ ก ษ า เ ร่ื อ ง 

ความสามารถหลักของผู้น าองค์กรนันทนาการท่ีมีการท างานท่ีเก่ียวข้องกับงานสวนสาธารณะ 
การศึกษานีก้่อให้เกิดมุมมองท่ีเป็นระบบและเข้าใจได้ลึกซึง้มากขึน้ในเร่ืองความสามารถของ
ประธานหรือหวัหน้าฝ่ายบริหารสงูสดุขององค์กรในงานด้านอทุยานและนนัทนาการ โดยศกึษาว่า 
CEO ในงานด้านอุทยานและนันทนาการได้รับการจัดล าดับความสามารถด้านต่างๆ อย่างไร  
โดยใช้วิธี Q-sorts และ Q-Methodology ผลการศึกษาพบว่า มีประธานหรือหัวหน้าฝ่ายบริหาร
สงูสดุขององค์กรท่ีแตกตา่งกัน 3 ประเภท ได้แก่ ประธานหรือหวัหน้าฝ่ายบริหารสูงสดุขององค์กร
แบบปฏิบัติ (Practical CEO), ประธานหรือหัวหน้าฝ่ายบริหารสูงสุดขององค์กรแบบโครงสร้าง 
(Structured CEO) และประธานห รือหัวห น้ าฝ่ายบ ริหารสู งสุดขององค์กรแบบดั ง้ เดิ ม 
(Traditionalist CEO) กล่าวคือ CEO แบบปฏิบัติจะมุ่งไปท่ีการมีส่วนร่วมของพนักงายในการ
ตดัสินใจ ซึ่งท าให้สภาพแวดล้อมในการท างานเป็นไปในทางท่ีดีและก่อให้เกิดผลดีมากขึน้ ส าหรับ
ประธานหรือหวัหน้าฝ่ายบริหารสูงสุดขององค์กรแบบโครงสร้างจะให้ความส าคญักับโครงสร้าง 
องค์กร และทกัษะ ในขณะท่ีประธานหรือหัวหน้าฝ่ายบริหารสูงสุดขององค์กรแบบดัง้เดิมจะเน้น
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รูปแบบทกัษะท่ีเป็นทางการมุ่งไปท่ีภาระหน้าท่ีและทกัษะท่ีถกูต้อง เหมาะสม ภายนอกเข้าใจท่ีว่า
ความส าคญัของความสามารถเฉพาะอย่างอาจมองต่างมุมได้นัน้ ท าให้เกิดความเข้าใจท่ีลึกซึง้
ยิ่งขึน้วา่ ประธานหรือหวัหน้าฝ่ายบริหารสงูสดุขององค์กรในงานอทุยานและนนัทนาการได้เล็งเห็น
ความส าคญัของความสามารถอยา่งไร 

แอ น เด อ ร์สั น  แ ล ะ  ส โต น  (Anderson & Stone, 2005) ไ ด้ ท า ก า รศึ ก ษ า เ ร่ื อ ง 
ความสามารถทางวฒันธรรมของนกันนัทนาการวิชาชีพในรัฐนอร์ธแคโรไลน่า อนัเน่ืองมาจากการ
เปล่ียนแปลงทางโครงสร้างของสังคมท่ีมีจ านวนประชากรเพิ่มมากขึน้อย่างรวดเร็ว  โดยเฉพาะ
จ านวนผู้สูงอายุ นอกจากนี ้จ านวนของผู้ ไร้ความสามารถยงัเพิ่มขึน้สูงอยู่ในระดบั  1 ต่อ 5 ซึ่งผล
จากการเปล่ียนแปลงเหล่านี ้นกัวิชาชีพนนัทนาการจึงมีความส าคญัและจ าเป็นท่ีจะต้องเร่งพฒันา
ความรู้และความสามารถ  เพ่ือรองรับต่อการเปล่ียนแปลงในครัง้นี  ้นอกจากความรู้และ
ความสามารถแล้ว ความเข้าใจในวัฒนธรรมยังเป็นคุณสมบัติท่ีส าคัญท่ีต้องได้รับการพัฒนา 
เพราะในประเทศสหรัฐฯ นัน้ประกอบด้วยคนหลากหลายเชือ้ชาติและเผ่าพนัธุ์  และท่ีส าคญัตัง้อยู่
บนสิทธิแห่งความเท่าเทียมกนั แตก่ารศกึษาเพ่ือพฒันาความสามารถทางวฒันธรรมนัน้ยงัไม่เคยมี
การศกึษามาก่อน โดยเฉพาะในรัฐนอร์ธแคโรไลน่า ท่ีมีประชากรท่ีมีความแตกตา่งทางวฒันธรรมอยู่
มากท่ีสุด ผลจากการศึกษาพบว่า องค์ประกอบของความสามารถทางวฒันธรรมของนักวิชาชีพ
นนัทนาการนัน้ ควรประกอบด้วย 

1. การรู้จกัคณุคา่ทางวฒันธรรม 
2. การมีทกัษะทางวฒันธรรม 
3. การยอมรับในวฒันธรรมท่ีแตกตา่ง 
4. ความต้องการใฝ่รู้ 
5. การได้รับการอบรมทางวฒันธรรม 
6. การบริการ 
นอกจากนี ้ผลการศึกษายังพบว่า เพศชายและเพศหญิงต่างมีระดับความสามารถ 

ท่ีแตกตา่งกนัอยา่งชดัเจน 
เฮิร์ด (Hurd, 2004) ท าการศกึษาเร่ือง การพฒันาสมรรถนะส าหรับคณะกรรมการบริหาร

องค์กรนันทนาการและสวนสาธารณะแห่งชาติ โดยการใช้เทคนิคเดลฟาย 3 รอบ เป็นเคร่ืองมือ 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้ เช่ียวชาญ  จ านวน  23 คน ด้วยการสุ่มจากรายช่ือของ 
คณะกรรมการบริหารองค์กรนนัทนาการและสวนสาธารณะแหง่ชาต ิทัง้ส านกังานใหญ่และสาขาย่อย 
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เร่ิมด้วยการจดบันทึกรายการสมรรถนะ  จากการรวบรวมจากเอกสาร พบว่า สมรรถนะของ 
คณะกรรมการบริหารในองค์กรไมห่วงัผลก าไรนัน้ ประกอบด้วยสมรรถนะ 15 ข้อ ดงันี ้

1. การวางแผนระยะยาว และแผนระยะสัน้ 
2. การจดัการงบประมาณ 
3. ความสามารถในการสง่เสริมภาพลกัษณ์องค์กร 
4. สามารถก าหนดภารกิจ วิสยัทศัน์ เปา้หมาย และวตัถปุระสงค์ขององค์กรได้อยา่งชดัเจน 
5. เป็นคณะกรรมการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ 
6. ความสามารถในการตดัสินใจ 
7. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา 
8. ความสามารถในการสร้างแรงสนบัสนนุ 
9. มีความเข้าใจในระบบการท างานของคณะกรรมการบริหาร 
10. คดัเลือกและให้ค าแนะน าสมาชิกคณะกรรมการบริหาร 
11. มีอิทธิพลตอ่สมาชิกและผู้ ท่ีมิได้เป็นสมาชิก และผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 
12. ความสามารถในการประเมินผลการท างานของคณะกรรมการบริหาร 
13. คดัเลือกประธานบริหาร 
14. ความสามารถในการหาเงิน 
15. ความสามารถในการบริหารความเส่ียง 
นอกจากผลจากการศึกษาท่ีปรากฏออกมาข้างต้นนัน้ ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า สมรรถนะ

เหล่านีล้้วนมาจากการมีองค์ความรู้และทักษะในการท างานด้านต่างๆ  ซึ่งผลจากการศึกษา
รายการสมรรถนะของคณะกรรมการบริหารทัง้หมดนัน้  น ามาเรียบเรียงล าดบัตามความส าคญั 
และน ามาจดัเป็นหมวดหมูส่มรรถนะหลกั ได้ 8 กลุม่ ดงันี ้

1. การให้ค าแนะน า 
2. การท าหน้าท่ีบริหาร 
3. ชมุชนสมัพนัธ์ 
4. การตดัสินใจ 
5. การศกึษาและประสบการณ์ 
6. การเงินและวางแผน 
7. คณุสมบตั ิ
8. พนกังานสมัพนัธ์  
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บาร์ทเลต และ แม็คคินน่ี (Bartlett & McKinney, 2004) ท าการศึกษาเร่ือง การศึกษา
การพัฒนาบทบาทของนักวิชาชีพเก่ียวกับทัศนคติในงานและผลการท างานของผู้ ท่ีอยู่ในสาขา
อาชีพนันทนาการ โดยงานวิจัยมีกรอบแนวคิดในการศึกษาท่ีมาจากทฤษฎีของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ และโอกาสในความก้าวหน้าทางอาชีพ ท าการศึกษาด้วยการใช้แบบสอบถาม
จากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ ประกอบอาชีพด้านนันทนาการ จ านวน 458 คน จากบริษัทตัวแทน
นันทนาการ จ านวน 229 แห่ง ทั่วเมืองอิลลินอยส์ ผลการศึกษาร้อยละ 35 ของกลุ่มตัวอย่าง  
ท่ีประกอบอาชีพด้านนนัทนาการนัน้ มีหน้าท่ีท่ีต้องรับผิดชอบท่ีหลากหลายภายใต้การควบคมุของ
หวัหน้างาน และร้อยละ 65 ตอบว่าในการท างานกับนายจ้างท่ีเป็นบริษัทตวัแทนนันทนาการนัน้  
มีอายุการท างานโดยเฉล่ียอยู่ ท่ี  5 ปี เป็น เพศหญิง ร้อยละ  57 โดย ร้อยละ  65 มีค ุณ ว ุฒิ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็นอย่างน้อย  นอกจากนีย้งัพบวา่ กลุ่มตวัอย่างร้อยละ 85 ได้รับ
โอกาสในการพัฒนาศักยภาพจากหัวหน้างาน  โดยการสนับสนุนให้ เข้าอบรมเพิ่ ม เติม 
เพ่ือความก้าวหน้าทางอาชีพ  ซึ่งร้อยละ 75 มีความพอใจในการได้รับการพัฒนาตามความ
คาดหวงั และอีกร้อยละ 15 ยอมท่ีจะต้องออกจากงาน แม้ว่าจะไม่มีงานรองรับก็ตาม ซึ่งผลสรุป
ของรายงานการวิจยัเร่ืองนีไ้ด้อธิบายว่า คนส่วนใหญ่จะรู้สึกพอใจท่ีมีโอกาสได้รับการพฒันาด้วย
การอบรมเพิ่มเติม แต่ในขณะเดียวกันก็พบว่า บางส่วนก็เกิดความรู้สึกไม่พึงพอใจต่อข้อบงัคับ
ตา่งๆ ท่ีอาจเป็นชอ่งโหวข่องความก้าวหน้าทางอาชีพ 

ฟาง  (Fang, 2004) ได้ท าการศึกษาเร่ือง  การหาแนวทางท่ี ดี ท่ีสุดในการพัฒนา 
นักนันทนาการวิชาชีพในรัฐนิวเม็กซิโกให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดของสมาคมอุทยานและ
นันทนาการแห่งชาติ  ด้วยวิธีการส่งแบบสอบถามไปยังผู้ ท่ีประกอบวิชาชีพนักนันทนาการ  
ในรัฐนิวเม็กซิโก เพ่ือส ารวจสภาพทั่วไปในการประกอบวิชาชีพนันทนาการในปัจจุบัน  พบว่า  
กลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 74 ท างานในวิชาชีพนนัทนาการแบบเต็มเวลา มีอายกุารท างานมากกวา่ 9 ปี 
และมีคุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็นอย่างน้อย  นอกจากนี  ้ผลการศึกษาพบว่า  
ผู้ ท่ีประกอบวิชาชีพนันทนาการแบบมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนัน้ มีเพียงร้อยละ 38 ซึ่งเป็น 
เพศชายร้อยละ 58 และเป็นเพศหญิงร้อยละ 42 และจากข้อสรุปของผลการวิจยัในครัง้นีก็้พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า ต้องการให้ผู้ ท่ีประกอบวิชาชีพนันทนาการในรัฐนิวเม็กซิโกนัน้  มีคุณวุฒิ
การศึกษาด้านนันทนาการท่ีตรงตามสาขาอันเป็นองค์ความรู้พืน้ฐานจ าเป็นในการประกอบ
วิชาชีพ  และต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเพ่ือเป็นการแสดงมาตรฐานความเป็นมืออาชีพ 
ให้เกิดการยอมรับจากผู้มารับบริการและสงัคมวงกว้าง 
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นอกจากนีย้ังพบว่า ในการก าหนดมาตรฐานวิชาชีพนันทนาการนัน้  มีหน่วยงานและ
นักวิชาการด้านนันทนาการหลายท่าน  ได้กล่าวถึงความจ าเป็นในการก าหนดมาตรฐานและ
คุณสมบัติด้านต่างๆ ของนักวิชาชีพนันทนาการไว้ตรงกันกับข้อก าหนดท่ีสมาคมอุทยานและ
นนัทนาการแห่งชาติ (National Recreation and Park Association: NRPA) ได้ก าหนดมาตรฐาน
การเข้าสูว่ิชาชีพนกันนัทนาการไว้ ดงันี ้

1. มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีในสาขาวิชานันทนาการท่ีได้รับการรับรองหลักสูตรจาก 
NRPA หรือหากมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี  หรือสูงกว่า ในสาขาวิชานันทนาการท่ีไม่ได้รับ 
การรับรองหลกัสตูรจาก NRPA ต้องมีประสบการณ์ท างานเต็มเวลาในด้านนนัทนาการตัง้แต่ 1 ปี
ขึน้ไป หรือถ้ามีวฒุิการศกึษาในระดบัมธัยมปลาย ต้องมีประสบการณ์การท างานด้านนนัทนาการ
แบบเตม็เวลาตัง้แต ่5 ปีขึน้ไป 

2. สอบผ่านการทดสอบการรับรองวิชาชีพตามท่ีองค์กรก าหนด  เพ่ือได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพนกันนัทนาการ 

3. เป็นสมาชิกของ NRPA 
วิลเล่ียมส์  (Williams, 2003) ได้ท าการศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของนักนันทนาการ 

ตอ่การศกึษาท่ีมีตอ่การรับรองหลกัสตูรการศกึษาด้านนนัทนาการ ได้รายงานว่า มาตรฐานวิชาชีพ 
เป็นเคร่ืองบ่งบอกถึงความมีคณุภาพและความมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  และการให้
ค าแนะน าตามคุณภาพแห่งวิชาชีพนัน้ๆ การรับรองมาตรฐานวิชาชีพนันทนาการก็เพ่ือให้เกิด
คุณภาพตามหลักการ ซึ่งพบว่าสามารถแบ่งออกได้เป็น  2 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานด้าน
ปฏิบัติการ และมาตรฐานด้านการเข้าสู่วิชาชีพ  ซึ่งมาตรฐานด้านปฏิบตัิการนัน้ มีข้อพิจารณา 
ในองค์ประกอบด้านประสบการณ์  ด้านความเช่ียวชาญ และด้านกระบวนการในการท าหน้าท่ี
อย่างเป็นขัน้เป็นตอน ส่วนมาตรฐานด้านการเข้าสู่วิชาชีพ  ก็มีข้อพิจารณาในด้านการได้รับ
การศกึษาในระดบัปริญญาเป็นหลกั ซึ่งทัง้สองมาตรฐานท่ีจะได้รับการรับรองนัน้ ได้ก าหนดระดบั
ความสามารถออกเป็น 3 ระดบั ได้แก่ 

1. ระดบัการมีความรู้พืน้ฐานในสาขาวิชา 
2. ระดบัการมีความเข้าใจในหลกัการ 
3. ระดบัการมีความสามารถในการน าไปปฏิบตัิ 
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แฮมเมอส์เลย์ และ ไทนอน (Hammersley & Tynon, 1998) ได้ท าการศกึษาเปรียบเทียบ
สมรรถนะในการท างานของสมาคมอุทยานและนนัทนาการแห่งชาติ (NRPA) กับสมรรถนะของ 
นักวิชาชีพทางด้านนันทนาการเชิงพาณิชย์ (RCRA) ถือองค์ประกอบหลักของ 2 หน่วยงานท่ีมี
สมรรถนะในการท างานด้านการจดัการ การจดัโปรแกรมนนัทนาการ และการบ ารุงรักษาสถานท่ี
และสิ่งอ านวยความสะดวกของหน่วยงาน  พบว่า นักวิชาชีพทางด้านนันทนาการเชิงพาณิชย์ 
(Resort and Commercial Recreation Professionals: RCPA) มีสมรรถนะหลักในการท างาน
ดงันี ้

1. ทกัษะการตดิตอ่ส่ือสาร 
2. ภาวะผู้น า 
3. การบริการลกูค้า 
4. การจดัโปรแกรม 
5. การดแูล 
6. การดแูลและกฎระเบียบตา่งๆ 
7. การสง่เสริมกิจกรรมสาธารณะ 
8. การบ ารุงรักษาสิ่งอ านวยความสะดวก 
9. การขายโปรแกรมและบริการตา่งๆ 
ส าหรับนกัวิชาชีพในสมาคมอทุยานและนนัทนาการแห่งชาติ (The National Recreation 

and Parks Association: NRPA) มีสมรรถนะการจดัการระบบการใช้เวลาว่าง (Leisure Service 
Management) ประกอบด้วย 1) การเงินและค่าใช้จ่าย 2) การดูแลและพัฒนาบุคลากร  
3) มนุษย์สมัพันธ์ 4) การร่างนโยบายและการน าไปสู่ปฏิบตัิ และ 5) การตลาด สมรรถนะการจดั
โปรแกรมนนัทนาการและการใช้เวลาวา่ง (Leisure/Recreation Program Delivery) ประกอบด้วย 
1) การประเมิน 2) การวางแผน 3) การน าไปใช้ และ 4) การประเมินผล และสมรรถนะการจดัการ
ทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวก ประกอบด้วย 1) การวางแผน การพฒันา และการจดัการ  
และ 2) การบ ารุงรักษา 

เชลดอน (Sheldon, 1989) ได้ท าการศึกษาเร่ือง  การพัฒนาวิชาชีพในอุตสาหกรรม 
การท่องเท่ียว โดยการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการเจริญเติบโตของอตุสาหกรรมการท่องเท่ียว
กับการพัฒนาบุคลากร  เพ่ือรองรับความต้องการของผู้ มาใช้บ ริการในหมู่ เกาะฮาวาย  
หรือนักท่องเท่ียว ผลการศึกษาพบว่า ในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในหมู่เกาะฮาวายนัน้  ธุรกิจ
เก่ียวกบัท่ีพกัและอาหาร มีความเป็นมืออาชีพและมีมาตรฐานมากท่ีสดุ ส่วนธุรกิจด้านอาหารและ
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บริการมีความเป็นมืออาชีพและมาตรฐานน้อยท่ีสดุ โดยเฉพาะในด้านการศกึษา ซึ่งกลุ่มตวัอย่าง
ให้ข้อมลูเพิ่มเตมิวา่ อยากให้มีหลกัสตูรการศกึษาเพ่ือพฒันามาตรฐานของวิชาชีพ เพ่ือให้บคุลากร
ในอตุสาหกรรมมีองค์ความรู้และสามารถน ามาใช้งานได้อย่างมีคณุภาพ ส่วนเร่ืองคณุธรรมและ
จริยธรรมเป็นเร่ืองรองลงมา เม่ือบุคลากรเหล่านีมี้การศึกษาและมีความเป็นมืออาชีพแล้ว 
นอกจากนี  ้อุตสาหกรรมการบริการจะประสบความส าเร็จได้นัน้  ต้องใช้บุคลากรท่ีเป็นมืออาชีพ
และได้รายงานว่าองค์ประกอบของวิชาชีพการบริการนัน้จะต้องประกอบด้วยคณุลักษณะต่างๆ 
ดงัตอ่ไปนี ้

1. การศกึษาและอบรมท่ีเพียงพอ 
2. จรรยาบรรณ 
3. องค์กรควบคมุดแูล 
4. ความหลากหลายในความรู้ ความสามารถ 
5. ใจรักบริการ 
6. องค์ความรู้อยา่งเป็นระบบ 
7. ผู้คอยให้ค าแนะน า 
8. ใบอนญุาต 
9. ศกัดิศ์รี 
10. การทดสอบความสามารถ 
11. เป็นนายตวัเอง 
12. รายได้สงู 
 
งานวิจัยในประเทศ 
สราวุธ ชัยวิชิต (2557) ได้ศึกษา สมรรถนะผู้น านันทนาการขัน้ปฏิบัติการ ด้านการจัด

โปรแกรม และผลการเข้าร่วมโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้น านันทนาการขัน้ปฏิบัติการ  
ด้านการจดัโปรแกรม กลุ่มตวัอยา่งท่ีทดลองโปรแกรมฯ ได้จากการเลือกแบบเจาะจงจากนกัศกึษา
สาขาวิชานันทนาการ จ านวน 69 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 36 คน และกลุ่มควบคุม 34 คน  
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการขยายผลการใช้โปรแกรมฯ เป็นนกัศึกษาจากมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
30 คน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 31 คน สถาบนัการพลศกึษา วิทยาเขตกรุงเทพ 33 คน สถาบนั
การพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี 32 คน และมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 32 คน 
ผลการวิจยัพบวา่ 
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1. คะแนนทดสอบสมรรถนะผู้ น านันทนาการด้านการจัดโปรแกรมของกลุ่มทดลอง  
หลงัการเข้าร่วมโปรแกรมฯ มีคา่เฉล่ียสงูกวา่ก่อนเข้าร่วมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

2. หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียในสมรรถนะผู้ น านันทนาการสูงกว่า  
กลุม่ควบคมุ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

3. ผลการขยายโปรแกรมฯ คะแนนทดสอบสมรรถนะผู้ น านันทนาการของผู้ เข้าร่วม
โปรแกรมของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบนัการพลศึกษา  
วิทยาเขตกรุงเทพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา หลงัการเข้าร่วมโปรแกรมฯ สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ  
ท่ีระดบั .05 นอกจากนีย้งัพบว่า ผู้ เข้าร่วมโปรแกรมฯ ทัง้ 5 สถาบนั มีความพึงพอใจในการเข้าร่วม
โปรแกรมฯ โดยรวมและรายด้านทกุด้านในระดบัมาก 

ฐิติมา ประมลบาล (2555) ได้ท าการศึกษาเร่ือง  การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ 
นกันนัทนาการในประเทศไทย เพ่ือพฒันามาตรฐานวิชาชีพส าหรับนกันนัทนาการในประเทศไทย 
ใช้วิธีการวิจัยอย่างเป็นระบบ 3 ขัน้ตอน ได้แก่ 1. การวิจัยเอกสาร เพ่ือตรวจสอบโครงสร้างและ
รายละเอียดของวิชาชีพ  โดยมีระดับผลการวิเคราะห์หาค่าความตรงเชิงเนือ้หาท่ีระดับ  1.00  
2. การวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟาย  เพ่ือรวบรวมข้อมูลน ามาพัฒนาเป็นมาตรฐานวิชาชีพ  และ  
3. การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือตรวจสอบความตรง ความเท่ียง และความเป็นปรนยั มีค่า
ความเท่ียงการประเมินท่ีระดับ  .99 การวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟายมีประเด็นท่ีส าคัญท่ีสุดอยู่ท่ี
กระบวนการคดัเข้ากลุ่มผู้ เช่ียวชาญ ในการวิจยัครัง้นี ้ใช้การคดัเข้าแบบเฉพาะเจาะจง 3 วิธี ได้แก่ 
1. คดัเข้าภายใต้เกณฑ์ท่ีก าหนด 3 ใน 4 ข้อ ด้วยเทคนิคลูกบอลหิมะ 2. การพิจารณาคุณสมบตัิ
การเป็นสมาชิกในองค์กรวิชาชีพท่ีเก่ียวข้อง  และ 3. ท าหน้าท่ีบรรยายให้ความรู้ในสาขา
นนัทนาการอยู่ในปัจจบุนั ผู้วิจยัได้รายช่ือผู้ เช่ียวชาญในสาขามาทัง้สิน้ 12 คน ได้รับแบบสอบถาม
กลับคืนในรอบท่ีสอง จ านวน  10 คน จากการวิจัยพบว่า เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทัง้หมด 
มาตรฐานวิชาชีพนักนนัทนาการในประเทศไทยถูกจดัระดบัการจดัการออกเป็นสามระดบั  ได้แก่ 
ระดับผู้ ปฏิบัติการ ระดับผู้ จัดการ และระดับผู้ อ านวยการ โดยในแต่ละระดับประกอบด้วย
โครงสร้างมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องและจ าเป็นสามด้าน ประกอบด้วย มาตรฐานด้านความรู้ มาตรฐาน
ด้านการปฏิบัติงาน และมาตรฐานด้านการปฏิบัติตน  ซึ่งในระดับผู้ ปฏิบัติการ ประกอบด้วย
มาตรฐานด้านความรู้ 11 ข้อ มาตรฐานด้านการปฏิบตัิงาน 10 ข้อ และมาตรฐานด้านการปฏิบตัิ
ตน  9 ข้อ ในระดับผู้ จัดการ ประกอบด้วยมาตรฐานด้านความรู้  14 ข้อ มาตรฐานด้านการ
ปฏิบตัิงาน 10 ข้อ และมาตรฐานด้านการปฏิบตัิตน 9 ข้อ ส่วนในระดบัผู้อ านวยการ ประกอบด้วย
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มาตรฐานด้านความรู้ 13 ข้อ มาตรฐานด้านการปฏิบตัิงาน8 ข้อ และมาตรฐานด้านการปฏิบตัิตน 
9 ข้อ นอกจากนี ้ผู้ เช่ียวชาญทุกท่านมีความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกันว่า  จะต้องมีการพัฒนา
หน่วยงานหรือสภาวิชาชีพขึน้มาท าหน้าท่ีควบคุมดแูลการท าหน้าท่ีของมาตรฐานวิชาชีพนีใ้ห้มี
คณุภาพตามมาตรฐาน และหนว่ยงานดงักลา่วต้องเป็นหนว่ยงานอิสระท่ีปราศจากการแทรกแซง 

นพดล จิรบุญดิลก (2554) ได้วิจัยเร่ือง อนาคตภาพการผลิตบุคลากรวิชาชีพสุขศึกษา  
พลศึกษา กีฬา และนนัทนาการ ของสถาบนัอดุมศกึษาประเทศไทยใน พ.ศ. 2554 - 2563 โดยใช้
เทคนิคการวิจยั EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) เพ่ือหาแนวโน้มท่ีพึงประสงค์
และเป็นไปได้ของการผลิตบุคลากรวิชาชีพ การวิจยัด าเนินการตามกระบวนการของเทคนิคการ
วิจัย เชิ งอนาคตแบบ  EDFR แบ่งเป็น  3 ขัน้ตอน  ในขัน้ตอนแรกใช้การสัมภาษณ์ เชิงลึก 
ผู้ทรงคณุวฒุิ 11 คน เพ่ือรวบรวมประเด็นแนวโน้มของอนาคตภาพท่ีพึงประสงค์ และเป็นไปได้ใน
การผลิตบคุลากรวิชาชีพสขุศกึษา พลศกึษา กีฬา และนนัทนาการ ของสถาบนัอดุมศกึษาประเทศ
ไทยใน พ.ศ. 2554 - 2563 น าข้อมูลมาวิเคราะห์จัดท าแบบสอบถาม ประกอบด้วย 14 ประเด็น
แนวโน้ม รวม 111 ข้อความ ดงันี ้1) ด้านบริบทสงัคมและแนวโน้มความต้องการ 2) ด้านวิสยัทศัน์
และเป้าหมาย 3) ด้านสถาบันผลิต 4) ด้านนักศึกษา 5) ด้านอาจารย์ 6) ด้านหลักสูตรและการ
บริหารหลกัสูตร 7) ด้านการจดัการเรียนการสอนและประเมินผล 8) ด้านการควบคมุคณุภาพ 9) ด้าน
การวิจยั 10) ด้านการท านบุ ารุงศิลปะ วฒันธรรมและสิ่งแวดล้อม 11) ด้านการบริการวิชาการและ
สงัคม 12) ด้านการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือ 13) ด้านการประเมินผลหลกัสูตรและการจดั
การศึกษา และ 14) ด้านผลผลิตและผลลัพธ์ ในขัน้ตอนท่ีสอง น าแบบสอบถามไปสอบถาม 
ความคดิเห็นในระดบัความเป็นไปได้ของแตล่ะข้อความแนวโน้มจากผู้ เช่ียวชาญ 18 คน ข้อมลูท่ีได้
น ามาวิเคราะห์ด้วยค่ามัธยฐาน ฐานนิยม พิสัยควอไทล์ และค่าความแตกต่างระหว่างฐานนิยม
กบัมธัยฐาน พบว่า ผู้ เช่ียวชาญมีความเห็นสอดคล้องกนัว่าแนวโน้ม 70 ข้อความ มีโอกาสเป็นไปได้ 
มากท่ีสดุ และแนวโน้ม 36 ข้อความ มีโอกาสเป็นไปได้มาก ท่ีจะเกิดขึน้ได้ภายในปี พ.ศ. 2554 - 2563 
ขัน้ตอนสุดท้าย การสนทนากลุ่มผู้ เช่ียวชาญ 12 คน เพ่ืออภิปรายข้อค้นพบและให้ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม พบว่า อนาคตภาพและประเด็นแนวโน้มท่ีเป็นผลของการศึกษา  สามารถน าไปใช้ 
เป็นข้อมูลส าหรับการจัดท าแผนกลยุทธ์ในการผลิตบุคลากรวิชาชีพสุขศึกษา  พลศึกษา กีฬา  
และนนัทนาการของสถาบนัอดุมศกึษาประเทศไทยได้ 
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เทอดศกัดิ์ ถวิล (2552) ได้ท าการศึกษา คณุลักษณะท่ีเป็นจริงและท่ีคาดหวงัของผู้น า
นนัทนาการตามความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์ สถาบนัการพลศกึษา วิทยาเขตภาคกลาง  
มีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบคุณลักษณะท่ีเป็นจริงและท่ีคาดหวังของผู้ น า
นนัทนาการตามความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์ สถาบนัการพลศกึษา วิทยาเขตภาคกลาง 
ในด้านคุณลักษณะส่วนตัวและคุณลักษณะด้านวิชาชีพ ตามตัวแปรเพศ ระดับการศึกษา  
และสถานภาพ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ ผู้บริหารและอาจารย์สถาบนัการพลศกึษา 
วิทยาเขตภาคกลาง ประกอบด้วย วิทยาเขตกรุงเทพ วิทยาเขตชลบุรี วิทยาเขตสมุทรสาคร วิทยาเขต
สพุรรณบุรี และวิทยาเขตอ่างทอง จ านวน 176 คน พบว่า ผู้บริหารและอาจารย์สถาบนัการพลศึกษา
มีความคิดเห็นต่อคณุลกัษณะท่ีเป็นจริงและท่ีคาดหวงัของผู้น านนัทนาการโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
ในรายด้านพบว่า ผู้บริหารและอาจารย์สถาบนัการพลศกึษามีความคิดเห็นตอ่คณุลกัษณะท่ีเป็นจริง
อยู่ในระดับมากทัง้ 2 ด้าน คือ คุณลักษณะส่วนตัวและด้านวิชาชีพ ส่วนความคิดเห็นต่อ
คุณลักษณะท่ีคาดหวงัด้านคุณลักษณะส่วนตวัในระดบัมากท่ีสุด ด้านคุณลักษณะทางวิชาชีพ  
อยูใ่นระดบัมาก 

ธนวรรต ภูริสวัสดิ์  (2551) ได้ท าการศึกษาเร่ืองคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้ น า
นันทนาการตามทัศนะของนิสิตสาขาวิชานันทนาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พบว่า 
คณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้น านนัทนาการตามการศกึษานัน้  ผู้น านนัทนาการต้องมีความเก่ง
ในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะมีความเป็นผู้ น า เพราะต้องท าหน้าท่ีด าเนินกิจกรรมต่างๆ แต่ใน
ขณะเดียวกนัก็ต้องสามารถเป็นผู้ตามท่ีดีด้วย นอกจากนี ้ผู้น านนัทนาการควรต้องมีมนษุย์สมัพนัธ์
ท่ีดี และต้องมีคณุธรรม จริยธรรมประกอบด้วย นอกจากการมีคณุลกัษณะท่ีดีของผู้น านนัทนาการ
แล้ว พบว่า มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้ควรปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาด้านนันทนาการ  ให้มีการ
เพิ่มเติมการฝึกประสบการณ์ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นท่ีจะต้องน าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิหน้าท่ี
จริงหลงัจบการศกึษาให้มากยิ่งขึน้ เพ่ือให้เกิดการยอมรับในความสามารถจากบคุคลรอบข้าง 

เรืองยศ วัชรเกตุ (2547) ได้ท าการศึกษาเร่ือง คุณลักษณะและคุณสมบัติของผู้ น า
นันทนาการในประเทศไทย ด้วยเทคนิคเดลฟาย 3 รอบ เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 
จ านวน 21 คน ภายใต้ข้อก าหนดดงันี ้

1. อาจารย์ผู้สอนวิชาเอกนนัทนาการ ในสถาบนัอดุมศกึษา 
2. ผู้ มีคณุวฒุิทางการศกึษาด้านนนัทนาการ ปริญญาโทขึน้ไป 
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3. บุคคลท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ขึน้ไป  สาขาวิชา
นนัทนาการหรือสาขาอ่ืนท่ีมีความสมัพนัธ์กบันนัทนาการ 

4. เป็นผู้ มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ทางนันทนาการและเป็นท่ียอมรับของ
วงการนนัทนาการ 

ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาคา่มธัยฐาน คา่ฐานนิยม และคา่พิสยัระหว่างควอไทล์ 
พบวา่ คณุลกัษณะท่ีเหมาะสมตอ่ผู้น านนัทนาการในประเทศไทย ควรประกอบด้วย 

1. คุณลักษณะทางวิชาชีพ  ประกอบด้วย 16 ข้อส าคัญ  อาทิ การมีความศรัทธา 
ในวิชาชีพ มีความรู้พืน้ฐานตามวิชาชีพก าหนด และการมีความใฝ่รู้ทางวิชาการอยา่งตอ่เน่ือง 

2. ทกัษะพืน้ฐานทางวิชาชีพ ประกอบด้วย 5 ด้านส าคญั ดงันี ้
1) การมีประสบการณ์ในการเป็นผู้น ากิจกรรม 
2) การศกึษาและฝึกอบรม ตามองค์ความรู้ในวิชาชีพ 
3) การมีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดี สามารถปรับตวัได้กบัทกุสถานการณ์ 
4) การมีทกัษะในการส่ือสารท่ีดีทัง้ผู้ ฟังและผู้พดู 
5) การจดัการทัว่ไปภายใต้คณุธรรมและจริยธรรม 

จากสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน ท าให้ผู้ วิจัยเกิดแนวคิดว่า  
การปฏิบตัิงานทางด้านนนัทนาการในประเทศไทยนัน้ ผู้น านนัทนาการหรือนกัวิชาชีพนนัทนาการ 
มีหน้าท่ีควบคุม ดแูลในกระบวนการท างานท่ีประกอบด้วย การประสานงาน การควบคุมสัง่การ  
การประเมินผลการท างานของเจ้าหน้าท่ี และอาสาสมัครในหน่วยงาน อีกทัง้ยังเป็นผู้ ท่ีส่งเสริม 
สนบัสนนุการให้บริการให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้ และช่วยเหลือให้สมาชิกและเจ้าหน้าท่ีมี
การท างานโดยใช้ความสามารถของตน ท าให้องค์กรประสบความส าเร็จตามท่ีได้ตัง้เป้าหมายไว้ 
จะต้องมีสมรรถนะท่ีเก่ียวข้องกับความสามารถในการใช้ความรู้ในการปฏิบตัิงานของนกัวิชาชีพ
นนัทนาการท่ีเป็นองค์ความรู้ด้านการด าเนินงาน (Operation) ด้านต่างๆ ประกอบด้วย การวางแผน 
การพฒันา และการจดัการทรัพยากร (Resource Planning, Development, and Management) 
การจดัการบ ารุงรักษา (Maintenance Management) และการด าเนินการสิ่งอ านวยความสะดวก 
(Facility Operation) ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล การวางแผนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้ เข้าร่วมในปัจจุบันต้องมีการท างานตามหลักสมรรถนะหลักท่ีจะต้องมีความรู้และทักษะ  
ท่ีสอดคล้องกับบริบทและความต้องการของสงัคมไทย เพ่ือจะท าให้วิชาชีพทางด้านนนัทนาการ  
มีประโยชน์และมีคณุคา่ สามารถน าการเปล่ียนแปลงและพฒันาสงัคมไปสู่ในทิศทางท่ีดีในอนาคต 
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จะเห็นได้ว่า นักวิชาชีพนันทนาการนัน้ จะต้องมีสมรรถนะหลักเพ่ือใช้เป็นตัวก าหนด
ทิศทางในการปฏิบตัิงาน เพ่ือให้การปฏิบตัิงานนัน้บรรลผุลส าเร็จ และสามารถให้บริการผู้ เข้าร่วม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในฐานะผู้ วิจยัเป็นบุคลากรทางด้านวิชาชีพนนัทนาการ จึงมีความมุ่งมัน่ 
ท่ีจะให้ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการผลิตบุคลากรทางวิชาชีพนันทนาการในประเทศไทยเล็งเห็น
ความส าคัญในการพัฒนาสมรรถนะหรือความสามารถหลักในการปฏิบัติงานของนักวิชาชีพ
นนัทนาการ เพ่ือท าให้วิชาชีพทางด้านนนัทนาการมีประโยชน์และมีคณุคา่ตอ่การเปล่ียนแปลงและ
พัฒนาไปสู่ทิศทางท่ีดีในอนาคต การปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงส าคัญท่ีสุดต่อความส าเร็จ  
ในอนาคตของวิชาชีพนี ้โดยเฉพาะในประเทศไทยท่ียังขาดความชดัเจนในเร่ืองการท างานด้าน
นนัทนาการซึ่งส่งผลตอ่การขาดทกัษะความรู้ ความสามารถ และความกล้าท่ีจะเป็นผู้น าวิชาชีพนี ้
ไปสูท่ศวรรษหน้าของประเทศไทย 

 
 
 



 

บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การพฒันาโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน  

เป็นการวิจยัและพฒันา (Research and Development) ผู้วิจยัน าเสนอเนือ้หาตามล าดบั ดงันี ้
1. การก าหนดประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
3. ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั 
4. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
5. การวิเคราะห์ข้อมลู 
6. สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
 

การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ขั ้นตอนที่  1 การศึกษาสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน  

(ขัน้วิจัย) 
ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ผู้ ทรงคุณวุฒิ  ผู้ เช่ียวชาญทางด้านวิชาชีพ

นันทนาการ ผู้ บริหารองค์กรนันทนาการ นักวิชาการ หัวหน้าองค์กรนันทนาการท่ีมีความรู้   
ความช านาญ และมีประสบการณ์ทางวิชาชีพนนัทนาการ ไมน้่อยกวา่ 5 ปี 

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ เช่ียวชาญทางด้านวิชาชีพ

นันทนาการ ผู้ บริหารองค์กรนันทนาการ นักวิชาการ หัวหน้าองค์กรนันทนาการท่ีมีความรู้  ความ
ช านาญ และมีประสบการณ์ทางวิชาชีพนนัทนาการ ไมน้่อยกวา่ 5 ปี จ านวน 17 คน 

ขัน้ตอนที่ 2 การพัฒนาโปรแกรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการ  
ด้านการด าเนินงาน (ขัน้วิจัย) 

ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ ผู้ ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชานันทนาการหรือสาขาท่ี

เก่ียวข้อง และเป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์ในการเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมนนัทนาการ เช่น การอยู่
คา่ยพกัแรม หรือกิจกรรมเกมส์นนัทนาการ 
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กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างส าหรับการทดลองโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการ 

ด้านการด าเนินงาน คือ นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชา
นนัทนาการ เป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์ในการเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมนนัทนาการ เช่น การอยู่
ค่ายพกัแรมหรือกิจกรรมเกมส์นนัทนาการ และสมคัรใจเข้าร่วมทดลองโปรแกรม จ านวน 68 คน 
แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง จ านวน 34 คน และกลุ่มควบคุม จ านวน 34 คน โดยการสุ่มตัวอย่าง 
แบบหลายขัน้ตอน มีขัน้ตอนดงันี ้

1. กลุม่ตวัอย่างท าแบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจ และการวิเคราะห์เก่ียวกบัโปรแกรม
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน 

2. จากนัน้ตรวจให้คะแนน แล้วน าคะแนนของทัง้ 68 คน มาเรียงล าดบัจากมากไปน้อย  
เป็นล าดับท่ี 1 ถึง 68 จากนัน้ จัดเข้ากลุ่มด้วยวิธีการแบ่งกลุ่มแบบจับคู่ (Match pair) (บุญชม  
ศรีสะอาด, 2545) เพ่ือปรับให้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีความเท่าเทียมกัน ดังนัน้ จะได้ 
กลุม่ทดลอง จ านวน 34 คน และกลุม่ควบคมุ จ านวน 34 คน ดงันี ้

กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 
1 2 36 35 
4 3 37 38 
5 6 40 39 
8 7 41 42 
9 10 44 43 
12 11 45 46 
13 14 48 47 
16 15 49 50 
17 18 52 51 
20 19 53 54 
21 22 56 55 
24 23 57 58 
25 26 60 59 
28 27 61 62 
29 30 64 63 
32 31 65 66 
33 34 68 67 
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3. จากนัน้ ให้กลุม่ตวัอยา่งเข้าร่วมโปรแกรม ดงันี ้
3.1 กลุ่มทดลอง ได้แก่ นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีก าลังศึกษาอยู่ใน

สาขาวิชานันทนาการ เป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์ในการเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมนันทนาการ 
จ านวน 34 คน จะเข้าร่วมโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการ
ด าเนินงานท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ 

3.2 กลุ่มควบคุม ได้แก่ นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีก าลังศึกษาอยู่ใน
สาขาวิชานันทนาการ เป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์ในการเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมนันทนาการ 
จ านวน 34 คน จะเข้าร่วมโปรแกรมการเรียนการสอนปกติ 

ขั ้นตอนที่  3 ศึกษาผลของการเข้าร่วมโปรแกรมเพื่ อเสริมสร้างสมรรถนะ 
นักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน (ขัน้พัฒนา) 

ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย  คือ ผู้ ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชานันทนาการหรือสาขา 

ท่ีเก่ียวข้อง และเป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์ในการเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมนนัทนาการ เชน่ การอยู่
คา่ยพกัแรม หรือกิจกรรมเกมส์นนัทนาการ 

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ ่มตวัอย่างที่ใช้ส าหรับการขยายผลการวิจยั คือ นิสิต นักศึกษาท่ีก าลังศึกษา 

ในสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ท่ีมีการจัดการเรียนสาขาวิ ชานันทนาการหรือสาขา 
ท่ีเก่ียวข้อง และเป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์ในการเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมนนัทนาการ เช่น การอยู่
คา่ยพกัแรม หรือกิจกรรมเกมส์นนัทนาการ โดยการเลือกกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการขยายผลการวิจยั
ท าโดยการเลือกแบบเจาะจง จากสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ท่ี มีการจัดการเรียน
สาขาวิชานันทนาการหรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง จ านวน 3 สถาบัน โดยเป็นสถาบันท่ียินดีเข้าร่วม
โปรแกรม ได้กลุม่ตวัอยา่งส าหรับการขยายผลการวิจยั ดงันี ้

1. นิสิตสาขาวิชาพลศกึษา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จ านวน 30 คน 
2. นักศึกษาสาขาวิชานันทนาการและการท่องเท่ียว สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขต

กรุงเทพ จ านวน 32 คน 
3. นกัศกึษาสาขาวิชาพลศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฎับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา จ านวน 36 คน 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 
1. คูมื่อโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน 
2. แบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจ และการวิเคราะห์เก่ียวกบัโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้าง

สมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน 
3. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ  

นกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน 
4. แบบประเมินผลงานการปฏิบตัิกิจกรรมระหว่างการเข้าร่วมโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้าง

สมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน 
 
ขัน้ตอนการด าเนินการวิจัย 

ผู้วิจยัด าเนินการวิจยัตามขัน้ตอนตา่งๆ 3 ขัน้ตอน ดงันี ้
ขัน้ตอนท่ี 1 การศกึษาสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน (ขัน้วิจยั) 
ขัน้ตอนท่ี 2 การพฒันาโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการ

ด าเนินงาน (ขัน้วิจยั) 
ขัน้ตอนท่ี 3 ศึกษาผลของการเข้าร่วมโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพ

นนัทนาการด้านการด าเนินงาน (ขัน้พฒันา) 
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ขัน้ตอนในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพประกอบ 9 ขัน้ตอนในการวิจยั 
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ขั ้นตอนที่  1 การศึกษาสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน  
(ขัน้วิจัย) 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน เพ่ือให้
ได้มาซึ่งข้อมูลพืน้ฐานในการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการ 
ด้านการด าเนินงานตอ่ไป โดยด าเนินการตามล าดบัดงันี ้

1. ศึกษา วิเคราะห์แนวความคิด ทฤษฎีและหลักการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับสมรรถนะ 
นกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน จากหนงัสือ ต ารา วารสาร และงานวิจยัตา่งๆ 

2. ศึกษาสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน โดยการประยุกต์ใช้
เทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) จากผู้ เช่ียวชาญทางด้านวิชาชีพนนัทนาการ จ านวน 17 คน 
เพ่ือให้ได้สมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน อันประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 
(Core competency) หน่วยสมรรถนะ (Units of Competency) ของแต่ละหน่วยสมรรถนะท่ีมี
ความเป็นไปได้ในทางปฏิบตัิและมีความสมบรูณ์ ด้วยการใช้แนวคดิท่ีได้จากการศกึษาค้นคว้าจาก
หนงัสือ ต ารา วารสาร และงานวิจยัต่างๆ มาสร้างเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีต่อสมรรถนะ
นกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน น ามาศกึษา วิเคราะห์ และก าหนดสมรรถนะนกัวิชาชีพ
นนัทนาการด้านการด าเนินงาน ด้วยการประยกุต์ใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) จ านวน 
3 รอบ ตามขัน้ตอนต่อไปนี ้เพ่ือเตรียมเสนอต่อกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ พิจารณาตรวจ
ความถกูต้องเหมาะสมตอ่ไป 

2.1 เก็บ ข้อมูลรอบ ท่ี  1 โดยการส ร้างแบบสอบถามปลายเปิดเก็บรวบรวม 
ความคิดเห็นเก่ียวกับสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงานของผู้ เช่ียวชาญท่ีได้
ก าหนดเป็นกลุม่ตวัอยา่ง จ านวน 17 คน 

2.2 เก็บข้อมูลรอบท่ี 2 โดยการน าความคิดเห็นท่ีวิเคราะห์ได้จากรอบท่ี 1 มาสร้าง
เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ เพ่ือให้ผู้ เช่ียวชาญ 
จ านวน 17 คนเดิม ให้น า้หนกัความส าคญัของแตล่ะข้อ รวมทัง้เหตผุลท่ีเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยของ
แต่ละข้อ หรือควรแก้ไขส านวน ผู้ เช่ียวชาญสามารถให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมได้ และน าผลท่ีได้มา
วิเคราะห์ค าตอบจากแบบสอบถามรอบท่ี 2 โดยหาคา่มธัยฐาน (Median) และคา่พิสยัระหวา่งควอ
ไทล์ (Interquartile Range) ข้อท่ีผ่านเกณฑ์ต้องมีคา่มธัยฐาน (Median) ตัง้แต ่3.50 ขึน้ไป และมี
คา่พิสยัระหวา่งควอไทล์ (Interquartile Range) ไมเ่กิน 1.50 

2.3 เก็บข้อมูลรอบท่ี 3 โดยการน าค าตอบท่ีวิเคราะห์ได้จากรอบท่ี 2 มาสร้างเป็น
แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั เพ่ือให้ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน  
17 คนเดิม ให้น า้หนกัความส าคญัของแตล่ะข้อ รวมทัง้เหตผุลท่ีเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยของแตล่ะข้อ 
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หรือควรแก้ไขส านวน ผู้ เช่ียวชาญสามารถให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมได้ และน าผลท่ีได้มาวิเคราะห์
ค าตอบจากแบบสอบถามรอบท่ี 3 โดยหาค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
(Interquartile Range) ข้อท่ีผ่านเกณฑ์ต้องมีค่ามัธยฐาน (Median) ตัง้แต่ 3.50 ขึน้ไป และมีค่า
พิสยัระหวา่งควอไทล์ (Interquartile Range) ไมเ่กิน 1.50 

3. น าผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญมาใช้ประกอบการจดัท าโปรแกรม 
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน 

ขัน้ตอนที่ 2 การพัฒนาโปรแกรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการ 
ด้านการด าเนินงาน (ขัน้วิจัย) 

ในขัน้ตอนการพฒันาโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการ
ด าเนินงาน ผู้วิจยัได้ด าเนินการตามวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

1. น าผลการพิจารณาของผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 17 คน ศึกษาวิเคราะห์เอกสารและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน  โดยค านึงถึง
องค์ประกอบพืน้ฐานขององค์ความรู้ และความสามารถท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในการเป็น  
นกัวิชาชีพนนัทนาการ ซึ่งจ าแนกสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงานเป็น 3 ด้าน 
ได้แก่ การวางแผน การพัฒนา และการจัดการทรัพยากร (Resource Planning, Development, 
and Management) การบ ารุงรักษา (Maintenance Management) และการด าเนินการสิ่งอ านวย
ความสะดวก (Facility Operation) 

2. สร้าง “คู่มือโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการ
ด าเนินงาน” ผู้วิจยัสร้างโปรแกรมท่ีอยู่บนพืน้ฐานของเอกสาร ต ารา ทฤษฎี หลกัการ และงานวิจยั
ท่ีเก่ียวข้องกับสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมโปรแกรม  
มีพืน้ฐานความรู้ ทักษะ และความสามารถท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในการเป็นนักวิชาชีพ
นันทนาการ ในด้านการด าเนินงาน โดยมีขอบเขตและโครงสร้างของโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน ดงันี ้

1) หวัเร่ือง ประกอบด้วย ช่ือหนว่ย และสปัดาห์ 
2) ระยะเวลา 
3) วตัถปุระสงค์ 
4) อปุกรณ์ 
5) ขัน้ตอนการด าเนินการ 
6) การวดัและประเมินผล 
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น าคู่มือโปรแกรมเสนอต่อผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของ
คู่มือโปรแกรม ตามแบบประเมินความเหมาะสมของคู่มือโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ  
นกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน 

ลักษณะของแบบประเมิน  ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทแบบอันตรภาคชัน้ 
(Interval Scale) ลกัษณะของแบบประเมินท่ีใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคิร์ท 
(Likert Scale) แบง่ออกเป็น 4 ระดบั โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกได้เพียงค าตอบเดียวเท่านัน้ 
ซึง่ผู้วิจยัก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนไว้ ดงัตอ่ไปนี ้

คะแนน 4  มีระดบั  มีความคดิเห็นด้วยในระดบัมากท่ีสดุ 
คะแนน 3  มีระดบั  มีความคดิเห็นด้วยในระดบัมาก 
คะแนน 2  มีระดบั  มีความคดิเห็นด้วยในระดบัน้อย 
คะแนน 1  มีระดบั  มีความคดิเห็นด้วยในระดบัน้อยท่ีสดุ 

การอภิปรายผลการวิจัยของลักษณะแบบสอบถามท่ีใช้ระดบัวัดข้อมูลแบบอันตร
ภาคชัน้(Interval Scale) ผู้ วิจัยใช้เกณฑ์เฉล่ียในการอภิปรายผลออกเป็นระดบั 4 ระดบั การหา
ช่วงกว้างของอันตรภาคชัน้จะได้ช่วงกว้างระดับละ 0.75 ซึ่งมีการค านวณ ดังนี  ้(กัลยา วานิชย์
บญัชา, 2546) 
 

ความกว้างของอนัตรภาคชัน้ = คะแนนสงูสดุ – คะแนนต ่าสดุ 
      ชว่งคะแนน 
     = 4 - 1 
        4 
     = 0.75 

 
จากหลกัเกณฑ์ดงักลา่ว สามารถแปลความหมายของระดบัคะแนนของค าถามได้ ดงันี ้

3.26 - 4.00 หมายถึง มีระดบัความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสดุ 
2.51 - 3.25 หมายถึง มีระดบัความคิดเห็นในระดบัมาก 
1.76 - 2.50 หมายถึง มีระดบัความคิดเห็นในระดบัน้อย 
1.00 - 1.75 หมายถึง มีระดบัความคิดเห็นในระดบัน้อยท่ีสดุ 
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ผลการพิจารณาความเหมาะสมของคู่มือโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ  
นกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงานจากผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 5 ทา่น พบว่า มีความเหมาะสม
ในระดบัมากท่ีสดุ (คา่เฉล่ียเทา่กบั 3.66) 

น าคู่มือโปรแกรมมาหาความตรงตามเนือ้หา โดยเสนอต่อผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน 
เพ่ือใช้ดลุยพินิจในการพิจารณาตดัสินว่าแตล่ะหน่วยการเรียนรู้แตล่ะหน่วยสมรรถนะและกิจกรรม
สอดคล้องกันหรือไม่เพียงใด ตามแบบประเมินความสอดคล้องของสมรรถนะนักวิชาชีพ
นนัทนาการด้านการด าเนินงาน โดยก าหนดคา่ดงันี ้

+1   หมายถึง แนใ่จวา่ หน่วยการเรียนรู้และกิจกรรมนัน้มีความสอดคล้องกัน
   ตามเนือ้หาไปในทางเดียวกนั 

0   หมายถึง ไมแ่นใ่จวา่ หน่วยการเรียนรู้และกิจกรรมนัน้มีความสอดคล้องกัน
   ตามเนือ้หาไปในทางเดียวกนั 

-1   หมายถึง แนใ่จวา่ หนว่ยการเรียนรู้และกิจกรรมนัน้ไม่มีความสอดคล้องกนั
   ตามเนือ้หาไปในทางเดียวกนั 

น าผลการพิจารณาของผู้ เช่ียวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of 
congruence: IOC) ท่ีมีความคิดเห็นตรงกันว่า องค์ประกอบนัน้ๆ ของคู่มือโปรแกรมมีความ
สอดคล้องกนั หรือมีคา่ดชันีความสอดคล้องตัง้แต ่0.60 ขึน้ไป 

ผลการหาค่าดชันีความสอดคล้อง (Index of congruence: IOC) อยู่ในช่วง 0.80-1.00 
ดังนัน้ จึงถือได้ว่าทุกหน่วยการเรียนรู้แต่ละหน่วยสมรรถนะและกิจกรรมการอบรมมีความ
สอดคล้องกนั 

3. สร้าง “แบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจ และการวิเคราะห์เก่ียวกับโปรแกรม 
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน” ผู้ วิจัยได้พัฒนาข้อค าถาม 
ในแบบทดสอบโดยใช้ข้อค าถามในแบบทดสอบท่ีมีการวดัพืน้ฐานองค์ความรู้ และความสามารถ  
ท่ีจ าเป็นตอ่การปฏิบตัิงานในการเป็นนกัวิชาชีพนนัทนาการ ในด้านการด าเนินงาน แบง่ข้อค าถาม
ออกเป็น 3 รูปแบบ ประกอบด้วย 

1) ข้อค าถามในการทดสอบท่ีมีการวดัความสามารถในการจ าแนกข้อมูลเก่ียวกับ 
การด าเนินงานนันทนาการท่ีมีความเก่ียวข้องกับงาน ( item recall) ได้แก่ ข้อ 1, 3, 7, 9, 11, 13, 
15, 17, 19, 21, 23, 25 และ 27 
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2) ข้อค าถามในการทดสอบท่ีมีการวัดความสามารถในการประยุกต์ความรู้  
ความเข้าใจเก่ียวกับการด าเนินงานนันทนาการไปใช้ประยุกต์ในการท างาน ( item application) 
ได้แก่ ข้อ 2, 12, 14, 16, 18, 20, 28 และ 30 

3) ข้อค าถามในการทดสอบท่ีมีการวดัความสามารถในการวิเคราะห์โดยน าความรู้ 
ความเข้าใจเก่ียวกับการด าเนินงานนันทนาการ ไปวิเคราะห์ ประเมินผล สามารถแก้ปัญหา  
ท่ีเกิดขึน้กบังานนนัทนาการได้ (item analysis) ได้แก่ ข้อ 4,5,6,8,10,22,24,26 และ 29 

น าแบบทดสอบมาหาความตรงตามเนือ้หา โดยเสนอต่อผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน  
เพ่ือใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาตดัสินความตรงเชิงเนือ้หา (Content validity) ของแบบทดสอบ  
โดยก าหนดคา่ดงันี ้

+1   หมายถึง แนใ่จวา่ เนือ้หา/ค าถามนัน้มีความตรงเชิงเนือ้หา 
0   หมายถึง ไมแ่นใ่จวา่ เนือ้หา/ค าถามนัน้มีความตรงเชิงเนือ้หา  
-1   หมายถึง แนใ่จวา่ เนือ้หา/ค าถามนัน้ไมมี่ความตรงเชิงเนือ้หา 

น าผลการพิจารณาของผู้ เช่ียวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of 
congruence: IOC) ท่ีมีความคิดเห็นตรงกันว่า เนือ้หา/ค าถามนัน้มีความตรงเชิงเนือ้หาหรือมีค่า
ดชันีความสอดคล้อง หรือมีคา่ดชันีความสอดคล้องตัง้แต ่0.60 ขึน้ไป 

ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of congruence: IOC) เท่ากับ 1.00 
ดงันัน้ จงึถือได้วา่แบบทดสอบมีความตรงเชิงเนือ้หาทกุข้อ 

4. สร้าง “แบบสอบถามความพึงพอใจตอ่การเข้าร่วมโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ 
นกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน” ซึง่เป็นการประเมินผลการเข้าร่วมโปรแกรมในภาพรวม 
และน าข้อมลูท่ีได้ไปปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในการเข้าร่วมโปรแกรมตอ่ไป ผู้วิจยัสร้างข้อค าถาม
ตามแนวคิดการจัดกิจกรรมตามสถานการณ์ (six key element of situated activity system)  
รวมข้อค าถามจ านวน 30 ข้อ ข้อค าถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ คือ  
ความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ มาก น้อย น้อยท่ีสดุ ประกอบด้วย 

องค์ประกอบท่ี 1 การมีปฏิสมัพนัธ์กนัของผู้คนท่ีเข้าร่วม (interacting people) 
องค์ประกอบท่ี 2 การจดัสภาวะแวดล้อมทางกายภาพ (physical setting) 
องค์ประกอบท่ี 3 วตัถใุนการใช้เวลาวา่ง (leisure object) 
องค์ประกอบท่ี 4 โครงสร้าง (Structure) 
องค์ประกอบท่ี 5 สมัพนัธภาพ (relationships) 
องค์ประกอบท่ี 6 ความเคล่ือนไหว (animation) 
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น าแบบสอบถามมาหาความตรงตามเนือ้หา โดยเสนอต่อผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน  
เพ่ือใช้ดลุยพินิจในการพิจารณาตดัสินความตรงเชิงเนือ้หา โดยก าหนดคา่ดงันี ้

+1   หมายถึง แนใ่จวา่ ข้อค าถามนัน้สามารถวัดได้ตรงตามจุดประสงค์ 
   ท่ีก าหนดไว้ 

0   หมายถึง ไมแ่นใ่จวา่ ข้อค าถามนัน้สามารถวัดได้ตรงตามจุดประสงค์ 
   ท่ีก าหนดไว้ 

-1   หมายถึง แนใ่จวา่ ข้อค าถามนัน้ไม่สามารถวัดได้ตรงตามจุดประสงค์ 
   ท่ีก าหนดไว้ 

น าผลการพิ จารณาของผู้ เช่ียวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of 
congruence: IOC) ท่ีมีความคิดเห็นตรงกันว่า ข้อค าถามนัน้สามารถวัดได้ตรงตามจุดประสงค์ 
ท่ีก าหนดไว้ หรือมีคา่ดชันีความสอดคล้องตัง้แต ่0.60 ขึน้ไป 

ผลการหาค่าดชันีความสอดคล้อง (Index of congruence: IOC) อยู่ในช่วง 0.60-1.00 
ดงันัน้ จงึถือได้วา่ข้อค าถามนัน้สามารถวดัได้ตรงตามจดุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ทกุข้อ 

5. สร้าง “แบบประเมินผลงานการปฏิบตัิกิจกรรมระหว่างการอบรมโปรแกรม  
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน” แบบประเมินมี 2 ตอน ดงันี ้

ตอนท่ี 1 การประเมินองค์ประกอบของการวางแผนการด าเนินงาน ข้อค าถาม 
มีลกัษณะเป็นมาตราสว่นประมาณคา่ 4 ระดบั คือ ผลงานอยูใ่นระดบัดีมาก ดี น้อย น้อยท่ีสดุ 

ตอนท่ี 2 ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ ข้อค าถามเป็นแบบปลายเปิด 
+1   หมายถึง แนใ่จวา่ ข้อค าถามนัน้สามารถประเมินผลงานได้ตรงตาม 

   จดุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
0   หมายถึง ไมแ่นใ่จวา่ ข้อค าถามนัน้สามารถประเมินผลงานได้ตรงตาม 

   จดุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
-1   หมายถึง แนใ่จวา่ ข้อค าถามนัน้ไม่สามารถประเมินผลงานได้ตรงตาม 

   จดุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
น าผลการพิจารณาของผู้ เช่ียวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of 

congruence: IOC) ท่ีมีความคิดเห็นตรงกันว่า ข้อค าถามนัน้สามารถประเมินผลงานได้ตรงตาม
จดุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ หรือมีคา่ดชันีความสอดคล้องตัง้แต ่0.60 ขึน้ไป 

ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of congruence: IOC) เท่ากับ 1.00 
ดงันัน้ จงึถือได้วา่ข้อค าถามนัน้สามารถประเมินผลงานได้ตรงตามจดุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
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6. น าโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน  
ไปศกึษาน าร่อง (pilot study) กบักลุ่มผู้น านนัทนาการท่ีมีลกัษณะเหมือนกบักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 
30 คน เพ่ือหาความเป็นไปได้ของการจดักิจกรรมการอบรมในสภาพจริง 

ผู้วิจยัเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจ และการวิเคราะห์
เก่ียวกับโปรแกรมเพ่ื อเส ริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน  
และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพ
นนัทนาการด้านการด าเนินงาน 

วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบเพ่ือวิเคราะห์คุณภาพรายข้อ ( item analysis)  
โดยการหาระดบัความยากง่าย (level of difficulty) และอ านาจจ าแนก (power discrimination) 
โดยใช้วิ ธีการแบ่ งกลุ่ มสูงและกลุ่มต ่ า ด้ วยเทคนิ ค  27% และความ เช่ือมั่น  (reliability)  
ของแบบทดสอบชุดนี ้โดยใช้สูตรของ คเูดอร์-ริชาร์ดสนั (Kuder-Richardson) สูตรท่ี 20 หรือ KR-20 
โดยมีเกณฑ์ว่า ข้อกระทงต้องมีค่าความยากง่ายตัง้แต่ 0.20-0.80 และค่าอ านาจจ าแนกตัง้แต ่
0.20 ขึน้ไป ผลการวิเคราะห์ พบว่า ข้อกระทงมีค่าความยากง่าย (p) ตัง้แต่ 0.48-0.60 และค่า
อ านาจจ าแนก (r) ตัง้แต ่0.36-1.00 และมีคา่ความเช่ือมัน่ เทา่กบั .826 

วิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถามความพึงพอใจเพื่อวิเคราะห์คณุภาพรายข้อ เพ่ือหา
คา่ความเช่ือมัน่ โดยการวิเคราะห์คา่สหสมัพนัธ์ระหวา่งคะแนนรายข้อกบัคะแนนรวม (Corrected 
Item Correlation) จากนัน้ท าการคัดเลือกข้อค าถาม แล้วน าผลมาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น 
(Reliability) โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha-coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)  
มีคา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั .894 

7. น าโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน  
ท่ีปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ไปทดลองกับกลุ่มทดลอง จ านวน 34 คน รวมระยะเวลา 8 สปัดาห์ 
สปัดาห์ละ 1 วนั วนัละ 2 ชัว่โมง 

ผู้วิจยัเก็บรวบรวมโดยใช้แบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจ และการวิเคราะห์เก่ียวกับ
โปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน และแบบสอบถาม 
ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการ
ด าเนินงาน 

8. จัดท าคู่มือโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการ
ด าเนินงาน แล้วน าไปขยายผลตอ่ไป 
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ขัน้ตอนที่  3 ศึกษาผลการเข้าร่วมโปรแกรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพ
นันทนาการด้านการด าเนินงาน (ขัน้พัฒนา) 

ในขัน้ตอนการขยายผลการเข้าร่วมโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพ
นนัทนาการด้านการด าเนินงาน ผู้ วิจัยน าคู่มือโปรแกรม แบบทดสอบ และแบบสอบถามความพึง
พอใจ ไปจัดอบรมโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน 
ตามวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

1. น าแบบทดสอบความ รู้ ความเข้าใจ  และการวิ เคราะห์ เก่ียวกับ โปรแกรม 
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงานท่ีผ่านการหาคุณภาพแล้ว  
ไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการขยายผลการวิจัย ก่อนการจัดโปรแกรม  
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน 1 สปัดาห์ 

2. จัดโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน 
กบักลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการขยายผลการวิจยัทัง้ 3 สถาบนั 

3. น าแบบทดสอบฉบับเดียวกันกับท่ีใช้ทดสอบก่อนการทดลอง และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการขยายผลการวิจยัทัง้ 3 สถาบัน 
หลงัสิน้สดุการทดลอง 1 สปัดาห์ 

4. ผู้ วิจัยน าผลของการขยายผลเสนอต่อกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ เพ่ือหา
ข้อบกพร่องและแนวทางการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการ
ด้านการด าเนินงานท่ีจะน าไปใช้ต่อไป ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับระยะเวลา อุปกรณ์ ขัน้ตอนการ
ด าเนินการ และการวดัและประเมินผล 

5. แก้ไขปรับปรุงคู่มือโปรแกรม และโปรแกรมตามค าแนะน าของกรรมการควบคุม  
ปริญญานิพนธ์ เพ่ือให้ได้คูมื่อโปรแกรม และโปรแกรมท่ีสามารถน าไปใช้ได้อยา่งสมบรูณ์ 

6. จัดท าคู่มือโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการ
ด าเนินงาน และโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน  
ฉบบัสมบรูณ์ 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัเก็บรวบรวมข้อมลูร่วมกบัผู้ช่วยท าการวิจยั จ านวน 6 ทา่น โดยผู้วิจยัจดัการประชมุ

ชีแ้จงการด าเนินการวิจัย เพ่ือท าความเข้าใจเก่ียวกับงานวิจัย  ทัง้ในเร่ืองรูปแบบของการวิจัย  
การเก็บรวบรวมข้อมูล แนวทางการด าเนินกิจกรรมอย่างชัดเจนให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
โดยด าเนินการดงันี ้

ขั ้นตอนที่  1 การศึกษาสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน  
(ขัน้วิจัย) 

1. ผู้ วิจัยน าหนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้ เช่ียวชาญในการตอบแบบสอบถาม  
จากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมทัง้แบบสอบถามสมรรถนะนกัวิชาชีพ
นนัทนาการด้านการด าเนินงาน เสนอต่อผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 17 คน เพ่ือพิจารณาให้ค่าน า้หนัก
ความส าคญัของหนว่ยสมรรถนะและสมรรถนะยอ่ย และข้อแสนะแนะเพิ่มเตมิ 

2. เก็บรวบรวมความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญจากแบบสอบถาม จ านวน 3 รอบ 
3. วิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญจากแบบสอบถาม และข้อเสนอแนะต่างๆ  

เพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัตอ่ไป 
ขัน้ตอนที่ 2 การพัฒนาโปรแกรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการ 

ด้านการด าเนินงาน (ขัน้วิจัย) 
1. ประสานงานกับกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาน าร่อง จ านวน 30 คน เพ่ือนดัหมาย

วนั เวลา และสถานท่ีในการจัดอบรมโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการ  
ด้านการด าเนินงาน 

2. จดัอบรมโปรแกรมกบักลุม่ตวัอยา่งเพื่อศกึษาน าร่อง 
3. เก็บรวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจ และการวิเคราะห์เก่ียวกบั

โปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน และแบบสอบถาม 
ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการ
ด าเนินงานจากกลุม่ตวัอยา่ง 

4. วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ส าหรับแบบทดสอบ 
น ามาหาค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเช่ือมัน่ ส่วนแบบสอบถาม น ามาหาค่า
อ านาจจ าแนก และคา่ความเช่ือมัน่ 
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5. ประสานงานกบักลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการทดลองโปรแกรม จ านวน 34 คน เพ่ือนดัหมาย
วนั เวลา และสถานท่ีในการจัดอบรมโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการ 
ด้านการด าเนินงาน 

6. เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการทดลอง 1 สปัดาห์ โดยการทดสอบความรู้ ความเข้าใจ  
และการวิเคราะห์เก่ียวกับโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการ
ด าเนินงาน กบักลุม่ทดลอง 

7. จดัอบรมโปรแกรมกบักลุ่มทดลอง รวมระยะเวลา 8 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 1 วนั วนัละ  
2 ชัว่โมง 

8. เก็บรวบรวมข้อมูลหลังการทดลอง 1 สัปดาห์ โดยการทดสอบความรู้ ความเข้าใจ  
และการวิเคราะห์เก่ียวกับโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการ
ด าเนินงาน และแบบสอบถามความพงึพอใจตอ่การเข้าร่วมโปรแกรมกบักลุม่ทดลอง 

9. วิเคราะห์ผลการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง และวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อ  
การเข้าร่วมโปรแกรมด้วย 

ขัน้ตอนที่  3 ศึกษาผลการเข้าร่วมโปรแกรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพ
นันทนาการด้านการด าเนินงาน (ขัน้พัฒนา) 

1. ประสานงานกบักลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการขยายผลการวิจยั จาก 3 สถาบนั เพ่ือนดัหมาย
วนั เวลา และสถานท่ีในการจัดอบรมโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการ  
ด้านการด าเนินงาน 

2. เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการทดลอง 1 สปัดาห์ โดยการทดสอบความรู้ ความเข้าใจ  
และการวิเคราะห์เก่ียวกับโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการ
ด าเนินงานกบักลุม่ตวัอยา่ง 

3. จดัอบรมโปรแกรมกบักลุ่มทดลอง รวมระยะเวลา 8 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 1 วนั วนัละ  
2 ชัว่โมง 

4. เก็บรวบรวมข้อมูลหลังการทดลอง 1 สัปดาห์ โดยการทดสอบความรู้ ความเข้าใจ  
และการวิเคราะห์เก่ียวกับโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการ
ด าเนินงาน และแบบสอบถามความพงึพอใจตอ่การเข้าร่วมโปรแกรมกบักลุม่ตวัอย่าง 

5. ในระหว่างการจัดโปรแกรม ผู้ วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับผลงานการปฏิบัติ
กิจกรรมระหวา่งการเข้าร่วมโปรแกรม 

6. วิเคราะห์ข้อมลูท่ีเก็บรวบรวมจากกลุ่มตวัอย่างโดยใช้เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ 
แบบทดสอบ แบบสอบถามความพงึพอใจ และแบบประเมินผลงาน 
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การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
การจัดกระท าข้อมูล 
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบแสดงความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ แบบทดสอบ 

แบบสอบถามความพงึพอใจ และแบบประเมินผลงานท่ีได้เก็บรวบรวมมาทัง้หมด  
2. น าแบบแสดงความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ แบบทดสอบ แบบสอบถามความพึง

พอใจ และแบบประเมินผลงานท่ีตรวจสอบความสมบรูณ์แล้วมาลงรหสั (Coding) ในแบบลงรหสั
เพ่ือประมวลผลข้อมลูด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์  

3. น าข้อมูลท่ีลงรหัสแล้วไปบันทึกข้อมูลโดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือประมวลผล  
และวิเคราะห์ข้อมลูสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจยัวิเคราะห์ข้อมลูท่ีเก็บรวบรวมจากกลุม่ตวัอยา่ง ด้วยวิธีการดงันี ้
1. วิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 17 คน ตอ่เกณฑ์ โดยการประยกุต์ใช้

เทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) เพ่ือศึกษาสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการ
ด าเนินงาน โดยวิเคราะห์คา่มธัยฐาน (Median) และคา่พิสยัควอไทล์ (Interquartile Range) 

เกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณาค าตอบก าหนดเกณฑ์ดงันี ้
1) คา่มธัยฐาน (Median) ก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาไว้ ดงันี ้

คา่ระหวา่ง 4.50 - 5.00 แสดงวา่ ข้อความนัน้ผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วย 
    ในระดบัมากท่ีสดุ 
คา่ระหวา่ง 3.50 - 4.49 แสดงวา่ ข้อความนัน้ผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วย 
    ในระดบัมาก 
คา่ระหวา่ง 2.50 - 3.49 แสดงวา่ ข้อความนัน้ผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วย 
    ในระดบัปานกลาง 
คา่ระหวา่ง 1.50 - 2.49 แสดงวา่ ข้อความนัน้ผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วย 
    ในระดบัน้อย 
คา่ระหวา่ง 1.00 - 1.49 แสดงวา่ ข้อความนัน้ผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วย 
    ในระดบัน้อยท่ีสดุ 
การพิจารณาข้อความเพ่ือน าไปก าหนดท่ีเหมาะสมจะใช้ข้อความท่ีมีค่ามัธยฐาน 

(Median) ตัง้แต ่3.50 ขึน้ไป 
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2) ค่ า พิ สั ย ร ะ ห ว่ า ง ค ว อ ไท ล์  (Interquartile Range) เ ป็ น ก า รพิ จ า รณ า 
ความสอดคล้องกนัของความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ โดยก าหนดเกณฑ์แสดงคา่ความสอดคล้อง ดงันี ้

คา่ระหวา่ง 0.00 - 0.50 แสดงวา่ ความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 
     มีความสอดคล้องกนัสงูมาก 
คา่ระหวา่ง 0.51 - 1.00  แสดงวา่ ความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 
     มีความสอดคล้องกนัสงู 
คา่ระหวา่ง 1.01 - 1.99  แสดงวา่ ความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 
     มีความสอดคล้องกนัปานกลาง 
คา่ระหวา่ง 2.00- 2.99  แสดงวา่ ความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 
     มีความสอดคล้องกนัต ่า 
คา่สงูกวา่ 3.00  แสดงวา่ ความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 
     ไมมี่ความสอดคล้องกนั 
การพิจารณาข้อความเพ่ือน าไปก าหนดจริงท่ี เหมาะสม  จะใช้ ข้อความท่ี มี 

ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์  (Interquartile Range) ตัง้แต่ 1.50 ลงมา ซึ่งถือว่าข้อความนัน้มีความ
สอดคล้องกนัสงู 

2. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจ  และการวิเคราะห์เก่ียวกับ
โปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการ
ด าเนินงาน โดยการหาคา่เฉล่ีย (Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3. วิ เคราะห์ ข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโปรแกรม  
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน ดงันี ้

สว่นท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมลูโดยการแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) และหาคา่ร้อยละ (Percentage) 

ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจตอ่การเข้าร่วมโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนกัวิชาชีพ
นนัทนาการด้านการด าเนินงาน วิเคราะห์โดยการหาคา่เฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) แล้วน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 
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โดยมีเกณฑ์การแปลคา่เฉล่ียคะแนนความพงึพอใจ (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2546) ดงันี ้
3.26 - 4.00 หมายถึง มีระดบัความพงึพอใจมากท่ีสดุ 
2.51 - 3.25 หมายถึง มีระดบัความพงึพอใจมาก 
1.76 - 2.50 หมายถึง มีระดบัความพงึพอใจน้อย 
1.00 - 1.75 หมายถึง มีระดบัความพงึพอใจน้อยท่ีสดุ 

4. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินผลงานการปฏิบัติกิจกรรมระหว่างการเข้าร่วม
โปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน วิเคราะห์โดยการหา
คา่เฉล่ีย (Mean) แล้วน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 

โดยมีเกณฑ์การแปลคา่เฉล่ียคะแนนความพงึพอใจ (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2546) ดงันี ้
3.26 - 4.00 หมายถึง มีระดบัผลงานดีมาก 
2.51 - 3.25 หมายถึง มีระดบัผลงานมาก 
1.76 - 2.50 หมายถึง มีระดบัผลงานน้อย 
1.00 - 1.75 หมายถึง มีระดบัผลงานน้อยท่ีสดุ 

 5. เป รียบเทียบความ รู้  ความ เข้าใจ  และการวิ เคราะห์ เก่ียวกับ โปรแกรม 
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน ก่อนการทดลองและหลงัการ
ทดลอง ของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ ดงันี ้

5.1 เปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนการทดลอง ระหวา่งกลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคมุ 
โดยการทดสอบคา่ที (Independent samples t-test) 

5.2 เปรียบเทียบคะแนนทดสอบหลงัการทดลอง ระหว่างกลุม่ทดลองกบักลุ่มควบคมุ 
โดยการทดสอบคา่ที (Independent samples t-test) 

5.3 เปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง ของกลุ่มทดลอง 
โดยการทดสอบคา่ที (Paired samples t-test) 

5.4 เปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง ของกลุ่มควบคมุ 
โดยการทดสอบคา่ที (Paired samples t-test) 

6. เปรียบเทียบความรู้ ความเข้าใจ และการวิเคราะห์เก่ียวกับโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน ก่อนการทดลองและหลังการทดลองของ  
กลุม่ขยายผล โดยการทดสอบคา่ที (Paired samples t-test) 
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สถติท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สถิติท่ีใช้หาคุณภาพเคร่ืองมือในการวิจัย ได้แก่ ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง  

ข้อค าถามกบัวตัถปุระสงค์ คา่ความยากง่าย คา่อ านาจจ าแนก และคา่ความเช่ือมัน่ 
2. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 

(Mean) ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าพิสยัควอไทล์ (Interquartile Range) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

3. สถิติเชิงอนมุาน (Inferential statistic) ได้แก่ การวิเคราะห์ความแตกตา่งภายในกลุ่ม 
ก่อนและหลังการทดลอง (Paired samples t-test) ระดบัความมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
และการวิเคราะห์ความแตกตา่งระหวา่งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ (Independent samples t-test) 
ระดบัความมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 



 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยนีเ้ป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เพ่ือศึกษาสมรรถนะ 

นักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน  พัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพ
นันทนาการด้านการด าเนินงาน และศึกษาผลของการเข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะ  
นกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน 
 
สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลความหมายข้อมูล ผู้ วิจยัได้ก าหนดสญัลกัษณ์ต่างๆ  
แทนความหมายดงัตอ่ไปนี ้

n  แทน จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 

�̅�  แทน คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่ง (Mean) 
S.D. แทน คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุม่ตวัอย่าง (Standard Deviation) 
Mdn. แทน คา่มธัยฐาน (Median) 
I.R.  แทน คา่พิสยัควอไทล์ (Interquartile Range) 
t  แทน คา่สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์แจกแจงคา่ที (t-distribution) 
df  แทน องศาความเป็นอิสระ (degrees of freedom) 
p  แทน คา่ความนา่จะเป็นหรือโอกาส (Probability) 
*  แทน นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจยัน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูตามล าดบัตอ่ไปนี ้
ตอนท่ี 1 ผลการศกึษาสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน 
ตอนท่ี 2 ผลการทดลองโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการ

ด าเนินงาน 
ตอนท่ี 3 ผลการขยายผลโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะนกัวิชาชีพนันทนาการด้านการ

ด าเนินงาน 
ตอนท่ี 4 ผลการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการ

ด าเนินงาน 
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ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน 
ผู้วิจยัได้ด าเนินการศึกษาสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน โดยการ

ประยุกต์ใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) จากผู้ เช่ียวชาญทางด้านวิชาชีพนันทนาการ 
จ านวน 17 คน ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก (Core competency) หน่วยสมรรถนะ (Units of 
Competency) ของแต่ละหน่วยสมรรถนะ เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลพืน้ฐานในการพัฒนาโปรแกรม 
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน ซึง่สามารถสรุปผลได้ดงันี ้

ผลการสังเคราะห์แบบสอบถามส าหรับผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 17 คน เก่ียวกับ
สมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน โดยการใช้เทคนิคเดลฟาย รอบท่ี 1 ผู้วิจยัได้
ท าการสอบถามตามกรอบแนวคิดในการวิจยั จากผลการตอบแบบสอบถามสามารถสรุปข้อมลูได้ 
ดงันี ้

สมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน ควรมีหน่วยสมรรถนะหลัก  
(Core of competency) และมีหน่วยสมรรถนะย่อย (Units of Competency) แต่ละสมรรถนะหลัก 
(Core of competency) ประกอบด้วย 

ด้านการวางแผน การพัฒนาและการจัดการทรัพยากร 
การประเมินการจดัการ และชีแ้จงรายละเอียดส าหรับการพฒันาทรัพยากร 
การจดัการทรัพยากรท่ีมีในองค์กร 
การพฒันาและจดัเตรียมแผนการด าเนินงาน 
การวิเคราะห์สถานการณ์ ความเส่ียงตามความเหมาะสม 
การด าเนินการตามสิ่งท่ีต้องการในทางกายภาพ 
การจดัท าอปุกรณ์หรือสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ 
การแปลความหมาย ตีความของแผนและแผนท่ี 
การตดิตามสงัเกต 
การใช้ระบบสารสนเทศเทคโนโลยี 
การส ารวจและศกึษาความเป็นไปได้ 

ด้านการจัดการบ ารุงรักษา 
การจดัการและดแูลรักษามาตรฐาน 

การพฒันาการจดัการอปุกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก 

การท าตามกฎระเบียบข้อบงัคบัขององค์กรท่ีเก่ียวข้อง 
การควบคมุจดัการโปรแกรมดแูลและปอ้งกนั 

การให้ข้อมลูค าปรึกษาในการท างาน 
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การแนะน าจดัเตรียม ซอ่มแซม เปล่ียนอปุกรณ์หรือสิ่งอ านวยความสะดวก 
การด าเนินการตรวจตราควบคมุรักษาเป็นประจ า 
การจดัการลกัษณะทางภมูิประเทศ และการดแูลรักษา 
การก าหนดรายละเอียดการประเมินราคาของงานก่อสร้างหรือปรับปรุง 
สงัเกตการณ์การท างานของผู้ รับจ้างและท่ีปรึกษา 

ด้านการด าเนินการสิ่งอ านวยความสะดวก 
การพฒันาและจดัเตรียมความพร้อมการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวก 
การจดัหาและจดัการดแูลการใช้ทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวก 
การจดัการดแูลความปลอดภยั 
การควบคมุและดแูลตรวจสอบความปลอดภยั 
การสร้างนวตักรรมใหม ่

 
ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญต่อสมรรถนะนกัวิชาชีพ

นนัทนาการด้านการด าเนินงาน โดยการใช้เทคนิคเดลฟาย รอบท่ี 2 ผู้วิจยัน าข้อมลูท่ีได้จากการใช้
เทคนิคเดลฟาย รอบท่ี 1 มาสร้างเป็นแบบสอบถาม เพ่ือสอบถามกับผู้ เช่ียวชาญจ านวน 17 คน  
ซึ่งจากการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญต่อสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการ
ด าเนินงาน ผู้วิจยัได้วิเคราะห์หาคา่มธัยฐาน (Mdn.) และคา่พิสยัระหว่างควอไทล์ (I.R.) เพ่ือแสดง
คา่กลางของระดบัความคิดเห็น ช่วงความคิดเห็นส่วนใหญ่ และความสอดคล้องของความคิดเห็น
ของผู้ เช่ียวชาญ เพ่ือส่งให้ผู้ เช่ียวชาญได้พิจารณาค าตอบเดิมเปรียบเทียบกับความคิดเห็นของ
กลุ่มผู้ เช่ียวชาญในการตอบแบบสอบถาม รอบท่ี 1 โดยการเปล่ียนแปลงค าตอบใหม่หรือยืนยัน
ค าตอบเดิม อนัเป็นการแสดงความคิดเห็นตอ่เกณฑ์การประเมินในรอบท่ี 2 โดยผู้วิจยัน าเสนอผล
การวิเคราะห์ข้อมลูจ าแนกตามสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน มีรายละเอียด
ดงัปรากฏตาราง 2-4 
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ตาราง 2 แสดงคา่มธัยฐานและคา่พิสยัระหว่างควอไทล์ จากคะแนนความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ  
ตอ่สมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน สมรรถนะหลกัด้านการวางแผน การพฒันา 
และการจดัการทรัพยากร จากการใช้เทคนิคเดลฟาย ในรอบท่ี 2 

ข้อ 
สมรรถนะนักวชิาชีพนันทนาการ 

ด้านการด าเนินงาน 
Mdn. I.R. ความคดิเห็น 

ระดับความ
เหมาะสม 

1 การประเมินการจดัการ และชีแ้จงรายละเอียด
ส าหรับการพฒันาทรัพยากร 

5.00 1.00 สอดคล้องสงู มากที่สดุ 

2 การจดัการทรัพยากรที่มใีนองค์กร 5.00 1.00 สอดคล้องสงู มากที่สดุ 
3 การพฒันาและจดัเตรียมแผนการด าเนินงาน 5.00 1.00 สอดคล้องสงู มากที่สดุ 
4 การวเิคราะห์สถานการณ์ ความเสีย่ง 

ตามความเหมาะสม 
5.00 1.00 สอดคล้องสงู มากที่สดุ 

5 การด าเนินการตามสิง่ที่ต้องการในทางกายภาพ 3.00 2.00 สอดคล้องต า่ ปานกลาง 
6 การจดัท าอปุกรณ์หรือสิง่อ านวย 

ความสะดวกส าหรับคนพกิาร 
5.00 1.00 สอดคล้องสงู มากที่สดุ 

7 การแปลความหมาย / ตีความของแผน 
และแผนท่ี 

3.00 2.00 สอดคล้องต า่ ปานกลาง 

8 การติดตามสงัเกต 3.00 2.00 สอดคล้องต า่ ปานกลาง 
9 การใช้ระบบสารสนเทศเทคโนโลยี 5.00 1.00 สอดคล้องสงู มากที่สดุ 
10 การส ารวจและศกึษาความเป็นไปได้ 3.00 2.00 สอดคล้องต า่ ปานกลาง 

 
จากตาราง 2 ค่ามัธฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ จากคะแนนความคิดเห็นของ

ผู้ เช่ียวชาญต่อสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน สมรรถนะหลัก ด้านการ
วางแผน การพัฒนาและการจัดการทรัพยากร รอบท่ี 2 พบว่า ผู้ เช่ียวชาญคิดเห็นว่าสมรรถนะ 
นกัวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน สมรรถนะหลกัด้านการวางแผน การพฒันา และการ
จดัการทรัพยากร มีคา่มธัยฐานตัง้แต ่3.50 ขึน้ไป และมีคา่พิสยัระหว่างควอไทล์ ตัง้แต ่1.50 ลงมา 
จ านวน 6 ข้อ ถือว่าข้อความท่ีก าหนดนัน้มีความเหมาะสม น าไปใช้ได้จริง และพบว่ามีคา่มธัยฐาน
ตัง้แต่ 3.50 ลงมา และมีค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ ตัง้แต่ 1.50 ขึน้ไป จ านวน 4 ข้อ ถือว่าข้อความ 
ท่ีก าหนดนัน้ไมมี่ความเหมาะสม 
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ตาราง 3 แสดงคา่มธัยฐานและคา่พิสยัระหว่างควอไทล์ จากคะแนนความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ  
ตอ่สมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน สมรรถนะหลกัด้านการจดัการบ ารุงรักษา 
จากการใช้เทคนิคเดลฟาย ในรอบท่ี 2 

ข้อ 
สมรรถนะนักวชิาชีพนันทนาการ 

ด้านการด าเนินงาน 
Mdn. I.R. ความคดิเห็น 

ระดับความ
เหมาะสม 

1 การจดัการและดแูลรักษามาตรฐาน 5.00 1.00 สอดคล้องสงู มากที่สดุ 
2 การพฒันาการจดัการอปุกรณ์ สิง่อ านวย 

ความสะดวก 
5.00 1.00 สอดคล้องสงู มากที่สดุ 

3 การท าตามกฎระเบียบข้อบงัคบัขององค์กร 
ที่เก่ียวข้อง 

5.00 1.00 สอดคล้องสงู มากที่สดุ 

4 การควบคมุจดัการโปรแกรมดแูลและปอ้งกนั 5.00 1.00 สอดคล้องสงู มากที่สดุ 
5 การให้ข้อมลูค าปรึกษาในการท างาน 3.00 2.00 สอดคล้องต า่ ปานกลาง 
6 การแนะน าจดัเตรียม ซอ่มแซม เปลีย่นอปุกรณ์

หรือสิง่อ านวยความสะดวก 
5.00 1.00 สอดคล้องสงู มากที่สดุ 

7 การด าเนินการตรวจตราควบคมุรักษา 
เป็นประจ า 

3.00 2.00 สอดคล้องต า่ ปานกลาง 

8 การจดัการลกัษณะทางภมูิประเทศ  
และการดแูลรักษา 

3.00 2.00 สอดคล้องต า่ ปานกลาง 

9 การก าหนดรายละเอียดการประเมินราคา 
ของงานก่อสร้างหรือปรับปรุง 

3.00 2.00 สอดคล้องต า่ ปานกลาง 

10 สงัเกตการณ์การท างานของผู้ รับจ้าง 
และที่ปรึกษา 

3.00 2.00 สอดคล้องต า่ ปานกลาง 

 
จากตาราง 3 ค่ามัธฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ จากคะแนนความคิดเห็นของ

ผู้ เช่ียวชาญตอ่สมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน สมรรถนะหลกัด้านการจดัการ
บ ารุงรักษา รอบท่ี 2 พบว่า ผู้ เช่ียวชาญคิดเห็นว่าสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการ
ด าเนินงาน สมรรถนะหลักด้านการวางแผน การพัฒนาและการจัดการทรัพยากร มีค่ามธัยฐาน
ตัง้แต่ 3.50 ขึน้ไป และมีค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ ตัง้แต่ 1.50 ลงมา จ านวน 5 ข้อ ถือว่าข้อความ 
ท่ีก าหนดนัน้มีความเหมาะสม น าไปใช้ได้จริง และพบว่ามีคา่มธัยฐานตัง้แต่ 3.50 ลงมา และมีค่า
พิสยัระหวา่งควอไทล์ ตัง้แต ่1.50 ขึน้ไป จ านวน 5 ข้อ ถือวา่ข้อความท่ีก าหนดนัน้ไมมี่ความเหมาะสม 
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ตาราง 4 แสดงคา่มธัยฐานและคา่พิสยัระหว่างควอไทล์ จากคะแนนความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ  
ต่อสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน สมรรถนะหลักด้านการด าเนินการ 
สิ่งอ านวยความสะดวก จากการใช้เทคนิคเดลฟาย ในรอบท่ี 2 

ข้อ 
สมรรถนะนักวชิาชีพนันทนาการ 

ด้านการด าเนินงาน 
Mdn. I.R. ความคดิเห็น 

ระดับความ
เหมาะสม 

1 การพฒันาและจดัเตรียมความพร้อม 
การให้บริการสิง่อ านวยความสะดวก 

5.00 1.00 สอดคล้องสงู มากที่สดุ 

2 การจดัหาและจดัการดแูลการใช้ทรัพยากร 
และสิง่อ านวยความสะดวก 

5.00 1.00 สอดคล้องสงู มากที่สดุ 

3 การจดัการดแูลความปลอดภยั 5.00 1.00 สอดคล้องสงู มากที่สดุ 
4 การควบคมุและดแูลตรวจสอบความปลอดภยั 4.00 1.50 สอดคล้องปาน

กลาง 
มาก 

5 การสร้างนวตักรรมใหม่ 3.00 2.00 สอดคล้องต า่ ปานกลาง 

 
จากตาราง 4 ค่ามัธฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ จากคะแนนความคิดเห็นของ

ผู้ เช่ียวชาญต่อสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน สมรรถนะหลักด้านการ
ด าเนินการสิ่งอ านวยความสะดวก รอบท่ี 2 พบว่า ผู้ เช่ียวชาญคิดเห็นว่าสมรรถนะนักวิชาชีพ
นันทนาการด้านการด าเนินงาน สมรรถนะหลักด้านการวางแผน การพัฒนาและการจัดการ
ทรัพยากร มีค่ามัธยฐานตัง้แต่ 3.50 ขึน้ไป และมีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ตัง้แต่ 1.50 ลงมา 
จ านวน 4 ข้อ ถือว่าข้อความท่ีก าหนดนัน้มีความเหมาะสม น าไปใช้ได้จริง และพบว่ามีคา่มธัยฐาน
ตัง้แต่ 3.50 ลงมา และมีค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ ตัง้แต่ 1.50 ขึน้ไป จ านวน 1 ข้อ ถือว่าข้อความ 
ท่ีก าหนดนัน้ไมมี่ความเหมาะสม 

 
ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญต่อสมรรถนะนกัวิชาชีพ

นนัทนาการด้านการด าเนินงาน โดยการใช้เทคนิคเดลฟาย รอบท่ี 3 ผู้วิจยัน าข้อมลูท่ีได้จากการใช้
เทคนิคเดลฟาย รอบท่ี 2 มาสร้างเป็นแบบสอบถาม เพ่ือสอบถามกับผู้ เช่ียวชาญจ านวน 17 คน  
ซึ่งจากการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญต่อสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการ
ด าเนินงาน ผู้วิจยัได้วิเคราะห์หาคา่มธัยฐาน (Mdn.) และคา่พิสยัระหว่างควอไทล์ (I.R.) เพ่ือแสดง
คา่กลางของระดบัความคิดเห็น ช่วงความคิดเห็นส่วนใหญ่ และความสอดคล้องของความคิดเห็น
ของผู้ เช่ียวชาญ เพ่ือส่งให้ผู้ เช่ียวชาญได้พิจารณาค าตอบเดิมเปรียบเทียบกับความคิดเห็นของ
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กลุ่มผู้ เช่ียวชาญในการตอบแบบสอบถาม รอบท่ี 2 โดยการเปล่ียนแปลงค าตอบใหม่หรือยืนยัน
ค าตอบเดิม อนัเป็นการแสดงความคิดเห็นตอ่เกณฑ์การประเมินในรอบท่ี 2 โดยผู้วิจยัน าเสนอผล
การวิเคราะห์ข้อมลูจ าแนกตามสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน มีรายละเอียด
ดงัปรากฏตาราง 5-7 

 
ตาราง 5 แสดงคา่มธัยฐานและคา่พิสยัระหว่างควอไทล์ จากคะแนนความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 
ตอ่สมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน สมรรถนะหลกัด้านการวางแผน การพฒันา 
และการจดัการทรัพยากร จากการใช้เทคนิคเดลฟาย ในรอบท่ี 3 

ข้อ 
สมรรถนะนักวชิาชีพนันทนาการ 

ด้านการด าเนินงาน 
Mdn. I.R. ความคดิเห็น 

ระดับความ
เหมาะสม 

1 การประเมินการจดัการและชีแ้จงรายละเอียด
ส าหรับการพฒันาทรัพยากร 

5.00 0.00 สอดคล้อง 
สงูมาก 

มากที่สดุ 

2 การพฒันาและจดัเตรียมแผนการด าเนินงาน 5.00 0.00 สอดคล้อง 
สงูมาก 

มากที่สดุ 

3 การวเิคราะห์สถานการณ์ ความเสีย่ง  
พร้อมก ากบัติดตาม 

5.00 0.00 สอดคล้อง 
สงูมาก 

มากที่สดุ 

4 การจดัเตรียมอปุกรณ์และสิง่อ านวย 
ความสะดวกส าหรับผู้ เข้าร่วม 

5.00 0.00 สอดคล้อง 
สงูมาก 

มากที่สดุ 

5 การจดัการและด าเนินการทางกายภาพ 
ขององค์กร 

5.00 0.00 สอดคล้อง 
สงูมาก 

มากที่สดุ 

6 การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อสนบัสนนุ 
การวางแผนและพฒันา 

5.00 0.00 สอดคล้อง 
สงูมาก 

มากที่สดุ 

 
จากตาราง 5 ค่ามัธฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ จากคะแนนความคิดเห็นของ

ผู้ เช่ียวชาญต่อสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน สมรรถนะหลัก ด้านการ
วางแผน การพัฒนา และการจัดการทรัพยากร รอบท่ี 3 พบว่า ผู้ เช่ียวชาญคิดเห็นว่าสมรรถนะ 
นกัวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน สมรรถนะหลกัด้านการวางแผน การพฒันา และการ
จดัการทรัพยากร มีคา่มธัยฐานตัง้แต ่3.50 ขึน้ไป และมีคา่พิสยัระหว่างควอไทล์ ตัง้แต ่1.50 ลงมา 
จ านวน 6 ข้อ ถือวา่ข้อความท่ีก าหนดนัน้มีความเหมาะสม น าไปใช้ได้จริง 
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ตาราง 6 แสดงคา่มธัยฐาน และคา่พิสยัระหวา่งควอไทล์ จากคะแนนความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ  
ตอ่สมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน สมรรถนะหลกัด้านการจดัการบ ารุงรักษา 
จากการใช้เทคนิคเดลฟาย ในรอบท่ี 3 

ข้อ 
สมรรถนะนักวชิาชีพนันทนาการ 

ด้านการด าเนินงาน 
Mdn. I.R. ความคดิเห็น 

ระดับความ
เหมาะสม 

1 การจดัการและดแูลรักษามาตรฐานอปุกรณ์ สิง่
อ านวยความสะดวก 

5.00 0.00 สอดคล้อง 
สงูมาก 

มากที่สดุ 

2 การควบคมุจดัการโปรแกรมดแูลและปอ้งกนั 5.00 0.00 สอดคล้อง 
สงูมาก 

มากที่สดุ 

3 การแนะน าจดัเตรียม ซอ่มแซม เปลีย่นอปุกรณ์
หรือสิง่อ านวยความสะดวก 

5.00 0.00 สอดคล้อง 
สงูมาก 

มากที่สดุ 

4 การด าเนินงานตามกฎระเบียบข้อบงัคบั 
ขององค์กรที่เก่ียวข้อง 

5.00 0.00 สอดคล้อง 
สงูมาก 

มากที่สดุ 

 
จากตาราง 6 แสดงว่า คา่มธัฐานและคา่พิสยัระหว่างควอไทล์ จากคะแนนความคิดเห็น

ของผู้ เช่ียวชาญต่อสมรรถนะนกัวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน สมรรถนะหลักด้านการ
จดัการบ ารุงรักษา รอบท่ี 3 พบว่า ผู้ เช่ียวชาญคิดเห็นว่าสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการ
ด าเนินงาน สมรรถนะหลักด้านการวางแผน การพัฒนาและการจัดการทรัพยากร มีค่ามธัยฐาน
ตัง้แต่ 3.50 ขึน้ไป และมีค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ ตัง้แต่ 1.50 ลงมา จ านวน 4 ข้อ ถือว่าข้อความ 
ท่ีก าหนดนัน้มีความเหมาะสม น าไปใช้ได้จริง 
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ตาราง 7 แสดงคา่มธัยฐานและคา่พิสยัระหว่างควอไทล์ จากคะแนนความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 
ต่อสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน สมรรถนะหลักด้านการด าเนินการ 
สิ่งอ านวยความสะดวก จากการใช้เทคนิคเดลฟาย ในรอบท่ี 3 

ข้อ 
สมรรถนะนักวชิาชีพนันทนาการ 

ด้านการด าเนินงาน 
Mdn. I.R. ความคดิเห็น 

ระดับความ
เหมาะสม 

1 การพฒันาและจดัเตรียมความพร้อมส าหรับการ
ให้บริการทรัพยากรและสิง่อ านวย 
ความสะดวก 

5.00 0.00 สอดคล้อง 
สงูมาก 

มากที่สดุ 

2 การจดัหาและจดัการดแูลการใช้ทรัพยากร 
และสิง่อ านวยความสะดวก 

5.00 0.00 สอดคล้อง 
สงูมาก 

มากที่สดุ 

3 การจดัการ ดแูล และตรวจสอบ  
ความปลอดภยั 

5.00 0.00 สอดคล้อง 
สงูมาก 

มากที่สดุ 

 
จากตาราง 7 ค่ามัธฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ จากคะแนนความคิดเห็นของ

ผู้ เช่ียวชาญต่อสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน สมรรถนะหลักด้านการ
ด าเนินการสิ่งอ านวยความสะดวก รอบท่ี 3 พบว่า ผู้ เช่ียวชาญคิดเห็นว่าสมรรถนะนักวิชาชีพ
นันทนาการด้านการด าเนินงาน สมรรถนะหลักด้านการวางแผน การพัฒนา และการจัดการ
ทรัพยากร มีค่ามัธยฐานตัง้แต่ 3.50 ขึน้ไป และมีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ตัง้แต่ 1.50 ลงมา 
จ านวน 3 ข้อ ถือวา่ข้อความท่ีก าหนดนัน้มีความเหมาะสม น าไปใช้ได้จริง 
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ผลการศึกษาสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน โดยการประยุกต์ใช้
เทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) จากผู้ เช่ียวชาญทางด้านวิชาชีพนนัทนาการ จ านวน 17 คน 
เพ่ือให้ได้สมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก  
(Core competency) หน่วยสมรรถนะ (Units of Competency) ของแต่ละหน่วยสมรรถนะท่ีมี
ความเป็นไปได้ในทางปฏิบตัิและมีความสมบรูณ์ ซึ่งสามารถจ าแนกสมรรถนะด้านการด าเนินงาน
ของนกัวิชาชีพนนัทนาการ ได้ดงันี ้

1. สมรรถนะหลักด้านการวางแผน การพัฒนา และการจัดการทรัพยากร 
(Resource Planning, Development, and Management) 

มีหน่วยสมรรถนะย่อย 6 องค์ประกอบ ประกอบด้วย การประเมินการจัดการ 
และชีแ้จงรายละเอียดส าหรับการพัฒนาทรัพยากร การพัฒนาและจัดเตรียมแผนการด าเนินงาน  
การวิเคราะห์สถานการณ์ ความเส่ียง พร้อมก ากับติดตาม การจัดเตรียมอุปกรณ์และสิ่งอ านวย 
ความสะดวกส าหรับผู้ เข้าร่วม การจัดการและด าเนินการทางกายภาพขององค์กร และการใช้ระบบ
สารสนเทศเพ่ือสนบัสนนุการวางแผนและพฒันา 

2. สมรรถนะหลักด้านการจัดการบ ารุงรักษา (Maintenance Management) 
มีหน่วยสมรรถนะย่อย 4 องค์ประกอบ ประกอบด้วย การจัดการและดูแลรักษา

มาตรฐานอุปกรณ์  สิ่ งอ านวยความสะดวก การควบคุมจัดการโปรแกรมดูแลและป้องกัน  
การแนะน าจัดเตรียม ซ่อมแซม เปล่ียนอุปกรณ์หรือสิ่งอ านวยความสะดวก และการด าเนินงานตาม
กฎระเบียบข้อบงัคบัขององค์กรท่ีเก่ียวข้อง 

3. สมรรถนะหลักด้านการด าเนินการสิ่ งอ านวยความสะดวก  (Facility 
Operation) 

มีหน่วยสมรรถนะย่อย 3 องค์ประกอบ ประกอบด้วย การพฒันาและจดัเตรียมความ
พร้อมส าหรับการให้บริการทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวก การจัดหาและจัดการดูแล 
การใช้ทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวก และการจดัการ ดแูล และตรวจสอบความปลอดภยั 
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ตอนที่  2 ผลการทดลองโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการ
ด้านการด าเนินงาน 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างส าหรับการทดลองโปรแกรม  
กลุ่มตวัอย่าง คือ นิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในสาขาวิชา

ผู้น านนัทนาการ และเป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์ในการเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมนนัทนาการ เช่น 
การอยู่ค่ายพักแรม หรือกิจกรรมเกมส์นันทนาการ จ านวน 68 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง จ านวน 34 
คน และกลุ่มควบคมุ จ านวน 34 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 63.23  
เป็นเพศชาย จ านวน 25 คน คดิเป็นร้อยละ 36.77 และมีอายรุะหวา่ง 19-21 ปี 

ส่วนที่  2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความรู้ ความเข้าใจ และการวิเคราะห์
เก่ียวกับสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน ก่อนและหลังการทดลอง 
ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  

ผลการเปรียบเทียบคะแนนความรู้ ความเข้าใจ และการวิเคราะห์เก่ียวกบัสมรรถนะ  
นกัวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน ก่อนการทดลองและหลงัการทดลองของกลุ่มทดลอง  
และกลุม่ควบคมุ ดงัปรากฏในตาราง 8 และภาพประกอบ 10 
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ตาราง 8 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความรู้ ความเข้าใจ และการวิเคราะห์เก่ียวกับสมรรถนะ  
นกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน ก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง ของกลุ่มทดลอง  
และกลุม่ควบคมุ 

 n 
ก่อนทดลอง หลงัทดลอง  

�̅� S.D. �̅� S.D. t p 
กลุม่ทดลอง 34 10.71 3.17 20.56 3.82 -31.719 .000* 
กลุม่ควบคมุ 34 10.76 3.09 10.85 2.78 -.620 .540 

* p-value ≤  .05 
 

จากตาราง 8 แสดงว่า กลุม่ทดลองท่ีเข้าร่วมโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนกัวิชาชีพ
นนัทนาการด้านการด าเนินงานหลังการทดลอง มีคะแนนความรู้ ความเข้าใจ และการวิเคราะห์
เก่ียวกับสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน สูงกว่าก่อนทดลอง พบว่า แตกต่าง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยก่อนทดลองมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 10.71 และหลัง
ทดลองมีคะแนนเฉล่ียเทา่กบั 20.56 

ส่วนกลุ่มควบคมุท่ีเข้าร่วมโปรแกรมการเรียนการสอนปกติ หลงัทดลองมีคะแนนความรู้ 
ความเข้าใจ และการวิเคราะห์เก่ียวกบัสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน สงูกว่า
ก่อนการทดลอง ไม่แตกต่างกัน โดยก่อนการทดลองมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 10.76 และหลังการ
ทดลองมีคะแนนเฉล่ียเทา่กบั 10.85 
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ภาพประกอบ 10 การเปรียบเทียบคะแนนความรู้ ความเข้าใจ และการวิเคราะห์
เก่ียวกบัสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน 

ก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง ของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความรู้ ความเข้าใจ และการวิเคราะห์
เก่ียวกับสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน ก่อนการทดลองและ 
หลังการทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  

ผลการเปรียบเทียบคะแนนความรู้ ความเข้าใจ และการวิเคราะห์เก่ียวกบัสมรรถนะ  
นักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ระหว่าง  
กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ ดงัปรากฏในตาราง 9-10 และภาพประกอบ 11 
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ตาราง 9 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความรู้ ความเข้าใจ และการวิเคราะห์เก่ียวกับสมรรถนะ  
นกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน ก่อนการทดลอง ระหวา่งกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 

 n 
ก่อนทดลอง  

�̅� S.D. t p 
กลุม่ทดลอง 34 10.71 3.17 -.077 .938 
กลุม่ควบคมุ 34 10.76 3.09   

* p-value ≤ .05 
 

จากตาราง 9 แสดงว่า ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองท่ีเข้าร่วมโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน และกลุ่มควบคมุท่ีเข้าร่วมโปรแกรมการเรียน 
การสอนปกติ มีคะแนนความรู้ ความเข้าใจ และการวิเคราะห์เก่ียวกับสมรรถนะนักวิชาชีพ
นนัทนาการด้านการด าเนินงาน พบว่า ไม่แตกต่างกัน โดยกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 10.71 
และกลุม่ควบคมุมีคะแนนเฉล่ียเทา่กบั 10.76  
 
ตาราง 10 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความรู้ ความเข้าใจ และการวิเคราะห์เก่ียวกับสมรรถนะ  
นกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน หลงัการทดลอง ระหวา่งกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 

 n 
หลงัการทดลอง  

�̅� S.D. t p 
กลุม่ทดลอง 34 20.56 3.82 11.962 .000* 
กลุม่ควบคมุ 34 10.85 2.78   

* p-value ≤  .05 
 

จากตาราง 10 แสดงว่า หลงัการทดลอง กลุ่มทดลองท่ีเข้าร่วมโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน มีคะแนนความรู้ ความเข้าใจ และการวิเคราะห์
เก่ียวกับสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน  สูงกว่ากลุ่มควบคุมท่ีเข้าร่วม
โปรแกรมการเรียนการสอนปกติ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยกลุ่ม
ทดลองมีคะแนนเฉล่ียเทา่กบั 20.56 และกลุม่ควบคมุมีคะแนนเฉล่ียเทา่กบั 10.85 
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ภาพประกอบ 11 การเปรียบเทียบคะแนนความรู้ ความเข้าใจ และการวิเคราะห์
เก่ียวกบัสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน 

ก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง ระหวา่งกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของกลุ่มทดลองท่ีมีต่อการเข้าร่วม
โปรแกรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน 

ความพึงพอใจของกลุ่มทดลองท่ีมีต่อการเข้าร่วมโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ  
นักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน ข้อค าถาม จ านวน 30 ข้อ ประกอบด้วย ด้านการจัด
โปรแกรม ด้านสถานท่ี ด้านวัสดุอุปกรณ์  ด้านโครงสร้าง ด้านความสัมพันธ์ และด้านการ
เคล่ือนไหวของโปรแกรมฯ ดงัปรากฏในตาราง 11-17 
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ตาราง 11 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโปรแกรม 
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงานของกลุ่มทดลอง โดยรวมและ  
เป็นรายด้าน 

รายการ �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 
ด้านการจดัโปรแกรมฯ 3.36 .350 มากที่สดุ 

ด้านสถานท่ี 3.38 .431 มากที่สดุ 
ด้านวสัดอุปุกรณ์ 3.34 .374 มากที่สดุ 
ด้านโครงสร้าง 3.35 .435 มากที่สดุ 

ด้านความสมัพนัธ์ 3.55 .412 มากที่สดุ 
ด้านการเคลือ่นไหวของโปรแกรมฯ 3.35 .400 มากที่สดุ 

รวม 3.39 .281 มากที่สุด 

 
จากตาราง 11 กลุ่มทดลองมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้าง

สมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( �̅� = 3.39,  
S.D. = .281) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุดทุกด้าน 

ได้แก่  ด้านความสัมพัน ธ์  (�̅� = 3.55, S.D. = .412) ด้านสถานท่ี  (�̅� = 3.38, S.D. = .431)  

ด้านการจัดโปรแกรม (�̅� = 3.36, S.D. = .350) ด้านการเคล่ือนไหวของโปรแกรมฯ (�̅� = 3.35, 

S.D. = .400) ด้านโครงสร้าง (�̅� = 3.35, S.D. = .435) และด้านวสัดุอุปกรณ์ (�̅� = 3.34, S.D. = .374) 
ตามล าดบั 
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ตาราง 12 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโปรแกรม 
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงานของกลุ่มทดลอง ด้านการจัด
โปรแกรม เป็นรายข้อ 

ด้านการจัดโปรแกรม �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. โปรแกรมฯ ที่จดัขึน้ตรงความต้องการ/ 
ความสนใจของทา่น 

3.18 .520 มาก 

2. โปรแกรมฯ ที่ทา่นเข้าร่วมช่วยพฒันาความรู้และ
สมรรถนะการเป็นนกัวชิาชีพนนัทนาการของทา่น 

3.47 .563 มากที่สดุ 

3. ระยะเวลาในการอบรมแตล่ะครัง้มีความ
เหมาะสม 

3.15 .557 มาก 

4. ทา่นตระหนกัถงึความส าคญัของการพฒันา
ตนเองจากการเข้าร่วมโปรแกรมฯ 

3.41 .499 มากที่สดุ 

5. โปรแกรมฯ ที่ทา่นเข้าร่วมสามารถน าไป
ประยกุต์ใช้ได้ในการเรียนและการเป็นนกัวิชาชีพ
นนัทนาการในอนาคตของทา่นได้ 

3.59 .556 มากที่สดุ 

รวม 3.36 .350 มากที่สุด 

 
จากตาราง 12 กลุ่มทดลองมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้าง

สมรรถนะนกัวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน ด้านการจดัโปรแกรม อยู่ในระดบัมากท่ีสุด  

(�̅� = 3.36, S.D. = .350) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด
และมาก โดยข้อท่ีมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสดุ คือ ข้อ 5. โปรแกรมฯ ท่ีท่านเข้าร่วมสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ได้ในการเรียนและการเป็นนักวิชาชีพนันทนาการในอนาคตของท่านได้   

(�̅� = 3.59, S.D. = .556) ข้อ 2. โปรแกรมฯ ท่ีท่านเข้าร่วมช่วยพัฒนาความรู้และสมรรถนะการ

เป็นนักวิชาชีพนันทนาการของท่าน  (�̅� = 3.47, S.D. = .563) และข้อ 4. ท่านตระหนักถึง

ความส าคญัของการพฒันาตนเองจากการเข้าร่วมโปรแกรมฯ (�̅� = 3.41, S.D. = .499) ส่วนข้อท่ี
มีความพึงพอใจในระดบัมาก คือ ข้อ 1. โปรแกรมฯ ท่ีจดัขึน้ตรงความต้องการ/ความสนใจของท่าน 

(�̅� = 3.18, S.D. = .520) และข้อ 3. ระยะเวลาในการอบรมแต่ละครัง้มีความเหมาะสม (�̅� = 3.15, 
S.D. = .557) ตามล าดบั 
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ตาราง 13 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโปรแกรม 
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงานของกลุ่มทดลอง ด้านสถานท่ี  
เป็นรายข้อ 

ด้านสถานที่ �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. สถานท่ีในการจดัโปรแกรมฯ อบรม 
มีความเหมาะสมกบักิจกรรมที่ท า 

3.32 .588 มากที่สดุ 

2. บรรยากาศในการอบรมเหมาะสม  
เอือ้ตอ่การจดักิจกรรม 

3.35 .645 มากที่สดุ 

3. สถานท่ีมีความสะอาดเหมาะสมแก่การจดัอบรม 3.41 .608 มากที่สดุ 
4. สถานท่ีในการจดัอบรมมีความปลอดภยั เพียงพอ
ตอ่การท ากิจกรรม (เช่น แสงสวา่ง  
ขนาดของห้อง ฯลฯ) 

3.35 .543 มากที่สดุ 

5. สถานท่ีจดักิจกรรมการอบรมมีสิง่อ านวย 
ความสะดวกเอือ้ตอ่การอบรม 

3.44 .561 มากที่สดุ 

รวม 3.38 .431 มากที่สุด 

 
จากตาราง 13 กลุ่มทดลองมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้าง

สมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน ด้านสถานท่ี อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (�̅� = 3.38, 
S.D. = .431) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ  

คือ ข้อ 5. สถานท่ีจัดกิจกรรมการอบรมมีสิ่งอ านวยความสะดวกเอือ้ต่อการอบรม  (�̅� = 3.44,  

S.D. = .561) ข้อ 3. สถานท่ีมีความสะอาดเหมาะสมแก่การจัดอบรม  (�̅� = 3.41, S.D. = .608)  

ข้อ 2. บรรยากาศในการอบรมเหมาะสมเอือ้ต่อการจัดกิจกรรม (�̅� = 3.35, S.D. = .645) ข้อ 4. 
สถานท่ีในการจดัอบรมมีความปลอดภัย เพียงพอต่อการท ากิจกรรม (เช่น แสงสว่าง ขนาดของ

ห้อง ฯลฯ) (�̅� = 3.35, S.D. = .543) และข้อ 1. สถานท่ีในการจัดโปรแกรมฯ อบรมมีความ

เหมาะสมกบักิจกรรมท่ีท า (�̅� = 3.32, S.D. = .588) ตามล าดบั 
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ตาราง 14 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโปรแกรม 
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงานของกลุ่มทดลอง ด้านวัสดุ
อปุกรณ์ เป็นรายข้อ 

ด้านวัสดุอุปกรณ์ �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. อปุกรณ์มีความเหมาะสมสอดคล้องกบั 
การอบรม 

3.26 .618 มากที่สดุ 

2. อปุกรณ์มีความปลอดภยัเพียงพอตอ่ 
การอบรม 

3.29 .462 มากที่สดุ 

3. อปุกรณ์มีจ านวนเพยีงพอกบัผู้ เข้าร่วม 3.38 .551 มากที่สดุ 
4. อปุกรณ์อยูใ่นสภาพพร้อมใช้งานอยูเ่สมอ 3.47 .506 มากที่สดุ 
5. อปุกรณ์และสือ่ที่ใช้ในการอบรมมีสว่นชว่ยให้
ทา่นสามารถพฒันาความรู้และสมรรถนะ 
นกัวิชาชีพนนัทนาการของทา่นได้ 

3.26 .447 มากที่สดุ 

รวม 3.34 .374 มากที่สุด 

 
จากตาราง 14 กลุ่มทดลองมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้าง

สมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน ด้านวัสดุอุปกรณ์ อยู่ในระดับมากท่ีสุด  

(�̅� = 3.34, S.D. = .374) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 

ทุกข้อ คือ ข้อ 4. อุปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่ เสมอ (�̅� = 3.47, S.D. = .506) ข้อ 3. 

อปุกรณ์มีจ านวนเพียงพอกับผู้ เข้าร่วม (�̅� = 3.38, S.D. = .551) ข้อ 2. อุปกรณ์มีความปลอดภัย

เพียงพอต่อการอบรม (�̅� = 3.29, S.D. = .462) ข้อ 1. อุปกรณ์มีความเหมาะสมสอดคล้องกับ 

การอบรม (�̅� = 3.26, S.D. = .618) และข้อ 5. อปุกรณ์และส่ือท่ีใช้ในการอบรมมีส่วนช่วยให้ท่าน

สามารถพฒันาความรู้และสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการของท่านได้ (�̅� = 3.26, S.D. = .447) 
ตามล าดบั 
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ตาราง 15 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโปรแกรม 
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงานของกลุ่มทดลอง ด้านโครงสร้าง  
เป็นรายข้อ 

ด้านโครงสร้าง �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. ผู้น าชีแ้จงข้อตกลงการเข้าร่วมโปรแกรมฯ  
ในแตล่ะกิจกรรมการอบรมชดัเจน 

3.41 .656 มากที่สดุ 

2. กฎระเบียบ ข้อตกลงในการเข้าร่วมกิจกรรมการ
อบรมแตล่ะครัง้มีความเหมาะสม 

3.26 .618 มากที่สดุ 

3. กฎ กติกา ข้อตกลงในแตล่ะกิจกรรม 
การอบรมเข้าใจง่าย ไมซ่บัซ้อน 

3.44 .560 มากที่สดุ 

4. รูปแบบโปรแกรมแบบชัน้เรียนเป็นรูปแบบการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกบัการเรียนรู้ของทา่น 

3.23 .654 มาก 

5. กฎ กติกา ข้อตกลงการด าเนินการของแตล่ะ
กิจกรรมการอบรม ช่วยให้ทา่นสามารถพฒันา
ความรู้และสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการ 
ของทา่นได้ 

3.41 .499 มากที่สดุ 

รวม 3.35 .435 มากที่สุด 

 
จากตาราง 15 กลุ่มทดลองมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้าง

สมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน ด้านโครงสร้าง อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (�̅� = 3.35, 
S.D. = .435) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุดและมาก  
โดยข้อท่ีมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสดุ คือ ข้อ 3. กฎ กตกิา ข้อตกลงในแตล่ะกิจกรรมการอบรม

เข้าใจง่าย ไม่ซบัซ้อน (�̅� = 3.44, S.D. = .560) ข้อ 1. ผู้น าชีแ้จงข้อตกลงการเข้าร่วมโปรแกรมฯ 

ในแต่ละกิจกรรมการอบรมชัด เจน  (�̅� = 3.41, S.D. = .656) ข้อ  5. กฎ  กติกา ข้อตกลง 
การด าเนินการของแต่ละกิจกรรมการอบรม  ช่วยให้ท่านสามารถพัฒนาความรู้และสมรรถนะ 

นักวิชาชีพนันทนาการของท่านได้ (�̅� = 3.41, S.D. = .499) ข้อ 2. กฎระเบียบ ข้อตกลงในการเข้า

ร่วมกิจกรรมการอบรมแต่ละครัง้มีความเหมาะสม (�̅� = 3.26, S.D. = .618) ส่วนข้อท่ีมีความพึง

พอใจในระดบัมาก คือ ข้อ 4. รูปแบบโปรแกรมแบบชัน้เรียนเป็นรูปแบบการเรียนรู้ (�̅� = 3.23, S.D. = 
.654) ตามล าดบั 
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ตาราง 16 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโปรแกรม 
เพ่ื อเส ริมส ร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงานของกลุ่มทดล อง  
ด้านความสมัพนัธ์ เป็นรายข้อ 

ด้านความสัมพันธ์ �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. ผู้น ากิจกรรมการอบรมมีมนษุย์สมัพนัธ์ที่ดีตอ่
ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม 

3.59 .608 มากที่สดุ 

2. ทา่นมีความกล้าในการปฏิสมัพนัธ์กบั 
บคุคลอื่นๆ มากขึน้ 

3.56 .503 มากที่สดุ 

3. ทา่นตระหนกัถงึความส าคญัของการอบรม 
ที่ต้องมีผู้น ากิจกรรมในการให้ความรู้ 

3.65 .485 มากที่สดุ 

4. ทา่นรู้สกึวา่ตนเองมีความกล้าเมื่อได้เข้าร่วม
โปรแกรมฯ 

3.41 .656 มากที่สดุ 

5. ทา่นรู้สกึพงึพอใจตอ่บทบาทการเป็นผู้น า 
และผู้ตามของตนเองในการเข้าร่วมโปรแกรมฯ 

3.53 .563 มากที่สดุ 

รวม 3.55 .412 มากที่สุด 

 
จากตาราง 16 กลุ่มทดลองมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้าง

สมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน ด้านความสัมพันธ์ อยู่ในระดับมากท่ีสุด  

(�̅� = 3.55, S.D. = .412) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด
ทกุข้อ คือ ข้อ 3. ท่านตระหนกัถึงความส าคญัของการอบรมท่ีต้องมีผู้น ากิจกรรมในการให้ความรู้ 

(�̅� = 3.65, S.D. = .485) ข้อ 1. ผู้น ากิจกรรมการอบรมมีมนุษย์สมัพันธ์ท่ีดีต่อผู้ เข้าร่วมกิจกรรม 

(�̅� = 3.59, S.D. = .608) ข้อ 2. ท่านมีความกล้าในการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนๆ มากขึน้  (�̅� = 
3.56, S.D. = .503) ข้อ 5. ท่านรู้สึกพึงพอใจต่อบทบาทการเป็นผู้น าและผู้ตามของตนเองในการ

เข้าร่วมโปรแกรมฯ (�̅� = 3.53, S.D. = .563) และข้อ 4. ท่านรู้สึกว่าตนเองมีความกล้าเม่ือได้เข้า

ร่วมโปรแกรมฯ (�̅� = 3.41, S.D. = .656) ตามล าดบั 
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ตาราง 17 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโปรแกรม 
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงานของกลุ่มทดลอง ด้านการ
เคล่ือนไหวของโปรแกรมฯ เป็นรายข้อ 

ด้านการเคลื่อนไหวของโปรแกรมฯ �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. กิจกรรมการอบรมมคีวามลืน่ไหลดี  
ไมม่ีอปุสรรคระหวา่งท ากิจกรรม 

3.09 .621 มาก 

2. ผู้น ามีความส าคญัที่ท าให้กิจกรรมการอบรม
ราบร่ืน 

3.35 .597 มากที่สดุ 

3. กิจกรรมการอบรมแตล่ะวนัมกีารวางแผน 
อยา่งเป็นขัน้ตอน ชว่ยท าให้ทา่นเกิดการเรียนรู้ 
ในกิจกรรมตอ่ไปได้งา่ยขึน้ 

3.50 .564 มากที่สดุ 

4. ผู้น ากิจกรรมการอบรมมีการสร้างก าลงัใจ  
และกระตุ้นให้ทา่นเกิดความรู้สกึท้าทาย 
และเกิดความต้องการเรียนรู้ตลอดเวลา 

3.47 .563 มากที่สดุ 

5. ทา่นพงึพอใจตอ่การเข้าร่วมโปรแกรมฯ 3.32 .534 มากที่สดุ 
รวม 3.35 .400 มากที่สุด 

 
จากตาราง 17 กลุ่มทดลองมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้าง

สมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน ด้านการเคล่ือนไหวของโปรแกรมฯ อยู่ใน

ระดบัมากท่ีสุด (�̅� = 3.35, S.D. = .400) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสดุและมาก โดยข้อท่ีมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสดุ คือ ข้อ 3. กิจกรรมการอบรม
แต่ละวนัมีการวางแผนอย่างเป็นขัน้ตอน ช่วยท าให้ท่านเกิดการเรียนรู้ในกิจกรรมตอ่ไปได้ง่ายขึน้  

(�̅� = 3.50, S.D. = .564) ข้อ 4. ผู้น ากิจกรรมการอบรมมีการสร้างก าลงัใจและกระตุ้นให้ท่านเกิด

ความรู้สึกท้าทายและเกิดความต้องการเรียนรู้ตลอดเวลา  (�̅� = 3.47, S.D. = .563) ข้อ 2. ผู้น า 

มีความส าคญัท่ีท าให้กิจกรรมการอบรมราบร่ืน (�̅� = 3.35, S.D. = .597) ข้อ 5. ท่านพึงพอใจต่อ

การเข้าร่วมโปรแกรมฯ (�̅� = 3.32, S.D. = .534) ส่วนข้อท่ีมีความพึงพอใจในระดบัมาก คือ ข้อ 1. 

กิจกรรมการอบรมมีความล่ืนไหลดี ไม่มีอุปสรรคระหว่างท ากิจกรรม  (�̅� = 3.09, S.D. = .621) 
ตามล าดบั 
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ภาพประกอบ 12 ความพงึพอใจตอ่การเข้าร่วมโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ 
นกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงานของกลุม่ทดลอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  5 ผลการประเมินผลงานการปฏิบัติกิจกรรมระหว่างการเข้าร่วมโปรแกรม 
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงานของกลุ่มทดลอง 

การประเมินผลงานระหว่างการท ากิจกรรมอบรม โดยต้องมีองค์ประกอบต่างๆ 
ประกอบด้วย การวางแผน การพฒันา และการจดัการทรัพยากร (Resource Planning, Development, 
and Management) การจัดการบ ารุงรักษา (Maintenance Management) และการด าเนินการ 
สิ่งอ านวยความสะดวก (Facility Operation) ของโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพ
นนัทนาการด้านการด าเนินงาน ดงัปรากฏในตาราง 18 
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ตาราง 18 ผลการประเมินผลงานการปฏิบตัิกิจกรรมระหว่างการเข้าร่วมโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงานของกลุม่ทดลอง 

ชื่อผลงาน องค์ประกอบ 
คะแนน 
ที่ได้ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ
คะแนน 

ศนูย์กีฬา นนัทนาการ 
Maximum 

การวางแผน การพฒันา  
และการจดัการทรัพยากร  

4 

3.67 ดีมาก การจดัการบ ารุงรักษา  4 
การด าเนินการสิง่อ านวย 
ความสะดวก  

3 

ศนูย์พฒันาสง่เสริม
นวตักรรมทางนนัทนาการ 

การวางแผน การพฒันา  
และการจดัการทรัพยากร  

4 

3.33 ดีมาก การจดัการบ ารุงรักษา  3 
การด าเนินการสิง่อ านวย 
ความสะดวก  

3 

ศนูย์นนัทนาการ 
ตกึพนัล้าน 

การวางแผน การพฒันา  
และการจดัการทรัพยากร  

4 

3.67 ดีมาก การจดัการบ ารุงรักษา  3 
การด าเนินการสิง่อ านวย 
ความสะดวก  

4 

 
จากตาราง 18 พบว่า ผลการประเมินผลงานการปฏิบัติกิจกรรมระหว่างการเข้าร่วม

โปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงานของกลุ่มทดลอง มีค่า
คะแนนเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 3.33-3.67 อยูใ่นเกณฑ์ระดบัดีมาก 
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ส่วนที่  6 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่ มเติมเก่ียวกับการจัดโปรแกรม 
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน 

1.  เนือ้หามีรายละเอียดมาก และยากตอ่ความเข้าใจจนท าให้เกิดความเบื่อ 
2.  ควรเพิ่มกิจกรรมนนัทนาการระหว่างการสอน เพ่ือความสนกุสนานและผ่อนคลาย 
3.  ระยะเวลาของโปรแกรมนานเกินไป 
4.  การบรรยายมีความเหมาะสม แตเ่อกสารประกอบการบรรยายมีจ านวนมากเกินไป 
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ตอนที่  3 ผลการขยายผลโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการ
ด้านการด าเนินงาน 

ผู้วิจยัได้น าโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน  
ไปขยายผล โดยท าการทดลองกับนิ สิต  นักศึกษาท่ีก าลังศึกษา ในสถาบันการศึกษา
ระดบัอดุมศึกษาท่ีมีการจดัการเรียนการสอนสาขาวิชานนัทนาการหรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง และเป็น 
ผู้ ท่ีมีประสบการณ์ในการเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมนันทนาการ เช่น การอยู่ค่ายพักแรม  
หรือกิจกรรมเกมนนัทนาการ จ านวน 3 สถาบนั รวมทัง้สิน้ 98 คน มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ 
ส่วนที่  1 ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มขยายผลท่ีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต

กรุงเทพ 
กลุ่มขยายผล คือ นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ ท่ีก าลังศึกษา 

อยู่ในสาขาวิชานนัทนาการและการท่องเท่ียว และเป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์ในการเข้าร่วมโครงการหรือ
กิจกรรมนันทนาการ เช่น การอยู่ค่ายพักแรม หรือกิจกรรมเกมนันทนาการ จ านวน 32 คน  
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 53.12 เป็นเพศชาย จ านวน 15 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 46.88 และมีอายรุะหว่าง 18-22 ปี 

ส่วนที่  2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความรู้ ความเข้าใจ และการวิเคราะห์
เก่ียวกับสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน ก่อนและหลังเข้าร่วม
โปรแกรม ของกลุ่มขยายผลที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ 

ผลการเปรียบเทียบคะแนนความรู้ ความเข้าใจ และการวิเคราะห์เก่ียวกบัสมรรถนะ
นกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน ก่อนและหลงัเข้าร่วมโปรแกรม ของกลุ่มขยายผลท่ีสถาบนั
การพลศกึษา วิทยาเขตกรุงเทพ ดงัปรากฏในตาราง 19 
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ตาราง 19 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความรู้ ความเข้าใจ และการวิเคราะห์เก่ียวกับสมรรถนะ 
นักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน ก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรม ของกลุ่มขยายผล  
ท่ีสถาบนัการพลศกึษา วิทยาเขตกรุงเทพ 

 n �̅� S.D. d df t p 
ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม 32 9.94 2.61 -9.62 31 -24.961 .000* 
หลงัเข้าร่วมโปรแกรม 32 19.56 3.80     

* p-value ≤  .05 
 

จากตาราง 19 กลุ่มขยายผลท่ีสถาบนัการพลศกึษา วิทยาเขตกรุงเทพท่ีเข้าร่วมโปรแกรม
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน พบว่า หลงัเข้าร่วมโปรแกรม  
มีคะแนนความรู้ ความเข้าใจ และการวิเคราะห์เก่ียวกับสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการ
ด าเนินงานสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
โดยก่อนเข้าร่วมโปรแกรมมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 9.94 และหลังเข้าร่วมโปรแกรมมีคะแนนเฉล่ีย
เทา่กบั 19.56 
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ส่วนที่  3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของกลุ่มขยายผลท่ีสถาบัน 
การพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ ที่ มีต่อการเข้าร่วมโปรแกรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ 
นักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน 

ความพึงพอใจของกลุ่มขยายผลท่ีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ ท่ีมีต่อ 
การเข้าร่วมโปรแกรมเพ่ื อเส ริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน  
ข้อค าถามจ านวน 30 ข้อ ประกอบด้วย ด้านการจัดโปรแกรม ด้านสถานท่ี ด้านวัสดุอุปกรณ์  
ด้านโครงสร้าง ด้านความสมัพนัธ์ และด้านการเคล่ือนไหวของโปรแกรมฯ ดงัปรากฏในตาราง 20-
26 
 
ตาราง 20 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโปรแกรม 
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงานของกลุ่มขยายผล ท่ีสถาบัน 
การพลศกึษา วิทยาเขตกรุงเทพ โดยรวมและเป็นรายด้าน 

รายการ �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 
ด้านการจดัโปรแกรมฯ 3.18 .323 มาก 

ด้านสถานท่ี 3.07 .416 มาก 
ด้านวสัดอุปุกรณ์ 3.17 .491 มาก 
ด้านโครงสร้าง 3.12 .520 มาก 

ด้านความสมัพนัธ์ 3.29 .364 มากที่สดุ 
ด้านการเคลือ่นไหวของโปรแกรมฯ 3.17 .401 มาก 

รวม 3.17 .339 มาก 

 
จากตาราง 20 กลุ่มขยายผลท่ีสถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ มีความพึงพอใจ

ตอ่การเข้าร่วมโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงานโดยรวม

อยู่ในระดบัมาก (�̅� = 3.17, S.D. = .339) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุดและมาก โดยด้านท่ีมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด คือ ด้านความสัมพันธ์  

(�̅� = 3.29, S.D. = .364) ส่วนด้านท่ีมีความพึงพอใจในระดับมาก คือ ด้านการจัดโปรแกรมฯ  

(�̅� = 3.18, S.D. = .323) ด้านวัสดุอุปกรณ์ (�̅� = 3.17, S.D. = .491) ด้านการเคล่ือนไหวของ

โปรแกรมฯ (�̅� = 3.17, S.D. = .401) ด้านโครงสร้าง (�̅� = 3.12, S.D. = .520) และด้านสถานท่ี 

(�̅� = 3.07, S.D. = .416) ตามล าดบั 
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ตาราง 21 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโปรแกรม 
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงานของกลุ่มขยายผล ท่ีสถาบัน 
การพลศกึษา วิทยาเขตกรุงเทพ ด้านการจดัโปรแกรม เป็นรายข้อ 

ด้านการจัดโปรแกรม �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. โปรแกรมฯ ที่จดัขึน้ตรงความต้องการ/ 
ความสนใจของทา่น 

3.20 .523 มาก 

2. โปรแกรมฯ ที่ทา่นเข้าร่วมช่วยพฒันาความรู้และ
สมรรถนะการเป็นนกัวชิาชีพนนัทนาการของทา่น 

3.00 .458 มาก 

3. ระยะเวลาในการอบรมแตล่ะครัง้มีความ
เหมาะสม 

3.10 .552 มาก 

4. ทา่นตระหนกัถงึความส าคญัของการพฒันา
ตนเองจากการเข้าร่วมโปรแกรมฯ 

3.20 .410 มาก 

5. โปรแกรมฯ ที่ทา่นเข้าร่วมสามารถน าไป
ประยกุต์ใช้ได้ในการเรียนและการเป็นนกัวิชาชีพ
นนัทนาการในอนาคตของทา่นได้ 

3.40 .502 มากที่สดุ 

รวม 3.18 .323 มาก 

 
จากตาราง 21 กลุ่มขยายผลท่ีสถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ มีความพึงพอใจ

ต่อการเข้าร่วมโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน  

ด้านการจัดโปรแกรม อยู่ในระดบัมาก (�̅� = 3.18, S.D. = .323) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  
มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุดและมาก โดยข้อท่ีมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด คือ  
ข้อ 5. โปรแกรมฯ ท่ีท่านเข้าร่วมสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ในการเรียนและการเป็นนักวิชาชีพ

นนัทนาการในอนาคตของทา่นได้ (�̅� = 3.40, S.D. = .502) สว่นข้อท่ีมีความพึงพอใจในระดบัมาก 

คือ ข้อ 1. โปรแกรมฯ ท่ีจัดขึน้ตรงความต้องการ/ความสนใจของท่าน  (�̅� = 3.20, S.D. = .523)  

ข้อ 4. ท่านตระหนกัถึงความส าคญัของการพฒันาตนเองจากการเข้าร่วมโปรแกรมฯ (�̅� = 3.20, 

S.D. = .410) ข้อ 3. ระยะเวลาในการอบรมแต่ละครัง้มีความเหมาะสม (�̅� = 3.10, S.D. = .552) 
และข้อ 2. โปรแกรมฯ ท่ีท่านเข้าร่วมช่วยพัฒนาความรู้และสมรรถนะการเป็นนักวิชาชีพ

นนัทนาการของทา่น (�̅� = 3.00, S.D. = .458) ตามล าดบั  
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ตาราง 22 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโปรแกรม 
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงานของกลุ่มขยายผล ท่ีสถาบัน 
การพลศกึษา วิทยาเขตกรุงเทพ ด้านสถานท่ี เป็นรายข้อ 

ด้านสถานที่ �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. สถานท่ีในการจดัโปรแกรมฯ อบรมมีความ
เหมาะสมกบักิจกรรมที่ท า 

3.15 .489 มาก 

2. บรรยากาศในการอบรมเหมาะสมเอือ้ตอ่ 
การจดักิจกรรม 

3.10 .640 มาก 

3. สถานท่ีมีความสะอาดเหมาะสมแก่การจดัอบรม 2.80 .695 มาก 
4. สถานท่ีในการจดัอบรมมีความปลอดภยั เพียงพอ
ตอ่การท ากิจกรรม (เช่น แสงสวา่ง  
ขนาดของห้อง ฯลฯ) 

3.15 .489 มาก 

5. สถานท่ีจดักิจกรรมการอบรมมีสิง่อ านวย 
ความสะดวกเอือ้ตอ่การอบรม 

3.15 .489 มาก 

รวม 3.07 .416 มาก 

 
จากตาราง 22 กลุ่มขยายผลท่ีสถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ มีความพึงพอใจ

ต่อการเข้าร่วมโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน  

ด้านสถานท่ี อยูใ่นระดบัมาก (�̅� = 3.07, S.D. = .416) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ คือ ข้อ 5. สถานท่ีจัดกิจกรรมการอบรมมีสิ่งอ านวยความสะดวก 

เอือ้ต่อการอบรม  (�̅� = 3.15, S.D. = .489) ข้อ 4. สถานท่ีในการจัดอบรมมีความปลอดภัย 

เพียงพอต่อการท ากิจกรรม (เช่น แสงสว่าง ขนาดของห้อง ฯลฯ) ( �̅� = 3.15, S.D. = .489)  

ข้อ 1. สถานท่ีในการจัดโปรแกรมฯ อบรมมีความเหมาะสมกับกิจกรรมท่ีท า (�̅� = 3.15, S.D. = .489)  

ข้อ 2. บรรยากาศในการอบรมเหมาะสมเอือ้ต่อการจดักิจกรรม (�̅� = 3.10, S.D. = .640) และข้อ 3. 

สถานท่ีมีความสะอาดเหมาะสมแก่การจดัอบรม (�̅� = 2.80, S.D. = .695) ตามล าดบั 
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ตาราง 23 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโปรแกรม 
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงานของกลุ่มขยายผล ท่ีสถาบัน 
การพลศกึษา วิทยาเขตกรุงเทพ ด้านวสัดอุปุกรณ์ เป็นรายข้อ 

ด้านวัสดุอุปกรณ์ �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. อปุกรณ์มีความเหมาะสมสอดคล้องกบั 
การอบรม 

3.10 .718 มาก 

2. อปุกรณ์มีความปลอดภยัเพียงพอตอ่ 
การอบรม 

3.25 .550 มาก 

3. อปุกรณ์มีจ านวนเพยีงพอกบัผู้ เข้าร่วม 2.95 .604 มาก 
4. อปุกรณ์อยูใ่นสภาพพร้อมใช้งานอยูเ่สมอ 3.20 .523 มาก 
5. อปุกรณ์และสือ่ที่ใช้ในการอบรมมีสว่นชว่ยให้
ทา่นสามารถพฒันาความรู้และสมรรถนะ 
นกัวิชาชีพนนัทนาการของทา่นได้ 

3.35 .670 มากที่สดุ 

รวม 3.17 .491 มาก 

 
จากตาราง 23 กลุ่มขยายผลท่ีสถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ มีความพึงพอใจ

ต่อการเข้าร่วมโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน  

ด้านวัสดุอุปกรณ์ อยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.17, S.D. = .491) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  
มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุดและมาก โดยข้อท่ีมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด ข้อ 5. 
อปุกรณ์และส่ือท่ีใช้ในการอบรมมีส่วนชว่ยให้ท่านสามารถพฒันาความรู้และสมรรถนะนกัวิชาชีพ

นนัทนาการของท่านได้ (�̅� = 3.35, S.D. = .670) สว่นข้อท่ีมีความพงึพอใจในระดบัมาก คือ ข้อ 2. 

อุปกรณ์มีความปลอดภัยเพียงพอต่อการอบรม  (�̅� = 3.25, S.D. = .550) ข้อ 4. อุปกรณ์อยู่ใน

สภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ (�̅� = 3.20, S.D. = .523) ข้อ 1. อุปกรณ์มีความเหมาะสมสอดคล้อง

กับการอบรม  (�̅� = 3.10, S.D. = .718) และข้อ 3. อุปกรณ์ มีจ านวนเพียงพอกับผู้ เข้าร่วม  

(�̅� = 2.95, S.D. = .604) ตามล าดบั 
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ตาราง 24 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโปรแกรม 
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงานของกลุ่มขยายผล ท่ีสถาบัน 
การพลศกึษา วิทยาเขตกรุงเทพ ด้านโครงสร้าง เป็นรายข้อ 

ด้านโครงสร้าง �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. ผู้น าชีแ้จงข้อตกลงการเข้าร่วมโปรแกรมฯ  
ในแตล่ะกิจกรรมการอบรมชดัเจน 

3.30 .732 มากที่สดุ 

2. กฎระเบียบ ข้อตกลงในการเข้าร่วมกิจกรรมการ
อบรมแตล่ะครัง้มีความเหมาะสม 

3.10 .718 มาก 

3. กฎ กติกา ข้อตกลงในแตล่ะกิจกรรม 
การอบรมเข้าใจง่าย ไมซ่บัซ้อน 

3.10 .552 มาก 

4. รูปแบบโปรแกรมแบบชัน้เรียนเป็นรูปแบบ 
การเรียนรู้ทีเ่หมาะสมกบัการเรียนรู้ของทา่น 

3.05 .604 มาก 

5. กฎ กติกา ข้อตกลงการด าเนินการของแตล่ะ
กิจกรรมการอบรม ช่วยให้ทา่นสามารถพฒันา
ความรู้และสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการ 
ของทา่นได้ 

3.05 .604 มาก 

รวม 3.12 .520 มาก 

 
จากตาราง 24 กลุ่มขยายผลท่ีสถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ มีความพึงพอใจ

ต่อการเข้าร่วมโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน  

ด้านโครงสร้าง อยู่ในระดบัมาก (�̅� = 3.12, S.D. = .520) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสดุและมาก โดยข้อท่ีมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสดุ คือ ข้อ 1. ผู้น า

ชีแ้จงข้อตกลงการเข้าร่วมโปรแกรมฯ ในแต่ละกิจกรรมการอบรมชดัเจน  (�̅� = 3.30, S.D. = .732) 
ส่วนข้อท่ีมีความพึงพอใจในระดบัมาก คือ ข้อ 3. กฎ กติกา ข้อตกลงในแต่ละกิจกรรมการอบรม

เข้าใจง่าย ไม่ซบัซ้อน (�̅� = 3.10, S.D. = .552) ข้อ 2. กฎระเบียบ ข้อตกลงในการเข้าร่วมกิจกรรม

การอบรมแต่ละครัง้มีความเหมาะสม  (�̅� = 3.10, S.D. = .718) ข้อ 5. กฎ กติกา ข้อตกลง 
การด าเนินการของแต่ละกิจกรรมการอบรม  ช่วยให้ท่านสามารถพัฒนาความรู้และสมรรถนะ 

นกัวิชาชีพนนัทนาการของท่านได้ (�̅� = 3.05, S.D. = .604) และข้อ 4. รูปแบบโปรแกรมแบบชัน้เรียน

เป็นรูปแบบการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัการเรียนรู้ของทา่น (�̅� = 3.05, S.D. = .604) ตามล าดบั  
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ตาราง 25 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโปรแกรม 
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงานของกลุ่มขยายผล ท่ีสถาบัน 
การพลศกึษา วิทยาเขตกรุงเทพ ด้านความสมัพนัธ์ เป็นรายข้อ 

ด้านความสัมพันธ์ �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. ผู้น ากิจกรรมการอบรมมีมนษุย์สมัพนัธ์ที่ดี 
ตอ่ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม 

3.30 .571 มากที่สดุ 

2. ทา่นมีความกล้าในการปฏิสมัพนัธ์กบั 
บคุคลอื่นๆ มากขึน้ 

3.35 .489 มากที่สดุ 

3. ทา่นตระหนกัถงึความส าคญัของการอบรม 
ที่ต้องมีผู้น ากิจกรรมในการให้ความรู้ 

3.25 .444 มาก 

4. ทา่นรู้สกึวา่ตนเองมีความกล้าเมื่อได้เข้าร่วม
โปรแกรมฯ 

3.20 .523 มาก 

5. ทา่นรู้สกึพงึพอใจตอ่บทบาทการเป็นผู้น าและ 
ผู้ตามของตนเองในการเข้าร่วมโปรแกรมฯ 

3.35 .489 มากที่สดุ 

รวม 3.29 .364 มากที่สุด 

 
จากตาราง 25 กลุ่มขยายผลท่ีสถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ มีความพึงพอใจ

ต่อการเข้าร่วมโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน  

ด้านความสัมพันธ์ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (�̅� = 3.29, S.D. = .364) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุดและมาก โดยข้อท่ีมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด  
คือ ข้อ 5. ท่านรู้สกึพึงพอใจตอ่บทบาทการเป็นผู้น าและผู้ตามของตนเองในการเข้าร่วมโปรแกรมฯ   

(�̅� = 3.35, S.D. = .489) ข้อ 2. ท่านมีความกล้าในการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนๆ มากขึน้  (�̅� = 

3.35, S.D. = .489) ข้อ 1. ผู้น ากิจกรรมการอบรมมีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีต่อผู้ เข้าร่วมกิจกรรม  (�̅� = 
3.30, S.D. = .571) สว่นข้อท่ีมีความพึงพอใจในระดบัมาก คือ ข้อ 3. ท่านตระหนกัถึงความส าคญั

ของการอบรมท่ีต้องมีผู้น ากิจกรรมในการให้ความรู้ (�̅� = 3.25, S.D. = .444) และข้อ 4. ท่านรู้สึก

วา่ตนเองมีความกล้าเม่ือได้เข้าร่วมโปรแกรมฯ (�̅� = 3.20, S.D. = .523) ตามล าดบั 
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ตาราง 26 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโปรแกรม 
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงานของกลุ่มขยายผล ท่ีสถาบัน 
การพลศกึษา วิทยาเขตกรุงเทพ ด้านความสมัพนัธ์ เป็นรายข้อ 

ด้านการเคลื่อนไหวของโปรแกรมฯ �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. กิจกรรมการอบรมมคีวามลืน่ไหลดี  
ไมม่ีอปุสรรคระหวา่งท ากิจกรรม 

3.30 .470 มากที่สดุ 

2. ผู้น ามีความส าคญัที่ท าให้กิจกรรมการอบรม
ราบร่ืน 

3.10 .307 มาก 

3. กิจกรรมการอบรมแตล่ะวนัมกีารวางแผน 
อยา่งเป็นขัน้ตอน ชว่ยท าให้ทา่นเกิดการเรียนรู้ 
ในกิจกรรมตอ่ไปได้งา่ยขึน้ 

3.10 .640 มาก 

4. ผู้น ากิจกรรมการอบรมมีการสร้างก าลงัใจและ
กระตุ้นให้ทา่นเกิดความรู้สกึท้าทายและเกิดความ
ต้องการเรียนรู้ตลอดเวลา 

2.95 .686 มาก 

5. ทา่นพงึพอใจตอ่การเข้าร่วมโปรแกรมฯ 3.40 .598 มากที่สดุ 
รวม 3.17 .401 มาก 

 
จากตาราง 26 กลุ่มขยายผลท่ีสถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ มีความพึงพอใจ

ต่อการเข้าร่วมโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน  

ด้านการเคล่ือนไหวของโปรแกรมฯ อยู่ในระดบัมาก (�̅� = 3.17, S.D. = .401) เม่ือพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุดและมาก โดยข้อท่ีมีความพึงพอใจในระดับ 

มากท่ีสุด คือ ข้อ 5. ท่านพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโปรแกรมฯ (�̅� = 3.40, S.D. = .598) และข้อ 1. 

กิจกรรมการอบรมมีความล่ืนไหลดี ไม่มีอุปสรรคระหว่างท ากิจกรรม  (�̅� = 3.30, S.D. = .470) 
ส่วนข้อท่ีมีความพึงพอใจในระดับมาก คือ ข้อ 2. ผู้น ามีความส าคญัท่ีท าให้กิจกรรมการอบรม

ราบร่ืน  (�̅� = 3.10, S.D. = .307) ข้อ 3. กิจกรรมการอบรมแต่ละวันมีการวางแผนอย่างเป็น

ขัน้ตอน ชว่ยท าให้ท่านเกิดการเรียนรู้ในกิจกรรมตอ่ไปได้ง่ายขึน้  (�̅� = 3.10, S.D. = .640) และข้อ 
4. ผู้ น ากิจกรรมการอบรมมีการสร้างก าลังใจและกระตุ้นให้ท่านเกิดความรู้สึกท้าทายและเกิด

ความต้องการเรียนรู้ตลอดเวลา (�̅� = 2.95, S.D. = .686) ตามล าดบั  
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ภาพประกอบ 13 ความพงึพอใจตอ่การเข้าร่วมโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ 
นกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงานของกลุม่ขยายผล 

ท่ีสถาบนัการพลศกึษา วิทยาเขตกรุงเทพ 
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ส่วนที่  4 ผลการประเมินผลงานการปฏิบัติกิจกรรมระหว่างการเข้าร่วม
โปรแกรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงานของกลุ่ม
ขยายผล ที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ 

การประเมินผลงานระหว่างการท ากิจกรรมอบรม โดยต้องมีองค์ประกอบต่างๆ 
ประกอบด้วย การวางแผน การพฒันา และการจดัการทรัพยากร (Resource Planning, Development, 
and Management) การจัดการบ ารุงรักษา (Maintenance Management) และการด าเนิ นการ 
สิ่งอ านวยความสะดวก (Facility Operation) ของโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพ
นนัทนาการด้านการด าเนินงาน ดงัปรากฏในตาราง 27 
 
ตาราง 27 ผลการประเมินผลงานการปฏิบตัิกิจกรรมระหว่างการเข้าร่วมโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงานของกลุ่มขยายผล ท่ีสถาบนัการพลศึกษา  
วิทยาเขตกรุงเทพ 

ชื่อผลงาน องค์ประกอบ 
คะแนน 
ที่ได้ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ
คะแนน 

Future Sport Center การวางแผน การพฒันา  
และการจดัการทรัพยากร  

4 

4.00 ดีมาก การจดัการบ ารุงรักษา  4 
การด าเนินการสิง่อ านวย 
ความสะดวก  

4 

สถานบริการด้านกีฬา การวางแผน การพฒันา  
และการจดัการทรัพยากร  

4 

3.67 ดีมาก การจดัการบ ารุงรักษา  3 
การด าเนินการสิง่อ านวย 
ความสะดวก  

4 

สวนสาธารณะ 
หนองจอกซิตี ้

การวางแผน การพฒันา  
และการจดัการทรัพยากร  

4 

3.67 ดีมาก การจดัการบ ารุงรักษา  4 
การด าเนินการสิง่อ านวย 
ความสะดวก  

3 
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จากตาราง 27 พบว่า ผลการประเมินผลงานการปฏิบัติกิจกรรมระหว่างการเข้าร่วม
โปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงานของกลุ่มขยายผล  
ท่ีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ มีค่าคะแนนเฉล่ียอยู่ระหว่าง 3.67-4.00 อยู่ในเกณฑ์ 
ระดบัดีมาก 

 
ส่วนที่  5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกับการจัดโปรแกรม 

เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน 
1. รายละเอียดเนือ้หาและเอกสารประกอบการบรรยายมีจ านวนมาก และบาง

ประเดน็ท าความเข้าใจได้ยาก 
2. ควรมีการยกตวัอย่างสถานการณ์หรือภาพประกอบท่ีชดัเจน เพ่ือให้ง่ายต่อการ

ท าความเข้าใจ 
 
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มขยายผลท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
กลุ่มขยายผล คือ นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชา 

พลศกึษา และเป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์ในการเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมนนัทนาการ เช่น การอยู่คา่ย
พักแรม หรือกิจกรรมเกมนันทนาการจ านวน 30 คน ส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย จ านวน 19 คน  
คดิเป็นร้อยละ 63.33 เป็นเพศหญิง จ านวน 11 คน คดิเป็นร้อยละ 36.67 และมีอายรุะหวา่ง 19-21 ปี 

ส่วนที่  2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความรู้ ความเข้าใจ และการวิเคราะห์
เก่ียวกับสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน ก่อนและหลังเข้าร่วม
โปรแกรม ของกลุ่มขยายผลที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ผลการเปรียบเทียบคะแนนความรู้ ความเข้าใจ และการวิเคราะห์เก่ียวกบัสมรรถนะ
นักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน ก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรม ของกลุ่มขยายผล ท่ี
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ดงัปรากฏในตาราง 28 
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ตาราง 28 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความรู้ ความเข้าใจ และการวิเคราะห์เก่ียวกับสมรรถนะ  
นักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน ก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรม ของกลุ่มขยายผล  
ท่ีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 n �̅� S.D. d df t p 
ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม 30 10.57 1.55 -10.60 29 -51.262 .000* 
หลงัเข้าร่วมโปรแกรม 30 21.17 1.80     

* p-value ≤  .05 
 

จากตาราง 28 กลุ่มขยายผลท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่ี เข้า ร่วมโปรแกรม 
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน พบว่า หลงัเข้าร่วมโปรแกรม  
มีคะแนนความรู้ ความเข้าใจ และการวิเคราะห์เก่ียวกับสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการ
ด าเนินงานสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
โดยก่อนเข้าร่วมโปรแกรมมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 10.57 และหลงัเข้าร่วมโปรแกรมมีคะแนนเฉล่ีย
เทา่กบั 21.17 

  



  138 

ส่วนที่  3 ผลการวิ เคราะห์ ข้อมูลความพึ งพอใจของก ลุ่มขยายผลที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ มีต่อการเข้าร่วมโปรแกรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะนัก
วิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน 

ความพึงพอใจของกลุ่มขยายผลท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่ีมีต่อการเข้าร่วม
โปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน ข้อค าถาม จ านวน 30 ข้อ 
ประกอบ ด้ วย  ด้ านการจัด โป รแกรม  ด้ านสถาน ท่ี  ด้ านวัสดุ อุ ปกรณ์  ด้ าน โครงส ร้าง  
ด้านความสมัพนัธ์ และด้านการเคล่ือนไหวของโปรแกรมฯ ดงัปรากฏในตาราง 29-35 
 
ตาราง 29 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโปรแกรม 
เพ่ื อเส ริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงานของกลุ่มขยายผล  
ท่ีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ โดยรวมและเป็นรายด้าน 

รายการ �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 
ด้านการจดัโปรแกรมฯ 3.22 .472 มากที่สดุ 

ด้านสถานท่ี 3.32 .542 มากที่สดุ 
ด้านวสัดอุปุกรณ์ 3.52 .495 มากที่สดุ 
ด้านโครงสร้าง 3.33 .453 มากที่สดุ 

ด้านความสมัพนัธ์ 3.47 .548 มากที่สดุ 
ด้านการเคลือ่นไหวของโปรแกรมฯ 3.30 .553 มากที่สดุ 

รวม 3.36 .450 มากที่สุด 

 
จากตาราง 29 กลุ่มขยายผลท่ีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วม

โปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงานโดยรวมอยู่ในระดบั

มากท่ีสดุ (�̅� = 3.36, S.D. = .450) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดบั

มากท่ีสุดทุกข้อ ได้แก่ ด้านวสัดอุุปกรณ์ (�̅� = 3.52, S.D. = .495) ด้านความสมัพันธ์ (�̅� = 3.47, 

S.D. = .548) ด้านโครงสร้าง (�̅� = 3.33, S.D. = .453) ด้านสถานท่ี  (�̅� = 3.32, S.D. = .542)  

ด้านการเคล่ือนไหวของโปรแกรมฯ (�̅� = 3.30, S.D. = .553) และด้านการจัดโปรแกรมฯ (�̅� = 
3.22, S.D. = .472) ตามล าดบั 
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ตาราง 30 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโปรแกรม  
เพ่ื อเส ริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงานของกลุ่มขยายผล  
ท่ีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ด้านการจดัโปรแกรม เป็นรายข้อ 

ด้านการจัดโปรแกรม �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. โปรแกรมฯ ที่จดัขึน้ตรงความต้องการ/ 
ความสนใจของทา่น 

3.24 .538 มาก 

2. โปรแกรมฯ ที่ทา่นเข้าร่วมช่วยพฒันาความรู้และ
สมรรถนะการเป็นนกัวชิาชีพนนัทนาการของทา่น 

3.19 .601 มาก 

3. ระยะเวลาในการอบรมแตล่ะครัง้ 
มีความเหมาะสม 

3.38 .589 มากที่สดุ 

4. ทา่นตระหนกัถงึความส าคญัของการพฒันา
ตนเองจากการเข้าร่วมโปรแกรมฯ 

3.19 .601 มาก 

5. โปรแกรมฯ ที่ทา่นเข้าร่วมสามารถน าไป
ประยกุต์ใช้ได้ในการเรียนและการเป็นนกัวิชาชีพ
นนัทนาการในอนาคตของทา่นได้ 

3.10 .624 มาก 

รวม 3.22 .472 มาก 

 
จากตาราง 30 กลุ่มขยายผลท่ีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มีความพึงพอใจตอ่การเข้าร่วม

โปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน ด้านการจดัโปรแกรม 

อยู่ในระดบัมาก (�̅� = 3.22, S.D. = .472) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุดและมาก โดยข้อท่ีมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด คือ ข้อ 3. ระยะเวลาในการ

อบรมแตล่ะครัง้มีความเหมาะสม (�̅� = 3.38, S.D. = .589) สว่นข้อท่ีมีความพงึพอใจในระดบัมาก 

คือ ข้อ 1. โปรแกรมฯ ท่ีจัดขึน้ตรงความต้องการ/ความสนใจของท่าน  (�̅� = 3.24, S.D. = .538)  
ข้อ 2. โปรแกรมฯ ท่ีท่านเข้าร่วมช่วยพฒันาความรู้และสมรรถนะการเป็นนกัวิชาชีพนันทนาการ

ของท่าน (�̅� = 3.19, S.D. = .601) ข้อ 4. ท่านตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาตนเอง 

จากการเข้าร่วมโปรแกรมฯ (�̅� = 3.19, S.D. = .601) และข้อ 5. โปรแกรมฯ ท่ีท่านเข้าร่วมสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ได้ในการเรียนและการเป็นนักวิชาชีพนันทนาการในอนาคตของท่านได้   

(�̅� = 3.10, S.D. = .624) ตามล าดบั 
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ตาราง 31 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโปรแกรม 
เพ่ื อเส ริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงานของกลุ่มขยายผล  
ท่ีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ด้านสถานท่ี เป็นรายข้อ 

ด้านสถานที่ �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. สถานท่ีในการจดัโปรแกรมฯ อบรม 
มีความเหมาะสมกบักิจกรรมที่ท า 

3.29 .560 มากที่สดุ 

2. บรรยากาศในการอบรมเหมาะสมเอือ้ตอ่ 
การจดักิจกรรม 

3.29 .643 มากที่สดุ 

3. สถานท่ีมีความสะอาดเหมาะสมแก่การจดัอบรม 3.24 .700 มาก 
4. สถานท่ีในการจดัอบรมมีความปลอดภยั เพียงพอ
ตอ่การท ากิจกรรม (เช่น แสงสวา่ง  
ขนาดของห้อง ฯลฯ) 

3.48 .601 มากที่สดุ 

5. สถานท่ีจดักิจกรรมการอบรมมีสิง่อ านวย 
ความสะดวกเอือ้ตอ่การอบรม 

3.33 .577 มากที่สดุ 

รวม 3.32 .542 มากที่สุด 

 
จากตาราง 31 กลุ่มขยายผลท่ีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มีความพึงพอใจตอ่การเข้าร่วม

โปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน ด้านสถานท่ี อยู่ใน

ระดบัมากท่ีสุด (�̅� = 3.32, S.D. = .542) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุดและมาก โดยข้อท่ีมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด คือ ข้อ 4. สถานท่ีในการจัด

อบรมมีความปลอดภัย เพียงพอต่อการท ากิจกรรม (เช่น แสงสว่าง ขนาดของห้อง ฯลฯ) (�̅� = 3.48, 

S.D. = .601) ข้อ 5. สถานท่ีจดักิจกรรมการอบรมมีสิ่งอ านวยความสะดวกเอือ้ตอ่การอบรม (�̅� = 3.33, 

S.D. = .577) ข้อ 1. สถานท่ีในการจดัโปรแกรมฯ อบรมมีความเหมาะสมกบักิจกรรมท่ีท า (�̅� = 3.29, 

S.D. = .560) และข้อ 2. บรรยากาศในการอบรมเหมาะสมเอือ้ต่อการจัดกิจกรรม  (�̅� = 3.29,  
S.D. = .643) สว่นข้อท่ีมีความพงึพอใจในระดบัมาก คือ ข้อ 3. สถานท่ีมีความสะอาดเหมาะสมแก่

การจดัอบรม (�̅� = 3.24, S.D. = .700) ตามล าดบั 
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ตาราง 32 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโปรแกรม 
เพ่ื อเส ริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงานของกลุ่มขยายผล  
ท่ีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ด้านวสัดอุปุกรณ์ เป็นรายข้อ 

ด้านวัสดุอุปกรณ์ �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. อปุกรณ์มีความเหมาะสมสอดคล้องกบั 
การอบรม 

3.48 .601 มากที่สดุ 

2. อปุกรณ์มีความปลอดภยัเพียงพอตอ่ 
การอบรม 

3.38 .669 มากที่สดุ 

3. อปุกรณ์มีจ านวนเพยีงพอกบัผู้ เข้าร่วม 3.57 .597 มากที่สดุ 
4. อปุกรณ์อยูใ่นสภาพพร้อมใช้งานอยูเ่สมอ 3.57 .597 มากที่สดุ 
5. อปุกรณ์และสือ่ที่ใช้ในการอบรมมีสว่นชว่ยให้
ทา่นสามารถพฒันาความรู้และสมรรถนะ 
นกัวิชาชีพนนัทนาการของทา่นได้ 

3.62 .589 มากที่สดุ 

รวม 3.52 .495 มากที่สุด 

 
จากตาราง 32 กลุ่มขยายผลท่ีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มีความพึงพอใจตอ่การเข้าร่วม

โปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน  ด้านวัสดุอุปกรณ์  

อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (�̅� = 3.52, S.D. = .495) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจ 
อยู่ในระดบัมากท่ีสุดทุกข้อ คือ ข้อ 5. อปุกรณ์และส่ือท่ีใช้ในการอบรมมีส่วนช่วยให้ท่านสามารถ

พัฒนาความรู้และสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการของท่านได้  (�̅� = 3.62, S.D. = .589) ข้อ 3. 

อุปกรณ์มีจ านวนเพียงพอกับผู้ เข้าร่วม   (�̅� = 3.57, S.D. = .597) ข้อ 4. อุปกรณ์อยู่ในสภาพ 

พร้อมใช้งานอยู่เสมอ (�̅� = 3.57, S.D. = .597) ข้อ 1. อุปกรณ์มีความเหมาะสมสอดคล้องกับ 

การอบรม (�̅� = 3.48, S.D. = .601) และข้อ 2. อุปกรณ์มีความปลอดภัยเพียงพอต่อการอบรม  

(�̅� = 3.38, S.D. = .669) ตามล าดบั 
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ตาราง 33 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโปรแกรม 
เพ่ื อเส ริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงานของกลุ่มขยายผล  
ท่ีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ด้านโครงสร้าง เป็นรายข้อ 

ด้านโครงสร้าง �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. ผู้น าชีแ้จงข้อตกลงการเข้าร่วมโปรแกรมฯ  
ในแตล่ะกิจกรรมการอบรมชดัเจน 

3.33 .577 มากที่สดุ 

2. กฎระเบียบ ข้อตกลงในการเข้าร่วมกิจกรรม 
การอบรมแตล่ะครัง้มคีวามเหมาะสม 

3.14 .478 มาก 

3. กฎ กติกา ข้อตกลงในแตล่ะกิจกรรมการอบรม
เข้าใจง่าย ไมซ่บัซ้อน 

3.52 .601 มากที่สดุ 

4. รูปแบบโปรแกรมแบบชัน้เรียนเป็นรูปแบบ 
การเรียนรู้ทีเ่หมาะสมกบัการเรียนรู้ของทา่น 

3.38 .669 มากที่สดุ 

5. กฎ กติกา ข้อตกลงการด าเนินการของแตล่ะ
กิจกรรมการอบรม ช่วยให้ทา่นสามารถพฒันา
ความรู้และสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการ 
ของทา่นได้ 

3.29 .643 มากที่สดุ 

รวม 3.33 .453 มากที่สุด 

 
จากตาราง 33 กลุ่มขยายผลท่ีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มีความพึงพอใจตอ่การเข้าร่วม

โปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน ด้านโครงสร้าง อยู่ใน

ระดบัมากท่ีสุด (�̅� = 3.33, S.D. = .453) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสดุและมาก โดยข้อท่ีมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด คือ ข้อ 3. กฎ กติกา ข้อตกลง

ในแต่ละกิจกรรมการอบรมเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน  (�̅� = 3.52, S.D. = .601) ข้อ 4. รูปแบบ

โปรแกรมแบบชัน้เรียนเป็นรูปแบบการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัการเรียนรู้ของทา่น (�̅� = 3.38, S.D. = 
.669)  

ข้อ 1. ผู้น าชีแ้จงข้อตกลงการเข้าร่วมโปรแกรมฯ ในแต่ละกิจกรรมการอบรมชัดเจน  (�̅� = 3.33, 
S.D. = .577) และข้อ 5. กฎ กติกา ข้อตกลงการด าเนินการของแต่ละกิจกรรมการอบรม ช่วยให้

ท่านสามารถพฒันาความรู้และสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการของท่านได้ (�̅� = 3.29, S.D. = .643) 
ส่วนข้อท่ีมีความพึงพอใจในระดับมาก คือ ข้อ 2. กฎระเบียบ ข้อตกลงในการเข้าร่วมกิจกรรม 

การอบรมแตล่ะครัง้มีความเหมาะสม (�̅� = 3.14, S.D. = .478) ตามล าดบั  
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ตาราง 34 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโปรแกรม 
เพ่ื อเส ริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงานของกลุ่มขยายผล  
ท่ีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ด้านความสมัพนัธ์ เป็นรายข้อ 

ด้านความสัมพันธ์ �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. ผู้น ากิจกรรมการอบรมมีมนษุย์สมัพนัธ์ที่ดีตอ่
ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม 

3.57 .597 มากที่สดุ 

2. ทา่นมีความกล้าในการปฏิสมัพนัธ์กบั 
บคุคลอื่นๆ มากขึน้ 

3.29 .717 มากที่สดุ 

3. ทา่นตระหนกัถงึความส าคญัของการอบรม 
ที่ต้องมีผู้น ากิจกรรมในการให้ความรู้ 

3.48 .679 มากที่สดุ 

4. ทา่นรู้สกึวา่ตนเองมีความกล้าเมื่อได้เข้าร่วม
โปรแกรมฯ 

3.52 .601 มากที่สดุ 

5. ทา่นรู้สกึพงึพอใจตอ่บทบาทการเป็นผู้น าและ 
ผู้ตามของตนเองในการเข้าร่วมโปรแกรมฯ 

3.48 .679 มากที่สดุ 

รวม 3.47 .548 มากที่สุด 

 
จากตาราง 34 กลุ่มขยายผลท่ีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มีความพึงพอใจตอ่การเข้าร่วม

โปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน ด้านความสมัพันธ์  

อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (�̅� = 3.47, S.D. = .548) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจ 
อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ คือ ข้อ 1. ผู้ น ากิจกรรมการอบรมมีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีต่อผู้ เข้าร่วม

กิจกรรม (�̅� = 3.57, S.D. = .597) ข้อ 4. ท่านรู้สึกว่าตนเองมีความกล้าเม่ือได้เข้าร่วมโปรแกรมฯ 

(�̅� = 3.52, S.D. = .601) ข้อ 3. ท่านตระหนักถึงความส าคญัของการอบรมท่ีต้องมีผู้น ากิจกรรม 

ในการให้ความรู้ (�̅� = 3.48, S.D. = .679) ข้อ 5. ท่านรู้สึกพึงพอใจต่อบทบาทการเป็นผู้น าและ 

ผู้ตามของตนเองในการเข้าร่วมโปรแกรมฯ (�̅� = 3.48, S.D. = .697) และข้อ 2. ท่านมีความกล้า

ในการปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืนๆ มากขึน้ (�̅� = 3.29, S.D. = .717) ตามล าดบั 
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ตาราง 35 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโปรแกรม 
เพ่ื อเส ริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงานของกลุ่มขยายผล  
ท่ีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ด้านการเคล่ือนไหวของโปรแกรมฯ เป็นรายข้อ 

ด้านการเคลื่อนไหวของโปรแกรมฯ �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. กิจกรรมการอบรมมคีวามลืน่ไหลดี  
ไมม่ีอปุสรรคระหวา่งท ากิจกรรม 

3.29 .643 มากที่สดุ 

2. ผู้น ามีความส าคญัที่ท าให้กิจกรรมการอบรม
ราบร่ืน 

3.29 .717 มากที่สดุ 

3. กิจกรรมการอบรมแตล่ะวนัมกีารวางแผน 
อยา่งเป็นขัน้ตอน ชว่ยท าให้ทา่นเกิดการเรียนรู้ 
ในกิจกรรมตอ่ไปได้งา่ยขึน้ 

3.19 .749 มาก 

4. ผู้น ากิจกรรมการอบรมมีการสร้างก าลงัใจ 
และกระตุ้นให้ทา่นเกิดความรู้สกึท้าทาย  
และเกิดความต้องการเรียนรู้ตลอดเวลา 

3.38 .669 มากที่สดุ 

5. ทา่นพงึพอใจตอ่การเข้าร่วมโปรแกรมฯ 3.33 .730 มากที่สดุ 
รวม 3.30 .553 มากที่สุด 

 
จากตาราง 35 กลุ่มขยายผลท่ีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มีความพึงพอใจตอ่การเข้าร่วม

โปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน ด้านการเคล่ือนไหว

ของโปรแกรมฯ อยู่ในระดับมากท่ีสุด (�̅� = 3.30, S.D. = .553) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  
มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุดและมาก โดยข้อท่ีมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด คือ  
ข้อ 4. ผู้น ากิจกรรมการอบรมมีการสร้างก าลงัใจและกระตุ้นให้ท่านเกิดความรู้สึกท้าทายและเกิด

ความต้องการเรียนรู้ตลอดเวลา (�̅� = 3.38, S.D. = .669) ข้อ 5. ท่านพึงพอใจต่อการเข้าร่วม

โปรแกรมฯ (�̅� = 3.33, S.D. = .730) ข้อ 1. กิจกรรมการอบรมมีความล่ืนไหลดี ไม่มีอุปสรรค

ระหว่างท ากิจกรรม  (�̅� = 3.29, S.D. = .643) และข้อ 2. ผู้ น ามีความส าคัญท่ีท าให้กิจกรรม 

การอบรมราบร่ืน (�̅� = 3.29, S.D. = .717) ส่วนข้อท่ีมีความพึงพอใจในระดับมาก คือ ข้อ 3. 
กิจกรรมการอบรมแต่ละวันมีการวางแผนอย่างเป็นขัน้ตอน ช่วยท าให้ท่านเกิดการเรียนรู้  

ในกิจกรรมตอ่ไปได้ง่ายขึน้ (�̅� = 3.19, S.D. = .749) ตามล าดบั 
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ภาพประกอบ 14 ความพงึพอใจตอ่การเข้าร่วมโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ 
นกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงานของกลุม่ขยายผล  

ท่ีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
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ส่วนที่  4 ผลการประเมินผลงานการปฏิบัติกิจกรรมระหว่างการเข้าร่วม
โปรแกรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงานของกลุ่ม
ขยายผล ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

การประเมินผลงานระหว่างการท ากิจกรรมอบรม โดยต้องมีองค์ประกอบต่างๆ 
ประกอบด้วย การวางแผน การพฒันา และการจดัการทรัพยากร (Resource Planning, Development, 
and Management) การจัดการบ ารุงรักษา (Maintenance Management) และการด าเนิ นการ 
สิ่งอ านวยความสะดวก (Facility Operation) ของโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพ
นนัทนาการด้านการด าเนินงาน ดงัปรากฏในตาราง 36 
 
ตาราง 36 ผลการประเมินผลงานการปฏิบตัิกิจกรรมระหว่างการเข้าร่วมโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงานของกลุ่มขยายผล  ท่ีมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

ชื่อผลงาน องค์ประกอบ 
คะแนน 
ที่ได้ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ
คะแนน 

Sport and Recreation 
Park 

การวางแผน การพฒันา  
และการจดัการทรัพยากร  

4 

3.67 ดีมาก การจดัการบ ารุงรักษา  4 
การด าเนินการสิง่อ านวย 
ความสะดวก  

3 

ศนูย์กีฬาเพื่อสง่เสริมสขุภาพ การวางแผน การพฒันา  
และการจดัการทรัพยากร  

4 

3.33 ดีมาก การจดัการบ ารุงรักษา  3 
การด าเนินการสิง่อ านวย 
ความสะดวก  

3 

สวนสาธารณะร่วมใจ การวางแผน การพฒันา  
และการจดัการทรัพยากร  

3 

3.00 ดี การจดัการบ ารุงรักษา  3 
การด าเนินการสิง่อ านวย 
ความสะดวก  

3 
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จากตาราง 36 พบว่า ผลการประเมินผลงานการปฏิบตัิกิจกรรมระหว่างการเข้าร่วม
โปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงานของกลุ่มขยายผล  
ท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีค่าคะแนนเฉล่ียอยู่ระหว่าง 3.00-3.67 อยู่ในเกณฑ์ระดบัดีและ 
ดีมาก 
 

ส่วนที่  5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกับการจัดโปรแกรม 
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน 

1.  เนือ้หาบางส่วนมีความเฉพาะด้าน ควรมีการขยายความ หรือยกตัวอย่าง 
ท่ีเข้าใจได้ง่ายมากขึน้  

2.  ควรเพิ่มกิจกรรมนนัทนาการระหวา่งการบรรยายมากขึน้ 
 

3. มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 
ส่วนที่  1 ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มขยายผลท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา 
กลุ่มขยายผล คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ท่ีก าลัง

ศึกษาอยู่ในสาขาวิชาพลศึกษา และเป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์ในการเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรม
นันทนาการ เช่น การอยู่ค่ายพักแรม หรือกิจกรรมเกมนันทนาการ จ านวน 36 คน ส่วนใหญ่ 
เป็นเพศชาย จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 72.22 เป็นเพศหญิง จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 27.78 
และมีอายรุะหว่าง 20-23 ปี 

ส่วนที่  2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความรู้ ความเข้าใจ และการวิเคราะห์
เก่ียวกับสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน ก่อนและหลังเข้าร่วม
โปรแกรม ของกลุ่มขยายผลที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 

ผลการเปรียบเทียบคะแนนความรู้ ความเข้าใจ และการวิเคราะห์เก่ียวกบัสมรรถนะ
นักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน ก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรม ของกลุ่มขยายผล 
ท่ีมหาวิทยาลยัราชภฎับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา ดงัปรากฏในตาราง 37 
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ตาราง 37 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความรู้ ความเข้าใจ และการวิเคราะห์เก่ียวกับสมรรถนะ  
นักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน ก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรม ของกลุ่มขยายผล 
ท่ีมหาวิทยาลยัราชภฎับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 

 n �̅� S.D. d df t p 
ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม 36 10.33 2.31 -10.53 35 -42.052 .000* 
หลงัเข้าร่วมโปรแกรม 36 20.86 3.41     

* p-value ≤  .05 
 
จากตาราง 37 กลุ่มขยายผลท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ท่ีเข้าร่วม

โปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน พบว่า หลังเข้าร่วม
โปรแกรม มีคะแนนความรู้ ความเข้าใจ และการวิเคราะห์เก่ียวกบัสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการ
ด้านการด าเนินงานสงูกวา่ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
โดยก่อนเข้าร่วมโปรแกรมมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 10.33 และหลงัเข้าร่วมโปรแกรมมีคะแนนเฉล่ีย
เทา่กบั 20.86 
 

ส่วนที่  3 ผลการวิ เคราะห์ ข้อมูลความพึ งพอใจของก ลุ่มขยายผล ท่ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ มีต่อการเข้าร่วมโปรแกรมเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน 

ความพึงพอใจของกลุ่มขยายผลท่ีมหาวิทยาลยัราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ีมีต่อ
การเข้าร่วมโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน ข้อค าถาม
จ านวน 30 ข้อ ประกอบด้วย ด้านการจดัโปรแกรม ด้านสถานท่ี ด้านวสัดอุุปกรณ์ ด้านโครงสร้าง  
ด้านความสมัพนัธ์ และด้านการเคล่ือนไหวของโปรแกรมฯ ดงัปรากฏในตาราง 38-44 
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ตาราง 38 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโปรแกรม 
เพ่ื อเส ริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงานของกลุ่มขยายผล  
ท่ีมหาวิทยาลยัราชภฎับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา โดยรวมและเป็นรายด้าน 

รายการ �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 
ด้านการจดัโปรแกรมฯ 3.35 .340 มากที่สดุ 

ด้านสถานท่ี 3.40 .421 มากที่สดุ 
ด้านวสัดอุปุกรณ์ 3.42 .390 มากที่สดุ 
ด้านโครงสร้าง 3.43 .373 มากที่สดุ 

ด้านความสมัพนัธ์ 3.33 .337 มากที่สดุ 
ด้านการเคลือ่นไหวของโปรแกรมฯ 3.47 .381 มากที่สดุ 

รวม 3.40 .295 มากที่สุด 

 
จากตาราง 38 กลุ่มขยายผลท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีความพึง

พอใจตอ่การเข้าร่วมโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน 

โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (�̅� = 3.40, S.D. = .295) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความ

พึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ  ได้แก่ ด้านการเคล่ือนไหวของโปรแกรมฯ (�̅� = 3.47,  

S.D. = .381) ด้านโครงสร้าง (�̅� = 3.43, S.D. = .373) ด้านวัสดุอุปกรณ์  (�̅� = 3.42, S.D. = 

.390) ด้านสถานท่ี  (�̅� = 3.40, S.D. = .421) ด้านการจัดโปรแกรมฯ (�̅� = 3.35, S.D. = .340) 

และด้านความสมัพนัธ์ (�̅� = 3.33, S.D. = .337) ตามล าดบั 
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ตาราง 39 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโปรแกรม 
เพ่ื อเส ริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงานของกลุ่มขยายผล  
ท่ีมหาวิทยาลยัราชภฎับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา ด้านการจดัโปรแกรม เป็นรายข้อ 

ด้านการจัดโปรแกรม �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. โปรแกรมฯ ที่จดัขึน้ตรงความต้องการ/ 
ความสนใจของทา่น 

3.28 .455 มากที่สดุ 

2. โปรแกรมฯ ที่ทา่นเข้าร่วมช่วยพฒันาความรู้และ
สมรรถนะการเป็นนกัวชิาชีพนนัทนาการของทา่น 

3.48 .505 มากที่สดุ 

3. ระยะเวลาในการอบรมแตล่ะครัง้ 
มีความเหมาะสม 

3.33 .518 มากที่สดุ 

4. ทา่นตระหนกัถงึความส าคญัของการพฒันา
ตนเองจากการเข้าร่วมโปรแกรมฯ 

3.28 .455 มากที่สดุ 

5. โปรแกรมฯ ที่ทา่นเข้าร่วมสามารถน าไป
ประยกุต์ใช้ได้ในการเรียนและการเป็นนกัวิชาชีพ
นนัทนาการในอนาคตของทา่นได้ 

3.39 .493 มากที่สดุ 

รวม 3.35 .340 มากที่สุด 

 
จากตาราง 39 กลุ่มขยายผลท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีความพึง

พอใจตอ่การเข้าร่วมโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน 

ด้านการจัดโปรแกรม อยู่ในระดับมากท่ีสุด (�̅� = 3.35, S.D. = .340) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบวา่ มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสดุทกุข้อ คือ ข้อ 2. โปรแกรมฯ ท่ีท่านเข้าร่วมช่วยพฒันา

ความรู้และสมรรถนะการเป็นนักวิชาชีพนันทนาการของท่าน  (�̅� = 3.48, S.D. = .505) ข้อ 5. 
โปรแกรมฯ ท่ีท่านเข้าร่วมสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ในการเรียนและการเป็นนักวิชาชีพ

นันทนาการในอนาคตของท่านได้  (�̅� = 3.39, S.D. = .493) ข้อ 3. ระยะเวลาในการอบรม 

แต่ละครัง้มีความเหมาะสม (�̅� = 3.33, S.D. = .518) ข้อ 1. โปรแกรมฯ ท่ีจัดขึน้ตรงความ

ต้องการ/ความสนใจของท่าน (�̅� = 3.28, S.D. = .455) และข้อ 4. ท่านตระหนักถึงความส าคญั

ของการพฒันาตนเองจากการเข้าร่วมโปรแกรมฯ (�̅� = 3.28, S.D. = .455) ตามล าดบั 
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ตาราง 40 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโปรแกรม 
เพ่ื อเส ริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงานของกลุ่มขยายผล  
ท่ีมหาวิทยาลยัราชภฎับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา ด้านสถานท่ี เป็นรายข้อ 

ด้านสถานที่ �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. สถานท่ีในการจดัโปรแกรมฯ อบรม 
มีความเหมาะสมกบักิจกรรมที่ท า 

3.41 .497 มากที่สดุ 

2. บรรยากาศในการอบรมเหมาะสมเอือ้ตอ่ 
การจดักิจกรรม 

3.30 .552 มากที่สดุ 

3. สถานท่ีมีความสะอาดเหมาะสมแก่การจดัอบรม 3.43 .501 มากที่สดุ 
4. สถานท่ีในการจดัอบรมมีความปลอดภยั เพียงพอ
ตอ่การท ากิจกรรม (เช่น แสงสวา่ง  
ขนาดของห้อง ฯลฯ) 

3.46 .545 มากที่สดุ 

5. สถานท่ีจดักิจกรรมการอบรมมีสิง่อ านวย 
ความสะดวกเอือ้ตอ่การอบรม 

3.39 .493 มากที่สดุ 

รวม 3.40 .421 มากที่สุด 

 
จากตาราง 40 กลุ่มขยายผลท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีความพึง

พอใจตอ่การเข้าร่วมโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน 

ด้านสถานท่ี อยู่ในระดับมากท่ีสุด (�̅� = 3.40, S.D. = .421) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  
มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุดทุกข้อ คือ ข้อ 4. สถานท่ีในการจดัอบรมมีความปลอดภัย 

เพียงพอต่อการท ากิจกรรม (เช่น แสงสว่าง ขนาดของห้อง ฯลฯ) (�̅� = 3.46, S.D. = .545) ข้อ 3. 

สถานท่ีมีความสะอาดเหมาะสมแก่การจดัอบรม (�̅� = 3.43, S.D. = .501) ข้อ 1. สถานท่ีในการ

จดัโปรแกรมฯ อบรมมีความเหมาะสมกบักิจกรรมท่ีท า (�̅� = 3.41, S.D. = .497) ข้อ 5. สถานท่ีจดั

กิจกรรมการอบรมมีสิ่งอ านวยความสะดวกเอือ้ต่อการอบรม  (�̅� = 3.39, S.D. = .493) และข้อ 2. 

บรรยากาศในการอบรมเหมาะสมเอือ้ตอ่การจดักิจกรรม (�̅� = 3.30, S.D. = .552) ตามล าดบั 
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ตาราง 41 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโปรแกรม 
เพ่ื อเส ริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงานของกลุ่มขยายผล  
ท่ีมหาวิทยาลยัราชภฎับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา ด้านวสัดอุปุกรณ์ เป็นรายข้อ 

ด้านวัสดุอุปกรณ์ �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. อปุกรณ์มีความเหมาะสมสอดคล้องกบั 
การอบรม 

3.30 .465 มากที่สดุ 

2. อปุกรณ์มีความปลอดภยัเพียงพอตอ่ 
การอบรม 

3.46 .503 มากที่สดุ 

3. อปุกรณ์มีจ านวนเพยีงพอกบัผู้ เข้าร่วม 3.46 .503 มากที่สดุ 
4. อปุกรณ์อยูใ่นสภาพพร้อมใช้งานอยูเ่สมอ 3.41 .497 มากที่สดุ 
5. อปุกรณ์และสือ่ที่ใช้ในการอบรมมีสว่นชว่ยให้
ทา่นสามารถพฒันาความรู้และสมรรถนะ 
นกัวิชาชีพนนัทนาการของทา่นได้ 

3.46 .585 มากที่สดุ 

รวม 3.42 .390 มากที่สุด 

 
จากตาราง 41 กลุ่มขยายผลท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีความพึง

พอใจตอ่การเข้าร่วมโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน 

ด้านวสัดอุุปกรณ์ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (�̅� = 3.42, S.D. = .390) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสดุทกุข้อ คือ ข้อ 2. อปุกรณ์มีความปลอดภยัเพียงพอตอ่การอบรม 

(�̅� = 3.46, S.D. = .503) ข้อ 3. อุปกรณ์มีจ านวนเพียงพอกับผู้ เข้าร่วม (�̅� = 3.46, S.D. = .503) 
ข้อ 5. อุปกรณ์และส่ือท่ีใช้ในการอบรมมีส่วนช่วยให้ท่านสามารถพัฒนาความรู้และสมรรถนะ  

นกัวิชาชีพนนัทนาการของท่านได้ (�̅� = 3.46, S.D. = .585) ข้อ 4. อปุกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

อยู่เสมอ (�̅� = 3.41, S.D. = .497) และข้อ 1. อุปกรณ์มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการอบรม 

(�̅� = 3.30, S.D. = .465) ตามล าดบั 
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ตาราง 42 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโปรแกรม 
เพ่ื อเส ริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงานของกลุ่มขยายผล  
ท่ีมหาวิทยาลยัราชภฎับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา ด้านโครงสร้าง เป็นรายข้อ 

ด้านโครงสร้าง �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. ผู้น าชีแ้จงข้อตกลงการเข้าร่วมโปรแกรมฯ  
ในแตล่ะกิจกรรมการอบรมชดัเจน 

3.43 .501 มากที่สดุ 

2. กฎระเบียบ ข้อตกลงในการเข้าร่วมกิจกรรม 
การอบรมแตล่ะครัง้มคีวามเหมาะสม 

3.43 .501 มากที่สดุ 

3. กฎ กติกา ข้อตกลงในแตล่ะกิจกรรม 
การอบรมเข้าใจง่าย ไมซ่บัซ้อน 

3.50 .505 มากที่สดุ 

4. รูปแบบโปรแกรมแบบชัน้เรียนเป็นรูปแบบ 
การเรียนรู้ทีเ่หมาะสมกบัการเรียนรู้ของทา่น 

3.33 .473 มากที่สดุ 

5. กฎ กติกา ข้อตกลงการด าเนินการของแตล่ะ
กิจกรรมการอบรม ช่วยให้ทา่นสามารถพฒันา
ความรู้และสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการ 
ของทา่นได้ 

3.43 .501 มากที่สดุ 

รวม 3.43 .373 มากที่สุด 

 
จากตาราง 42 กลุ่มขยายผลท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีความพึง

พอใจตอ่การเข้าร่วมโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน  

ด้านโครงสร้าง อยู่ในระดับมากท่ีสุด (�̅� = 3.43, S.D. = .373) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  
มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ ข้อ 3. กฎ กติกา ข้อตกลงในแต่ละกิจกรรมการอบรม

เข้าใจง่าย ไม่ซบัซ้อน (�̅� = 3.50, S.D. = .505) ข้อ 1. ผู้น าชีแ้จงข้อตกลงการเข้าร่วมโปรแกรมฯ 

ในแต่ละกิจกรรมการอบรมชัด เจน  (�̅� = 3.43, S.D. = .501) ข้อ  5. กฎ  กติกา ข้อตกลง 
การด าเนินการของแต่ละกิจกรรมการอบรม  ช่วยให้ท่านสามารถพัฒนาความรู้และสมรรถนะ 

นักวิชาชีพนันทนาการของท่านได้ (�̅� = 3.43, S.D. = .501) ข้อ 2. กฎระเบียบ ข้อตกลงในการเข้า

ร่วมกิจกรรมการอบรมแต่ละครัง้มีความเหมาะสม  (�̅� = 3.43, S.D. = .501) และข้อ 4. รูปแบบ

โปรแกรมแบบชัน้เรียนเป็นรูปแบบการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับการเรียนรู้ของท่าน  (�̅� = 3.33,  
S.D. = .473) ตามล าดบั 
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ตาราง 43 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโปรแกรม 
เพ่ื อเส ริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงานของกลุ่มขยายผล  
ท่ีมหาวิทยาลยัราชภฎับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา ด้านความสมัพนัธ์ เป็นรายข้อ 

ด้านความสัมพันธ์ �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. ผู้น ากิจกรรมการอบรมมีมนษุย์สมัพนัธ์ที่ดีตอ่
ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม 

3.37 .571 มากที่สดุ 

2. ทา่นมีความกล้าในการปฏิสมัพนัธ์กบั 
บคุคลอื่นๆ มากขึน้ 

3.41 .497 มากที่สดุ 

3. ทา่นตระหนกัถงึความส าคญัของการอบรม 
ที่ต้องมีผู้น ากิจกรรมในการให้ความรู้ 

3.43 .501 มากที่สดุ 

4. ทา่นรู้สกึวา่ตนเองมีความกล้าเมื่อได้เข้าร่วม
โปรแกรมฯ 

3.15 .419 มาก 

5. ทา่นรู้สกึพงึพอใจตอ่บทบาทการเป็นผู้น าและ 
ผู้ตามของตนเองในการเข้าร่วมโปรแกรมฯ 

3.28 .501 มากที่สดุ 

รวม 3.33 .337 มากที่สุด 

 
จากตาราง 43 กลุ่มขยายผลท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีความพึง

พอใจตอ่การเข้าร่วมโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน  

ด้านความสัมพันธ์ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (�̅� = 3.33, S.D. = .337) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุดและมาก โดยข้อท่ีมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด 
คือ ข้อ 3. ท่านตระหนักถึงความส าคัญของการอบรมท่ีต้องมีผู้ น ากิจกรรมในการให้ความรู้  

(�̅� = 3.43, S.D. = .501) ข้อ 2. ท่านมีความกล้าในการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนๆ มากขึน้  (�̅� = 

3.41, S.D. = .497) ข้อ 1. ผู้น ากิจกรรมการอบรมมีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีต่อผู้ เข้าร่วมกิจกรรม  (�̅� = 
3.37, S.D. = .571) และข้อ 5. ท่านรู้สึกพึงพอใจต่อบทบาทการเป็นผู้น าและผู้ตามของตนเองใน

การเข้าร่วมโปรแกรมฯ (�̅� = 3.28, S.D. = .501) ส่วนข้อท่ีมีความพึงพอใจในระดบัมาก คือ ข้อ 4.  

ทา่นรู้สกึวา่ตนเองมีความกล้าเม่ือได้เข้าร่วมโปรแกรมฯ (�̅� = 3.15, S.D. = .419) ตามล าดบั 
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ตาราง 44 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโปรแกรม 
เพ่ื อเส ริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงานของกลุ่มขยายผล  
ท่ีมหาวิทยาลยัราชภฎับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา ด้านการเคล่ือนไหวของโปรแกรมฯ เป็นรายข้อ 

ด้านการเคลื่อนไหวของโปรแกรมฯ �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. กิจกรรมการอบรมมคีวามลืน่ไหลดี  
ไมม่ีอปุสรรคระหวา่งท ากิจกรรม 

3.46 .503 มากที่สดุ 

2. ผู้น ามีความส าคญัที่ท าให้กิจกรรมการอบรม
ราบร่ืน 

3.48 .505 มากที่สดุ 

3. กิจกรรมการอบรมแตล่ะวนัมกีารวางแผน 
อยา่งเป็นขัน้ตอน ชว่ยท าให้ทา่นเกิดการเรียนรู้ 
ในกิจกรรมตอ่ไปได้งา่ยขึน้ 

3.48 .505 มากที่สดุ 

4. ผู้น ากิจกรรมการอบรมมีการสร้างก าลงัใจ 
และกระตุ้นให้ทา่นเกิดความรู้สกึท้าทาย 
และเกิดความต้องการเรียนรู้ตลอดเวลา 

3.39 .493 มากที่สดุ 

5. ทา่นพงึพอใจตอ่การเข้าร่วมโปรแกรมฯ 3.52 .505 มากที่สดุ 
รวม 3.47 .381 มากที่สุด 

 
จากตาราง 44 กลุ่มขยายผลท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีความพึง

พอใจตอ่การเข้าร่วมโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน 

ด้านการเคล่ือนไหวของโปรแกรมฯ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (�̅� = 3.47, S.D. = .381) เม่ือพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสดุทกุข้อ คือ ข้อ 5. ท่านพึงพอใจตอ่การเข้าร่วม

โปรแกรมฯ (�̅� = 3.52, S.D. = .505) ข้อ 2. ผู้น ามีความส าคญัท่ีท าให้กิจกรรมการอบรมราบร่ืน 

(�̅� = 3.48, S.D. = .505) ข้อ 3. กิจกรรมการอบรมแต่ละวันมีการวางแผนอย่างเป็นขัน้ตอน  

ช่วยท าให้ท่านเกิดการเรียนรู้ในกิจกรรมตอ่ไปได้ง่ายขึน้ (�̅� = 3.48, S.D. = .505) ข้อ 1. กิจกรรม

การอบรมมีความล่ืนไหลดี ไม่มีอุปสรรคระหว่างท ากิจกรรม  (�̅� = 3.46, S.D. = .503) และข้อ 4. 
ผู้น ากิจกรรมการอบรมมีการสร้างก าลงัใจและกระตุ้นให้ท่านเกิดความรู้สึกท้าทายและเกิดความ

ต้องการเรียนรู้ตลอดเวลา (�̅� = 3.39, S.D. = .493) ตามล าดบั 
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ภาพประกอบ 15 ความพงึพอใจตอ่การเข้าร่วมโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ 
นกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงานของกลุม่ขยายผล 

ท่ีมหาวิทยาลยัราชภฎับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 
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ส่วนที่  4 ผลการประเมินผลงานการปฏิบัติกิจกรรมระหว่างการเข้าร่วม
โปรแกรมเพื่ อเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงานของ 
กลุ่มขยายผล ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

การประเมินผลงานระหว่างการท ากิจกรรมอบรม โดยต้องมีองค์ประกอบต่างๆ 
ประกอบด้วย การวางแผน การพฒันา และการจดัการทรัพยากร (Resource Planning, Development, 
and Management) การจัดการบ ารุงรักษา (Maintenance Management) และการด าเนิ นการ 
สิ่งอ านวยความสะดวก (Facility Operation) ของโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพ
นนัทนาการด้านการด าเนินงาน ดงัปรากฏในตาราง 45 
 
ตาราง 45 ผลการประเมินผลงานการปฏิบตัิกิจกรรมระหว่างการเข้าร่วมโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงานของกลุ่มขยายผล ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฎ 
บ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 

ชื่อผลงาน องค์ประกอบ 
คะแนน 
ที่ได้ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ
คะแนน 

ศนูย์กีฬามหาสนกุ 
เพลดิเพลนิ 

การวางแผน การพฒันา  
และการจดัการทรัพยากร  

4 

3.67 ดีมาก การจดัการบ ารุงรักษา  3 
การด าเนินการสิง่อ านวย 
ความสะดวก  

4 

ศนูย์กีฬาต้านยาเสพติด การวางแผน การพฒันา  
และการจดัการทรัพยากร  

4 

3.67 ดีมาก การจดัการบ ารุงรักษา  4 
การด าเนินการสิง่อ านวย 
ความสะดวก  

3 

Machine Fitness การวางแผน การพฒันา  
และการจดัการทรัพยากร  

4 

3.33 ดีมาก การจดัการบ ารุงรักษา  3 
การด าเนินการสิง่อ านวย 
ความสะดวก  

3 
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ภาพประกอบ 16 คะแนนความรู้ ความเข้าใจ และการวิเคราะห์เก่ียวกบั 
สมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน 
ก่อนและหลงัเข้าร่วมโปรแกรม ของกลุม่ขยายผล 

จากตาราง 45 พบว่า ผลการประเมินผลงานการปฏิบัติกิจกรรมระหว่างการเข้าร่วม
โปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงานของกลุ่มขยายผล  
ท่ีมหาวิทยาลยัราชภฎับ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีคา่คะแนนเฉล่ียอยู่ระหวา่ง 3.33-3.67 อยูใ่นเกณฑ์
ระดบัดีและดีมาก 
 

ส่วนที่  5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกับการจัดโปรแกรม 
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน 

1.  ระยะเวลาของโปรแกรมนานเกินไป เนือ้หาคอ่นข้างเยอะ และยาก 
2.  เอกสารประกอบการบรรยายมีเนือ้หาเยอะมากเกินไป ท าให้นา่เบื่อ 
3.  มีโอกาสได้พูดน าเสนอผลงานหน้าชัน้เรียน ท าให้เกิดความมัน่ใจและร่วมแสดง 

ความคดิเห็นอย่างอิสระ 
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ภาพประกอบ 17 ความพงึพอใจตอ่การเข้าร่วมโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ 
นกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน ของกลุม่ขยายผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนท่ี 4 ผลการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้าน
การด าเนินงาน 

จากท่ีผู้ วิจัยได้น าโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการ
ด าเนินงานไปทดลองใช้กบักลุม่ตวัอยา่งท่ีเป็นกลุม่ทดลองและกลุ่มขยายผล พบว่า คูมื่อโปรแกรม
เสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงานท่ีผู้ วิจัยท าการศึกษาวิเคราะห์
แนวความคิด ทฤษฎี และหลกัการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการ
ด าเนินงาน จากหนังสือ ต ารา วารสาร และงานวิจัยต่างๆ และศึกษาสมรรถนะนักวิชาชีพ
นันทนาการด้านการด าเนินงาน โดยการประยุกต์ใช้เทคนิ คเดลฟาย (Delphi technique)  
จากผู้ เช่ียวชาญทางด้านวิชาชีพนันทนาการ จ านวน 17 คน เพ่ือให้ได้สมรรถนะนักวิชาชีพ
นนัทนาการด้านการด าเนินงาน ประกอบด้วย สมรรถนะหลกั (Core competency) หน่วยสมรรถนะ 
(Units of Competency) ของแต่ละหน่วยสมรรถนะท่ีมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบตัิและมีความ
สมบรูณ์ ซึง่สามารถจ าแนกสมรรถนะด้านการด าเนินงานของนกัวิชาชีพนนัทนาการ ได้ดงันี ้

  



  160 

1. สมรรถนะหลกัด้านการวางแผน การพัฒนา และการจดัการทรัพยากร (Resource 
Planning, Development, and Management) 

มีหน่วยสมรรถนะย่อย 6 องค์ประกอบ ประกอบด้วย การประเมินการจัดการและ
ชีแ้จงรายละเอียดส าหรับการพัฒนาทรัพยากร การพัฒนาและจัดเตรียมแผนการด าเนินงาน  
การวิเคราะห์สถานการณ์ ความเส่ียง พร้อมก ากับติดตาม การจดัเตรียมอุปกรณ์และสิ่งอ านวย
ความสะดวกส าหรับผู้ เข้าร่วม การจดัการและด าเนินการทางกายภาพขององค์กร และการใช้ระบบ
สารสนเทศเพ่ือสนบัสนนุการวางแผนและพฒันา 

2. สมรรถนะหลกัด้านการจดัการบ ารุงรักษา (Maintenance Management) 
มีหน่วยสมรรถนะย่อย 4 องค์ประกอบ ประกอบด้วย การจัดการและดูแลรักษา

มาตรฐานอุปกรณ์  สิ่งอ านวยความสะดวก การควบคุมจัดการโปรแกรมดูแลและป้องกัน  
การแนะน าจัดเตรียม ซ่อมแซม เปล่ียนอุปกรณ์หรือสิ่งอ านวยความสะดวก และการด าเนินงาน
ตามกฎระเบียบข้อบงัคบัขององค์กรท่ีเก่ียวข้อง 

3. สมรรถนะหลักด้านการด าเนินการสิ่ งอ านวยความสะดวก สะดวก (Facility 
Operation) 

มีหน่วยสมรรถนะย่อย 3 องค์ประกอบ ประกอบด้วย การพัฒนาและจัดเตรียมความ
พร้อมส าหรับการให้บริการทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวก การจดัหาและจดัการดแูลการใช้
ทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวก และการจดัการ ดแูล และตรวจสอบความปลอดภยั 

และด าเนินการสร้างคูมื่อโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการ
ด าเนินงาน โดยใช้กรอบแนวคิดของ รอสแมน และ ชแลตเตอร์ องค์ประกอบส าคัญ 6 ประการ 
ของการจดักิจกรรมตามสถานการณ์ (six key element of situated activity system) ได้แก่ 

องค์ประกอบท่ี 1 การมีปฏิสมัพนัธ์กนัของผู้คนท่ีเข้าร่วม (interacting people) 
องค์ประกอบท่ี 2 การจดัสภาวะแวดล้อมทางกายภาพ (physical setting) 
องค์ประกอบท่ี 3 วตัถใุนการใช้เวลาวา่ง (leisure object) 
องค์ประกอบท่ี 4 โครงสร้าง (Structure) 
องค์ประกอบท่ี 5 สมัพนัธภาพ (relationships) 
องค์ประกอบท่ี 6 ความเคล่ือนไหว (animation) 
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ซึ่งผู้ วิจัยสร้างคู่มือโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการ
ด าเนินงาน ผลการประเมินของผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน พบว่า โดยรวมคู่มือโปรแกรม 
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงานมีความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสดุ 
(คา่เฉล่ียเท่ากบั 3.66) จากนัน้น าคูมื่อโปรแกรมฯ มาหาค่าความตรงเชิงเนือ้หา ผลการหาคา่ดชันี
ความสอดคล้ อง (Index of congruence: IOC) อยู่ ในช่ วง 0.80-1.00 ดั งนั ้น จึ งถื อ ได้ ว่ า  ทุ ก
องค์ประกอบของคู่มือโปรแกรมฯ มีความสอดคล้องกัน และได้จัดท ารายละเอียดโปรแกรมเพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน น าโปรแกรมฯ มาหาความตรงเชิง
เนือ้หา ผลการหาค่าดชันีความสอดคล้อง (Index of congruence: IOC) เท่ากับ 1.00 ดงันัน้ จึง
ถือได้วา่ทกุหนว่ยการเรียนรู้แตล่ะหนว่ยสมรรถนะและกิจกรรมการอบรมมีความสอดคล้องกัน 

จากการท่ีผู้ วิจัยได้น าคู่มือโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการ 
ด้านการด าเนินงานท่ีปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อย ไปทดลองกับกลุ่มทดลองและกลุ่มขยายผล  
เป็นระยะเวลา 8 สปัดาห์แล้วนัน้ ผลของการวิจยัท่ีได้รับเป็นท่ีพึงพอใจอยา่งมาก เน่ืองจากหลงัการ
เข้าร่วมโปรแกรม กลุ่มตวัอย่างทัง้กลุ่มทดลองและกลุ่มขยายผล มีคะแนนความรู้ ความเข้าใจ  
และการวิเคราะห์เก่ียวกบัสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงานสูงกว่าก่อนเข้าร่วม
โปรแกรม รวมถึงผลประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ 
นกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงานของกลุม่ทดลองและกลุ่มขยายผลมีระดบัความพึงพอใจ
โดยรวมและรายด้านอยูใ่นระดบัมากและมากท่ีสดุ 

ดงันัน้ คูมื่อโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน
ฉบบันี ้มีความเหมาะสม สามารถน าไปใช้ส าหรับนิสิต นกัศกึษา หนว่ยงานหรือสถาบนัท่ีเก่ียวข้อง
ทางด้านนนัทนาการ ใช้เป็นแนวทางกระบวนการพัฒนาบุคลากรด้านนนัทนาการให้มีสมรรถนะ 
นกัวิชาชีพนนัทนาการอย่างเหมาะสม มีคณุภาพสอดคล้องกบับริบทและความต้องการของสงัคม 
และยงัสามารถน าผลการวิจยัประยุกต์ใช้ในการจดัการเรียนการสอนทางด้านวิชาชีพนนัทนาการ 
การจดัการฝึกอบรมพฒันาบคุลากรวิชาชีพนนัทนาการ ท าให้การพฒันาทรัพยากรด้านนีมี้ทิศทาง
ท่ีชัดเจนมากขึน้ อีกทัง้บุคลากรด้านนันทนาการจะได้รับการพัฒนาอย่างมีทิศทาง มีความรู้ 
ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพท่ีสามารถน าความรู้ ความสามารถไปใช้ในการพัฒนางาน 
ด้านนนัทนาการได้อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 



 

บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัย เร่ือง การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการ
ด าเนินงาน ท่ีมุ่ งเน้นศึกษาเฉพาะสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน 
ท าการศึกษากบั 2 กลุ่มหลกั คือ 1) กลุ่มผู้ทรงคณุวฒุิทางด้านวิชาชีพนนัทนาการ ได้แก่ ผู้บริหาร
องค์กรนันทนาการ นักวิชาการ หัวหน้าองค์กรนันทนาการท่ีมีความรู้ ความช านาญ และมี
ประสบการณ์ทางวิชาชีพนันทนาการ และ 2) กลุ่มนักวิชาชีพนันทนาการ ซึ่งสามารถสรุปผล  
การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ได้ดงันี ้
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพ่ือศกึษาสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน 
2. เพ่ือพฒันาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน 
3. เพ่ือศึกษาผลของการเข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนนัทนาการ  

ด้านการด าเนินงาน 
 
ค าถามในการวิจัย 

1. สมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงานประกอบด้วยอะไรบ้าง 
2. โปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงานควรเป็น

อยา่งไร 
3. ผลของการเข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการ

ด าเนินงานเป็นอยา่งไร 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 

1. คูมื่อโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน 
2. แบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจ และการวิเคราะห์เก่ียวกบัโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้าง

สมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน 
3. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ  

นกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน 
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4. แบบประเมินผลงานการปฏิบตัิกิจกรรมระหว่างการเข้าร่วมโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

ขั ้นตอนที่  1 การศึกษาสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน  
(ขัน้วิจัย) 

1. ผู้ วิจัยน าหนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้ เช่ียวชาญในการตอบแบบสอบถาม  
จากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมทัง้แบบสอบถามสมรรถนะนกัวิชาชีพ
นนัทนาการด้านการด าเนินงาน เสนอต่อผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 17 คน เพ่ือพิจารณาให้ค่าน า้หนัก
ความส าคญัของหนว่ยสมรรถนะและสมรรถนะยอ่ย และข้อแสนะแนะเพิ่มเตมิ 

2. เก็บรวบรวมความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญจากแบบสอบถาม จ านวน 3 รอบ 
3. วิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญจากแบบสอบถาม และข้อเสนอแนะต่างๆ  

เพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัตอ่ไป 
ขัน้ตอนที่ 2 การพัฒนาโปรแกรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการ

ด้านการด าเนินงาน (ขัน้วิจัย) 
1. ประสานงานกับกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาน าร่อง จ านวน 30 คน เพ่ือนดัหมาย

วนั เวลา และสถานท่ีในการจัดอบรมโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการ  
ด้านการด าเนินงาน 

2. จดัอบรมโปรแกรมกบักลุม่ตวัอยา่งเพื่อศกึษาน าร่อง 
3. เก็บรวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจ และการวิเคราะห์เก่ียวกบั

โปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน และแบบสอบถาม  
ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการ
ด าเนินงานจากกลุม่ตวัอยา่ง 

4. วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ส าหรับแบบทดสอบ 
น ามาหาค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเช่ือมัน่ ส่วนแบบสอบถาม น ามาหาค่า
อ านาจจ าแนก และคา่ความเช่ือมัน่ 

5. ประสานงานกับกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการทดลองโปรแกรม จ านวน 34 คน เพ่ือนัด
หมายวัน เวลา และสถานท่ีในการจัดอบรมโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพ
นนัทนาการด้านการด าเนินงาน 
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6. เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการทดลอง 1 สปัดาห์ โดยการทดสอบความรู้ ความเข้าใจ  
และการวิเคราะห์เก่ียวกับโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการ ด้านการ
ด าเนินงาน กบักลุม่ทดลอง 

7. จดัอบรมโปรแกรมกบักลุ่มทดลอง รวมระยะเวลา 8 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 1 วนั วนัละ  
2ชัว่โมง 

8. เก็บรวบรวมข้อมูลหลังการทดลอง 1 สัปดาห์ โดยการทดสอบความรู้ ความเข้าใจ  
และการวิเคราะห์เก่ียวกับโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการ
ด าเนินงาน และแบบสอบถามความพงึพอใจตอ่การเข้าร่วมโปรแกรมกบักลุม่ทดลอง 

9. วิเคราะห์ผลการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง และวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อ  
การเข้าร่วมโปรแกรมด้วย 

ขัน้ตอนที่  3 ศึกษาผลการเข้าร่วมโปรแกรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพ
นันทนาการด้านการด าเนินงาน (ขัน้พัฒนา) 

1. ประสานงานกับกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการขยายผลการวิจัย จาก 3 สถาบนั เพ่ือนัด
หมายวัน เวลา และสถานท่ีในการจัดอบรมโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพ
นนัทนาการด้านการด าเนินงาน 

2. เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการทดลอง 1 สปัดาห์ โดยการทดสอบความรู้ ความเข้าใจ  
และการวิเคราะห์เก่ียวกับโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการ
ด าเนินงานกบักลุม่ตวัอยา่ง 

3. จดัอบรมโปรแกรมกบักลุ่มทดลอง รวมระยะเวลา 8 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 1 วนั วนัละ  
2ชัว่โมง 

4. เก็บรวบรวมข้อมูลหลังการทดลอง 1 สัปดาห์ โดยการทดสอบความรู้ ความเข้าใจ  
และการวิเคราะห์เก่ียวกับโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการ
ด าเนินงาน และแบบสอบถามความพงึพอใจตอ่การเข้าร่วมโปรแกรมกบักลุม่ตวัอย่าง 

5. ในระหว่างการจัดโปรแกรม ผู้ วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับผลงานการปฏิบัติ
กิจกรรมระหวา่งการเข้าร่วมโปรแกรม 

6. วิเคราะห์ข้อมลูท่ีเก็บรวบรวมจากกลุ่มตวัอย่างโดยใช้เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ 
แบบทดสอบ แบบสอบถามความพงึพอใจ และแบบประเมินผลงาน 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจยัวิเคราะห์ข้อมลูท่ีเก็บรวบรวมจากกลุม่ตวัอยา่ง ด้วยวิธีการดงันี ้
1. วิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 17 คน ตอ่เกณฑ์ โดยการประยกุต์ใช้

เทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) เพ่ือศึกษาสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการ
ด าเนินงาน โดยวิเคราะห์คา่มธัยฐาน (Median) และคา่พิสยัควอไทล์ (Interquartile Range) 

2. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจ และการวิเคราะห์เก่ียวกับ
โปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน และแบบสอบถาม  
ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการ
ด าเนินงาน โดยการหาคา่เฉล่ีย (Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3. วิ เคราะห์ ข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโปรแกรม  
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน ดงันี ้

สว่นท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมลูโดยการแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) และหาคา่ร้อยละ (Percentage) 

ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจตอ่การเข้าร่วมโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนกัวิชาชีพ
นนัทนาการด้านการด าเนินงาน วิเคราะห์โดยการหาคา่เฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) แล้วน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 

4. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินผลงานการปฏิบัติกิจกรรมระหว่างการเข้าร่วม
โปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน วิเคราะห์โดยการหา
คา่เฉล่ีย (Mean) แล้วน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 

5. เปรียบเทียบความรู้ ความเข้าใจ และการวิเคราะห์เก่ียวกับโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน ก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง ของกลุ่ม
ทดลองและกลุม่ควบคมุ ดงันี ้

5.1 เปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนการทดลอง ระหวา่งกลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคมุ 
โดยการทดสอบคา่ที (Independent samples t-test) 

5.2 เปรียบเทียบคะแนนทดสอบหลงัการทดลอง ระหว่างกลุม่ทดลองกบักลุ่มควบคมุ 
โดยการทดสอบคา่ที (Independent samples t-test) 

5.3 เปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง ของกลุ่มทดลอง 
โดยการทดสอบคา่ที (Paired samples t-test) 
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5.4 เปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง ของกลุ่มควบคมุ 
โดยการทดสอบคา่ที (Paired samples t-test) 

6. เปรียบเทียบความรู้ ความเข้าใจ และการวิเคราะห์เก่ียวกับโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน ก่อนการทดลองและหลังการทดลองของ  
กลุม่ขยายผล โดยการทดสอบคา่ที (Paired samples t-test) 

 
สรุปผลการวิจัย 

จากการศกึษา การพฒันาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการ
ด าเนินงาน สรุปได้ดงันี ้

1. ผลการศึกษาสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน 
จากการศึกษาสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน โดยการ

ประยุกต์ใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) จากผู้ เช่ียวชาญทางด้านวิชาชีพนันทนาการ 
จ านวน 17 คน เพ่ือให้ได้สมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน อันประกอบด้วย 
สมรรถนะหลัก (Core competency) หน่วยสมรรถนะ (Units of Competency) ของแต่ละหน่วย
สมรรถนะท่ีมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติและมีความสมบูรณ์ ซึ่งสามารถจ าแนกสมรรถนะ  
ด้านการด าเนินงานของนกัวิชาชีพนนัทนาการ ได้ดงันี ้

1) สมรรถนะหลักด้านการวางแผน การพัฒนา และการจัดการทรัพยากร 
(Resource Planning, Development, and Management) มีหน่วยสมรรถนะย่อย 6 องค์ประกอบ 
ประกอบด้วย 

1.1)  การประเมินการจดัการ และชีแ้จงรายละเอียดส าหรับการพฒันาทรัพยากร 
  การประเมินความต้องการของพืน้ท่ีทรัพยากร คือ การประเมินลักษณะ 

ทางกายภาพของพืน้ท่ีท่ี ต้องการพัฒนาเช่นเดียวกับความต้องการของผู้ ใช้บริการ ดังนัน้  
การประเมินกลุ่มเป้าหมายและรวบรวมข้อมูลในการประเมินความต้องการโดยรวมส าหรับการ
พฒันาพืน้ท่ีทรัพยากรธรรมชาตจิงึมีความส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิ่ง 

  การประเมินการจัดการพืน้ท่ีทรัพยากรธรรมชาติ นักวิชาชีพนันทนาการ 
ท าได้โดยการจดัการกลยทุธ์การพฒันากบัการอนรัุกษ์ด าเนินการควบคู่กนัไป ดงันัน้ การประเมิน
ความต้องการในการพฒันาพืน้ท่ีทรัพยากรจะมุง่เน้นไปท่ีข้อก าหนดการพฒันาและการจดัการแผน
ความต้องการ ประกอบด้วย การท าให้สะดวกต่อการเข้าถึงและการแสดงคุณลักษณะท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ และการเก็บรักษาคณุลกัษณะเหลา่นีสื้บตอ่ถึงบคุคลรุ่นหลงั 
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1.2)  การพฒันาและจดัเตรียมแผนการด าเนินงาน 
  กระบวนการวางแผนการพฒันาทรัพยากร สามารถใช้ขัน้ตอนการวางแผน

และวิเคราะห์สถานการณ์ ความเส่ียงตา่งๆ เพ่ือน าไปสูก่ารพฒันาและจดัเตรียมแผน คือ 
  (1) การตัง้วัตถุประสงค์ คือ การระบุวัตถุประสงค์โดยรวม พิจารณา

ผลกระทบของการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ี ก าหนด เป้าหมายท่ีเฉพาะเจาจง  
และบรรลเุปา้หมายท่ีวางไว้ 

  (2) การเก็บรวบรวมข้อมลู คือ การรวบรวมข้อเท็จจริงอย่างชาญฉลาดและ 
มีความสมดุล ไม่ใช้การคาดเดา ต้องสามารถพิสูจน์ได้โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ข้อมูลท่ี
เก่ียวข้องจะต้องรวบรวมเก่ียวกบัการใช้และผู้ใช้ปัจจบุนั และศกัยภาพของลกัษณะพืน้ท่ีทรัพยากร 

  (3) การวิเคราะห์ข้อมูล คือ การทดสอบทุกข้อมูลและความสัมพันธ์ 
ท่ีเกิดขึน้ในอนาคต ควรเป็นกระบวนการท่ีขอค าปรึกษากบัผู้ เช่ียวชาญในสาขาวิชาตา่งๆ 

  (4) การสงัเคราะห์ทางเลือกของการวางแผน คือ ปัจจยัใดท่ีส่งผลกระทบ
ต่อนโยบายของรัฐควรจะเล่ียง ทัง้นี ้นักวางแผนควรหาทางเลือกท่ีดี การแสดงออกท่ีเหมาะสม 
สร้างสรรค์ ความเป็นไปได้ของข้อแตกต่างเหล่านี ้หากได้รับการพัฒนาอย่างเพียงพอจากการ
สังเคราะห์ สามารถน าเสนอตรวจสอบข้อดี ข้อเสีย เพ่ือให้ผู้ มีอ านาจตัดสินใจวิธีการท่ี ดี 
เพ่ือตอบสนองวตัถปุระสงค์ 

(5) การผลิตเอกสาร คือ การเลือกแผนท่ีดีท่ีสุดและให้รายละเอียดเพิ่มเติม 
ซึง่รวมถึงผลกระทบท่ีจะเกิดตอ่สาธารณะชน 

(6) การลงมือท า คือ การประสานงานขัน้ตอนการพฒันา จะต้องให้ผลลพัธ์ 
ท่ีวางแผนไว้ หลีกเล่ียงความล่าช้าของงบประมาณ และผลลพัธ์เหล่านีไ้ม่ส่งผลกระทบตอ่เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อม 

(7) การประเมินผลและการแก้ไข กระบวนการนีค้วรด าเนินงานในทุกขัน้ตอน
ของการวางแผน การให้ข้อแสนะแนะ ทบทวนผลการตรวจสอบและให้ความส าคญักบัผลตอบรับ  
จากภายนอก จะชว่ยให้การประเมินผลวตัถปุระสงค์ได้ดีขึน้และได้แนวทางการแก้ไข 

1.3)  การวิเคราะห์สถานการณ์ ความเส่ียง พร้อมก ากบัตดิตาม 
  สิ่งอ านวยความสะดวกแบบเปิดควรได้รับการตรวจสอบ เพราะอันตราย

อาจเกิดกับผู้ เข้ามาใช้บริการ โดยต้องแสดงวันท่ีและเวลาท่ีด าเนินการตรวจสอบ นอกจากนี ้  
นักวิชาชีพนันทนาการจะต้องมีความรู้เก่ียวกับกฎหมายและสามารถแจ้งเตือนไปยังหน่วยงาน  
ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเข้ามาด าเนินการแก้ไขก่อนท่ีจะเปิดให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งหากตรวจสอบแล้ว  
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พบความผิดปกติ จะต้องใช้วิจารณญาณปิดสถานท่ีจนกว่าจะด าเนินการซ่อมแซมแล้วเสร็จ  
หรือเปิดพืน้ท่ีบางส่วนท่ีสามารถให้บริการได้ เพ่ือไม่ให้เกิดอันตรายและความเสียหายต่อชีวิต  
และทรัพย์สิน และควรด าเนินการตรวจสอบอยู่เป็นประจ า เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบ  
และเป็นการสร้างสมัพนัธ์กบัผู้ ท่ีเก่ียวข้อง และสามารถแก้ไขเพิ่มเตมิระหวา่งด าเนินการได้ 

1.4)  การจดัเตรียมอปุกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้ รับบริการ 
  สิ่งอ านวยความสะดวกทัง้ท่ีมีอยู่หรือสร้างขึน้ใหม่ ผู้ รับบริการต้องสามารถ

เข้าถึงและสามารถใช้งานได้ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ สูงอายุหรือผู้ ท่ีมีความพิการ เช่น พืน้ท่ีจอดรถ 
ทางเดิน ราวจบั เพ่ือให้เกิดความสะดวกต่อผู้ เข้ารับบริการให้สามารถเข้าถึงพืน้ท่ีดงักล่าว รวมถึง
โปรแกรมและบริการท่ีจัดไว้ให้ได้ สามารถเข้าถึงห้องสุขา น า้ด่ืม โทรศัพท์ หรือสิ่งอ านวย  
ความสะดวกท่ีมีการเปิดให้บริการแก่ประชาชน มีมาตรการอ่ืนๆ รองรับเพ่ือให้ทุกคนมีโอกาส  
และได้รับประโยชน์จากการบริการ อีกทัง้ต้องมีบญัชีการควบคุม ดูแล รับผิดชอบทรัพยากรท่ีมี  
ในองค์กร 

1.5)  การจดัการและด าเนินการทางกายภาพขององค์กร 
  นกัวิชาชีพนันทนาการมีบทบาทส าคญัในการด าเนินการให้เข้าถึงสถานท่ี

สาธารณะได้ง่ายและปลอดภยั วิธีปฏิบตัิมีหลายรูปแบบ นกัวิชาชีพนนัทนาการต้องแบง่ปันความรู้ 
ท่ีถูกต้องให้กับผู้ อ่ืน ต้องเข้าใจหลักการส่ือสารท่ีดี การมนุษย์สมัพันธ์ท่ีดี เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจ
และเข้าถึงความต้องการของประชาชน รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดความประมาทหรือความรู้เท่า  
ไมถ่ึงการณ์ 

1.6)  การใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือสนบัสนนุการวางแผนและพฒันา 
  นกัวิชาชีพนนัทนาการ ต้องเรียนรู้วิธีการใช้เทคโนโลยีใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพ 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รวมถึงการใช้อินเตอร์เน็ตท่ีท าให้มีโอกาสในการเข้าถึงการเรียนรู้สิ่งท่ี 
มีประโยชน์ ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีสามารถท าให้การออกแบบและ 
น าข้อมูลท่ีได้มาผนวกไว้ด้วยกันจนเกิดแนวความคิดใหม่ ทัง้นี  ้เทคโนโลยีไม่ได้ท าให้การท างาน
ง่ายขึน้ แต่เป็นการสร้างความเป็นไปได้ในการเข้าถึงเครือข่ายท่ีมีความกว้างมากของความรู้และ
ข้อมูล บุคคลท่ีเปิดการใช้งานจึงมีศกัยภาพท่ีมีอิทธิพลมากขึน้ เพราะระบบสารสนเทศเป็นระบบ
พืน้ฐานของการท างานต่างๆ ในรูปแบบของการเก็บ ( input) การประมวลผล (processing) 
เผยแพร่ (output) และมีส่วนจัดเก็บข้อมูล (storage) องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ คือ 
ฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์, มนุษย์, กระบวนการ, ข้อมลู, เครือข่าย ดงันัน้ การน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
และระบบคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ สนับสนุนการวางแผนและพัฒนาแผนงาน ได้แก่ วิดีโอ 
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คอมพิวเตอร์ จอสารสนเทศขนาดใหญ่ ทศันูปกรณ์ท่ีแสดงบริการท่ีมี การบริการตนเอง การจอง
ด้วยตวัเอง ฯลฯ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นข้อได้เปรียบ 

2) สมรรถนะหลักด้านการจัดการบ ารุงรักษา  (Maintenance Management)  
มีหนว่ยสมรรถนะยอ่ย 4 องค์ประกอบ  

2.1)  การจดัการและดแูลรักษามาตรฐานอปุกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก 
  การจดัการมาตรฐานการบ ารุงรักษา ถือเป็นการตดัสินใจขององค์กรท่ีจะ

ก าหนดระดบัของการบ ารุงรักษาท่ีถกูต้อง ซึ่งเป็นการตดัสินใจยากท่ีสดุ เพราะสิ่งท่ีต้องการอาจจะ
มีทางเลือกท่ีจ ากดั ดงันัน้ การจดัการมาตรฐานท่ีมีให้เกิดความพงึพอใจ ต้องค านงึถึงทรัพยากรท่ีมี
อยูข่ององค์กรด้วย 

  การบ ารุงรักษามีปัจจยัหลายสว่นท่ีต้องค านงึถึง ไมว่า่จะเป็นการรักษาพืน้ท่ี 
สภาพแวดล้อม การจดัการกบัวสัดท่ีุเป็นอนัตราย ความปลอดภัยของผู้ ใช้บริการ ความสะดวกสบาย 
งบประมาณ กฎหมาย การดูแลรักษาความสะอาด ท าให้เกิดความพึงพอใจโดยรวม นักวิชาชีพ
นันทนาการจะต้องศึกษามาตรฐานการดูแลรักษาทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และต้องคงความเป็น
มาตรฐานไว้ มีการจดัท าแผนการบ ารุงรักษา การก าหนดการบ ารุงรักษา การจดัการบ ารุงรักษา 
เพ่ือด าเนินการอย่างเป็นระบบ บรรลเุปา้หมาย เกิดประสิทธิภาพในการท างาน รวมถึงประเมินผล
การด าเนินการบ ารุงรักษาและแก้ไขให้ถกูต้อง ซึง่ต้องมุง่เน้นท่ีทรัพยากรเป็นส าคญั 

2.2)  การควบคมุดแูล ปอ้งกนั และจดัการโปรแกรม 
  การบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน เป็นการด าเนินการเพ่ือยืดอายุการใช้งานของ

อุปกรณ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์มีการท าความสะอาดอย่างถูกต้อง จะสามารถใช้งาน  
ได้อยา่งมีประสิทธิภาพมากขึน้ และสามารถลดคา่ใช้จา่ยในการบ ารุงรักษา 

  การควบคุมรักษาหรือปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกและอุปกรณ์ต่างๆ  
ไม่ควรละเลย งานเหล่านีอ้าจจะส่งผลกระทบต่อการบริการ พนกังานจะต้องได้รับการฝึกฝนและ
ยอมรับเง่ือนไขการท างาน ต้องเข้าใจระดบัคณุภาพของการบ ารุงรักษาท่ีหนว่ยงานต้องการ 

  นักวิชาชีพนันทนาการควรเข้าใจการจัดพืน้ท่ี การจัดสวน ลักษณะทาง  
ภูมิประเทศ ซึ่งจะเป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพในการดึงดูดความสนใจของผู้ มาใช้บริการ  
และต้องเข้าใจถึงความสมัพนัธ์ของการจดัพืน้ท่ีและการจดัโปรแกรมการใช้เวลาวา่ง เพ่ือออกแบบ
มาได้ตรงตามเป้าหมาย การบ ารุงรักษาภูมิทัศน์ท่ีดีต้องเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ
แผน มีรูปแบบตารางงานประจ าและงานบ ารุงรักษา การใช้อุปกรณ์ ความรู้ของบคุลากรทัง้ทางตรง
และทางอ้อม รวมถึงความเช่ียวชาญของพนกังานแตล่ะคนด้วย มีการจดัท าสญัญากบับคุคลหรือ  
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หน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือด าเนินการเก่ียวกบัสิ่งอ านวยความสะดวก รวมไปถึงโปรแกรมการบริการตา่งๆ  
ซึง่จะต้องได้รับค าแนะน าจากผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางในการด าเนินงานนัน้ๆ นกัวิชาชีพนนัทนาการ
จึงมีหน้าท่ีตรวจสอบการท างานของผู้ รับเหมาและท่ีปรึกษา เพ่ือให้เป็นไปตามสัญญาและเกิด
ประโยชน์สงูสดุแก่องค์กร 

2.3)  การแนะน าจดัเตรียม ซอ่มแซม เปล่ียนอปุกรณ์หรือสิ่งอ านวยความสะดวก 
  สิ่งอ านวยความสะดวกและอุปกรณ์ท่ีให้บริการแก่ประชาชนและมีการใช้

งานเป็นประจ า การซ่อมแซม ทดแทน และการปรับเปล่ียนถือเป็นส่วนส าคญัของการบ ารุงรักษา 
ซึง่เม่ือมีการตรวจสอบแล้วนัน้ จะต้องตดัสินใจระหว่างการซ่อมแซมหรือเปล่ียนแปลง โดยขึน้อยู่กบั
อายกุารใช้งาน ความทนัสมยั รวมถึงคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากการซ่อมแซม ทัง้นี  ้การซ่อมแซมท าได้
โดยผู้ รับเหมาหรือพนกังานซ่อมบ ารุงของหน่วยงานตนเอง หากเกินความสามารถของพนักงาน
ซอ่มบ ารุงแล้วนัน้ ก็ต้องด าเนินการจ้างผู้ รับเหมา ซึง่ต้องศกึษารายละเอียดการเสนอราคา และการ
ด าเนินการตามสญัญาท่ีถกูต้อง เพ่ือรักษาผลประโยชน์ให้หนว่ยงาน 

2.4)  การด าเนนิงานตามกฎระเบียบข้อบงัคบัขององค์กรท่ีเก่ียวข้อง 
  หน่วยงานของรัฐมีกฎระเบียบหลายอย่างท่ีส่งผลกระทบและเข้ามา

ตรวจสอบการด าเนินงานของศูนย์นันทนาการ ดังนัน้ จะต้องมีการฝึกอบรม การด าเนินงาน
เก่ียวกับวสัดท่ีุเป็นอนัตราย ต้องเก็บข้อมลูความปลอดภัยท่ีส าคญั ข้อมลูสุขภาพซึ่งอาจจะส่งผล
กระทบในอนาคตได้ รวมไปถึงการตรวจสอบการทางการเงิน งบประมาณ 

3) สมรรถนะหลักด้านการด าเนินการสิ่ งอ านวยความสะดวก  (Facility 
Operation) มีหนว่ยสมรรถนะยอ่ย 3 องค์ประกอบ ประกอบด้วย 

3.1)  การพัฒนาและจัดเตรียมความพร้อมส าหรับการให้บริการทรัพยากรและ 
สิ่งอ านวยความสะดวก 

  นกัวิชาชีพนนัทนาการเป็นผู้ รับผิดชอบการเปิด-ปิดสิ่งอ านวยความสะดวก 
โดยขัน้ตอนการปฏิบตัจิะมุง่เน้นความพร้อมส าหรับการใช้งานของสิ่งอ านวยความสะดวก รวมไปถึง
การเปิดพืน้ท่ีซึ่งต้องค านึงถึงทิศทางของแสง อุณหภูมิต่างๆ การดูความพร้อมของห้องและ  
อุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือรองรับโปรแกรมแรกของวัน และสอดส่องบุคคลท่ีมีพฤติกรรมน่าสงสัย  
เพ่ือรักษาความปลอดภยั 
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  ขัน้ตอนการปิดมีความส าคญัเชน่กนั เพราะถือเป็นการรักษาความปลอดภยั 
ระบบกลไกการประหยัดพลังงาน และต้องด าเนินการตรวจสอบสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ  
อย่างละเอียด ตรวจสอบว่าผู้ ใช้บริการออกจากพืน้ท่ีแล้ว ระบบกลไกทัง้หมดปิดลงและได้รับ  
การจดัการอยา่งถกูต้อง และพืน้ท่ีมีความปลอดภยั 

3.2)  การจดัหาและจดัการดแูลการใช้ทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวก 
  การก ากบัดแูลโดยตรงในสถานท่ีและพืน้ท่ีท่ีเก่ียวข้อง การสงัเกตพฤติกรรม 

ท่ีเกิดขึน้และมีการด าเนินการท่ีเก่ียวข้องในการรักษาสิ่งอ านวยความสะดวก การควบคุม
พฤติกรรมและการตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน ตรวจสอบสิ่งก่อสร้าง พืน้ท่ีท่ีอาจก่อให้เกิด
อนัตรายแก่ผู้ใช้บริการ  

3.3)  การจดัการ ดแูล และตรวจสอบความปลอดภยั 
  การรักษาความปลอดภัยถือเป็นการจดัการท่ีส าคญัมาก ผู้ เข้ามาใช้บริการ

รวมถึงพนกังานจะต้องรู้สึกปลอดภยัเม่ือเข้ามารับบริการหรือท างานในพืน้ท่ี ต้องมีมาตรการรักษา
ความปลอดภัยบริเวณโดยรอบบริเวณ ต้องมีแสงสว่างท่ีเพียงพอ เพ่ือหลีกเล่ียงการลกัขโมยหรือ  
การก่ออาชญากรรม ควรมีเจ้าหน้าท่ีเดินตรวจสอบพืน้ท่ีต่างๆ ตรวจสอบอุปกรณ์หรือสิ่งอ านวย 
ความสะดวกทกุชิน้ ตรวจสอบสภาพและจดุบกพร่องตา่งๆ การควบคมุ ตรวจสอบถือเป็นรากฐาน
ส าหรับการวางแผนการจดัการความเส่ียงท่ีดี ความถ่ีในการจดัการบ ารุงรักษาอาจท าเป็นรายวนั  
รายสปัดาห์ รายเดือน หรือรายปี ขึน้อยู่กับพืน้ฐานอายุการใช้งานของอปุกรณ์นัน้ๆ และขึน้อยู่กับ
ความเส่ียงท่ีเกิดขึน้เม่ือท ากิจกรรม เพ่ือให้มัน่ใจถึงความแข็งแรงของโครงสร้างและส่วนประกอบอ่ืนๆ 
นกัวิชาชีพนนัทนาการต้องเข้าใจถึงความส าคญัส่วนนี ้เพ่ือให้การบริการเกิดขึน้ได้อย่างต่อเน่ือง 
เป็นการแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือให้ผู้ ใช้บริการ  
เกิดความพงึพอใจและประสบการณ์การใช้เวลาวา่งท่ีดี 

2. ผลการทดลองโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการ
ด าเนินงาน 

1) กลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีก าลังศึกษาอยู่ใน
สาขาวิชาผู้ น านันทนาการ และเป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์ในการเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรม
นันทนาการ เช่น การอยู่ค่ายพักแรม หรือกิจกรรมเกมนันทนาการ  จ านวน 68 คน แบ่งเป็น 
กลุ่มทดลอง จ านวน 34 คน และกลุ่มควบคมุ จ านวน 34 คน สว่นใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 43 คน 
คดิเป็นร้อยละ 63.23 เพศชาย จ านวน 25 คน คดิเป็นร้อยละ 36.77 และมีอายรุะหวา่ง 19-21 ปี 
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2) ผลการเปรียบเทียบคะแนนความรู้ ความเข้าใจ และการวิเคราะห์เก่ียวกับ
สมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน กลุ่มทดลองท่ีเข้าร่วมโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน หลงัการทดลอง มีคะแนนความรู้ ความเข้าใจ 
และการวิเคราะห์เก่ียวกับสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน สูงกว่าก่อนการ
ทดลอง แตกตา่งอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยก่อนการทดลองมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 
10.71 และหลงัการทดลองมีคะแนนเฉล่ียเทา่กบั 20.56 

ส่วนกลุ่มควบคุมท่ี เข้าร่วมโปรแกรมการเรียนการสอนปกติ  หลังการทดลอง  
มีคะแนนความรู้ ความเข้าใจ และการวิเคราะห์เก่ียวกับสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการ
ด าเนินงาน สูงกว่าก่อนการทดลอง ไม่แตกต่างกัน โดยก่อนการทดลองมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 10.76 
และหลงัการทดลองมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 10.85 

3) ผลการเปรียบเทียบคะแนนความรู้ ความเข้าใจ และการวิเคราะห์เก่ียวกับ
สมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองท่ีเข้าร่วม
โปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน และกลุ่มควบคมุท่ีเข้าร่วม
โปรแกรมการเรียนการสอนปกต ิมีคะแนนความรู้ ความเข้าใจ และการวิเคราะห์เก่ียวกบัสมรรถนะ
นกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน พบว่า ไม่แตกต่างกัน โดยกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ีย
เท่ากับ 10.71 และกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 10.76 และหลังการทดลอง กลุ่มทดลอง 
ท่ีเข้าร่วมโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนกัวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน มีคะแนน
ความรู้ ความเข้าใจ และการวิเคราะห์เก่ียวกบัสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน 
สูงกว่ากลุ่มควบคุมท่ีเข้าร่วมโปรแกรมการเรียนการสอนปกติ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  
ทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 20.56 และกลุ่มควบคมุมีคะแนนเฉล่ีย
เทา่กบั 10.85 

4) ผลการวิเคราะห์ข้อมลูความพงึพอใจของกลุม่ทดลองท่ีมีตอ่การเข้าร่วมโปรแกรม
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน กลุ่มทดลองมีความพึงพอใจตอ่
การเข้าร่วมโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนกัวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงานโดยรวม  

อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (�̅� = 3.39, S.D. = .281) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความพึง

พอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสดุทกุด้าน ได้แก่ ด้านความสมัพนัธ์ (�̅� = 3.55, S.D. = .412) ด้านสถานท่ี 

(�̅� = 3.38, S.D. = .431) ด้านการจดัโปรแกรม (�̅� = 3.36, S.D. = .350) ด้านการเคล่ือนไหวของ

โปรแกรมฯ (�̅� = 3.35, S.D. = .400) ด้านโครงสร้าง (�̅� = 3.35, S.D. = .435) และด้านวัสดุ

อปุกรณ์ (�̅� = 3.34, S.D. = .374) 
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5) ผลการประเมินผลงานการปฏิบัติ กิจกรรมระหว่างการเข้าร่วมโปรแกรม  
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงานของกลุ่มทดลอง  มีค่าคะแนน
เฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 3.33-3.67 อยูใ่นเกณฑ์ระดบัดีมาก 

3. ผลการขยายผลโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการ
ด าเนินงาน 

ผู้ วิจัยได้น าโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการ
ด าเนินงานไปขยายผล โดยท าการทดลองกับนิสิต นักศึกษาท่ีก าลังศึกษาในสถาบนัการศึกษา
ระดบัอดุมศกึษาท่ีมีการจดัการเรียนการสอนสาขาวิชานนัทนาการหรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง และเป็นผู้ ท่ี
มีประสบการณ์ในการเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมนันทนาการ เช่น การอยู่ค่ายพักแรม  
หรือกิจกรรมเกมนนัทนาการ รวมทัง้สิน้ 98 คน จาก 3 สถาบนั ดงันี ้

1) สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ 
1.1)  ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มขยายผล คือ นกัศกึษาสถาบนัการพลศกึษา วิทยาเขต

กรุงเทพ ท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในสาขาวิชานันทนาการและการท่องเท่ียว และเป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์  
ในการเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมนันทนาการ เช่น การอยู่ค่ายพักแรม หรือกิจกรรมเกม
นนัทนาการ จ านวน 32 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 53.12 เพศชาย 
จ านวน 15 คน คดิเป็นร้อยละ 46.88 และมีอายรุะหวา่ง 18-22 ปี 

1.2)  ผลการเปรียบเทียบคะแนนความรู้ ความเข้าใจ และการวิเคราะห์เก่ียวกับ
สมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน ก่อนและหลงัเข้าร่วมโปรแกรม ของกลุม่ขยายผล 
ท่ีสถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ พบว่า หลงัเข้าร่วมโปรแกรม มีคะแนนความรู้ ความเข้าใจ 
และการวิเคราะห์เก่ียวกบัสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน สงูกว่าก่อนเข้าร่วม
โปรแกรม แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยก่อนเข้าร่วมโปรแกรมมีคะแนน
เฉล่ียเทา่กบั 9.94 และหลงัเข้าร่วมโปรแกรมมีคะแนนเฉล่ียเทา่กบั 19.56 

1.3)  ผลการวิเคราะห์ข้อมลูความพึงพอใจของกลุ่มขยายผล ท่ีสถาบนัการพลศึกษา 
วิทยาเขตกรุงเทพ ท่ีมีต่อการเข้าร่วมโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการ  

ด้านการด าเนินงาน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (�̅� = 3.17, S.D. = .339) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุและมาก โดยด้านท่ีมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสดุ 

คือ ด้านความสัมพันธ์ (�̅� = 3.29, S.D. = .364) ส่วนด้านท่ีมีความพึงพอใจในระดับมาก คือ  

ด้านการจัดโปรแกรม (�̅� = 3.18, S.D. = .323) ด้านวัสดุอุปกรณ์  (�̅� = 3.17, S.D. = .491)  
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ด้านการเคล่ือนไหวของโปรแกรมฯ (�̅� = 3.17, S.D. = .401) ด้านโครงสร้าง (�̅� = 3.12, S.D. = .520) 

และด้านสถานท่ี (�̅� = 3.07, S.D. = .416) 
1.4) ผลการประเมินผลงานการปฏิบัติกิจกรรมระหว่างการเข้าร่วมโปรแกรม  

เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนกัวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน ของกลุ่มขยายผล ท่ีสถาบนั 
การพลศกึษา วิทยาเขตกรุงเทพ มีคา่คะแนนเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 3.67-4.00 อยูใ่นเกณฑ์ระดบัดีมาก 

2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2.1)  ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มขยายผล คือ นิสิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ท่ีก าลงั

ศึกษาอยู่ในสาขาวิชาพลศึกษา และเป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์ในการเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรม
นนัทนาการ เช่น การอยู่ค่ายพักแรม หรือกิจกรรมเกมนันทนาการ จ านวน 30 คน ส่วนใหญ่เป็น 
เพศชาย จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 63.33 เพศหญิง จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 36.67  
และมีอายรุะหวา่ง 19-21 ปี 

2.2)  ผลการเปรียบเทียบคะแนนความรู้ ความเข้าใจ และการวิเคราะห์เก่ียวกับ
สมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน ก่อนและหลงัเข้าร่วมโปรแกรม ของกลุม่ขยายผล 
ท่ีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ พบว่า หลงัเข้าร่วมโปรแกรม มีคะแนนความรู้ ความเข้าใจ และการ
วิเคราะห์เก่ียวกับสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน สูงกว่าก่อนเข้าร่วม
โปรแกรม แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยก่อนเข้าร่วมโปรแกรมมีคะแนน
เฉล่ียเทา่กบั 10.57 และหลงัเข้าร่วมโปรแกรมมีคะแนนเฉล่ียเทา่กบั 21.17 

2.3)  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของกลุ่มขยายผล ท่ีมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ท่ีมีตอ่การเข้าร่วมโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการ

ด าเนินงานโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (�̅� = 3.36, S.D. = .450) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกด้าน ได้แก่ ด้านวัสดุอุปกรณ์ (�̅� = 3.52, S.D. = 

.495) ด้านความสมัพนัธ์ (�̅� = 3.47, S.D. = .548) ด้านโครงสร้าง (�̅� = 3.33, S.D. = .453) ด้าน

สถานท่ี (�̅� = 3.32, S.D. = .542) ด้านการเคล่ือนไหวของโปรแกรมฯ (�̅� = 3.30, S.D. = .553) 

และด้านการจดัโปรแกรม (�̅� = 3.22, S.D. = .472) 
2.4)  ผลการประเมินผลงานการปฏิบัติกิจกรรมระหว่างการเข้าร่วมโปรแกรม 

เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงานของกลุ่มขยายผล ท่ีมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ มีคา่คะแนนเฉล่ียอยู่ระหว่าง 3.00-3.67 อยูใ่นเกณฑ์ระดบัดีและดีมาก 
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3) มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 
3.1)  ข้อมลูทัว่ไปของกลุ่มขยายผล คือ นกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฎับ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาพลศึกษา และเป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์ในการเข้าร่วม
โครงการหรือกิจกรรมนนัทนาการ เช่น การอยู่คา่ยพกัแรม หรือกิจกรรมเกมนนัทนาการ จ านวน 36 คน 
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 72.22 เพศหญิง จ านวน 10 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 22.78 และมีอายรุะหวา่ง 20-23 ปี 

3.2)  ผลการเปรียบเทียบคะแนนความรู้ ความเข้าใจ และการวิเคราะห์เก่ียวกับ
สมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน ก่อนและหลงัเข้าร่วมโปรแกรม ของกลุม่ขยายผล 
ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พบว่า หลังเข้าร่วมโปรแกรม มีคะแนนความรู้  
ความเข้าใจ และการวิเคราะห์เก่ียวกบัสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน สงูกว่า
ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยก่อนเข้าร่วมโปรแกรม
มีคะแนนเฉล่ียเทา่กบั 10.33 และหลงัเข้าร่วมโปรแกรมมีคะแนนเฉล่ียเทา่กบั 20.86 

3.3)  ผลการวิเคราะห์ข้อมลูความพึงพอใจของกลุ่มขยายผล ท่ีมหาวิทยาลยัราชภฎั 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ท่ีมีตอ่การเข้าร่วมโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการ 

ด้านการด าเนินงาน โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (�̅� = 3.40, S.D. = .295) และเม่ือพิจารณาเป็น 
รายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกด้าน ได้แก่ ด้านการเคล่ือนไหวของ

โปรแกรมฯ (�̅� = 3.47, S.D. = .381) ด้านโครงสร้าง (�̅� = 3.43, S.D. = .373) ด้านวัสดุอุปกรณ์ 

(�̅� = 3.42, S.D. = .390) ด้านสถานท่ี  (�̅� = 3.40, S.D. = .421) ด้านการจัดโปรแกรม (�̅� = 

3.35, S.D. = .340) และด้านความสมัพนัธ์ (�̅� = 3.33, S.D. = .337) 
3.4)  ผลการประเมินผลงานการปฏิบัติกิจกรรมระหว่างการเข้าร่วมโปรแกรม 

เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงานของกลุ่มขยายผลท่ีมหาวิทยาลัย
ราชภฎับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา มีคา่คะแนนเฉล่ียอยูร่ะหว่าง 3.33-3.67 อยูใ่นเกณฑ์ระดบัดีและดีมาก 

4. ผลการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการ
ด าเนินงาน 

ผลการประเมินของผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน พบว่า โดยรวมคู่มือโปรแกรม 
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงานมีความเหมาะสมในระดับ  
มากท่ีสดุ (คา่เฉล่ียเท่ากบั 3.66) จากนัน้ น าคูมื่อโปรแกรมฯ มาหาคา่ความตรงเชิงเนือ้หา ผลการ
หาค่าดชันีความสอดคล้อง (Index of congruence: IOC) อยู่ในช่วง 0.80-1.00 ดงันัน้จึงถือได้ว่า  
ทุกองค์ประกอบของคู่มือโปรแกรมฯ มีความสอดคล้องกัน และได้จัดท ารายละเอียดโปรแกรม 
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เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน น าโปรแกรมฯ มาหาความตรง 
เชิงเนือ้หา ผลการหาค่าดชันีความสอดคล้อง (Index of congruence: IOC) เท่ากับ 1.00 ดงันัน้  
จงึถือได้วา่ทกุหนว่ยการเรียนรู้แตล่ะหนว่ยสมรรถนะและกิจกรรมการอบรมมีความสอดคล้องกนั 

จากการท่ีผู้ วิจยัได้น าคู่มือโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการ  
ด้านการด าเนินงานท่ีปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ไปทดลองกับกลุ่มทดลองและกลุ่มขยายผล  
เป็นระยะเวลา 8 สปัดาห์แล้วนัน้ ผลของการวิจยัท่ีได้รับเป็นท่ีพึงพอใจอยา่งมาก เน่ืองจากหลงัการ
เข้าร่วมโปรแกรม กลุ่มตวัอย่างทัง้กลุ่มทดลองและกลุ่มขยายผล มีคะแนนความรู้ ความเข้าใจ  
และการวิเคราะห์เก่ียวกบัสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน สงูกว่าก่อนเข้าร่วม
โปรแกรมฯ รวมถึงผลประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ  
นักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน ของกลุ่มทดลองและกลุ่มขยายผล มีระดบัความพึง
พอใจโดยรวมและรายด้านอยูใ่นระดบัมากและมากท่ีสดุ 

ดังนัน้ คู่มือโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการ
ด าเนินงานฉบบันี ้มีความเหมาะสม สามารถน าไปใช้ส าหรับนิสิต นกัศกึษา หน่วยงานหรือสถาบนั
ท่ีเก่ียวข้องทางด้านนนัทนาการ ใช้เป็นแนวทางกระบวนการพฒันาบุคลากรด้านนนัทนาการให้มี
สมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการอย่างเหมาะสม มีคณุภาพสอดคล้องกบับริบทและความต้องการ
ของสงัคม และยงัสามารถน าผลการวิจยัประยุกต์ใช้ในการจดัการเรียนการสอนทางด้านวิชาชีพ
นนัทนาการ การจดัการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรวิชาชีพนันทนาการ ท าให้การพัฒนาทรัพยากร
ด้านนีมี้ทิศทางท่ีชดัเจนมากขึน้ อีกทัง้บคุลากรด้านนนัทนาการจะได้รับการพฒันาอย่างมีทิศทาง 
มีความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพท่ีสามารถน าความรู้ ความสามารถไปใช้ในการ
พฒันางานด้านนนัทนาการได้อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ เข้าร่วมโปรแกรมฯจากการขยายผลทัง้ 3 สถาบนั 
ในการปรับปรุงคู่มือโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนกัวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน  
ให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ มีประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้

1) ควรสรุปเนือ้หาในแตล่ะส่วน เพ่ือให้ผู้ ท่ีน าคูมื่อโปรแกรมฯ ไปใช้สามารถท าความ
เข้าใจในประเดน็ส าคญัของแตล่ะสว่นได้ง่ายยิ่งขึน้ 

2) ควรเสริมหรือเพิ่มเติมภาพประกอบในคู่มือโปรแกรมฯ เพ่ือเป็นตัวช่วยขยาย
ความเนือ้หาท่ีมีความซบัซ้อน มีรายละเอียดคอ่นข้างมาก ซึง่จะท าให้ผู้ ใช้คูมื่อโปรแกรมฯ สามารถ
เข้าใจเนือ้หาในสว่นตา่งๆ ได้รวดเร็วยิ่งขึน้ 



  177 

3) ควรปรับปรุงในส่วนของภาษาท่ีใช้ ศพัท์เทคนิคทางนันทนาการบางค ายากต่อ  
การเข้าใจ ควรมีนิยามศพัท์หรือใช้ภาษาท่ีง่ายต่อการท าความเข้าใจ เพ่ือให้ผู้ ใช้คู่มือโปรแกรมฯ 
สามารถเข้าใจได้แตล่ะสว่นไป 

4) ควรมีการยกตวัอยา่งหรือสถานการณ์ท่ีเก่ียวข้องไว้ในคูมื่อโปรแกรมฯ เพ่ือให้ผู้ใช้
คูมื่อโปรแกรมฯ ได้มองเห็นหรือสามารถจินตนาการได้ในทิศทางเดียวกนั 
 
การอภปิรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาการพฒันาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการ
ด าเนินงาน ผู้วิจยัได้อภิปรายผลการวิจยั ดงันี ้

ค าถามในการวิจัย ข้อ 1 สมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน 
ประกอบด้วยอะไรบ้าง 

จากการศึกษาสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน โดยการประยุกต์ใช้
เทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) จากผู้ เช่ียวชาญทางด้านวิชาชีพนนัทนาการ จ านวน 17 คน 
เพ่ือให้ได้สมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน อันประกอบด้วย สมรรถนะหลัก  
(Core competency) หน่วยสมรรถนะ (Units of Competency) ของแต่ละหน่วยสมรรถนะ  
พบวา่สมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน ประกอบด้วย 3 สมรรถนะหลกั ดงันี ้

1. สมรรถนะหลักด้านการวางแผน การพัฒนา และการจัดการทรัพยากร 
ผู้ เช่ียวชาญมีความเห็นท่ีสอดคล้องว่ามีหน่วยสมรรถนะย่อย 6 องค์ประกอบ ประกอบด้วย  
การประเมินการจัดการและชีแ้จงรายละเอียดส าหรับการพัฒนาทรัพยากร การพัฒนาและ
จัดเตรียมแผนการด าเนินงาน การวิเคราะห์สถานการณ์  ความเส่ียง พร้อมก ากับติดตาม  
การจัดเตรียมอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้ เข้าร่วม และการใช้ระบบสารสนเทศ  
เพ่ือสนบัสนนุการวางแผนและพฒันา เป็นสมรรถนะท่ีมีระดบัความส าคญัมากท่ีสดุ แสดงให้เห็นว่า 
การวางแผน การพฒันา และการจดัการทรัพยากรเป็นสมรรถนะส าคญัของนกัวิชาชีพนนัทนาการ 
เน่ืองจากการประเมินกลุ่มเป้าหมายและรวบรวมข้อมูลในการประเมินความต้องการโดยรวม  
ถือเป็นขัน้ตอนแรกท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่ง นกัวิชาชีพนนัทนาการจะประเมินความต้องการเพ่ือให้
สะดวกในการเข้าถึงและท าให้สถานท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยสิ่งท่ีต้องค านึงถึงในเร่ืองของ
ผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม การสงัเกตรูปแบบผู้ ใช้บริการ เพ่ือให้สามารถเข้าถึงพืน้ท่ีนนัทนาการได้ 
โดยต้องจัดให้มีระบบการขนส่ง การคมนาคม ความปลอดภัย และสิ่งอ านวยความสะดวก  
และจะต้องคอยดแูลรักษาพืน้ท่ีนนัทนาการท่ีมีอยู่ให้พร้อมส าหรับการให้บริการอยู่เสมอ ซึ่งต้อง
สรรหาให้มีความเหมาะสมกับพืน้ท่ีนันทนาการ จากนัน้ต้องจัดเตรียมแผนแม่บท โดยตัง้
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วตัถปุระสงค์โดยรวมและผลกระทบของการด าเนินการ เก็บรวบรวมข้อมลูอย่างเป็นระบบ และน า
ข้อมูลท่ีได้มาท าการวิเคราะห์ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยด าเนินการ โดยค านึงถึงนโยบาย 
ของรัฐเป็นส าคญั และต้องมีทางเลือกและการแสดงออกท่ีเหมาะสมและเป็นไปได้ เพ่ือให้สามารถ
น าไปปฏิบัติได้จริงโดยไม่กระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม และท่ีส าคัญต้องมีการประเมินแผน  
เพ่ือตรวจสอบและท าการปรับปรุงให้ดียิ่งขึน้ การวิเคราะห์สถานการณ์ตา่งๆ จะต้องใช้วิจารณญาณ
เพ่ือไม่ก่อให้เกิดความรุนแรง อันตราย และเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิตของผู้ ใช้บริการ 
ด าเนินการซ่อมแซมหรือปรับปรุงให้เรียบร้อยก่อนท่ีจะเปิดให้บริการในส่วนนัน้ๆ และต้องมัน่ใจว่า
จะไม่เกิดอันตราย พร้อมทัง้เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้องให้กับบุคคลในชุมชน สังคม 
เพ่ือให้เกิดความมั่นใจและเข้าใจถึงความต้องการของประชาชน สามารถจดับริการให้ประชาชน
เข้าถึงได้อย่างสะดวก และต้องให้ความส าคญักับคนพิการด้วย โดยจัดสิ่งอ านวยความสะดวก
ส าหรับคนพิการ ทัง้พืน้ท่ีจอดรถ ทางเดิน ทางลาด ราวจบั ห้องสุขา น า้ด่ืม ฯลฯ ถือเป็นการสร้าง
โอกาสให้คนพิการได้เข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการท่ีได้จัดบริการไว้ให้ ซึ่งนักวิชาชีพนันทนาการ
จะต้องคอยพัฒนาและปรับปรุงให้ดียิ่งขึน้  และจะต้องคอยติดตาม สังเกต ตรวจสอบถึง  
ความผิดปกตติา่งๆ เพ่ือจะได้ด าเนินการแก้ไขได้อยา่งทนัทว่งที 

2. สมรรถนะหลักด้านการจัดการบ ารุงรักษา ผู้ เช่ียวชาญมีความเห็นท่ีสอดคล้องกนัว่า
มีหน่วยสมรรถนะย่อย 4 องค์ประกอบ ประกอบด้วย การจดัการและดแูลรักษามาตรฐานอปุกรณ์ 
สิ่งอ านวยความสะดวก การควบคุมจัดการโปรแกรมดูแลและป้องกัน การแนะน าจัดเตรียม 
ซอ่มแซม เปล่ียนอปุกรณ์หรือสิ่งอ านวยความสะดวก และการด าเนินงานตามกฎระเบียบข้อบงัคบั
ขององค์กรท่ีเก่ียวข้อง เป็นสมรรถนะท่ีมีระดบัความส าคญัมากท่ีสุด แสดงให้เห็นว่า การจดัการ
บ ารุงรักษาเป็นสมรรถนะส าคญัของนกัวิชาชีพนนัทนาการ เน่ืองจากทรัพยากรท่ีองค์กรมีอยู่และ
จัดให้เป็นไปตามมาตรฐาน ทัง้การรักษาพืน้ท่ี สภาพแวดล้อม ความปลอดภัยของผู้ ใช้บริการ 
ความสะดวกสบาย งบประมาณ กฎหมาย จะต้องมีแผนการบ ารุงรักษา การก าหนดการ
บ ารุงรักษา การจัดการบ ารุงรักษา เพ่ือด าเนินการอย่างเป็นระบบ บรรลุเป้าหมาย เกิด
ประสิทธิภาพในการท างาน ประเมินผลการด าเนินการบ ารุงรักษาและแก้ไขให้ถกูต้อง และต้องไม่
ละเลยวสัดอุุปกรณ์ท่ีเป็นอนัตรายต่างๆ ข้อจ ากัดในเร่ืองของกฎระเบียบต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อ
การด าเนินการ การตรวจสอบทางการเงินและงบประมาณเพ่ือความถูกต้อง มีการบ ารุงรักษาใน
เชิงปอ้งกนัเพ่ือยืดอายกุารใช้งานของอปุกรณ์ตา่งๆ โดยการท าความสะอาดอย่างถกูวิธี ซึ่งจะช่วย
ลดค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาได้มากขึน้ต้องมีความรู้ความเข้าใจในการจดัพืน้ท่ีให้บริการต่างๆ 
เช่น การจดัสวน การจดัเคร่ืองเล่นนนัทนาการ เพ่ือให้ได้ตรงตามความต้องการและกลุ่มเป้าหมาย 
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บรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้ รวมถึงการสรรหาบุคลากรท่ีต้องมีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ ใน
การด าเนินงานทางด้านนนัทนาการ 

3. สมรรถนะหลักด้านการด าเนินการสิ่ งอ านวยความสะดวก ผู้ เช่ียวชาญ 
มีความเห็นท่ีสอดคล้องว่า มีหน่วยสมรรถนะย่อย 3 องค์ประกอบ ประกอบด้วย การพัฒนาและ
จดัเตรียมความพร้อมส าหรับการให้บริการทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวก การจดัหาและ
จดัการดแูลการใช้ทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวก และการจดัการ ดแูล และตรวจสอบความ
ปลอดภัย เป็นสมรรถนะท่ีมีระดบัความส าคญัมากท่ีสดุ แสดงให้เห็นว่า การด าเนินการสิ่งอ านวย
ความสะดวก เป็นสมรรถนะส าคญัของนกัวิชาชีพนนัทนาการ เน่ืองจากความปลอดภัย การรักษา
ความปลอดภยัถือเป็นการจดัการท่ีส าคญัมากในพืน้ท่ีให้บริการด้านนนัทนาการ ผู้ เข้ามาใช้บริการ
รวมถึงพนักงานจะต้องรู้สึกปลอดภัยเม่ือเข้ามาใช้บริการหรือท างานในพืน้ท่ีและสิ่งอ านวย  
ความสะดวก การเปิด-ปิดการให้บริการ จะค านึงถึงความพร้อมและสมรรถนะการใช้งานของพืน้ท่ี
และสิ่งอ านวยความสะดวก ทัง้ในเร่ืองของแสงสว่าง อณุหภูมิ ความพร้อมของห้องและอปุกรณ์ตา่งๆ 
รวมไปถึงการปิดให้บริการ ซึ่งถือเป็นการรักษาความปลอดภยัประการหนึ่ง นอกจากนี ้การก ากับ
ดแูลในพืน้ท่ีให้บริการ การเฝา้ระวงัเหตกุารณ์ฉกุเฉิน การตรวจสอบสิ่งก่อสร้าง พืน้ท่ีอนัตรายท่ีอาจ
ก่อให้เกิดอนัตรายแก่ผู้ ใช้บริการ เป็นต้น ซึง่ต้องมีมาตรการปฏิบตัิรักษาความปลอดภยั รวมถึงการ
ตรวจสอบอปุกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก นบัว่าเป็นมาตรการรักษาความปลอดภยัอย่างหนึ่ง 
เพ่ือให้เกิดความมั่นใจในการใช้พืน้ท่ีหรือสิ่งอ านวยความสะดวก โดยความถ่ีในการตรวจสอบ
ขึน้อยู่กับความเส่ียงท่ีเกิดขึน้เม่ือท ากิจกรรม เพ่ือให้การบริการเกิดขึน้ได้อย่างต่อเน่ือง เป็นการ
แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในการจดัการสิ่งอ านวยความสะดวก ส่งผลให้ผู้มาใช้บริการเกิดความ
พงึพอใจและประสบการณ์การใช้เวลาว่างท่ีดี และเพ่ือให้บริการกิจกรรมท่ีหลากหลาย เข้าถึงชมุชน 
ต้องดึงดูดความสนใจของประชาชน ไม่เช่นนัน้จะล้มเหลว โดยด าเนินการวางแผน จัดตารางงาน 
ตารางเวลา และด าเนินการใช้ทรัพยากร สิ่งอ านวยความสะดวก และเจ้าหน้าท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า นักวิชาชีพนันทนาการจะต้องมีสมรรถนะหลัก  
(Core Competency) เป็นทักษะและความสามารถพิ เศษของนักวิชาชีพด้านนันทนาการ 
ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการนนัทนาการและการใช้เวลาวา่ง (Leisure Management) สมรรถนะหลกั
ท่ีเก่ียวข้องส่วนใหญ่จะเก่ียวกบัการจดัการในงานบริการท่ีต้องใช้พืน้ฐานความรู้เก่ียวกับหลกัการ
จัดการสมัยใหม่ (Modern Management) เป็นตวัก าหนดหรือเป็นปัจจัยท่ีสร้างทิศทางหรือการ
แสดงออกทางพฤติกรรมของคนในองค์กรโดยรวมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถสนบัสนุน
การด าเนินการขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Lucia & Lepsinger, 1999) 
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เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต และสิ่งจ าเป็นในการท่ีนักวิชาชีพนันทนาการจะต้องน า
ความสามารถของตนเองไปปฏิบตัิงานได้อย่างเหมาะสมกบัการให้บริการในหน่วยงานของตนเอง 
โดยผู้ วิจยัเห็นถึงความส าคญัของสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการท่ีจ าเป็นส าหรับพลเมืองท่ีอยู่ใน
ชุมชนและในท้องถ่ิน ได้แก่ ศูนย์กีฬาและนันทนาการ สมาคม สโมสร และพิพิธภัณฑ์ เป็นต้น 
ฉะนัน้ การให้บริการจึงเป็นการให้บริการในภาพกว้างท่ีเป็นการตอบสนองตอ่ความต้องการกิจกรรม
นนัทนาการในภาพรวม ซึ่งมีลักษณะความรับผิดชอบท่ีแตกต่างกัน โดย รัสเซล (Russell, 2001) 
ได้แบ่งระดับของรูปแบบผู้ น าในหน่วยงานนันทนาการออกเป็น 3 ระดับ ได้กล่าวถึงนักวิชาชีพ
นนัทนาการท่ีมีหน้าท่ีการควบคมุดแูล (Supervisory) นกัวิชาชีพนนัทนาการในด้านนีจ้ะมีหน้าท่ีใน
การควบคมุดแูลภายในหน่วยงานนนัทนาการท่ีเก่ียวข้องกบัการท างานทัว่ๆ ไป มีระดบัการจดัการ
งานอยู่ในระดบักลาง (Middle Level) มีหน้าท่ีควบคมุ ดแูลในกระบวนการท างานท่ีประกอบด้วย 
การประสานงาน การควบคุมสั่งการ การประเมินผลการท างานของเจ้าหน้าท่ีและอาสาสมัคร  
ในหน่วยงาน อีกทัง้ยงัเป็นผู้ ท่ีส่งเสริม สนบัสนุนการให้บริการให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ท่ีตัง้ไว้ 
และช่วยเหลือให้สมาชิกและเจ้าหน้าท่ีมีการท างานท่ีมีประสิทธิผล เป็นผู้ ท่ีมีความสามารถในการ
ควบคมุและสัง่การผู้น าในระดบัการบริการโดยตรง (Direct service) โดยใช้ความสามารถของตน
ท าให้องค์กรประสบความส าเร็จตามท่ีได้ตัง้เป้าหมายไว้ โดยนักวิชาชีพนันทนาการต้องท างาน 
ท่ีต้องสัมพันธ์กับการให้ข้อมูลข่าวสารในการบริการ จ าเป็นต้องค านึงถึงการใช้แรงจูงใจและ
ประยุกต์ใช้รูปแบบภาวะผู้น าท่ีจะแก้ไขความขดัแย้งในการจดัการได้อย่างมีประสิทธิผล โดยจะ
เป็นผู้ ท่ีมีลักษณะท่ีเป็นผู้ ให้บริการประชาชน โดยต้องมีการใช้ความสามารถด้านข้อมูลสถิติ
ประชากรศาสตร์ท่ีเป็นความรู้พืน้ฐานในการให้บริการกับประชาชน ซึ่งจะท าให้การวางแผน 
เกิดประสิทธิผลท่ีดี และยงัส่งผลให้การน าโปรแกรมไปใช้และการประเมินผลโปรแกรมนนัทนาการ
ท่ีมีประสิทธิภาพท่ีดีตามมาด้วย และน่ีคือความส าคัญท่ีจะท าให้เกิดความสมดุลของมุมมอง  
ของบุคคลกลุ่มในองค์กรและในสังคมต่อไป อีกทัง้ต้องเข้าใจการท างานกับกระบวนการ
เปล่ียนแปลงของกลุ่ม ต้องรับรู้ในพฤติกรรมของแตล่ะคนและปฏิกิริยาของกลุ่มท่ีรวมตวักันขึน้มา 
ต้องใช้วิ ธีการภาวะผู้ น า ท่ี มี ประสิทธิผลท่ีสุดท่ีจะเป็นผู้ น ากลุ่มและสมาชิกภายในกลุ่ม 
เกิดประสบการณ์ทางนันทนาการท่ีปรารถนาไปสู่การบรรลุผลส าเร็จ โดยนักวิชาชีพนันทนาการ 
ต้องมีความสามารถท่ีจะท าให้ผู้ เข้าร่วมเปิดเผยตนเองอย่างเตม็ท่ีและเป็นประชาธิปไตย และได้เป็น
ส่วนหนึ่งในการตดัสินใจต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับตนเองในการจดัการกับกลุ่มท่ีตนอยู่ ต้องเข้าใจในการ
จัดนันทนาการท่ีมีความส าคญัส าหรับผู้ เข้าร่วม โดยนักวิชาชีพนันทนาการต้องค านึงถึงการจัด
กิจกรรมนนัทนาการท่ีมีผลต่อการให้บริการกับผู้ เข้าร่วม ทัง้ด้านจิตวิทยา ร่างกาย และทางด้าน
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สังคม ถือเป็นความรับผิดชอบท่ีมีความส าคัญกับหน้าท่ีความสัมพันธ์ของมนุษย์ส าหรับผู้ น า  
รวมถึงต้องเป็นผู้ ท่ีร่วมมือในการพฒันากับองค์กรในวิชาชีพตา่งๆ โดยผู้น าจะต้องรู้ถึ งสภาพของ
องค์กรและสิ่งท่ีจะกระตุ้นทีมและเจ้าหน้าท่ีของตนเองให้ได้รับทางเลือกจากการใช้ทรัพยากรท่ีมี
ประสิทธิผล ซึ่งส่งผลท าให้เกิดสัมพันธภาพท่ีดีในการท างานในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ท้ายท่ีสุด ความสามารถในการร่วมมือถือว่าเป็นองค์ประกอบท่ีดีในการบริการ 
ดงันัน้ หน้าท่ีของนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน จะต้องสามารถวางแผน การพฒันา  
การจดัการสิ่งอ านวยความสะดวกและทรัพยากรธรรมชาติของหน่วยงานนนัทนาการนนัทนาการ 
เพราะทรัพยากรทางกายภาพไม่ได้มีไว้เพียงใช้เป็นสถานท่ีและพืน้ท่ีส าหรับการใช้เวลาว่างเท่านัน้ 
แต่เป็นส่วนประกอบของโครงสร้างทางสังคมของชุมชน ทรัพยากรทางกายภาพและธรรมชาติ
สามารถพัฒนาน าไปใช้ในการสร้างโอกาสในการเล่นเพ่ือความบันเทิง การขัดเกลาทางสังคม  
หรือเพียงเพ่ือความงาม ซึ่งถือเป็นวตัถปุระสงค์โดยรวมของหน่วยงานนนัทนาการ การครอบครอง 
การพฒันา และการด าเนินงานสิ่งอ านวยความสะดวกทางกายภาพ คือ การเพิ่มคณุภาพชีวิตท่ีดี
ให้แก่ผู้ เข้าร่วมทกุคน ตามแนวคดิของ รอสแมน และ แม็คคนินี (Rossman & McKinney, 2000) 

ซึ่ง จอร์แดน; เดอกราฟ; และเดอกราฟ (Jordan et al., 2005) กล่าวไว้ว่า นักวิชาชีพ
บริการด้านนันทนาการ (Leisure Service Professional) คุณลักษณะและทักษะของนักวิชาชีพ
บริการด้านนันทนาการข้อแรกและส าคัญท่ีสุด คือ ผู้ วางแผนบริการนันทนาการ คือ ผู้ ปฏิบัติ
วิชาชีพท่ีมีหลกัจริยธรรม กระบวนการรับรองวิทยฐานะส าหรับแผนเตรียมความพร้อมของผู้ปฏิบตั ิ
สมาคมวิชาชีพท่ีพยายามให้ความรู้ต่อเน่ืองและก าหนดมาตรฐาน (NRPA) และการรับรอง 
เป็นรายบุคคล เช่น CPRP และ CTRS และแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติต่างๆ ท่ีสะท้อนความเป็น 
มืออาชีพ ได้แก่ การเป็นผู้ น า การมีศีลธรรมจรรยา และปฏิบัติภารกิจท่ีเก่ียวกับโครงการและ
บริการ รวมถึง เอ็ดจินตัน และคณะ (Edginton et al., 2002) กล่าวว่า การท างานของผู้ ปฏิบัติ
วิชาชีพมุ่งไปท่ีบริการมากกว่าเพียงแค่เงินค่าตอบแทน ผู้ปฏิบตัิวิชาชีพใส่ใจกับความเป็นอยู่ท่ีดี
ของผู้ เข้าร่วมโครงการและท างานเพ่ือการเติบโตและพัฒนาของพวกเขา เช่น การศึกษาเก่ียวกับ
ผู้น าเยาวชน และ แฮมเมอสเลย์ และ ไทนอน (Hammersley & Tynon, 1998) ได้ท าการศึกษา
เปรียบเทียบสมรรถนะในการท างานของสมาคมอุทยานและนันทนาการแห่งชาติ (NRPA)  
กับสมรรถนะของนกัวิชาชีพทางด้านนนัทนาการเชิงพาณิชย์ (RCRA) ถือองค์ประกอบหลักของ  
2 หน่วยงานท่ีมีสมรรถนะในการท างานด้านการจัดการ การจัดโปรแกรมนันทนาการ และการ
บ ารุงรักษาสถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวกของหนว่ยงาน 
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ดงันัน้ ผู้ ท่ีจะเข้ามาเป็นนกัวิชาชีพนนัทนาการจะต้องเป็นผู้ ท่ีมีความเข้าใจในปรัชญาชีวิต 
รู้จักเป้าหมายและหลักการของนันทนาการ  และต้องมีความเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์  
เพราะนักวิชาชีพนันทนาการจะต้องท าหน้าท่ีให้บริการอยู่ต่อหน้าลูกค้าหรือผู้ มารับบริการ  
ท่ีต้องการเข้ามาสร้างความสุนทรีย์ด้วยกิจกรรมท่ีนกัวิชาชีพนนัทนาการจดัไว้ให้  ดงันัน้ การท่ีจะ
เข้ามาเป็นนกัวิชาชีพนันทนาการควรท าการวิเคราะห์ระบบนนัทนาการให้มีความเข้าใจให้ลึกซึง้
เสียก่อน นักวิชาชีพนันทนาการต้องสามารถวิเคราะห์ความแตกต่างของชนิดของนันทนาการ  
ได้ เพ่ือสามารถจดับริการนนัทนาการและใช้สถานท่ีท่ีเหมาะสมกับกิจกรรมเพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมได้รับ
ประโยชน์สงูสดุในการเข้าร่วมกิจกรรมนนัทนาการตามท่ีนกัวิชาชีพนนัทนาการได้จดัวางโปรแกรมไว้ 

ทัง้นี  ้วิชาชีพนันทนาการในปัจจุบันนัน้  จึงต้องมีความช านาญอยู่ในระดับสูง  มี
ความสามารถท่ีหลากหลาย เพ่ือรองรับกลุ่มผู้ มาใช้บริการได้อย่างเหมาะสม เพราะโลกมีการ
พฒันาและเปล่ียนแปลงไปอย่างต่อเน่ือง รวดเร็ว จะพบว่าในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา ปัญหาด้าน
สงัคม และจิตวิญญาณเร่ิมปรากฏชดัเจนขึน้เร่ือยๆ ยกตวัอย่าง การทะเลาะเบาะแว้ง ตอ่สู้กนัเป็น
สี เป็นก๊ก เป็นเหล่า หรือการแข่งขนัในการด าเนินชีวิต จนหลายคนถวิลหาความสงบในชีวิตและ
ตระหนักถึงความจ าเป็นท่ีจะใส่ใจและปรับวิถีชีวิตของตนเองให้มีสมดุลมากขึน้  และกระบวน
นันทนาการก็มีความทันสมัยในตวัเองอยู่เสมอ ซึ่งในอดีตท่ีผ่านมานัน้ นักนันทนาการวิชาชีพท่ี
ประสบความส าเร็จในหน้าท่ีการงานไมจ่ าเป็นต้องมีการศกึษาในระดบัสงูมากนกั 

แตเ่ม่ือสภาพสงัคมเปล่ียนไปตามยุคสมยั มนษุย์ทกุคนมีเวลา 24 ชัว่โมงเท่ากนั ในแตล่ะวนั
การใช้เวลาของคนมีความแตกต่างกัน บางคนมีการวางแผนเตรียมการเป็นอย่างดี บางคนก็ใช้
เวลาเพ่ือให้ผ่านไปวนัๆ และยิ่งในปัจจบุนัการแข่งขนัในด้านธุรกิจทวีความรุนแรง ต่างคนต่างมุ่ง
แสวงหาผลประโยชน์ เงินตรา เพ่ือความอยู่รอดและการมีชีวิตท่ีดีขึน้ ส่งผลถึงการมีเวลาว่าง 
ท่ีลดลง และบางคนยังขาดความรู้และทักษะในการใช้เวลาว่างท่ีมีอยู่นัน้อย่างชาญฉลาด  
มนุษย์ท่ีฉลาดย่อมต้องการพักผ่อนหย่อนใจ และต้องการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีตนเองพึงพอใจ  
ในกิจกรรมนันทนาการ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่ งท่ีมีบทบาทส าคัญท่ีสุดในการสนับสนุนส่งเสริมมนุษย์ 
ให้รู้จกัการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสามารถด ารงชีวิตอยู่อยา่งสมบรูณ์  ซึ่งปัจจยัท่ีมีผลต่อ
พฤตกิรรมการใช้เวลาว่างมีหลายปัจจยัด้วยกนั ไม่วา่จะเป็นความชอบ ความพงึพอใจ ความสนใจ
ส่วนตวั สภาพเศรษฐกิจ สงัคม วัฒนธรรม การศึกษา ปัจจยัเหล่านีท้ าให้เกิดความแตกต่างของ 
แต่ละบุคคลในการเลือกปฏิบัติ  และความต้องการการมีความรู้ทางการศึกษาท่ีเหมาะสม  
การได้รับการฝึกอบรมเป็นพิเศษ การมีความเช่ียวชาญและการมีประสบการณ์  จึงมีความจ าเป็น
เพ่ือให้การปฏิบตัหิน้าท่ีตามมาตรฐานวิชาชีพมีคณุภาพ 
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จะเห็นได้ว่า ผลการศึกษาสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงานท่ีได้รับ
จากผู้ เช่ียวชาญทางด้านวิชาชีพนนัทนาการ จ านวน 17 คน มีความเห็นท่ีสอดคล้องว่า สมรรถนะ
นักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 3 สมรรถนะ ได้แก่ 
สมรรถนะหลักด้านการวางแผน การพัฒนา และการจัดการทรัพยากร  มีหน่วยสมรรถนะย่อย  
6 องค์ประกอบ สมรรถนะหลกัด้านการจดัการบ ารุงรักษา มีหน่วยสมรรถนะย่อย 4 องค์ประกอบ 
และสมรรถนะหลักด้านการด าเนินการสิ่ งอ านวยความสะดวก มีหน่วยสมรรถนะย่อย  
3 องค์ประกอบ มีความเหมาะสม ใช้เป็นตวัก าหนดทิศทางในการปฏิบตัิงาน เพ่ือให้การปฏิบตัิงานนัน้
บรรลุผลส าเร็จ และสามารถให้บริการผู้ เข้าร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ วิจัยในฐานะท่ีเป็น
บุคลากรทางด้านวิชาชีพนันทนาการจึงมีความมุ่งมั่นท่ีจะให้ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการผลิต
บคุลากรทางวิชาชีพนนัทนาการในประเทศไทย เล็งเห็นความส าคญัในการพฒันาสมรรถนะหรือ
ความสามารถหลักในการปฏิบตัิงานของนักวิชาชีพนันทนาการ เพ่ือท่ีจะท าให้วิชาชีพทางด้าน
นนัทนาการมีประโยชน์และมีคณุค่าต่อการเปล่ียนแปลงและพัฒนาไปสู่ในทิศทางท่ีดีในอนาคต 
และน าข้อมูลและองค์ความรู้ทางด้านสมรรถนะไปใช้ในการวางแผนและก าหนดสมรรถนะทาง
วิชาชีพนนัทนาการ เป็นการยกระดบัการท างานให้มีมาตรฐานทางวิชาชีพท่ีมีคณุภาพสอดคล้อง
กบับริบทและความต้องการของสงัคมไทยตอ่ไป 

ถือว่าเป็นหลกัการท่ีส าคญัและเป็นพืน้ฐานของการก าหนดล าดบัความส าคญั และแผน  
ปฏิบตัิการ เพ่ือเป็นการพฒันาระบบการท างานขององค์กรด้านนนัทนาการให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และพฒันาศกัยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรในการจดับริการนนัทนาการ  
ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนสู่ระดบัมาตรฐานสากล เพ่ือการให้บริการในตลาดท่ีมีการเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลา การปรับตวัตอ่การเปล่ียนแปลงส าคญัท่ีสดุตอ่ความส าเร็จในอนาคตของวิชาชีพนี ้

ค าถามในการวิจัย ข้อ 2 โปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการ
ด าเนินงานควรเป็นอยา่งไร 

ผู้ วิจัยด าเนินการสร้างคู่มือโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการ  
ด้านการด าเนินงาน โดยใช้ผลการศึกษาสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน  
โดยการประยุกต์ใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) จากผู้ เช่ียวชาญทางด้านวิชาชีพ
นนัทนาการ จ านวน 17 คน ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก (Core competency) หน่วยสมรรถนะ 
(Units of Competency) ของแต่ละหน่วยสมรรถนะ พบว่า สมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้าน
การด าเนินงาน ประกอบด้วย 3 สมรรถนะหลกั ได้แก่ สมรรถนะหลกัด้านการวางแผน การพฒันา 
และการจัดการทรัพยากร มีหน่วยสมรรถนะย่อย 6 องค์ประกอบ สมรรถนะหลักด้านการจัดการ
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บ ารุงรักษา มีหน่วยสมรรถนะย่อย 4 องค์ประกอบ และสมรรถนะหลักด้านการด าเนินการ 
สิ่งอ านวยความสะดวก มีหน่วยสมรรถนะย่อย 3 องค์ประกอบ และใช้กรอบแนวคิดของ รอสแมน 
และ ชแลตเตอร์ องค์ประกอบส าคัญ 6 ประการของการจัดกิจกรรมตามสถานการณ์ (six key 
element of situated activity system) ได้แก่ 

องค์ประกอบ ท่ี  1 การมีปฏิสัมพัน ธ์กันของผู้ คน ท่ี เข้า ร่วม  ( interacting people)  
โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เพ่ือป้องกันการไม่ประสบความส าเร็จของโปรแกรม  
และตอบสนองตอ่ผู้ เข้าร่วม ท าให้ผู้ เข้าร่วมได้มีการปฏิสมัพนัธ์กนัในกลุ่มกิจกรรม ท าให้ผู้ เข้าร่วม
เกิดปฏิสมัพนัธ์กนัตามวตัถปุระสงค์ของโปรแกรม 

องค์ประกอบท่ี 2 การจัดสภาวะแวดล้อมทางกายภาพ (physical setting) การจัด
สถานท่ีทางกายภาพนัน้เป็นส่วนประกอบส าคญั ซึ่งได้ท าการส ารวจและประเมินสถานท่ี เพ่ือเข้าใจ
ลกัษณะเฉพาะของสถานท่ีนัน้ๆ และข้อจ ากดัขอบเขตและต าแหนง่ในการจดัสถานท่ี 

องค์ประกอบท่ี 3 อุปกรณ์ในการใช้เวลาว่าง (leisure object) ค านึงถึงความเหมาะสม
ของอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับแต่ละกิจกรรมในโปรแกรม เพราะอุปกรณ์เป็นส่วนส าคญัท่ีเป็นสิ่ง
สนบัสนนุให้ผู้ เข้าร่วมเกิดปฏิสมัพนัธ์ร่วมกนัในขณะเข้าร่วมโปรแกรม  

องค์ประกอบท่ี 4 โครงสร้าง (Structure) โปรแกรมทัง้หมดถกูจดัให้มีโครงสร้างท่ีเก่ียวกบั
การด าเนินการ โดยการก าหนดกฎและรูปแบบของโปรแกรมเพ่ือเป็นแนวทางต่อปฏิสัมพันธ์ 
ในโปรแกรมตามรูปแบบท่ีต้องการ 

องค์ประกอบท่ี 5 สมัพนัธภาพ (relationships) ผู้ เข้าร่วมในโปรแกรมจะมีความสมัพนัธ์
กันอยู่ก่อน ความสัมพันธ์นัน้จะท าให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมกับเพ่ือน ผู้ จัดโปรแกรมจะน าข้อมูลมา
ประเมินความเป็นไปได้ท่ีจะพัฒนาความสมัพันธ์ระหว่างการจัดโปรแกรม เช่น กิจกรรมละลาย
พฤตกิรรม กิจกรรมนนัทนาการทางสงัคม 

องค์ประกอบท่ี 6 ความเคล่ือนไหว (animation) โปรแกรมเป็นตวัช่วยให้เกิดการเคล่ือนท่ี 
สนบัสนนุให้ผู้ เข้าร่วมได้เคล่ือนไหวในขณะอยู่ในโปรแกรม โดยผลของแตล่ะโปรแกรมนัน้จะมีการ
เคล่ือนไหวท่ีแตกต่างกัน ขึน้อยู่กับเนือ้หาของโปรแกรม  ซึ่งผู้น าโปรแกรมจะมีส่วนส าคญัในการ
เคล่ือนไหวในโปรแกรมเพ่ือช่วยในการท าให้เกิดความเข้าใจท่ีผู้ น าจะใช้กับผู้ เข้าร่วมคนอ่ืนๆ   
ในโปรแกรม 

โดยผู้ วิจัยสร้างคู่มือโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการ
ด าเนินงาน บนพืน้ฐานของเอกสาร ต ารา ทฤษฎี หลกัการ และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับสมรรถนะ  
นักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมโปรแกรมมีพืน้ฐานความรู้ ทักษะ  
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และความสามารถท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในการเป็นนักวิชาชีพนันทนาการ ในด้านการ
ด าเนินงาน โดยรูปแบบของโปรแกรมนนัทนาการท่ีจดัขึน้นัน้ เป็นรูปแบบชัน้เรียน (Class) เพ่ือสอน
และฝึกฝนทักษะและความรู้เก่ียวกับสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงานให้กับ
ผู้ เข้าร่วม ซึ่งผลการประเมินของผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน พบว่า โดยรวมคู่มือโปรแกรม 
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงานมีความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสดุ 
(คา่เฉล่ียเท่ากบั 3.66) จากนัน้น าคูมื่อโปรแกรมฯ มาหาค่าความตรงเชิงเนือ้หา ผลการหาคา่ดชันี
ความสอดคล้อง (Index of congruence: IOC) อยู่ในช่วง 0.80-1.00 จึงถือได้ว่า ทกุองค์ประกอบ
ของคู่มือโปรแกรมฯ มีความสอดคล้องกัน และได้จัดท ารายละเอียดโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน น าโปรแกรมฯ มาหาความตรงเชิงเนือ้หา  
ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of congruence: IOC) เท่ากับ 1.00 จึงถือได้ว่า 
ทกุหนว่ยการเรียนรู้แตล่ะหนว่ยสมรรถนะและกิจกรรมการอบรมมีความสอดคล้องกนั 

จากท่ีผู้วิจยัได้น าคูมื่อโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการ
ด าเนินงานท่ีปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อย ไปทดลองกับกลุ่มทดลองและกลุ่มขยายผล เป็นระยะเวลา  
8 สัปดาห์นัน้ ผลการวิจัยท่ีได้รับเป็นท่ีพึงพอใจอย่างมาก เน่ืองจากหลังการเข้าร่วมโปรแกรม  
กลุ่มตวัอย่างทัง้กลุ่มทดลองและกลุ่มขยายผล มีคะแนนความรู้ ความเข้าใจ และการวิเคราะห์
เก่ียวกับสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงานสงูกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม รวมถึง
ผลประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการ
ด้านการด าเนินงานของกลุ่มทดลองและกลุม่ขยายผล มีระดบัความพึงพอใจโดยรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับมากและมากท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ รอสแมน และ ชแลตเตอร์ รวมถึง  
รัส เซล  และ จาไมสัน  (Rossman & Schlatter, 2008; Russell & Jamieson, 2008) กล่าวว่า 
โปรแกรมนนัทนาการ เป็นการออกแบบบริการและโอกาสส าหรับการใช้เวลาว่าง เป็นการสนบัสนนุ
และการจดัการอย่างเป็นระบบ โดยการสร้างปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมด้วยการจดัการและสร้างสรรค์
สิ่งแวดล้อมน าไปสู่ประสบการณ์ของการใช้เวลาวา่ง โดยประเมินความสนใจ จดัท าตารางกิจกรรม 
จดัเตรียมผู้น าและอปุกรณ์ การบ ารุงรักษาสิ่งอ านวยความสะดวกตา่งๆ และสอดคล้องกบัแนวคิด
ของ วิพงษ์ชยั ร้องขนัแก้ว (2554) กล่าวว่า โปรแกรมนนัทนาการ เป็นการออกแบบประสบการณ์
ทางนันทนาการและการใช้ เวลาว่าง โดยหน่วยงานหรือองค์ก รท่ี รับผิดชอบจัดบริการ 
ทางนันทนาการโดยใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นบุคลากร งบประมาณ สิ่งอ านวย
ความสะดวกทางนันทนาการทัง้ในร่มและกลางแจ้ง มาใช้วางแผน ออกแบบ และด าเนินงาน
บริการนันทนาการให้แก่บุคคล เพ่ือสร้างประสบการณ์ทางนันทนาการและการใช้เวลาว่าง  
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สร้างสมดลุให้แก่ชีวิต และน าไปสู่การพฒันาคณุภาพชีวิตของผู้ เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งผู้จดัโปรแกรม
นนัทนาการต้องใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพในการจดับริการโปรแกรม
ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร บนพืน้ฐานของความสนใจและความต้องการของ 
แต่ละบุคคลหรือกลุ่ม โดยผู้ ท่ีเข้าร่วมโปรแกรมต้องได้รับประสบการณ์และได้รับการพัฒนาจาก
การเข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการ อีกทัง้ต้องอาศัยการจัดการกับความซับซ้อนของความรู้และ
ความสามารถ เป็นกิจกรรมท่ีหลากหลาย น่าสนใจ สามารถเสริมสร้างหรือส่งเสริมให้บุคคล  
ท่ีเข้าร่วมมีมนษุย์สมัพนัธ์และสมัพนัธภาพทางสงัคม 

ดงันัน้ คูมื่อโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน
ฉบบันี ้มีความเหมาะสม สามารถน าไปใช้ส าหรับนิสิต นกัศกึษา หนว่ยงานหรือสถาบนัท่ีเก่ียวข้อง
ทางด้านนนัทนาการ ใช้เป็นแนวทางกระบวนการพัฒนาบุคลากรด้านนนัทนาการให้มีสมรรถนะ 
นกัวิชาชีพนนัทนาการอย่างเหมาะสม มีคณุภาพสอดคล้องกบับริบทและความต้องการของสงัคม 
และยงัสามารถน าผลการวิจยัประยุกต์ใช้ในการจดัการเรียนการสอนทางด้านวิชาชีพนนัทนาการ 
การจดัการฝึกอบรมพฒันาบคุลากรวิชาชีพนนัทนาการ ท าให้การพฒันาทรัพยากรด้านนีมี้ทิศทาง
ท่ีชัดเจนมากขึน้ อีกทัง้บุคลากรด้านนันทนาการจะได้รับการพัฒนาอย่างมีทิศทาง มีความรู้ 
ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพท่ีสามารถน าความรู้ ความสามารถไปใช้ในการพัฒนางาน  
ด้านนนัทนาการได้อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ค าถามในการวิจัย ข้อ 3 ผลของการเข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะนกัวิชาชีพ
นนัทนาการด้านการด าเนินงานเป็นอย่างไร 

1. ผลการทดลองและขยายผลโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพ
นันทนาการด้านการด าเนินงาน 

1) ผู้วิจยัได้ด าเนินการทดลองใช้โปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการ
ด้านการด าเนินงานกับกลุ่มตวัอย่าง คือ นิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีก าลงัศึกษาอยู่ใน
สาขาวิชาผู้น านนัทนาการ และเป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์ในการเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมนนัทนาการ 
จ านวน 68 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง จ านวน 34 คน และกลุ่มควบคมุ จ านวน 34 คน โดยผลการ
ทดลองโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน มีดงัตอ่ไปนี ้
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1.1)  ผลการเปรียบเทียบคะแนนความรู้ ความเข้าใจ และการวิเคราะห์เก่ียวกับ
สมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน 

  กลุ่มทดลอง ท่ี เข้าร่วมโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพ
นนัทนาการด้านการด าเนินงานหลังการทดลอง มีคะแนนความรู้ ความเข้าใจ และการวิเคราะห์
เก่ียวกับสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงานสูงกว่าก่อนการทดลอง แตกต่างกัน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

  กลุ่มควบคุมท่ีเข้าร่วมโปรแกรมการเรียนการสอนปกติ หลังการทดลอง 
มีคะแนนความรู้ ความเข้าใจ และการวิเคราะห์เก่ียวกับสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการ
ด าเนินงานสงูกว่าก่อนการทดลอง ไมแ่ตกตา่งกนั โดยก่อนการทดลองมีคะแนนเฉล่ียเทา่กบั 10.76 
หลงัการทดลองมีคะแนนเฉล่ียเทา่กบั 10.85 

1.2)  ผลการเปรียบเทียบคะแนนความรู้ ความเข้าใจ และการวิเคราะห์เก่ียวกับ
สมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน 

  ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองท่ีเข้าร่วมโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ 
นกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน และกลุ่มควบคมุท่ีเข้าร่วมโปรแกรมการเรียนการสอน
ปกติ มีคะแนนความรู้ ความเข้าใจ และการวิเคราะห์เก่ียวกับสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการ  
ด้านการด าเนินงาน พบวา่ ไมแ่ตกตา่งกนั 

  หลังการทดลอง กลุ่มทดลองท่ีเข้าร่วมโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ 
นกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน มีคะแนนความรู้ ความเข้าใจ และการวิเคราะห์เก่ียวกบั
สมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน สูงกว่ากลุ่มควบคุมท่ีเข้าร่วมโปรแกรม  
การเรียนการสอนปกต ิแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

2) ผู้ วิจัยน าโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการ
ด าเนินงานไปขยายผล โดยท าการทดลองกับนิสิต นักศึกษาท่ีก าลังศึกษาในสถาบนัการศึกษา
ระดบัอดุมศกึษาท่ีมีการจดัการเรียนการสอนสาขาวิชานนัทนาการหรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง และเป็นผู้
ท่ีมีประสบการณ์ในการเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมนันทนาการ เช่น การอยู่ค่ายพั กแรม  
หรือกิจกรรมเกมนนัทนาการ รวมทัง้สิน้ 98 คน จาก 3 สถาบนั ประกอบด้วย สถาบนัการพลศกึษา 
วิทยาเขตกรุงเทพ ผู้ เข้าร่วมโปรแกรม คือ นกัศกึษาสถาบนัการพลศกึษา วิทยาเขตกรุงเทพ ท่ีก าลงั
ศึกษาอยู่ในสาขาวิชานันทนาการและการท่องเท่ียว จ านวน 32 คน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ผู้ เข้าร่วมโปรแกรม คือ นิสิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ท่ีก าลงัศกึษาอยู่ในสาขาพลศกึษา จ านวน 
30 คน และ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผู้ เข้าร่วมโปรแกรม คือ  นักศึกษา



  188 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในสาขาพลศึกษา  จ านวน 36 คน 
ผลการวิจัย พบว่า ผลการเปรียบเทียบคะแนนความรู้ ความเข้าใจ และการวิเคราะห์เก่ียวกับ
สมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน ก่อนและหลงัเข้าร่วมโปรแกรม ของกลุม่ขยายผล
ทัง้ 3 สถาบัน หลังเข้าร่วมโปรแกรม มีคะแนนความรู้ ความเข้าใจ และการวิเคราะห์เก่ียวกับ
สมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม แตกต่างกัน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

ซึ่งผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า โปรแกรม เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพ
นนัทนาการด้านการด าเนินงาน สามารถเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการวิเคราะห์เก่ียวกับ
สมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงานให้กับผู้ เข้าร่วม โดยผู้ วิจัยได้ศึกษา
กระบวนการสร้างโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงานตาม
สมรรถนะหลัก (Core competency) หน่วยสมรรถนะ (Units of Competency) ของแต่ละหน่วย
สมรรถนะ และค านึงถึงเป้าหมายท่ีจะเกิดขึน้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คือ นกัวิชาชีพ
นนัทนาการต้องมีความสามารถในการจ าแนกข้อมลูเก่ียวกบัการด าเนินงานนนัทนาการใดบ้างท่ีมี
ความเก่ียวข้องกับงาน (Recall) สามารถประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการด าเนินงาน
นนัทนาการไปประยกุต์ใช้ในการท างาน (Application) และมีความสามารถในการวิเคราะห์โดยน า
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการด าเนินงานนันทนาการไปวิเคราะห์แก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้กับ  
งานนนัทนาการได้ (Analysis) อีกทัง้ผู้ เข้าร่วมมีผลการประเมินผลงานการปฏิบตัิกิจกรรมระหว่าง
การเข้าร่วมโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงานของ 
กลุ่มทดลองและกลุ่มขยายผลทัง้ 3 สถาบัน อยู่ในเกณฑ์ระดับดีและดีมาก ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ สราวธุ ชยัวิชิต (2557) ได้ศกึษาสมรรถนะผู้น านนัทนาการขัน้ปฏิบตัิการ ด้านการจดั
โปรแกรม และผลการเข้าร่วมโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้น านันทนาการขัน้ปฏิบัติการ  
ด้านการจดัโปรแกรม กลุ่มตวัอยา่งท่ีทดลองโปรแกรมฯ ได้จากการเลือกแบบเจาะจงจากนกัศกึษา
สาขาวิชานันทนาการ จ านวน 69 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 36 คน และกลุ่มควบคุม 34 คน  
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการขยายผลการใช้โปรแกรมฯ เป็นนกัศึกษาจากมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
30 คน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 31 คน สถาบนัการพลศกึษา วิทยาเขตกรุงเทพ 33 คน สถาบนั
การพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี 32 คน และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 32 คน 
ผลการวิจยัพบวา่ คะแนนทดสอบสมรรถนะผู้น านนัทนาการด้านการจดัโปรแกรมของกลุ่มทดลอง 
หลังการเข้าร่วมโปรแกรมฯ มีค่าเฉล่ียสูงกว่าก่อนเข้าร่วมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียในสมรรถนะผู้ น านันทนาการสูงกว่ากลุ่มควบคุม  



  189 

อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และผลการขยายโปรแกรมฯ คะแนนทดสอบสมรรถนะผู้น า
นนัทนาการของผู้ เข้าร่วมโปรแกรมของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
สถาบนัการพลศกึษา วิทยาเขตกรุงเทพ สถาบนัการพลศกึษา วิทยาเขตชลบุรี และมหาวิทยาลยั
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หลงัการเข้าร่วมโปรแกรมฯ สงูกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

จะเห็นได้ว่า การมีมาตรฐานวิชาชีพ จดัได้ว่าเป็นประเพณีท่ียึดถือกนัมาช้านานในวงการ
ธุรกิจ เน่ืองจากการร่วมมือสร้างความส าคญัในการยึดมัน่กบัมาตรฐาน ไม่วา่จะเป็นในงานบริการ  
ในการใช้ความสามารถเฉพาะทางและประสบการณ์ท่ีสมาชิกในสาขาวิชาชีพนัน้ๆ  จะต้องยึดถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด  (Morris et al., 2006) โดยมาตรฐานวิชาชีพ 
นกันันทนาการนัน้ ไม่ได้ก าหนดให้นักนันทนาการท าหน้าท่ีเพียงแค่ในโครงสร้างตามก าหนดไว้
เท่านัน้ แตต้่องให้การบริการสงัคม สร้างแรงจงูใจ และสร้างคณุคา่ของหลกัการแหง่นนัทนาการให้
เกิดขึน้ในสังคมด้วย ดงันัน้ นักวิชาชีพนันทนาการจะต้องมีสมรรถนะหลกัเพ่ือใช้เป็นตวัก าหนด
ทิศทางในการปฏิบตัิงาน เพ่ือให้การปฏิบตัิงานนัน้บรรลผุลส าเร็จ และสามารถให้บริการผู้ เข้าร่วม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของ เอ็ดจินตนั และคณะ (Edginton et al., 1992) 
ได้กล่าวถึงบุคลากรท่ีจะมาท าหน้าท่ีจัดโปรแกรมการใช้เวลาว่างหรือให้บริการนนัทนาการไว้ว่า  
ต้องเป็นผู้ ท่ีมีความสามารถ มีความเข้าใจ รู้ความต้องการ ความปรารถนา และโอกาสในการเข้าร่วม
กิจกรรม เพ่ือสร้างโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมได้รับประโยชน์สูงสุดจากประสบการณ์ชีวิต  
อันทรงคุณค่า น ามาซึ่งความหมายของชีวิต ในปัจจุบันนัน้ วิชาชีพนันทนาการจึงต้องมีความ
ช านาญอยู่ในระดับสูง มีความสามารถท่ีหลากหลาย เพ่ือรองรับกลุ่มผู้ มาใช้บริการได้อย่าง
เหมาะสม เพราะโลกมีการพฒันาและเปล่ียนแปลงอย่างตอ่เน่ือง และกระบวนการนนัทนาการก็มี
ความทนัสมัยในตวัเองอยู่เสมอ ซึ่งในอดีตท่ีผ่านมา นกัวิชาชีพนันทนาการท่ีประสบความส าเร็จ 
ไม่จ าเป็นต้องมีการศกึษาในระดบัสงูมากนกั แตเ่ม่ือสภาพสงัคมเปล่ียนไปตามยคุสมยั และความ
ต้องการการมีความรู้ทางการศึกษาท่ีเหมาะสม  การได้รับการฝึกอบรมเป็นพิเศษ การมีความ
เช่ียวชาญและการมีประสบการณ์ จึงมีความจ าเป็นเพ่ือให้การปฏิบตัิหน้าท่ีตามมาตรฐานวิชาชีพ
มีคุณภาพ  (Kraus, 1984) ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  (พ.ศ. 2561-2580) 
ยทุธศาสตร์ชาติด้านการพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพฒันา 
ท่ีส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ ประเด็นท่ี 7  
การเสริมสร้างศกัยภาพการกีฬาในการสร้างคณุค่าทางสงัคมและพฒันาประเทศ โดยมุ่งส่งเสริม
การใช้กิจกรรมนันทนาการและกีฬาเป็นเคร่ืองมือในการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน  
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อย่างครบวงจรและมีคณุภาพมาตรฐาน การสร้างนิสยัรักกีฬาและมีน า้ใจเป็นนกักีฬา และการใช้
กีฬาและนันทนาการในการพัฒนาจิตใจ สร้างความสามัคคีของคนในชาติ  หล่อหลอมการเป็น
พลเมืองดี พฒันาคณุภาพชีวิต รวมทัง้การพฒันาทกัษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาเพ่ือการ
อาชีพในระดับนานาชาติในการสร้างช่ือเสียงและเกียรติภูมิของประเทศชาติเพ่ือรองรับ
อตุสาหกรรมกีฬา และข้อท่ี 7.4 การพฒันาบุคลากรด้านการกีฬาและนนัทนาการเพ่ือรองรับการ
เติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา โดยมุ่งสร้างและพฒันาบุคลากรด้านการกีฬาและนนัทนาการ ทัง้ครู
หรือผู้สอนกีฬา ผู้ตดัสินกีฬา นกัวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้บริหารการกีฬา อาสาสมคัรกีฬา ตลอดจน
ผู้ ท่ีเก่ียวข้องต่างๆ อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน สามารถถ่ายทอดความรู้ให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชนทัว่ไป บุคคลกลุ่มพิเศษและผู้ ด้อยโอกาสได้อย่างถกูต้อง และสามารถตอ่ยอดศกัยภาพ
ในการพฒันาเป็นบคุลากรทางการกีฬาและนนัทนาการท่ีมีมาตรฐานของประเทศ รวมทัง้สนบัสนนุ
และเสริมศกัยภาพรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬาและนนัทนาการ และการพฒันาให้เป็น
ศูนย์กลางการลงทุนและฐานการผลิตด้านอุตสาหกรรมกีฬาของภูมิภาคเอเชียควบคู่กับ 
การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงกีฬาและนันทนาการ การสนับสนุนและส่งเสริมการผลิตบุคลากร  
และการพัฒนานวัตกรรมท่ีสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาและนันทนาการ ตลอดจนมีมาตรการ
ส่งเสริมและสนบัสนุนผู้ประกอบการกีฬาและนนัทนาการ และธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง และสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ท่ียึดหลัก “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” “การพฒันาท่ียัง่ยืน” และ “คนเป็นศนูย์กลางการพฒันา” โดยมีวตัถุประสงค์
และเป้าหมายส าคัญประการหนึ่ง คือ เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนท่ีสมบูรณ์ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีระเบียบวินยั คา่นิยมท่ีดี มีจิตสาธารณะ และมีความสขุ โดยมีสขุภาวะและสขุภาพท่ีดี 
ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งท่ีมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และพัฒนาตนเองได้
ตอ่เน่ืองตลอดชีวิต โดยก าหนดประเด็นยทุธศาสตร์ “การเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพทนุมนษุย์”  
เพราะทุนมนุษย์ของประเทศไทยยังมีปัญหาในด้านคุณภาพคนในแต่ละช่วงวัย โดยผลลัพธ์  
ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต ่า การพัฒนาความรู้และทักษะของแรงงานไม่ตรงกับ
ตลาดงาน ในขณะท่ีคนไทยจ านวนไม่น้อยยงัไม่สามารถคดักรองและเลือกรับวฒันธรรมได้อย่าง
เหมาะสม ซึ่งส่งผลตอ่วิกฤตคา่นิยม ทศันคติ และพฤติกรรมในการด าเนินชีวิต การพฒันาในระยะ
ต่อไปจึงต้องให้ความส าคญักับการวางรากฐานการพฒันาคนให้มีความสมบูรณ์ เพ่ือให้คนไทย 
มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ี ดีของสังคม ได้ รับการศึกษาท่ี มีคุณภาพสูง 
ตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง มีสุขภาวะท่ีดีขึน้ คนทกุช่วงวยั  
มีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึน้  มีแนวทางการพัฒนาท่ีส าคญั  คือ การปรับเปล่ียน
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ค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม  จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์  
การพัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
รวมถึงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  (ส านักงานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2560) และนโยบายของแผนพฒันานนัทนาการแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) นันทนาการเป็นยุทธศาสตร์ท่ีส าคญัในการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี 
โดยพฒันาทัง้ทางด้านร่างกาย จิตใจ สงัคม และจิตวิญญาณ ท าให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์ นอกจากนี ้
นนัทนาการยงัสร้างสมัพนัธภาพของคนในชมุชน ท าให้เกิดความสมานฉันท์ มีความเข้มแข็งทาง
วฒันธรรม เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และมีเครือข่ายชุมชนหรือท้องถ่ินในการพัฒนา
ท้องถ่ิน เป็นเมืองน่าอยู่ มีความสงบ สะอาด สะดวก และปลอดภัย มีระเบียบวินัย รวมไปถึง 
การสร้างนกันนัทนาการอาชีพให้แพร่หลายและได้มาตรฐาน มีการสนบัสนนุให้มีการเรียนการสอน
ในสถานศึกษา จนสามารถผลิตนกันนัทนาการรุ่นใหม่ท่ีมีความรู้ และขีดความสามารถในการมี
วิจารณญาณ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และตดัสินใจ การใช้ประโยชน์จากศาสตร์ของนันทนาการ 
ได้อยา่งมีพลงัในการขบัเคล่ือนกระแสนนัทนาการได้ในยคุใหม ่ซึง่ยทุธศาสตร์ท่ีส าคญัประการหนึ่ง
ของแผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ  ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2  
การพัฒนาการจัดการทรัพยากรนันทนาการ โดยมีวัตถุประสงค์  เพ่ือพัฒนาศักยภาพและ
มาตรฐานบุคลากรนนัทนาการ เพ่ือพฒันาแหล่งนนัทนาการ สถานท่ี และสิ่งอ านวยความสะดวก
เก่ียวกับนันทนาการให้มีมาตรฐาน พัฒนาการบริหารจัดการนันทนาการให้มีมาตรฐาน จัดหา
แหล่งทุน/งบประมาณ สนับสนุนภารกิจการพัฒนางานนันทนาการทัง้ระบบ และเพ่ือพฒันากฎ 
ระเบียบ ท่ีเก่ียวข้องกบันนัทนาการ (กรมพลศกึษา, 2560) 

จากประเด็นดังกล่าว ผู้ วิจัยเห็นว่า นักวิชาชีพนันทนาการ (Recreation Professional) 
จะต้องมีสมรรถนะกลุ่มความรู้ (Knowledge) ทกัษะ (Skill) และคุณลกัษณะบุคคล (Attributes)  
ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นจากพฤติกรรมในการท างานท่ีแสดงออกของแต่ละบุคคลท่ีสามารถวัดและ
สงัเกตเห็นได้ จะช่วยสนับสนุนให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามวิสยัทศัน์ได้ จึงจ าเป็นต้องมีความรู้
และทักษะในการบริการท่ีต้องใช้การบริหารความสัมพันธ์ในการท างาน และต้องมีความรู้ 
ความสามารถ เข้าใจถึงหน้าท่ีทางการจัดการท่ีเก่ียวข้องกับงานของตนเอง ไม่ว่าจะเป็น  
การวางแผนงาน การจดัระเบียบองค์กร การชีน้ า หรือแม้กระทัง่การควบคมุและการประเมินผล  
ซึ่ ง ถือว่า เป็ นสมรรถนะห รือความสามารถ  (Competency) ประการต้นๆ  ท่ี ผู้ ท่ี ท า งาน 
ด้านนนัทนาการต้องมีความเช่ียวชาญในวิชาชีพของตน และเป็นตวัชีว้ดัความสามารถและบง่บอก
ถึงความแตกต่างท่ีจะเป็นปัจจยัท าให้การจดัการต่างๆ ในองค์กรนนัทนาการและการใช้เวลาว่าง
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บรรลผุลส าเร็จตามท่ีได้ตัง้เปา้หมายไว้ (สราวธุ ชยัวิชิต, 2554) จึงเห็นได้ว่านกัวิชาชีพนนัทนาการ
จะต้องมีสมรรถนะหลกั (Core Competency) เป็นทกัษะและความสามารถพิเศษของนกัวิชาชีพ
นนัทนาการท่ีจ าเป็นต้องมีเพ่ือการให้บริการในตลาดท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา การปรับตวั
ตอ่การเปล่ียนแปลงส าคญัท่ีสุดตอ่ความส าเร็จในอนาคตของวิชาชีพนี ้โดยเฉพาะในประเทศไทย  
ท่ียังขาดความชัดเจนในเร่ืองการท างานด้านนันทนาการซึ่งส่งผลต่อการขาดทักษะและความรู้ 
ความสามารถ และความกล้าท่ีจะเป็นผู้น าวิชาชีพนีไ้ปสูท่ศวรรษหน้าของประเทศไทย 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อเข้าร่วมโปรแกรมเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน 

กลุ่มทดลอง มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ 

นกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงานโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (�̅� = 3.39, S.D. = .281) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ ในระดับมากท่ีสุดทุก ด้าน  ได้แก่  
ด้านความสัมพันธ์ ด้านสถานท่ี  ด้านการจัดโปรแกรม ด้านการเคล่ือนไหวของโปรแกรมฯ  
ด้านโครงสร้าง และด้านวสัดอุปุกรณ์ 

กลุ่มขยายผล ทัง้ 3 สถาบนั มีความพึงพอใจตอ่การเข้าร่วมโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับมากและมากท่ีสุด  
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากและมากท่ีสุด ประกอบด้วย  
ด้านความสัมพันธ์ ด้านสถานท่ี  ด้านการจัดโปรแกรม ด้านการเคล่ือนไหวของโปรแกรมฯ  
ด้านโครงสร้าง และด้านวสัดอุปุกรณ์ 

ผู้ วิจัยได้สร้างโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการ
ด าเนินงานจากการศกึษาสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน โดยการประยกุต์ใช้
เทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) จากผู้ เช่ียวชาญทางด้านวิชาชีพนนัทนาการ จ านวน 17 คน 
ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก (Core competency) หน่วยสมรรถนะ (Units of Competency)  
ของแต่ละหน่วยสมรรถนะ พบว่า  สมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน 
ประกอบด้วย 3 สมรรถนะหลกั ได้แก่ สมรรถนะหลกัด้านการวางแผน การพฒันา และการจดัการ
ทรัพยากร มีหน่วยสมรรถนะย่อย 6 องค์ประกอบ สมรรถนะหลักด้านการจัดการบ ารุงรักษา  
มีหน่วยสมรรถนะย่อย 4 องค์ประกอบ และสมรรถนะหลกัด้านการด าเนินการสิ่งอ านวยความสะดวก 
มีหน่วยสมรรถนะย่อย 3 องค์ประกอบ และใช้กรอบแนวคิดของ รอสแมน และ ชแลตเตอร์ 
องค์ประกอบส าคญั 6 ประการของการจดักิจกรรมตามสถานการณ์ (six key element of situated 
activity system) เป็นหลกัการจดัโปรแกรมการให้บริการท่ีองค์กรและหนว่ยงานท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวข้อง
กบัการจดัโปรแกรมนนัทนาการ ซึ่งผลการวิจยัชีใ้ห้เห็นว่า ผู้ เข้าร่วมโปรแกรมมีความพึงพอใจต่อ
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การเข้าร่วมโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนกัวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงานโดยรวม 
อยู่ในระดบัมากและมากท่ีสุด แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ
นกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงานท่ีสามารถท าให้กระบวนการจดัโปรแกรมเกิดประสิทธิผลท่ีดี 
และสามารถสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้กบัผู้ เข้าร่วมได้พฒันาศกัยภาพ สมรรถนะนกัวิชาชีพ
นนัทนาการได้อย่างเต็มความสามารถและบรรลจุดุมุง่หมายของการวิจยั สอดคล้องกบัแนวคิดของ 
สวุิมล ตัง้สจัจพจน์ (2553) กล่าวว่า การจดัโปรแกรมนนัทนาการ เป็นการออกแบบประสบการณ์
ส าหรับให้คนมาอยู่ด้วยกัน เข้าร่วมในสิ่งท่ีท้าทายและมีความสนุกสนานของกระบวนการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ ท าให้บุคคลเกิดประสบการณ์ทางนันทนาการโดยการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม  
ทางร่างกาย และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ โดยใช้งบประมาณของบุคคลและแหล่งทรัพยากร
กายภาพและหน่วยงานในการจัดกิจกรรมนันทนาการ เพ่ือท่ีจัดหากิจกรรมให้แก่คนในชุมชน 
หรือสมาชิกขององค์กรนัน้ๆ สร้างโอกาสให้แตล่ะคนเข้าร่วมและเกิดประสบการณ์ทางนนัทนาการ  
โดยโปรแกรมนันทนาการนัน้ต้องออกแบบบริการและโอกาสส าหรับการใช้เวลาว่าง เป็นการ
สนับสนุนและการจดัการอย่างเป็นระบบ โดยการสร้างปฏิสมัพันธ์ทางสงัคมด้วยการจดัการและ
สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมน าไปสู่ประสบการณ์ของการใช้เวลาว่าง โดยประเมินความสนใจ  จัดท า
ตารางกิจกรรม จดัเตรียมผู้น าและอปุกรณ์ การบ ารุงรักษาสิ่งอ านวยความสะดวกตา่งๆ (Rossman 
& Schlatter, 2008; Russell & Jamieson, 2008) เม่ือแยกผลวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการเข้า
ร่วมโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงานออกเป็นด้านตา่งๆ 
ผู้วิจยัสามารถอภิปรายผล ได้ดงันี ้

ด้านความสัมพันธ์ พบว่า ผู้ น ากิจกรรมการอบรมมีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีต่อผู้ เข้าร่วม
กิจกรรม มีความกล้าในการสร้างปฏิสมัพนัธ์กับบุคคลอ่ืนๆ มากขึน้ ตระหนกัถึงความส าคญัของ
การอบรมท่ีต้องมีผู้น ากิจกรรมในการให้ความรู้ รู้สึกว่าตนเองมีความกล้าเม่ือได้เข้าร่วมโปรแกรม 
และรู้สกึพึงพอใจตอ่บทบาทการเป็นผู้น าและผู้ตามของตนเองในการเข้าร่วมโปรแกรมฯ สอดคล้อง
กบัแนวคดิหลกัการสร้างโปรแกรมนนัทนาการของ สวุิมล ตัง้สจัจพจน์ (2550) ท่ีได้สรุปแนวคดิของ
โปรแกรมนันทนาการไว้ว่า เป็นโอกาสท่ีสามารถท าให้บุคคลเกิดประสบการณ์ทางนันทนาการ  
โดยการมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม ทางร่างกาย และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ เป็นกระบวนการในการ
วางแผนเพ่ือท่ีจะสร้างโอกาสให้แตล่ะคนเข้าร่วมและเกิดประสบการณ์ทางนนัทนาการ อีกทัง้ยงัได้
อธิบายองค์ประกอบในการออกแบบโปรแกรมนันทนาการท่ีต้องใช้บทบาทการเป็นผู้ น าทาง
นนัทนาการ เป็นผู้ ท่ีชีแ้จงและแนะน ากฎของความปลอดภัยในการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวก 
ต้องมีความสามารถในการเป็นผู้ น าในโปรแกรมให้กับบุคคลท่ีเป็นผู้ เข้าร่วมแบบเผชิญหน้า  
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(Face to Face) ต้องเป็นผู้อ านวยความสะดวก ช่วยให้ผู้ เข้าร่วมพึ่งตนเองได้ และควบคมุกิจกรรม
หรือการจดัการได้ด้วยตวัของตวัเอง และต้องเป็นผู้ ท่ีจดัหาอปุกรณ์เพ่ือให้บริการกบัผู้ ท่ีใช้บริการ  

ด้านสถานที่  พบว่า สถานท่ีในการจัดโปรแกรมฯ มีความเหมาะสมกับกิจกรรมท่ีท า 
บรรยากาศในการอบรมเหมาะสมเอือ้ตอ่การจดักิจกรรม มีความสะอาดเหมาะสมแก่การจดัอบรม  
มีความปลอดภยัเพียงพอตอ่การท ากิจกรรม (เช่น แสงสว่าง ขนาดของห้อง ฯลฯ) และมีสิ่งอ านวย
ความสะดวกเอือ้ต่อการอบรม สอดคล้องกับ เอ็ดจินตนั, ฮดัสนั และสโคลล์ (Edginton, Hudsun, 
& Scholl, 1995) ท่ีกล่าวว่า ผู้ น านันทนาการหรือผู้ เช่ียวชาญด้านนันทนาการต้องตระหนักและ
เข้าใจในผลกระทบของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การวางแผนโครงการนนัทนาการซึง่ต้องค านึงถึงปัจจยั 
ด้านสิ่งแวดล้อม การจ าแนกกิจกรรม พืน้ท่ี สิ่งอ านวยความสะดวก ข้อมลูและโอกาสการเป็นผู้น า 
โปรแกรมอาจครอบคลุมไปถึงสิ่งท่ีซับซ้อนมาก  ขึน้อยู่กับลักษณะของกิจกรรมหรือสิ่งอ านวย 
ความสะดวกท่ีจัดให้ ซึ่งการจัดโปรแกรมนันทนาการต้องอาศัยพืน้ท่ีท่ีเหมาะสมกับโปรแกรม
นนัทนาการนัน้ ต้องเป็นสถานท่ีท่ีสามารถน ามาใช้เพ่ือสร้างโอกาสในการท่ีจะส่งเสริมพฤติกรรม 
ทางนันทนาการแบบต่างๆ  ได้  อย่างเหมาะสมกับ รูปแบบโปรแกรม  (Program Format)  
และสามารถจดัการกบัสิ่งแวดล้อมมนษุย์และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพได้ 

ด้านการจัดโปรแกรม  พบว่า โปรแกรมฯ ท่ีจัดขึน้ตรงความต้องการ/ความสนใจ
โปรแกรมฯ ช่วยพฒันาความรู้และสมรรถนะการเป็นนกัวิชาชีพนนัทนาการ ระยะเวลาในการอบรม
แต่ละครัง้ท าให้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาตนเองจากการเข้าร่วมโปรแกรมฯ  
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ในการเรียนและการเป็นนักวิชาชีพนันทนาการในอนาคต  
สอดคล้องกับแนวคิดเร่ืองของหลกัการจดัโปรแกรมบริการนันทนาการ ถือเป็นสิ่งท่ีสามารถมอบ 
สิ่งท่ีมีคณุค่า คณุประโยชน์ หรือสิ่งท่ีผู้ ใช้บริการคาดหวงั เอ็ดจินตนั และ รอสแมน (Edginton; & 
Rossman, 1988) กล่าวว่า ผู้จดับริการก าหนดส่งเสริมและให้บริการ เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมอบรมได้รับ
ประสบการณ์และความรู้อย่างเต็มท่ี และสอดคล้องกบัแนวคิดของ เอ็ดจินตนั, ฮดัสนั และสโคลล์ 
(Edginton et al., 1995) กล่าวว่า ผู้ น าเป็นผู้ วางแผนโปรแกรม โดยเป้าหมายแรกขององค์กร 
จะต้องมีการจดัให้มีการสร้างประสบการณ์ทางนนัทนาการท่ีเป็นการเปิดโอกาสให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายขององค์กรในรูปแบบของโปรแกรมนันทนาการ โดยการวางแผนโปรแกรมนนัทนาการ 
ถือว่าเป็นหน้าท่ีพืน้ฐานของนกัวิชาชีพนนัทนาการ และสามารถจดัเตรียมโปรแกรมตา่งๆ ท่ีเหมาะกบั
บุคคลท่ีเข้ารับบริการได้  ผู้ วิจัยจึงตระหนักถึงเง่ือนไขในการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงาน ท่ีต้องค านึงถึงวยัของผู้ เข้าร่วม (Generation) 
ซึง่จ าเป็นท่ีผู้วิจยัต้องสร้างทัง้โอกาสใหม่ๆ  ทางการศกึษานนัทนาการและการใช้เวลาวา่ง โดยถือว่า
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การวิจยัครัง้นีเ้ป็นกิจกรรม (Activities) ท่ีช่วยให้ผู้ เข้าร่วมได้ความรู้หรือทกัษะจากการจดักิจกรรม
ในครัง้นี ้ 

ด้านการเคล่ือนไหวของโปรแกรมฯ  พบว่า กิจกรรมการอบรมมีความล่ืนไหลดี  
ไม่มีอปุสรรคระหว่างท ากิจกรรม ผู้น ามีความส าคญัท่ีท าให้กิจกรรมการอบรมราบร่ืน  กิจกรรมการ
อบรมแตล่ะวนัมีการวางแผนอย่างเป็นขัน้ตอน ช่วยท าให้เกิดการเรียนรู้ในกิจกรรมตอ่ไปได้ง่ายขึน้  
ผู้ น ากิจกรรมการอบรมมีการสร้างก าลังใจและกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกท้าทายและเกิดความ
ต้องการเรียนรู้ตลอดเวลา และเกิดพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโปรแกรมฯ สอดคล้องกับแนวคิดของ 
สุวิมล ตัง้สัจจพจน์ (2550) ได้สรุปแนวคิดของ โปรแกรมนนัทนาการ ไว้ว่า โปรแกรมนนัทนาการ 
ท่ีดีจะต้องมีกระบวนการด าเนินกิจกรรมท่ีมีความตอ่เน่ือง  และต้องมีแผนงานการจดักิจกรรมท่ีมี
ความสมดลุและเป็นธรรมให้กบัผู้ รับการฝึกอบรม ผู้วางแผนโปรแกรมนนัทนาการต้องจดัโครงสร้าง
ให้ดูเป็นธรรมชาติ ท าให้เกิดกิจกรรมท่ีจะขับเคล่ือนโปรแกรมการใช้เวลาว่างได้ตลอดเวลา 
ผู้ออกแบบจ าเป็นต้องคาดการณ์วา่ ผู้ เข้าร่วมจะเคล่ือนไหวอยา่งไรตลอดแผนโปรแกรม และเรียนรู้
กระบวนการและเวลาท่ีเหมาะสมว่าจะเคล่ือนไหวอย่างไร ต้องท านายล าดบัของการปฏิสมัพนัธ์
ตามเปา้หมายของแผนงานวา่จะเกิดขึน้อย่างไร 

ด้านโครงสร้าง พบว่า ผู้ น าชีแ้จงข้อตกลงการเข้าร่วมโปรแกรมฯ ในแต่ละกิจกรรม 
การอบรมชดัเจน กฎระเบียบ ข้อตกลงในการเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมแตล่ะครัง้มีความเหมาะสม 
ในแต่ละกิจกรรมการอบรมเข้าใจง่าย ไม่ซบัซ้อน รูปแบบโปรแกรมแบบชัน้เรียนเป็นรูปแบบการ
เรียนรู้ และกฎ กติกา ข้อตกลงการด าเนินการของแตล่ะกิจกรรมการอบรม  ช่วยให้สามารถพฒันา
ความรู้และสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สุวิมล ตัง้สัจจพจน์ 
(2550) ท่ีได้สรุปว่า การวางแผนงานนันทนาการแต่ละแผน  จะต้องมีการวางแผนเป็นล าดับ
เหตุการณ์  มีการสร้างกฎ  กติกา ข้อตกลงการด าเนินการในการสร้างปฏิสัมพันธ์ท่ีเกิดขึน้ 
ในสถานการณ์ท่ีมีลกัษณะเฉพาะ โดยแต่ละองค์ประกอบมีความส าคญัท่ีสุดในเหตกุารณ์หนึ่งๆ  
ในแตล่ะโปรแกรมนนัทนาการนัน้ กฎ ระเบียบ ข้อตกลงของการเข้าร่วมมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง 
โดยกฎเกณฑ์ (Rules) เป็นตวัควบคุมการมีปฏิสัมพันธ์ในโปรแกรมนันทนาการว่า ควรหรือไม่  
และต้องพิจารณาในกฎ กติกา มารยาทการเล่นเกม และกฎท่ีเก่ียวข้องในการด าเนินชีวิตประจ าวัน
ด้วย ต้องคาดประมาณว่ากฎเหล่านีมี้ผลกระทบตอ่การปฏิสมัพนัธ์อย่างไร และต้องแน่ใจว่า มีกฎ
เพียงพอท่ีจะควบคมุการมีปฏิสมัพนัธ์ในลกัษณะท่ีต้องการ แตต้่องไม่มากเกินไปจนไม่มีอิสระท่ีจะ
แสดงปฏิสมัพนัธ์ในส่วนท่ีต้องการตามท่ีวางแผนไว้ และอาจท าลายประสบการณ์ท่ีพยายามให้ 
ฉะนัน้ กฎเกณฑ์ท่ีเขียนไว้ดี จะกระตุ้นให้ผู้ เข้าร่วมรับรู้ในอิสรภาพ และแสดงความสมัพนัธ์ตามท่ี
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ก าหนดไว้ โดยการสร้างกฎ กตกิา มารยาทท่ีดี จะจ ากดัพฤติกรรมบางอย่างในการเล่นเกม และให้
อิสระในการแสดงพฤติกรรมอ่ืนได้ทัง้หมด  หากกฎเกณฑ์ไม่ชัดเจนหรือเปล่ียนอยู่เสมอ  จะ
ก่อให้เกิดความวิตกกงัวลและรู้สึกไร้อิสรภาพ โดยโครงสร้างท่ีใช้ด าเนินการตามแผนงานเป็นกลไก
เชิงกฎเกณฑ์อย่างหนึ่ง เช่น การให้ความรู้ห้องเรียน (Class) โดยโครงสร้างการจัดการ อบรม
โปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนกัวิชาชีพด้านการด าเนินงานเป็นรูปแบบชัน้เรียน ผู้วิจยัมองเห็น
วา่เป็นรูปแบบท่ีมีอิทธิพลตอ่การสร้างประสบการณ์ท่ีดีในการเข้าร่วมโปรแกรมในระดบัหนึง่ 

 ด้านวัสดุอุปกรณ์ พบว่า อปุกรณ์มีความเหมาะสมสอดคล้องกบัการอบรม มีความ
ปลอดภัยเพียงพอต่อการอบรม  มีจ านวนเพียงพอกับผู้ เข้าร่วม  สภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  
และอปุกรณ์และส่ือท่ีใช้ในการอบรมมีส่วนช่วยให้สามารถพฒันาความรู้และสมรรถนะนกัวิชาชีพ
นันทนาการได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ สุวิมล ตัง้สัจจพจน์ (2550) ได้สรุปแนวคิดของการจัด
โปรแกรมนนัทนาการไว้ว่า เป็นกระบวนการท่ีต้องใช้งบประมาณของบุคคลและแหล่งทรัพยากร
ต่างๆ ท่ีมีความเพียงพอและเหมาะสมกับผู้ เข้าร่วม ซึ่งวสัดุอุปกรณ์ในการใช้เวลาว่าง (Leisure 
objects) ผู้วางแผนโปรแกรมนนัทนาการต้องสามารถระบุวสัดอุปุกรณ์ส าคญัท่ีเหมาะกบัสภาวะ
แวดล้อม การนันทนาการ และใช้สิ่งนัน้ในขณะท่ีผู้ เข้าร่วมมีปฏิสัมพันธ์กัน  ซึ่งวัสดุอุปกรณ์
จ าเป็นต้องใช้เพ่ือสนับสนุนการมีปฏิสัมพันธ์ตามจุดมุ่งหมายของแผนโปรแกรมนันทนาการ  
ผู้ วางแผนงานหรือผู้ น านันทนาการขัน้ปฏิบตัิการต้องสามารถระบุได้ว่า  วัสดุอุปกรณ์ใดจ าเป็น  
วสัดอุปุกรณ์ใดเป็นตวัเลือก และวสัดอุปุกรณ์ใดตดัออกได้ 
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 

 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
1. เป็นแนวทางส าหรับหนว่ยงานนนัทนาการหรือสถาบนัท่ีเก่ียวข้องในการน าโปรแกรม

เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะด้านการด าเนินงานของนักวิชาชีพนันทนาการไปประยุกต์ใช้ใน
กระบวนการพฒันาบคุลากรด้านนนัทนาการ 

2. ผู้บริหารในองค์กรการใช้เวลาว่างทัง้ภาครัฐและเอกชน สามารถน าสมรรถนะท่ีได้  
ไปใช้เป็นแนวทางในการประเมินสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการด าเนินงานท่ีปฏิบตัิงาน
ในองค์กรการใช้เวลาว่าง และพัฒนาต่อยอดเป็นนโยบายในการพัฒนาสมรรถนะนักวิชาชีพ
นนัทนาการด้านการด าเนินงานตอ่ไป 
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3. หน่วยงานนนัทนาการหรือสถาบนัท่ีเก่ียวข้องสามารถน าโปรแกรมและเคร่ืองมือท่ีใช้ 
ในการวิจัย ไปปรับใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการ โดยสามารถ
เปล่ียนเป็นการอบรมให้ความรู้ระยะสัน้ ในการจดัประชุมวิชาการ การจัดสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ 
หรือจดัอบรมพฒันาบคุลากร ฯลฯ 

4.  สามารถน าข้อมูลผลการวิจยัและองค์ความรู้ทางด้านการด าเนินงานท่ีได้จากการ
วิจยัไปใช้ในการวางแผนและก าหนดสมรรถนะทางวิชาชีพนนัทนาการ เป็นการยกระดบัการท างาน
ให้มีมาตรฐานทางวิชาชีพท่ีมีคณุภาพสอดคล้องกบับริบทและความต้องการของสงัคมไทยตอ่ไป 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครัง้ต่อไป 
1. ควรน าผลการวิจยัท่ีได้ไปใช้ในการประเมินสมรรถนะนกัวิชาชีพนนัทนาการด้านการ

ด าเนินงานและน าผลการประเมินท่ีได้มาพัฒนาสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการ
ด าเนินงานอยา่งตอ่เน่ือง โดยน าสมรรถนะหลกัท่ีมีความส าคญัและจ าเป็นมาพฒันาก่อน หลงัจาก
นัน้จึงสกัดสมรรถนะในแต่ละด้านเป็นสมรรถนะเบือ้งต้น และสมรรถนะในระดบัสูงตามล าดับ
ตอ่ไป โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor analysis) 

2. ควรมีการศึกษาวิจัยในกลุ่มตัวอย่างอ่ืน เช่น บุคลากรทางนันทนาการภาครัฐ 
ภาคเอกชน เพ่ือเป็นส่วนช่วยพัฒนาศักยภาพของนักวิชาชีพท่ีปฏิบัติงานจริงในองค์กร  
สถานประกอบการต่างๆ และได้รับประโยชน์จากการน าความรู้ไปประยุกต์ในการให้บริการ  
ทางนนัทนาการตอ่ไป 

3. ควรมีการพัฒนารูปแบบการติดตามผลท่ีเกิดจากการเข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้าง
สมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน  หลังจากเข้าร่วมโปรแกรมดงักล่าวไปแล้ว  
นักวิชาชีพนันทนาการมีความสามารถในการจ าแนกข้อมูลเก่ียวกับนันทนาการใดบ้างท่ีมี 
ความเก่ียวข้องกับงาน (Recall) สามารถประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการด าเนินงาน
นนัทนาการไปใช้ประยกุต์ในการท างาน (Application) และมีความสามารถในการวิเคราะห์โดยน า
ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับนันทนาการไปวิเคราะห์แก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้กับงานนันทนาการได้ 
(Analysis) อยูใ่นระดบัใดและผลการพฒันายงัคงอยูห่รือไม่ 
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ภาคผนวก 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
รายนามผู้ทรงคุณวุฒ ิผู้เช่ียวชาญทางด้านวิชาชีพนันทนาการ 

และผู้เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 
 
 



 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒ ิผู้เช่ียวชาญทางด้านวิชาชีพนันทนาการ 
การศึกษาสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน 
ด้วยการใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) จ านวน 17 คน 

 
1. นายทวนชยั ลมลูสวา่ง   อดีตผู้อ านวยการส านกัสง่เสริมและ 
       พฒันานนัทนาการ กรมพลศกึษา 
2.  ดร.นพดล จิรบญุดลิก   อดีตคณบดีคณะศกึษาศาสตร์ 
       สถาบนัการพลศกึษา วิทยาเขตชลบรีุ 
3.  ดร.คงศกัดิ ์เจริญรักษ์   อดีตผู้อ านวยการสถาบนัพฒันาครู 
       คณาจารย์ และบคุลากรทางการศกึษา 
4.  นางอทุยัวรรณ นพรัตน์   ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้านสง่เสริมและ 
       พฒันานนัทนาการ กรมพลศกึษา 
5.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ พบลาภ คณบดีคณะศลิปศาสตร์ 
       สถาบนัการพลศกึษา วิทยาเขตชลบรีุ 
6.  อาจารย์ ดร.ธนชาต ถวิล   อาจารย์ประจ าคณะศลิปศาสตร์ 
       สถาบนัการพลศกึษา วิทยาเขตกรุงเทพ 
7.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วิพงษ์ชยั ร้องขนัแก้ว อาจารย์ประจ าภาควิชาสนัทนาการ 
       คณะพลศกึษา 
       มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
8.  อาจารย์ ดร.พิชญาวีร์ ภานรัุชต์ฐนนท์ อาจารย์ประจ าภาควิชาวิทยาศาสตร์ 
       การกีฬา คณะพลศกึษา 
       มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
9.  อาจารย์ ดร.สเุมษย์ หนกหลงั  อาจารย์ประจ าคณะบณัฑิตวิทยาลยั 
       มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
10. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วา่ท่ี ร.ต. ดร.ศกัดภิทัร์ เฉลิมพฒุิพงศ์ 
       อาจารย์ประจ าสาขาวิชานนัทนาการ 
       ภาควิชาพลศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ 
       มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
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11. อาจารย์ ดร.กลัพฤกษ์ พลศร   อาจารย์ประจ าสาขาวิชานนัทนาการ 
       ภาควิชาพลศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ 
       มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
12. อาจารย์ ดร.วณฐัพงศ์ เบญจพงศ์  อาจารย์ประจ าภาควิชาพลานามยั 
       คณะศกึษาศาสตร์ 
       มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
13. อาจารย์ ดร.วิมลมาลย์ สมคะเน  อาจารย์ประจ าภาควิชาพลานามยั 
       คณะศกึษาศาสตร์ 
       มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
14. อาจารย์ ดร.วิรัตน์ ทองแก้ว   อาจารย์ประจ าสาขาวิชา 
       การจดัการธุรกิจ การทอ่งเท่ียว 
       และนนัทนาการ 
       คณะศลิปศาสตร์และวิทยาการจดัการ  
       มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
       วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี 
15. นางผสุดี เจริญสขุ    นกัวิชาการศนูย์เยาวชน 
       ช านาญการพิเศษ 
       หวัหน้ากลุม่งานจดักิจกรรมกีฬา 
       และการกีฬา ศนูย์สร้างสขุทกุวยั 
       กรุงเทพมหานคร (ไทย-ญ่ีปุ่ น) 
16. นายหลกัเพชร ดีรัศมี   นกัวิชาการศนูย์เยาวชนช านาญการ 
       ศนูย์สร้างสขุทกุวยัวดัฉตัรแก้วจงกลณี 
       กรุงเทพมหานคร 
17. นายศรุต ิเดชวิถี     นกัวิชาการศนูย์เยาวชนช านาญการ  
       ศนูย์สร้างสขุทกุวยับางกะปิ  
       กรุงเทพมหานคร 
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รายนามผู้เช่ียวชาญเพ่ือหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ด้วยการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) จ านวน 5 คน 

 
1.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วิพงษ์ชยั ร้องขนัแก้ว อาจารย์ประจ าภาควิชาสนัทนาการ 
       คณะพลศกึษา 
       มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วา่ท่ี ร.ต. ดร.ศกัดภิทัร์ เฉลิมพฒุิพงศ์ 
       อาจารย์ประจ าสาขาวิชานนัทนาการ 
       ภาควิชาพลศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ 
       มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
3.  อาจารย์ ดร.กลัพฤกษ์ พลศร   อาจารย์ประจ าสาขาวิชานนัทนาการ 
       ภาควิชาพลศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ 
       มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
4.  อาจารย์ ดร.วณฐัพงศ์ เบญจพงศ์  อาจารย์ประจ าภาควิชาพลานามยั 
       คณะศกึษาศาสตร์ 
       มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
5.  อาจารย์ ดร.วิมลมาลย์ สมคะเน  อาจารย์ประจ าภาควิชาพลานามยั 
       คณะศกึษาศาสตร์ 
       มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ใบอนุญาตการท าวิจัยในมนุษย์ 

 
 
 
 
 



 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน 

ด้วยการประยุกต์ใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) 
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ภาคผนวก ง 
คู่มือโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน 
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ภาคผนวก จ 
แบบประเมินความเหมาะสมของ 

คู่มือโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน 
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ภาคผนวก ฉ 
แบบทดสอบความรู้ในการจ าแนกข้อมูล ความเข้าใจในการประยุกต์ และการวิเคราะห์ 

เก่ียวกับสมรรถนะการด าเนินงาน (Operation) ส าหรับนักวิชาชีพนันทนาการ 
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ภาคผนวก ช 
แบบสอบถามความพงึพอใจต่อการเข้าร่วม 

โปรแกรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน 
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ภาคผนวก ซ 
แบบประเมินผลงานการปฏิบัตกิิจกรรมระหว่างการเข้าร่วม 

โปรแกรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน 
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 411 

 



 

ประวัติผ ู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล รัชราวไล สวา่งอรุณ 
วัน เดือน ปี เกิด 9 เมษายน 2530 
สถานที่เกิด จงัหวดักาญจนบรีุ 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2552  วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการนนัทนาการ  

               จากมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
พ.ศ. 2556  ศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการกีฬา นนัทนาการ  
               และการท่องเท่ียว จากมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   

ท่ีอยู่ปัจจุบัน 79/70 เอ็มเมอรัลเร็สซิเด้นท์ รัชดา คอนโด ซอยกิจการ แขวงดนิแดง  
เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

ผลงานตีพมิพ์ ทศันคตท่ีิมีตอ่การเข้าร่วมโปรแกรมนนัทนาการของนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 3 วารสารคณะพลศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ปีท่ี 16 เลม่ท่ี 1 เดือนมกราคม-เดือนมิถนุายน 2556 

รางวัลที่ได้รับ -   
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