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การวิจัย ครั ง้ นี ม้ ี วัตถุป ระสงค์ เพื่ อศึกษาสมรรถนะนัก วิชาชี พ นัน ทนาการด้ านการดาเนิน งาน
พัฒนาโปรแกรมและศึกษาผลเพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน และศึกษาผล
ของการเข้ าร่ วม โดยทาการศึกษากับ 2 กลุม่ หลัก คือ 1) กลุม่ ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้ านวิชาชีพ นันทนาการ จานวน
17 คน โดยใช้ เทคนิคเดลฟาย เพื่อให้ ได้ สมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการ และ 2) กลุ่มนักวิชาชีพนันทนาการ
ประกอบด้ วย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ เป็ นกลุม่ ทดลองโปรแกรมฯ คือ นิสิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ สาขาวิชา
ผู้นานันทนาการ จานวน 68 คน แบ่งเป็ นกลุม่ ทดลอง จานวน 34 คน และกลุม่ ควบคุม จานวน 34 คน และกลุม่
ตัวอย่างที่ใช้ สาหรับการขยายผลการวิจยั คือ นิสิตสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จานวน 30
คน นักศึกษาสาขาวิชานันทนาการและการท่องเที่ยว สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุ งเทพ จานวน 32 คน
นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา จานวน 36 คน ผลการวิจยั พบว่า 1)
สมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน ประกอบด้ วย สมรรถนะหลัก 3 สมรรถนะ ได้ แก่ สมรรถนะ
หลักด้ านการวางแผน การพัฒ นา และการจัดการทรัพยากร มีหน่วยสมรรถนะย่อย 6 องค์ ประกอบ มีความ
เหมาะสมระดับมากที่สดุ สมรรถนะหลักด้ านการจัดการบารุ งรักษา มีหน่วยสมรรถนะย่อย 4 องค์ประกอบ มี
ความเหมาะสมระดับมากที่สดุ และสมรรถนะหลักด้ านการดาเนินการสิง่ อานวยความสะดวก มีหน่วยสมรรถนะ
ย่อย 3 องค์ประกอบ มีความเหมาะสมระดับมากที่สดุ 2) กลุ่มทดลองที่เข้ าร่ วมโปรแกรมฯ หลังการทดลอง มี
คะแนนทดสอบสมรรถนะนัก วิช าชี พ นัน ทนาการด้ านการด าเนิ น งาน สูงกว่า ก่ อ นทดลอง แตกต่า งอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และหลังการทดลอง กลุม่ ทดลองที่เข้ าร่ วมโปรแกรมฯมีคะแนนทดสอบฯ สูงกว่า
กลุ่ม ควบคุม แตกต่างกัน อย่างมี นัย สาคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ .05 มี ความพึงพอใจต่อการเข้ าร่ วมโปรแกรมฯ
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่ สุด และ 3) กลุ่มขยายผลที่ เข้ าร่ วมโปรแกรมฯ หลังการทดลอง มี คะแนนทดสอบ
สมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน สูงกว่าก่อนทดลอง แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และความพึงพอใจต่อการเข้ าร่วมโปรแกรมฯ โดยรวมและรายด้ านอยูใ่ นระดับมาก 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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อาจารย์ ที่ ป รึ กษาปริ ญ ญานิ พ นธ์ ที่ เสี ย สละเวลาอัน มี ค่าให้ คาปรึ ก ษา แนะน า และข้ อเสนอแนะแก้ ไข
ข้ อบกพร่ องในการจัดทางานวิจยั ทุกขันตอน
้
ผู้วิจยั ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี ้
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ยิ่ง
ขอขอบพระคุ ณ ท่ า นผู้ เชี่ ย วชาญทุ ก ท่ า น ที่ ใ ห้ ความกรุ ณ าตรวจสอบ ค าแนะน าและให้
ข้ อเสนอแนะปรับปรุ งแก้ ไขเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ให้ มีคณ
ุ ภาพมากยิ่งขึน้
ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทางด้ านวิชาชีพนันทนาการทุกท่านที่เสียสละเวลาอันมีค่าให้ ความ
กรุ ณาตอบแบบสอบถาม และขอขอบคุณ นิสิตสาขาวิชาผู้นานันทนาการ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
นิสิตสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้ าน
สมเด็จเจ้ าพระยา และนักศึกษาสาขาวิชาการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุ งเทพที่ให้ ความร่ วมมือใน
การเข้ าร่ วมโปรแกรมเสริ มสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน
ขอขอบพระคุณคณาจารย์ ทุกท่านที่ให้ ความเอื ้อเฟื ้อช่วยเหลือในการศึกษา อาจารย์ ผ้ สู อนที่ได้
ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ตลอดจนให้ คาแนะนาต่างๆอันเป็ นประโยชน์ อย่างยิ่งในการนาไปประยุกต์ใช้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์ ดร.วณัฐพงศ์ เบญจพงศ์ พี่ๆเพื่อนๆน้ องๆชาวกรมพลศึกษา รุ่ นพี่และเพื่อนนิสิต
ปริ ญญาเอกสาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ที่ให้ ความช่วยเหลือ
ให้ คาปรึกษา แนะนา ให้ กาลังใจ และอยู่เคียงข้ างกันเสมอมา
ขอขอบพระคุณคุณพ่อวิรัช คุณแม่วิไล สว่างอรุ ณ ที่อบรมสัง่ สอน เป็ นกาลังใจ และสนับสนุน
ทุน การศึกษาผู้วิจัย มาโดยตลอด และขอบคุณ ความรั กของครอบครั วสว่างอรุ ณ รวมถึงกาลังใจ ความ
ช่วยเหลือ ท าให้ ป ระสบความส าเร็ จมาโดยตลอด รวมทัง้ ขอบพระคุณ ทุก ท่ านที่ มีส่วนเกี่ ย วข้ องในการ
ช่ ว ยเหลื อ วิ จั ย ในครั ง้ นี ใ้ นความกรุ ณ าของทุ ก ท่ า นที่ ก ล่ า วมาแล้ ว และผู้ ที่ มิ ไ ด้ ก ล่ า วมาในที่ นี ้ ผู้ วิ จั ย
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี ้
สุดท้ ายนี ค้ ุณ ประโยชน์ ที่ ได้ จากการวิ จัย ผู้วิจัย ขอมอบให้ แ ก่ บิ ด า มารดาผู้ให้ ก าเนิ ด ครู บ า
อาจารย์ที่ให้ ความรู้ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒที่ให้ วิชาความรู้ และทาให้ เกิดการศึกษาวิจยั นี ้ขึ ้น
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
การเปลี่ยนแปลงเป็ นหนึ่งในทักษะที่สาคัญและจาเป็ นต่อการอยู่รอดและเสริมสร้ างชีวิต
โดยจะต้ องพัฒ นาแผน ปรัชญา แนวคิด และการปฏิ บัติ ซึ่งกระบวนการของการเปลี่ ยนแปลง
จะต้ องดาเนิ น การอย่างต่อ เนื่ องเป็ น ประจ า ทัง้ นี ้ การเปลี่ ยนแปลงที่ มี ป ระสิท ธิ ภ าพมากที่ สุด
ควรเริ่ ม ต้ น บนพื น้ ฐานส่ ว นบุ ค คล การเปลี่ ย นแปลงจะเกี่ ย วข้ องกั บ การพิ จ ารณาไตร่ ต รอง
ตรวจสอบ ทบทวนที่ผ่านมา เป็ นกระบวนการที่สร้ างความท้ าทายใหม่ๆ ในชีวิต การเปลี่ยนแปลง
ต้ องใช้ ความกล้ าหาญและความมุ่งมัน่ การใช้ เวลาว่างถือเป็ นโอกาสที่ดีที่สดุ สาหรับการเปลี่ยนแปลง
เนื่องจากการใช้ เวลาว่างมีบริ บทเพื่อการค้ นพบ การเริ่ มใหม่ และเป็ นจุดเริ่ มแรกของชีวิต เป็ นการ
เปิ ดโอกาสให้ บุค คลที่ ได้ รับ ความรู้ ใหม่ ทัก ษะ ทัศ นคติ ซึ่ ง คุณ ลัก ษณะเหล่ า นี จ้ ะได้ ม าจาก
สภาพแวดล้ อมที่สนับสนุนและเอาใจใส่ การเปลี่ยนแปลงทางวิชาชีพของตนเองจะมีประสิทธิภาพ
มีความหมาย และเกิดความพึงพอใจได้ นนั ้ ต้ องเรี ยนรู้ ทักษะใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง และสามารถ
เชื่อมต่อสิ่งใหม่ๆ เพื่อปรับปรุ งและเสริ มสร้ างตัวเอง ซึ่งสิ่งที่สาคัญ คือ ความสนใจในการเรี ยนรู้
ทักษะและความรู้ใหม่ๆ แล้ วสามารถบูรณาการเพื่อให้ วิชาชีพมีมิตใิ หม่ (Edginton & Chen, 2008)
ปั จจุบันมี ความก้ าวหน้ าทัง้ ทางด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างมากมาย ทาให้
การดารงชีวิตของประชาชนมีความสะดวกสบาย รวดเร็ ว และสามารถทางานได้ คณ
ุ ภาพและปริ มาณ
มากขึ ้น อย่างไรก็ตาม การแข่งขันในทุกกิจกรรมของการดาเนินชีวิตมากขึ ้นนามาซึ่งความเครี ยด
และโรคภัยไข้ เจ็บเช่นเดียวกัน หากประชาชนไม่สามารถบริ หารจัดการการดาเนินชีวิตของตนเอง
ให้ เกิดดุลยภาพได้ การใช้ เวลาว่างหลังจากการประกอบกิจวัตรประจาวันและการทางานอย่างรู้
คุณ ค่า ย่อมทาให้ คุณ ภาพชีวิตดีขึน้ หากประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ย่อมส่งผลต่อการพัฒ นา
ประเทศให้ เจริ ญ ก้ า วหน้ ายิ่ง ขึน้ การใช้ เวลาว่างให้ เป็ น ประโยชน์ จึงเป็ น เป้าหมายส าคัญ ของ
ทุ ก ประเทศที่ พ ยายามส่ ง เสริ ม ให้ ประชาชนทุ ก เพศทุ ก วัย ได้ ประกอบกิ จ กรรมนั น ทนาการ
อย่างต่อเนื่องจนเป็ นส่วนหนึง่ ของชีวิต (Godbey, 2006)
ประเทศไทยได้ ให้ ความสาคัญในเรื่ องการส่งเสริ มสนับสนุนให้ ประชาชนได้ ใช้ เวลาว่าง
ให้ เกิดประโยชน์ด้วยกิจกรรมนันทนาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ดังจะเห็นได้ จาก
ยุทธศาสตร์ ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ยุทธศาสตร์ ชาติด้านการพัฒนาและเสริ มสร้ าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิตแิ ละในทุกช่วงวัย
ให้ เป็ นคนดี เก่ง และมีคณ
ุ ภาพ ประเด็นที่ 7 การเสริ มสร้ างศักยภาพการกี ฬาในการสร้ างคุณค่า
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ทางสังคมและพัฒ นาประเทศ โดยมุ่งส่งเสริ มการใช้ กิจกรรมนันทนาการและกี ฬาเป็ นเครื่ องมือ
ในการเสริ มสร้ างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน การสร้ างนิสัย
รักกี ฬาและมีนา้ ใจเป็ นนักกี ฬา และการใช้ กีฬาและนันทนาการในการพัฒ นาจิตใจ สร้ างความ
สามัคคีของคนในชาติ หล่อหลอมการเป็ นพลเมืองดี พัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทังการพั
้
ฒนาทักษะ
ด้ านกีฬาสู่ความเป็ นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพในระดับนานาชาติในการสร้ างชื่อเสียงและเกียรติภูมิ
ของประเทศชาติเพื่อรองรับอุตสาหกรรมกีฬา และข้ อที่ 7.4 การพัฒนาบุคลากรด้ านการกีฬาและ
นันทนาการเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา โดยมุ่งสร้ างและพัฒนาบุคลากรด้ านการ
กีฬาและนันทนาการ ทังครู
้ หรื อผู้สอนกีฬา ผู้ตดั สินกีฬา นักวิทยาศาสตร์ การกีฬา ผู้บริ หารการกีฬา
อาสาสมัครกีฬา ตลอดจนผู้ที่เกี่ ยวข้ องต่างๆ อย่างเป็ นระบบและมีมาตรฐาน สามารถถ่ายทอด
ความรู้ ให้ เด็ ก เยาวชน ประชาชนทั่ว ไป บุ ค คลกลุ่ม พิ เศษและผู้ด้ อ ยโอกาสได้ อ ย่ า งถูก ต้ อ ง
และสามารถต่อยอดศักยภาพในการพัฒนาเป็ นบุคลากรทางการกีฬาและนันทนาการที่มีมาตรฐาน
ของประเทศ รวมทัง้ สนับ สนุน และเสริ ม ศัก ยภาพรองรับ การเติบ โตของอุตสาหกรรมกี ฬ าและ
นันทนาการ และการพัฒนาให้ เป็ นศูนย์กลางการลงทุนและฐานการผลิตด้ านอุตสาหกรรมกีฬาของ
ภูมิภาคเอเชียควบคูก่ บั การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและนันทนาการ การสนับสนุนและส่งเสริ ม
การผลิตบุคลากร และการพัฒนานวัตกรรมที่สนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาและนันทนาการ ตลอดจน
มี ม าตรการส่ง เสริ ม และสนับ สนุน ผู้ป ระกอบการกี ฬ าและนัน ทนาการ และธุ ร กิ จ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
(ราชกิจจานุเบกษา, 2561, 13 ตุลาคม)
การก าหนดทิ ศทางการพัฒ นาประเทศตามแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสังคมแห่ งชาติ
ฉบับ ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่ ยึดหลัก “ปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพี ยง” “การพัฒ นาที่ ยั่งยื น ”
และ “คนเป็ นศูนย์ กลางการพัฒ นา” โดยมี วัตถุประสงค์และเป้าหมายส าคัญ ประการหนึ่ง คื อ
เพื่ อ วางรากฐานให้ คนไทยเป็ น คนที่ สมบูรณ์ มี คุณ ธรรมจริ ยธรรม มี ระเบี ย บวินัย ค่านิ ยมที่ ดี
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสขุ ภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุน่ ตลอดจนเป็ นคนเก่ง
ที่มี ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และพัฒ นาตนเองได้ ต่อเนื่ องตลอดชี วิต โดยกาหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ “การเสริ มสร้ างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ” เพราะทุนมนุษย์ของประเทศไทยยังมี
ปั ญหาในด้ านคุณภาพคนในแต่ละช่วงวัย โดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรี ยนค่อนข้ างต่า
การพัฒ นาความรู้ และทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ในขณะที่ คนไทยจ านวนไม่น้อย
ยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมได้ อย่างเหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ
และพฤติกรรมในการดาเนินชีวิต การพัฒนาในระยะต่อไปจึงต้ องให้ ความสาคัญกับการวางรากฐาน
การพัฒ นาคนให้ มีความสมบูรณ์ เพื่อให้ คนไทยมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของ
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สังคม ได้ รับการศึกษาที่มีคุณ ภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรี ยนรู้ ด้ วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ ้น คนทุกช่วงวัยมีทกั ษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ ้น มีแนวทางการ
พัฒนาที่สาคัญ คือ การปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้ มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม มีวินยั จิตสาธารณะ
และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ การพัฒนาศักยภาพคนให้ มีทกั ษะ ความรู้ และความสามารถในการ
ด ารงชี วิ ต อย่ า งมี คุณ ค่ า รวมถึ ง การยกระดับ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาและการเรี ย นรู้ ตลอดชี วิ ต
(สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560)
นโยบายของแผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) นันทนาการ
เป็ นยุทธศาสตร์ ที่สาคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี โดยพัฒนาทังทางด้
้
านร่างกาย จิตใจ สังคม
และจิต วิญ ญาณ ทาให้ เป็ นคนที่ สมบูรณ์ นอกจากนี ้ นันทนาการยังสร้ างสัม พันธภาพของคน
ในชุม ชน ท าให้ เกิ ดความสมานฉัน ท์ มี ค วามเข้ ม แข็ง ทางวัฒ นธรรม เสริ ม สร้ างความเข้ ม แข็ ง
ของชุม ชน และมี เครื อข่ายชุม ชนหรื อท้ องถิ่นในการพัฒ นาท้ องถิ่น เป็ น เมืองน่าอยู่ มีความสงบ
สะอาด สะดวก และปลอดภัย มีระเบียบวินยั รวมไปถึงการสร้ างนักนันทนาการอาชีพให้ แพร่หลาย
และได้ มาตรฐาน มี ก ารสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารเรี ย นการสอนในสถานศึ ก ษา จนสามารถผลิ ต
นักนันทนาการรุ่นใหม่ที่มีความรู้ และขีดความสามารถในการมีวิจารณญาณ วิเคราะห์ สังเคราะห์
และตัดสินใจ การใช้ ประโยชน์จากศาสตร์ ของนันทนาการได้ อย่างมีพลังในการขับเคลื่อนกระแส
นันทนาการได้ ในยุคใหม่ ซึ่งยุทธศาสตร์ ที่สาคัญประการหนึ่งของแผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาการจัดการทรัพยากรนันทนาการ
โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่ อพัฒ นาศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรนันทนาการ เพื่ อพัฒ นาแหล่ง
นัน ทนาการ สถานที่ และสิ่ ง อ านวยความสะดวกเกี่ ย วกับ นัน ทนาการให้ มี ม าตรฐาน พัฒ นา
การบริ ห ารจัด การนัน ทนาการให้ มี ม าตรฐาน จัด หาแหล่ง ทุน /งบประมาณ สนับ สนุน ภารกิ จ
การพัฒ นางานนัน ทนาการทัง้ ระบบ และเพื่ อ พัฒ นากฎ ระเบี ย บ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ นัน ทนาการ
(กรมพลศึกษา, 2560)
ในประเทศไทยมีนนั ทนาการหลากหลายรูปแบบ มีหน่วยงานหรื อองค์กรให้ ความสาคัญ
จัดกิ จ กรรมนันทนาการต่างๆ เพื่ อให้ ป ระชาชนได้ เข้ าร่ วม ได้ พัฒ นาคุณ ภาพชี วิต มี สุข ภาพดี
ทัง้ ทางด้ านร่ างกายและจิ ตใจ แต่ก ารเข้ าร่ วมกิ จ กรรมนันทนาการของประชาชนยัง ขาดความ
หลากหลายในกิ จ กรรม เนื่ อ งจากประชาชนขาดความรู้ และโอกาสในการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
นันทนาการอื่นๆ ซึ่งหากได้ มีการจัดการเรี ยนรู้ และจัดกิจกรรมนันทนาการให้ มีความหลากหลาย
จะช่วยให้ ประชาชนมีทางเลือกได้ มากขึ ้น กล่าวคือ ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับนันทนาการยังมีอยู่
อย่างจากัดในสังคม ทาให้ การดาเนินการตามแนวความคิดทางนันทนาการไม่สามารถดาเนินการ
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อย่างเป็ นระบบที่เชื่อมโยงกันได้ นอกจากนี ้ การผลิตบุคลากร (นักนันทนาการ) ตามมาตรฐานสากล
จากองค์กรที่เกี่ยวข้ องยังขาดการสนับสนุนจากทางภาครัฐ ด้ วยเหตุจากการถูกละเลยความสาคัญ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในการสร้ างขอบข่ายการปฏิบตั ิหน้ าที่ (Competency) การเกิดใบรับรอง
วิชาชีพจึงเป็ นเรื่ องที่ยงั ไม่ปรากฏอยู่ในสังคมไทย ซึ่งถือเป็ นอุปสรรคหนึ่งต่อการพัฒนาโอกาสทาง
อาชีพ นันทนาการที่ เป็ นข้ อจากัดในสายอาชีพ งานนันทนาการต่างๆ รวมไปถึงความรับผิดชอบ
และความก้ าวหน้ าการเจริญเติบโตทางอาชีพอย่างเสมอภาค
การที่ประเทศจะพัฒ นาก้ าวหน้ าไปได้ ด้วยดีนนั ้ จาเป็ นต้ องอาศัยการพัฒ นากาลังคน
และระบบคุณ ค่าต่างๆ ของมนุษ ย์ เป็ น ส าคัญ แนวคิดเรื่ อ งสมรรถนะมี พื น้ ฐานมาจากการมุ่ง
เสริ มสร้ างความสามารถให้ ทรัพยากรบุคคล โดยมีความเชื่อว่า เมื่อพัฒนาคนให้ มีความสามารถแล้ ว
คนจะใช้ ความสามารถที่มีไปผลักดันให้ องค์กรบรรลุเป้าหมาย ดังนัน้ การนาเรื่ องสมรรถนะมาใช้
ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด จึงควรมุ่งพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรเป็ นสาคัญ ต้ องมีการพิจารณา
ว่าบุคคลในองค์กรมีความสามารถอย่างไรจึงจะทาให้ องค์กรชนะคูแ่ ข่งและบรรลุเป้าหมายที่ตงไว้
ั้
(วรากรณ์ สามโกเศศ, 2542)
ฉะนัน้ การที่จะทาให้ องค์กรทางนันทนาการมีการทางานที่บรรลุ เป้าหมายตามที่ได้ ตงไว้
ั้
สิ่ ง ที่ ส าคัญ คื อ การมี บุค ลากรที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญ มี ก ารท างานที่ มี ระบบระเบี ย บแบบแผน
การให้ บริ การทางด้ านนันทนาการของนักวิช าชี พ นันทนาการที่มี บทบาทและรับผิดชอบในการ
บริ การประชาชน ซึ่ง “สมรรถนะ” ถือเป็ นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็ นผลมาจากความรู้ ทักษะ
ความสามารถ และคุณลักษณะอื่นๆ ที่ทาให้ บคุ คลสามารถสร้ างผลงานได้ โดดเด่นกว่าเพื่อนร่วมงาน
ในองค์กร กล่าวคือ การที่บุคคลจะแสดงสมรรถนะใดสมรรถนะหนึ่งได้ มักจะต้ องมีองค์ประกอบ
ของทังความรู
้
้ ทักษะ/ความสามารถ และคุณลักษณะอื่นๆ (สานักงานคณะกรรมการข้ าราชการพล
เรื อน, 2553) ซึ่งในปั จจุบนั ต้ องมีการทางานตามหลักสมรรถนะหลักที่จะต้ องมีความรู้และทักษะที่
สอดคล้ องกับบริ บทและความต้ องการของสังคมไทย เพื่ อจะทาให้ วิชาชีพ ทางด้ านนันทนาการ
มีประโยชน์และมีคณ
ุ ค่า สามารถนาการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคมไปสูใ่ นทิศทางที่ดีในอนาคต
ดังนัน้ นักวิชาชีพนันทนาการ (Recreation Professional) จะต้ องมีสมรรถนะกลุม่ ความรู้
(Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะบุคคล (Attributes) ซึง่ จะสะท้ อนให้ เห็นจากพฤติกรรม
ในการทางานที่ แสดงออกของแต่ละบุคคลที่สามารถวัดและสังเกตเห็นได้ จะช่วยสนับสนุนให้
องค์กรบรรลุเป้าหมายตามวิสยั ทัศน์ได้ จึงจาเป็ นต้ องมีความรู้ และทักษะในการบริ การที่ต้องใช้
การบริ หารความสัมพันธ์ ในการทางาน และต้ องมีความรู้ ความสามารถเข้ าใจถึงหน้ าที่ทางการ
จัดการที่เกี่ยวข้ องกับงานของตนเอง ไม่ว่าจะเป็ นการวางแผนงาน การจัดระเบียบองค์กร การชี ้นา
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หรื อแม้ กระทัง่ การควบคุมและการประเมินผล ซึง่ ถือว่าเป็ นสมรรถนะหรื อความสามารถ (Competency)
ประการต้ นๆ ที่ผ้ ทู ี่ทางานด้ านนันทนาการต้ องมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพของตน และเป็ นตัวชี ้วัด
ความสามารถและบ่งบอกถึ ง ความแตกต่างที่ จ ะเป็ น ปั จ จัย ท าให้ ก ารจัด การต่า งๆ ในองค์ ก ร
นันทนาการและการใช้ เวลาว่างบรรลุ ผลสาเร็ จตามที่ได้ ตงเป้
ั ้ าหมายไว้ (สราวุธ ชัยวิชิต , 2554)
จึงเห็นได้ ว่านักวิชาชีพนันทนาการจะต้ องมีสมรรถนะหลัก (Core Competency) เป็ นทักษะและ
ความสามารถพิเศษของนักวิชาชีพนันทนาการที่จาเป็ นต้ องมีเพื่อการให้ บริ การในตลาดที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสาคัญที่สดุ ต่อความสาเร็ จในอนาคตของ
วิช าชี พ นี ้ โดยเฉพาะในประเทศไทยที่ ยัง ขาดความชัด เจนในเรื่ อ งการท างานด้ านนันทนาการ
ซึ่งส่งผลต่อการขาดทักษะและความรู้ ความสามารถ และความกล้ าที่จะเป็ นผู้นาวิชาชีพนี ไ้ ปสู่
ทศวรรษหน้ าของประเทศไทย
จะเห็ น ได้ ว่ า บุ ค ลากรที่ มี วิ ช าชี พ ทางด้ านนั น ทนาการมี ค วามส าคั ญ และต้ องมี
สมรรถนะต่างๆ ที่จาเป็ นในการทางานด้ านนันทนาการ กล่าวคือ กระบวนการวางแผน การพัฒนา
การจัดการสิ่งอานวยความสะดวกและทรัพยากรธรรมชาติ เป็ นงานในหน้ าที่รับผิดชอบที่สาคัญ
ของนักวิชาชีพนันทนาการ ทรัพยากรทางกายภาพไม่ได้ มีไว้ เพียงใช้ เป็ นสถานที่และพื ้นที่สาหรับ
การใช้ เวลาว่างเท่านัน้ แต่เป็ นส่วนประกอบของโครงสร้ างทางสังคมของชุม ชน ทรัพ ยากรทาง
กายภาพและธรรมชาติส ามารถพัฒ นานาไปใช้ ในการสร้ างโอกาสในการเล่นเพื่ อความบันเทิง
การขัดเกลาทางสังคม หรื อเพียงเพื่อความงาม ยังเป็ นการพัฒ นาและการดาเนินงานสิ่งอานวย
ความสะดวกทางกายภาพ คือ การเพิ่ ม คุณ ภาพชี วิตที่ ดีให้ แก่ผ้ ูเข้ าร่ วมทุกคน เป็ นผู้ที่ส่ง เส ริ ม
สนับสนุนการให้ บริ การให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตงไว้
ั ้ โดยมุง่ เน้ นการให้ บริ การทางนันทนาการ
สาหรับพลเมืองที่อยู่ในชุมชนและในท้ องถิ่น ดังนัน้ สมรรถนะหลัก (Core Competency) ในการ
ทางานจะเป็ นการให้ บริ การที่ไม่เฉพาะเจาะจง คือ สมรรถนะด้ านการดาเนินงาน ประกอบด้ ว ย
การวางแผน การพั ฒ นา และการจั ด การทรั พ ยากร (Resource Planning, Development,
and Management) เป็ นการพัฒ นาและจัดเตรี ยมแผนแม่บทการจัดการทรัพ ยากร ประเมินผล
การจัดการ และชี ้แจงรายละเอียดสาหรับการพัฒนาทรัพยากร เก็บรักษาทรัพยากรที่มีในองค์กร
จัดทาอุปกรณ์ หรื อสิ่งอานวยความสะดวกตามความเหมาะสม ความต้ องการสาหรับผู้รับบริ การ
รวมไปถึ ง ส าหรั บ คนพิ ก าร และติ ด ตาม สัง เกต ปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซม การจัด การบ ารุ ง รั ก ษา
(Maintenance Management) การจัด การ ดูแ ลรั ก ษาพื น้ ที่ อุป กรณ์ สิ่ ง อ านวยความสะดวก
ให้ เป็ นไปตามมาตรฐาน ควบคุม ดูแล ป้องกัน การจัดการโปรแกรม การแนะนาจัดเตรี ยม ซ่อมแซม
ตรวจตราอุปกรณ์ หรื อสิ่ งอานวยความสะดวกเป็ นประจ า อี กทัง้ ควบคุม สังเกตการทางานของ
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ผู้รับจ้ างและที่ ปรึ กษาในงาน และการดาเนิ นการสิ่งอานวยความสะดวก (Facility Operation)
การพัฒ นาและจัดเตรี ยมความพร้ อมส าหรับเปิ ดหรื อปิ ดการให้ บริ การสิ่งอานวยความสะดวก
การจัดหาและจัดการดูแล โดยเฉพาะสิ่งก่อสร้ างหรื อทั่วบริ เวณ การจัดการขัน้ ตอนดูแลความ
ปลอดภัย และการควบคุมและดูแลตรวจสอบความปลอดภัย (Rossman & McKinney, 2000)
จะเห็ นได้ ว่า นักวิช าชี พ นัน ทนาการนัน้ จะต้ องมี สมรรถนะหลักเพื่ อใช้ เป็ นตัวกาหนด
ทิศทางในการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานนันบรรลุ
้
ผลสาเร็จ และสามารถให้ บริการผู้เข้ าร่วม
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจยั ในฐานะที่เป็ นบุคลากรทางด้ านวิชาชีพนันทนาการจึงมีความมุ่งมัน่
ที่ จ ะให้ ผ้ ูที่ มี ส่วนเกี่ ยวข้ องในการผลิต บุคลากรทางวิช าชี พ นัน ทนาการในประเทศไทยเล็ง เห็ น
ความส าคัญ ในการพัฒ นาสมรรถนะหรื อ ความสามารถหลัก ในการปฏิ บัติง านของนัก วิช าชี พ
นันทนาการ เพื่อที่จะทาให้ วิชาชีพทางด้ านนันทนาการมีประโยชน์และมีคณ
ุ ค่าต่อการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาไปสูใ่ นทิศทางที่ดีในอนาคต
จากเหตุ ผ ลดัง กล่ า วข้ า งต้ น ผู้ วิ จัย จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาสมรรถนะหลัก หรื อ
ความสามารถหลักของนักวิชาชีพนันทนาการที่มีความสาคัญและมีความจาเป็ นต่อการปฏิบตั ิงาน
ทางด้ านนันทนาการในด้ านการดาเนินงาน (Operation Competency) ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การ
ประชาชนหรื อผู้เข้ าร่วมกิ จกรรมนันทนาการที่มีความต้ องการที่หลากหลายและแตกต่างกัน จึงได้
ศึกษาการพัฒ นาโปรแกรมเพื่ อเสริ มสร้ างสมรรถนะนักวิชาชี พ นันทนาการด้ านการดาเนินงาน
เพื่อนาข้ อมูลและองค์ความรู้ ทางด้ านการดาเนินงานที่ได้ จากการวิจัยไปใช้ ในการวางแผนและ
กาหนดสมรรถนะทางวิชาชีพนันทนาการ เป็ นการยกระดับการทางานให้ มีมาตรฐานทางวิชาชีพ
ที่มีคณ
ุ ภาพสอดคล้ องกับบริบทและความต้ องการของสังคมไทยต่อไป
ความมุ่งหมายของการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ตงความมุ
ั้
ง่ หมายไว้ ดงั นี ้
1. เพื่อศึกษาสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน
2. เพื่อพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน
3. เพื่อศึกษาผลของการเข้ าร่ วมโปรแกรมเสริ มสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการ
ด้ านการดาเนินงาน
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ความสาคัญของการวิจัย
เพื่ อ เป็ น การพัฒ นาองค์ ค วามรู้ สมรรถนะนักวิช าชี พ นัน ทนาการด้ านการด าเนิ น งาน
โดยนามาประยุกต์ใช้ กับบุคลากรผู้ซึ่งเป็ น นักวิช าชีพ นันทนาการ ซึ่งผลการวิจัยทาให้ ทราบถึง
สมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน และเป็ นการพัฒนาโปรแกรมเพื่อเสริ มสร้ าง
สมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน เป็ นแนวทางสาหรับหน่วยงานหรื อสถาบัน
ที่เกี่ยวข้ องในการนาโปรแกรมเพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะด้ านการดาเนินงานของนักวิชาชีพนันทนาการ
ไปประยุกต์ใช้ ในกระบวนการพัฒ นาบุคลากรด้ านนันทนาการต่อไป ทาให้ การพัฒนาทรัพยากร
ด้ านนี ้มีทิศทางที่ชดั เจนมากขึ ้น อีกทังบุ
้ คลากรด้ านนันทนาการจะได้ รับการพัฒนาอย่างมีทิศทาง
มี ความรู้ ความสามารถ มี ความเป็ น มื ออาชี พ ที่ สามารถนาความรู้ ความสามารถไปใช้ ในการ
พัฒนางานด้ านนันทนาการได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครัง้ นีเ้ ป็ นการวิจัยและพัฒ นา (Research and Development) ที่มุ่งเน้ นศึกษา
เฉพาะสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงานเท่านัน้ โดยมีขอบเขตของการวิจยั ดังนี ้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี ้ได้ มากจากแหล่งข้ อมูล 2 กลุ่มหลัก คือ
1) กลุ่มผู้ทรงคุณ วุฒิ ทางด้ านวิชาชีพนันทนาการ ได้ แก่ ผู้บริ หารองค์กรนันทนาการ นักวิชาการ
หัวหน้ าองค์กรนันทนาการที่มีความรู้ ความชานาญ และมีประสบการณ์ ทางวิชาชีพนันทนาการ
และ 2) กลุม่ นักวิชาชีพนันทนาการ
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัว แปรอิ ส ระ ได้ แ ก่ โปรแกรมเพื่ อ เสริ ม สร้ างสมรรถนะนัก วิ ช าชี พ นัน ทนาการ
ด้ านการดาเนินงาน ประกอบด้ วย ตัวแปรสมรรถนะนักวิชาชีพ นันทนาการด้ านการดาเนินงาน
แบ่งเป็ น 3 ด้ าน ได้ แก่ 1) การวางแผน การพัฒนา และการจัดการทรัพยากร (Resource Planning,
Development, and Management) 2) การจั ด การบ ารุ ง รั ก ษา (Maintenance Management)
และ 3) การดาเนินการสิ่งอานวยความสะดวก (Facility Operation)
ตัวแปรตาม ได้ แก่ สมรรถนะวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน ประกอบด้ วย
ความรู้ ความเข้ าใจ และความสามารถของนักวิชาชีพนันทนาการในการจาแนกข้ อมูล (Recall)
การวิ เคราะห์ (Analysis) การประยุก ต์ (Application) ในการด าเนิ น งานนัน ทนาการ เกี่ ย วกับ
การวางแผน การพั ฒ นา และการจั ด การทรั พ ยากร (Resource Planning, Development,
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and Management) การจัด การบ ารุ งรั ก ษา (Maintenance Management) และการด าเนิ น การ
สิ่งอานวยความสะดวก (Facility Operation)
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. การพั ฒ นาโปรแกรม หมายถึ ง กระบวนการ วิธี ก าร และขัน้ ตอนในการสร้ าง
โปรแกรมเพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน ใช้ ระยะเวลาดาเนินการ
8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ครัง้ ครัง้ ละ 2 ชั่วโมง ในการดาเนินการทดสอบจะมีการประเมินความรู้
ของผู้เข้ าร่ วมโปรแกรมก่อนและหลังเข้ าร่ วมโปรแกรม ซึ่งประกอบด้ วย การวางแผน การพัฒ นา
และการจัดการทรัพยากร (Resource Planning, Development, and Management) การจัดการ
บารุ งรักษา (Maintenance Management) และการดาเนินการสิ่งอานวยความสะดวก (Facility
Operation)
2. สมรรถนะวิช าชี พ นั นทนาการ หมายถึง คุณ ลักษณะความสามารถของบุคคล
ที่แสดงออกมาในเชิงพฤติกรรมที่ส่งผลให้ บคุ ลากรปฏิบตั งิ านหรื อกระทาสิ่งต่างๆ ได้ ตามมาตรฐาน
และส่งผลให้ ดาเนินกิจกรรมต่างๆ ได้ ตามวัตถุประสงค์ ประสบความสาเร็ จ และบรรลุเป้าหมาย
ตามที่ต้องการ ให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความสามารถในการจาแนกข้ อมูลเกี่ยวกับ
การดาเนินงานนันทนาการใดบ้ างที่มี ความเกี่ ยวข้ องกับงาน (Recall) สามารถประยุกต์ความรู้
ความเข้ าใจเกี่ยวกับการดาเนินงานนันทนาการไปประยุกต์ใช้ ในการทางาน (Application) และมี
ความสามารถในการวิเคราะห์ โดยน าความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับ การด าเนิ น งานนัน ทนาการ
ไปวิเคราะห์แก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้นกับงานนันทนาการได้ (Analysis)
3. สมรรถนะด้ านการดาเนิ นงาน หมายถึง ความสามารถในการใช้ ความรู้ ในการ
ปฏิบตั งิ านของนักวิชาชีพนันทนาการ ที่เป็ นองค์ความรู้ด้านการดาเนินงานนันทนาการ (Operation)
ด้ านต่างๆ (Rossman & McKinney, 2000) ประกอบด้ วย
3.1 การวางแผน การพัฒนา และการจัดการทรั พยากร (Resource Planning,
Development, and Management) หมายถึ ง การประเมิ น การจัด การและชี แ้ จงรายละเอี ย ด
สาหรับการพัฒนาทรัพยากร การพัฒนาและจัดเตรี ยมแผนการดาเนินงาน การวิเคราะห์สถานการณ์
ความเสี่ยง พร้ อมกากับติดตาม การจัดเตรี ยมอุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้รับบริ การ
การจัด การและด าเนิ น การทางกายภาพขององค์ ก ร การใช้ ร ะบบสารสนเทศเพื่ อ สนับ สนุ น
การวางแผนและพัฒนา
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3.2 การจั ด การบ ารุ งรั ก ษา (Maintenance Management) หมายถึง การจัดการ
และดูแลรักษามาตรฐานอุปกรณ์ สิ่งอานวยความสะดวก การควบคุมดูแล ป้ องกัน และจัดการ
โปรแกรม การแนะนาจัดเตรี ยม ซ่อมแซม เปลี่ยนอุปกรณ์หรื อสิ่งอานวยความสะดวก การดาเนินงาน
ตามกฎระเบียบข้ อบังคับขององค์กรที่เกี่ยวข้ อง
3.3 การด าเนิ น การสิ่ งอ านวยความสะดวก (Facility Operation) หมายถึ ง
การพัฒนาและจัดเตรี ยมความพร้ อมสาหรับการให้ บริ การทรัพยากรและสิ่งอานวยความสะดวก
การจัดหาและจัดการดูแลการใช้ ทรัพ ยากรและสิ่งอานวยความสะดวก รวมถึงการจัดการ ดูแล
และตรวจสอบความปลอดภัย
4. นั ก วิ ช าชี พ นั น ทนาการ หมายถึ ง ผู้ที่ ศึก ษาอยู่ ใ นสาขาวิ ช านั น ทนาการหรื อ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้ อง และเป็ นผู้ที่มีประสบการณ์ในการเข้ าร่วมโครงการกิจกรรมนันทนาการ เช่น
การอยูค่ า่ ยพักแรม หรื อกิจกรรมเกมนันทนาการ
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน
- จากการศึกษาสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนิ นงาน ตามแนวคิดของ
Certified Park and Recreation Professional Examination โดย รอสแมน และ แม็ ค คิ น นี
(Rossman & McKinney, 2000) และการประยุก ต์ ใช้ เทคนิ ค เดลฟาย (Delphi technique)
จากผู้เชี่ยวชาญทางด้ านวิชาชีพนันทนาการ จานวน 17 คน
- หลัก องค์ ป ระกอบการจัด กิ จ กรรมตามสถานการณ์ 6 ประการ ประกอบด้ ว ย
การมีปฏิสมั พันธ์กนั ของผู้คนที่เข้ าร่วม การจัดสภาวะแวดล้ อมทางกายภาพ วัตถุในการใช้ เวลา
ว่าง โครงสร้ าง สัมพันธภาพ และความเคลื่อนไหว ตามแนวคิดของ รอสแมน และ ชแลตเตอร์
(Rossman & Schlatter, 2015)

สมรรถนะวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน
ความรู้ ความเข้ าใจ และความสามารถของนักวิชาชีพนันทนาการในการจาแนกข้ อมูล
เกี่ยวกับการดาเนินงานนันทนาการใดบ้ างที่มีความเกี่ยวข้ องกับงาน (Recall) สามารถประยุกต์
ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการดาเนินงานนันทนาการไปประยุกต์ใช้ ในการทางาน
(Application) และมีความสามารถในการวิเคราะห์โดยนาความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับ
การดาเนินงานนันทนาการไปวิเคราะห์แก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้นกับงานนันทนาการได้ (Analysis)
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
คาถามในการวิจัย
1. สมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงานประกอบด้ วยอะไรบ้ าง
2. โปรแกรมเสริ ม สร้ างสมรรถนะนักวิชาชี พ นันทนาการด้ านการดาเนินงานควรเป็ น
อย่างไร
3. ผลของการเข้ าร่ วมโปรแกรมเสริ ม สร้ างสมรรถนะนักวิช าชี พ นันทนาการด้ านการ
ดาเนินงานเป็ นอย่างไร

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในการวิจัยครัง้ นี ้ ผู้วิจัยได้ ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ ยวข้ อง และได้ นาเสนอตาม
หัวข้ อต่อไปนี ้
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับโปรแกรมนันทนาการ
1.1 ความหมายและความสาคัญของโปรแกรมนันทนาการ
1.2 องค์ประกอบของการออกแบบโปรแกรมนันทนาการ
1.3 หลักการสร้ างโปรแกรมนันทนาการ
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการ
2.1 ความหมายของสมรรถนะ
2.2 องค์ประกอบของสมรรถนะ
2.3 นักวิชาชีพนันทนาการ
2.4 สมรรถนะวิชาชีพนันทนาการ
2.5 สมรรถนะวิชาชีพนันทนาการ ด้ านการดาเนินงาน
3. แนวคิดเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพนันทนาการ
4. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
4.1 งานวิจยั ต่างประเทศ
4.2 งานวิจยั ในประเทศ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับโปรแกรมนันทนาการ
ความหมายและความสาคัญของโปรแกรมนันทนาการ
โปรแกรมนันทนาการ เป็ นการออกแบบบริการและโอกาสสาหรับการใช้ เวลาว่าง เป็ นการ
สนับสนุนและการจัดการอย่างเป็ นระบบ โดยการสร้ างปฏิสมั พันธ์ ทางสังคมด้ วยการจัดการและ
สร้ างสรรค์สิ่งแวดล้ อมนาไปสู่ประสบการณ์ ของการใช้ เวลาว่าง โดยประเมินความสนใจ จัดทา
ตารางกิ จ กรรม จั ด เตรี ย มผู้ น าและอุ ป กรณ์ การบ ารุ ง รั ก ษาสิ่ ง อ านวยความสะดวกต่ า งๆ
(Rossman & Schlatter, 2008; Russell & Jamieson, 2008)
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เคร้ าส์ (Kraus, 1997) กล่าวว่า โปรแกรมนันทนาการ หมายถึง การจัดระเบียบโครงสร้ าง
อย่างเต็มรูปแบบของประสบการณ์การใช้ เวลาว่างที่ถกู สนับสนุนโดยหน่วยงาน โดยใช้ พื ้นที่การเล่น
สิ่ ง อ านวยความสะดวกทางกี ฬ าและนัน ทนาการในร่ ม หรื อ กลางแจ้ ง อาจหมายถึ ง กิ จ กรรม
ที่ดาเนินการภายในหนึง่ ปี ระหว่างฤดูกาลที่เฉพาะเจาะจง หรื อโอกาสใดโอกาสหนึง่
อักษราพรรธน์ ดาเด่น (2552) กล่าวว่า โปรแกรมนันทนาการ คือ การวางแผนกิจกรรม
นันทนาการอย่างมีเป้าหมาย เพื่อให้ บรรลุความต้ องการของผู้เข้ าร่วม เป็ นการสร้ างประสบการณ์
ที่มีความหมายต่อผู้เข้ าร่วม
สุวิมล ตังสั
้ จจพจน์ (2553) กล่าวว่า การจัดโปรแกรมนันทนาการ หมายถึง การออกแบบ
ประสบการณ์ ส าหรั บ ให้ คนมาอยู่ด้ ว ยกัน เข้ า ร่ ว มในสิ่ ง ที่ ท้ าทายและมี ค วามสนุ ก สนานของ
กระบวนการสร้ างปฏิสมั พันธ์ ทาให้ บุคคลเกิดประสบการณ์ ทางนันทนาการโดยการมีปฏิสมั พันธ์
ทางสังคม ทางร่ างกาย และสิ่งแวดล้ อมทางธรรมชาติ โดยใช้ งบประมาณของบุคคลและแหล่ง
ทรัพยากรกายภาพและหน่วยงานในการจัดกิจกรรมนันทนาการ เพื่ อที่ จัดหากิจกรรมให้ แก่คน
ในชุมชนหรื อสมาชิกขององค์กรนันๆ
้ เพื่อที่จะสร้ างโอกาสให้ แต่ละคนเข้ าร่วมและเกิดประสบการณ์
ทางนันทนาการ
วิพงษ์ ชยั ร้ องขันแก้ ว (2554) กล่าวว่า โปรแกรมนันทนาการ (Recreation Programming)
เป็ นการออกแบบประสบการณ์ ทางนันทนาการและการใช้ เวลาว่าง โดยหน่วยงานหรื อองค์กร
ที่ รับผิ ดชอบจัด บริ การทางนันทนาการโดยใช้ ท รัพ ยากรที่ มี อยู่ในองค์ กร ไม่ว่าจะเป็ นบุคลากร
งบประมาณ สิ่ ง อ านวยความสะดวกทางนัน ทนาการทัง้ ในร่ ม และกลางแจ้ ง มาใช้ ว างแผน
ออกแบบ และดาเนินงานบริ การนันทนาการให้ แก่บุคคล เพื่อสร้ างประสบการณ์ ทางนันทนาการ
และการใช้ เวลาว่าง สร้ างสมดุลให้ แก่ชีวิต และนาไปสูก่ ารพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มารับบริการ
สุวิมล ตังสั
้ จจพจน์ (2550) ได้ สรุปและรวบรวมแนวคิดของโปรแกรมนันทนาการไว้ ดงั นี ้
โปรแกรม คือ โอกาส (องค์กรทางนันทนาการ) ที่สามารถทาให้ บุคคลมีประสบการณ์
ทางนันทนาการ โดยการเข้ าร่วมกับสังคม กายภาพ และสิ่งแวดล้ อมทางธรรมชาติ
โปรแกรม คือ กระบวนการพลวัตร (เป็ นกระบวนการที่มีอย่างต่อเนื่อง)
โปรแกรม คือ กระบวนการต่างๆ ในการวางแผนเพื่อสร้ างโอกาสให้ แก่บคุ คล เพื่อเข้ าร่วม
และเกิดประสบการณ์ทางนันทนาการ (ขึ ้นอยูก่ บั พื ้นฐานและความคาดหวังของแต่ละบุคคล)
โปรแกรม คือ กระบวนการที่ ใช้ งบประมาณทางการเงินคานึงถึงค่าใช้ จ่ายของบุคคล
และทรัพยากรทางธรรมชาติอื่นๆ ของหน่วยงานที่จดั หากิจกรรมทางนันทนาการและการใช้ เวลาว่าง
ไปสูผ่ ้ ทู ี่อาศัยอยูใ่ นชุมชนและสมาชิกในองค์กรนันๆ
้
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กล่ า วโดยสรุ ป ได้ ว่า โปรแกรมนัน ทนาการ เป็ นการออกแบบ วางแผน และบริ ก าร
นันทนาการและการใช้ เวลาว่างให้ แก่ผ้ ูเข้ าร่ วม ถื อเป็ นการสร้ างปฏิ สัมพันธ์ ทางสังคม สามารถ
นาไปสู่ประสบการณ์ ด้านนันทนาการและการใช้ เวลาว่าง ก่อให้ เกิดการพัฒ นาคุณภาพชีวิตที่ดี
ต่อไป
องค์ ประกอบของการออกแบบโปรแกรมนันทนาการ
องค์ประกอบหลักของโปรแกรมนันทนาการ
เคร้ าส์ (Kraus, 1997) กล่ า วว่ า องค์ ป ระกอบหลั ก ของกระบวนการโปรแกรม
ทางนันทนาการและการบริการการใช้ เวลาว่าง ประกอบด้ วย 5 องค์ประกอบ คือ
1. มีการสนับสนุนจากหน่วยงาน
2. ผู้เข้ าร่วม หรื อศักยภาพผู้เข้ าร่วม
3. กิจกรรมและการบริการ
4. สถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก
5. ผู้นาทางนันทนาการ
เอ็ดจินตัน และคณะ (Edginton; et al., 2002) ได้ กาหนดชนิดของโปรแกรมนันทนาการ
ที่ทาให้ เกิดการสร้ างสรรค์กิจ กรรมและสถานการณ์ เพื่ อให้ บริ การการใช้ เวลาว่างขององค์กรไว้
โปรแกรมจะรวมถึงการสร้ างกิ จกรรม พื ้นที่และสิ่งอานวยความสะดวก ข้ อมูลและโอกาสของผู้นา
ดังนี ้
1. กิจกรรมหรื อสถานการณ์ จะรวมถึงการให้ บริ การอาชีพพื ้นฐานในสังคม หรื อทักษะ
ทางสังคม ส่งเสริมให้ เกิดความสนุกสนาน และมีการทดสอบหรื อทาให้ เกิดความรู้และทักษะใหม่ๆ
2. พื ้นที่และสิ่งอานวยความสะดวก
2.1 พื ้นที่ จะต้ องมีอาณาเขตเปิ ดกว้ าง โดยจัดโอกาสให้ บุคคลให้ เกิดประสบการณ์
การใช้ เวลาว่าง
2.2 สิ่งอานวยความสะดวก โครงสร้ างหรื ออุปกรณ์ตา่ งๆ ที่ทาขึ ้นเพื่อใช้ สาหรับการใช้
เวลาว่าง ซึง่ สามารถใช้ ได้ ทงภายนอกและภายใน
ั้
3. ข้ อมูลการบริ การการใช้ เวลาว่าง ควรจะจัดข้ อมูลเกี่ยวกับการบริ การที่จะจัดเพื่อให้
เกิดความพึงพอใจสูงสุด โดยข้ อมูลจะต้ องระบุถึงการทาให้ เกิดความพึงพอใจและสุขภาวะของลูกค้ า
สร้ างการรู้จกั การใช้ เวลาว่างให้ แก่ลกู ค้ า
4. ผู้นา จะเน้ นการบริการการใช้ เวลาว่างขององค์กร เป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้นา
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กิจกรรม

ประเภทของโปรแกรม

พื ้นที่และ
สิ่งอานวยความสะดวก
ข้ อมูล
ผู้นา

ภาพประกอบ 2 ประเภทของโปรแกรม
ที่ ม า : Christopher R. Edginton; et. al. (2002). Leisure and Life Satisfaction.
pp. 355-356.
เคร้ าส์ (Kraus, 1997) กล่าวถึง วิธีการจัดโปรแกรมนันทนาการ ว่าขึ ้นอยูก่ บั องค์ประกอบ
4 ตัว (Four Ps.) ได้ แก่
1. การตังปรั
้ ชญาของโปรแกรม (Philosophy)
2. หลักการในการจัด (Principles)
3. นโยบาย (Policies)
4. วิธีการดาเนินการ (Procedure)
เฮย์ ว้ ู ด (Haywood, 1994) ได้ เสนอ วิ ธี ก ารจั ด โปรแกรมนั น ทนาการ โดยการเสนอ
นโยบายในการจัดการ และการปรึกษาหารื อร่วมกันเพื่อหาแนวทางการจัดการ ประกอบด้ วย
1. การบริหาร
2. การจัดการ
3. กิจกรรมและสิ่งอานวยความสะดวก
4. ลูกค้ า หรื อ องค์กรในชุมชน
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การบริ หาร
การจัดการ
นโยบาย

กิจกรรม
และสิ่งอานวยความสะดวก

การปรึกษาหารื อ

ลูกค้ า หรื อ องค์กรในชุมชน
ภาพประกอบ 3 การจัดการโปรแกรมนันทนาการตามทฤษฎีของ Haywood
ที่ ม า : Les Haywood. (1994). Community Leisure and Recreation: Theory and
Practice. p. 44.
กล่ า วโดยสรุ ป ได้ ว่ า องค์ ป ระกอบหลั ก ของโปรแกรมนั น ทนาการ ประกอบด้ วย
4 องค์ ป ระกอบด้ ว ยกั น คื อ 1) กิ จ กรรมและการให้ บริ ก าร, 2) พื น้ ที่ สถานที่ และสิ่ ง อ านวย
ความสะดวก, 3) ข้ อมูลผู้เข้ าร่ วมการบริ การ และ 4) ผู้นานันทนากร ซึ่งหน่วยงานที่ รับ ผิดชอบ
ต้ องมีนโยบายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริม รวมถึงมีการบริหารจัดการจัดการด้ านต่างๆ เป็ นอย่างดี
การออกแบบโปรแกรมนันทนาการ
รอสแมน และ ชแลตเตอร์ (Rossman & Schlatter, 2015) ได้ เสนอ วิ ธี ก ารออกแบบ
โปรแกรมนันทนาการ ที่ เรี ยกว่า Six Elements of Situated Activity System เพื่ อสะดวกแก่การ
จาแนกแยกแยะ สอดคล้ องกับความต้ องการของสังคม นาไปสู่การพัฒ นาโปรแกรมนันทนาการ
และการบริ ก ารการใช้ เวลาว่ า ง และเปิ ดโอกาสให้ ผู้ เข้ าร่ ว มได้ เข้ าร่ ว มโปรแกรมซึ่ ง ตรงกั บ
สิ่งแวดล้ อมพื ้นฐาน องค์ประกอบที่เหมาะสมกับระบบของกิจกรรม 6 ประการ ดังนี ้
1. การมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ อื่ น (Interaction People) โปรแกรมนั น ทนาการจะต้ อง
ค านึ ง ถึ ง ความแตกต่า งระหว่า งบุ ค คล เพื่ อ ป้อ งกัน การไม่ ป ระสบความส าเร็ จ ของโปรแกรม
เพราะบุคคลมักมีการเปลี่ยนแปลง และอาจไม่เคยรู้จกั กันมาก่อน ทังนี
้ ้ โปรแกรมจะต้ องสนองต่อ
ผู้เข้ าร่วม ทาให้ ผ้ เู ข้ าร่วมได้ มีการปฏิสมั พันธ์กนั ในกลุ่มกิจกรรม ทาให้ ผ้ เู ข้ าร่วมเกิดปฏิสมั พันธ์กัน
ตามวัตถุประสงค์ของโปรแกรม
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2. การจัดสถานที่ทางกายภาพ (The Physical Setting) จะต้ องมีการสารวจ ทดสอบ
ความเป็ นไปได้ ของสถานที่นนๆ
ั ้ อย่างไรก็ตาม สถานที่นนสามารถเปลี
ั้
่ยนแปลงไปตามสถานการณ์
ซึ่ ง การจัด สถานที่ ท างกายภาพนัน้ เป็ นส่ ว นประกอบส าคัญ และเป็ นข้ อมู ล ในการประเมิ น
ซึง่ แบ่งเป็ น 3 ขันตอน
้
ดังนี ้
2.1 จะต้ องเข้ าใจลักษณะเฉพาะของสถานที่นนๆ
ั้
2.2 ควรจะเข้ าใจข้ อจากัดขอบเขตและตาแหน่งในการจัดสถานที่
2.3 การจัดสถานที่นนสามารถตกแต่
ั้
งและเคลื่อนที่ได้
3. อุป กรณ์ ใ นการใช้ เวลาว่ า ง (Leisure Object) อุ ป กรณ์ เป็ นส่ ว นส าคัญ ที่ เป็ นสิ่ ง
สนับสนุนให้ ผ้ เู ข้ าร่วมเกิดปฏิสมั พันธ์ร่วมกันในขณะเข้ าร่วมโปรแกรม ควรคานึงถึงความเหมาะสม
ของอุปกรณ์ ให้ เหมาะสมกับแต่ละกิจกรรมในโปรแกรม และอุปกรณ์ นนั ้ อาจเป็ นนามธรรมก็ได้
เพื่อให้ มีความรู้สกึ ที่ทกุ คนได้ ใช้ อุปกรณ์แบ่งเป็ นได้ 3 ประเภท ดังนี ้
3.1 เครื่ องหมายหรื อสัญลักษณ์ (Symbolic)
3.2 สังคม (Social)
3.3 วัตถุทางกายภาพ (Physical)
4. โครงสร้ าง (Structure) โปรแกรมทังหมดถู
้
กจัดให้ มีโครงสร้ างที่เกี่ยวกับการดาเนินการ
โดยการก าหนดกฎและรู ป แบบของโปรแกรมเพื่ อ เป็ นแนวทางต่ อ ปฏิ สัม พั น ธ์ ใ นโปรแกรม
ซึ่ ง ผู้ ออกแบบโปรแกรมเป็ นผู้ ก าหนดโครงสร้ างของโปรแกรมให้ มี ป ฏิ สัม พั น ธ์ แ บบเปิ ดเผย
หรื อไม่เปิ ดเผยก็ได้ โดยกฎระเบียบต่างๆ นัน้ จะทาให้ การปฏิสมั พันธ์บางประการสามารถเป็ นไปได้
ด้ วยแนวความคิดนี ้ กฎเกณฑ์ทงหมดจึ
ั้
งรวมถึงกฎหมาย กฎระเบียบการบริการที่หน่วยงานได้ กาหนด
ขึ ้น ข้ อปฏิบตั ขิ องเกม ข้ อกาหนดที่เป็ นทางการของเกม และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องที่ใช้ ทกุ ๆ วัน ซึง่ จะ
ได้ รับการพิจารณาว่า กฎเกณฑ์เหล่านี ้จะมีผลต่อการปฏิสมั พันธ์ ในโปรแกรมตามที่คาดการณ์ไว้
และผลต่อ การวางแผนในการออกแบบโปรแกรมอย่ า งไร โดยผู้ ออกแบบโปรแกรมต้ อ งท า
กฎระเบียบให้ เพียงพอต่อการกาหนดทิศทางปฏิสมั พันธ์ตามรูปแบบที่ต้องการ
5. มีความสัมพันธ์กนั (Relationship) ผู้เข้ าร่วมในโปรแกรมจะมีความสัมพันธ์กนั อยู่ก่อน
ความสัม พั น ธ์ นั น้ จะท าให้ ผู้ เข้ าร่ ว มใช้ เวลาว่ า งกั บ ครอบครั ว และเพื่ อ น การออกแบบให้ มี
ความสัม พัน ธ์ นัน้ ผู้จัด โปรแกรมจะต้ องทราบถึงประวัติของผู้เข้ าร่ วมเพื่ อน ามาประเมิ นความ
เป็ นไปได้ ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดโปรแกรม ซึง่ ประกอบด้ วยกิจกรรมต่อไปนี ้
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5.1 กิจกรรมละลายพฤติกรรม (Icebreakers)
5.2 กิจกรรมการต้ อนรับในครัง้ แรก (First-comer activities)
5.3 กิจกรรมนันทนาการทางสังคมอื่นๆ
6. การเคลื่อนไหว (Animation) โปรแกรมจะเป็ นตัวช่วยให้ เกิดการเคลื่อนที่ สนับสนุน
ให้ ผ้ เู ข้ าร่วมได้ เคลื่อนไหวในขณะอยูใ่ นโปรแกรม โดยผลของแต่ละโปรแกรมนันจะมี
้
การเคลื่อนไหว
ที่แตกต่างกัน ขึน้ อยู่กับเนือ้ หาของโปรแกรม ซึ่งผู้นาโปรแกรมจะมีส่วนสาคัญในการเคลื่อ นไหว
ในโปรแกรมเพื่ อช่วยในการทาให้ เกิดความเข้ าใจที่ ผ้ ูนาจะใช้ กับผู้เข้ าร่ วมคนอื่นๆ ในโปรแกรม
ประกอบด้ วย ดังนี ้
6.1 ใช้ การแนะนา
6.2 ใช้ เครื่ องหมาย
6.3 จดบันทึกข้ อความ
6.4 ใช้ อปุ กรณ์
ซึ่ง จ าเป็ น อย่างยิ่ง ที่ ผ้ ูน าโปรแกรมจะต้ อ งมี ทัก ษะในการจัด และมี ก ารเผชิ ญ หน้ ากับ
ผู้เข้ าร่วม (face-to face) โดยจะต้ องคานึงถึงผู้เข้ าร่วมเกิดความรู้สกึ เป็ นอิสระ
หลังจากนัน้ สุวิมล ตังสั
้ จจพจน์ (2550) ได้ เสนอ องค์ประกอบของการออกแบบโปรแกรม
นันทนาการ จะต้ องคานึงถึงองค์ประกอบเพื่อพัฒนาโปรแกรมนันทนาการ ดังต่อไปนี ้
1. บทบาทของผู้นา ประกอบด้ วย 4 วิธีการ คือ
1.1 การนิเทศทั่วไป คือ ข้ อปฏิ บตั ิสาหรับดูแลความปลอดภัย รวมไปถึงสิ่งอานวย
ความสะดวก
1.2 โครงสร้ างโปรแกรมการเป็ นผู้นา คือ โปรแกรมที่จดั ขึ ้นโดยตรง สามารถที่จะนา
กิจกรรมให้ กบั บุคคลที่เป็ นผู้เข้ าร่วมแบบเผชิญหน้ า (face-to face)
1.3 การอานวยความสะดวก เป็ นการเข้ าร่ วมโดยอิสระและกิจกรรมเป็ นตัวควบคุม
การกระทานันๆ
้
1.4 การเป็ น ผู้นาโดยทางอ้ อม คือ การจัดเตรี ยมอุปกรณ์ ซึ่งมี ค่าใช้ จ่ายพื น้ ฐานที่
ผู้ใช้ บริการจะเสียหรื อไม่เสียค่าบริการก็ได้
2. ขอบข่ายเนื อ้ หาของโปรแกรมนันทนาการ จาแนกเป็ นกลุ่มๆ เช่น กิจกรรมทางนา้
นันทนาการกลางแจ้ ง การเดินทางและการท่องเที่ยว
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3. ชนิดของผู้เข้ าร่วม จะต้ องคานึงถึงดังนี ้
3.1 ขนาดของกลุม่ และปฏิสมั พันธ์ของผู้เข้ าร่วม
3.2 ธรรมชาติหรื อระดับของผู้เข้ าร่วม
3.3 ระดับของความรับผิดชอบของผู้เข้ าร่วม
4. รูปแบบของโครงสร้ าง ประกอบด้ วย การแข่งขัน ชันเรี
้ ยน สโมสร กลุ่มที่มีความสนใจ
พิเศษ เทศกาลพิเศษ เข้ าร่วมกันอย่างอิสระ
กล่าวโดยสรุ ปได้ ว่า การออกแบบโปรแกรมนันทนาการ มีความจ าเป็ นอย่างยิ่งที่ผ้ ูนา
โปรแกรมนันทนาการจะต้ องมีทกั ษะในการจัดและการเผชิญหน้ ากับผู้เข้ าร่วม เพื่อสะดวกแก่การ
จาแนกแยกแยะและเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมได้ เข้ า ร่ วมโปรแกรมซึ่งตรงกับ สิ่งแวดล้ อมพื น้ ฐาน
โดยจะต้ องคานึงถึงความต้ องการและความรู้ สึกของผู้เข้ าร่ วมเป็ นหลัก ซึ่งอาศัยองค์ประกอบ
6 ประการ ประกอบด้ วย 1) การมีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อื่น, 2) การจัดสถานที่ทางกายภาพ, 3) อุปกรณ์
ในการใช้ เวลาว่าง, 4) โครงสร้ าง, 5) มีความสัมพันธ์กนั และ 6) การเคลื่อนไหว
หลักการจัดโปรแกรมนันทนาการ
การจั ด โปรแกรมนั น ทนาการที่ ป ระสบความส าเร็ จ นั น้ ต้ องอาศัย การจัด การกั บ
ความซับ ซ้ อนของความรู้ และความสามารถ เพื่ อ ให้ โปรแกรมนั น ทนาการน าเสนอและมี
ส่วนประกอบที่มีคุณ ภาพสูงและสามารถบรรลุผลสาเร็ จได้ ตามเป้าหมาย โดยการจัดโปรแกรม
นันทนาการนันมี
้ ความเกี่ยวข้ องกับ (Russell & Jamieson, 2008; Torkildsen, 2005)
1. กิจกรรม (Activities) กิจกรรมนันทนาการตามขอบข่ายที่กาหนดไว้
2. สถานที่ น่ า ดึ ง ดู ด ใจและสิ่ ง อ านวยความสะดวก (Amenities and Facilities)
ซึ่ ง ครอบคลุ ม ถึ ง พื น้ ที่ แ บบเปิ ด (Open Spaces), อาคาร (Building), อุ ป กรณ์ (Equipment)
ที่มีการออกแบบและก่อสร้ างตามวัตถุประสงค์ที่เจาะจงสาหรับการจัดบริการทางนันทนาการ
3. การบริ ก าร (Service) เป็ น การบริ การโปรแกรมกิ จ กรรมนัน ทนาการแก่ ผ้ ู เข้ า ร่ ว ม
ซึง่ ครอบคลุมถึงการบริการข้ อมูลสารสนเทศ การส่งเสริ ม การบริการขนส่ง การจัดทาระบบสมาชิก
เป็ นต้ น
4. เจ้ าหน้ าที่ (Staff) ได้ แก่ ผู้จัด การ หัวหน้ างาน ผู้ฝึกสอน ผู้สอน นักเทคนิค ผู้ดูแล
ความสะอาด ผู้นา พนักงานต้ อนรับ เป็ นต้ น
5. เงิ น (Money) ใช้ ส าหรั บ ลงทุ น และจัด บริ ก ารนัน ทนาการ การจัด โปรแกรมและ
สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ
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ผู้จัดโปรแกรมนันทนาการต้ องใช้ ประโยชน์ จากทรัพ ยากรที่ มี อยู่อย่างมี ประสิทธิ ภ าพ
ในการจัดบริ การโปรแกรมตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร บนพื ้นฐานของความสนใจ
ของแต่ละบุคคลหรื อกลุ่ม ความต้ องการและข้ อเรี ยกร้ อง และความสมดุลของโปรแกรม โดยผู้ที่
เข้ าร่วมโปรแกรมต้ องได้ รับประสบการณ์และได้ รับการพัฒนาจากการเข้ าร่วมโปรแกรมนันทนาการ
โปรแกรมนันทนาการที่จดั บริ การควรเป็ นกิจกรรมที่หลากหลาย น่าสนใจ และเกิดความ
พึงพอใจแก่ผ้ เู ข้ าร่วม โดยสามารถเลือกได้ ตามความสนใจ ความถนัด หรื อความชอบของแต่ละ
บุคคล โดยกิ จ กรรมเหล่านี ส้ ามารถเสริ ม สร้ างหรื อส่งเสริ ม ให้ บุคคลที่ เข้ าร่ วมมี ม นุษ ย์ สัม พัน ธ์
สัม พันธภาพทางสังคม โดยมุ่งเน้ นการใช้ โอกาสในเวลาว่าง จึงต้ องพิ จ ารณาถึงเกณฑ์ การจัด
อย่างเหมาะสมดังต่อไปนี ้ (พีระพงศ์ บุญศิริ, 2542)
1. เหมาะกับอายุ เพศ พื ้นฐานการศึกษา
2. เหมาะกับสภาพทางสังคม ความเป็ นอยู่ และสภาพภูมิอากาศ
3. เหมาะกับฐานะทางเศรษฐกิจของชุมชน
4. มีทกั ษะ และประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมนัน้
5. เหมาะกับความสนใจและความต้ องการของสมาชิก
6. มีคณ
ุ ค่าต่อการพัฒนาทางด้ านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมของผู้เข้ าร่วม
7. แสดงถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและประเพณี
8. เปิ ดโอกาสให้ ชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ ว มในการวางแผนกิ จ กรรม เพื่ อ ฝึ ก การสร้ างผู้ น า
ความสนใจและทักษะของกลุม่
9. เป็ นกิจกรรมที่มีมาตรฐาน สร้ างทักษะความสามารถ และประสบการณ์ชีวิตที่ดี
10. ใช้ ทรัพยากรและบุคคลในท้ องถิ่นอย่างเหมาะสม
11. เปิ ดโอกาสให้ สมาชิกได้ แสดงออกอย่างอิสระ
12. สามารถปรับปรุง ประยุกต์ ดัดแปลงกิจกรรมได้ อย่างเหมาะสม
13. สร้ างเสริมความเป็ นพลเมืองดีของสังคม
14. สามารถประเมินผลได้

20
นอกจากนัน้ นักวางแผนโปรแกรมนันทนาการต้ องคานึงถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้ องที่มีอิทธิพล
และส่งผลกระทบต่อการวางแผนโปรแกรมนันทนาการ ดังนี ้ (เมธาพร ณิลงั โส, 2549)
1. ช่วงอายุ แต่ละคนมีช่วงวัย รูปร่างหน้ าตา และการรับรู้ที่ตา่ งกัน ในแต่ละช่วงวัยจะมี
โอกาสการรับรู้สิ่งต่างๆ ที่ตา่ งกัน ซึง่ วัยรุ่นแต่ละยุกต์ก็ได้ รับโอกาสที่แตกต่างกันเช่นกัน ในโลกแห่ง
เทคโนโลยีที่มีการพัฒ นาได้ อย่างดี ทัง้ คอมพิวเตอร์ เครื่ องใช้ ไฟฟ้า การเดินทางขนส่ง และการ
ติดต่อสื่อสาร ซึง่ สิ่งเหล่านี ้สามารถสร้ างโอกาสที่ดีให้ แก่เยาวชนยุคใหม่
2. ปั จจัยทางด้ านสิ่งแวดล้ อม รวมถึงสถานที่และแหล่งทรัพยากรทางด้ านการเงิน ผู้คน
ที่ อยู่ในชนบทหรื อเมื องเล็ กๆ จะมี รูป แบบการใช้ เวลาว่างที่ แตกต่างกับ คนที่ อยู่ในเมื องใหญ่ ๆ
ผลของรายได้ ก็ทาให้ มีความแตกต่างทางการใช้ เวลาว่างของบุคคล
3. ระดับการศึกษา ส่งผลให้ คนสนใจรูปแบบของกิจกรรมการใช้ เวลาว่างที่ไม่เหมือนกัน
ผู้ที่มีระดับการศึกษาสูงจะมีประสบการณ์การใช้ เวลาว่างมากกว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาต่ากว่า
4. วัฒ นธรรมพื น้ ฐาน วัฒ นธรรม หมายถึ ง ทั ศ นคติ ความเชื่ อ คุ ณ ค่ า แนวคิ ด
สมมติฐานที่สืบทอดมาจากกลุม่ ชนในอดีตที่ได้ กาหนดและถ่ายทอดมาต่อคนรุ่นหลัง โดยมีอิทธิพล
จากสิ่งแวดล้ อมและประวัติศาสตร์ ความแตกต่างทางวัฒนธรรมจะส่งผลถึงความแตกต่างในการ
ใช้ เวลาว่าง วัฒนธรรมของตะวันตกจะมีรูปแบบการใช้ เวลาว่างที่แตกต่างกับวัฒนธรรมตะวันออก
กล่าวโดยสรุ ปได้ ว่า หลักการจัดโปรแกรมนันทนาการ ต้ องอาศัยการจัดการกับความ
ซับ ซ้ อ นของความรู้ และความสามารถ สามารถใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพบนพื น้ ฐานของความสนใจและความต้ องการของแต่ละบุคคลหรื อกลุ่ม ควรเป็ น
กิจกรรมที่หลากหลาย น่าสนใจ สามารถเสริมสร้ างหรื อส่งเสริมให้ บคุ คลที่เข้ าร่วมมีมนุษย์สมั พันธ์
และสัมพันธภาพทางสังคม
รู ปแบบของโปรแกรมนันทนาการ
การจั ด โปรแกรมนั น ทนาการนั น้ สามารถด าเนิ น งานและบริ ก ารแก่ ผ้ ู เข้ าร่ ว มได้
หลากหลายรู ปแบบ โดยสรุ ปจากแนวคิดของนักวิชาการท่านต่างๆ ซึ่งได้ รูปแบบดังนี ้ (Edginton;
et al., 1998; Rossman & Schlatter, 2008; Russell & Jamieson, 2008)
1. การแข่งขัน (Competition) เป็ นการจัดโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการโดยมุ่งเน้ นไปที่
รูปแบบการแข่งขันเพื่อดึงดูดให้ ผ้ เู ข้ าร่วมเกิดความสนใจ การจัดโปรแกรมในรูปแบบของการแข่งขัน
จะพบโดยมากในการจัดกิจกรรมนันทนาการประเภทเกมและกี ฬา ซึ่งจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู ข้ าร่วม
ได้ มาแสดงทักษะและความสามารถเพื่อหาผู้ชนะ ในการแข่งขันกิจกรรมนันทนาการประเภทต่างๆ
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โดยการจัดการแข่งขัน (Competition) สามารถจัดโปรแกรมออกมาในรู ปแบบของลี ก (Leagues)
ทัวร์ นาเมนท์ (Tournament) การประกวด (Contest) เป็ นต้ น
2. สิ่งอานวยความสะดวกแบบเปิ ด (Open facility) เป็ นพื ้นที่และสิ่งอานวยความสะดวก
ทางนันทนาการที่เปิ ดโอกาสให้ คนมาทากิจกรรมนันทนาการที่ตนสนใจอย่างอิสระ ทังนี
้ ้ ต้ องอยู่
ภายใต้ เงื่อนไขและระเบียบของการใช้ สถานที่นนั ้ ๆ และผู้ใช้ บริ การต้ องใช้ ให้ ถูกต้ องกับประเภท
กิจกรรม โดยพื น้ ที่ และสิ่งอานวยความสะดวกทางนันทนาการในรู ปแบบนีม้ ี ทงั ้ แบบพื น้ ที่ในร่ ม
(Indoor) เช่ น โรงยิ ม เนเซี ย ม , สนามแบดมิ น ตั น เป็ นต้ น พื น้ ที่ ก ลางแจ้ ง (Outdoor) เช่ น
สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น สนามกีฬา ลู่วิ่งออกกาลังกาย ลานกีฬา ชายหาด เป็ นต้ น และพื ้นที่
ทางน ้า (Aquatic) เช่น สระว่ายน ้า ทะเล ทะเลสาบ เป็ นต้ น
3. ชันเรี
้ ยน (Class) เป็ นการจัดโปรแกรมนันทนาการในรู ปแบบของชันเรี
้ ยน เพื่อสอน
และฝึ กฝนทักษะและความรู้ การทากิจ กรรมนันทนาการประเภทต่างๆ ตามหัวข้ อที่ จัดขึน้ ตาม
ความต้ องการและความสนใจของผู้เ ข้ าร่วม เช่น ชันเรี
้ ยนการวาดภาพ ชันเรี
้ ยนถ่ายภาพ ชันเรี
้ ยน
กระดาษประดิษฐ์ ชันเรี
้ ยนทาอาหาร โปรแกรมการสอนว่ายน ้า เป็ นต้ น
4. สโมสรหรื อ ชมรม (Club) เป็ น รู ป แบบการจัด โปรแกรมนัน ทนาการเพื่ อ รวมกลุ่ม
อย่างมีรูปแบบ คนที่มีความสนใจเหมือนกัน มีจุดมุ่งหมายเดียวกันในการทากิจกรรมนันทนาการ
มาอยูใ่ นรูปแบบของสโมสร มีผ้ นู าและการจัดการสโมสรหรื อชมรมให้ ดาเนินงานตามวัตถุประสงค์
ทังนี
้ ้ เพื่อให้ ผ้ สู นใจในสิ่งเดียวกันได้ มีโอกาสทากิจกรรมร่วมกัน พร้ อมทังแลกเปลี
้
่ยนความคิดเห็น
และความสนใจแก่กันและกัน จนบรรลุเป้าหมายของการท ากิ จกรรมนันทนาการประเภทนัน้ เช่น
ชมรมนักสะสมแสตมป์ ชมรมเดินป่ า ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ เป็ นต้ น
5. กิจกรรมเหตุการณ์ พิเศษ (Special event) เป็ นการจัดโปรแกรมนันทนาการเพื่อการ
เฉลิมฉลองในเหตุการณ์หรื อเทศกาลพิเศษ เช่น งานวันเกิ ด งานเฉลิมฉลองเหตุการณ์สาคัญต่างๆ
ในรูปแบบส่วนบุคคลหรื อองค์กร งานเฉลิมฉลองตามเทศกาลประจาปี เช่น งานสงกรานต์ งานวัด
ประจาปี งานขึน้ ปี ใหม่ เป็ นต้ น โดยการจัดโปรแกรมนันทนาการแบบกิ จกรรมเหตุการณ์ พิเศษ
ยังรวมไปถึงงานนิทรรศการ ขบวนพาเหรด งานเทศกาล การแสดง และงานรื่ นเริง
6. การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ (Workshop) คือ การจัดโปรแกรมนันทนาการในรู ปแบบ
ของการประชุมร่ วมกันเป็ นกลุ่มในระยะเวลาหนึ่งที่กาหนดไว้ โดยเน้ นการปรึกษา การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ความสนใจ และข้ อมูลแก่กัน และทากิจกรรมร่ วมกันโดยผู้เข้ าร่วมโปรแกรมทุกคน
จะต้ องมีสว่ นร่วมในการปฏิบตั เิ พื่อให้ บรรลุเป้าหมายของโปรแกรมนันทนาการอย่างเป็ นรูปธรรม
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7. กลุม่ ที่มีความสนใจเฉพาะ (Interest group) การจัดโปรแกรมนันทนาการในลักษณะ
นี อ้ าจมี คุณ ลัก ษณะบางอย่างคล้ ายกับ โปรแกรมแบบสโมสรหรื อชมรม (Club) กลุ่ม ที่ มี ความ
สนใจเฉพาะ (Interest group) หรื อ มี ค วามสนใจในกิ จ กรรมเดี ย วกัน มาท ากิ จ กรรมร่ วมกัน ใน
ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยภายในกลุ่มก็จะมีผ้ นู ากลุ่มในการทากิจกรรม แต่ไม่ได้ มีการจัดตังกลุ
้ ่ม
อย่างเป็ นทางการ การรวมกลุ่ม จะเกิดขึน้ ในหนึ่งถึงสองช่วงเวลา หรื อมากกว่านัน้ โดยการจัด
โปรแกรมกลุ่ม ที่ มี ค วามสนใจเฉพาะ อาจจะมี ค วามสัม พั น ธ์ กับ ความต้ อ งการของผู้เข้ าร่ ว ม
ความสนใจในการใช้ เวลาว่าง เป็ นต้ น
8. การบริ การเชิ ง รุ ก (Outreach) เป็ นการจัดโปรแกรมกิ จ กรรมเพื่ อตอบสนองความ
ต้ อ งการของคนในชุม ชน เป็ น การขยายบริ ก ารในเชิ ง รุ ก ออกไปนอกสถานที่ ไปยัง คนที่ ไม่ ใช่
กลุ่ม เป้า หมาย หรื อ ไม่ มี โอกาสในการใช้ บ ริ ก าร โดยผู้จัด จะน าโปรแกรมนัน ทนาการออกไป
จัดบริ การภายในชุมชน โดยค้ นหาความต้ องการทางนันทนาการของชุมชน และใช้ ประโยชน์จาก
ทรัพยากรทางนันทนาการที่มีอยูใ่ นชุมชนให้ เกิดประโยชน์ตอ่ การจัดกิจกรรมนันทนาการ
กล่าวโดยสรุ ปแล้ ว รู ปแบบของโปรแกรมการใช้ เวลาว่างและนันทนาการโดยทั่วไปนัน้
ประกอบไปด้ วย 1) การแข่ ง ขัน (Competition), 2) สิ่ ง อ านวยความสะดวกแบบเปิ ด (Open
Facility), 3) ชั น้ เรี ย น (Class), 4) สโมสร หรื อ ชมรม (Club), 5) กิ จ กรรรมเหตุ ก ารณ์ พิ เ ศษ
(Special Event), 6) การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร (workshop), 7) กลุ่ ม ที่ มี ค วามสนใจเฉพาะ
(Interest Group) และ 8) การบริ การเชิงรุ ก (Outreach) ทังนี
้ ้ การจะจัดโปรแกรมกิจกรรมออกมา
ในรู ปแบบใดนัน้ ผู้จดั จะต้ องคานึงถึงประเภทของกิจกรรม ลักษณะของผู้เข้ าร่ วม ความต้ องการ
และความสนใจของผู้เข้ าร่วม สิ่งแวดล้ อม ที่ตงทรั
ั ้ พยากร และงบประมาณ เป็ นสาคัญ
หลักการสร้ างโปรแกรมนันทนาการ
วิ ธี ก ารสร้ างของโปรแกรมนั น ทนาการ ออสติ น (Austin, 2004) ได้ เสนอวิ ธี ก าร
ที่นักนันทนาการนิยมใช้ ในการสร้ างโปรแกรมนันทนาการในรู ปแบบต่างๆ คือ หลักการ “APIE”
ประกอบด้ วย
1. การประเมินก่อน (Assessment) เพื่อให้ ทราบถึงความพร้ อมของผู้เข้ าร่ วม สารวจ
สถานที่ ความต้ องการ และกิจกรรมที่มีมาก่อนในที่นนๆ
ั้
2. การวางแผน (Planning) น าข้ อมู ล จากการประเมิ น ก่ อ นมาวางแผนโปรแกรม
นันทนาการเพื่อให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้เข้ าร่วมโปรแกรม
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3. การนาไปใช้ (Implementation) เมื่ อผ่านขัน้ ตอนการประเมินก่อนและนามาวางแผน
แล้ ว จึงนากระบวนการต่างๆ มาใช้ และคอยสังเกตเพื่ อจดบันทึก และใช้ เครื่ องมื อรวมไปถึงสิ่ง
อานวยความสะดวกให้ เหมาะสม
4. การประเมินโปรแกรม (Evaluation) เมื่อปฏิบตั ิโปรแกรมนันทนาการแล้ ว นาสิ่งต่างๆ
มาสรุปเพื่อนามาประเมินโดยเป็ นข้ อมูลในการนาไปใช้ และปรับปรุงในครัง้ ต่อๆ ไป

การประเมินก่อน

การประเมินโปรแกรม

การวางแผน

การนาไปใช้

ภาพประกอบ 4 วงจรหลักการสร้ างโปรแกรมนันทนาการ “APIE”
ที่ ม า : David R. Austin. (2004). Therapeutic Recreation Processes and
Techniques. p. 187.
สุวิมล ตังสั
้ จจพจน์ (2551) ได้ กล่าวในแนวทางเดียวกันว่า การสร้ างโปรแกรมนันทนาการ
ประกอบด้ วยขันตอนด
้
าเนินการ 4 ขันตอน
้
ดังนี ้
1. การประเมิ น ภาพ (Assessment) การบ่ ง ชี ค้ วามต้ อ งการจ าเป็ นของผู้เข้ า ร่ ว มที่
ต้ องการเข้ าโปรแกรม
2. การวางแผน (Planning) เป็ นการพัฒนาแผนดาเนินโปรแกรมทังระยะสั
้
นและระยะ
้
ยาว
3. ปฏิบตั กิ าร (Implementation) การดาเนินตามแผนและกิจกรรมของโปรแกรม
4. ประเมิ น ผล (Evaluation) การประเมิ น ภาพความก้ าวหน้ าของผู้ เข้ า ร่ ว มจุด แข็ ง
จุดอ่อนของโปรแกรมและการทบทวน
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โปรแกรมนัน ทนาการ คือ โปรแกรมที่ สามารถพัฒ นาศักยภาพหรื อวัตถุประสงค์ของ
พฤติกรรมผู้เข้ าร่วมที่มีบทบาทสาคัญในการวัดผลกระทบของโปรแกรม รูปแบบการประเมินของ
โปรแกรมที่นามาใช้ ต้องมีการประเมิน เพื่อพัฒ นาวัตถุประสงค์ของโปรแกรม ขอบเขตที่ต้องการ
การประเมิน และการวางแผนโปรแกรมสาหรับผู้เข้ าร่ วม ความต้ องการและวัตถุประสงค์เป็ นการ
ทางานแบบทีละขัน้ ตอน รวมเข้ ากับการวางแผนสาหรับการประยุกต์โปรแกรมและการจัดพืน้ ที่
ในการบริ การ การเตรี ยมผู้นา การส่งเสริ มกิจกรรม และพัฒนาเนื ้อหาโปรแกรม รูปแบบโปรแกรม
ที่หลากหลายมีความแตกต่างกัน ขึ ้นอยู่กับความเหมาะสมของผู้เข้ าร่วมโปรแกรม ศักยภาพของ
รูปแบบโปรแกรม ส่วนการประเมินโปรแกรม หมายถึง การวัดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
โปรแกรม โดยประเมิ น 2 ชนิ ด หลั ก คื อ 1) ผลกระทบที่ เกิ ด ขึ น้ ของผู้ ที่ เ ข้ าร่ ว มโปรแกรม
และ 2) กระบวนการ หมายถึง การนาโปรแกรมมาใช้ ในทางตรงกันข้ าม ประเด็นในการประเมิน
จะประเมินทีละขันแล้
้ วปรับปรุงในขณะนัน้
จากที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น สามารถสรุ ป ได้ ว่ า หลัก การสร้ างโปรแกรมนัน ทนาการ มี 4
องค์ ประกอบ คือ การประเมิ นโปรแกรมนันทนาการ การวางแผนโปรแกรมนันทนาการ การน า
โปรแกรมนันทนาการไปใช้ และการประเมินผลโปรแกรมนันทนาการ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. การประเมินโปรแกรมนันทนาการ (Assessment)
การประเมินศักยภาพของผู้เข้ าร่วมโปรแกรมนันทนาการ เป็ นรูปแบบเฉพาะอย่างหนึ่ง
ของการประเมิ น ผลที่ น ามาใช้ ก่อ นการด าเนิ น การโปรแกรมนัน ทนาการ โดยมี บ ทบาทในการ
ประเมินคุณ ประโยชน์หรื อข้ อบกพร่ องของบริ การที่มีอยู่ เพื่อเป็ นข้ อมูลในการตัดสินใจเกี่ ยวกับ
การจัดบริ การนันทนาการในอนาคต โดยมีหลักการในการประเมินที่เน้ นการประเมินความต้ องการ
ของผู้เข้ าร่ ว มโปรแกรมนัน ทนาการ โดยมี จุด มุ่งหมายเพื่ อ จัด โปรแกรมนัน ทนาการเฉพาะแก่
กลุ่มเป้าหมายที่เข้ าร่วมในขณะนัน้ ซึ่ งเกิดขึ ้นเมื่อกลุ่มเป้าหมายลงทะเบียนเข้ าร่วมโปรแกรม เช่น
ผู้นานันทนาการประเมินทักษะของผู้เข้ าร่วมถึงแนวทางหลักสูตรพื ้นฐาน แต่ต้องมีการปรับเพิ่มเติม
เพื่ อให้ ตรงตามความต้ องการของผู้เข้ าร่ วมขณะนัน้ เพื่อตอบสนองความต้ องการของผู้เข้ าร่ วม
ในขณะนัน้ เนื ้อหาและระดับการประเมินจะขึ ้นอยูก่ บั กิจกรรมที่จดั ให้
การประเมิ น ความต้ อ งการของผู้เข้ าร่ วมโปรแกรมนัน ทนาการ เป็ น กระบวนการ
ที่ เกี่ ยวข้ องกับ การเก็ บ รวบรวมข้ อมูลก่ อนที่ จ ะวางแผนจัด โปรแกรม เพื่ อ พิ จ ารณาคุณ ค่าของ
โปรแกรมการบริ การที่มีอยู่ เพื่ อช่วยตัดสินใจเกี่ ยวกับโปรแกรมการบริ ก ารที่จะจัดขึ ้นในอนาคต
ประกอบด้ วย การประเมิ น ความต้ อ งการโปรแกรมของประชากรกลุ่ม เป้าหมาย การประเมิ น
ความต้ องการของผู้เข้ าร่วมรายบุคคล และการประเมินทรัพยากร
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2. การวางแผนโปรแกรมนันทนาการ (Planning)
กระบวนการที่เกี่ ยวข้ องกับการจัดทาวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพื่ อให้ โปรแกรม
มี รูป แบบและทิศ ทางตามจุดประสงค์ และเป้าประสงค์ที่ ตงั ้ ไว้ ที่ ส าคัญ คื อ การชี ใ้ ห้ เห็ นว่าการ
วางแผนอย่างถี่ ถ้วนรอบคอบเป็ นขัน้ ตอนแรกในการเตรี ยมการเพื่ อประเมิ นผลบริ การได้ อย่าง
เหมาะสม ในการใช้ เทคนิคนีต้ ้ องอาศัยสร้ างแนวคิดอย่างน้ อย 3 ระดับ คือ ระดับแรก ข้ อความ
แสดงจุด ประสงค์ จะเป็ น หลัก การที่ บ อกถึง เหตุผลที่ ห น่วยงานจัดท าโปรแกรมนัน้ ในเบื อ้ งต้ น
หลักการคือ การอธิบายเหตุผลที่สมบูรณ์ และเป็ นการชี ้แจงในตัวซึ่งไม่ต้องมีการอธิบายเพิ่มเติม
ระดับที่สอง จาเป็ นต้ องเขียนเป้าประสงค์เฉพาะที่จะต้ องบรรลุในการดาเนินโปรแกรมหรื อที่ได้ จาก
การดาเนินโปรแกรม เป้าประสงค์เหล่านี ้ สามารถระบุการดาเนินการจัดการที่จาเป็ นเพื่อดาเนิน
โปรแกรม และระดับ ที่ ส าม แสดงรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ส าหรั บ เป้ า ประสงค์ โดยการพั ฒ นา
วัตถุประสงค์สนับสนุน วัตถุประสงค์มี 2 ประเภท ได้ แก่ วัตถุประสงค์สาหรับเป้าประสงค์ MBO
และวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมเป็ นรายข้ อ
การกาหนดโปรแกรมและเนื ้อหากิจกรรมพิเศษ นักวิชาชีพนันทนาการเป็ นผู้รับผิดชอบ
ในการเลือกเนื ้อหาของโปรแกรมทังหมด
้
โดยกาหนดเนื ้อหาและลาดับกิจกรรมที่เป็ นองค์ประกอบ
ของโปรแกรม ถึงแม้ เนื ้อหาโดยรวมของโปรแกรมอาจปรากฏชัด แต่ต้องมีก ารระบุลาดับที่แน่นอน
และความสัม พันธ์ ของกิจ กรรม ในที่ นีก้ ารวางแผนกาหนดเวลาที่ เหมาะสมและล าดับกิจ กรรม
หมายถึง การขับเคลื่ อนโปรแกรมหรื อการออกแบบขัน้ ตอนของโปรแกรม ซึ่งหลักการออกแบบ
โปรแกรมมีหลายแบบที่ใช้ ได้ กบั ลาดับกิจกรรมในทุกโปรแกรม การปรับกิจกรรมตามความต้ องการ
ของผู้เข้ าร่วม นักวิชาชีพนันทนาการต้ องคอยเปลี่ยนกฎกติกาการเล่นเกม หรื อการวางผังสถานที่
เพื่อปรับเกมหรื อกิจกรรมให้ เข้ ากับระดับทักษะของผู้เข้ าร่ วม นักวิชาชีพนันทนาการจาเป็ นต้ อง
ประยุกต์ใช้ ข้อมูลจาก 2 แหล่ง แหล่งที่ 1 คือ การวิเคราะห์กิจกรรม เพื่อกาหนดองค์ประกอบต่างๆ
ของการเข้ าร่ วมกิจกรรม และใช้ ข้อมูลนีเ้ พื่อปรับกิจกรรมให้ เหมาะสมบนพืน้ ฐานความต้ องการ
ที่ระบุไว้ ของผู้เข้ าร่ วม แหล่งที่ 2 นักวิช าชี พ นันทนาการควรระบุหาความต้ องการของผู้เข้ าร่ วม
แต่ละราย หรื อความต้ องการร่วมกันของกลุ่มผู้เข้ าร่วม ในกรณีนี ้ความต้ องการของผู้ เข้ าร่วมที่ระบุ
จะเป็ นตัวกาหนดการปรับกิจกรรมที่จะดาเนินการ
การจัดทาแผนสาหรับผู้เข้ าร่วมรายบุคคล สิ่งที่ผ้ รู ับบริการและนักวิชาชีพนันทนาการ
ประสงค์จะบรรลุผลสาเร็ จได้ อธิ บายไว้ ในแผนของผู้เข้ าร่ วมรายบุคคล ควรจัดทาและใช้ เอกสาร
ดังกล่าวเพื่อดาเนินการตามปรัชญาการบาบัดรักษาที่มงุ่ เป้าประสงค์ แผนประเภทนี ้อาจเรี ยกได้ ว่า
เป็ นแผนโปรแกรม (Program plan) การปฏิบตั ิตามมาตรฐานการเข้ าถึงโปรแกรม การดาเนินการ
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โปรแกรมทังหมด
้
ได้ แก่ การจัดสถานที่ กิจกรรม การแข่งขัน และบริ การต้ องเป็ นตามมาตรฐาน
ข้ อก าหนด กฎหมาย ประสานกิ จ กรรม กิ จ กรรมพิ เศษ และบริ ก ารกับ ตัวแทนอื่ น ๆ ระบบการ
ให้ บริ การนันทนาการชุมชนมีขนาดใหญ่กว่าระบบอื่นๆ ในส่วนขององค์ประกอบ เป็ นระบบที่รวม
หน่วยงานและวิสาหกิจทัง้ หมดในชุมชนที่ให้ บริ การนันทนาการ ได้ แก่ ผู้ประกอบการภาคธุรกิจ
หน่วยงานที่ไม่หวังผลกาไร หน่วยงานเอกชนและรัฐ การบูรณาการแผนของหน่วยงานหนึง่ กับแผน
ของระบบโดยรวมเป็ นสิ่ ง ส าคัญ เช่ น กั น เพื่ อ ให้ แน่ ใ จว่ า ระบบให้ บริ ก ารนัน ทนาการชุม ชน
ดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ การเลือกรูปแบบโปรแกรม รู ปแบบโปรแกรมที่ยอมรับโดยทัว่ ไป
ได้ แก่ การจัดการบริ การด้ วยตนเอง กิ จกรรมหรื อการแสดงพิเศษ สมาพันธ์ การแข่งขั น คลินิก
ชันเรี
้ ยน บริ การแบบแวะ ดาเนินสถานบริ การแบบเปิ ด และชมรม การเลือกรูปแบบเป็ นตัวกาหนด
ว่าจะจัดบริการอย่างไรและมีอิทธิพลต่อผู้ที่นา่ จะเป็ นลูกค้ า
การพัฒนาตารางกิจกรรมนันทนาการ นักวิชาชีพนันทนาการเป็ นผู้รับผิดชอบการจัด
กิจกรรมนันทนาการและพัฒนาชุดกิจกรรมในการปฏิบตั ิจริ ง การจัดตารางเวลากิจกรรมพัฒ นา
แผนการจัดการสาหรับส่งมอบโปรแกรมหรื อกิจกรรม จัดทาแผนพัฒนา แผนการประเมินสาหรับ
โปรแกรมและ / หรื อผู้เข้ าร่วมประสานการลงทะเบียน / การจองของผู้เข้ าร่วม นักวิชาชีพนันทนาการ
ต้ องจัดทาแผนการจัดการสาหรับแต่ละโปรแกรมที่ดาเนินการ เตรี ยมการประเมิ นผลโปรแกรม
ควรเริ่ มต้ นในระหว่างจัดทาจุดประสงค์ เป้าประสงค์ และวัตถุประสงค์ของโปรแกรม ประสานงาน
การลงทะเบียน โดยการจัดทารายการผู้เข้ ารับบริการที่มีคณ
ุ สมบัติในการเข้ าร่วมโปรแกรม รวมถึง
การจอง สารองทรัพยากรสาหรับแต่ละบุคคล ได้ แก่ สถานที่และอุปกรณ์ตา่ งๆ ก่อนการดาเนินการ
ลงทะเบียน / การจอง ต้ องมีการตัดสินใจและการจัดการในเรื่ องราคา นโยบาย สิทธิพิเศษ การจัด
ตารางเวลาการลงทะเบี ย น แบบฟอร์ ม การจ่ า ยเงิ น การจัด ก าลั ง คน การควบคุ ม เงิ น สด
การประกาศบันทึกรายชื่ อ และการประชาสัม พันธ์ ดาเนินการปฐมนิเทศโปรแกรม นั กวิช าชี พ
นันทนาการต้ องรับผิ ดชอบการด าเนิ นการปฐมนิ เทศโปรแกรมหรื อต้ องแน่ใจว่าพนักงานที่ ต น
ควบคุม ดูแลอยู่นัน้ ทาการปฐมนิเทศโปรแกรม การปฐมนิเทศเป็ นส่วนสาคัญของแผนการจัดการ
ความเสี่ ย งแบบครอบคลุ ม เป็ นการอธิ บ ายกฎระเบี ย บ ความปลอดภั ย อัน ตราย นโยบาย
และผลลัพธ์ของการเข้ าร่วมโปรแกรม และการจัดแผนการจัดการความเสี่ยงให้ สมั พันธ์กบั โปรแกรม
การจัดการความเสี่ยง ประกอบด้ วย วิธีการระบุ ประเมินผล ควบคุม และบริ หารจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยงมีอยู่ในทุกโปรแกรม แต่ละบางโปรแกรมมีความเสี่ยงมากกว่าโปรแกรมอื่น แผนจัดการ
ความเสี่ยงที่ดีจะป้องกันมิให้ หน่วยงานต้ องสูญเสียขันร้
้ ายแรง
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3. การนาโปรแกรมนันทนาการไปใช้ (Implementation)
กระบวนการที่เกี่ยวข้ องกับการสอนทักษะทางด้ านนันทนาการ นักวิชาชีพนันทนาการ
จาเป็ นต้ องสอนทักษะด้ านนันทนาการ โดยการสอนกิจกรรมทัว่ ไปในบริบทไม่เป็ นทางการ และการ
สอนเนื ้อหาในพื ้นที่เฉพาะของกิจกรรม เช่น กิจกรรมทางน ้า นันทนาการกลางแจ้ ง ทังจะต้
้ องจัดหา
ผู้นาโดยตรงของกิจกรรมเพื่อการพักผ่อนที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถเฉพาะ มีความเข้ าใจ
พลวัต ของกลุ่ม ขนาดเล็ ก และความสามารถในการแทรกแซงอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถ
ควบคุม ดูแลโปรแกรมนันทนาการและกิ จกรรมพิเศษ โดยการควบคุมดูแลเฉพาะด้ าน เป็ นการ
สังเกตการณ์ ดูและจัดการในการจัดกิ จกรรม สถานที่ หรื อโปรแกรมที่ เฉพาะเจาะจง และการ
ควบคุมดูแลทั่วไป โดยการสอดส่องดูแลความปลอดภัย ยืนยันบริ การตามตารางเวลาที่กาหนด
ควบคุมพฤติกรรม รับมือกับกรณี บาดเจ็บที่รับประกันไว้ และให้ ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสม
ตามความจาเป็ น
ด าเนิ น กิ จ กรรมและจัด โปรแกรมเพื่ อ ติ ด ตามผลโปรแกรม งานของนั ก วิ ช าชี พ
นันทนาการยังไม่ยตุ ิ เมื่อกิจกรรมมาถึงช่วงท้ ายโปรแกรมควรจบลงอย่างเหมาะสม เพื่อให้ มนั่ ใจใน
การดาเนินการในอนาคตและเพื่อให้ มนั่ ใจว่าประสบการณ์ของผู้เข้ าร่วมสิ ้นสุดลงอย่างเหมาะสม
โดยการตรวจตราสถานที่ ทาความสะอาด จัดทาแฟ้มรายงานผล บัญชีอุปกรณ์ ที่ใช้ ในโปรแกรม
และช่วยทาโปรแกรมส่งผ่านผู้รับบริ การให้ ไปเข้ าร่วมในโปรแกรมนันทนาการชุมชนแบบครบวงจร
รวมทังส่
้ งเสริ มสนับสนุนกิจกรรมด้ วยตนเอง เป็ นกิจกรรมที่ลกู ค้ าแต่ละรายกาหนดและจัดเนื ้อหา
ของโปรแกรม และ / หรื อ เป็ นผู้นากิจกรรม ต้ องพิจารณาผู้เข้ าร่ วมที่มี ศกั ยภาพเพื่ อการบริ การ
ที่เหมาะสม จัดหาข้ อมูลทรัพยากรสาหรับโปรแกรมหรื อบริ การอื่น อานวยความสะดวกในการใช้
อุปกรณ์บริ การหรื อสิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆ ส่งเสริ มการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้จดั หาทรัพยากร
เพื่อการพักผ่อนเจรจาต่อรอง และจัดการเรื่ องการเดินทางที่พกั และอาหาร รับประกันโปรแกรมว่า
เป็ นไปตามมาตรฐาน และกฎระเบียบข้ อบังคับต่างๆ ทาโปรแกรมและรายงาน และแบบฟอร์ มต่างๆ
ให้ สมบูรณ์
4. การประเมินผลโปรแกรมนันทนาการ (Evaluation)
การประเมินผลเป็ นการประเมินความคุ้มค่าของบางสิ่งบางอย่าง ในการจัดบริ การ
นัน ทนาการนัน้ มี อ งค์ ป ระกอบหลายประการของการให้ บ ริ ก ารที่ ส ามารถประเมิ น ได้ ได้ แ ก่
ผลกระทบระยะสันและระยะยาว
้
ความพึงพอใจของผู้เข้ าร่วมต่อเนื ้อหาหรื อกระบวนการของการ
ให้ บริ การ ความรู้ ทักษะ และความสามารถที่ได้ เรี ยนรู้ ระหว่างการให้ บริ การ องค์ประกอบของ
ส่วนประสมทางการตลาด ได้ แก่ ราคา การส่งเสริ มการขาย สถานที่ และผลิตภัณฑ์ เหล่านี ้เป็ นต้ น
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มักเป็ นไปไม่ได้ ที่จะประเมินลักษณะเหล่านันทั
้ งหมดในการประเมิ
้
นผลครัง้ เดียว ในการประเมินผล
ที่มุ่งผู้ใช้ บ ริ การเป็ นหลักนัน้ ผู้นานันทนาการเป็ นผู้กาหนดว่าใครที่ ใช้ ข้อมูลเป็ นหลักและข้ อมูล
อะไรบ้ างที่ตนเชื่อว่าสาคัญที่ต้องรวบรวม เพื่อนามาประเมินผลโปรแกรม การตอบคาถามเหล่านี ้
จะให้ ทิศทางว่า องค์ประกอบใดของการบริ การที่ควรประเมินผล ปั จจุบนั สาขาการนันทนาการให้
ความสนใจอย่างมากในการประเมินแบบมุง่ ผลลัพธ์ นัน่ คือ การประเมินที่สามารถระบุผลลัพธ์ของ
การเข้ าร่วมในโปรแกรมนันทนาการ ผลลัพธ์ที่สนใจมักเป็ นเรื่ องของการพัฒนาพฤติกรรมเชิงปรับตัว
หรื อการพัฒ นาพฤติกรรมที่เหมาะสมตามบทบาท ซึ่งอาจเป็ นผลมาจากการเข้ าร่ วมโปรแกรม
นันทนาการ
ฉะนัน้ การประเมิ น ผลหลังการจัดโปรแกรม เป็ น กระบวนการที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การ
ประเมินโปรแกรม การประเมินผู้เข้ าร่ วม และการจัดเตรี ยมรายงานผลการใช้ โปรแกรม โดยต้ อง
เลือกใช้ วิธีการและเครื่ องมือเก็บข้ อมูลที่เหมาะสม การเก็บข้ อมูลมี 3 วิธีหลักที่มกั ใช้ ในการประเมิน
บริการนันทนาการ ได้ แก่ การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ และการสารวจ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการ
ความหมายของสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการ
แนวคิ ด เรื่ อ ง Competency ได้ แ พร่ ห ลายมานานในต่ า งประเทศและองค์ ก รชัน้ น า
หลายแห่งในโลก ซึ่งมี ผ้ ูให้ ความหมายคาว่า “สมรรถนะ” (Competency) ไว้ อย่างหลากหลาย
โดยสามารถสรุปความหมายของสมรรถนะออกเป็ น 2 กลุม่ ดังนี ้ (สุกญ
ั ญา รัศมีธรรมโชติ, 2547)
กลุ่มที่ 1 หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนที่สะท้ อนให้ เห็นถึงความรู้ (Knowledge) ทักษะ
(Skill) ทัศนคติ (Attitude) ความเชื่อ (Belief) และอุปนิสยั (Trait)
กลุ่มที่ 2 หมายถึง กลุ่มความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะของบุคคล
(Attributes) หรื อเรี ยกกันว่า KSAs ซึ่งสะท้ อนให้ เห็นจากพฤติกรรมในการทางานที่แสดงออกของ
แต่ละบุคคลที่สามารถวัดและสังเกตเห็นได้
เดชา เดชะวัฒ นไพศาล (2543) กล่ า วว่ า สมรรถนะ หมายถึ ง ทัก ษะ ความรู้ และ
ความสามารถ หรื อ พฤติ ก รรมของบุ ค ลากรที่ จ าเป็ น ในการปฏิ บัติ ง านใดงานหนึ่ ง กล่ า วคื อ
ในการทางานหนึ่งๆ เราต้ องรู้อะไร เมื่ อมีความรู้หรื อข้ อมูลแล้ ว เราต้ องรู้ว่าจะทางานนันๆ
้ อย่างไร
และเราควรมีพฤติกรรมหรื อคุณลักษณะเฉพาะอย่างไรจึงจะทางานได้ อย่างประสบความสาเร็ จ
ซึ่งสิ่งเหล่านีจ้ ะช่วยให้ องค์กรทราบว่าคุณสมบัติหรื อคุณลักษณะที่ดีในการทางานของบุคลากร
ในองค์กร (Superior Performer) นันเป็
้ นอย่างไร
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ณรงค์วิทย์ แสนทอง (2545) กล่าวว่า สมรรถนะ หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ทักษะ
และแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบต่อความสาเร็ จของเป้าหมายของงานในตาแหน่ง
นันๆ
้ สมรรถนะแต่ละตัวจะมีความสาคัญต่องานแต่ละงานแตกต่างกันไป
สานักงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อน (2553) กล่าวว่า สมรรถนะ คือ คุณลักษณะ
เชิงพฤติกรรมที่เป็ นผลมาจากความรู้ ทักษะ/ความสามารถ และคุณลักษณะอื่นๆ ที่ทาให้ บุคคล
สามารถสร้ างผลงานได้ โดดเด่นกว่าเพื่อนร่ วมงานอื่นๆ ในองค์กร กล่าวคือ การที่บุคคลจะแสดง
สมรรถนะใดสมรรถนะหนึ่ง ได้ มัก จะต้ อ งมี อ งค์ ป ระกอบของทัง้ ความรู้ ทัก ษะ/ความสามารถ
และคุณลักษณะอื่นๆ
สมรรถนะ (Competency) เป็ น คุณ ลัก ษณะของบุค คลที่ จ ะท าให้ บุค คลนัน้ สามารถ
ปฏิบตั งิ านได้ ตามเกณฑ์ที่กาหนดในส่วนที่ตนรับผิดชอบและงานนันประสบผลส
้
าเร็ จอย่างโดดเด่น
กว่าเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ โดยการแสดงออกถึงสมรรถนะของแต่ละบุคคลประกอบด้ วยองค์ประกอบ
3 ส่วน คือ 1) ความรู้ 2) ทักษะหรื อความสามารถ และ 3) คุณ ลักษณะอื่ นๆ และสามารถแบ่ง
สมรรถนะได้ เป็ น 3 ประเภท คือ (Kenneth, 2000; Lucia & Lepsinger, 1999)
1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะของบุคคลที่สะท้ อน
ให้ เห็ น ถึ ง ความรู้ ทัก ษะ ทัศ นคติ ความเชื่ อ และอุป นิ สัย ของคนในองค์ ก รโดยรวม ที่ จ ะช่ ว ย
สนับสนุนให้ องค์กรบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ได้ เช่น บุคคลที่ ดารงตาแหน่งผู้บริ หารองค์กร
จะต้ องมีสมรรถนะหลักในการบริหารองค์กรให้ สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ที่ตงไว้
ั ้ ได้ สามารถนาพา
องค์กรก้ าวผ่านอุปสรรคต่างๆ ได้ อย่างภาคภูมิ เป็ นต้ น
2. สมรรถนะด้ านการทางาน (Job Competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะของบุคคล
ที่ สะท้ อนให้ เห็นถึงความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ และอุปนิสัยที่ จะช่วยส่งเสริ ม ให้ คนๆ นัน้
สามารถสร้ างผลงานในการปฏิ บตั ิงานตาแหน่งนัน้ ๆ ได้ สูงกว่ามาตรฐาน เช่น บุคคลที่มี ความรู้
ความสามารถทางด้ านนัน ทนาการ จะมี สมรรถนะด้ านการท างานที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ นัน ทนาการ
มากกว่าบุคคลที่จบจากสาขาอื่นๆ เป็ นต้ น
3. สมรรถนะส่วนบุคคล (Personal Competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะของบุคคล
ที่สะท้ อนให้ เห็นถึงความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ และอุปนิสยั ที่ทาให้ บคุ คลนันมี
้ ความสามารถ
ในการทาสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ โดดเด่นกว่าคนทัว่ ไป เช่น บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถทางด้ านกีฬา
แต่ในขณะเดียวกันก็ยงั สามารถประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีที่มีอยู่ผสานเข้ ากับการกีฬาได้ จึงสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ด้านการกีฬาได้ อย่างน่าสนใจและน่าติดตาม เป็ นต้ น
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สรุ ป ความหมายของค าว่ า สมรรถนะ คื อ ความรู้ (Knowledge) ทั ก ษะ (Skills)
และคุ ณ ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คล (Personal Characteristic of Attributes) ที่ ส่ ง ผลต่ อ การแสดง
พฤติกรรมที่จาเป็ น และมีผลทาให้ บคุ คลนันปฏิ
้ บตั งิ านในความรับผิดชอบของตนได้ ดีกว่าผู้อื่น
องค์ ประกอบของสมรรถนะ
จากแนวคิด ของ แมคเคลแลนด์ (McClelland, 1973) สามารถแบ่ง คุณ ลัก ษณะทัง้ 5
ส่วน ได้ เป็ น 2 กลุ่มหลัก คือ กลุม่ ที่ 1 ความสามารถที่สงั เกตเห็นได้ (Visible) ได้ แก่ ความสามารถ
ในด้ านความรู้ (Knowledge) และความสามารถด้ านทักษะ (Skill) ซึ่งเป็ นความสามารถที่มีโอกาส
พัฒนาได้ ง่าย และกลุ่มที่ 2 ความสามารถที่อยู่ลึกลงไปหรื อซ่อนอยู่ (Hidden) ซึ่งไม่อาจมองเห็น
หรื อ สั ง เกตได้ โดยตรง ได้ แก่ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ตนเอง (Self-concept) ความสามารถ
ด้ านแรงจูงใจ (Motive) และลักษณะนิสัยของแต่ละคน (Traits) ซึ่งเป็ นความสามารถที่ ยากต่อ
การวัดและพัฒนา โดยคุณลักษณะของความสามารถทัง้ 5 ประการนี ้ เป็ นส่วนสาคัญที่ทาให้ คน
เกิดสมรรถนะขึ ้นมา สามารถใช้ ทานายทักษะ พฤติกรรม และการกระทา ตลอดจนผลลัพธ์ของการ
ปฏิ บัติงานได้ ต่อไป ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของนักวิชาการหรื อองค์กรต่างๆ ที่ให้ แนวคิดไว้ ว่า
สมรรถนะ มีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอื่นๆ ของบุคคลที่โดดเด่นกว่า
บุคคลอื่นๆ ในองค์กร ส่งผลให้ บคุ คลปฏิบตั ิงานหรื อกระทาสิ่งต่างๆ ได้ ตามมาตรฐานและส่งผลให้
องค์กรดาเนินกิจกรรมต่างๆ ได้ ตามวัตถุประสงค์ ประสบความสาเร็จ และบรรลุเป้าหมายที่ตงไว้
ั้
จะเห็นได้ ว่า สมรรถนะ คือ คุณลักษณะความสามารถของบุคคลที่แสดงออกมาในเชิง
พฤติกรรมที่ส่งผลให้ บคุ ลากรปฏิบตั งิ านหรื อกระทาสิ่งต่างๆ ได้ ตามมาตรฐาน และส่งผลให้ องค์กร
ดาเนินกิจกรรมต่างๆ ได้ ตามวัตถุประสงค์ ประสบความสาเร็ จ และบรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ
ถื อเป็ นสิ่งจาเป็ นส าหรับผู้ที่ทางานในทุกสาขาอาชีพ เช่นเดียวกับบุคคลที่ อยู่ในสายนักวิชาชี พ
นัน ทนาการ (Recreation Professional) จะต้ อ งมี ส มรรถนะกลุ่ม ความรู้ (Knowledge) ทัก ษะ
(Skill) และคุ ณ ลั ก ษณ ะบุ ค คล (Attributes) ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ นสมรรถนะหรื อความสามารถ
(Competency) ประการต้ นๆ ที่ผ้ ทู ี่ทางานด้ านนันทนาการต้ องมีความเชี่ยวชาญในวิชาชี พของตน
และเป็ นตัวชี ้วัดความสามารถและบ่งบอกถึงความแตกต่างที่จะเป็ นปั จจัยทาให้ การจัดการต่างๆ
ในองค์กรนันทนาการและการใช้ เวลาว่างบรรลุผลสาเร็จตามที่ได้ ตงเป้
ั ้ าหมายไว้
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นักวิชาชีพนันทนาการ
มีนกั วิชาการและผู้เชี่ยวชาญหลายท่านได้ ให้ คานิยาม ความหมายที่มีความคล้ า ยและ
แตกต่างกันออกไปเกี่ยวกับคาว่า “ผู้นา” (Leader) ซึง่ พอจะสรุปได้ ดงั นี ้
ภิญโญ สาธร (2539) ให้ คานิยามความหมายของผู้นา 3 ประการ ดังนี ้
1. ผู้ น า คื อ บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง ในกลุ่ ม คนหลายๆ คนที่ มี อ านาจ อิ ท ธิ พ ล หรื อ
ความสามารถในการจูงใจคนให้ ปฏิบตั ติ ามความคิดเห็น ความต้ องการ หรื อคาสัง่ ของเขาได้
2. ผู้นา คื อ บุค คลที่ มี อานาจเหนื อการติดต่อสัม พันธ์ ระหว่างบุคคล ภาวะผู้น าเป็ น
กระบวนการ 2 ทาง คื อ ผู้นามี อิทธิ พ ลเหนื อผู้ตาม และในทานองเดียวกัน บางคราวผู้ตามก็ มี
อิทธิพลเหนือผู้นา
3. ผู้น าแตกต่างจากหัวหน้ า หรื อผู้บ ริ ห าร คนสองคนนี อ้ าจจะเป็ น คนๆ เดี ย วกัน ได้
แต่ไม่จาเป็ นเสมอไป หัวหน้ าหรื อผู้บริ หารหลายคนมีอานาจหน้ าที่โดยตาแหน่ง แต่อาจไม่ใช่ผ้ นู า
ที่แท้ จริงของกลุม่
อรุ ณ รักธรรม (2527) ให้ คานิยามของ ผู้นา หมายถึง บุคคลผู้ซึ่งได้ รับ การแต่งตัง้ ขึน้
หรื อได้ รับคายกย่องขึ ้นให้ เป็ นหัวหน้ าผู้ตดั สิน เพราะมีความสามารถในการบังคับบัญชาและจะนา
ผู้ใต้ บงั คับบัญชาหรื อหมูค่ ณะไปในทางดีหรื อชัว่ ได้
จากแนวคิดนันทนาการของ รัซเซล (Russell, 2001) พบว่า กิจกรรมนันทนาการเป็ นสิ่งที่
ท้ าทายส าหรับผู้น านันทนาการอย่างยิ่ง เพราะการที่ จะให้ ทุกคนตระหนักถึง ความส าคัญ ของ
นันทนาการได้ นนั ้ ต้ องทาให้ สงั คมได้ ร้ ูจกั และเกิดการยอมรับ เข้ าใจในหลักการ รวมถึงคุณค่าของ
นันทนาการอย่างถ่องแท้ ซึ่งคุณค่าและความสาคัญของนันทนาการที่จะสามารถพัฒนาสังคมให้ มี
คุณภาพได้ นนั ้ ต้ องเกิดจากความเข้ าใจในกระบวนการนันทนาการ ซึง่ เป็ นกระบวนการในการสร้ าง
คุณค่าแห่งชีวิตของแต่ละคนที่เลือกประกอบกิจกรรมนันทนาการตามความพึงพอใจให้ สามารถ
บรรลุเป้าหมายถึงความสุขของชีวิตของแต่ละคนได้
แต่ในขณะเดียวกัน กระบวนการนันทนาการต้ องเป็ นไปภายใต้ การนาของนักนันทนาการ
มืออาชีพ เพราะคุณค่าของนักนันทนาการมืออาชีพ คือ การทางานด้ วยความรับผิดชอบในการให้
ความช่วยเหลื อคนทุกวัยโดยไม่ เลื อกฐานะ มี ความเข้ าใจในบทบาทที่ ส าคัญ ของกระบวนการ
นันทนาการที่สามารถส่งผลต่อชีวิตประจาวัน รวมถึงการให้ ความช่วยเหลือในการเข้ าร่วมกิจกรรม
อัน จะก่ อให้ เกิ ด ประโยชน์ สูง สุด แก่ ผ้ ูเข้ าร่ วม และเมื่ อ สัง คมในโลกปั จ จุบัน ได้ ก ลายเป็ นสัง คม
ประชาธิปไตยมากขึ ้น ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมนันทนาการย่อมได้ รับอิสระในการเลือกกิจกรรมที่ตนเอง
รักและสนใจ ทาให้ มีความหลากหลายในกิจกรรมนันทนาการมากยิ่งขึ ้นกว่าเดิม ดังนัน้ นักวิชาชีพ
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นันทนาการต้ องมีความเป็ นประชาธิปไตยมากขึ ้น มีความสามารถที่หลากหลายมากขึ ้น เพื่อให้
อิสระแก่ผ้ ูเข้ าร่ วมกิจกรรมในการเลือกเข้ าร่ วมกิจ กรรมตามที่ตนเองชอบ โดยเฉพาะในยุคแห่ง
ข่าวสารและเทคโนโลยี นักวิชาชีพนันทนาการจาเป็ นต้ องมีความรู้มากขึ ้น มีการฝึ กอบรมมากขึ ้น
มีการติดตามข่าวสารการเปลี่ ยนแปลงอยู่อย่างสม่ าเสมอ และมี ทัศนคติที่กว้ างไกลตามความ
คาดหวัง ของผู้เข้ าร่ วมกิ จ กรรม โดยมี บ ทบาทหน้ าที่ ในการท างานแตกต่างกัน ตามระดับ ทาง
การจัดการและทางการบริหาร ดังนี ้
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2545) ได้ แบ่งลาดับขันตอนของการบริ
้
หารจัดการ ดังนี ้
1. ผู้ บริ ห ารระดับ สู ง (Top or senior manager) ประกอบด้ วย ประธานกรรมการ
(Chairman of board) ประธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริ ห าร (Chief executive officer (CEO)) ประธาน
เจ้ า หน้ าที่ ป ฏิ บัติ ก าร (Chief operating officer (COO)) และรองประธานอาวุโส (Senior vice
presidents) โดยผู้บริ หารระดับนี ้จะเป็ นตัวกาหนดวัตถุประสงค์ขององค์กร กาหนดแนวปฏิบตั ิที่ม่งุ
สู่ความส าเร็ จ ตามวัตถุประสงค์และทาการจัดสรรทรัพ ยากรต่างๆ ขององค์กรเพื่ อความส าเร็ จ
ตามวัตถุประสงค์
2. ผู้บริ หารระดับกลาง (Middle manager) ประกอบด้ วยบุคคลที่ดารงตาแหน่งต่อไปนี ้
ผู้ควบคุมด้ านการผลิต (Product superintendent) ผู้จัดการด้ านการตรวจสอบ (Auditing manager)
ผู้จดั การฝ่ ายขาย (Sales manager) และผู้จดั การฝ่ ายต่างๆ ผู้บริ หารระดับกลางจะรับผิดชอบต่อ
การปฏิ บัติการ มุ่งความส าเร็ จ ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ตลอดจนพัฒ นาวัตถุประสงค์ของ
แผนก และปฏิบตั งิ านเพื่อความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
3. ผู้ บริ ห ารระดั บ ต้ น (Lower of first-line or supervisor manager) ต าแหน่ ง ของ
ผู้บ ริ หารระดับต้ น ประกอบด้ วย หัวหน้ าคนงาน (Foreman) ผู้นากลุ่ม (Crew leader) ผู้จัดการ
สานักงาน (Office manager) และหัวหน้ างานขันต้
้ น (Supervisor) ผู้บริ หารระดับต้ นจะทาหน้ าที่
ควบคุมพนักงานทังหลายที
้
่ทาหน้ าที่ผลิตสินค้ าและบริการขององค์กร
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ผู้บริหารระดับสูง
(Top manager)
ผู้บริหารระดับกลาง
(Middle manager)
ผู้บริหารระดับต้น
(First-line manager)
พนักงานที่ไม่ใช่ฝ่ายบริหารจัดการ
(Nonmanagement personal)

ภาพประกอบ 5 การจัดประเภทผู้บริหารในระดับการจัดการ
ที่มา: ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ. (2545). องค์กรและการจัดการ. หน้ า 19.
โดยรู ป แบบของผู้ น านัน ทนาการมี ลัก ษณะความรั บ ผิ ด ชอบที่ แ ตกต่ า งกั น รั ส เซล
(Russell, 2001) ได้ แบ่งระดับของรูปแบบผู้นาในหน่วยงานอุทยาน กีฬาและนันทนาการ ออกเป็ น
3 ระดับ ได้ แก่
1. การบริการโดยตรง (Direct service)
ผู้นาในการให้ บริ การในหน่วยงานนันทนาการด้ านนี ้ จะเป็ นผู้ให้ บริ การที่มีการติดต่อ
ประสานงานโดยตรงกับบุคคลที่เข้ ามาขอรับบริ การ ประกอบด้ วย ผู้นาในสนามเด็กเล่น ผู้ฝึกสอน
กีฬา ครู สอนเต้ น ผู้ให้ คาปรึ กษาในด้ านค่ายพักแรม (Front line) โดยรู ปแบบของผู้นาจะเป็ นผู้ที่มี
การพบปะกับผู้เข้ าร่วมโปรแกรมและผู้ใช้ สถานที่โดยตรง โดยจะมีทกั ษะและทัศนคติในการติดต่อ
ประสานงาน
2. การควบคุมดูแล (Supervisory)
ผู้นาในด้ านนี ้จะมีหน้ าที่ในการควบคุมดูแลภายในหน่วยงานนันทนาการที่เกี่ยวข้ อง
กับการทางานทั่วๆ ไป มีระดับการจัดการงานอยู่ในระดับกลาง (Middle Level) มีหน้ าที่ควบคุม
ดูแลในกระบวนการทางานที่ประกอบด้ วย การประสานงาน การควบคุมสัง่ การ การประเมินผล
การท างานของเจ้ าหน้ าที่ แ ละอาสาสมัค รในหน่ ว ยงาน อี ก ทัง้ ยัง เป็ นผู้ ที่ ส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น
การให้ บริ ก ารให้ เป็ นไปตามวัต ถุ ป ระสงค์ ที่ ตัง้ ไว้ และช่ ว ยเหลื อ ให้ สมาชิ ก และเจ้ า หน้ าที่ มี
การท างานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล เป็ นผู้ที่ มี ค วามสามารถในการควบคุม และสั่ง การผู้น าในระดับ
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การบริการโดยตรง (Direct service) โดยใช้ ความสามารถของตนทาให้ องค์กรประสบความสาเร็ จ
ตามที่ได้ ตงเป้
ั ้ าหมายไว้
3. ระดับบริหาร (Administrative)
ผู้นาที่เป็ นผู้บริ หาร (Top level) ผู้นาทางด้ านนี ้จะมีมุมมองที่สาคัญในการวางแผน
พัฒนา ควบคุม และการประเมินผล การให้ บริ การในองค์กรนันทนาการ เป็ นผู้บริ หารที่ทาหน้ าที่
ในการปกครองดูแลในหน่วยงานของอุทยานและนันทนาการที่ต้องมีโครงสร้ างและลักษณะของ
ภาวะผู้นา มีทศั นคติที่จะสามารถนาพาองค์กรไปสูเ่ ป้าหมายที่สมั ฤทธิ์ผลได้ ต้ องมีความรับผิดชอบ
และความสามารถที่ เป็ นพื น้ ฐานส าหรับ การบริ หารงาน ประกอบด้ วย การจัด การด้ านการเงิ น
การควบคุม การวางกลยุทธ์ในระยะยาว การพัฒนาทรัพยากร และการนานโยบายไปใช้ งาน
จากที่กล่าวมาข้ างต้ น พื ้นฐานของภาวะผู้นาถือเป็ นกระบวนการที่จะประยุกต์ไปสู่รูปแบบ
ของผู้นาทัง้ 3 รู ปแบบที่แตกต่างกัน ซึ่ง เฮอร์ เซย์ และ บลังคาร์ ด (Hersey & Blanchard, 1982)
กล่าวถึงหน้ าที่ วิธีการ และการปฏิ บัติงานของนักวิชาชี พ นันทนาการออกเป็ นหมวดหมู่ในการ
ทางานได้ 3 รูปแบบ คือ
1. หน้ าที่ ท างเทคนิ ค (Technical functions) ผู้ น าจะให้ ความรู้ เทคนิ ค วิ ธี ก าร
และอุ ป กรณ์ ต่ า งๆ ที่ จ าเป็ นในการปฏิ บั ติ ง าน และน าประสบการณ์ ที่ ไ ด้ จากการท างาน
จากการศึกษา และการฝึ กอบรม มาใช้ ในการทางานที่มีลกั ษณะการทางานที่เฉพาะ เช่น ในการใช้
ทั ก ษะทางด้ านคอมพิ ว เตอร์ โดยหน้ าที่ ท างเทคนิ ค (Technical functions) ของนั ก วิ ช าชี พ
นันทนาการ สามารถแบ่งได้ ดงั นี ้
1.1 นักวิชาชี พ นัน ทนาการเป็ น ผู้วางแผนโปรแกรม โดยเป้าหมายแรกขององค์ก ร
จะต้ องมีการจัดให้ มีการสร้ างประสบการณ์ ทางนันทนาการที่เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ สอดคล้ องกับ
เป้าหมายขององค์กรในรูปแบบของโปรแกรมนันทนาการ โดยการวางแผนโปรแกรมนันทนาการ
ถือว่าเป็ นหน้ าที่พื ้นฐานของนักวิชาชีพนันทนาการ และสามารถจัดเตรี ยมโปรแกรมต่างๆ ที่เหมาะ
กับบุคคลที่เข้ ารับบริการได้ อย่างทัว่ ถึง
1.2 นักวิชาชีพนันทนาการต้ องเป็ นผู้ที่สามารถจัดการระเบียบองค์กรได้ นักวิชาชีพ
นันทนาการต้ องมีความสามารถในการจัดการองค์กรในด้ านการปฏิบตั ิได้ อย่างทัว่ ถึง ในด้ านการ
ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น โปรแกรมต่ า งๆ ของหน่ ว ยงาน เช่ น นั ก วิ ช าชี พ นั น ทนาการต้ องมี
ความสามารถทางด้ านการคาดการณ์ ในการปฏิบตั ิงานต่างๆ ทางด้ านการจัดการ ด้ านค่าใช้ จ่าย
การจัดบุคลากรในการท างาน การวางเวลาในการทางาน การฝึ กอบรม การพัฒ นาสิ่งอานวย
ความสะดวก ความสัมพันธ์ กับสาธารณะ และการตลาด ซึ่งเป็ นหน้ าที่ที่จาเป็ นที่จะสามารถใช้
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อุปกรณ์และทรัพยากรมนุษย์ได้ อย่างคุ้มค่า โดยในการจัดการองค์กรต้ องการผู้นาที่มีการทางาน
ที่มีประสิทธิผลที่ดีในการใช้ ทรัพยากรขององค์กร ในการวางแผน การจัดองค์กร การนาการบริ การ
ไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
1.3 นักวิชาชี พ นันทนาการเป็ นผู้ป ระเมิ นผล โดยกระบวนการของการประเมิ นผล
ถือว่าเป็ นพื ้นฐานในการดาเนินงานขององค์กร การประเมินผลจะต้ องได้ รับข้ อมูลที่จาเป็ นจากการ
ให้ บริ การของหน่วยงานอย่างเพียงพอ ในการวัดประเมินผลองค์กรนันทนาการนัน้ จะอยูใ่ นมุมมอง
ของการด าเนิน งานทางด้ านโปรแกรม การบ ารุ งรั กษา และทางด้ านการท างานของเจ้ าหน้ าที่
โดยกระบวนการประเมินผลจะต้ องประกอบด้ วยการออกแบบที่มาจากวัตถุประสงค์ การวัดจะต้ อง
สอดคล้ องและตอบโจทย์วตั ถุประสงค์ได้ นักวิชาชีพนันทนาการมีหน้ าที่ที่จะต้ องตัดสินใจเมื่อมีการ
ประเมินผล มีการเลือกใช้ เทคนิคในการวัดที่เหมาะสมที่จะทาให้ มีผลการศึกษาที่สมบูรณ์ และนา
ข้ อเสนอแนะที่ได้ จากการวัด นาไปปรับปรุงโปรแกรมและการทางานของเจ้ าหน้ าที่ต่อไป โดยผู้นา
ที่ มี ความสามารถในการประเมิ น ผลได้ อ ย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ต้ องมาจากการบริ ก ารผู้เข้ าร่ ว ม
ได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพจากความเป็ นมือถืออาชีพภายในหน่วยงานของตนเอง
1.4 นักวิช าชีพ นันทนาการต้ องเป็ นผู้ที่ทาหน้ าที่ภ ายใต้ กฎหมาย มีการปฏิ บตั ิงาน
โดยเป็ นผู้ที่ทางานภายใต้ ข้อตกลงและเงื่อนไขขององค์กร ที่สามารถให้ บริ การได้ อย่างมีเหตุผล
รอบคอบ ระมัดระวัง คานึงถึงและหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะทาให้ เกิดอันตรายในหน้ าที่ที่มีความเสี่ยงต่างๆ
ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับภาวะผู้นานันทนาการ
1.5 นักวิชาชี พนันทนาการถื อเป็ นผู้ที่ ท าให้ การท างานทั่วๆ ไป และมี เทคนิ คในการ
ทางานที่นาไปสู่การบรรลุผลส าเร็ จ ผู้นาควรที่ จะมี รายละเอียดในการทางาน เช่น ต้ องรู้ ในการ
แต่ ง ตัง้ การใช้ อุ ป กรณ์ ต่ า งๆ ในการท างาน การด าเนิ น งานต่ า งๆ หรื อ การบั น ทึ ก การใช้
คอมพิวเตอร์ ในการทางาน เป็ นต้ น
2. หน้ าที่ทางด้ านมนุษย์สมั พันธ์ (Human relations function)
2.1 นักวิชาชีพนันทนาการทางานที่ต้องสัมพันธ์กบั การให้ ข้อมูลข่าวสารในการบริการ
ผู้นาจาเป็ นต้ องคานึงถึงการใช้ แรงจูงใจและประยุกต์ใช้ รูปแบบภาวะผู้นาที่จะแก้ ไขความขัดแย้ ง
ในการจัดการได้ อย่างมี ประสิทธิ ผล โดยผู้นานันทนาการจะเป็ นผู้ที่มี ลักษณะที่เป็ นผู้ให้ บริ การ
ประชาชน โดยต้ องมี การใช้ ความสามารถด้ านข้ อมูลสถิติประชากรศาสตร์ ที่เป็ นความรู้ พืน้ ฐาน
ในการให้ บริ การกับประชาชน ซึ่งจะทาให้ การวางแผนเกิดประสิทธิผลที่ดี และยังส่งผลให้ การนา
โปรแกรมไปใช้ และการประเมินผลโปรแกรมนันทนาการที่มีประสิทธิภาพที่ดีตามมาด้ วย และนี่คือ
ความสาคัญที่จะทาให้ เกิดความสมดุลของมุมมองของบุคคลกลุม่ ในองค์กรและในสังคมต่อไป
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2.2 นักวิชาชีพนันทนาการต้ องเข้ าใจการทางานกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงของกลุ่ม
ต้ องรับรู้ในพฤติกรรมของแต่ละคนและปฏิกิริยาของกลุ่มที่รวมตัวกันขึ ้นมา ต้ องใช้ วิธีการภาวะผู้นา
ที่มีประสิทธิ ผลที่สุดที่จะเป็ นผู้นากลุ่มและสมาชิกภายในกลุ่มเกิดประสบการณ์ ทางนันทนาการ
ที่ ปรารถนาไปสู่การบรรลุผ ลส าเร็ จ โดยนัก วิช าชี พ นัน ทนาการต้ อ งมี ความสามารถที่ จ ะท าให้
ผู้เข้ าร่วมเปิ ดเผยตนเองอย่างเต็มที่และเป็ นประชาธิปไตย และได้ เป็ นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจต่างๆ
ที่เกี่ยวข้ องกับตนเองในการจัดการกับกลุม่ ที่ตนอยู่
2.3 นักวิชาชีพนันทนาการต้ องเข้ าใจในการจัดนั นทนาการที่มีความสาคัญสาหรับ
ผู้ เข้ าร่ ว ม โดยนั ก วิ ช าชี พ นั น ทนาการต้ องค านึ ง ถึ ง การจั ด กิ จ กรรมนั น ทนาการที่ มี ผ ลต่ อ
การให้ บริ การกับผู้เข้ าร่วม ทังด้
้ านจิตวิทยา ร่างกาย และทางด้ านสังคม นี่ถือเป็ นความรับผิดชอบ
ที่มีความสาคัญกับหน้ าที่ความสัมพันธ์ของมนุษย์สาหรับผู้นา
2.4 นักวิชาชีพนันทนาการต้ องเป็ นผู้ที่ร่วมมือในการพัฒนากับองค์กรในวิชาชีพต่างๆ
โดยผู้นาจะต้ องรู้ ถึงสภาพขององค์ กรและสิ่ง ที่ จ ะกระตุ้นที ม และเจ้ าหน้ าที่ ของตนเองให้ ได้ รับ
ทางเลือกจากการใช้ ทรัพยากรที่ มี ประสิทธิ ผล ซึ่งส่งผลทาให้ เกิ ดสัมพันธภาพที่ ดีในการทางาน
ในการแก้ ไขปั ญ หาได้ อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ท้ ายที่ สุด ความสามารถในการร่ ว มมื อ ถื อ ว่า เป็ น
องค์ประกอบที่ดีในการบริการ
3. หน้ าที่เกี่ยวกับการสร้ างความคิดรวบยอด (Conceptual function) นักวิชาชีพนันทนาการ
ต้ องเข้ าใจถึงความซับซ้ อนขององค์กรที่ตนเองเป็ นผู้รับผิดชอบได้ อย่างดี และรู้วา่ องค์กรของตนเอง
เกี่ยวข้ องอย่างไรกับโลกภายนอก ดังเช่นการวางแผนกลยุทธ์ที่จะเป็ นตัวอย่างได้ อย่างดีในหน้ าที่นี ้
3.1 นักวิชาชีพนันทนาการต้ องมีการทางานที่อยู่บนพื ้นฐานของปรัชญานันทนาการ
โดยผู้นานันทนาการต้ องเข้ าใจและมีความเชื่อ บทบาทที่สาคัญของนันทนาการที่จะนามาใช้ การใช้
ชีวิตของแต่ละบุคคลและสังคมที่สามารถทาให้ มนุษย์เกิดการเติบโตและเกิดการพัฒนา และทาให้
มีศกั ยภาพในการแก้ ปัญหาให้ แรงจูงใจในการปรับปรุง และส่งเสริมคุณค่าทางสังคมความเชื่อ
3.2 นั ก วิ ช าชี พ นั น ทนาการต้ องมี ป รั ช ญ าในวิ ช าชี พ ควรจะต้ องก าหนดที่ มี
ความสัมพันธ์ กับการให้ บริ การทางด้ านนันทนาการ โดยบทบาทขององค์กรวิชาชีพควรที่จะต้ อง
เข้ าใจการปฏิบตั ิ การเปลี่ยนแปลง และแนวโน้ มต่างๆ ที่ควรจะต้ องตรวจสอบและจัดหาให้ บริ การ
ที่เหมาะสมกับผู้เข้ าร่วม ซึง่ ประกอบด้ วยข้ อตกลงในการปฏิบตั งิ านตามวิชาชีพของตน
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3.3 นักวิชาชีพนันทนาการคือผู้ช่วยการดาเนินงานภายใต้ ปรัชญาและเป้าหมายของ
องค์กร ไม่เพียงแต่ดูเฉพาะในการให้ บริ การตามพันธกิจขององค์กรตนเท่านัน้ แต่ต้องมีวิสยั ทัศน์
กว้ างไกล เป็ นการตังเป้
้ าหมายของการเข้ าร่วมของอาสาสมัคร โดยจะต้ องรู้ผลและมองเห็นภาพ
ในสิ่งที่ทาลงไป
3.4 นักวิชาชีพนันทนาการต้ องต่อสู้ฟันฝ่ าเพื่อไปสูค่ วามสาเร็จ จากการมีสภาพสังคม
ที่ดีขึน้ ต้ องพยายามร่ วมมื อกับบุคคลต่างๆ เพื่ อที่ จะทาให้ ม ลภาวะทางสิ่งแวดล้ อมลดน้ อยลง
และสามารถทาให้ ผ้ ูที่เกษี ยณอายุราชการเกิดความพึงพอใจในโปรแกรม ซึ่งมีผลต่อภาวะผู้นา
ที่เกี่ ยวข้ องกับความต้ องการของสังคมในอนาคต ซึ่งต้ องมี มุมมองที่ชัดเจนในการส่งเสริ ม และ
สร้ างคุณค่าทางสังคม
จากภาพประกอบ 3 จะเน้ น ถึ ง สมรรถนะในการท างานของนัก วิ ช าชี พ นัน ทนาการ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ เทคนิ ค ความสัม พั น ธ์ กั บ มนุ ษ ย์ และเกี่ ย วข้ อ งกั บ การสร้ างความคิ ด ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงจากรายละเอียดของงานที่ เฉพาะเจาะจง เป็ นหน้ าที่ความรับผิดชอบของผู้นาภายใน
องค์กรตามล าดับขัน้ โดยในหน้ าที่ ความรับผิดชอบของผู้บริ หารระดับสูงขององค์กรจะมีหน้ าที่
รับผิดชอบในหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องกับการสร้ างแนวคิดในการทางาน (Conceptual function) ซึ่งจะมี
การใช้ ทกั ษะทางด้ านเทคนิคที่น้อยลง โดยภาพประกอบ 6 จะเป็ นสิ่งที่บ่งบอกถึงการปฏิบตั ิงาน
ของผู้นาในระดับต่างๆ ที่เหมาะสมกับหน้ าที่ของตนเอง ซึ่งเป็ นสิ่งจาเป็ นในการที่ผ้ นู านันทนาการ
หรื อนักวิชาชีพนันทนาการจะต้ องนาความสามารถของตนเองไปปฏิบตั ิงานได้ อย่างเหมาะสมกับ
การให้ บริการในหน่วยงานของตนเอง
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ภาพประกอบ 6 รูปแบบของผู้นานันทนาการ/นักวิชาชีพนันทนาการ
ตามลักษณะหน้ าที่ในการทางานนันทนาการ
ที่มา: Ruth V. Russell. (2001). Leadership in Recreation. p. 38.
จะเห็น ได้ ว่า ผู้นานันทนาการ คือ วิช าชี พ นันทนาการแขนงหนึ่ง ที่ มี ห น้ าที่ ให้ ความรู้
ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ เกิดการตอบรับนันทนาการให้ เข้ ามาเป็ นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต อันนามาสู่
การพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตของประชาชน นักวิชาชีพ นันทนาการจึงจาเป็ นต้ องมีความรู้ และความ
เข้ าใจในหลักการนันทนาการอย่างถ่องแท้ โดยมีบทบาทหน้ าที่ในการทางานแตกต่างกันตามระดับ
ทางการจัด การและทางการบริ ห าร ซึ่ง เป็ น สิ่ งจ าเป็ น ในการที่ ผ้ ูน านัน ทนาการหรื อ นัก วิช าชี พ
นันทนาการจะต้ องนาความสามารถของตนเองไปปฏิบตั ิงานได้ อย่างเหมาะสมกับการให้ บริ การ
ในหน่วยงานของตนเองที่มีลกั ษณะความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน
สมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการ
จอร์ แดน; เดอกราฟ; และเดอกราฟ (Jordan, Degraaf, & Degraaf, 2005) กล่าวไว้ ว่า
นักวิช าชี พ บริ การด้ านนันทนาการ (Leisure Service Professional) คุณ ลักษณะและทักษะของ
นักวิชาชี พบริ การด้ านนันทนาการข้ อแรกและสาคัญ ที่สุด คือ ผู้วางแผนบริ การนันทนาการ คือ
ผู้ปฏิบตั ิวิชาชีพที่มีหลักจริ ยธรรม กระบวนการรับรองวิทยฐานะสาหรับแผนเตรี ยมความพร้ อมของ
ผู้ปฏิ บัติ สมาคมวิช าชี พ ที่ พ ยายามให้ ความรู้ ต่อเนื่ องและกาหนดมาตรฐาน (NRPA) และการ
รั บ รองเป็ นรายบุ ค คล เช่ น CPRP และ CTRS และแสดงให้ เห็ น ถึ ง คุณ สมบัติ ต่ างๆ ที่ ส ะท้ อน
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ความเป็ นมืออาชีพ ได้ แก่ การเป็ นผู้นา การมีศีลธรรมจรรยา และปฏิบตั ิภารกิจที่เกี่ยวกับโครงการ
และบริการ
เอ็ดจินตัน และคณะ (Edginton et al., 2002) กล่าวว่า การทางานของผู้ปฏิบตั ิวิชาชีพ
มุง่ ไปที่บริ การมากกว่าเพียงแค่เงินค่าตอบแทน ผู้ปฏิบตั ิวิชาชีพใส่ใจกับความเป็ นอยู่ที่ดีของผู้เข้ าร่วม
โครงการและทางานเพื่อการเติบโตและพัฒนาของพวกเขา เช่น การศึกษาเกี่ยวกับผู้นาเยาวชน
แฮมเมอสเลย์ และ ไทนอน (Hammersley & Tynon, 1998) ได้ ทาการศึกษาเปรี ยบเทียบ
สมรรถนะในการทางานของสมาคมอุทยานและนันทนาการแห่งชาติ (NRPA) กับสมรรถนะของ
นักวิชาชีพ ทางด้ านนันทนาการเชิงพาณิ ชย์ (RCRA) ถื อองค์ประกอบหลักของ 2 หน่วยงานที่ มี
สมรรถนะในการทางานด้ านการจัดการ การจัดโปรแกรมนันทนาการ และการบารุงรักษาสถานที่
และสิ่งอานวยความสะดวกของหน่วยงาน โดยมีสมรรถนะหลักในการทางานดังตาราง 1
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ตาราง 1 เปรี ยบเทียบสมรรถนะในการทางานของสมาคมอุทยานและนันทนาการแห่งชาติ (NRPA)
กับสมรรถนะของนักวิชาชีพทางด้ านนันทนาการเชิงพาณิชย์ (RCRA)
Resort and Commercial Recreation
Professionals (RCPA)
วิชาชีพทางด้ านนันทนาการเชิงพาณิชย์
1. ทักษะการติดต่อสื่อสาร
2. ภาวะผู้นา
3. การบริการลูกค้ า
4. การจัดโปรแกรม
5. การดูแล
6. การดูแลและกฎระเบียบต่างๆ
7. การส่งเสริมกิจกรรมสาธารณะ
8. การบารุงรักษาสิ่งอานวยความ
สะดวก
9. การขายโปรแกรมและบริการต่างๆ

The National Recreation and
Parks Association (NRPA)
สมาคมอุทยานและนันทนาการแห่งชาติ
การจัดการระบบการใช้ เวลาว่าง
(Leisure Service Management)
1. การเงินและค่าใช้ จา่ ย
2. การดูแลและพัฒนาบุคลากร
3. มนุษยสัมพันธ์
4. การร่างนโยบายและการนาไปสู่
ปฏิบตั ิ
5. การตลาด
การจัดโปรแกรมนันทนาการและการใช้ เวลาว่าง
(Leisure/recreation Program Delivery)
1. การประเมิน
2. การวางแผน
3. การนาไปใช้
4. การประเมินผล
การจัดการทรัพยากรและสิ่งอานวย
ความสะดวก
1. การวางแผน การพัฒนา
และการจัดการ
2. การบารุงรักษา
ที่ 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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จะเห็นได้ ว่า จากมุมมองของสมรรถนะในการทางานทางด้ านนันทนาการหรื อผู้ศึกษา
อยู่ใ นวิ ช าชี พ นัน ทนาการในต่า งประเทศ จะต้ อ งมี ส มรรถนะหลัก ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การจัด การ
นันทนาการและการใช้ เวลาว่าง (Recreation and Leisure Management) จากตาราง 1 จะเห็นได้ ว่า
สมรรถนะหลักที่เกี่ ยวข้ องส่วนใหญ่ จะเกี่ ยวกับการจัดการในงานบริ การที่ต้องใช้ พื น้ ฐานความรู้
เกี่ยวกับหลักการจัดการสมัยใหม่เป็ นตัวกาหนดหรื อเป็ นตัวที่สร้ างทิศทางหรื อการแสดงออกทาง
พฤติกรรมของคนในองค์กรโดยรวมให้ เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถสนับสนุนการดาเนินงาน
ขององค์กรให้ บรรลุเป้าหมายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
สมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการ ด้ านการดาเนินงาน
การมี ส มรรถนะหลัก หรื อ ความสามารถหลัก (Core Competency) ที่ ชัด เจน จะเป็ น
ปัจจัยสาคัญที่ชว่ ยพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อนาไปสู่การพัฒนาองค์กรต่อไป การที่จะทาให้
องค์กรทางนันทนาการมีการทางานที่บรรลุเป้าหมายตามที่ได้ ตงไว้
ั ้ สิ่งที่สาคัญ คือ การมีบุคลากร
ที่มีความเชี่ยวชาญ มีการทางานที่มีระบบระเบียบแบบแผน การให้ บริการทางด้ านนันทนาการของ
นักวิชาชีพนันทนาการที่มีบทบาทและรับผิดชอบในการบริ การประชาชน โดยมุ่งเน้ นการให้ บริการ
ทางนัน ทนาการส าหรั บ พลเมื อ งที่ อ ยู่ ในชุม ชนและในท้ องถิ่ น ดัง นัน้ สมรรถนะหลัก (Core
Competency) ในการทางานจะเป็ นการให้ บริ การที่ไม่เฉพาะเจาะจง จึง ส่งผลให้ สมรรถนะหลัก
ในการท างานของนัก วิช าชี พ นัน ทนาการจะต้ อ งเน้ น สมรรถนะที่ ห ลากหลาย เช่น ทัก ษะการ
วางแผน การพัฒนา และการจัดการ รวมทังการบ
้
ารุงรักษา
การวางแผน การพัฒ นา การจัดการสิ่งอานวยความสะดวกและทรัพ ยากรธรรมชาติ
ถือเป็ นงานในหน้ าที่รับผิดชอบที่สาคัญที่สุดของนักวิชาชีพนันทนาการ ทรัพยากรทางกายภาพ
ไม่ได้ มีไว้ เพี ยงใช้ เป็ นสถานที่ และพื น้ ที่ ส าหรับการใช้ เวลาว่างเท่านัน้ แต่เป็ นส่วนประกอบของ
โครงสร้ างทางสังคมของชุม ชน ทรัพ ยากรทางกายภาพและธรรมชาติสามารถพัฒ นานาไปใช้
ในการสร้ างโอกาสในการเล่น เพื่อความบันเทิง การขัดเกลาทางสังคม หรื อเพี ยงเพื่ อความงาม
ซึ่งถือเป็ นวัตถุประสงค์โดยรวมของสานักงานอุทยานและนันทนาการ การครอบครอง การพัฒนา
และการด าเนิ น งานสิ่ ง อ านวยความสะดวกทางกายภาพ คื อ การเพิ่ ม คุณ ภาพชี วิต ที่ ดี ให้ แ ก่
ผู้เข้ าร่วมทุกคน และจากการศึกษาค้ นคว้ างานวิจยั พบว่า บุคลากรทางวิชาชีพนันทนาการจะต้ อง
มี ค วามรู้ ความสามารถในการจัด การทรั พ ยากรและสิ่ ง อ านวยความสะดวก เพื่ อ รองรั บ การ
ให้ บริ การประชาชนหรื อผู้เข้ าร่วมกิจกรรมนันทนาการที่มีความต้ องการที่หลากหลายและแตกต่างกัน
จึงมุ่งเน้ นสมรรถนะหลักด้ านการดาเนินงาน ตามแนวคิดของ รอสแมน และ แม็คคินนี (Rossman
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& McKinney, 2000) ได้ กล่าวถึง สมรรถนะด้ านการดาเนินงาน หมายถึง ความสามารถในการใช้
ความรู้ ในการปฏิ บัติ ง านของนั ก วิ ช าชี พ นั น ทนาการที่ เป็ นองค์ ค วา มรู้ ด้ า นการด าเนิ น งาน
นันทนาการ (Operation) ด้ านต่างๆ ประกอบด้ วย
1. การวางแผน การพั ฒ นา และการจั ด การทรั พ ยากร (Resource Planning,
Development, and Management)
1.1 การประเมินผลการจัดการ และชี ้แจงรายละเอียดสาหรับการพัฒนาทรัพยากร
ในปั จจุบนั วิธีปฏิบตั ิที่ได้ รับการยอมรับเพื่อประเมินความต้ องการพืน้ ที่ทรัพยากร
ทางธรรมชาติ คือ การประเมินลักษณะทางกายภาพของพื ้นที่ที่ต้องพัฒนาควบคูก่ บั ความต้ องการของ
ผู้ใช้ บริ การ ซึ่งก่อนหน้ านี ้จะมุ่งเน้ นเฉพาะสิ่งอานวยความสะดวกเท่านัน้ โดยไม่ได้ คานึงถึงความสนใจ
และความต้ องการของผู้ใช้ บริ การ ดังนัน้ การประเมินกลุ่มเป้าหมายและรวบรวมข้ อมูลในการประเมิน
ความต้ องการโดยรวมสาหรับการพัฒนาพื น้ ที่ ทรัพยากรทางธรรมชาติจึงมีความสาคัญและจาเป็ น
อย่างยิ่ง
การประเมิ นการจัดการพื น้ ที่ ทรั พ ยากรทางธรรมชาติ จ าเป็ นต้ องใช้ นักวิ ชาชี พ
นันทนาการเพื่ อน าการจัดการกลยุทธ์ การพัฒ นากับการอนุรั กษ์ ด าเนิ นการควบคู่กั นไป ดังนัน้
การประเมินความต้ องการในการพัฒนาพื ้นที่ทรัพยากรธรรมชาติ จะมุ่งเน้ นไปที่ข้อกาหนดการพัฒนา
และการจั ด การแผนความต้ องการ ประกอบด้ วย การอ านวยความสะดวกในการเข้ าถึ ง และ
การแสดงคุณลักษณะที่เป็ นเอกลักษณ์ ซึ่งเป็ นสิ่งรับประกันของพื ้นที่ที่มีอยู่ในลาดับแรก และการเก็บ
รักษาคุณลักษณะเหล่านีส้ ืบต่อถึงบุคคลรุ่ นหลังในอนาคต โอกาสที่จะให้ ทงั ้ สองสิ่งดาเนินการควบคู่
กั น ไปได้ คื อ ความพยายามในการวางแผน การพั ฒ นา และการจั ด การพื น้ ที่ ทรั พ ยากร
ธรรมชาติทกุ พื ้นที่อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีที่สิ ้นสุด
ในการประเมินพื ้นที่ทรัพยากรทางธรรมชาติ ต้ องมีปัจจัยที่ต้องคานึงถึงประกอบการ
พิจารณา ดังนี ้
1) ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้ อม นักวิ ชาชี พนันทนาการจ านวนมากให้ ความสนใจ
ในการดูแลรักษาทรัพยากรในพื น้ ที่ ด้านสิ่งแวดล้ อม เช่น รากไม้ ที่โผล่พ้ นดิน การกัดเซาะบริ เวณ
เนินเขา ทางเดินที่ เป็ นโคลน และสิ่งอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อมนุษย์หรื อยานพาหนะ การประเมินพื น้ ที่
ทรั พ ยากรทางธรรมชาติ จ าเป็ นต้ องใช้ ความรู้ เกี่ ย วกั บ ชนิ ด ของดิ น และพื ช พรรณ รวมไปถึ ง
การสั งเกตรู ป แบบการใช้ งานของผู้ ใช้ บริ ก าร การพั ฒ นาแผนๆ หนึ่ ง ส าหรั บ พื น้ ที่ ท รั พ ยากร
ทางธรรมชาติควรจะรวมไปถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมทางธรรมชาติด้วย
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2) การเข้ าถึง ผู้ใช้ บริ การสามารถจอดรถในพื น้ ที่ ลานจอดรถ และโดยสารรถบัส
ไปยังสถานที่หลักๆ ภายในพื ้นที่ได้ การบริหารจัดการนี ้ช่วยหลีกเลี่ยงผลเสียที่อาจจะเป็ นผลมาจาก
พื น้ ที่ จ อดรถขนาดใหญ่ ที่ ส ร้ างขึ น้ ใกล้ ๆ แหล่ ง ทรั พ ยากร นอกจ ากนี ้ ยั ง รวมไปถึ ง รู ป แบบ
การหมุนเวียน รู ปแบบการคมนาคม ระดับความหนาแน่นของการพัฒนา และความปลอดภัยของ
ผู้ใช้ บริ การในอุทยานหรื อพืน้ ที่ทรัพยากร นักวิชาชีพนันทนาการจะต้ องกาหนดพืน้ ที่ที่ดีที่สุดสาหรับ
แหล่งน า้ สิ่ งอ านวยความสะดวกที่ ถูกสุขลักษณะ จุดรวบรวมขยะ จุดติดตัง้ ไฟส่องสว่างที่ จ าเป็ น
ส าหรั บ ความปลอดภั ย รวมไปถึ งการตรวจตราเพื่ อรั กษาความปลอดภั ย และทางออกฉุ กเฉิ น
เพื่ อออกจากตัวอาคารหรื อพื น้ ที่ ป่ าไม้ ข้ อควรระวังเพิ่ มเติมเกี่ ยวกับการเข้ าถึงยังครอบคลุมไปถึ ง
ประเด็นการกระจายพื น้ ที่อุทยานและสิ่งอานวยความสะดวกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของ
ประชากรที่ใช้ บริ การ องค์กรการใช้ เวลาว่างที่มีความเกี่ยวข้ องกับความเสมอภาคทางสังคมอาจจะต้ อง
จั ด สรรพื ้น ที่ อุ ท ยานให้ ดี ขึ น้ และใหญ่ ขึ น้ ให้ กั บ เพื่ อนบ้ านที่ ยากจนกว่ า ซึ่ ง ประชากร
ในพื ้นที่นนมี
ั ้ โอกาสทางนันทนาการส่วนบุคคลน้ อยกว่า
3) รู ปแบบการพัฒ นา ลักษณะเด่นของพื น้ ที่ ทรั พ ยากรทางธรรมชาติ คื ออะไร
ลักษณะใดที่ควรได้ รับการพัฒนาเพื่อการเข้ าถึงของผู้เยี่ยมชม ลักษณะต่างๆ เหล่านี ้จะถูกเผยแพร่ ต่อ
สาธารณชนได้ อย่างไร จะต้ องเกิดการพัฒนาใดบ้ างเพื่อการเข้ าถึงของผู้ใช้ บริ การ การพัฒนารู ปแบบ
ทางธรรมชาติหรื อสิ่งที่มนุษย์สร้ างขึ ้นในพื ้นที่ทรัพยากรทางธรรมชาติ อาจจะช่วยส่งเสริ มการมีส่วน
ร่ วมของผู้ใช้ บริ การและเพิ่ มคุณ ค่าทางสุนทรี ยภาพของพื น้ ที่ หรื อช่วยสร้ างประสิ ทธิ ภาพในการ
ดาเนินงานได้ ดีขึ ้น
4) การบ ารุ งรั ก ษาและการด าเนิ น การ นั ก วิ ช าชี พ นั น ทนาการควรพิ จ ารณา
ความจาเป็ นในการดาเนินการและการบารุ งรักษาด้ วยเหตุผลที่จาเป็ นสาหรับการพัฒนาทรัพยากร
การจัดเจ้ าหน้ าที่ และการบ ารุ งรักษาจะต้ องรวมอยู่ในการวางแผนทัง้ หมด ส าหรับ การพัฒ นา
ทรั พ ยากรทางธรรมชาติจ าเป็ นจะต้ องใช้ บุคลากร อุปกรณ์ และเงิน ต้ นทุนของการด าเนิ นการ
และการบารุงรักษาจะต้ องถูกรวมอยู่ในการวางแผนสาหรับการพัฒนาทรัพยากร
1.2 เก็บรักษาทรัพยากรที่มีในองค์กร เช่น รักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
สินทรัพย์ถาวร การจัดจาแนกสินทรัพย์มีความแตกต่างกันออกไปขึ ้นอยูก่ บั องค์กร
ซึ่งสิ นทรัพย์ ถาวรจะต้ องด าเนิ นการควบคุมเมื่ อมี การซื อ้ โดยการออกหมายเลขควบคุมสินทรัพย์
จนกระทัง่ รายการนันถู
้ กแปลสภาพ ซึ่งผู้จดั การจะต้ องมีบญ
ั ชีควบคุมสินทรัพย์ถาวรเพื่อควบคุม ดูแล
รั บ ผิ ด ชอบสิ น ทรั พ ย์ เ หล่ า นี ท้ ุ ก 12 เดื อ น สิ น ทรั พ ย์ ถ าวรสามารถแบ่ ง ได้ 3 ประเภท คื อ
อสังหาริมทรัพย์ กองทุน และสินทรัพย์พิเศษ
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สินค้ าโภคภัณฑ์ เป็ นพวกวัสดุที่ใช้ มีราคาแพงและราคาต่า ซึ่งต้ องให้ ความสาคัญ
ในการจัดซือ้ ให้ มีความเหมาะสมกับหน่วยงาน และมีสถานที่จดั เก็บเพียงพอ องค์กรการใช้ เวลาว่าง
บางแห่ งต้ องด าเนิ นการรั กษาสิ นค้ าเหล่านี ้ เพื่ อรองรั บการจัดรู ปแบบโปรแกรมนันทนาการ เช่ น
งานศิลปะ งานฝี มือ จะต้ องมีวสั ดุอปุ กรณ์เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมได้ ทากิจกรรมอย่างสมบูรณ์
1.3 การพัฒนาและจัดเตรี ยมแผนแม่บท
กระบวนการวางแผนแม่ บ ทมี วิ ธี แตกต่ างกั น หลายอย่ าง สามารถใช้ ขัน้ ตอน
การวางแผนต่อไปนี ้เพื่อนาไปสู่การพัฒนาและจัดเตรี ยมแผนแม่บท คือ
1) การระบุวตั ถุประสงค์ คือ จะต้ องระบุวตั ถุประสงค์โดยรวม พิจารณาผลกระทบ
ของการดาเนินการเพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนดเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง และบรรลุเป้าหมายที่
วางไว้
2) การเก็บรวบรวมข้ อมูล คือ การรวบรวมข้ อเท็จจริ งอย่างชาญฉลาดและมีความ
สมดุล โดยไม่ใช้ การคาดเดา ต้ องสามารถพิ สูจน์ ได้ โดยวิธี การทางวิ ทยาศาสตร์ ข้ อมูลที่ เกี่ ยวข้ อง
จะต้ องรวบรวมเกี่ยวกับการใช้ และผู้ใช้ ปัจจุบนั และศักยภาพของลักษณะพื ้นที่ทรัพยากร
3) การวิ เคราะห์ ข้ อมู ล คื อ การทดสอบทุ กข้ อมู ลและความสัม พั นธ์ ที่ เกิ ดขึ น้
ในอนาคต ควรเป็ นกระบวนการที่ขอคาปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่าง
4) การสังเคราะห์ ทางเลื อกของการวางแผน คือ สิ่งใดที่ ส่งผลกระทบต่อนโยบาย
ของรัฐควรจะเลี่ยง ทัง้ นี ้ นักวางแผนควรหาทางเลือกที่ดี การแสดงออกที่เหมาะสม สร้ างสรรค์ ความ
เป็ นไปได้ ของข้ อแตกต่างเหล่านี ้ หากได้ รับการพัฒ นาอย่างเพี ยงพอจากการสังเคราะห์ สามารถ
นาเสนอตรวจสอบข้ อดี ข้ อเสีย เพื่อให้ ผ้ มู ีอานาจตัดสินใจวิธีการที่ดีเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์
5) การผลิ ต เอกสาร คื อ การเลื อ กแผนที่ ดี ที่ สุ ด และให้ รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม
ซึง่ รวมถึงผลกระทบที่จะเกิดต่อสาธารณะชน
6) การลงมื อ ท า คื อ การประสานงานขั น้ ตอนการพั ฒ นาจะต้ องให้ ผลลั พ ธ์
ที่วางแผนไว้ หลีกเลี่ยงความล่าช้ าของงบประมาณ และผลลัพธ์ เหล่านีไ้ ม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้ อม
7) การประเมิ นผลและการแก้ ไข กระบวนการนี ค้ วรด าเนิ นงานในทุ กขัน้ ตอน
ของการวางแผน การให้ ข้อเสนอแนะ ทบทวนผลการตรวจสอบ และให้ ความสนใจกับการตอบรั บ
จากภายนอก จะช่วยให้ การประเมินผลวัตถุประสงค์ได้ ดีขึ ้น และได้ แนวทางการแก้ ไข
1.4 การวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ส าหรั บ สิ่ ง ของที่ เป็ นอั น ตราย และสถานการณ์
ที่อนั ตราย
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สิ่งอานวยความสะดวกแบบเปิ ดควรได้ รับการตรวจสอบ เพราะอันตรายที่อาจเกิดกับ
ผู้ ใช้ ที่ เข้ ามาใช้ สถานที่ แบบเปิ ด จะต้ องด าเนิ น การตรวจสอบโดยแสดงวั น ที่ ด าเนิ น การ
นอกเหนือไปจากการตรวจสอบความปลอดภัยหรื อความเหมาะสม นักวิชาชีพนันทนาการจะต้ องมี
ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายและสามารถแจ้ งเตือนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เพื่อเข้ ามาดาเนินการแก้ ไข
ก่อนที่จะเปิ ดให้ บริ การแก่ประชาชน ซึ่งหากตรวจสอบแล้ วพบความผิดปกติ จะต้ องใช้ วิจารณญาณ
เพื่อไม่ให้ เกิดความรุนแรง อันตราย และเสียหาย ดังนัน้ ควรดาเนินการปิ ดสถานที่จนกว่าจะดาเนินการ
ซ่อมแซมแล้ วเสร็ จ หรื อเปิ ดสถานที่บางส่วนที่สามารถให้ บริการได้ และต้ องมัน่ ใจว่าจะไม่เกิดอันตราย
1.5 การดาเนินการตามสิ่งที่ต้องการในทางกายภาพ
ผู้ที่ ดูแลประชาชนมี บทบาทส าคัญในการด าเนิ นการให้ เข้ าถึงสถานที่ สาธารณะ
ที่ปลอดภัยและง่าย การเลื อกปฏิ บตั ิมีหลายรู ปแบบ แต่มักจะเกิดจากความประมาทหรื อความไม่ร้ ู
ดังนัน้ นักวิชาชีพนันทนาการต้ องป้องกันโดยรับผิดชอบและแบ่งปั นความรู้ที่ถกู ต้ องให้ กบั ผู้อื่น เพื่อให้
เกิ ดความมั่นใจและเข้ าถึงความต้ องการของประชาชน ซึ่งสิ่งอานวยความสะดวกที่มี อยู่ทัง้ หมดจะ
สามารถเข้ าถึงได้ และสิ่งอานวยความสะดวกของแต่ละประเภทต้ องสามารถเข้ าถึงได้
1.6 การจัดทาอุปกรณ์หรื อสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการ
สิ่งอานวยความสะดวกที่สร้ างขึ ้นใหม่จะต้ องสามารถเข้ าถึงและใช้ งานได้ สาหรับผู้ที่
มีความพิการ เช่น พื ้นที่จอดรถ ทางเดิน เพื่อให้ เกิดความสะดวกต่อผู้ที่มีความพิการให้ สามารถเข้ าถึง
พื ้นที่ดงั กล่าว ทังโปรแกรมและบริ
้
การที่จดั บริ การไว้ ให้ สามารถเข้ าถึงห้ องสุขา น ้าดื่ม โทรศัพท์ หรื อสิ่ง
อานวยความสะดวกที่มีการเปิ ดให้ บริ การแก่ประชาชน รวมถึงมีมาตรการอื่นๆ เพื่อให้ ทุกคนมีโอกาส
และได้ รับประโยชน์จากการบริ การ สามารถเข้ าถึงสิ่งอานวยความสะดวกและโปรแกรมทุกรายการ
1.7 การแปลความหมาย / ตีความของแผนและแผนที่
องค์ กรการใช้ เวลาว่างต้ องใช้ แผนและแผนที่ ส าหรั บตอบวัตถุประสงค์ ทัง้ หลาย
แผนส าหรับการเปิ ดพื น้ ที่ และสวนสาธารณะ พื น้ ที่ เด็กเล่น สระว่ายนา้ เส้ นทางการเดิน และศูนย์
นันทนาการกลางแจ้ งและในร่ ม โดยแผนและแผนที่ ยังต้ องมีการพัฒนาและสิ่งอานวยความสะดวก
เครื่ องหมาย สัญลักษณ์ นักวิชาชี พนันทนาการควรพิ จารณาการพัฒ นาและการแปลความหมาย
ของแผนและแผนที่ นอกเหนื อจากภารกิ จและเป้าหมายขององค์ กร ดังนี ้ ลักษณะทางนิ เวศวิทยา
ลักษณะทางกายภาพธรรมชาติ ผลกระทบต่อมนุษย์และวัฒนธรรม กฎหมาย และโครงสร้ างพืน้ ฐาน
การดาเนินการนี ้ควรมีทงข้
ั ้ อดีและข้ อเสียในการให้ บริ การ
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1.8 การติดตามสังเกต
เป็ นสิ่ งส าคัญ ที่ ต้ องด าเนิ นการตรวจสอบความถูกต้ องในการด าเนิ นงานของ
ผู้รั บเหมา ไม่ ว่าจะเป็ นการปรั บปรุ ง ซ่ อมแซม นักวิ ชาชี พนันทนาการควรจะไปตรวจสอบบ่ อยๆ
เนื่ องจากเป็ นความรับผิ ดชอบของตนและเป็ นการสร้ างสัมพันธ์ กับผู้ที่ เกี่ ยวข้ อง และเพื่ อให้ แก้ ไข
เพิ่มเติมระหว่างการก่อสร้ างได้ ซึ่งต้ องทาการศึกษารวบรวมเอกสาร การค ้าประกัน คู่มือที่มีทงั ้ หมด
อ่านคูม่ ือการใช้ งานสาหรับอุปกรณ์ตา่ งๆ ที่มีการพัฒนา บารุงรักษา
2. การจัดการบารุงรักษา (Maintenance Management)
2.1 การจัดการและดูแลรักษามาตรฐาน
การจัดการมาตรฐานการบารุ งรักษา ถื อเป็ นการตัดสินใจขององค์กรที่จะกาหนด
ระดับของการบ ารุ งรั กษา ซึ่งเป็ นการตัดสิ นใจยากที่ สุด เพราะสิ่ งที่ ต้ องการอาจจะไม่ มี ทางเลื อก
ที่ จ ากั ด แต่ อาจจะจ ากั ดด้ วยทรั พ ยากร ดังนัน้ การจัดการมาตรฐานที่ มี ให้ เกิ ดความพึ งพอใจ
ต้ องคานึงถึงทรัพยากรที่มีอยูข่ ององค์กรด้ วย
การบ ารุ งรั กษามี ปั จจัยหลายส่ วนที่ ต้ องค านึ งถึ ง ไม่ ว่ าจะเป็ นการรั กษาพื น้ ที่
สภาพแวดล้ อม รวมไปถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ บริการ ความสะดวกสบาย งบประมาณ กฎหมาย นัก
วิชาชีพนันทนาการต้ องดาเนินการรักษา ดูแลความสะอาดพื น้ ที่ สิ่งอานวยความสะดวก ทาให้ เกิ ด
ความพึงพอใจโดยรวม ซึ่งจะต้ องศึกษามาตรฐานการดูแลรักษาทรัพยากร สิ่ งแวดล้ อม และต้ องคง
ความเป็ นมาตรฐานไว้ จะต้ อ งจัด ท าแผนการบ ารุ ง รั ก ษา ก าหนดการบ ารุ งรั กษา การจัดการ
บารุ งรักษา เพื่อดาเนินการอย่างเป็ นระบบ บรรลุเป้าหมาย เกิดประสิทธิภาพในการทางาน โดยการ
วิเคราะห์ จาแนกสินค้ า วัสดุที่ต้องดาเนินการ กาหนด วางแผนเวลาการบารุ งรักษา ดาเนินการและ
กากับดูแลจนเสร็ จสมบูรณ์ ประเมินผลการดาเนินการบารุ งรักษาและแก้ ไขให้ ถกู ต้ อง ซึ่งต้ องมุ่งเน้ นที่
ทรัพยากรเป็ นสาคัญ
2.2 การพัฒนาการจัดการอุปกรณ์ที่เป็ นอันตราย
องค์ ก รการใช้ เวลาว่ า งมี ก ารด าเนิ น งานมากขึ น้ และมี วั ส ดุ ที่ เป็ นอั น ตราย
ที่ หลากหลาย ทาให้ ต้องมี นโยบายที่ เฉพาะเจาะจง และวิธีการเก็ บรักษา ความปลอดภัย และการ
ประยุกต์ใช้ ในกรณีที่หน่วยงานไม่มีพนักงานที่ได้ รับการฝึ กฝนการจัดการวัสดุที่เป็ นอันตราย
วิธีการในการจัดการกับวัสดุที่เป็ นอันตราย ควรได้ รับคาแนะนาจากเอกสารข้ อมูลผู้
ที่ ผลิ ต สารเคมี เหล่ า นี ้ ประเภทของวั ส ดุ ที่ เป็ นอั น ตรายที่ ใช้ เป็ นประจ าในองค์ ก รการใช้
เวลาว่าง ศูนย์บริ การนันทนาการ เช่น สารคลอรี นสาหรับสระว่ายน ้า อุปกรณ์ทาความสะอาด สารเคมี
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กาจัดวัชพื ช ดังนัน้ ต้ องจัดเก็บข้ อมูลของสารเคมีที่มีใช้ อยู่ในหน่วยงาน ต้ องจัดพืน้ ที่เก็บสารเคมีให้
เหมาะสม ซึง่ สิ่งเหล่านี ้พนักงานต้ องได้ รับความรู้ การฝึ กอบรมเฉพาะทาง
2.3 การทาตามกฎระเบียบข้ อบังคับของสหพันธ์ / สหภาพ
หน่วยงานของรั ฐมี กฎระเบี ยบหลายอย่างที่ ส่งผลกระทบต่อการด าเนิ นงานของ
อุทยานนันทนาการ และมีการเข้ าไปตรวจสอบ ดังนัน้ จะต้ องมีการฝึ กอบรม การดาเนินงานเกี่ ยวกับ
วัสดุที่เป็ นอันตราย ต้ องเก็บข้ อมูลความปลอดภัยที่ สาคัญ ข้ อมูลสุขภาพซึ่งอาจจะส่งผลกระทบใน
อนาคตได้ รวมไปถึงการตรวจสอบการทางการเงิน งบประมาณ
2.4 การควบคุมจัดการโปรแกรมดูแลและป้องกัน
การบารุงรักษาเชิงป้องกันเป็ นการดาเนินการเพื่อยึดอายุการใช้ งานของอุปกรณ์ คือ
การตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ าอุ ป กรณ์ ท าความสะอาดอย่ างถู กต้ อง อุ ป กรณ์ จะใช้ งานได้ มากขึ น้
ทาให้ การบริ การ การใช้ งานได้ ดีขึ ้น ทาให้ ลดค่าใช้ จา่ ยในการบารุงรักษา
2.5 การแนะนาจัดเตรี ยม ซ่อมแซม / เปลี่ยนอุปกรณ์หรื อสิ่งอานวยความสะดวก
สิ่ งอ านวยความสะดวกและอุปกรณ์ ที่ ใช้ เป็ นประจ า เพื่ อให้ บริ การแก่ ประชาชน
ดังนัน้ การซ่อมแซม ทดแทน และการปรับเปลี่ยนเป็ นส่วนที่ จาเป็ นของการบารุ งรักษา ซึ่งเมื่ อมีการ
ตรวจสอบแล้ วนัน้ จะต้ องตัดสินใจระหว่างการซ่อมแซมหรื อเปลี่ยน โดยขึ ้นอยู่กบั อายุการใช้ งาน ความ
ทั น สมั ย รวมถึ งค่ าใช้ จ่ ายที่ เกิ ด ขึ น้ จากการซ่ อ มแซม ทั ง้ นี ้ การซ่ อ มแซมท าได้ โดยผู้ รั บ เหมา
หรื อพนักงานซ่อมบารุ งของหน่วยงานตนเอง หากเกินความสามารถของพนักงานซ่อมบารุ งแล้ วนัน้
ต้ องดาเนินการจ้ างผู้รับเหมา เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้ หน่วยงานต้ องศึกษารายละเอียดการเสนอราคา
การซ่อมแซมเป็ นสัญญาตามขันตอนที
้
่ถกู ต้ อง
2.6 การดาเนินการตรวจตราควบคุมรักษาเป็ นประจา
การควบคุมรักษาหรื อปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวก อุปกรณ์ ต่างๆ ไม่ควรละเลย
งานเหล่านี ้อาจจะส่งผลกระทบต่อการบริ การ พนักงานจะต้ องได้ รับการฝึ กฝนและยอมรับเงื่อนไขการ
ทางาน ต้ องเข้ าใจระดับคุณภาพของการบารุงรักษาที่หน่วยงานต้ องการ
2.7 ตรวจตราลักษณะทางภูมิประเทศ
นักวิชาชีพนันทนาการควรเข้ าใจการจัดพื ้นที่ การจัดสวน ลักษณะทางภูมิประเทศ
ที่ จ ะเป็ นเครื่ องมื อที่ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพในการดึ งดู ด ความสนใจของผู้ มาใช้ บริ การด้ วยธรรมชาติ
ของพื น้ ที่ และต้ องเข้ าใจถึ งความสัมพันธ์ ของการจัดพื น้ ที่ และการจัดโปรแกรมการใช้ เวลาว่าง
เพื่ อออกแบบให้ ตรงตามเป้าหมาย ซึ่งการบ ารุ งรักษาภูมิ ทัศน์ ที่ดี คือ การกาหนดเป้าหมายและ
วัต ถุ ป ระสงค์ ข องแผน รายการที่ ด าเนิ นการบ ารุ งรั กษา และรู ปแบบตารางงานประจ าและงาน
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บารุ งรักษา การใช้ อุปกรณ์ ความรู้ ของบุคลากรทัง้ ทางตรงและทางอ้ อม รวมถึงความเชี่ยวชาญของ
พนักงานแต่ละคน
2.8 การเขี ย นสัญ ญาและรายละเอี ย ดการประเมิ น ราคาของงานในสิ่ ง ก่ อ สร้ าง
และการดูแลรักษา
นักวิชาชีพนันทนาการจะต้ องให้ ความช่วยเหลือ เตรี ยมพร้ อมเกี่ ยวกับการเสนอ
ราคา สัญญาจ้ างในการทางาน เพื่อให้ แน่ใจว่ารายละเอียดที่มีการเตรี ยมการดาเนินงาน รวมถึงการ
พิจารณาความเหมาะสม องค์ประกอบพืน้ ฐานที่สาคัญในการก่อสร้ างหรื อการบารุ งรักษา เพื่อให้ ได้
งานตามสัญญาการก่อสร้ างหรื อการบารุงรักษา
2.9 สังเกตการณ์การทางานของผู้รับจ้ างและที่ปรึกษา
องค์กรการใช้ เวลาว่างมีการดาเนินงานจัดทาสัญญากับบุคคลหรื อหน่วยงานอื่นๆ
เพื่ อดาเนินการเกี่ ยวกับสิ่งอานวยความสะดวก รวมไปถึงโปรแกรมการบริ การต่างๆ ซึ่งจะต้ องได้ รับ
ค าแนะน าจากผู้เชี่ ยวชาญเฉพาะทางในการด าเนิ นงานนัน้ ๆ นักวิ ชาชี พนันทนาการจึ งมี หน้ าที่
ตรวจสอบการทางานของผู้รับเหมาและที่ปรึกษา เพื่อให้ เป็ นไปตามสัญญาและเกิดประโยชน์สงู สุดแก่
องค์กร
3. การดาเนินการสิ่งอานวยความสะดวก (Facility Operation)
3.1 การพัฒนาและจัดเตรี ยมความพร้ อมสาหรับเปิ ดหรื อปิ ดการให้ บริ การสิ่งอานวย
ความสะดวก
นักวิชาชี พนันทนาการมี หน้ าที่ รับผิดชอบในการเปิ ดหรื อปิ ดการใช้ งานสิ่งอานวย
ความสะดวกหรื อพื ้นที่ให้ บริ การ และสร้ างขันตอนของกระบวนการทั
้
ง้ 2 นี ้ วิธีปฏิบตั ิโดยทัว่ ไป คือ การ
สร้ างรายการเพื่ อตรวจสอบความเป็ นรู ป แบบเดี ยวกั น และความละเอี ยดของขั น้ ตอนการเปิ ด
หรื อปิ ดใช้ งานโดยไม่ค านึงถึงว่าพนักงานคนใดเป็ นคนท างาน การสร้ างรายการตรวจสอบเหล่านี ้
เป็ นหน้ าที่ความรับผิดชอบของผู้จดั การขันต้
้ น สิ่งอานวยความสะดวก/พื ้นที่ให้ บริ การขันต้
้ น ขันตอน
้
การเปิ ดหรื อปิ ดการใช้ งานมีอยู่ 2 อย่าง คือ
1) ขั น้ ตอนแบบรายวั น จะให้ ความส าคั ญ กั บ ความพร้ อมของสิ่ ง อ านวย
ความสะดวก การตรวจสอบพืน้ ที่ให้ มี ความปลอดภัยที่จะเข้ าร่ วมกิจกรรม นอกจากนี ้ ต้ องมี การ
อธิ บายเกี่ ยวกับการเปิ ดใช้ งานพื น้ ที่ ต่างๆ สิ่งอานวยความสะดวก การตัง้ ค่าไฟส่องสว่างและการ
ควบคุมอุณหภูมิ และการจัดห้ องต่างๆ ด้ วยเฟอร์ นิเจอร์ และอุปกรณ์ อื่นๆ ที่ช่วยอานวยความสะดวก
หากเกิดความผิดปกติ พนักงานที่ ประจาการจะต้ องมีวิธีการปฏิบตั ิอย่างเหมาะสม เช่น หากมีการบุก
รุ ก เข้ ามาในตอนกลางคื น ก็ จ าเป็ นจะต้ องเรี ยกต ารวจ หากท่ อ น า้ มี รอยรั่ ว ค าสั่ ง งาน
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ก็ จ าเป็ นจะต้ องส่งไป นักวิชาชี พนันทนาการมี หน้ าที่ รับผิ ดชอบในการพัฒ นาขัน้ ตอนที่ เหมาะสม
ส าหรั บตอบสนองต่อเหตุการณ์ ที่ อาจจะเกิ ด ขึน้ ได้ ในหลายรู ปแบบ และอบรมพนักงานในการใช้
ขันตอนเหล่
้
านี ้ให้ ถกู ต้ อง
ขันตอนการปิ
้
ดการใช้ งานในแต่ละวัน โดยส่วนใหญ่แล้ วจะเน้ นไปที่ความปลอดภัย
ของสิ่งอานวยความสะดวก และการปิ ดระบบกลไกของอาคารเพื่ อประหยัดพลังงาน อาจมีการสร้ าง
รายการตรวจสอบการท างานที่ ส าคัญ ซึ่งต้ องท าการตรวจสอบด้ วยบุคคลอย่างละเอี ยด เพื่ อที่ จะ
ตรวจสอบว่า 1) ผู้ดูแลได้ ออกจากพื ้นที่ไปแล้ ว 2) ระบบกลไกทุกอย่างที่จาเป็ นจะต้ องมีการปิ ดระบบ
ถูกจัดการเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว และ 3) พื ้นที่มีความปลอดภัย
2) ขั น้ ตอนตามฤดู ก าล จะให้ ความส าคั ญ กั บ การเปิ ดและปิ ดระบบกลไก
พร้ อมตรวจสอบให้ แน่ใจว่าในระหว่างการเปิ ดใช้ งาน สิ่งอานวยความสะดวกนันอยู
้ ่ในสภาพที่ใช้ งานได้
และพร้ อมสาหรับการใช้ งานในครัง้ ต่อไป นักวิชาชีพนันทนาการจะมีหน้ าที่รับผิดชอบในการทารายการ
ตรวจสอบให้ ครอบคลุมเพื่อตรวจสอบให้ แน่ใจว่ามีการปิ ดการใช้ งานสิ่งอานวยความสะดวกเรี ยบร้ อยแล้ ว
เพื่ อจะได้ ประหยัดพลังงาน และเพื่ อให้ แน่ใจว่าสิ่งอานวยความสะดวกถูกเปิ ดใช้ งานและวางอยู่ใน
สภาพใช้ งานที่ดี นอกจากการสร้ างรายการตรวจสอบแล้ ว นักวิชาชีพนันทนาการยังมีหน้ าที่รับผิดชอบ
ในการตรวจดูการดาเนินการอีกด้ วย
3.2 การจัดหาและจัดการดูแลโดยเฉพาะสิ่งก่อสร้ างหรื อทัว่ บริเวณ
การควบคุมดูแลสิ่งอานวยความสะดวกหรื อพืน้ ที่ จะรวมถึงการสังเกตพฤติกรรมที่
เกิ ดขึ น้ และการลงมื อปฏิ บัติ ที่ จ าเป็ นต่ อการรั กษาสิ่ งอ านวยความสะดวก ควบคุม พฤติ กรรม
และตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน เช่น การมีทีมช่วยชีวิตบริ เวณสระว่ายนา้ ก็เป็ นอีกตัวอย่างหนึ่งของการ
จัดหาการควบคุมดูแลสิ่งอานวยความสะดวก ในกรณี นี ้ จะมีขนตอนที
ั้
่เข้ มงวดสาหรับการจัดหาการ
ควบคุมดูแล เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงเพราะเป็ นกิจกรรมทางน ้า
สิ่ งอานวยความสะดวกบางอย่างมี การสร้ างรายการการปฏิ บัติงานเพื่ อสร้ างการ
สารวจตรวจตราอย่างเป็ นระบบ ตัวอย่างโดยทั่วไปจะรวมไปถึงรายการตรวจสอบของรายละเอี ยด
ดังต่อไปนี ้
- ตรวจสอบสิ่ งอานวยความสะดวกในห้ องนา้ ห้ องครัว และพื น้ ที่ ที่มี การใช้ งานสูง
เป็ นช่วงๆ โดยที่เน้ นไปที่เรื่ องความสะอาด
- แยกและเตรี ยมอุปกรณ์ ที่จาเป็ นสาหรับแต่ละกิจกรรมเอาไว้ เพื่อที่จะได้ นาไปใช้
ตามกาหนดการ
- จัดการทาความสะอาดกรณีฉกุ เฉิน
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- การเดินตรวจสอบสิ่ งอานวยความสะดวก เพื่ อสร้ างการควบคุมดูแล ตรวจสอบ
ให้ แน่ ใจว่ าพื น้ ที่ ทุ กพื น้ ที่ มี การตรวจสอบเป็ นช่ วงๆ ตามรายละเอี ยดดังต่ อไปนี :้ อันตรายและ
ความปลอดภั ย การฝ่ าฝื นกฎความปลอดภั ย โดยผู้ ดู แ ล การใช้ อุ ป กรณ์ อย่ า งไม่ ป ลอดภั ย
การเอะอะโวยวาย หรื อ การด าเนิ น งานที่ ไม่ เหมาะสมอื่ น ๆ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องกิ จ กรรมนี ค้ ื อ
เพื่อตรวจสอบโปรแกรมการดาเนินงานเพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมตระหนักรู้ถึงประสบการณ์นนั ทนาการ
ที่มาเข้ าร่วมได้ อย่างมีความสุข
3.3 การจัดการขันตอนดู
้
แลความปลอดภัย
การรักษาความปลอดภัยถื อเป็ นการจัดการที่สาคัญมากในองค์กรการใช้ เวลาว่าง
ผู้เข้ ามาใช้ บริ การรวมถึ งพนักงานจะต้ องรู้ สึ กปลอดภัยเมื่ อเข้ ามาใช้ งานหรื อท างานในพื น้ ที่ หรื อ
สิ่งอานวยความสะดวก ต้ องมี มาตรการปฏิบัติรักษาความปลอดภัยบริ เวณทางเข้ าและรอบบริ เวณ
จาเป็ นต้ องมีแสงสว่างที่เพียงพอ เพื่อหลีกเลี่ยงการลักขโมยหรื อการก่ออาชญากรรม ควรมีเจ้ าหน้ าที่
เดินลาดตระเวนพื ้นที่ต่างๆ อาจดาเนินการจ้ างเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อให้ ความคุ้มครองมี
ประสิทธิภาพมากขึ ้น
3.4 การควบคุมและดูแลตรวจสอบความปลอดภัย
การตรวจสอบ คื อ การตรวจสอบอุ ป กรณ์ ทุ กชิ น้ หรื อสิ่ งอ านวยความสะดวก
ตรวจสอบสภาพและจุดบกพร่ องต่างๆ เพื่ อให้ เกิ ดความมั่นใจในการใช้ อุปกรณ์ หรื อสิ่ งอ านวย
ความสะดวก ดังนัน้ การควบคุม ตรวจสอบเป็ นรากฐานสาหรับการวางแผนการจัดการความเสี่ยงที่ดี
และการจัดการบารุงรักษา
นักวิชาชี พนันทนาการมี หน้ าที่ พัฒนาและตรวจสอบความปลอดภัย และวิธี การ
จัด การสิ่ ง อ านวยความสะดวกและอุป กรณ์ มี ก รอบเวลาในการด าเนิ น การตรวจสอบรายวัน
รายสัปดาห์ รายเดือน หรื อรายปี ขึน้ อยู่กับพื น้ ฐานอายุการใช้ งานของอุปกรณ์ นัน้ ๆ ความถี่ ในการ
ตรวจสอบขึ ้นอยูก่ บั ความเสี่ยงที่เกิดขึ ้นเมื่อทากิจกรรม
การตรวจสอบอุปกรณ์ การใช้ งานต้ องให้ ความส าคัญ เรื่ องความเสี่ ยงในการจัด
กิจกรรมนันๆ
้ และการตรวจสอบสิ่งอานวยความสะดวกมักจะดาเนินการเป็ นประจาทุกปี เพื่อให้ มนั่ ใจ
ถึงความแข็งแรงของโครงสร้ างและส่วนประกอบอื่นๆ นักวิชาชีพนันทนาการต้ องเข้ าใจถึงความสาคัญ
ส่วนนี ้ เพื่อให้ การบริ การเกิดขึ ้นได้ อย่างต่อเนื่อง เป็ นการแสดงให้ เห็นถึงความใส่ใจจัดการสิ่งอานวย
ความสะดวก เกิดความพึงพอใจและประสบการณ์ การใช้ เวลาว่างที่ดี ไม่ว่าจะเป็ นความสะอาด การ
วางในพื ้นที่ที่เหมาะสม สภาพแวดล้ อมภายในและภายนอก การเช็คระบบการเปิ ด-ปิ ดอุปกรณ์ตา่ งๆ
เพื่อให้ พร้ อมใช้ งานในวันถัดไป
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ดั ง นั น้ สมรรถนะหลั ก (Core Competency) ในการท างานจะเป็ นการให้ บริ ก าร
ที่ไม่เฉพาะเจาะจง จึงทาให้ สมรรถนะหลักในการทางานของนักวิชาชีพนันทนาการเน้ นสมรรถนะ
ด้ านการดาเนินงาน ประกอบด้ วย การวางแผน การพัฒนา และการจัดการทรัพยากร (Resource
Planning, Development, and Management) เป็ น ก ารพั ฒ น าแล ะจั ด เต รี ยม แผ น แม่ บ ท
การจัดการทรัพยากร ประเมินผลการจัดการ และชี ้แจงรายละเอียดสาหรับการพัฒนาทรัพยากร
เก็บรักษาทรัพยากรที่มีในองค์กร จัดทาอุปกรณ์ หรื อสิ่งอานวยความสะดวกตามความเหมาะสม
ความต้ องการสาหรับผู้รับบริ การ รวมไปถึงสาหรับคนพิการ และติดตาม สังเกต ปรับปรุง ซ่อมแซม
การจั ด การบ ารุ ง รั ก ษา (Maintenance Management) การจั ด การ ดู แ ลรั ก ษาพื น้ ที่ อุ ป กรณ์
สิ่ ง อ านวยความสะดวกให้ เป็ น ไปตามมาตรฐาน ควบคุม ดูแ ล ป้อ งกัน การจัด การโปรแกรม
การแนะนาจัดเตรี ยม ซ่อมแซม ตรวจตราอุปกรณ์ หรื อสิ่งอานวยความสะดวกเป็ นประจา อีกทัง้
ควบคุม สังเกตการทางานของผู้รับจ้ างและที่ปรึกษาในงาน และการดาเนินการสิ่งอานวยความสะดวก
(Facility Operation) การพัฒ นาและจัด เตรี ย มความพร้ อมส าหรั บ เปิ ดหรื อ ปิ ดการให้ บ ริ ก าร
สิ่งอานวยความสะดวก การจัดหาและจัดการดูแล โดยเฉพาะสิ่งก่อสร้ างหรื อทัว่ บริ เวณ การจัดการ
ขันตอนดู
้
แลความปลอดภัย และการควบคุมและดูแลตรวจสอบความปลอดภัย

สมรรถนะ
ด้ านการดาเนินงาน

การวางแผน การพัฒนา
และการจัดการทรัพยากร
การจัดการบารุงรักษา
การดาเนินการสิ่งอานวยความสะดวก

ภาพประกอบ 7 สมรรถนะหลักด้ านการดาเนินงานของผู้นานันทนาการ/นักวิชาชีพนันทนาการ
ที่ ม า : J. Robert Rossman; & William R. McKinney. (2000). The Official Study
Guide for the Certified Park and Recreation Professional. p. 101.
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จากสมรรถนะนักวิชาชีพ นันทนาการด้ านการดาเนินงาน จะประสบผลสาเร็ จตามที่ได้
ตังเป้
้ าหมายไว้ ให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความสามารถในการจาแนกข้ อมูลเกี่ยวกับ
การดาเนินงานนันทนาการใดบ้ างที่มี ความเกี่ ยวข้ องกับงาน (Recall) สามารถประยุกต์ความรู้
ความเข้ าใจเกี่ยวกับการดาเนินงานนันทนาการไปใช้ ประยุกต์ในการทางาน (Application) และมี
ความสามารถในการวิ เคราะห์ โดยน าความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ย วกับ การด าเนิ น งานนันทนาการ
ไปวิเคราะห์แก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้นกับงานนันทนาการได้ (Analysis)

การจาแนกข้ อมูล
(Recall)

การประยุกต์
(Application)

การวิเคราะห์
(Analysis)

ภาพประกอบ 8 การวัดสมรรถนะด้ านการดาเนินงาน
ที่ ม า : J. Robert Rossman; & William R. McKinney. (2000). The Official Study
Guide for the Certified Park and Recreation Professional. p.13
นอกจากนี ้ ผู้ที่ทางานทางด้ านนันทนาการหรื อผู้ที่ศกึ ษาอยูใ่ นวิชาชีพนันทนาการ จะต้ อง
มี สมรรถนะหลั ก ที่ เกี่ ยวข้ องกั บ การจั ด การนั น ทนาการและการใช้ เวลาว่ า ง (Leisure
Management) สมรรถนะหลักที่เกี่ยวข้ องส่วนใหญ่ จะเกี่ยวกับการจัดการในงานบริ การที่ต้อ งใช้
พื ้นฐานความรู้เกี่ยวกับหลักการจัดการสมัยใหม่ (Modern Management) เป็ นตัวกาหนดหรื อเป็ น
ปั จจัยที่สร้ างทิศทางหรื อการแสดงออกทางพฤติกรรมของคนในองค์กรโดยรวมให้ เป็ นไปในทิศทาง
เดียวกัน สามารถสนับสนุนการดาเนินการขององค์กรให้ บรรลุเป้าหมายได้ อย่างมี ประสิทธิ ภาพ
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(Lucia & Lepsinger, 1999) ผู้เขี ยนเห็น ถึง ความส าคัญ ของสมรรถนะนัก วิช าชี พ นันทนาการที่
จาเป็ นสาหรับพลเมืองที่อยู่ในชุมชนและในท้ องถิ่น ได้ แก่ ศูนย์กีฬาและนันทนาการ สมาคม สโมสร
และพิพิธภัณฑ์ เป็ นต้ น ฉะนัน้ การให้ บริ การจึงเป็ นการให้ บริ การในภาพกว้ างที่เป็ นการตอบสนองต่อ
ความต้ องการกิจกรรมนันทนาการในภาพรวม
จากที่ได้ กล่าวมา นักวิชาชีพนันทนาการ (Recreation Professional) จะต้ องมีสมรรถนะ
กลุ่มความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะบุคคล (Attributes) ซึ่งจะสะท้ อนให้ เห็น
จากพฤติกรรมในการทางานที่แสดงออกของแต่ละบุคคลที่สามารถวัดและสังเกตเห็นได้ จะช่วย
สนับสนุนให้ องค์กรบรรลุเป้าหมายตามวิสยั ทัศน์ได้ จึงจาเป็ นต้ องมีความรู้และทักษะในการบริการ
ที่ต้องใช้ การบริ หารความสัมพันธ์ ในการทางาน และต้ องมีความรู้ ความสามารถ เข้ าใจถึงหน้ าที่
ทางการจัดการที่เกี่ยวข้ องกับงานของตนเอง ไม่ว่าจะเป็ นการวางแผนงาน การจัดระเบียบองค์กร
การชี ้นา หรื อแม้ กระทัง่ การควบคุมและการประเมินผล ซึ่งถือว่าเป็ นสมรรถนะหรื อความสามารถ
ประการต้ นๆ ที่ผ้ ทู างานด้ านนันทนาการต้ องมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพของตน และเป็ นตัวชี ้วัด
ความสามารถและบ่งบอกถึ ง ความแตกต่างที่ จ ะเป็ น ปั จ จัย ท าให้ ก ารจัด การต่า งๆ ในองค์ ก ร
นันทนาการและการใช้ เวลาว่างบรรลุผลสาเร็จตามที่ได้ ตงเป้
ั ้ าหมายไว้
ฉะนัน้ สมรรถนะหลักในการทางานของนักวิชาชีพนันทนาการที่จะต้ องมีอนั ดับแรก คือ
สมรรถนะด้ านการดาเนิน งาน ความสามารถในการใช้ ความรู้ ในการปฏิ บัติงานของนักวิชาชี พ
นัน ทนาการ ที่ เ ป็ นองค์ ค วามรู้ ด้ านการด าเนิ น งานนั น ทนาการ (Operation) ด้ า นต่ า งๆ คื อ
การวางแผน การพัฒนา และการจัดการทรัพยากร การบารุงรักษา และการดาเนินการสิ่งอานวย
ความสะดวก เพราะนักวิชาชีพนันทนาการในด้ านนี ้จะมีหน้ าที่ในการควบคุมดูแลภายในหน่วยงาน
นันทนาการที่เกี่ยวข้ องกับการทางานทัว่ ๆ ไป มีระดับการจัดการงานอยูใ่ นระดับกลาง (Middle Level)
มีหน้ าที่ควบคุม ดูแลในกระบวนการทางานที่ประกอบด้ วย การประสานงาน การควบคุมสัง่ การ
การประเมิ นผลการทางานของเจ้ าหน้ าที่ และอาสาสมัครในหน่วยงาน อี กทัง้ ยังเป็ นผู้ที่ส่งเสริ ม
สนับสนุนการให้ บริ การให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตงไว้
ั ้ และช่วยเหลือให้ สมาชิกและเจ้ าหน้ าที่มี
การทางานที่ มี ประสิทธิ ผล เป็ นผู้ที่มี ความสามารถในการควบคุม และสั่งการผู้นาในระดับการ
บริ การโดยตรง (Direct service) โดยใช้ ความสามารถของตนทาให้ องค์กรประสบความส าเร็ จ
ตามที่ได้ ตงเป้
ั ้ าหมายไว้
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แนวคิดเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพ
การมี ม าตรฐานวิ ช าชี พ จัด ได้ ว่า เป็ น ประเพณี ที่ ยึ ด ถื อ กัน มาช้ านานในวงการธุ รกิ จ
เนื่องจากการร่ วมมือสร้ างความสาคัญในการยึดมั่นกับมาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็ นในงานบริ การ ใน
การใช้ ความสามารถเฉพาะทางและประสบการณ์ ที่สมาชิกในสาขาวิชาชี พ นัน้ ๆ จะต้ องยึดถื อ
ปฏิ บัติต ามมาตรฐานที่ ก าหนดไว้ อ ย่างเคร่ ง ครัด (Morris; et al., 2006) โดยมาตรฐานวิ ช าชี พ
นักนันทนาการนัน้ ไม่ได้ กาหนดให้ นักนันทนาการทาหน้ าที่เพี ยงแค่ในโครงสร้ างตามกาหนดไว้
เท่านัน้ แต่ต้ องให้ ก ารบริ การสัง คม สร้ างแรงจูง ใจ และสร้ างคุณ ค่าหลัก การแห่ งนัน ทนาการ
ให้ เกิดขึ ้นในสังคมด้ วย
เอ็ดจินตัน, แฮนซัน และเอ็ดจินตัน (Edginton, Hanson, & Edginton, 1992) ได้ กล่าวถึง
บุคลากรที่จะมาทาหน้ าที่จดั โปรแกรมการใช้ เวลาว่างหรื อให้ บริ การนันทนาการไว้ ว่า ต้ องเป็ นผู้ที่
มีความสามารถ มีความเข้ าใจ รู้ความต้ องการ ความปรารถนา และโอกาสในการเข้ าร่วมกิจกรรม
เพื่ อสร้ างโอกาสให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมกิจกรรมได้ รับประโยชน์สูงสุดจากประสบการณ์ ชีวิต อันทรงคุณ ค่า
อันนามาซึง่ ความหมายของชีวิต
ฮิ ว แมน คิ เนติ ก ส์ (Human Kinetics, 2006) ได้ ก ล่ า วว่ า ผู้ที่ จ ะเข้ า มาเป็ นนัก วิ ช าชี พ
นันทนาการจะต้ องเป็ นผู้ที่มีความเข้ าใจในปรัชญาชีวิต รู้จกั เป้าหมายและหลักการของนันทนาการ
และต้ อ งมี ค วามเข้ าใจในธรรมชาติของมนุษ ย์ เพราะนัก วิช าชี พ นัน ทนาการจะต้ อ งท าหน้ า ที่
ให้ บริ การอยู่ต่อหน้ าลูกค้ าหรื อผู้ม ารับบริ การที่ต้ องการเข้ ามาสร้ างความสุนทรี ย์ด้วยกิจกรรมที่
นักวิชาชีพนันทนาการจัดไว้ ให้ ดังนัน้ การที่จะเข้ ามาเป็ นนักวิชาชีพนันทนาการควรทาการวิเคราะห์
ระบบนันทนาการให้ มีความเข้ าใจให้ ลึกซึ ้งเสียก่อน นักวิชาชีพนันทนาการต้ องสามารถวิเคราะห์
ความแตกต่างของชนิ ด ของนัน ทนาการได้ เพื่ อสามารถจัด บริ ก ารนัน ทนาการและใช้ ส ถานที่
ที่เหมาะสมกับกิจกรรมเพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมได้ รับประโยชน์สูงสุดในการเข้ าร่ วมกิจกรรมนันทนาการ
ตามที่นกั วิชาชีพนันทนาการได้ จดั วางโปรแกรมไว้
วิชาชีพนันทนาการในปั จจุบนั นัน้ จึงต้ องมีความชานาญอยู่ในระดับสูง มีความสามารถ
ที่หลากหลาย เพื่อรองรับกลุ่มผู้มาใช้ บริ การได้ อย่างเหมาะสม เพราะโลกมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มาอย่างต่อเนื่อง และกระบวนการนันทนาการก็มีความทันสมัยในตัวเองอยู่เสมอ ซึ่งในอดีตที่ผ่าน
มา นักนันทนาการวิชาชีพที่ประสบความสาเร็จในหน้ าที่การงานไม่จาเป็ นต้ องมีการศึกษาในระดับ
สูงมากนัก แต่เมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนไปตามยุคสมัย และความต้ องการการมีความรู้ทางการศึกษา
ที่เหมาะสม การได้ รับการฝึ กอบรมเป็ นพิเศษ การมี ความเชี่ ยวชาญและการมี ประสบการณ์ จึงมี
ความจาเป็ นเพื่อให้ การปฏิบตั หิ น้ าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพมีคณ
ุ ภาพ (Kraus, 1984)
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สมาคมนัน ทนาการนานาชาติ หมายถึ ง สมาคมหรื อ องค์ ก รที่ ท าหน้ าที่ ใ ห้ บริ ก าร
นันทนาการแก่สาธารณะที่เป็ นที่ร้ ูจกั และยอมรับในวงการนันทนาการอย่างกว้ างขวาง ซึ่งในสาขา
วิชาชีพนันทนาการในประเทศไทยนัน้ หากกล่าวถึงสมาคมนันทนาการระดับนานาชาติ จะต้ องมี
ราย ชื่ อขอ งส ม าค ม อุ ท ย าน แล ะนั น ท น าก ารแห่ งชาติ (National Recreation and Park
Association: NRPA) ในประเทศสหรัฐอเมริ กา, สภาการรับรองวิชาชีพนันทนาการบาบัดแห่งชาติ
(National Council for Therapeutic Recreation Certification: NCTRC) ใ น ป ร ะ เ ท ศ
สหรัฐอเมริ กา และองค์กรการใช้ เวลาว่างโลก (World Leisure Organization: WLO) ที่เป็ นที่ร้ ู จัก
และยอมรับของผู้ที่อยู่ในสาขาวิชาชีพนันทนาการ และสมาคมนันทนาการเหล่านีต้ ่างก็มีที่ตงใน
ั้
ประเทศสหรัฐอเมริ กาและแคนาดาเป็ นส่วนใหญ่ ส่วนสมาคมนันทนาการในประเทศไทยนัน้ ใน
วงการนัน ทนาการจะรู้ จักกัน ดี คื อ สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และนัน ทนาการ ตัง้ อยู่ที่ คณะ
วิทยาศาสตร์ การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวตั ถุประสงค์ของการดาเนินการที่เน้ นไปในทาง
พัฒนาวิชาการภายในกลุ่มสมาชิกเท่านัน้ และไม่ได้ มีการดาเนินการเกี่ยวข้ องกับมาตรฐานวิชาชีพ
แตกต่างจากวัตถุประสงค์ของสมาคมอุทยานและนันทนาการแห่งชาติ , สภาการรับรองวิชาชีพ
นันทนาการบาบัดแห่งชาติ และองค์กรการใช้ เวลาว่างโลก ที่มีวตั ถุประสงค์ของการดาเนินกิจการ
นอกจากทางวิช าการแล้ ว ยัง เน้ น ไปที่ ก ารให้ บ ริ ก ารนัน ทนาการแก่ส าธารณะและการพัฒ นา
มาตรฐานวิชาชีพด้ วย
นันทนาการในประเทศสหรัฐอเมริกา
สมาคมอุทยานและนันทนาการแห่งชาติ (National Recreation and Park Association:
NRPA) เป็ นองค์กรนันทนาการที่เกิดขึ ้นในประเทศสหรัฐอเมริ กา ที่ก่อตังขึ
้ ้นเพื่อพัฒนานันทนาการ
และอุทยาน อันเป็ นสถานที่ประกอบกิจกรรมนันทนาการที่หลากหลาย มีวิวฒ
ั นาการขององค์กร
มากกว่าหนึง่ ร้ อยปี เริ่มตังแต่
้ ในปี ค.ศ. 1906 ที่ใช้ ชื่อองค์กรเดิมในขณะนันว่
้ า สมาคมสนามเด็กเล่น
แห่งอเมริ กา (Playground Association of America) ต่อมาในปี ค.ศ. 1911 ได้ เปลี่ยนชื่อใหม่เป็ น
สมาคมสนามเด็กเล่นและนันทนาการแห่งอเมริ กา (Playground and Recreation Association
of America) จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1926 ได้ มี การเปลี่ ยนชื่ ออีกครัง้ หนึ่ งเป็ น สมาคมนันทนาการ
แห่ ง ชาติ (National Recreation Association) และในปี ค.ศ. 1965 เกิ ด การยุ บ รวมสมาคม
ที่เกี่ยวข้ องกับนันทนาการและอุทยาน อันประกอบด้ วย (Human Kinetics, 2006)
1. สมาคมนันทนาการแห่งชาติ (The National Recreation Association: NRA)
2. สถาบันอุทยานแห่งสหรัฐ (American Institute of Park Executive: AIPE)
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3. ที่ประชุมอุทยานของรัฐแห่งชาติ (National Conference on State Park: NCSP)
4. สมาคมสวนสัตว์ อุทยาน และพิพิธภัณฑ์สตั ว์น ้าแห่งสหรัฐ (American Association
of Zoological Parks and Aquariums: AAZPA)
5. สมาคมนันทนาการแห่งสหรัฐ (The American Recreation Society: ARS)
และทังห้
้ าองค์กรนี ้ได้ ถกู รวมเข้ าเป็ นองค์กรขนาดใหญ่ โดยได้ รับการสนับสนุนทุนในการ
จัดตังองค์
้ กรขึ ้นเป็ นครัง้ แรกจาก ลอเรนซ์ ร็ อคเฟลเลอร์ (Laurence Rockefeller) ผู้ที่ได้ ขึ ้นชื่อว่า
เป็ นนักบริ จาคการกุศลที่ยิ่งใหญ่แห่งสหรัฐ อเมริ กา เพื่อการพัฒนาระบบนันทนาการสู่ระดับชาติ
(National Recreation and Park Association, 2016) แล ะเพื่ อวั ต ถุ ป ระส งค์ ต าม น โย บ าย
สาธารณะขององค์กร ปั จจุบนั สมาคมอุทยานและนันทนาการแห่งชาติเป็ นองค์กรไม่แสวงหากาไร
ได้ รับเงินสนับสนุนการดาเนินการขององค์กรจากค่าธรรมเนียมการเป็ นสมาชิก การจัดการประชุม
และเงินสมทบการกุศล เงินเหล่านี ้ถูกใช้ เพื่อดาเนินการวิจยั การศึกษา และการดาเนินกิจกรรมตาม
นโยบายเพื่ อการสนับสนุนและส่งเสริ มนันทนาการ โดยมี ส านัก งานใหญ่ อ ยู่ในเมื อ งแอชเบิ ร์น
(Ashburn) รัฐเวอร์ จิเนีย (Virginia) กับ รัฐวอชิงตัน ดี.ซี (Washington D.C.) และมีองค์กรสมาชิก
ตังกระจายอยู
้
่ทวั่ สหรัฐอเมริ กาและแคนาดา เป้าหมายการดาเนินกิจกรรมของสมาคมนันทนาการ
และอุทยานแห่งชาติ ได้ แก่
1. สร้ างพลังชุมชนในชุมชน สร้ างคุณค่าให้ ชีวิต และความยัง่ ยืน
2. สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3. ส่งเสริมสุขภาพและปรับปรุงสุขภาพ
4. ดูแลและรักษาให้ สวนสาธารณะมีคณ
ุ ภาพและสร้ างประสบการณ์นนั ทนาการ
5. ให้ การสนับสนุนทางการเงินเพื่อพัฒนากิจการนันทนาการและสวนตามกฎหมาย
6. สนับสนุนการดูแลสิ่งแวดล้ อมและความสวยงามของธรรมชาติ
7. สร้ างความตระหนักในคุณค่าของการเล่น
8. สร้ างความปลอดภั ย และโอกาสในการเข้ าร่ ว มกิ จ กรรมนั น ทนาการและ
สวนสาธารณะอย่างทัว่ ถึง (National Recreation and Park Association, 2016)
สมาคมอุทยานและนัน ทนาการแห่งชาติ ถื อได้ ว่าเป็ น องค์กรนัน ทนาการที่ ใหญ่ และ
เก่าแก่ที่สดุ ในโลก (Human Kinetics, 2006) นอกจากวัตถุประสงค์ของการดาเนินงานข้ างต้ นแล้ ว
สมาคมอุทยานและนันทนาการแห่งชาติ ยังทาหน้ าที่ ควบคุม ดูแลและออกใบอนุญ าตประกอบ
วิชาชีพนันทนาการให้ แก่สมาชิก เพื่อเป็ นการสร้ างและรับรองมาตรฐานสูงสุดของการปฏิบตั ิงาน
ให้ เป็ นมืออาชีพโดยการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั ้ งด้ านโครงการอุทยาน นันทนาการ
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และการบริ การภายใต้ การรับรองของคณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติ และมาตรฐานวิชาชี พ
นันทนาการที่รับรองโดยสมาคมอุทยานและนันทนาการแห่งชาตินนั ้ ประกอบด้ วย
1. การรั บ รองเป็ นนั ก นั น ทนาการและอุ ท ยานวิ ช าชี พ (The Certified Park and
Recreation Professional: CPRP)
2. การรั บ รองเป็ น ผู้ต รวจสอบความปลอดภัย สนามเด็ ก เล่ น วิ ช าชี พ (The Certified
Playground Safety Inspector: CPSI)
3. การรับรองเป็ นผู้ปฏิบตั กิ ารทางน ้าวิชาชีพ (The Aquatic Facility Operator: AFO)
นอกจากใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ นั น ท นาการทั ง้ 3 ประเภ ทข้ างต้ นแล้ ว
ในสหรั ฐ อเมริ ก ายัง มี ใ บอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ นัน ทนาการอี ก 1 ประเภท ที่ ก าลัง มี ก าร
เจริ ญ เติบโตอย่างรวดเร็ ว คือ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาหรับนักนันทนาการบาบัด ที่เรี ยกว่า
การรับรองเป็ นผู้เชี่ยวชาญทางนันทนาการบาบัด (Certified Therapeutic Recreation Specialist:
CTRS) ที่ให้ การรับรองมาตรฐานโดยสภารับรองนันทนาการบาบัดแห่งชาติ (National Council for
Therapeutic Recreation Certification: NCTRC) ซึ่ ง เป็ น องค์ ก รที่ มี วัต ถุป ระสงค์ ค ล้ า ยคลึ ง กับ
สมาคมอุทยานและนันทนาการแห่งชาติ (Kunstler & Daly, 2010) ซึ่งการรับรองมาตรฐานวิชาชีพ
โดยการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนันทนาการในสหรัฐ อเมริ กานัน้ มีวิวฒ
ั นาการเริ่ มจากปี
ค.ศ. 1950 ถึ ง ปี ค.ศ. 1955 เริ่ ม ที่ รั ฐ แคลิ ฟ อร์ เนี ย นอร์ ธ แคโรไลน่ า และนิ ว ยอร์ ค ตามล าดับ
โดยการจัดตังแผนการรั
้
บรองและลงทะเบียนนักวิชาชีพนันทนาการ จนกระทั่งเมื่อปี ค.ศ. 1956
ได้ เริ่ ม มี การจัด ตัง้ คณะกรรมการเพื่ อ ทาหน้ าที่ บ ริ ห ารจัด การกระบวนการดังกล่าว ต่อมาในปี
ค.ศ. 1971 องค์กรนันทนาการ ได้ จัดตัง้ คณะกรรมการแห่งชาติขึน้ เพื่ อเป็ นองค์กรกลางในการ
กากับดูแลมาตรฐานวิชาชีพนันทนาการของประเทศ จนกระทัง่ ในปี ค.ศ. 1981 องค์กรนันทนาการ
ได้ จดั ทาโครงการการรับรองแห่งชาติขึ ้นเป็ นผลสาเร็จ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนามาตรฐาน
แห่งชาติขึน้ เพื่อการรับรองมาตรฐานวิชาชีพนันทนาการ 2) สร้ างการยอมรับให้ กับผู้ที่ได้ รับการ
รับรอง และ 3) สร้ างความมั่นใจให้ กับผู้จ้ างว่าผู้ที่ได้ รับ การรับรองมี ค วามรู้ และประสบการณ์
ครบถ้ วน
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โดยกาหนดให้ ผ้ ูที่ประกอบอาชีพ ด้ านนันทนาการและต้ องการได้ รับการรับรอง ต้ องมี
คุณสมบัตพิ ื ้นฐาน ดังนี ้
1. จบปริ ญ ญาตรี ด้ านนันทนาการ ที่องค์กรนันทนาการรับรองหลักสูตรและผ่านการ
ทดสอบการรับรองเป็ นนักนันทนาการและอุทยานวิชาชีพ หรื อ
2. จบปริ ญญาตรี หรื อสูงกว่า จากสถาบันที่ไม่ได้ รับการรับรองก็ได้ แต่ต้องจบหลักสูตร
การศึก ษาเอกนันทนาการ ที่ เป็ นหลักสู ต ร 2 ปี เป็ นอย่ างน้ อย มี ป ระสบการณ์ การท างานด้ าน
นันทนาการเต็มเวลา และผ่านการทดสอบการรับรองเป็ นนักนันทนาการและอุทยานวิชาชีพ หรื อ
3. จบปริ ญ ญาตรี หรื อ สู ง กว่ า สาขาวิ ช านั น ทนาการจากสถาบัน ในประเทศ
พร้ อมประสบการณ์ การทางานด้ านนันทนาการเต็มเวลาอย่างน้ อย 5 ปี และสอบผ่านการรับรอง
เป็ นนักนันทนาการและอุทยานวิชาชีพ (National Recreation and Park Association, 2016)
จากข้ อมูลข้ างต้ น พบว่า หลักสูตรการศึกษาในระดับปริญญาตรี กาลังได้ รับการยอมรับว่า
เป็ นองค์ประกอบพื ้นฐานสาคัญสาหรับวิชาชีพนันทนาการ เพราะเป็ นสิ่งที่ยืนยันให้ ผ้ จู ้ างยอมรับถึง
ความสามารถ ซึ่งในปี ค.ศ. 1985 องค์กรนันทนาการได้ ส่งเสริ มแนวคิดเกี่ยวกับความสาคัญของ
การรับรองว่า จะเป็ นเครื่ องหมายประกันคุณภาพของผู้ที่เข้ าไปทางาน โดยสร้ างกระแส “การรับรอง
คือความต้ องการพื น้ ฐานของนายจ้ าง” ต่อมาในปี ค.ศ. 1999 องค์ กรนัน ทนาการ ได้ น าเสนอ
แนวคิดว่า นักนันทนาการวิชาชีพ ในศตวรรษที่ 21 จะต้ องมีความสามารถที่หลายหลายมากยิ่งขึ ้น
และเมื่ อปี ค.ศ. 2003 มี รายงานตัวเลข พบว่า มี ผ้ ูได้ รับใบอนุญ าต CPRP ทั่วสหรัฐ อเมริ กากว่า
6,000 คน โดยส่ ว นใหญ่ อยู่ ใ นรั ฐ ฟ ลอลิ ด้ า (Florida) และอิ ล ลิ น อยส์ (Illinois) มากที่ สุ ด
และนอกจากนี ้ องค์กรนันทนาการได้ กาหนดข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องกับการรับรองนี ้ว่า หากผู้ใดที่จะ
เข้ ามาเป็ นคณะกรรมการบริ ห ารด้ านนั น ทนาการของรั ฐ ก็ จ ะต้ องมี ใ บรั บ รอง CPRP ด้ วย
(Fang, 2004)
นอกจากคุณสมบัติทางการศึกษาที่มีความสาคัญต่อการเป็ นนักวิชาชีพนันทนาการแล้ ว
สมาคมนัน ทนาการและอุท ยานแห่ ง ชาติ ยัง ได้ ก าหนดความรู้ และความสามารถที่ จ าเป็ น ต่อ
นักวิชาชีพนันทนาการ ไว้ ดงั นี ้ (Hammersley & Tynon, 1998)
1. การเงินและงบประมาณ
2. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
3. การกาหนดนโยบายและการประกาศใช้
4. การประชาสัมพันธ์
5. การตลาด
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6. การประเมิน
7. การวางแผน
8. การปฏิบตั ิ
9. การจัดการ
กรมสถิติแรงงานของสหรัฐ (Bureau of Labor Statistics, 2016) ได้ อธิบายถึงหน้ าที่ของ
บุคลากรด้ านนันทนาการในประเทศสหรัฐอเมริ กาไว้ ว่า นักนันทนาการมีอยู่หลากหลายและมากมาย
ซึ่งท าหน้ าที่ ดาเนิ นกิ จ กรรมนัน ทนาการ ให้ บ ริ ก ารนัน ทนาการแก่สาธารณะอย่างหลากหลาย
ตามสถานที่ ต่ างๆ และบุ ค ลากรนั น ทนาการเหล่ านี ต้ ่ างก็ มี สั งกั ด ไม่ ว่ าจะเป็ นองค์ ก รภาครั ฐ
ภาคเอกชน หรื อองค์ กรตัวแทนอาสาสมัคร แต่ทัง้ หมดนี ต้ ่างมี วัตถุประสงค์ หลักในการท างาน
นันทนาการที่เหมือนกัน คือ การจัดการและส่งเสริ มให้ สมาชิกเกิดความสนใจและต้ องการเข้ าร่วม
กิ จ กรรมนัน ทนาการ ซึ่งบุค ลากรด้ านนัน ทนาการเหล่านี จ้ ึง มี ต าแหน่ง หน้ าที่ ที่ แตกต่างกัน ไป
ตามระดับการจัดการ ได้ แก่
1. ผู้ควบคุมนันทนาการ (Recreation Supervisor)
2. ผู้ชว่ ยจัดการนันทนาการ (Recreation Assistant)
3. ผู้เชี่ยวชาญนันทนาการ (Recreation Specialist)
4. ผู้อานวยการกิจกรรม (Activities Director)
5. ผู้ชว่ ยจัดกิจกรรม (Activities Assistant)
6. ผู้ประสานงานกิจกรรม (Activities Coordinator) (O-NET Online, 2010)
ซึ่งจากการจัดกลุ่มหน้ าที่ของนักนันทนาการให้ แตกต่างกันดังข้ างต้ นนัน้ ก็สอดคล้ องกับ
เอ็ ด จิ น ตั น และคณ ะ (Edginton et al., 1992) ที่ ไ ด้ อธิ บ ายลั ก ษณ ะของนั น ทนาการไว้ ว่ า
ในอุสาหกรรมนันทนาการนัน้ ได้ มี การจัดหมวดหมู่งานบริ การนันทนาการออกเป็ นหลากหลาย
ลักษณะ หลากหลายรู ปแบบ บางครัง้ ก็แบ่งตามลักษณะกิจกรรมที่ให้ บริ การ บางครัง้ ก็แบ่งตาม
ลัก ษณะทางกายภาพ และบางครั ง้ ก็ แ บ่ง ออกตามโครงสร้ าง อย่า งไรก็ ต าม การจัด ประเภท
นันทนาการโดยอาศัยรูปแบบของกิจกรรมในการจัด ประเภทนันทนาการ ก็จะสามารถจัดประเภท
หมวดหมูน่ นั ทนาการได้ ดังนี ้
1. ศิลปะ ซึ่งหมายถึง ศิลปะการแสดง ได้ แก่ การแสดง การดนตรี การละคร การเต้ น
การวาดรูป และการถ่ายภาพ
2. วรรณกรรม ซึ่งหมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับงานเขียน อาทิ การเขียนนิยาย เรื่ อง
สัน้ แต่งกลอน เขียนบทกวี
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3. การศึกษา ซึ่งหมายถึง กิจกรรมเพื่อการเรี ยนรู้หรื อการพัฒนาตนเองด้ วยการเข้ าร่วม
รับการอบรม หรื อศึกษาดูงานในหลักสูตรระยะสันๆ
้ เพื่อสร้ างเสริมประสบการณ์ชีวิต
4. กีฬาและเกม ซึ่งหมายถึง กิจกรรมที่ส่งเสริ มการแสดงออกด้ วยการแข่งขัน ด้ วยการ
แสดงออกทางกาย ซึ่งมักใช้ กีฬาเป็ นสื่อ แต่เป็ นไปเพื่อประสบการณ์ชีวิต มิได้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อหา
เลี ้ยงชีพ
5. กิจกรรมทางน ้า ซึง่ ส่วนใหญ่มกั นิยมการว่ายน ้า พายเรื อ และเจ็ทสกี
6. นันทนาการกลางแจ้ ง ซึ่งหมายถึง กิจกรรมทังหลายที
้
่เกิดขึ ้นในกลางแจ้ ง โดยอาศัย
ทรัพ ยากรธรรมชาติเป็ น ปั จ จัยหลัก อาทิ การเข้ าค่าย การปี น เขา การขี่ จักรยานภูเขา ซึ่ง เป็ น
กิจกรรมเพื่อสร้ างเสริมประสบการณ์โดยการเข้ าถึงธรรมชาติเป็ นหลัก
7. เพื่ อสุขภาพ หมายถึง กิ จ กรรมที่ เกี่ ยวข้ องกับสุขภาพ เกี่ ยวข้ องกับการดูแลรั กษา
ร่ างกาย ให้ มีความสมบูรณ์ ทัง้ ทางร่ างกาย และจิตใจ อาทิ การฝึ กโยคะ การนั่งสมาธิ การออก
กาลังกาย
8. กิจกรรมทางสังคม ซึ่งเกี่ยวข้ องกับทุกกิจกรรมข้ างต้ น แต่นามาใช้ เป็ นสื่อในการสร้ าง
ความสัม พั น ธ์ ระหว่ างกั น ไม่ ว่ าจะเป็ นกลุ่ ม เพื่ อ น ครอบครั ว และชุ ม ชน นอกจากนี ้ การเป็ น
อาสาสมัครทางานเพื่ อสังคม บาเพ็ญ ประโยชน์ ต่อส่วนรวมก็จั ดอยู่ในประเภทของกิจกรรมทาง
สังคมด้ วย
9. การท่องเที่ยว ซึง่ หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อเป็ นการสร้ างเสริ มประสบการณ์
ชีวิต เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ให้ ร่างกายได้ รับการผ่อนคลาย
กรมสถิ ติแรงงานของสหรัฐ (Bureau of Labor Statistics, 2016) ได้ กล่าวถึ ง ประเภท
ของนักนัน ทนาการ และได้ อ ธิ บ ายความหมายของนัก นัน ทนาการว่า เป็ น ผู้ให้ บ ริ ก ารและจัด
กิ จ กรรมนัน ทนาการที่ มี อ ยู่อ ย่ า งมากมาย ท าหน้ า ที่ ให้ ค าแนะน าและให้ การฝึ ก ในกิ จ กรรม
นันทนาการต่างๆ ได้ แก่ ศิลปะ ดนตรี การแสดง ว่ายน ้า และเทนนิส ซึ่งบางครัง้ ก็มกั จะถูกเรี ยกว่า
ผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนีพ้ บว่า นักนันทนาการที่มีตาแหน่งอย่างอื่นก็จะมีชื่อเรี ยกเฉพาะ เช่น ผู้นา
ค่าย ก็ จ ะท าหน้ าที่ ให้ ค าแนะน าการเข้ า ค่ายส าหรั บ เยาวชน วางแผนและออกแบบกิ จ กรรม
ประจาวันในค่ายพักแรม รวมถึงการประเมินผล นอกจากนี ้ ยังมีตาแหน่งผู้นานันทนาการ ซึ่งมี
หน้ า ที่ อ อกแบบและวางแผนรู ป แบบกิ จ กรรมนัน ทนาการ บริ ห ารจัด การการด าเนิ น กิ จ กรรม
นันทนาการ รวมถึงการใช้ อปุ กรณ์ตา่ งๆ และเป็ นผู้นาในการดาเนินกิจกรรมนันทนาการด้ วย ผู้ที่จะ
เข้ ามาเป็ นนักวิชาชีพนันทนาการจะต้ องเป็ นผู้ที่ทาหน้ าที่ให้ บริ การนันทนาการเต็มความสามารถ
ภายใต้ ทกั ษะที่จาเป็ นของวิชาชีพนันทนาการ (O-NET Online, 2010) อันประกอบด้ วย
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ภารกิจของนักนันทนาการ
1. เป็ นผู้บงั คับใช้ กฎข้ อบังคับและระเบียบของสถานที่ให้ บริ การนันทนาการ เพื่ อการ
รักษาวินยั และความปลอดภัยในการดาเนินกิจกรรม
2. จัดการการดาเนินงานตามแผนประจาวันของสถานที่ให้ บริการนันทนาการ
3. ดูแลระบบปฐมพยาบาลและให้ การช่วยเหลือตามวิธีการที่ กาหนด และแจ้ งต่อให้
บุคลากรทางการแพทย์ฉกุ เฉินเมื่อจาเป็ น
4. จัดการและส่งเสริ ม ความสนใจในกิ จกรรมนันทนาการ เช่น ศิลปะ งานฝี มื อ กี ฬ า
เกมส์ ค่าย และงานอดิเรก
5. ตอบรับการนาเข้ ากิ จกรรมใหม่ๆ การแนะนาให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมอื่ นๆ อธิ บายหลักเกณฑ์
การใช้ สิ่งอานวยความสะดวกและส่งเสริมการมีสว่ นร่วม
6. ก ากั บ ดู แ ลและประสานงานการท างานของบุ ค ลากรในองค์ ก รต่ า งๆ เช่ น
การฝึ กอบรมพนักงานและมอบหมายหน้ าที่การทางาน
7. ปรึกษากับผู้บริหารเพื่อหารื อเกี่ยวกับข้ อร้ องเรี ยนและแก้ ไขปัญหาอย่างมีสว่ นร่วม
8. อธิ บ ายหลัก การ เทคนิ ค และขัน้ ตอนความปลอดภั ย แก่ ผ้ ู เข้ าร่ ว มในกิ จ กรรม
นันทนาการและแสดงให้ เห็นถึงการใช้ วสั ดุและอุปกรณ์
9. ดาเนินกิจกรรมให้ สมบูรณ์ รักษารู ปแบบเวลาและการเข้ าร่ วม และบันทึกรายการ
การใช้ อปุ กรณ์
10. ประเมินการดาเนินนันทนาการและสิ่งอานวยความสะดวกและบริ การ เพื่อให้ ทราบ
ว่ามีผลลัพธ์ตามที่ต้องการ
ความรู้ ท่ นี ักนันทนาการต้ องมี
1. บริ การลูกค้ าและการบริ การส่วนบุคคล - ความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการ
ในการจัดหาลูกค้ าและการบริการส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงการประเมินความต้ องการของลูกค้ าตามที่
ประชุม รักษามาตรฐานคุณภาพการให้ บริการและการประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้ า
2. ภาษาอัง กฤษ - ความรู้ เกี่ ย วกับ โครงสร้ างและเนื อ้ หาของภาษาอัง กฤษ รวมทัง้
ความหมายและการสะกดคาและกฎกติกาของการเขียนและไวยากรณ์
3. จิตวิทยา - ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์และการปฏิบตั ิงานที่แตกต่างระหว่าง
บุ ค คล ความสามารถของบุ ค ลิ ก ภาพและความสนใจการเรี ย นรู้ และแรงจู ง ใจ วิ ธี ก ารวิ จัย
ทางจิตวิทยาและการประเมินและการรักษาความผิดปกติทางพฤติกรรมและอารมณ์
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4. บริ ห ารและการจั ด การ - ความรู้ เกี่ ย วกั บ หลั ก การทางธุ ร กิ จ และการจั ด การ
การวางแผนยุทธศาสตร์ การจัดสรรทรัพยากร เทคนิคการเป็ นผู้นา การผลิตและการประสานงาน
และการใช้ ทรัพยากร
5. การศึกษาและฝึ กอบรม – ความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการในการพัฒนาหลักสูตร
การฝึ กอบรม และการออกแบบการสอนส าหรับ บุค คลทั่วไป และการวัด ของผลการฝึ ก อบรม
และการศึกษา
6. ความปลอดภัยสาธารณะและการรักษาความปลอดภัย - ความรู้ เกี่ยวกับอุปกรณ์
ที่ เกี่ ย วข้ อ ง, นโยบาย, วิ ธี ก ารและกลยุท ธ์ ในการส่ ง เสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของรั ฐ ในท้ อ งถิ่ น หรื อ
การดาเนินงานความมัน่ คงของชาติในการปกป้องคน ข้ อมูล และองค์กร
ทักษะของนักวิชาชีพนันทนาการ
1. การฟั ง - การให้ ความสนใจในคาพูดของคนอื่นๆ ใส่ใจเพื่อทาความเข้ าใจในประเด็น
เพื่อสร้ างการกระทา และการตังค
้ าถามตามความเหมาะสม เพื่อไม่รบกวนหรื อขัดจังหวะในการพูด
ของผู้อื่น
2. การอ่าน - เข้ าใจประโยคการเขียนและคาอธิบายต่างๆ จากเอกสารได้ เป็ นอย่างดี
3. การบริการสังคม - รักที่จะหาวิธีที่จะช่วยเหลือผู้คน
4. เข้ าใจสังคม - การเข้ าไปรู้ ถึงปฏิกิริยาของผู้อื่นและมีความเข้ าใจว่า ทาไมพวกเขา
กระทาการตอบสนองต่อสิ่งที่พวกเขาทา
5. การสื่อสาร - พูดคุยกับคนอื่นๆ ในการถ่ายทอดข้ อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
6. บริ หารทรัพ ยากรบุคคล - สร้ างแรงจูง ใจและพัฒ นาประสิท ธิ ภ าพให้ ผ้ ูค นได้ ร้ ู จัก
ศักยภาพของตนเอง
7. ให้ คาแนะนา - อธิบายหรื อสอนให้ ผ้ อู ื่นในวิธีการทาบางสิ่งบางอย่างได้ ถกู ต้ อง
8. การจัดการเวลา - จัดการเวลาของตนเองและจัดการเวลาของคนอื่นๆ ได้ เหมาะสม
9. การพิ จ ารณาและการตัด สิน ใจ - การพิ จ ารณางบประมาณที่ มี ความสัม พัน ธ์ กับ
ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้ องกับการกระทาที่อาจเกิดขึ ้นในการเลือกทางใดทางหนึง่ ที่เหมาะสมที่สดุ
10. การมี วิจารณญาณ - การใช้ ตรรกะและเหตุผลในการระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของ
ทางเลือกเพื่อแก้ ปัญหา หรื อหาข้ อสรุปหรื อแนวทางไปสูก่ ารแก้ ปัญหา
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ความสามารถพืน้ ฐานของนักนันทนาการ
1. การแสดงออกทางวาจา - ความสามารถในการสื่อสารข้ อมูลและความคิดในการพูด
เพื่อให้ ผ้ อู ื่นจะเข้ าใจ
2. การแสดงออกถึงความเข้ าใจ - ความสามารถในการฟั งและทาความเข้ าใจข้ อมูล
และความคิดที่นาเสนอผ่านคาพูดและประโยค
3. สื่อสารชัดเจน - ความสามารถในการพูดอย่างชัดเจนเพื่อให้ ผ้ อู ื่นสามารถเข้ าใจคุณ
4. การรู้จาคาพูด - ความสามารถในการระบุและเข้ าใจคาพูดของคนอื่น
5. การมองเห็น - ความสามารถในการดูรายละเอียดได้ ที่ระยะใกล้ (ภายในไม่กี่ฟุตของ
ผู้สงั เกตการณ์)
6. ความไวในการรู้ปัญหา - ความสามารถในการรับรู้เมื่อสิ่งที่ผิดปกติ หรื อมีโอกาสที่จะ
มีบางอย่างผิดปกติ แต่ไม่ได้ เกี่ยวข้ องกับการแก้ ปัญหา เพียงแค่มีการรับรู้ถึงความมีปัญหา
7. การใช้ เหตุผ ล - ความสามารถในการใช้ ก ฎทั่วไปในการแก้ ไขปั ญ หา ในการหา
คาตอบที่แก้ ปัญหาได้ อย่างมีหลักการ
8. เข้ าใจในการเขียน - ความสามารถในการอ่านและทาความเข้ าใจข้ อมูลและความคิด
ที่นาเสนอในการเขียน
9. การให้ เหตุผ ลแบบอุปนัย - ความสามารถในการรวบรวมข้ อมูลที่ เป็ นสาระสาคัญ
ข้ อมูลทัว่ ไป หรื อข้ อสรุป
10. สัง่ การด้ วยข้ อมูล - ความสามารถในการจัดการกระทาในแต่ละคาสัง่ หรื อรูปแบบตาม
กฎที่เฉพาะเจาะจง (เช่น รูปแบบของตัวเลข, ตัวอักษร, คา, ภาพการดาเนินการทางคณิตศาสตร์ )
ประเทศสหรัฐอเมริ กานับได้ ว่าเป็ นประเทศต้ นแบบของนันทนาการศาสตร์ นับตังแต่
้ อดีต
ที่ผ่านมา ต่างมีบุคลากรด้ านนันทนาการหรื อนักนันทนาการที่ล้วนมาจากบุคคลที่มีใจรักในการ
ท างานแบบอุทิ ศ ตนให้ กับ ชุม ชน ต้ อ งการให้ ค นในชุม ชนใช้ เวลาที่ เหลื อ อยู่จ ากการประกอบ
กิ จ กรรมทามาหาเลี ย้ งชี พ มาใช้ ให้ เกิ ดประโยชน์ นักนันทนาการในอดี ตส่วนใหญ่ จึงมักมาจาก
นักสังคมสงเคราะห์ นักบวช และทหารผ่านศึก (Cordes & Ibrahim, 1999) อันเนื่องมาจากบุคคล
เหล่านี ม้ ีใจอุทิศและเป็ นผู้ที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มี ความต้ องการที่จะสร้ างให้ คนในชุม ชน
เห็นคุณค่าของชีวิตของแต่ละบุคคลด้ วยการสนับสนุนและส่งเสริ มให้ คนในชุมชนเข้ าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
ไม่วา่ จะเป็ น กิจกรรมบาบัดหมู่ กิจกรรมในโบสถ์ กิจกรรมค่ายฤดูร้อน และกิจกรรมวันสาคัญต่างๆ
ของชุมชน ในอดีตที่ผ่านมา คนทางานในสาขาวิชานันทนาการไม่จาเป็ นต้ องมีใบประกอบวิชาชีพ
นักนันทนาการ เพราะเพียงแค่มีความรู้ด้านนันทนาการและไม่ต้องมีประสบการณ์ด้านนันทนาการ
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ก็สามารถเข้ ามาทางานในสาขาวิชานันทนาการได้ แต่เมื่อสังคมโลกเปลี่ยนไป คนมีการศึกษา
และมีความรู้มากขึ ้น ผู้ที่จะมานาหรื อให้ บริการนันทนาการแก่คนทัว่ ไปจึงต้ องใช้ ความรู้และการฝึ ก
ประสบการณ์ เพิ่ มมากขึน้ เพื่ อรับมือกับผู้ที่ม าใช้ บริ การ และทาให้ อุตสาหกรรมนันทนาการใน
ยุคแรกนัน้ มีนกั นันทนาการวิชาชีพมาจากหลากหลายสาขา แต่มีความเกี่ยวข้ องและสัมพันธ์ กับ
นัน ทนาการ ได้ แก่ งานบริ ก ารสังคม งานด้ านพลศึกษา และการศึกษาศาสนา เป็ น ต้ น ทาให้
วิชาชีพนักนันทนาการในอดีตนันมั
้ กแฝงอยู่ในสาขาวิชาพลศึกษาเป็ นส่วนใหญ่ และเมื่อปี ค.ศ.
1907 สมาคมสนามเด็กเล่น จึงได้ เริ่ มจัดหลักสูตรอบรมนักนันทนาการวิชาชีพ ระยะสัน้ ขึน้ มา 3
ระดับ ได้ แก่
1. หลักสูตรการเล่นทั่วไป เหมาะสาหรับผู้ที่ทาหน้ าที่อานวยการ เพราะเกี่ ยวข้ องกับ
หลักการและทฤษฎีของการจัดกิจกรรมนันทนาการ
2. หลักสูตรเพื่อครูในโรงเรี ยน เหมาะสาหรับครูในโรงเรี ยนประถมศึกษา ที่ทาหน้ าที่เป็ น
ผู้นากิจกรรมนันทนาการ
3. หลักสูตรการสร้ างการเล่น เหมาะสาหรับผู้ควบคุม สนามเด็กเล่น หรื อสถานที่ จัด
กิจกรรมนันทนาการ
และเมื่อได้ รับความนิยมเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง สมาคมสนามเด็กเล่น ที่ต่อมาได้ เปลี่ยน
ชื่อใหม่เป็ น องค์การนันทนาการแห่งชาติ ก็ ได้ จัดหลักสูตรอบรมนักนันทนาการ 1 ปี ขึน้ เพื่ อให้
บัณ ฑิ ตที่ จ บการศึกษาและต้ องการเข้ าสู่วิช าชีพ นัน ทนาการเข้ าร่ วมอบรม เพื่ อเตรี ยมตัวเข้ าสู่
วิชาชีพนันทนาการ โดยมีมหาวิทยาลัยมินเนโซต้ า (University of Minnesota) ทาการเปิ ดการอบรม
ขึ ้นเป็ นที่ แรก และมี การพัฒ นาหลักสูตรมาอย่างต่อเนื่อง จนเมื่ อสงครามโลกครัง้ ที่ 2 สิ น้ สุดลง
มีส ถาบันการศึกษาเปิ ดสอนหลักสูตรนันทนาการ เป็ นหลักสูตรการศึกษาในระดับปริ ญ ญาตรี
37 แห่ง และในปี ค.ศ. 1960 จานวนสถาบันการศึกษาที่เปิ ดอบรมหลักสูตรนักนันทนาการมีเพิ่ม
มากขึ ้นเป็ นเท่าตัว อันเนื่องมาจากการที่นนั ทนาการถูกนามาใช้ ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในประเทศ ใช้ ในการฟื น้ ฟูสภาพจิตใจของเหล่าทหารผ่านศึกที่มีอาการจิตหลอน
และเศร้ าซึมจากภาวการณ์ทาศึกสงครามตลอดช่วงสงครามโลก โดยการนานันทนาการเข้ ามาใช้
เป็ นกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนเหล่านี ้ ให้ เกิดคุณค่า เห็นความสาคัญ และความมีคณ
ุ ค่า
ของตัวเอง ด้ วยการประกอบกิจกรรมนันทนาการตามความชอบและความถนัดของแต่ละบุคคล
และในปั จจุบนั มีสถาบันการศึกษาที่เปิ ดสอนในหลักสูตรปริ ญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี กว่า 270 แห่ง
หลักสูตรปริ ญญาตรี 4 ปี กว่า 320 แห่ง ในจานวนนี ้มีสถานศึกษากว่า 125 แห่ง ที่มีถึงหลักสูตร
ปริ ญ ญาโท และอี ก กว่า 30 แห่ ง ที่ เปิ ด สอนในหลัก สูต รปริ ญ ญาเอกทั่วประเทศสหรัฐอเมริ กา
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และแคนาดา (Cordes & Ibrahim, 1999) ซึ่ งผู้ ที่ เข้ ามาท าหน้ าที่ เป็ นนัก นัน ทนาการวิ ช าชี พ ใน
ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก านี ้ นอกจากการมี ความรู้ ตามหลัก สูต รข้ างต้ น แล้ ว จะต้ อ งเป็ น ผู้ที่ ได้ รับ
การรับรองด้ วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ทาการรับรองโดยองค์กรนันทนาการแห่งชาติด้วย
นันทนาการในประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลี ยถูก จัด อัน ดับ ว่าเป็ นประเทศที่ มี ป ระชากรมี ความสุขที่ สุด ในโลก
เป็ นอัน ดับ 8 จาก 208 ประเทศทั่ว โลก และเป็ นอัน ดับ 3 ของเอเชี ย รองจากนิ ว ซี แ ลนด์ แ ละ
อิสราเอล (Levy, 2016) กระทรวงการกีฬาและนันทนาการ ประเทศออสเตรเลีย (Department of
Sport and Recreation, 2016) ได้ อธิบายว่า กีฬาและนันทนาการในประเทศออสเตรเลีย จัดได้ ว่า
เป็ น ปั จ จัย พื น้ ฐานที่ ป ระชาชนมี ค วามต้ อ งการได้ รั บ บริ ก ารมากในอัน ดับ ต้ น ๆ เนื่ อ งมาจาก
ประชาชนชาวออสเตรเลียเป็ นผู้ตระหนักในกิจกรรมที่ส่งผลบวกต่อวิถีชีวิต โดยเฉพาะการส่งเสริ ม
สุขภาพและคุณภาพชีวิต เป็ นการสร้ างความแข็งแกร่งและความปลอดภัยให้ กบั สังคมรอบข้ างด้ วย
ชาวออสเตรเลี ยจึงมี ความนิยมในรู ปแบบกิ จกรรมต่างๆ ในชี วิตประจาวัน รู ปแบบการพักผ่อน
รู ป แบบการใช้ ชี วิ ต เพื่ อ ความสนุ ก สนานและบั น เทิ ง เพื่ อ ให้ เกิ ด การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
จนกลายเป็ นวิถีและวัฒ นธรรมของชาวออสเตรเลีย ปั จจุบนั นันทนาการในประเทศออสเตรเลีย
กาลังเป็ นที่ต้องการอย่างมากจากตัวเลขการเข้ าร่วมกิจกรรมนันทนาการที่เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
และรัฐ มี ห น้ าที่ จัดและสนับ สนุนให้ ประชาชนได้ มี โอกาสเข้ ารับ บริ การนัน ทนาการอย่างทั่วถึ ง
โดยรั ฐ ใช้ รายได้ จ ากการออกสลากจ าหน่ า ยเพื่ อ เป็ นการระดมทุน ในการจัด หางบประมาณ
เพื่อนามาใช้ พฒ
ั นากีฬาและนันทนาการของประเทศ
กี ฬ าและนั น ทนาการในประเทศออสเตรเลี ย มี ร ายได้ มวลรวมประมาณ 1.2%
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศออสเตรเลีย ในปี ค.ศ. 1994-1995 มีผ้ ปู ระกอบอาชีพด้ านนี ้ถึง
275,000 คน และมีจานวนประมาณ 107,000 คน ที่ถูกว่าจ้ างให้ เป็ นพนักงานประจา นอกจากนี ้
ยัง มี อาสาสมัค รที่ ท างานด้ านนี อ้ ยู่อี กกว่า 828,000 คน ที่ ท างานอยู่ในอุต สาหกรรมกี ฬ าและ
นันทนาการนี ้ จากจานวนพนักงานที่กล่าวข้ างต้ น พบว่า พนักงานจานวน 58% ไม่มีคณ
ุ วุฒิหรื อ
ใบอนุญาตในวิชาชีพนี ้โดยตรง มีเพียง 20% ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพขันพื
้ ้นฐาน และในขณะที่
อี ก 12% มี คุณ สมบัติ แ ละคุณ วุฒิ ต ามมาตรฐานของอุต สาหกรรม การประกอบวิ ช าชี พ ของ
นักนันทนาการในประเทศออสเตรเลียไม่ได้ มีกฎหมายกาหนดเป็ นข้ อบังคับเฉพาะว่า ผู้ประกอบ
วิชาชีพ นันทนาการต้ องมีใบประกอบวิชาชีพ ผู้ที่อยู่ในวิชาชีพนันทนาการในออสเตรเลี ยคือผู้ที่
สาเร็ จการศึกษาด้ านนันทนาการ และ/หรื อ เป็ นผู้ที่ได้ รับการอบรมมาเป็ นพิเศษด้ านนันทนาการ
จนได้ รับ ใบประกาศนี ยบัตรจากสถานที่ ให้ การศึกษาที่ ผ่านการรับรองจากรัฐ บาลออสเตรเลี ย
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ผู้ที่อยู่ในวิชาชีพ นันทนาการในออสเตรเลียจึงจาเป็ นต้ องเป็ นผู้ที่มีความสามารถที่หลากหลาย
มีพื น้ ฐานความรู้ และความสามารถที่ แตกต่างกัน โดยเฉพาะความรู้ ด้านนันทนาการ ผู้ที่อยู่ใน
วิ ช าชี พ นี ม้ ี ร ายได้ สู ง กว่ า ปี ละหกหมื่ น สองพั น เหรี ย ญ รู ป แบบนั น ทนาการในออสเตรเลี ย
แบ่งออกเป็ นชนิด ตามสถานที่ของการจัดนันทนาการ สาขาวิชาชีพนันทนาการจึงได้ ถกู แบ่งสายงาน
ตามชนิ ด ของสถานที่ ด้ วย โดยแบ่ ง ออกเป็ น 5 ชนิ ด หลั ก ดั ง นี ้ (Department of Sport and
Recreation, 2016)
1. กี ฬ า ประกอบด้ ว ย ผู้ ที่ ทาหน้ า ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การกี ฬ า อาทิ นัก โภชนาการ
กี ฬ า นักจัดการกี ฬา ผู้ฝึกสอนกีฬา เจ้ าหน้ าที่ประสานงานกี ฬา ผู้จัดการสนาม นักวิทยาศาสตร์
การกีฬา ผู้จดั การทีม และผู้บริหารองค์กรกีฬา
2. นันทนาการชุมชน ประกอบด้ วย ผู้ที่ทาหน้ าที่เป็ นผู้นานันทนาการ เจ้ าหน้ าที่ส่งเสริ ม
สวัสดิการสังคม เจ้ าหน้ าที่ศนู ย์พฒ
ั นาเยาวชน ผู้จดั การศูนย์นนั ทนาการ ผู้อานวยการสถานบริ การ
นันทนาการ
3. กิจกรรมกลางแจ้ ง ประกอบด้ วย เจ้ าหน้ าที่จัดโปรแกรม ผู้เชี่ยวชาญด้ านกิจกรรม
ผจญภัย ผู้จดั การค่ายพักแรม เจ้ าหน้ าที่ป่าไม้
4. ฟิ ตเนส ประกอบด้ ว ย ผู้ที่ ท าหน้ าที่ ให้ บริ ก ารการส่ ง เสริ ม สมรรถภาพทางกาย
ที่ แ ตกต่า งกัน ออกไป อาทิ ผู้เชี่ ย วชาญด้ า นอุป กรณ์ ก ารออกก าลัง ผู้ฝึ ก สอน ผู้ให้ ค าแนะน า
ผู้จดั การสถานส่งเสริมสมรรถภาพ นักจิตวิยา
5. กิจกรรมทางน ้า ประกอบด้ วย ผู้ที่ทาหน้ าที่เป็ นเจ้ าหน้ าที่ดแู ลความปลอดภัยทางน ้า
ครูสอนว่ายน ้า ผู้ควบคุมสระว่ายน ้า ผู้จดั การศูนย์กีฬาทางน ้า
การทางานแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม ปฏิ บัติการ กลุ่ม ผู้จัดการ และกลุ่ม ผู้บริ หาร
แต่ในรูปแบบนันทนาการบางชนิดก็จะมีระดับผู้ทางานที่เรี ยกว่า ผู้เชี่ยวชาญ เพิ่มขึ ้นมาอีกหนึ่งระดับ
โดยส่วนใหญ่ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญนี ้มักอยู่ในรู ปแบบนันทนาการด้ านกีฬา และกิจกรรมทางน ้า อาทิ
ผู้ฝึกสอน นักโภชนาการ นักบาบัด เป็ นต้ น ผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพนันทนาการ มีสิทธิพิเศษในการ
ยื่ น ขอใบอนุ ญ าตการพ านั ก อยู่ ใ นประเทศออสเตรเลี ย จากกรมการกงสุ ล การศึ ก ษาด้ า น
นัน ทนาการในออสเตรเลี ยมี ห ลากหลายสาขาเช่น เดี ยวกับ ประเทศไทย แต่ไม่พ บว่ามี ก ารจัด
การศึกษาด้ านนันทนาการโดยตรงในระดับปริญญาเอก มีเพียงหลักสูตรการศึกษาด้ านนันทนาการ
ในระดับปริ ญ ญาตรี ปริ ญ ญาโท และประกาศนีย บัต ร ซึ ่ง ในส่ว นของใบอนุญ าตประกอบ
วิช าชีพ ด้ า นนัน ทนาการนั น้ ในประเทศออสเตรเลี ย จัด ให้ ใบรั บ รองหรื อใบอนุญ าตประกอบ
วิ ช าชี พ นัน ทนาการนัน้ อยู่ในหลัก สูต รการศึ ก ษาสายอาชี พ (Education and Training: VET)
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ผู้ที่ ต้ อ งการได้ รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ ด้ า นนัน ทนาการสามารถเข้ ารั บ การฝึ ก อบรม
ในหลักสูตรดังกล่าวได้ จากสถาบันการศึกษาที่จดั หลักสูตรด้ านเทคนิคและการศึกษาในอนาคต
(Technical and Further Education: TAFE) เพื่อให้ ได้ รับใบประกาศนียบัตร (Certificate) โดยใบ
ประกาศนียบัตรนี ้ ยังถูกแบ่งออกเป็ นระดับที่มีความยากง่ายต่างกัน ตังแต่
้ ระดับที่ 1 จนถึงระดับที่ 5
ซึ่งสถาบันที่จัดหลักสูตรการฝึ กอบรมทางวิชาชีพโดยเฉพาะนี ้ ทุกแห่งล้ วนได้ รับการรับรองจาก
รั ฐ บาลออสเตรเลี ย ซึ่ ง มี ก ารควบคุ ม มาตรฐานการอบรมโดยหน่ ว ยงานชื่ อ ว่ า Australian
Qualification Framework (AQF) ภายใต้ การดูแลของรัฐบาล
สมาคมสวนสนุกและนันทนาการแห่งประเทศออสเตรเลีย (The Australian Amusement,
Leisure and Recreation Association Inc: AALARA) ก่อตังขึ
้ ้นในปี ค.ศ. 1994 และจดทะเบียน
เป็ นนิติบุคคลในปี ค.ศ. 1995 มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นศูนย์รวมในการให้ ความรู้ การเชื่อมต่อทาง
ธุ รกิ จ ในอุต สาหกรรมเดี ยวกัน และส่ง เสริ ม ความเป็ น มื อ อาชี พ ภายใต้ จ รรยาบรรณทางธุ รกิ จ
ด้ วยการจัดประชุม สัม มนาด้ านความปลอดภัย การบริ หารความเสี่ ยง การพัฒ นาและส่งเสริ ม
การบริ การของอุตสาหกรรมนัน ทนาการทัง้ ภาครัฐ และเอกชนในประเทศออสเตรเลี ย สมาคม
สวนสนุกและนันทนาการแห่งประเทศออสเตรเลี ยได้ เติบโตขึน้ อย่างต่อเนื่ อง เป็ นศูนย์รวมของ
อุตสาหกรรมอย่างเข้ มแข็งและเป็ นปึ กแผ่น ในการสร้ างมาตรฐานความเป็ นเลิศและความเป็ นมือ
อาชี พ ในอุต สาหกรรมการพักผ่อน สวนสนุก และนันทนาการของออสเตรเลี ย ผู้ที่จ ะประกอบ
วิ ช าชี พ นั ก นัน ทนาการในประเทศออสเตรเลี ย จึ ง มี ค วามแตกต่ า งจากผู้ ที่ ป ระกอบวิ ช าชี พ
นักนันทนาการในประเทศสหรัฐ อเมริ กา เพราะไม่จาเป็ นต้ องมีใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพ
มี ข้ อ ก าหนดที่ เน้ น ไปในด้ านของความรู้ และประสบการณ์ ม ากว่า แต่ห ากว่า ผู้ใดมี ห รื อ ได้ รับ
ใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพ ซึ่งเป็ นประกาศนียบัตรที่มอบให้ แก่ผ้ ทู ี่ ผ่านการอบรมหลักสูตร
ระยะสัน้ ก็จะทาให้ ได้ รับโอกาสในความก้ าวหน้ าทางวิชาชีพได้ มากกว่าคนที่ไม่มี
นันทนาการในประเทศอังกฤษ
ในประเทศอั ง กฤษ การให้ บริ ก ารนั น ทนาการด าเนิ น งานโดยหน่ ว ยงานที่ ชื่ อ ว่ า
คณ ะกรรมการกลางของกิ จ กรรมนั น ทนาการทางกาย (The Central Council of Physical
Recreation: CCPR) โดยเริ่ ม ก่ อ ตัง้ ขึ น้ ครั ง้ แรกที่ ก รุ ง ลอนดอน เมื่ อ ปี ค.ศ. 1935 (The Central
Council of Physical Recreation, 2016) ต่ อ ม า ใ น ปี ค .ศ . 1957 จึ ง ไ ด้ เริ่ ม มี ก า ร จั ด ตั ้ง
คณะกรรมการขึ ้นมาเพื่อทาหน้ าที่ดแู ลกิจการการดาเนินงานอย่างเป็ นทางการ ด้ วยวัตถุประสงค์
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เพื่อเป็ นศูนย์กลางในการให้ คาแนะนาการบริ การนันทนาการ หรื อกิจกรรมใดๆ อย่างถูกต้ องและมี
มาตรฐาน เพื่อเป็ นการส่งเสริมสุขภาพประชาชนชาวอังกฤษ
รูปแบบของนันทนาการและการบริ การนันทนาการในประเทศอังกฤษ ถูกแบ่งออกเป็ น
ชนิดต่างๆ 12 ชนิด ดังนี ้
1. ศิล ปะและบัน เทิ ง (Arts & Entertainment) ประกอบด้ ว ย ศูน ย์ แ สดงศิ ล ปะ ศูน ย์
แสดงละคร ศูนย์แสดงดนตรี โรงภาพยนตร์ และสื่อบันเทิงต่างๆ
2. พืชสวนและภูมิทศั น์ (Horticulture & Landscape) ประกอบด้ วย งานแสดงพืชสวน
และดอกไม้ สถานที่ทอ่ งเที่ยว พฤกษศาสตร์ ชายหาด และสวนดอกไม้ ตา่ งๆ
3. บริ การจัดงานศพ (Burial Services) ประกอบด้ วย การจัดงานฝั งศพ การจัดงานเผา
ศพ และการจัดสุสาน
4. การเล่น ของเด็ก (Children's Play) ประกอบด้ วย สนามเด็ก เล่น พื น้ ที่ ในการเล่น
ผู้นาในการเล่น และรูปแบบการเล่น
5. ท้ องถิ่ น และการอนุ รั ก ษ์ (Countryside & Nature Conservation) ประกอบด้ วย
การเข้ า ถึง ชนบท โครงการอนุรัก ษ์ ท้ อ งถิ่น การอนุรัก ษ์ ธ รรมชาติใ นท้ อ งถิ่น สวนสาธารณะ
และเจ้ าหน้ าที่ป่าไม้
6. มรดกทางวัฒ นธรรม (Heritage) ประกอบด้ ว ย โบราณสถาน โบราณคดี ศูน ย์
อนุรักษ์วฒ
ั นธรรม ศูนย์ตีความทางวัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์
7. ห้ องสมุด (Libraries) ประกอบด้ วย บริการยืม-คืนหนังสือและสื่อประเภทต่างๆ ศูนย์
ข้ อมูลชุมชน แหล่งอ้ างอิงข้ อมูล และบริ การข้ อมูลสาธารณะของชุมชน
8. กี ฬ าและนันทนาการ (Sport & Physical Recreation) ประกอบด้ วย กิจ กรรมกี ฬ า
เพื่อนันทนาการรูปแบบต่างๆ ผู้ฝึกสอน รูปแบบกิจกรรมต่างๆ การดูแลสุขภาพ สถานที่ออกกาลังกาย
และศูนย์กีฬาประเภทต่างๆ
9. บริ การที่เกี่ยวข้ อง (Support Services) ประกอบด้ วย การให้ คาปรึกษาและแนะนา
การจัดเลี ้ยง การให้ รางวัล การบริ หารโครงการ การตลาด การประชาสัมพันธ์ การให้ การสนับสนุน
กิจกรรมรูปแบบต่างๆ และงานบริการสังคม
10. การท่องเที่ ย ว (Tourism) ประกอบด้ วย การจัด การการท่องเที่ ยว การพัฒ นาการ
ท่องเที่ยว และการท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆ
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11. นัน ทนาการทางน า้ (Water-based Recreation) ประกอบด้ ว ย กิ จ กรรมเพื่ อ การ
พักผ่อนทางน ้าทุกชนิด รวมถึงกีฬาทางน ้า และการจัดการทางน ้าทุกชนิด
12. ศูนย์เยาวชนและชุมชน (Youth & Community Service) ประกอบด้ วย ศูนย์เยาวชน
การพัฒนาเยาวชน กิจกรรมเพื่อเยาวชนอันหมายถึงรูปแบบและวันสาคัญต่างๆ
โดยรู ป แบบนัน ทนาการในอัง กฤษทัง้ หมดนัน้ ทางรัฐ ได้ จัดเตรี ยมสถานที่ สาธารณะ
ไว้ รองรับการเข้ าร่ วมกิจกรรมดังกล่าวไว้ อย่างพอเพียง อาทิ ศูนย์กีฬากว่า 600 แห่ง สระว่ายนา้
จานวนกว่า 700 สระทัว่ ประเทศ สนามกอล์ฟกว่าอีก 200 สนาม และนอกจากนี ้ยังมีพื ้นที่ที่ใช้ จดั
กิ จ กรรมกลางแจ้ ง อี ก กว่า สองแสนเอเคอร์ (Torkildsen, 1986) จากข้ อ มูล นัน ทนาการข้ างต้ น
จะพบว่า รูปแบบบริการนันทนาการในประเทศอังกฤษมีความแตกต่างจากนันทนาการในประเทศ
สหรัฐ อเมริ กาและประเทศออสเตรเลี ย โดยเฉพาะงานด้ านพิธี การ เช่น งานบริ การด้ านพิธี ศพ
เพราะในประเทศอัง กฤษซึ่งถื อ ว่าเป็ น ประเทศที่ มี วัฒ นธรรมเก่าแก่ และยาวนานที่ สุด ของโลก
ประเทศหนึ่ง มี ความเชื่ อว่า งานพิธี การต่างๆ นัน้ ถื อว่าเป็ นงานบริ การด้ านนันทนาการทัง้ สิน้
และงานบริการเหล่านี ้ต้ องให้ บริการโดยบุคลากรมืออาชีพที่สงั คมยอมรับเท่านัน้ ทังนี
้ ้ การยอมรับ
นันก็
้ ไม่ได้ มีข้อกาหนดว่าต้ องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากองค์กรวิชาชีพเช่นในประเทศสหรัฐ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
งานวิจัยในต่ างประเทศ
แ ม ค ลี น , เฮิ ร์ ด แ ล ะ เจ น เซ น (McLean, Hurd, & Jensen, 2005) ศึ ก ษ า เรื่ อ ง
ความสามารถหลักของผู้นาองค์กรนันทนาการที่มีการทางานที่เกี่ ยวข้ องกับงานสวนสาธารณะ
การศึกษานี ก้ ่อให้ เกิ ดมุม มองที่ เป็ นระบบและเข้ าใจได้ ลึกซึง้ มากขึน้ ในเรื่ องความสามารถของ
ประธานหรื อหัวหน้ าฝ่ ายบริ หารสูงสุดขององค์กรในงานด้ านอุทยานและนันทนาการ โดยศึกษาว่า
CEO ในงานด้ านอุท ยานและนันทนาการได้ รับการจัดล าดับ ความสามารถด้ านต่างๆ อย่างไร
โดยใช้ วิธี Q-sorts และ Q-Methodology ผลการศึกษาพบว่า มี ประธานหรื อหัวหน้ าฝ่ ายบริ หาร
สูงสุดขององค์กรที่แตกต่างกัน 3 ประเภท ได้ แก่ ประธานหรื อหัวหน้ าฝ่ ายบริ หารสูงสุดขององค์กร
แบบปฏิ บัติ (Practical CEO), ประธานหรื อหัวหน้ าฝ่ ายบริ หารสูงสุดขององค์กรแบบโครงสร้ าง
(Structured CEO) และป ระธานหรื อหั ว หน้ าฝ่ ายบริ ห ารสู ง สุ ด ของ องค์ ก รแบ บดั ง้ เดิ ม
(Traditionalist CEO) กล่าวคื อ CEO แบบปฏิ บัติจ ะมุ่ง ไปที่ ก ารมี ส่วนร่ วมของพนัก งายในการ
ตัดสินใจ ซึ่งทาให้ สภาพแวดล้ อมในการทางานเป็ นไปในทางที่ดีและก่อให้ เกิดผลดีมากขึ ้น สาหรับ
ประธานหรื อหัวหน้ าฝ่ ายบริ หารสูงสุดขององค์กรแบบโครงสร้ างจะให้ ความสาคัญกับโครงสร้ าง
องค์กร และทักษะ ในขณะที่ ประธานหรื อหัวหน้ าฝ่ ายบริ หารสูงสุดขององค์กรแบบดังเดิ
้ มจะเน้ น
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รูปแบบทักษะที่เป็ นทางการมุ่งไปที่ภาระหน้ าที่และทักษะที่ถกู ต้ อง เหมาะสม ภายนอกเข้ าใจที่ว่า
ความสาคัญ ของความสามารถเฉพาะอย่างอาจมองต่างมุมได้ นนั ้ ทาให้ เกิดความเข้ าใจที่ลึกซึง้
ยิ่งขึ ้นว่า ประธานหรื อหัวหน้ าฝ่ ายบริ หารสูงสุดขององค์กรในงานอุทยานและนันทนาการได้ เล็งเห็น
ความสาคัญของความสามารถอย่างไร
แ อ น เด อ ร์ สั น แ ล ะ ส โต น (Anderson & Stone, 2005) ได้ ท า ก า รศึ ก ษ า เรื่ อ ง
ความสามารถทางวัฒนธรรมของนักนันทนาการวิชาชีพในรัฐนอร์ ธแคโรไลน่า อันเนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงทางโครงสร้ างของสังคมที่มี จานวนประชากรเพิ่มมากขึน้ อย่างรวดเร็ ว โดยเฉพาะ
จานวนผู้สูงอายุ นอกจากนี ้ จานวนของผู้ไร้ ความสามารถยังเพิ่มขึ ้นสูงอยู่ในระดับ 1 ต่อ 5 ซึ่งผล
จากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี ้ นักวิชาชีพนันทนาการจึงมีความสาคัญและจาเป็ นที่จะต้ องเร่งพัฒนา
ความรู้ และความสามารถ เพื่ อ รองรั บ ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงในครั ง้ นี ้ นอกจากความรู้ และ
ความสามารถแล้ ว ความเข้ าใจในวัฒ นธรรมยังเป็ นคุณ สมบัติที่ส าคัญ ที่ ต้องได้ รับการพัฒ นา
เพราะในประเทศสหรัฐฯ นันประกอบด้
้
วยคนหลากหลายเชื ้อชาติและเผ่าพันธุ์ และที่สาคัญตังอยู
้ ่
บนสิทธิแห่งความเท่าเทียมกัน แต่การศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถทางวัฒนธรรมนันยั
้ งไม่เคยมี
การศึกษามาก่อน โดยเฉพาะในรัฐนอร์ ธแคโรไลน่า ที่มีประชากรที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมอยู่
มากที่สุด ผลจากการศึกษาพบว่า องค์ประกอบของความสามารถทางวัฒนธรรมของนักวิชาชีพ
นันทนาการนัน้ ควรประกอบด้ วย
1. การรู้จกั คุณค่าทางวัฒนธรรม
2. การมีทกั ษะทางวัฒนธรรม
3. การยอมรับในวัฒนธรรมที่แตกต่าง
4. ความต้ องการใฝ่ ร้ ู
5. การได้ รับการอบรมทางวัฒนธรรม
6. การบริการ
นอกจากนี ้ ผลการศึกษายัง พบว่า เพศชายและเพศหญิ ง ต่างมี ระดับ ความสามารถ
ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน
เฮิร์ด (Hurd, 2004) ทาการศึกษาเรื่ อง การพัฒนาสมรรถนะสาหรับคณะกรรมการบริหาร
องค์กรนันทนาการและสวนสาธารณะแห่งชาติ โดยการใช้ เทคนิคเดลฟาย 3 รอบ เป็ นเครื่ องมือ
ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากกลุ่ ม ผู้ เชี่ ย วชาญ จ านวน 23 คน ด้ ว ยการสุ่ม จากรายชื่ อ ของ
คณะกรรมการบริหารองค์กรนันทนาการและสวนสาธารณะแห่งชาติ ทังส
้ านักงานใหญ่และสาขาย่อย
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เริ่ ม ด้ ว ยการจดบัน ทึ ก รายการสมรรถนะ จากการรวบรวมจากเอกสาร พบว่า สมรรถนะของ
คณะกรรมการบริหารในองค์กรไม่หวังผลกาไรนัน้ ประกอบด้ วยสมรรถนะ 15 ข้ อ ดังนี ้
1. การวางแผนระยะยาว และแผนระยะสัน้
2. การจัดการงบประมาณ
3. ความสามารถในการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร
4. สามารถกาหนดภารกิจ วิสยั ทัศน์ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ขององค์กรได้ อย่างชัดเจน
5. เป็ นคณะกรรมการบริหารที่มีประสิทธิภาพ
6. ความสามารถในการตัดสินใจ
7. ความสามารถในการแก้ ไขปัญหา
8. ความสามารถในการสร้ างแรงสนับสนุน
9. มีความเข้ าใจในระบบการทางานของคณะกรรมการบริ หาร
10. คัดเลือกและให้ คาแนะนาสมาชิกคณะกรรมการบริ หาร
11. มีอิทธิพลต่อสมาชิกและผู้ที่มิได้ เป็ นสมาชิก และผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
12. ความสามารถในการประเมินผลการทางานของคณะกรรมการบริ หาร
13. คัดเลือกประธานบริหาร
14. ความสามารถในการหาเงิน
15. ความสามารถในการบริหารความเสี่ยง
นอกจากผลจากการศึกษาที่ปรากฏออกมาข้ างต้ นนัน้ ได้ อธิ บายเพิ่มเติมว่า สมรรถนะ
เหล่านี ล้ ้ วนมาจากการมี องค์ ค วามรู้ และทัก ษะในการท างานด้ านต่างๆ ซึ่ง ผลจากการศึก ษา
รายการสมรรถนะของคณะกรรมการบริ หารทัง้ หมดนัน้ นามาเรี ยบเรี ยงลาดับตามความสาคัญ
และนามาจัดเป็ นหมวดหมูส่ มรรถนะหลัก ได้ 8 กลุม่ ดังนี ้
1. การให้ คาแนะนา
2. การทาหน้ าที่บริหาร
3. ชุมชนสัมพันธ์
4. การตัดสินใจ
5. การศึกษาและประสบการณ์
6. การเงินและวางแผน
7. คุณสมบัติ
8. พนักงานสัมพันธ์
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บาร์ ทเลต และ แม็ คคินนี่ (Bartlett & McKinney, 2004) ทาการศึกษาเรื่ อง การศึกษา
การพัฒ นาบทบาทของนักวิชาชีพเกี่ ยวกับทัศนคติในงานและผลการทางานของผู้ที่อยู่ในสาขา
อาชี พ นัน ทนาการ โดยงานวิ จัย มี ก รอบแนวคิ ด ในการศึก ษาที่ ม าจากทฤษฎี ข องการพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ และโอกาสในความก้ าวหน้ าทางอาชีพ ทาการศึกษาด้ วยการใช้ แบบสอบถาม
จากกลุ่ม ตัว อย่ าง คื อ ผู้ป ระกอบอาชี พ ด้ านนัน ทนาการ จ านวน 458 คน จากบริ ษั ท ตัวแทน
นัน ทนาการ จ านวน 229 แห่ง ทั่วเมื องอิ ล ลิน อยส์ ผลการศึก ษาร้ อยละ 35 ของกลุ่ม ตัวอย่า ง
ที่ประกอบอาชีพด้ านนันทนาการนัน้ มีหน้ าที่ที่ต้องรับผิดชอบที่หลากหลายภายใต้ การควบคุมของ
หัวหน้ างาน และร้ อยละ 65 ตอบว่าในการทางานกับนายจ้ างที่เป็ นบริ ษัทตัวแทนนันทนาการนัน้
มี อ ายุ ก ารท างานโดยเฉลี่ ย อยู่ ที่ 5 ปี เป็ น เพ ศหญิ ง ร้ อยละ 57 โดยร้ อยละ 65 มี ค ุณ วุฒิ
การศึก ษาในระดับ ปริ ญ ญาตรี เ ป็ นอย่างน้ อ ย นอกจากนี ้ยังพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้ อยละ 85 ได้ รับ
โอกาสในการพั ฒ นาศั ก ยภาพจากหั ว หน้ างาน โดยการสนั บ สนุ น ให้ เข้ าอบรมเพิ่ ม เติ ม
เพื่ อ ความก้ าวหน้ า ทางอาชี พ ซึ่ง ร้ อยละ 75 มี ค วามพอใจในการได้ รับ การพัฒ นาตามความ
คาดหวัง และอีกร้ อยละ 15 ยอมที่จะต้ องออกจากงาน แม้ ว่าจะไม่มีงานรองรับก็ตาม ซึ่งผลสรุ ป
ของรายงานการวิจยั เรื่ องนี ้ได้ อธิบายว่า คนส่วนใหญ่จะรู้สึกพอใจที่มีโอกาสได้ รับการพัฒนาด้ วย
การอบรมเพิ่ม เติม แต่ในขณะเดียวกันก็พบว่า บางส่วนก็เกิดความรู้ สึกไม่พึงพอใจต่อข้ อบังคับ
ต่างๆ ที่อาจเป็ นช่องโหว่ของความก้ าวหน้ าทางอาชีพ
ฟาง (Fang, 2004) ได้ ท าการศึ ก ษาเรื่ อ ง การหาแนวทางที่ ดี ที่ สุ ด ในการพั ฒ นา
นักนันทนาการวิช าชี พ ในรัฐ นิ วเม็ กซิ โกให้ ส อดคล้ องกับกรอบแนวคิดของสมาคมอุท ยานและ
นัน ทนาการแห่ ง ชาติ ด้ ว ยวิ ธี ก ารส่ ง แบบสอบถามไปยัง ผู้ที่ ป ระกอบวิ ช าชี พ นัก นัน ทนาการ
ในรัฐ นิวเม็ กซิ โก เพื่ อส ารวจสภาพทั่วไปในการประกอบวิช าชี พ นัน ทนาการในปั จ จุบัน พบว่า
กลุ่มตัวอย่างร้ อยละ 74 ทางานในวิชาชีพนันทนาการแบบเต็มเวลา มีอายุการทางานมากกว่า 9 ปี
และมี คุณ วุฒิ ก ารศึก ษาในระดับ ปริ ญ ญาตรี เป็ นอย่ า งน้ อย นอกจากนี ้ ผลการศึก ษาพบว่ า
ผู้ที่ประกอบวิชาชีพนันทนาการแบบมี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนัน้ มีเพียงร้ อยละ 38 ซึ่งเป็ น
เพศชายร้ อยละ 58 และเป็ นเพศหญิ งร้ อยละ 42 และจากข้ อสรุ ปของผลการวิจยั ในครัง้ นี ้ก็พบว่า
กลุ่ม ตัวอย่างเห็ นว่า ต้ องการให้ ผ้ ูที่ป ระกอบวิช าชี พ นัน ทนาการในรัฐ นิ วเม็ กซิ โกนัน้ มี คุณ วุฒิ
การศึก ษาด้ านนัน ทนาการที่ ต รงตามสาขาอัน เป็ น องค์ ค วามรู้ พื น้ ฐานจ าเป็ น ในการประกอบ
วิช าชี พ และต้ อ งมี ใ บอนุญ าตประกอบวิชาชีพเพื่อเป็ นการแสดงมาตรฐานความเป็ นมืออาชีพ
ให้ เกิดการยอมรับจากผู้มารับบริการและสังคมวงกว้ าง
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นอกจากนี ย้ ังพบว่า ในการกาหนดมาตรฐานวิช าชีพ นันทนาการนัน้ มี หน่วยงานและ
นัก วิช าการด้ านนัน ทนาการหลายท่าน ได้ ก ล่าวถึ งความจ าเป็ น ในการก าหนดมาตรฐานและ
คุณ สมบัติด้านต่างๆ ของนักวิช าชี พ นันทนาการไว้ ตรงกัน กับ ข้ อกาหนดที่ สมาคมอุทยานและ
นันทนาการแห่งชาติ (National Recreation and Park Association: NRPA) ได้ กาหนดมาตรฐาน
การเข้ าสูว่ ิชาชีพนักนันทนาการไว้ ดังนี ้
1. มีวุฒิ การศึกษาปริ ญญาตรี ในสาขาวิชานันทนาการที่ ได้ รับการรับรองหลักสูตรจาก
NRPA หรื อ หากมี วุฒิ ก ารศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี หรื อ สู ง กว่า ในสาขาวิ ช านัน ทนาการที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ
การรับรองหลักสูตรจาก NRPA ต้ องมีประสบการณ์ทางานเต็มเวลาในด้ านนันทนาการตังแต่
้ 1 ปี
ขึ ้นไป หรื อถ้ ามีวฒ
ุ ิการศึกษาในระดับมัธยมปลาย ต้ องมีประสบการณ์การทางานด้ านนันทนาการ
แบบเต็มเวลาตังแต่
้ 5 ปี ขึ ้นไป
2. สอบผ่านการทดสอบการรับรองวิชาชีพตามที่องค์กรกาหนด เพื่ อได้ รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพนักนันทนาการ
3. เป็ นสมาชิกของ NRPA
วิ ล เลี่ ย มส์ (Williams, 2003) ได้ ท าการศึก ษาเรื่ อ ง ความคิ ด เห็ น ของนัก นัน ทนาการ
ต่อการศึกษาที่มีตอ่ การรับรองหลักสูตรการศึกษาด้ านนันทนาการ ได้ รายงานว่า มาตรฐานวิชาชีพ
เป็ นเครื่ องบ่งบอกถึงความมีคณ
ุ ภาพและความมีประสิทธิ ภาพในการบริ หารจัดการ และการให้
คาแนะนาตามคุณ ภาพแห่งวิช าชี พ นัน้ ๆ การรับรองมาตรฐานวิชาชีพ นันทนาการก็ เพื่ อให้ เกิ ด
คุณ ภาพตามหลัก การ ซึ่ง พบว่า สามารถแบ่ ง ออกได้ เป็ น 2 มาตรฐาน ได้ แ ก่ มาตรฐานด้ า น
ปฏิ บัติการ และมาตรฐานด้ านการเข้ าสู่วิชาชีพ ซึ่งมาตรฐานด้ านปฏิ บตั ิการนัน้ มี ข้อพิจ ารณา
ในองค์ประกอบด้ านประสบการณ์ ด้ านความเชี่ยวชาญ และด้ านกระบวนการในการทาหน้ าที่
อย่างเป็ น ขัน้ เป็ น ตอน ส่ วนมาตรฐานด้ านการเข้ า สู่วิ ช าชี พ ก็ มี ข้ อ พิ จ ารณาในด้ า นการได้ รับ
การศึกษาในระดับปริ ญญาเป็ นหลัก ซึ่งทังสองมาตรฐานที
้
่จะได้ รับการรับรองนัน้ ได้ กาหนดระดับ
ความสามารถออกเป็ น 3 ระดับ ได้ แก่
1. ระดับการมีความรู้พื ้นฐานในสาขาวิชา
2. ระดับการมีความเข้ าใจในหลักการ
3. ระดับการมีความสามารถในการนาไปปฏิบตั ิ
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แฮมเมอส์เลย์ และ ไทนอน (Hammersley & Tynon, 1998) ได้ ทาการศึกษาเปรี ยบเทียบ
สมรรถนะในการทางานของสมาคมอุทยานและนันทนาการแห่งชาติ (NRPA) กับสมรรถนะของ
นักวิชาชีพ ทางด้ านนันทนาการเชิงพาณิ ชย์ (RCRA) ถื อองค์ประกอบหลักของ 2 หน่วยงานที่ มี
สมรรถนะในการทางานด้ านการจัดการ การจัดโปรแกรมนันทนาการ และการบารุงรักษาสถานที่
และสิ่ งอานวยความสะดวกของหน่วยงาน พบว่า นักวิช าชี พ ทางด้ านนัน ทนาการเชิ งพาณิ ช ย์
(Resort and Commercial Recreation Professionals: RCPA) มี ส มรรถนะหลัก ในการท างาน
ดังนี ้
1. ทักษะการติดต่อสื่อสาร
2. ภาวะผู้นา
3. การบริการลูกค้ า
4. การจัดโปรแกรม
5. การดูแล
6. การดูแลและกฎระเบียบต่างๆ
7. การส่งเสริมกิจกรรมสาธารณะ
8. การบารุงรักษาสิ่งอานวยความสะดวก
9. การขายโปรแกรมและบริการต่างๆ
สาหรับนักวิชาชีพในสมาคมอุทยานและนันทนาการแห่งชาติ (The National Recreation
and Parks Association: NRPA) มีสมรรถนะการจัดการระบบการใช้ เวลาว่าง (Leisure Service
Management) ประกอบด้ วย 1) การเงิ น และค่ า ใช้ จ่ า ย 2) การดู แ ลและพั ฒ นาบุ ค ลากร
3) มนุษย์สมั พันธ์ 4) การร่างนโยบายและการนาไปสู่ปฏิบตั ิ และ 5) การตลาด สมรรถนะการจัด
โปรแกรมนันทนาการและการใช้ เวลาว่าง (Leisure/Recreation Program Delivery) ประกอบด้ วย
1) การประเมิน 2) การวางแผน 3) การนาไปใช้ และ 4) การประเมินผล และสมรรถนะการจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งอานวยความสะดวก ประกอบด้ วย 1) การวางแผน การพัฒ นา และการจัดการ
และ 2) การบารุงรักษา
เชลดอน (Sheldon, 1989) ได้ ท าการศึก ษาเรื่ อ ง การพัฒ นาวิ ช าชี พ ในอุต สาหกรรม
การท่องเที่ยว โดยการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเจริ ญเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
กั บ การพั ฒ นาบุ ค ลากร เพื่ อ รองรั บ ความต้ องการของผู้ มาใช้ บริ ก ารในหมู่ เ กาะฮาวาย
หรื อนักท่องเที่ยว ผลการศึกษาพบว่า ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในหมู่เกาะฮาวายนัน้ ธุรกิจ
เกี่ยวกับที่พกั และอาหาร มีความเป็ นมืออาชีพและมีมาตรฐานมากที่สดุ ส่วนธุรกิจด้ านอาหารและ
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บริ การมีความเป็ นมืออาชีพและมาตรฐานน้ อยที่สดุ โดยเฉพาะในด้ านการศึกษา ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง
ให้ ข้อมูลเพิ่มเติมว่า อยากให้ มีหลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานของวิชาชีพ เพื่อให้ บคุ ลากร
ในอุตสาหกรรมมีองค์ความรู้และสามารถนามาใช้ งานได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ ส่วนเรื่ องคุณธรรมและ
จริ ย ธรรมเป็ นเรื่ อ งรองลงมา เมื่ อ บุค ลากรเหล่ า นี ม้ ี ก ารศึก ษาและมี ค วามเป็ นมื อ อาชี พ แล้ ว
นอกจากนี ้ อุตสาหกรรมการบริ การจะประสบความสาเร็ จได้ นนั ้ ต้ องใช้ บุคลากรที่เป็ นมืออาชีพ
และได้ รายงานว่าองค์ประกอบของวิชาชีพการบริ การนัน้ จะต้ องประกอบด้ วยคุณลั กษณะต่างๆ
ดังต่อไปนี ้
1. การศึกษาและอบรมที่เพียงพอ
2. จรรยาบรรณ
3. องค์กรควบคุมดูแล
4. ความหลากหลายในความรู้ ความสามารถ
5. ใจรักบริการ
6. องค์ความรู้อย่างเป็ นระบบ
7. ผู้คอยให้ คาแนะนา
8. ใบอนุญาต
9. ศักดิศ์ รี
10. การทดสอบความสามารถ
11. เป็ นนายตัวเอง
12. รายได้ สงู
งานวิจัยในประเทศ
สราวุธ ชัยวิชิต (2557) ได้ ศึกษา สมรรถนะผู้นานันทนาการขัน้ ปฏิบั ติการ ด้ านการจัด
โปรแกรม และผลการเข้ าร่ วมโปรแกรมเพื่ อเสริ มสร้ างสมรรถนะผู้นานันทนาการขัน้ ปฏิ บัติการ
ด้ านการจัดโปรแกรม กลุ่มตัวอย่างที่ทดลองโปรแกรมฯ ได้ จากการเลือกแบบเจาะจงจากนักศึกษา
สาขาวิ ช านัน ทนาการ จ านวน 69 คน แบ่ง เป็ น กลุ่ม ทดลอง 36 คน และกลุ่ม ควบคุม 34 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการขยายผลการใช้ โปรแกรมฯ เป็ นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
30 คน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 31 คน สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ 33 คน สถาบัน
การพลศึกษา วิท ยาเขตชลบุรี 32 คน และมหาวิท ยาลัยราชภัฎ บ้ านสมเด็จ เจ้ าพระยา 32 คน
ผลการวิจยั พบว่า
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1. คะแนนทดสอบสมรรถนะผู้นานันทนาการด้ านการจัดโปรแกรมของกลุ่ม ทดลอง
หลังการเข้ าร่วมโปรแกรมฯ มีคา่ เฉลี่ยสูงกว่าก่อนเข้ าร่วมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
2. หลังการทดลอง กลุ่ม ทดลองมี คะแนนเฉลี่ ยในสมรรถนะผู้น านันทนาการสูงกว่า
กลุม่ ควบคุม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
3. ผลการขยายโปรแกรมฯ คะแนนทดสอบสมรรถนะผู้นานันทนาการของผู้เข้ าร่ วม
โปรแกรมของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตกรุ งเทพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฎ บ้ านสมเด็จ
เจ้ าพระยา หลังการเข้ าร่วมโปรแกรมฯ สูงกว่าก่อนเข้ าร่ วมโปรแกรมฯ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 นอกจากนี ้ยังพบว่า ผู้เข้ าร่วมโปรแกรมฯ ทัง้ 5 สถาบัน มีความพึงพอใจในการเข้ าร่วม
โปรแกรมฯ โดยรวมและรายด้ านทุกด้ านในระดับมาก
ฐิ ติ ม า ประมลบาล (2555) ได้ ท าการศึ ก ษาเรื่ อ ง การพั ฒ นามาตรฐานวิ ช าชี พ
นักนันทนาการในประเทศไทย เพื่อพัฒนามาตรฐานวิชาชีพสาหรับนักนันทนาการในประเทศไทย
ใช้ วิธีการวิจัยอย่างเป็ นระบบ 3 ขันตอน
้
ได้ แก่ 1. การวิจัยเอกสาร เพื่อตรวจสอบโครงสร้ างและ
รายละเอี ย ดของวิ ช าชี พ โดยมี ระดับ ผลการวิเคราะห์ ห าค่า ความตรงเชิ ง เนื อ้ หาที่ ระดับ 1.00
2. การวิ จัย ด้ ว ยเทคนิ ค เดลฟาย เพื่ อ รวบรวมข้ อ มูล น ามาพัฒ นาเป็ น มาตรฐานวิ ช าชี พ และ
3. การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อตรวจสอบความตรง ความเที่ยง และความเป็ นปรนัย มีค่า
ความเที่ ย งการประเมิ น ที่ ระดับ .99 การวิจัย ด้ ว ยเทคนิ ค เดลฟายมี ป ระเด็น ที่ ส าคัญ ที่ สุด อยู่ที่
กระบวนการคัดเข้ ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ใช้ การคัดเข้ าแบบเฉพาะเจาะจง 3 วิธี ได้ แก่
1. คัดเข้ าภายใต้ เกณฑ์ที่กาหนด 3 ใน 4 ข้ อ ด้ วยเทคนิคลูกบอลหิมะ 2. การพิจารณาคุณสมบัติ
การเป็ นสมาชิ ก ในองค์ ก รวิ ช าชี พ ที่ เกี่ ย วข้ อง และ 3. ท าหน้ าที่ บ รรยายให้ ความรู้ ในสาขา
นันทนาการอยู่ในปั จจุบนั ผู้วิจยั ได้ รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในสาขามาทังสิ
้ ้น 12 คน ได้ รับแบบสอบถาม
กลับ คื น ในรอบที่ ส อง จ านวน 10 คน จากการวิ จัย พบว่ า เกณฑ์ ม าตรฐานวิ ช าชี พ ทั ง้ หมด
มาตรฐานวิชาชีพนักนันทนาการในประเทศไทยถูกจัดระดับการจัดการออกเป็ นสามระดับ ได้ แก่
ระดับ ผู้ป ฏิ บัติ ก าร ระดับ ผู้จัด การ และระดับ ผู้อ านวยการ โดยในแต่ล ะระดับ ประกอบด้ ว ย
โครงสร้ างมาตรฐานที่เกี่ยวข้ องและจาเป็ นสามด้ าน ประกอบด้ วย มาตรฐานด้ านความรู้ มาตรฐาน
ด้ านการปฏิ บัติง าน และมาตรฐานด้ านการปฏิ บัติ ต น ซึ่ง ในระดับ ผู้ป ฏิ บัติก าร ประกอบด้ ว ย
มาตรฐานด้ านความรู้ 11 ข้ อ มาตรฐานด้ านการปฏิบตั ิงาน 10 ข้ อ และมาตรฐานด้ านการปฏิบตั ิ
ตน 9 ข้ อ ในระดับ ผู้ จัด การ ประกอบด้ ว ยมาตรฐานด้ า นความรู้ 14 ข้ อ มาตรฐานด้ า นการ
ปฏิบตั ิงาน 10 ข้ อ และมาตรฐานด้ านการปฏิบตั ิตน 9 ข้ อ ส่วนในระดับผู้อานวยการ ประกอบด้ วย
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มาตรฐานด้ านความรู้ 13 ข้ อ มาตรฐานด้ านการปฏิบตั ิงาน8 ข้ อ และมาตรฐานด้ านการปฏิบตั ิตน
9 ข้ อ นอกจากนี ้ ผู้เชี่ ย วชาญทุก ท่ า นมี ค วามคิ ด เห็ น ที่ ส อดคล้ อ งกัน ว่ า จะต้ อ งมี ก ารพัฒ นา
หน่วยงานหรื อสภาวิชาชีพขึน้ มาทาหน้ าที่ควบคุมดูแลการทาหน้ าที่ ของมาตรฐานวิชาชีพนีใ้ ห้ มี
คุณภาพตามมาตรฐาน และหน่วยงานดังกล่าวต้ องเป็ นหน่วยงานอิสระที่ปราศจากการแทรกแซง
นพดล จิรบุญ ดิลก (2554) ได้ วิจัยเรื่ อง อนาคตภาพการผลิตบุคลากรวิชาชีพสุขศึกษา
พลศึกษา กีฬา และนันทนาการ ของสถาบันอุดมศึกษาประเทศไทยใน พ.ศ. 2554 - 2563 โดยใช้
เทคนิคการวิจยั EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) เพื่อหาแนวโน้ มที่พึงประสงค์
และเป็ นไปได้ ของการผลิตบุคลากรวิชาชีพ การวิจยั ดาเนินการตามกระบวนการของเทคนิคการ
วิ จั ย เชิ ง อนาคตแบบ EDFR แบ่ ง เป็ น 3 ขั น้ ตอน ในขั น้ ตอนแรกใช้ การสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 11 คน เพื่อรวบรวมประเด็นแนวโน้ มของอนาคตภาพที่พึงประสงค์ และเป็ นไปได้ ใน
การผลิตบุคลากรวิชาชีพสุขศึกษา พลศึกษา กีฬา และนันทนาการ ของสถาบันอุดมศึกษาประเทศ
ไทยใน พ.ศ. 2554 - 2563 นาข้ อมูลมาวิเคราะห์ จัดทาแบบสอบถาม ประกอบด้ วย 14 ประเด็น
แนวโน้ ม รวม 111 ข้ อความ ดังนี ้ 1) ด้ านบริ บทสังคมและแนวโน้ มความต้ องการ 2) ด้ านวิสยั ทัศน์
และเป้าหมาย 3) ด้ านสถาบันผลิต 4) ด้ านนักศึกษา 5) ด้ านอาจารย์ 6) ด้ านหลักสูตรและการ
บริ หารหลักสูตร 7) ด้ านการจัดการเรี ยนการสอนและประเมินผล 8) ด้ านการควบคุมคุณภาพ 9) ด้ าน
การวิจยั 10) ด้ านการทานุบารุงศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้ อม 11) ด้ านการบริ การวิชาการและ
สังคม 12) ด้ านการสร้ างเครื อข่ายและความร่วมมือ 13) ด้ านการประเมินผลหลักสูตรและการจัด
การศึก ษา และ 14) ด้ านผลผลิ ต และผลลัพ ธ์ ในขัน้ ตอนที่ ส อง น าแบบสอบถามไปสอบถาม
ความคิดเห็นในระดับความเป็ นไปได้ ของแต่ละข้ อความแนวโน้ มจากผู้เชี่ยวชาญ 18 คน ข้ อมูลที่ได้
นามาวิเคราะห์ด้วยค่ามัธยฐาน ฐานนิยม พิสัยควอไทล์ และค่าความแตกต่างระหว่างฐานนิยม
กับมัธยฐาน พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้ องกันว่าแนวโน้ ม 70 ข้ อความ มีโอกาสเป็ นไปได้
มากที่สดุ และแนวโน้ ม 36 ข้ อความ มีโอกาสเป็ นไปได้ มาก ที่จะเกิดขึ ้นได้ ภายในปี พ.ศ. 2554 - 2563
ขันตอนสุ
้
ดท้ าย การสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 12 คน เพื่ออภิปรายข้ อค้ นพบและให้ ข้อเสนอแนะ
เพิ่ ม เติ ม พบว่า อนาคตภาพและประเด็ น แนวโน้ ม ที่ เป็ น ผลของการศึก ษา สามารถน าไปใช้
เป็ น ข้ อมูล ส าหรั บการจัด ทาแผนกลยุทธ์ ในการผลิต บุค ลากรวิช าชี พ สุขศึกษา พลศึกษา กี ฬ า
และนันทนาการของสถาบันอุดมศึกษาประเทศไทยได้
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เทอดศักดิ์ ถวิล (2552) ได้ ทาการศึกษา คุณลักษณะที่เป็ นจริ งและที่คาดหวังของผู้นา
นันทนาการตามความคิดเห็นของผู้บริ หารและอาจารย์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคกลาง
มี ค วามมุ่ง หมายเพื่ อ ศึ ก ษาและเปรี ย บเที ย บคุณ ลัก ษณะที่ เป็ นจริ ง และที่ ค าดหวัง ของผู้ น า
นันทนาการตามความคิดเห็นของผู้บริ หารและอาจารย์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคกลาง
ในด้ า นคุณ ลัก ษณะส่ ว นตัว และคุณ ลัก ษณะด้ า นวิ ช าชี พ ตามตัว แปรเพศ ระดับ การศึก ษา
และสถานภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ ผู้บริ หารและอาจารย์สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตภาคกลาง ประกอบด้ วย วิทยาเขตกรุงเทพ วิทยาเขตชลบุรี วิทยาเขตสมุทรสาคร วิทยาเขต
สุพรรณบุรี และวิทยาเขตอ่างทอง จานวน 176 คน พบว่า ผู้บริ หารและอาจารย์สถาบันการพลศึกษา
มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะที่เป็ นจริ งและที่คาดหวังของผู้นานันทนาการโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ในรายด้ านพบว่า ผู้บริ หารและอาจารย์สถาบันการพลศึกษามีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะที่เป็ นจริ ง
อยู่ ใ นระดับ มากทั ง้ 2 ด้ า น คื อ คุณ ลัก ษณะส่ ว นตัว และด้ านวิ ช าชี พ ส่ ว นความคิ ด เห็ น ต่ อ
คุณ ลักษณะที่คาดหวังด้ านคุณ ลักษณะส่วนตัวในระดับมากที่สุด ด้ านคุณ ลักษณะทางวิชาชีพ
อยูใ่ นระดับมาก
ธนวรรต ภู ริส วัส ดิ์ (2551) ได้ ท าการศึ ก ษาเรื่ อ งคุณ ลัก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข องผู้น า
นัน ทนาการตามทัศ นะของนิ สิ ต สาขาวิช านัน ทนาการ มหาวิท ยาลัยศรี น คริ น ทรวิโรฒ พบว่า
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้นานันทนาการตามการศึกษานัน้ ผู้นานันทนาการต้ องมีความเก่ง
ในหลายๆ ด้ าน โดยเฉพาะมี ค วามเป็ น ผู้น า เพราะต้ องท าหน้ าที่ ด าเนิ น กิ จ กรรมต่างๆ แต่ใน
ขณะเดียวกันก็ต้องสามารถเป็ นผู้ตามที่ดีด้วย นอกจากนี ้ ผู้นานันทนาการควรต้ องมีมนุษย์สมั พันธ์
ที่ดี และต้ องมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมประกอบด้ วย นอกจากการมีคณ
ุ ลักษณะที่ดีของผู้นานันทนาการ
แล้ ว พบว่า มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้ ควรปรับปรุ งหลักสูตรการศึกษาด้ านนันทนาการ ให้ มีการ
เพิ่มเติมการฝึ กประสบการณ์ ซึ่งเป็ นสิ่งที่จาเป็ นที่จะต้ องนาไปใช้ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิหน้ าที่
จริงหลังจบการศึกษาให้ มากยิ่งขึ ้น เพื่อให้ เกิดการยอมรับในความสามารถจากบุคคลรอบข้ าง
เรื อ งยศ วัช รเกตุ (2547) ได้ ท าการศึก ษาเรื่ อ ง คุณ ลัก ษณะและคุณ สมบัติ ข องผู้น า
นันทนาการในประเทศไทย ด้ วยเทคนิคเดลฟาย 3 รอบ เลื อกกลุ่ม ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง
จานวน 21 คน ภายใต้ ข้อกาหนดดังนี ้
1. อาจารย์ผ้ สู อนวิชาเอกนันทนาการ ในสถาบันอุดมศึกษา
2. ผู้มีคณ
ุ วุฒิทางการศึกษาด้ านนันทนาการ ปริญญาโทขึ ้นไป
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3. บุ ค คลที่ ด ารงต าแหน่ ง ทางวิ ช าการระดับ รองศาสตราจารย์ ขึ น้ ไป สาขาวิ ช า
นันทนาการหรื อสาขาอื่นที่มีความสัมพันธ์กบั นันทนาการ
4. เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทางนันทนาการและเป็ นที่ยอมรับของ
วงการนันทนาการ
ทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยการหาค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม และค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์
พบว่า คุณลักษณะที่เหมาะสมต่อผู้นานันทนาการในประเทศไทย ควรประกอบด้ วย
1. คุณ ลัก ษณะทางวิ ช าชี พ ประกอบด้ ว ย 16 ข้ อส าคัญ อาทิ การมี ค วามศรั ท ธา
ในวิชาชีพ มีความรู้พื ้นฐานตามวิชาชีพกาหนด และการมีความใฝ่ ร้ ูทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
2. ทักษะพื ้นฐานทางวิชาชีพ ประกอบด้ วย 5 ด้ านสาคัญ ดังนี ้
1) การมีประสบการณ์ในการเป็ นผู้นากิจกรรม
2) การศึกษาและฝึ กอบรม ตามองค์ความรู้ในวิชาชีพ
3) การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถปรับตัวได้ กบั ทุกสถานการณ์
4) การมีทกั ษะในการสื่อสารที่ดีทงผู
ั ้ ้ ฟังและผู้พดู
5) การจัดการทัว่ ไปภายใต้ คณ
ุ ธรรมและจริยธรรม
จากสมรรถนะนักวิช าชี พ นัน ทนาการด้ านการดาเนิน งาน ทาให้ ผ้ ูวิจัย เกิ ดแนวคิด ว่า
การปฏิบตั ิงานทางด้ านนันทนาการในประเทศไทยนัน้ ผู้นานันทนาการหรื อนักวิชาชีพนันทนาการ
มีหน้ าที่ควบคุม ดูแลในกระบวนการทางานที่ประกอบด้ วย การประสานงาน การควบคุมสัง่ การ
การประเมินผลการทางานของเจ้ าหน้ าที่ และอาสาสมัครในหน่วยงาน อีกทัง้ ยังเป็ นผู้ที่ส่งเสริ ม
สนับสนุนการให้ บริ การให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตัง้ ไว้ และช่วยเหลือให้ สมาชิกและเจ้ าหน้ าที่มี
การทางานโดยใช้ ความสามารถของตน ทาให้ องค์กรประสบความสาเร็ จตามที่ได้ ตงเป้
ั ้ าหมายไว้
จะต้ องมีสมรรถนะที่เกี่ยวข้ องกับความสามารถในการใช้ ความรู้ในการปฏิบตั ิงานของนักวิชาชีพ
นันทนาการที่เป็ นองค์ความรู้ด้านการดาเนินงาน (Operation) ด้ านต่างๆ ประกอบด้ วย การวางแผน
การพัฒนา และการจัดการทรัพยากร (Resource Planning, Development, and Management)
การจัดการบารุงรักษา (Maintenance Management) และการดาเนินการสิ่งอานวยความสะดวก
(Facility Operation) ให้ เกิดประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผล การวางแผนเพื่อพัฒ นาคุณภาพชีวิต
ของผู้เข้ าร่ วมในปั จจุบันต้ องมี การทางานตามหลักสมรรถนะหลักที่ จ ะต้ องมี ความรู้ และทักษะ
ที่สอดคล้ องกับบริ บทและความต้ องการของสังคมไทย เพื่อจะทาให้ วิชาชีพทางด้ านนันทนาการ
มีประโยชน์และมีคณ
ุ ค่า สามารถนาการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคมไปสู่ในทิศทางที่ดีในอนาคต
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จะเห็นได้ ว่า นักวิช าชีพ นันทนาการนัน้ จะต้ องมี สมรรถนะหลักเพื่ อใช้ เป็ นตัวกาหนด
ทิศทางในการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานนันบรรลุ
้
ผลสาเร็จ และสามารถให้ บริการผู้เข้ าร่วม
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ในฐานะผู้วิจยั เป็ นบุคลากรทางด้ านวิชาชีพนันทนาการ จึงมีความมุ่งมัน่
ที่ จ ะให้ ผ้ ูที่ มี ส่วนเกี่ ยวข้ องในการผลิต บุคลากรทางวิช าชี พ นัน ทนาการในประเทศไทยเล็ง เห็ น
ความส าคัญ ในการพัฒ นาสมรรถนะหรื อ ความสามารถหลัก ในการปฏิ บัติง านของนัก วิช าชี พ
นันทนาการ เพื่อทาให้ วิชาชีพทางด้ านนันทนาการมีประโยชน์และมีคณ
ุ ค่าต่อการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒ นาไปสู่ทิ ศ ทางที่ ดี ในอนาคต การปรั บ ตัวต่อ การเปลี่ ย นแปลงส าคัญ ที่ สุด ต่อ ความส าเร็ จ
ในอนาคตของวิชาชีพนี ้ โดยเฉพาะในประเทศไทยที่ยังขาดความชัดเจนในเรื่ องการทางานด้ าน
นันทนาการซึ่งส่งผลต่อการขาดทักษะความรู้ ความสามารถ และความกล้ าที่จะเป็ นผู้นาวิชาชีพนี ้
ไปสูท่ ศวรรษหน้ าของประเทศไทย

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การพัฒนาโปรแกรมเพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน
เป็ นการวิจยั และพัฒนา (Research and Development) ผู้วิจยั นาเสนอเนื ้อหาตามลาดับ ดังนี ้
1. การกาหนดประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
2. เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
3. ขันตอนการด
้
าเนินการวิจยั
4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
6. สถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
ขั ้น ตอนที่ 1 การศึ ก ษาสมรรถนะนั ก วิ ช าชี พ นั น ทนาการด้ า นการด าเนิ น งาน
(ขัน้ วิจัย)
ประชากร
ประชากรที่ ใช้ ในการวิ จัย ประกอบด้ ว ย ผู้ ทรงคุณ วุฒิ ผู้เชี่ ย วชาญทางด้ า นวิ ช าชี พ
นัน ทนาการ ผู้ บริ ห ารองค์ ก รนัน ทนาการ นัก วิ ช าการ หัว หน้ าองค์ ก รนัน ทนาการที่ มี ค วามรู้
ความชานาญ และมีประสบการณ์ทางวิชาชีพนันทนาการ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัย ประกอบด้ วย ผู้ทรงคุณ วุฒิ ผู้เชี่ยวชาญทางด้ านวิชาชี พ
นันทนาการ ผู้บริ หารองค์ กรนันทนาการ นักวิชาการ หัวหน้ าองค์กรนันทนาการที่ มี ความรู้ ความ
ชานาญ และมีประสบการณ์ทางวิชาชีพนันทนาการ ไม่น้อยกว่า 5 ปี จานวน 17 คน
ขัน้ ตอนที่ 2 การพัฒนาโปรแกรมเพื่อเสริมสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการ
ด้ านการดาเนินงาน (ขัน้ วิจัย)
ประชากร
ประชากรที่ ใช้ ในการวิจัย คื อ ผู้ที่ ก าลังศึกษาอยู่ในสาขาวิช านันทนาการหรื อสาขาที่
เกี่ยวข้ อง และเป็ นผู้ที่มีประสบการณ์ในการเข้ าร่วมโครงการหรื อกิจกรรมนัน ทนาการ เช่น การอยู่
ค่ายพักแรม หรื อกิจกรรมเกมส์นนั ทนาการ
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กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างสาหรับการทดลองโปรแกรมเพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการ
ด้ า นการด าเนิ น งาน คื อ นิ สิ ต มหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ ที่ ก าลัง ศึก ษาอยู่ในสาขาวิ ช า
นันทนาการ เป็ นผู้ที่มีประสบการณ์ ในการเข้ าร่ วมโครงการหรื อกิจกรรมนันทนาการ เช่น การอยู่
ค่ายพักแรมหรื อกิจกรรมเกมส์นนั ทนาการ และสมัครใจเข้ าร่ วมทดลองโปรแกรม จานวน 68 คน
แบ่ ง เป็ นกลุ่ ม ทดลอง จ านวน 34 คน และกลุ่ม ควบคุม จ านวน 34 คน โดยการสุ่ม ตัว อย่ า ง
แบบหลายขันตอน
้
มีขนตอนดั
ั้
งนี ้
1. กลุม่ ตัวอย่างทาแบบทดสอบความรู้ ความเข้ าใจ และการวิเคราะห์เกี่ยวกับโปรแกรม
เพื่อเสริมสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน
2. จากนันตรวจให้
้
คะแนน แล้ วนาคะแนนของทัง้ 68 คน มาเรี ยงลาดับจากมากไปน้ อย
เป็ นล าดับ ที่ 1 ถึง 68 จากนัน้ จัดเข้ ากลุ่ม ด้ วยวิธี การแบ่งกลุ่ ม แบบจับคู่ (Match pair) (บุญ ชม
ศรี ส ะอาด, 2545) เพื่ อ ปรั บ ให้ กลุ่ม ทดลองและกลุ่ม ควบคุม มี ค วามเท่าเที ยมกัน ดัง นัน้ จะได้
กลุม่ ทดลอง จานวน 34 คน และกลุม่ ควบคุม จานวน 34 คน ดังนี ้
กลุ่มทดลอง
1
4
5
8
9
12
13
16
17
20
21
24
25
28
29
32
33

กลุ่มควบคุม
2
3
6
7
10
11
14
15
18
19
22
23
26
27
30
31
34

กลุ่มทดลอง
36
37
40
41
44
45
48
49
52
53
56
57
60
61
64
65
68

กลุ่มควบคุม
35
38
39
42
43
46
47
50
51
54
55
58
59
62
63
66
67
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3. จากนัน้ ให้ กลุม่ ตัวอย่างเข้ าร่วมโปรแกรม ดังนี ้
3.1 กลุ่ม ทดลอง ได้ แ ก่ นิ สิ ต มหาวิท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิโรฒ ที่ ก าลัง ศึก ษาอยู่ใน
สาขาวิชานันทนาการ เป็ นผู้ที่มี ประสบการณ์ ในการเข้ าร่ วมโครงการหรื อกิ จกรรมนันทนาการ
จ านวน 34 คน จะเข้ า ร่ วมโปรแกรมเพื่ อ เสริ ม สร้ างสมรรถนะนัก วิ ช าชี พ นัน ทนาการด้ านการ
ดาเนินงานที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น
3.2 กลุ่ม ควบคุม ได้ แ ก่ นิ สิ ต มหาวิท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิโรฒ ที่ ก าลังศึก ษาอยู่ใน
สาขาวิชานันทนาการ เป็ นผู้ที่มี ประสบการณ์ ในการเข้ าร่ วมโครงการหรื อกิ จกรรมนันทนาการ
จานวน 34 คน จะเข้ าร่วมโปรแกรมการเรี ยนการสอนปกติ
ขั ้น ตอนที่ 3 ศึ ก ษาผลของการเข้ าร่ วมโปรแกรมเพื่ อเสริ ม สร้ างสมรรถนะ
นักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน (ขัน้ พัฒนา)
ประชากร
ประชากรที่ ใช้ ในการวิ จัย คื อ ผู้ที่ ก าลังศึ ก ษาอยู่ในสาขาวิ ช านัน ทนาการหรื อ สาขา
ที่เกี่ยวข้ อง และเป็ นผู้ที่มีประสบการณ์ในการเข้ าร่วมโครงการหรื อกิจกรรมนันทนาการ เช่น การอยู่
ค่ายพักแรม หรื อกิจกรรมเกมส์นนั ทนาการ
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ ่ม ตัว อย่า งที ่ใ ช้ ส าหรับ การขยายผลการวิจ ยั คือ นิ สิ ต นัก ศึก ษาที่ ก าลัง ศึก ษา
ในสถาบัน การศึก ษา ระดับ อุด มศึก ษา ที่ มี ก ารจัด การเรี ย นสาขาวิ ช านัน ทนาการหรื อ สาขา
ที่เกี่ยวข้ อง และเป็ นผู้ที่มีประสบการณ์ในการเข้ าร่วมโครงการหรื อกิจกรรมนันทนาการ เช่น การอยู่
ค่ายพักแรม หรื อกิจกรรมเกมส์นนั ทนาการ โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการขยายผลการวิจยั
ท าโดยการเลื อ กแบบเจาะจง จากสถาบัน การศึก ษา ระดับ อุด มศึก ษา ที่ มี ก ารจัด การเรี ย น
สาขาวิช านัน ทนาการหรื อสาขาที่ เกี่ ย วข้ อ ง จ านวน 3 สถาบัน โดยเป็ น สถาบัน ที่ ยิ น ดี เข้ าร่ ว ม
โปรแกรม ได้ กลุม่ ตัวอย่างสาหรับการขยายผลการวิจยั ดังนี ้
1. นิสิตสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จานวน 30 คน
2. นักศึกษาสาขาวิชานันทนาการและการท่องเที่ยว สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
กรุงเทพ จานวน 32 คน
3. นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา จานวน 36 คน
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เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ประกอบด้ วย
1. คูม่ ือโปรแกรมเพื่อเสริมสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน
2. แบบทดสอบความรู้ ความเข้ าใจ และการวิเคราะห์เกี่ยวกับโปรแกรมเพื่อเสริ มสร้ าง
สมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน
3. แบบสอบถามความพึ ง พอใจต่อ การเข้ า ร่ ว มโปรแกรมเพื่ อ เสริ ม สร้ างสมรรถนะ
นักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน
4. แบบประเมินผลงานการปฏิบตั ิกิจกรรมระหว่างการเข้ าร่วมโปรแกรมเพื่อเสริ มสร้ าง
สมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน
ขัน้ ตอนการดาเนินการวิจัย
ผู้วิจยั ดาเนินการวิจยั ตามขันตอนต่
้
างๆ 3 ขันตอน
้
ดังนี ้
ขันตอนที
้
่ 1 การศึกษาสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน (ขันวิ
้ จยั )
ขันตอนที
้
่ 2 การพัฒนาโปรแกรมเพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการ
ดาเนินงาน (ขันวิ
้ จยั )
ขัน้ ตอนที่ 3 ศึก ษาผลของการเข้ า ร่ วมโปรแกรมเพื่ อ เสริ ม สร้ างสมรรถนะนัก วิ ช าชี พ
นันทนาการด้ านการดาเนินงาน (ขันพั
้ ฒนา)
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ขัน้ ตอนในการวิจัย

ภาพประกอบ 9 ขันตอนในการวิ
้
จยั
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ขั ้น ตอนที่ 1 การศึ ก ษาสมรรถนะนั ก วิ ช าชี พ นั น ทนาการด้ า นการด าเนิ น งาน
(ขัน้ วิจัย)
ผู้วิจัยได้ ดาเนินการศึกษาสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน เพื่ อให้
ได้ ม าซึ่ง ข้ อมูล พื น้ ฐานในการพัฒ นาโปรแกรมเพื่ อเสริ ม สร้ างสมรรถนะนักวิช าชี พ นัน ทนาการ
ด้ านการดาเนินงานต่อไป โดยดาเนินการตามลาดับดังนี ้
1. ศึกษา วิเคราะห์ แนวความคิด ทฤษฎี และหลักการต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกับสมรรถนะ
นักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน จากหนังสือ ตารา วารสาร และงานวิจยั ต่างๆ
2. ศึกษาสมรรถนะนัก วิช าชี พ นัน ทนาการด้ านการด าเนิ น งาน โดยการประยุก ต์ ใช้
เทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) จากผู้เชี่ยวชาญทางด้ านวิชาชีพนันทนาการ จานวน 17 คน
เพื่ อให้ ได้ ส มรรถนะนักวิชาชีพ นันทนาการด้ านการดาเนินงาน อันประกอบด้ วย สมรรถนะหลัก
(Core competency) หน่ว ยสมรรถนะ (Units of Competency) ของแต่ล ะหน่ว ยสมรรถนะที่ มี
ความเป็ นไปได้ ในทางปฏิบตั ิและมีความสมบูรณ์ ด้ วยการใช้ แนวคิดที่ได้ จากการศึกษาค้ นคว้ า จาก
หนังสือ ตารา วารสาร และงานวิจยั ต่างๆ มาสร้ างเป็ นแบบสอบถามความคิดเห็นที่ต่อ สมรรถนะ
นักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน นามาศึกษา วิเคราะห์ และกาหนดสมรรถนะนักวิชาชีพ
นันทนาการด้ านการดาเนินงาน ด้ วยการประยุกต์ใช้ เทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) จานวน
3 รอบ ตามขันตอนต่
้
อไปนี ้ เพื่อเตรี ยมเสนอต่อกรรมการควบคุมปริ ญญานิพนธ์ พิจารณาตรวจ
ความถูกต้ องเหมาะสมต่อไป
2.1 เก็ บ ข้ อมู ล รอบที่ 1 โดยการสร้ างแบบสอบถามปลายเปิ ดเก็ บ รวบรวม
ความคิดเห็นเกี่ ยวกับ สมรรถนะนักวิชาชีพ นันทนาการด้ านการดาเนินงานของผู้เชี่ยวชาญที่ได้
กาหนดเป็ นกลุม่ ตัวอย่าง จานวน 17 คน
2.2 เก็บข้ อมูลรอบที่ 2 โดยการนาความคิดเห็นที่วิเคราะห์ ได้ จากรอบที่ 1 มาสร้ าง
เป็ น แบบสอบถามชนิ ด มาตราส่ ว นประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ เพื่ อ ให้ ผู้เชี่ ย วชาญ
จานวน 17 คนเดิม ให้ น ้าหนักความสาคัญของแต่ละข้ อ รวมทังเหตุ
้ ผลที่เห็นด้ วยหรื อไม่เห็นด้ วยของ
แต่ละข้ อ หรื อควรแก้ ไขสานวน ผู้เชี่ยวชาญสามารถให้ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมได้ และนาผลที่ได้ มา
วิเคราะห์คาตอบจากแบบสอบถามรอบที่ 2 โดยหาค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสยั ระหว่างควอ
ไทล์ (Interquartile Range) ข้ อที่ผ่านเกณฑ์ต้องมีคา่ มัธยฐาน (Median) ตังแต่
้ 3.50 ขึ ้นไป และมี
ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ไม่เกิน 1.50
2.3 เก็ บข้ อมูล รอบที่ 3 โดยการน าคาตอบที่ วิเคราะห์ ได้ จ ากรอบที่ 2 มาสร้ างเป็ น
แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ เพื่อให้ ผ้ ูเชี่ยวชาญ จานวน
17 คนเดิม ให้ น ้าหนักความสาคัญของแต่ละข้ อ รวมทัง้ เหตุผลที่เห็นด้ วยหรื อไม่เห็นด้ วยของแต่ละข้ อ

87
หรื อควรแก้ ไขสานวน ผู้เชี่ยวชาญสามารถให้ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมได้ และนาผลที่ได้ มาวิเคราะห์
คาตอบจากแบบสอบถามรอบที่ 3 โดยหาค่ามัธ ยฐาน (Median) และค่าพิ สัยระหว่างควอไทล์
(Interquartile Range) ข้ อที่ ผ่านเกณฑ์ ต้องมี ค่า มัธยฐาน (Median) ตังแต่
้ 3.50 ขึน้ ไป และมีค่า
พิสยั ระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ไม่เกิน 1.50
3. นาผลการวิเคราะห์ความคิดเห็น ของผู้เชี่ยวชาญมาใช้ ประกอบการจัดทาโปรแกรม
เพื่อเสริมสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน
ขัน้ ตอนที่ 2 การพัฒนาโปรแกรมเพื่อเสริมสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการ
ด้ านการดาเนินงาน (ขัน้ วิจัย)
ในขันตอนการพั
้
ฒนาโปรแกรมเพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการ
ดาเนินงาน ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการตามวิธีการดังต่อไปนี ้
1. นาผลการพิ จ ารณาของผู้เชี่ ยวชาญ จ านวน 17 คน ศึก ษาวิเคราะห์ เอกสารและ
งานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ สมรรถนะนั ก วิ ช าชี พ นัน ทนาการด้ า นการด าเนิ น งาน โดยค านึ ง ถึ ง
องค์ประกอบพื น้ ฐานขององค์ความรู้ และความสามารถที่จ าเป็ นต่อการปฏิ บัติงานในการเป็ น
นักวิชาชีพนันทนาการ ซึ่งจาแนกสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงานเป็ น 3 ด้ าน
ได้ แก่ การวางแผน การพัฒ นา และการจัดการทรัพ ยากร (Resource Planning, Development,
and Management) การบารุงรักษา (Maintenance Management) และการดาเนินการสิ่งอานวย
ความสะดวก (Facility Operation)
2. สร้ าง “คู่มื อ โปรแกรมเพื่ อ เสริ ม สร้ างสมรรถนะนัก วิ ช าชี พ นัน ทนาการด้ า นการ
ดาเนินงาน” ผู้วิจยั สร้ างโปรแกรมที่อยู่บนพื ้นฐานของเอกสาร ตารา ทฤษฎี หลักการ และงานวิจยั
ที่ เกี่ ยวข้ องกับ สมรรถนะนักวิช าชี พ นัน ทนาการด้ านการดาเนินงาน เพื่ อให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมโปรแกรม
มี พื น้ ฐานความรู้ ทัก ษะ และความสามารถที่ จ าเป็ น ต่อ การปฏิ บัติ ง านในการเป็ น นัก วิช าชี พ
นันทนาการ ในด้ านการดาเนิน งาน โดยมี ขอบเขตและโครงสร้ างของโปรแกรมเพื่ อเสริ ม สร้ าง
สมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน ดังนี ้
1) หัวเรื่ อง ประกอบด้ วย ชื่อหน่วย และสัปดาห์
2) ระยะเวลา
3) วัตถุประสงค์
4) อุปกรณ์
5) ขันตอนการด
้
าเนินการ
6) การวัดและประเมินผล
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นาคู่มือโปรแกรมเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของ
คู่มื อโปรแกรม ตามแบบประเมิ น ความเหมาะสมของคู่มื อ โปรแกรมเพื่ อ เสริ ม สร้ างสมรรถนะ
นักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน
ลั ก ษณะของแบบประเมิ น ใช้ ระดับ การวัด ข้ อ มูล ประเภทแบบอัน ตรภาคชัน้
(Interval Scale) ลักษณะของแบบประเมินที่ใช้ มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคิร์ท
(Likert Scale) แบ่งออกเป็ น 4 ระดับ โดยให้ ผ้ ตู อบแบบสอบถามเลือกได้ เพียงคาตอบเดียวเท่านัน้
ซึง่ ผู้วิจยั กาหนดเกณฑ์การให้ คะแนนไว้ ดังต่อไปนี ้
คะแนน 4 มีระดับ มีความคิดเห็นด้ วยในระดับมากที่สดุ
คะแนน 3 มีระดับ มีความคิดเห็นด้ วยในระดับมาก
คะแนน 2 มีระดับ มีความคิดเห็นด้ วยในระดับน้ อย
คะแนน 1 มีระดับ มีความคิดเห็นด้ วยในระดับน้ อยที่สดุ
การอภิ ปรายผลการวิจัยของลักษณะแบบสอบถามที่ใช้ ระดับวัดข้ อมูลแบบอันตร
ภาคชัน้ (Interval Scale) ผู้วิจัยใช้ เกณฑ์ เฉลี่ยในการอภิ ปรายผลออกเป็ นระดับ 4 ระดับ การหา
ช่วงกว้ างของอันตรภาคชัน้ จะได้ ช่วงกว้ างระดับละ 0.75 ซึ่งมี การคานวณ ดังนี ้ (กัลยา วานิช ย์
บัญชา, 2546)
ความกว้ างของอันตรภาคชัน้ = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด
ช่วงคะแนน
=
4-1
4
=
0.75
จากหลักเกณฑ์ดงั กล่าว สามารถแปลความหมายของระดับคะแนนของคาถามได้ ดังนี ้
3.26 - 4.00 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สดุ
2.51 - 3.25 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นในระดับมาก
1.76 - 2.50 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นในระดับน้ อย
1.00 - 1.75 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นในระดับน้ อยที่สดุ
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ผลการพิ จ ารณาความเหมาะสมของคู่ มื อ โปรแกรมเพื่ อ เสริ ม สร้ างสมรรถนะ
นักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงานจากผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน พบว่า มีความเหมาะสม
ในระดับมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66)
นาคู่มือโปรแกรมมาหาความตรงตามเนื ้อหา โดยเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน
เพื่อใช้ ดลุ ยพินิจในการพิจารณาตัดสินว่าแต่ละหน่วยการเรี ยนรู้แต่ละหน่วยสมรรถนะและกิจกรรม
สอดคล้ องกั น หรื อ ไม่ เ พี ย งใด ตามแบบประเมิ น ความสอดคล้ องของสมรรถนะนั ก วิ ช าชี พ
นันทนาการด้ านการดาเนินงาน โดยกาหนดค่าดังนี ้
+1 หมายถึง แน่ใจว่า หน่วยการเรี ยนรู้และกิจกรรมนันมี
้ ความสอดคล้ องกัน
ตามเนื ้อหาไปในทางเดียวกัน
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่า หน่วยการเรี ยนรู้และกิจกรรมนันมี
้ ความสอดคล้ องกัน
ตามเนื ้อหาไปในทางเดียวกัน
-1 หมายถึง แน่ใจว่า หน่วยการเรี ยนรู้และกิจกรรมนันไม่
้ มีความสอดคล้ องกัน
ตามเนื ้อหาไปในทางเดียวกัน
น าผลการพิ จ ารณาของผู้ เชี่ ย วชาญมาหาค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้ อง (Index of
congruence: IOC) ที่ มี ค วามคิ ด เห็ น ตรงกัน ว่า องค์ ป ระกอบนัน้ ๆ ของคู่มื อ โปรแกรมมี ค วาม
สอดคล้ องกัน หรื อมีคา่ ดัชนีความสอดคล้ องตังแต่
้ 0.60 ขึ ้นไป
ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้ อง (Index of congruence: IOC) อยู่ในช่วง 0.80-1.00
ดัง นัน้ จึง ถื อ ได้ ว่า ทุก หน่ ว ยการเรี ย นรู้ แต่ล ะหน่ ว ยสมรรถนะและกิ จ กรรมการอบรมมี ค วาม
สอดคล้ องกัน
3. สร้ าง “แบบทดสอบความรู้ ความเข้ าใจ และการวิ เคราะห์ เกี่ ย วกั บ โปรแกรม
เพื่ อเสริ มสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน” ผู้วิจัยได้ พัฒ นาข้ อคาถาม
ในแบบทดสอบโดยใช้ ข้อคาถามในแบบทดสอบที่มีการวัดพื ้นฐานองค์ความรู้ และความสามารถ
ที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิงานในการเป็ นนักวิชาชีพนันทนาการ ในด้ านการดาเนินงาน แบ่งข้ อคาถาม
ออกเป็ น 3 รูปแบบ ประกอบด้ วย
1) ข้ อคาถามในการทดสอบที่มีการวัดความสามารถในการจาแนกข้ อมูลเกี่ ยวกับ
การดาเนินงานนันทนาการที่มีความเกี่ ยวข้ องกับงาน (item recall) ได้ แก่ ข้ อ 1, 3, 7, 9, 11, 13,
15, 17, 19, 21, 23, 25 และ 27
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2) ข้ อค าถามในการทดสอบที่ มี ก ารวัด ความสามารถในการประยุ ก ต์ ค วามรู้
ความเข้ าใจเกี่ ยวกับการดาเนินงานนันทนาการไปใช้ ประยุกต์ในการทางาน (item application)
ได้ แก่ ข้ อ 2, 12, 14, 16, 18, 20, 28 และ 30
3) ข้ อคาถามในการทดสอบที่มีการวัดความสามารถในการวิเคราะห์โดยนาความรู้
ความเข้ าใจเกี่ ยวกับ การด าเนิ น งานนัน ทนาการ ไปวิเคราะห์ ประเมิ น ผล สามารถแก้ ปั ญ หา
ที่เกิดขึ ้นกับงานนันทนาการได้ (item analysis) ได้ แก่ ข้ อ 4,5,6,8,10,22,24,26 และ 29
นาแบบทดสอบมาหาความตรงตามเนื ้อหา โดยเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน
เพื่อใช้ ดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินความตรงเชิงเนือ้ หา (Content validity) ของแบบทดสอบ
โดยกาหนดค่าดังนี ้
+1 หมายถึง แน่ใจว่า เนื ้อหา/คาถามนันมี
้ ความตรงเชิงเนื ้อหา
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่า เนื ้อหา/คาถามนันมี
้ ความตรงเชิงเนื ้อหา
-1 หมายถึง แน่ใจว่า เนื ้อหา/คาถามนันไม่
้ มีความตรงเชิงเนื ้อหา
น าผลการพิ จ ารณาของผู้ เชี่ ย วชาญมาหาค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อง (Index of
congruence: IOC) ที่มีความคิดเห็นตรงกันว่า เนื ้อหา/คาถามนันมี
้ ความตรงเชิงเนื ้อหาหรื อมีค่า
ดัชนีความสอดคล้ อง หรื อมีคา่ ดัชนีความสอดคล้ องตังแต่
้ 0.60 ขึ ้นไป
ผลการหาค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้ อง (Index of congruence: IOC) เท่ า กั บ 1.00
ดังนัน้ จึงถือได้ วา่ แบบทดสอบมีความตรงเชิงเนื ้อหาทุกข้ อ
4. สร้ าง “แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้ าร่วมโปรแกรมเพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะ
นักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน” ซึง่ เป็ นการประเมินผลการเข้ าร่วมโปรแกรมในภาพรวม
และนาข้ อมูลที่ได้ ไปปรับปรุงแก้ ไขข้ อบกพร่องในการเข้ าร่วมโปรแกรมต่อไป ผู้วิจยั สร้ างข้ อคาถาม
ตามแนวคิ ด การจัด กิ จ กรรมตามสถานการณ์ (six key element of situated activity system)
รวมข้ อ ค าถามจ านวน 30 ข้ อ ข้ อ ค าถามมี ลัก ษณะเป็ น มาตราส่ ว นประมาณค่า 4 ระดับ คื อ
ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สดุ มาก น้ อย น้ อยที่สดุ ประกอบด้ วย
องค์ประกอบที่ 1 การมีปฏิสมั พันธ์กนั ของผู้คนที่เข้ าร่วม (interacting people)
องค์ประกอบที่ 2 การจัดสภาวะแวดล้ อมทางกายภาพ (physical setting)
องค์ประกอบที่ 3 วัตถุในการใช้ เวลาว่าง (leisure object)
องค์ประกอบที่ 4 โครงสร้ าง (Structure)
องค์ประกอบที่ 5 สัมพันธภาพ (relationships)
องค์ประกอบที่ 6 ความเคลื่อนไหว (animation)
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นาแบบสอบถามมาหาความตรงตามเนื ้อหา โดยเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน
เพื่อใช้ ดลุ ยพินิจในการพิจารณาตัดสินความตรงเชิงเนื ้อหา โดยกาหนดค่าดังนี ้
+1 หมายถึง แน่ใจว่า ข้ อค าถามนั น้ สามารถวั ด ได้ ตรงตามจุ ด ประสงค์
ที่กาหนดไว้
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่า ข้ อค าถามนั น้ สามารถวั ด ได้ ตรงตามจุ ด ประสงค์
ที่กาหนดไว้
-1 หมายถึง แน่ใจว่า ข้ อค าถามนัน้ ไม่ สามารถวัดได้ ตรงตามจุดประสงค์
ที่กาหนดไว้
น าผลการพิ จ ารณาของผู้ เชี่ ย วชาญมาหาค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อง (Index of
congruence: IOC) ที่มี ความคิดเห็นตรงกันว่า ข้ อคาถามนัน้ สามารถวัดได้ ตรงตามจุดประสงค์
ที่กาหนดไว้ หรื อมีคา่ ดัชนีความสอดคล้ องตังแต่
้ 0.60 ขึ ้นไป
ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้ อง (Index of congruence: IOC) อยู่ในช่วง 0.60-1.00
ดังนัน้ จึงถือได้ วา่ ข้ อคาถามนันสามารถวั
้
ดได้ ตรงตามจุดประสงค์ที่กาหนดไว้ ทกุ ข้ อ
5. สร้ าง “แบบประเมิน ผลงานการปฏิบ ตั ิกิจ กรรมระหว่า งการอบรมโปรแกรม
เพื่อเสริมสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน” แบบประเมินมี 2 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 การประเมิ น องค์ ป ระกอบของการวางแผนการด าเนิ น งาน ข้ อ ค าถาม
มีลกั ษณะเป็ นมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ คือ ผลงานอยูใ่ นระดับดีมาก ดี น้ อย น้ อยที่สดุ
ตอนที่ 2 ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม ข้ อคาถามเป็ นแบบปลายเปิ ด
+1 หมายถึง แน่ใจว่า ข้ อค าถามนั น้ สามารถประเมิ น ผลงานได้ ตรงตาม
จุดประสงค์ที่กาหนดไว้
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่า ข้ อค าถามนั น้ สามารถประเมิ น ผลงานได้ ตรงตาม
จุดประสงค์ที่กาหนดไว้
-1 หมายถึง แน่ใจว่า ข้ อค าถามนัน้ ไม่ สามารถประเมิ นผลงานได้ ตรงตาม
จุดประสงค์ที่กาหนดไว้
น าผลการพิ จ ารณาของผู้ เชี่ ย วชาญมาหาค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้ อง (Index of
congruence: IOC) ที่มีความคิดเห็นตรงกันว่า ข้ อคาถามนันสามารถประเมิ
้
นผลงานได้ ตรงตาม
จุดประสงค์ที่กาหนดไว้ หรื อมีคา่ ดัชนีความสอดคล้ องตังแต่
้ 0.60 ขึ ้นไป
ผลการหาค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้ อง (Index of congruence: IOC) เท่ า กั บ 1.00
ดังนัน้ จึงถือได้ วา่ ข้ อคาถามนันสามารถประเมิ
้
นผลงานได้ ตรงตามจุดประสงค์ที่กาหนดไว้
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6. นาโปรแกรมเพื่ อเสริ ม สร้ างสมรรถนะนักวิช าชี พ นัน ทนาการด้ านการด าเนิน งาน
ไปศึกษานาร่อง (pilot study) กับกลุ่มผู้นานันทนาการที่มีลกั ษณะเหมือนกับ กลุ่มตัวอย่าง จานวน
30 คน เพื่อหาความเป็ นไปได้ ของการจัดกิจกรรมการอบรมในสภาพจริง
ผู้วิจยั เก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบทดสอบความรู้ ความเข้ าใจ และการวิเคราะห์
เกี่ ย วกั บ โปรแกรมเพื่ อ เสริ ม สร้ างสมรรถนะนั ก วิ ช าชี พ นั น ทนาการด้ านการด าเนิ น งาน
และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้ าร่ วมโปรแกรมเพื่ อเสริ ม สร้ างสมรรถนะนักวิช าชี พ
นันทนาการด้ านการดาเนินงาน
วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล จากแบบทดสอบเพื่ อ วิ เคราะห์ คุณ ภาพรายข้ อ (item analysis)
โดยการหาระดับความยากง่าย (level of difficulty) และอานาจจาแนก (power discrimination)
โดยใช้ วิ ธี ก ารแบ่ ง กลุ่ ม สู ง และกลุ่ ม ต่ า ด้ วยเทคนิ ค 27% และความ เชื่ อ มั่ น (reliability)
ของแบบทดสอบชุดนี ้ โดยใช้ สูตรของ คูเดอร์ -ริ ชาร์ ดสัน (Kuder-Richardson) สูตรที่ 20 หรื อ KR-20
โดยมี เกณฑ์ ว่า ข้ อกระทงต้ องมี ค่าความยากง่ายตัง้ แต่ 0.20-0.80 และค่าอานาจจ าแนกตังแต่
้
0.20 ขึน้ ไป ผลการวิเคราะห์ พบว่า ข้ อกระทงมี ค่าความยากง่าย (p) ตัง้ แต่ 0.48-0.60 และค่า
อานาจจาแนก (r) ตังแต่
้ 0.36-1.00 และมีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ .826
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจเพื่อวิเคราะห์คณ
ุ ภาพรายข้ อ เพื่อหา
ค่าความเชื่อมัน่ โดยการวิเคราะห์คา่ สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนรวม (Corrected
Item Correlation) จากนัน้ ท าการคัดเลื อกข้ อค าถาม แล้ วน าผลมาวิเคราะห์ หาค่าความเชื่ อมั่น
(Reliability) โดยวิ ธี ห าค่ าสัม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟา (Alpha-coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)
มีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ .894
7. นาโปรแกรมเพื่ อเสริ ม สร้ างสมรรถนะนักวิช าชี พ นัน ทนาการด้ านการด าเนิน งาน
ที่ปรับปรุงแก้ ไขเรี ยบร้ อยแล้ ว ไปทดลองกับกลุ่มทดลอง จานวน 34 คน รวมระยะเวลา 8 สัปดาห์
สัปดาห์ละ 1 วัน วันละ 2 ชัว่ โมง
ผู้วิจยั เก็บรวบรวมโดยใช้ แบบทดสอบความรู้ ความเข้ าใจ และการวิเคราะห์เกี่ยวกับ
โปรแกรมเพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจต่อการเข้ าร่ วมโปรแกรมเพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการ
ดาเนินงาน
8. จัด ท าคู่มื อ โปรแกรมเพื่ อ เสริ ม สร้ างสมรรถนะนั ก วิ ช าชี พ นัน ทนาการด้ า นการ
ดาเนินงาน แล้ วนาไปขยายผลต่อไป
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ขัน้ ตอนที่ 3 ศึกษาผลการเข้ าร่ วมโปรแกรมเพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะนั กวิชาชี พ
นันทนาการด้ านการดาเนินงาน (ขัน้ พัฒนา)
ในขัน้ ตอนการขยายผลการเข้ า ร่ ว มโปรแกรมเพื่ อ เสริ ม สร้ างสมรรถนะนั ก วิ ช าชี พ
นันทนาการด้ านการดาเนินงาน ผู้วิจัยนาคู่มือโปรแกรม แบบทดสอบ และแบบสอบถามความพึง
พอใจ ไปจัดอบรมโปรแกรมเพื่ อเสริ มสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพ นันทนาการด้ านการดาเนินงาน
ตามวิธีการดังต่อไปนี ้
1. น าแบบทดสอบความรู้ ความเข้ าใจ และการวิ เ คราะห์ เ กี่ ย วกั บ โปรแกรม
เพื่ อเสริ ม สร้ างสมรรถนะนักวิชาชี พ นันทนาการด้ านการดาเนินงานที่ ผ่านการหาคุณ ภาพแล้ ว
ไปเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล จากกลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ใช้ ในการขยายผลการวิ จัย ก่ อ นการจัด โปรแกรม
เพื่อเสริมสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน 1 สัปดาห์
2. จัดโปรแกรมเพื่ อเสริ ม สร้ างสมรรถนะนัก วิช าชี พ นัน ทนาการด้ านการดาเนิ นงาน
กับกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการขยายผลการวิจยั ทัง้ 3 สถาบัน
3. นาแบบทดสอบฉบับ เดียวกัน กับ ที่ ใช้ ท ดสอบก่อนการทดลอง และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจไปเก็บรวบรวมข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการขยายผลการวิจยั ทัง้ 3 สถาบัน
หลังสิ ้นสุดการทดลอง 1 สัปดาห์
4. ผู้วิจัย น าผลของการขยายผลเสนอต่อ กรรมการควบคุม ปริ ญ ญานิ พ นธ์ เพื่ อ หา
ข้ อบกพร่องและแนวทางการแก้ ไขปรับปรุงโปรแกรมเพื่อเสริมสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการ
ด้ านการดาเนินงานที่จะนาไปใช้ ต่อไป ในประเด็นที่เกี่ ยวข้ องกับระยะเวลา อุปกรณ์ ขันตอนการ
้
ดาเนินการ และการวัดและประเมินผล
5. แก้ ไขปรับปรุ ง คู่มื อโปรแกรม และโปรแกรมตามคาแนะนาของกรรมการควบคุม
ปริญญานิพนธ์ เพื่อให้ ได้ คมู่ ือโปรแกรม และโปรแกรมที่สามารถนาไปใช้ ได้ อย่างสมบูรณ์
6. จัด ท าคู่มื อ โปรแกรมเพื่ อ เสริ ม สร้ างสมรรถนะนั ก วิ ช าชี พ นัน ทนาการด้ า นการ
ดาเนิน งาน และโปรแกรมเพื่ อเสริ ม สร้ างสมรรถนะนักวิช าชี พ นัน ทนาการด้ านการด าเนิ นงาน
ฉบับสมบูรณ์
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั เก็บรวบรวมข้ อมูลร่วมกับผู้ช่วยทาการวิจยั จานวน 6 ท่าน โดยผู้วิจยั จัดการประชุม
ชี แ้ จงการดาเนิน การวิจัย เพื่ อทาความเข้ าใจเกี่ ยวกับงานวิจัย ทัง้ ในเรื่ องรู ปแบบของการวิจัย
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล แนวทางการด าเนิ น กิ จ กรรมอย่ า งชัด เจนให้ เป็ นมาตรฐานเดี ย วกั น
โดยดาเนินการดังนี ้
ขั ้น ตอนที่ 1 การศึ ก ษาสมรรถนะนั ก วิ ช าชี พ นั น ทนาการด้ า นการด าเนิ น งาน
(ขัน้ วิจัย)
1. ผู้วิ จัย น าหนัง สื อ ขอความอนุเคราะห์ เป็ น ผู้เชี่ ย วชาญ ในการตอบแบบสอบถาม
จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ พร้ อมทังแบบสอบถามสมรรถนะนั
้
กวิชาชีพ
นันทนาการด้ านการดาเนินงาน เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จานวน 17 คน เพื่อพิจารณาให้ ค่าน ้าหนัก
ความสาคัญของหน่วยสมรรถนะและสมรรถนะย่อย และข้ อแสนะแนะเพิ่มเติม
2. เก็บรวบรวมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากแบบสอบถาม จานวน 3 รอบ
3. วิเคราะห์ ความคิดเห็น ของผู้เชี่ยวชาญจากแบบสอบถาม และข้ อเสนอแนะต่างๆ
เพื่อนาไปใช้ เป็ นแนวทางในการสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ต่อไป
ขัน้ ตอนที่ 2 การพัฒนาโปรแกรมเพื่อเสริมสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการ
ด้ านการดาเนินงาน (ขัน้ วิจัย)
1. ประสานงานกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษานาร่อง จานวน 30 คน เพื่อนัดหมาย
วัน เวลา และสถานที่ในการจัดอบรมโปรแกรมเพื่ อเสริ ม สร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพ นันทนาการ
ด้ านการดาเนินงาน
2. จัดอบรมโปรแกรมกับกลุม่ ตัวอย่างเพื่อศึกษานาร่อง
3. เก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบทดสอบความรู้ ความเข้ าใจ และการวิเคราะห์เกี่ยวกับ
โปรแกรมเพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจต่อการเข้ าร่ วมโปรแกรมเพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการ
ดาเนินงานจากกลุม่ ตัวอย่าง
4. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั สาหรับแบบทดสอบ
นามาหาค่าความยากง่าย ค่าอานาจจาแนก และค่าความเชื่อมัน่ ส่วนแบบสอบถาม นามาหาค่า
อานาจจาแนก และค่าความเชื่อมัน่
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5. ประสานงานกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการทดลองโปรแกรม จานวน 34 คน เพื่อนัดหมาย
วัน เวลา และสถานที่ในการจัดอบรมโปรแกรมเพื่ อเสริ ม สร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพ นันทนาการ
ด้ านการดาเนินงาน
6. เก็บรวบรวมข้ อมูลก่อนการทดลอง 1 สัปดาห์ โดยการทดสอบความรู้ ความเข้ าใจ
และการวิ เคราะห์ เกี่ ย วกับ โปรแกรมเพื่ อ เสริ ม สร้ างสมรรถนะนัก วิ ช าชี พ นัน ทนาก ารด้ า นการ
ดาเนินงาน กับกลุม่ ทดลอง
7. จัดอบรมโปรแกรมกับกลุ่มทดลอง รวมระยะเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 วัน วันละ
2 ชัว่ โมง
8. เก็บรวบรวมข้ อมูลหลังการทดลอง 1 สัปดาห์ โดยการทดสอบความรู้ ความเข้ าใจ
และการวิ เคราะห์ เกี่ ย วกับ โปรแกรมเพื่ อ เสริ ม สร้ างสมรรถนะนัก วิ ช าชี พ นั น ทนาการด้ า นการ
ดาเนินงาน และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้ าร่วมโปรแกรมกับกลุม่ ทดลอง
9. วิเคราะห์ผลการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง และวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อ
การเข้ าร่วมโปรแกรมด้ วย
ขัน้ ตอนที่ 3 ศึกษาผลการเข้ าร่ วมโปรแกรมเพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะนั กวิชาชี พ
นันทนาการด้ านการดาเนินงาน (ขัน้ พัฒนา)
1. ประสานงานกับกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการขยายผลการวิจยั จาก 3 สถาบัน เพื่อนัดหมาย
วัน เวลา และสถานที่ในการจัดอบรมโปรแกรมเพื่ อเสริ ม สร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพ นันทนาการ
ด้ านการดาเนินงาน
2. เก็บรวบรวมข้ อมูลก่อนการทดลอง 1 สัปดาห์ โดยการทดสอบความรู้ ความเข้ าใจ
และการวิ เคราะห์ เกี่ ย วกับ โปรแกรมเพื่ อ เสริ ม สร้ างสมรรถนะนัก วิ ช าชี พ นัน ทนาการด้ า นการ
ดาเนินงานกับกลุม่ ตัวอย่าง
3. จัดอบรมโปรแกรมกับกลุ่มทดลอง รวมระยะเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 วัน วันละ
2 ชัว่ โมง
4. เก็บรวบรวมข้ อมูลหลังการทดลอง 1 สัปดาห์ โดยการทดสอบความรู้ ความเข้ าใจ
และการวิ เคราะห์ เกี่ ย วกับ โปรแกรมเพื่ อ เสริ ม สร้ างสมรรถนะนัก วิ ช าชี พ นัน ทนาการด้ า นการ
ดาเนินงาน และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้ าร่วมโปรแกรมกับกลุม่ ตัวอย่าง
5. ในระหว่างการจัด โปรแกรม ผู้วิจัย เก็ บ รวบรวมข้ อมูล เกี่ ย วกับ ผลงานการปฏิ บัติ
กิจกรรมระหว่างการเข้ าร่วมโปรแกรม
6. วิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่
แบบทดสอบ แบบสอบถามความพึงพอใจ และแบบประเมินผลงาน
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การจัดกระทาและการวิเคราะห์ ข้อมูล
การจัดกระทาข้ อมูล
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ ของแบบแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ แบบทดสอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจ และแบบประเมินผลงานที่ได้ เก็บรวบรวมมาทังหมด
้
2. นาแบบแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ ยวชาญ แบบทดสอบ แบบสอบถามความพึง
พอใจ และแบบประเมินผลงานที่ตรวจสอบความสมบูรณ์แล้ วมาลงรหัส (Coding) ในแบบลงรหัส
เพื่อประมวลผลข้ อมูลด้ วยเครื่ องคอมพิวเตอร์
3. น าข้ อ มู ล ที่ ล งรหัส แล้ ว ไปบัน ทึ ก ข้ อ มู ล โดยเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ ประมวลผล
และวิเคราะห์ข้อมูลสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั วิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากกลุม่ ตัวอย่าง ด้ วยวิธีการดังนี ้
1. วิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ จานวน 17 คน ต่อเกณฑ์ โดยการประยุกต์ใช้
เทคนิ ค เดลฟาย (Delphi technique) เพื่ อ ศึ ก ษาสมรรถนะนั ก วิ ช าชี พ นั น ทนาการด้ านการ
ดาเนินงาน โดยวิเคราะห์คา่ มัธยฐาน (Median) และค่าพิสยั ควอไทล์ (Interquartile Range)
เกณฑ์ที่ใช้ ในการพิจารณาคาตอบกาหนดเกณฑ์ดงั นี ้
1) ค่ามัธยฐาน (Median) กาหนดเกณฑ์ในการพิจารณาไว้ ดังนี ้
ค่าระหว่าง 4.50 - 5.00 แสดงว่า ข้ อความนันผู
้ ้ เชี่ยวชาญเห็นด้ วย
ในระดับมากที่สดุ
ค่าระหว่าง 3.50 - 4.49 แสดงว่า ข้ อความนันผู
้ ้ เชี่ยวชาญเห็นด้ วย
ในระดับมาก
ค่าระหว่าง 2.50 - 3.49 แสดงว่า ข้ อความนันผู
้ ้ เชี่ยวชาญเห็นด้ วย
ในระดับปานกลาง
ค่าระหว่าง 1.50 - 2.49 แสดงว่า ข้ อความนันผู
้ ้ เชี่ยวชาญเห็นด้ วย
ในระดับน้ อย
ค่าระหว่าง 1.00 - 1.49 แสดงว่า ข้ อความนันผู
้ ้ เชี่ยวชาญเห็นด้ วย
ในระดับน้ อยที่สดุ
การพิ จารณาข้ อความเพื่ อนาไปกาหนดที่เหมาะสมจะใช้ ข้อความที่มี ค่ามัธยฐาน
(Median) ตังแต่
้ 3.50 ขึ ้นไป
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2) ค่ า พิ สั ย ร ะ ห ว่ า ง ค ว อ ไ ท ล์ (Interquartile Range) เป็ น ก า ร พิ จ า ร ณ า
ความสอดคล้ องกันของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ โดยกาหนดเกณฑ์แสดงค่าความสอดคล้ อง ดังนี ้
ค่าระหว่าง 0.00 - 0.50 แสดงว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
มีความสอดคล้ องกันสูงมาก
ค่าระหว่าง 0.51 - 1.00 แสดงว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
มีความสอดคล้ องกันสูง
ค่าระหว่าง 1.01 - 1.99 แสดงว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
มีความสอดคล้ องกันปานกลาง
ค่าระหว่าง 2.00- 2.99 แสดงว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
มีความสอดคล้ องกันต่า
ค่าสูงกว่า 3.00
แสดงว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ไม่มีความสอดคล้ องกัน
การพิ จ ารณาข้ อความเพื่ อ น าไปก าหนดจริ ง ที่ เหมาะสม จะใช้ ข้ อความที่ มี
ค่ าพิ สั ย ระหว่ างควอไทล์ (Interquartile Range) ตั ง้ แต่ 1.50 ลงมา ซึ่ งถื อว่ าข้ อความนั น้ มี ความ
สอดคล้ องกันสูง
2. วิเคราะห์ ข้ อมูล จากแบบทดสอบความรู้ ความเข้ าใจ และการวิเคราะห์ เกี่ ย วกับ
โปรแกรมเพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจต่อการเข้ าร่ ว มโปรแกรมเพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการ
ดาเนินงาน โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3. วิ เ คราะห์ ข้ อมู ล จากแบบสอบถามความพึ ง พอใจต่ อ การเข้ าร่ ว มโปรแกรม
เพื่อเสริมสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่
(Frequency) และหาค่าร้ อยละ (Percentage)
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการเข้ าร่ วมโปรแกรมเพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพ
นันทนาการด้ านการดาเนินงาน วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) แล้ วนาเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรี ยง
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โดยมีเกณฑ์การแปลค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจ (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2546) ดังนี ้
3.26 - 4.00 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจมากที่สดุ
2.51 - 3.25 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจมาก
1.76 - 2.50 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจน้ อย
1.00 - 1.75 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจน้ อยที่สดุ
4. วิเคราะห์ ข้อมูล จากแบบประเมิ น ผลงานการปฏิ บัติกิจ กรรมระหว่างการเข้ าร่ วม
โปรแกรมเพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน วิเคราะห์โดยการหา
ค่าเฉลี่ย (Mean) แล้ วนาเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรี ยง
โดยมีเกณฑ์การแปลค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจ (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2546) ดังนี ้
3.26 - 4.00 หมายถึง มีระดับผลงานดีมาก
2.51 - 3.25 หมายถึง มีระดับผลงานมาก
1.76 - 2.50 หมายถึง มีระดับผลงานน้ อย
1.00 - 1.75 หมายถึง มีระดับผลงานน้ อยที่สดุ
5. เปรี ยบเที ย บความรู้ ความเข้ าใจ และการวิ เ คราะห์ เ กี่ ย วกั บ โปรแกรม
เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน ก่อนการทดลองและหลังการ
ทดลอง ของกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม ดังนี ้
5.1 เปรี ยบเทียบคะแนนทดสอบก่อนการทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม
โดยการทดสอบค่าที (Independent samples t-test)
5.2 เปรี ยบเทียบคะแนนทดสอบหลังการทดลอง ระหว่างกลุม่ ทดลองกับกลุ่มควบคุม
โดยการทดสอบค่าที (Independent samples t-test)
5.3 เปรี ยบเทียบคะแนนทดสอบก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ของกลุ่มทดลอง
โดยการทดสอบค่าที (Paired samples t-test)
5.4 เปรี ยบเทียบคะแนนทดสอบก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ของกลุ่มควบคุม
โดยการทดสอบค่าที (Paired samples t-test)
6. เปรี ยบเทียบความรู้ ความเข้ าใจ และการวิเคราะห์เกี่ยวกับโปรแกรมเพื่อเสริ มสร้ าง
สมรรถนะนักวิช าชีพ นันทนาการด้ านการดาเนินงาน ก่อนการทดลองและหลังการทดลองของ
กลุม่ ขยายผล โดยการทดสอบค่าที (Paired samples t-test)
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สถิตทิ ่ ีใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. สถิ ติที่ใช้ หาคุณ ภาพเครื่ องมื อในการวิจัย ได้ แก่ ค่าดัช นี ความสอดคล้ องระหว่าง
ข้ อคาถามกับวัตถุประสงค์ ค่าความยากง่าย ค่าอานาจจาแนก และค่าความเชื่อมัน่
2. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ได้ แก่ ค่าร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ย
(Mean) ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าพิสยั ควอไทล์ (Interquartile Range) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
3. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistic) ได้ แก่ การวิเคราะห์ความแตกต่างภายในกลุ่ม
ก่อนและหลังการทดลอง (Paired samples t-test) ระดับความมี นัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05
และการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม (Independent samples t-test)
ระดับความมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจัยนี เ้ ป็ น การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เพื่ อศึกษาสมรรถนะ
นัก วิ ช าชี พ นัน ทนาการด้ านการด าเนิ น งาน พัฒ นาโปรแกรมเสริ ม สร้ างสมรรถนะนัก วิ ช าชี พ
นัน ทนาการด้ านการด าเนิ น งาน และศึกษาผลของการเข้ าร่ วมโปรแกรมเสริ ม สร้ างสมรรถนะ
นักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน
สัญลักษณ์ ท่ ีใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลความหมายข้ อมูล ผู้วิจยั ได้ กาหนดสัญลักษณ์ ต่างๆ
แทนความหมายดังต่อไปนี ้
n
แทน จานวนกลุม่ ตัวอย่าง
𝑥̅ แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่าง (Mean)
S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุม่ ตัวอย่าง (Standard Deviation)
Mdn. แทน ค่ามัธยฐาน (Median)
I.R. แทน ค่าพิสยั ควอไทล์ (Interquartile Range)
t
แทน ค่าสถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์แจกแจงค่าที (t-distribution)
df แทน องศาความเป็ นอิสระ (degrees of freedom)
p
แทน ค่าความน่าจะเป็ นหรื อโอกาส (Probability)
*
แทน นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลาดับต่อไปนี ้
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน
ตอนที่ 2 ผลการทดลองโปรแกรมเสริ ม สร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพ นันทนาการด้ านการ
ดาเนินงาน
ตอนที่ 3 ผลการขยายผลโปรแกรมเสริ มสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการ
ดาเนินงาน
ตอนที่ 4 ผลการพัฒ นาโปรแกรมเสริ ม สร้ างสมรรถนะนักวิชาชี พ นันทนาการด้ านการ
ดาเนินงาน

101
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน
ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการศึกษาสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน โดยการ
ประยุก ต์ใช้ เทคนิ ค เดลฟาย (Delphi technique) จากผู้เชี่ ยวชาญทางด้ านวิช าชี พ นัน ทนาการ
จ านวน 17 คน ประกอบด้ วย สมรรถนะหลั ก (Core competency) หน่ ว ยสมรรถนะ (Units of
Competency) ของแต่ล ะหน่วยสมรรถนะ เพื่ อให้ ได้ ม าซึ่งข้ อมูลพื น้ ฐานในการพัฒ นาโปรแกรม
เพื่อเสริมสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน ซึง่ สามารถสรุปผลได้ ดงั นี ้
ผลการสั ง เคราะห์ แ บบสอบถามส าหรั บ ผู้ เชี่ ย วชาญ จ านวน 17 คน เกี่ ย วกั บ
สมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน โดยการใช้ เทคนิคเดลฟาย รอบที่ 1 ผู้วิจยั ได้
ทาการสอบถามตามกรอบแนวคิดในการวิจยั จากผลการตอบแบบสอบถามสามารถสรุปข้ อมูลได้
ดังนี ้
สมรรถนะนัก วิช าชี พ นันทนาการด้ านการด าเนิน งาน ควรมี ห น่วยสมรรถนะหลัก
(Core of competency) และมีหน่วยสมรรถนะย่อย (Units of Competency) แต่ละสมรรถนะหลัก
(Core of competency) ประกอบด้ วย
ด้ านการวางแผน การพัฒนาและการจัดการทรัพยากร
การประเมินการจัดการ และชี ้แจงรายละเอียดสาหรับการพัฒนาทรัพยากร
การจัดการทรัพยากรที่มีในองค์กร
การพัฒนาและจัดเตรี ยมแผนการดาเนินงาน
การวิเคราะห์สถานการณ์ ความเสี่ยงตามความเหมาะสม
การดาเนินการตามสิ่งที่ต้องการในทางกายภาพ
การจัดทาอุปกรณ์หรื อสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการ
การแปลความหมาย ตีความของแผนและแผนที่
การติดตามสังเกต
การใช้ ระบบสารสนเทศเทคโนโลยี
การสารวจและศึกษาความเป็ นไปได้
ด้ านการจัดการบารุงรักษา
การจัดการและดูแลรักษามาตรฐาน
การพัฒนาการจัดการอุปกรณ์ สิ่งอานวยความสะดวก
การทาตามกฎระเบียบข้ อบังคับขององค์กรที่เกี่ยวข้ อง
การควบคุมจัดการโปรแกรมดูแลและป้องกัน
การให้ ข้อมูลคาปรึกษาในการทางาน
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การแนะนาจัดเตรี ยม ซ่อมแซม เปลี่ยนอุปกรณ์หรื อสิ่งอานวยความสะดวก
การดาเนินการตรวจตราควบคุมรักษาเป็ นประจา
การจัดการลักษณะทางภูมิประเทศ และการดูแลรักษา
การกาหนดรายละเอียดการประเมินราคาของงานก่อสร้ างหรื อปรับปรุง
สังเกตการณ์การทางานของผู้รับจ้ างและที่ปรึกษา
ด้ านการดาเนินการสิ่งอานวยความสะดวก
การพัฒนาและจัดเตรี ยมความพร้ อมการให้ บริการสิ่งอานวยความสะดวก
การจัดหาและจัดการดูแลการใช้ ทรัพยากรและสิ่งอานวยความสะดวก
การจัดการดูแลความปลอดภัย
การควบคุมและดูแลตรวจสอบความปลอดภัย
การสร้ างนวัตกรรมใหม่
ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อสมรรถนะนักวิชาชีพ
นันทนาการด้ านการดาเนินงาน โดยการใช้ เทคนิคเดลฟาย รอบที่ 2 ผู้วิจยั นาข้ อมูลที่ได้ จากการใช้
เทคนิคเดลฟาย รอบที่ 1 มาสร้ างเป็ นแบบสอบถาม เพื่อสอบถามกับผู้เชี่ยวชาญจานวน 17 คน
ซึ่งจากการวิเคราะห์ ความคิ ดเห็ นของผู้เชี่ ยวชาญต่อสมรรถนะนักวิ ชาชี พ นันทนาการด้ านการ
ดาเนินงาน ผู้วิจยั ได้ วิเคราะห์หาค่ามัธยฐาน (Mdn.) และค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ (I.R.) เพื่อแสดง
ค่ากลางของระดับความคิดเห็น ช่วงความคิดเห็นส่วนใหญ่ และความสอดคล้ องของความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อส่งให้ ผ้ ูเชี่ยวชาญได้ พิจารณาคาตอบเดิมเปรี ยบเทียบกับความคิดเห็นของ
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญในการตอบแบบสอบถาม รอบที่ 1 โดยการเปลี่ยนแปลงคาตอบใหม่หรื อยืนยัน
คาตอบเดิม อันเป็ นการแสดงความคิดเห็นต่อเกณฑ์การประเมินในรอบที่ 2 โดยผู้วิจยั นาเสนอผล
การวิเคราะห์ข้อมูลจาแนกตามสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน มีรายละเอียด
ดังปรากฏตาราง 2-4
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ตาราง 2 แสดงค่ามัธยฐานและค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ จากคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ต่อสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน สมรรถนะหลักด้ านการวางแผน การพัฒนา
และการจัดการทรัพยากร จากการใช้ เทคนิคเดลฟาย ในรอบที่ 2
สมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการ
ด้ านการดาเนินงาน
1 การประเมินการจัดการ และชี ้แจงรายละเอียด
สาหรับการพัฒนาทรัพยากร
2 การจัดการทรัพยากรที่มใี นองค์กร
3 การพัฒนาและจัดเตรี ยมแผนการดาเนินงาน
4 การวิเคราะห์สถานการณ์ ความเสีย่ ง
ตามความเหมาะสม
5 การดาเนินการตามสิง่ ที่ต้องการในทางกายภาพ
6 การจัดทาอุปกรณ์หรื อสิง่ อานวย
ความสะดวกสาหรับคนพิการ
7 การแปลความหมาย / ตีความของแผน
และแผนที่
8 การติดตามสังเกต
9 การใช้ ระบบสารสนเทศเทคโนโลยี
10 การสารวจและศึกษาความเป็ นไปได้

ข้ อ

Mdn.

I.R.

ความคิดเห็น

5.00

1.00

สอดคล้ องสูง

ระดับความ
เหมาะสม
มากที่สดุ

5.00
5.00
5.00

1.00
1.00
1.00

สอดคล้ องสูง
สอดคล้ องสูง
สอดคล้ องสูง

มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ

3.00
5.00

2.00
1.00

สอดคล้ องตา่
สอดคล้ องสูง

ปานกลาง
มากที่สดุ

3.00

2.00

สอดคล้ องตา่

ปานกลาง

3.00
5.00
3.00

2.00
1.00
2.00

สอดคล้ องตา่
สอดคล้ องสูง
สอดคล้ องตา่

ปานกลาง
มากที่สดุ
ปานกลาง

จากตาราง 2 ค่ามัธ ฐานและค่าพิ สัย ระหว่างควอไทล์ จากคะแนนความคิดเห็ น ของ
ผู้เชี่ ย วชาญต่อ สมรรถนะนัก วิ ช าชี พ นัน ทนาการด้ านการด าเนิ น งาน สมรรถนะหลัก ด้ า นการ
วางแผน การพัฒ นาและการจัดการทรัพ ยากร รอบที่ 2 พบว่า ผู้เชี่ ยวชาญคิดเห็นว่าสมรรถนะ
นักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน สมรรถนะหลัก ด้ านการวางแผน การพัฒ นา และการ
จัดการทรัพยากร มีคา่ มัธยฐานตังแต่
้ 3.50 ขึ ้นไป และมีคา่ พิสยั ระหว่างควอไทล์ ตังแต่
้ 1.50 ลงมา
จานวน 6 ข้ อ ถือว่าข้ อความที่กาหนดนันมี
้ ความเหมาะสม นาไปใช้ ได้ จริ ง และพบว่ามีคา่ มัธยฐาน
ตังแต่
้ 3.50 ลงมา และมีค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ ตังแต่
้ 1.50 ขึ ้นไป จานวน 4 ข้ อ ถือว่าข้ อความ
ที่กาหนดนันไม่
้ มีความเหมาะสม
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ตาราง 3 แสดงค่ามัธยฐานและค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ จากคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ต่อสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน สมรรถนะหลักด้ านการจัดการบารุงรักษา
จากการใช้ เทคนิคเดลฟาย ในรอบที่ 2
สมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการ
ด้ านการดาเนินงาน
1 การจัดการและดูแลรักษามาตรฐาน
2 การพัฒนาการจัดการอุปกรณ์ สิง่ อานวย
ความสะดวก
3 การทาตามกฎระเบียบข้ อบังคับขององค์กร
ที่เกี่ยวข้ อง
4 การควบคุมจัดการโปรแกรมดูแลและป้องกัน
5 การให้ ข้อมูลคาปรึกษาในการทางาน
6 การแนะนาจัดเตรี ยม ซ่อมแซม เปลีย่ นอุปกรณ์
หรื อสิง่ อานวยความสะดวก
7 การดาเนินการตรวจตราควบคุมรักษา
เป็ นประจา
8 การจัดการลักษณะทางภูมิประเทศ
และการดูแลรักษา
9 การกาหนดรายละเอียดการประเมินราคา
ของงานก่อสร้ างหรื อปรับปรุง
10 สังเกตการณ์การทางานของผู้รับจ้ าง
และที่ปรึกษา

ข้ อ

Mdn.

I.R.

ความคิดเห็น

5.00
5.00

1.00
1.00

สอดคล้ องสูง
สอดคล้ องสูง

ระดับความ
เหมาะสม
มากที่สดุ
มากที่สดุ

5.00

1.00

สอดคล้ องสูง

มากที่สดุ

5.00
3.00
5.00

1.00
2.00
1.00

สอดคล้ องสูง
สอดคล้ องตา่
สอดคล้ องสูง

มากที่สดุ
ปานกลาง
มากที่สดุ

3.00

2.00

สอดคล้ องตา่

ปานกลาง

3.00

2.00

สอดคล้ องตา่

ปานกลาง

3.00

2.00

สอดคล้ องตา่

ปานกลาง

3.00

2.00

สอดคล้ องตา่

ปานกลาง

จากตาราง 3 ค่ามัธ ฐานและค่าพิ สัย ระหว่างควอไทล์ จากคะแนนความคิดเห็ น ของ
ผู้เชี่ยวชาญต่อสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน สมรรถนะหลัก ด้ านการจัดการ
บ ารุ ง รั ก ษา รอบที่ 2 พบว่า ผู้เชี่ ย วชาญคิ ด เห็ น ว่า สมรรถนะนัก วิ ช าชี พ นัน ทนาการด้ า นการ
ดาเนินงาน สมรรถนะหลัก ด้ านการวางแผน การพัฒ นาและการจัดการทรัพยากร มีค่ามัธยฐาน
ตังแต่
้ 3.50 ขึ ้นไป และมีค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ ตังแต่
้ 1.50 ลงมา จานวน 5 ข้ อ ถือว่าข้ อความ
ที่กาหนดนันมี
้ ความเหมาะสม นาไปใช้ ได้ จริ ง และพบว่ามีคา่ มัธยฐานตังแต่
้ 3.50 ลงมา และมีค่า
พิสยั ระหว่างควอไทล์ ตังแต่
้ 1.50 ขึ ้นไป จานวน 5 ข้ อ ถือว่าข้ อความที่กาหนดนันไม่
้ มีความเหมาะสม
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ตาราง 4 แสดงค่ามัธยฐานและค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ จากคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ต่อ สมรรถนะนัก วิ ช าชี พ นัน ทนาการด้ า นการด าเนิ น งาน สมรรถนะหลัก ด้ า นการด าเนิ น การ
สิ่งอานวยความสะดวก จากการใช้ เทคนิคเดลฟาย ในรอบที่ 2

3
4

สมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการ
ด้ านการดาเนินงาน
การพัฒนาและจัดเตรี ยมความพร้ อม
การให้ บริ การสิง่ อานวยความสะดวก
การจัดหาและจัดการดูแลการใช้ ทรัพยากร
และสิง่ อานวยความสะดวก
การจัดการดูแลความปลอดภัย
การควบคุมและดูแลตรวจสอบความปลอดภัย

5

การสร้ างนวัตกรรมใหม่

ข้ อ
1
2

Mdn.

I.R.

ความคิดเห็น

5.00

1.00

สอดคล้ องสูง

ระดับความ
เหมาะสม
มากที่สดุ

5.00

1.00

สอดคล้ องสูง

มากที่สดุ

5.00
4.00

1.00
1.50

มากที่สดุ
มาก

3.00

2.00

สอดคล้ องสูง
สอดคล้ องปาน
กลาง
สอดคล้ องตา่

ปานกลาง

จากตาราง 4 ค่ามัธ ฐานและค่าพิ สัย ระหว่างควอไทล์ จากคะแนนความคิดเห็ น ของ
ผู้เชี่ ย วชาญต่อ สมรรถนะนัก วิ ช าชี พ นัน ทนาการด้ านการด าเนิ น งาน สมรรถนะหลัก ด้ า น การ
ดาเนิ นการสิ่ ง อานวยความสะดวก รอบที่ 2 พบว่า ผู้เชี่ ยวชาญคิดเห็ นว่าสมรรถนะนักวิช าชี พ
นัน ทนาการด้ านการด าเนิ น งาน สมรรถนะหลัก ด้ านการวางแผน การพัฒ นาและการจัด การ
ทรั พ ยากร มี ค่ามัธ ยฐานตัง้ แต่ 3.50 ขึน้ ไป และมี ค่าพิ สัย ระหว่างควอไทล์ ตัง้ แต่ 1.50 ลงมา
จานวน 4 ข้ อ ถือว่าข้ อความที่กาหนดนันมี
้ ความเหมาะสม นาไปใช้ ได้ จริ ง และพบว่ามีคา่ มัธยฐาน
ตังแต่
้ 3.50 ลงมา และมีค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ ตังแต่
้ 1.50 ขึ ้นไป จานวน 1 ข้ อ ถือว่าข้ อความ
ที่กาหนดนันไม่
้ มีความเหมาะสม
ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อสมรรถนะนักวิชาชีพ
นันทนาการด้ านการดาเนินงาน โดยการใช้ เทคนิคเดลฟาย รอบที่ 3 ผู้วิจยั นาข้ อมูลที่ได้ จากการใช้
เทคนิคเดลฟาย รอบที่ 2 มาสร้ างเป็ นแบบสอบถาม เพื่อสอบถามกับผู้เชี่ยวชาญจานวน 17 คน
ซึ่งจากการวิเคราะห์ ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อสมรรถนะนักวิชาชี พ นันทนาการด้ านการ
ดาเนินงาน ผู้วิจยั ได้ วิเคราะห์หาค่ามัธยฐาน (Mdn.) และค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ (I.R.) เพื่อแสดง
ค่ากลางของระดับความคิดเห็น ช่วงความคิดเห็นส่วนใหญ่ และความสอดคล้ องของความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อส่งให้ ผ้ ูเชี่ยวชาญได้ พิจารณาคาตอบเดิมเปรี ยบเทียบกับความคิดเห็นของ
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กลุ่มผู้เชี่ยวชาญในการตอบแบบสอบถาม รอบที่ 2 โดยการเปลี่ยนแปลงคาตอบใหม่หรื อยืนยัน
คาตอบเดิม อันเป็ นการแสดงความคิดเห็นต่อเกณฑ์การประเมินในรอบที่ 2 โดยผู้วิจยั นาเสนอผล
การวิเคราะห์ข้อมูลจาแนกตามสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน มีรายละเอียด
ดังปรากฏตาราง 5-7
ตาราง 5 แสดงค่ามัธยฐานและค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ จากคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ต่อสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน สมรรถนะหลักด้ านการวางแผน การพัฒนา
และการจัดการทรัพยากร จากการใช้ เทคนิคเดลฟาย ในรอบที่ 3
ข้ อ
1
2
3
4
5
6

สมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการ
ด้ านการดาเนินงาน
การประเมินการจัดการและชี ้แจงรายละเอียด
สาหรับการพัฒนาทรัพยากร
การพัฒนาและจัดเตรี ยมแผนการดาเนินงาน
การวิเคราะห์สถานการณ์ ความเสีย่ ง
พร้ อมกากับติดตาม
การจัดเตรียมอุปกรณ์และสิง่ อานวย
ความสะดวกสาหรับผู้เข้ าร่วม
การจัดการและดาเนินการทางกายภาพ
ขององค์กร
การใช้ ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การวางแผนและพัฒนา

Mdn.

I.R.

ความคิดเห็น

5.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

สอดคล้ อง
สูงมาก
สอดคล้ อง
สูงมาก
สอดคล้ อง
สูงมาก
สอดคล้ อง
สูงมาก
สอดคล้ อง
สูงมาก
สอดคล้ อง
สูงมาก

ระดับความ
เหมาะสม
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ

จากตาราง 5 ค่ามัธ ฐานและค่าพิ สัย ระหว่างควอไทล์ จากคะแนนความคิดเห็ น ของ
ผู้เชี่ ย วชาญต่อ สมรรถนะนัก วิ ช าชี พ นัน ทนาการด้ านการด าเนิ น งาน สมรรถนะหลัก ด้ า นการ
วางแผน การพัฒ นา และการจัดการทรัพยากร รอบที่ 3 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญคิดเห็นว่าสมรรถนะ
นักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน สมรรถนะหลัก ด้ านการวางแผน การพัฒ นา และการ
จัดการทรัพยากร มีคา่ มัธยฐานตังแต่
้ 3.50 ขึ ้นไป และมีคา่ พิสยั ระหว่างควอไทล์ ตังแต่
้ 1.50 ลงมา
จานวน 6 ข้ อ ถือว่าข้ อความที่กาหนดนันมี
้ ความเหมาะสม นาไปใช้ ได้ จริง

107
ตาราง 6 แสดงค่ามัธยฐาน และค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ จากคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ต่อสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน สมรรถนะหลักด้ านการจัดการบารุงรักษา
จากการใช้ เทคนิคเดลฟาย ในรอบที่ 3
ข้ อ
1
2
3
4

สมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการ
ด้ านการดาเนินงาน
การจัดการและดูแลรักษามาตรฐานอุปกรณ์ สิง่
อานวยความสะดวก
การควบคุมจัดการโปรแกรมดูแลและป้องกัน
การแนะนาจัดเตรี ยม ซ่อมแซม เปลีย่ นอุปกรณ์
หรื อสิง่ อานวยความสะดวก
การดาเนินงานตามกฎระเบียบข้ อบังคับ
ขององค์กรที่เกี่ยวข้ อง

Mdn.

I.R.

ความคิดเห็น

5.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

สอดคล้ อง
สูงมาก
สอดคล้ อง
สูงมาก
สอดคล้ อง
สูงมาก
สอดคล้ อง
สูงมาก

ระดับความ
เหมาะสม
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ

จากตาราง 6 แสดงว่า ค่ามัธฐานและค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ จากคะแนนความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญต่อสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน สมรรถนะหลัก ด้ านการ
จัดการบารุงรักษา รอบที่ 3 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญคิดเห็นว่าสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการ
ดาเนินงาน สมรรถนะหลัก ด้ านการวางแผน การพัฒ นาและการจัดการทรัพยากร มีค่ามัธยฐาน
ตังแต่
้ 3.50 ขึ ้นไป และมีค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ ตังแต่
้ 1.50 ลงมา จานวน 4 ข้ อ ถือว่าข้ อความ
ที่กาหนดนันมี
้ ความเหมาะสม นาไปใช้ ได้ จริง
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ตาราง 7 แสดงค่ามัธยฐานและค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ จากคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ต่อ สมรรถนะนัก วิ ช าชี พ นัน ทนาการด้ า นการด าเนิ น งาน สมรรถนะหลัก ด้ า นการด าเนิ น การ
สิ่งอานวยความสะดวก จากการใช้ เทคนิคเดลฟาย ในรอบที่ 3
ข้ อ
1

2
3

สมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการ
ด้ านการดาเนินงาน
การพัฒนาและจัดเตรี ยมความพร้ อมสาหรับการ
ให้ บริ การทรัพยากรและสิง่ อานวย
ความสะดวก
การจัดหาและจัดการดูแลการใช้ ทรัพยากร
และสิง่ อานวยความสะดวก
การจัดการ ดูแล และตรวจสอบ
ความปลอดภัย

Mdn.

I.R.

ความคิดเห็น

5.00

0.00

สอดคล้ อง
สูงมาก

5.00

0.00

5.00

0.00

สอดคล้ อง
สูงมาก
สอดคล้ อง
สูงมาก

ระดับความ
เหมาะสม
มากที่สดุ

มากที่สดุ
มากที่สดุ

จากตาราง 7 ค่ามัธ ฐานและค่าพิ สัย ระหว่างควอไทล์ จากคะแนนความคิดเห็ น ของ
ผู้เชี่ ย วชาญต่อ สมรรถนะนัก วิ ช าชี พ นัน ทนาการด้ านการด าเนิ น งาน สมรรถนะหลัก ด้ า น การ
ดาเนิ นการสิ่ ง อานวยความสะดวก รอบที่ 3 พบว่า ผู้เชี่ ยวชาญคิดเห็ นว่าสมรรถนะนักวิช าชี พ
นัน ทนาการด้ านการดาเนิน งาน สมรรถนะหลัก ด้ านการวางแผน การพัฒ นา และการจัดการ
ทรั พ ยากร มี ค่ามัธ ยฐานตัง้ แต่ 3.50 ขึน้ ไป และมี ค่าพิ สัย ระหว่างควอไทล์ ตัง้ แต่ 1.50 ลงมา
จานวน 3 ข้ อ ถือว่าข้ อความที่กาหนดนันมี
้ ความเหมาะสม นาไปใช้ ได้ จริง
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ผลการศึกษาสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน โดยการประยุกต์ใช้
เทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) จากผู้เชี่ยวชาญทางด้ านวิชาชีพนันทนาการ จานวน 17 คน
เพื่ อ ให้ ได้ ส มรรถนะนัก วิ ช าชี พ นัน ทนาการด้ านการด าเนิ น งาน ประกอบด้ วย สมรรถนะหลัก
(Core competency) หน่ว ยสมรรถนะ (Units of Competency) ของแต่ล ะหน่ว ยสมรรถนะที่ มี
ความเป็ นไปได้ ในทางปฏิบตั ิและมีความสมบูรณ์ ซึ่งสามารถจาแนกสมรรถนะด้ านการดาเนินงาน
ของนักวิชาชีพนันทนาการ ได้ ดงั นี ้
1. สมรรถนะหลัก ด้ านการวางแผน การพัฒ นา และการจั ดการทรั พยากร
(Resource Planning, Development, and Management)
มี ห น่ วยสมรรถนะย่ อย 6 องค์ ป ระกอบ ประกอบด้ วย การประเมิ น การจัดการ
และชี แ้ จงรายละเอี ยดส าหรับการพัฒ นาทรั พยากร การพัฒ นาและจัดเตรี ยมแผนการด าเนิ นงาน
การวิ เคราะห์ สถานการณ์ ความเสี่ ยง พร้ อมก ากับติ ดตาม การจัดเตรี ยมอุปกรณ์ และสิ่ งอ านวย
ความสะดวกส าหรับผู้เข้ าร่ วม การจัดการและดาเนินการทางกายภาพขององค์กร และการใช้ ระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวางแผนและพัฒนา
2. สมรรถนะหลักด้ านการจัดการบารุงรักษา (Maintenance Management)
มี หน่ วยสมรรถนะย่ อย 4 องค์ ประกอบ ประกอบด้ วย การจัดการและดูแลรั กษา
มาตรฐานอุ ป กรณ์ สิ่ ง อ านวยความสะดวก การควบคุ ม จั ด การโปรแกรมดู แ ลและป้ อ งกั น
การแนะนาจัดเตรี ยม ซ่อมแซม เปลี่ยนอุปกรณ์ หรื อสิ่งอานวยความสะดวก และการดาเนินงานตาม
กฎระเบียบข้ อบังคับขององค์กรที่เกี่ยวข้ อง
3. สมรรถนะหลั ก ด้ านการด าเนิ น การสิ่ งอ านวยความสะดวก (Facility
Operation)
มีหน่วยสมรรถนะย่อย 3 องค์ประกอบ ประกอบด้ วย การพัฒนาและจัดเตรี ยมความ
พร้ อมส าหรั บ การให้ บริ การทรั พ ยากรและสิ่ งอ านวยความสะดวก การจั ด หาและจั ดการดู แล
การใช้ ทรัพยากรและสิ่งอานวยความสะดวก และการจัดการ ดูแล และตรวจสอบความปลอดภัย
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ตอนที่ 2 ผลการทดลองโปรแกรมเสริ มสร้ างสมรรถนะนั ก วิชาชีพ นั นทนาการ
ด้ านการดาเนินงาน
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ างสาหรั บการทดลองโปรแกรม
กลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ที่กาลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชา
ผู้นานันทนาการ และเป็ นผู้ที่มีประสบการณ์ ในการเข้ าร่วมโครงการหรื อกิจกรรมนันทนาการ เช่น
การอยู่ค่ายพักแรม หรื อกิจกรรมเกมส์นันทนาการ จานวน 68 คน แบ่งเป็ นกลุ่มทดลอง จานวน 34
คน และกลุ่มควบคุม จานวน 34 คน ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 43 คน คิดเป็ นร้ อยละ 63.23
เป็ นเพศชาย จานวน 25 คน คิดเป็ นร้ อยละ 36.77 และมีอายุระหว่าง 19-21 ปี
ส่ ว นที่ 2 ผลการเปรี ย บเที ย บคะแนนความรู้ ความเข้ าใจ และการวิ เคราะห์
เกี่ ยวกับสมรรถนะนั กวิชาชีพนั นทนาการด้ านการดาเนิ นงาน ก่ อนและหลั งการทดลอง
ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนความรู้ ความเข้ าใจ และการวิเคราะห์เกี่ยวกับสมรรถนะ
นักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน ก่อนการทดลองและหลังการทดลองของกลุ่มทดลอง
และกลุม่ ควบคุม ดังปรากฏในตาราง 8 และภาพประกอบ 10

111
ตาราง 8 ผลการเปรี ยบเที ยบคะแนนความรู้ ความเข้ าใจ และการวิเคราะห์ เกี่ ยวกับ สมรรถนะ
นักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ของกลุ่มทดลอง
และกลุม่ ควบคุม
n
กลุม่ ทดลอง
กลุม่ ควบคุม

34
34

ก่อนทดลอง
S.D.
𝑥̅
10.71
3.17
10.76
3.09

หลังทดลอง
S.D.
𝑥̅
20.56
3.82
10.85
2.78

t
-31.719
-.620

p
.000*
.540

* p-value ≤ .05
จากตาราง 8 แสดงว่า กลุม่ ทดลองที่เข้ าร่วมโปรแกรมเพื่อเสริมสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพ
นันทนาการด้ านการดาเนินงานหลังการทดลอง มี คะแนนความรู้ ความเข้ าใจ และการวิเคราะห์
เกี่ยวกับสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน สูงกว่าก่อนทดลอง พบว่า แตกต่าง
อย่างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ .05 โดยก่อ นทดลองมี ค ะแนนเฉลี่ ย เท่ากับ 10.71 และหลัง
ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 20.56
ส่วนกลุ่มควบคุมที่เข้ าร่วมโปรแกรมการเรี ยนการสอนปกติ หลังทดลองมี คะแนนความรู้
ความเข้ าใจ และการวิเคราะห์เกี่ยวกับสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน สูงกว่า
ก่อนการทดลอง ไม่แตกต่างกัน โดยก่อนการทดลองมี คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 10.76 และหลังการ
ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 10.85
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ภาพประกอบ 10 การเปรี ยบเทียบคะแนนความรู้ ความเข้ าใจ และการวิเคราะห์
เกี่ยวกับสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน
ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ของกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
ส่ ว นที่ 3 ผลการเปรี ย บเที ย บคะแนนความรู้ ความเข้ าใจ และการวิ เคราะห์
เกี่ ย วกั บ สมรรถนะนั ก วิ ช าชี พ นั น ทนาการด้ า นการด าเนิ น งาน ก่ อนการทดลองและ
หลังการทดลอง ระหว่ างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนความรู้ ความเข้ าใจ และการวิเคราะห์เกี่ยวกับสมรรถนะ
นัก วิ ช าชี พ นัน ทนาการด้ านการด าเนิ น งาน ก่ อ นการทดลองและหลัง การทดลอง ระหว่ า ง
กลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม ดังปรากฏในตาราง 9-10 และภาพประกอบ 11
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ตาราง 9 ผลการเปรี ยบเที ยบคะแนนความรู้ ความเข้ าใจ และการวิเคราะห์ เกี่ ยวกับ สมรรถนะ
นักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน ก่อนการทดลอง ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
n
กลุม่ ทดลอง
กลุม่ ควบคุม

34
34

ก่อนทดลอง
S.D.
𝑥̅
10.71
3.17
10.76
3.09

t
-.077

p
.938

* p-value ≤ .05
จากตาราง 9 แสดงว่า ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองที่เข้ าร่ วมโปรแกรมเพื่อเสริ มสร้ าง
สมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน และกลุ่มควบคุมที่เข้ าร่วมโปรแกรมการเรี ยน
การสอนปกติ มี ค ะแนนความรู้ ความเข้ า ใจ และการวิ เคราะห์ เกี่ ย วกั บ สมรรถนะนัก วิ ช าชี พ
นันทนาการด้ านการดาเนินงาน พบว่า ไม่แตกต่างกัน โดยกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 10.71
และกลุม่ ควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 10.76
ตาราง 10 ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนความรู้ ความเข้ าใจ และการวิเคราะห์เกี่ ยวกับสมรรถนะ
นักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน หลังการทดลอง ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
n
กลุม่ ทดลอง
กลุม่ ควบคุม

34
34

หลังการทดลอง
S.D.
𝑥̅
20.56
3.82
10.85
2.78

t
11.962

p
.000*

* p-value ≤ .05
จากตาราง 10 แสดงว่า หลังการทดลอง กลุ่มทดลองที่เข้ าร่ วมโปรแกรมเพื่อเสริ มสร้ าง
สมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน มีคะแนนความรู้ ความเข้ าใจ และการวิเคราะห์
เกี่ ย วกับ สมรรถนะนัก วิ ช าชี พ นัน ทนาการด้ า นการด าเนิ น งาน สูง กว่า กลุ่ม ควบคุม ที่ เข้ า ร่ ว ม
โปรแกรมการเรี ย นการสอนปกติ แตกต่างกัน อย่างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ .05 โดยกลุ่ม
ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 20.56 และกลุม่ ควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 10.85
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ภาพประกอบ 11 การเปรี ยบเทียบคะแนนความรู้ ความเข้ าใจ และการวิเคราะห์
เกี่ยวกับสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน
ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
ส่ วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลความพึงพอใจของกลุ่มทดลองที่มีต่อการเข้ าร่ วม
โปรแกรมเพื่อเสริมสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน
ความพึงพอใจของกลุ่มทดลองที่มีต่อการเข้ าร่ วมโปรแกรมเพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะ
นักวิชาชี พนันทนาการด้ านการดาเนินงาน ข้ อคาถาม จานวน 30 ข้ อ ประกอบด้ วย ด้ านการจัด
โปรแกรม ด้ า นสถานที่ ด้ า นวัส ดุอุป กรณ์ ด้ า นโครงสร้ าง ด้ า นความสัม พั น ธ์ และด้ า นการ
เคลื่อนไหวของโปรแกรมฯ ดังปรากฏในตาราง 11-17
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ตาราง 11 ค่าเฉลี่ ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการเข้ าร่ วมโปรแกรม
เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงานของกลุ่มทดลอง โดยรวมและ
เป็ นรายด้ าน
รายการ
ด้ านการจัดโปรแกรมฯ
ด้ านสถานที่
ด้ านวัสดุอปุ กรณ์
ด้ านโครงสร้ าง
ด้ านความสัมพันธ์
ด้ านการเคลือ่ นไหวของโปรแกรมฯ
รวม

̅
𝒙
3.36
3.38
3.34
3.35
3.55
3.35
3.39

S.D.
.350
.431
.374
.435
.412
.400
.281

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สุด

จากตาราง 11 กลุ่ม ทดลองมี ค วามพึ ง พอใจต่อการเข้ าร่ วมโปรแกรมเพื่ อ เสริ ม สร้ าง
สมรรถนะนักวิชาชีพ นันทนาการด้ านการดาเนิน งานโดยรวมอยู่ในระดับมากที่ สุด (𝑥̅ = 3.39,
S.D. = .281) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุก ด้ าน
ได้ แก่ ด้ านความสั ม พั น ธ์ (𝑥̅ = 3.55, S.D. = .412) ด้ านสถานที่ (𝑥̅ = 3.38, S.D. = .431)
ด้ านการจัดโปรแกรม (𝑥̅ = 3.36, S.D. = .350) ด้ านการเคลื่ อนไหวของโปรแกรมฯ (𝑥̅ = 3.35,
S.D. = .400) ด้ านโครงสร้ าง (𝑥̅ = 3.35, S.D. = .435) และด้ านวัสดุอุปกรณ์ (𝑥̅ = 3.34, S.D. = .374)
ตามลาดับ
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ตาราง 12 ค่าเฉลี่ ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการเข้ าร่ วมโปรแกรม
เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงานของกลุ่มทดลอง ด้ านการจัด
โปรแกรม เป็ นรายข้ อ
ด้ านการจัดโปรแกรม
1. โปรแกรมฯ ที่จดั ขึ ้นตรงความต้ องการ/
ความสนใจของท่าน
2. โปรแกรมฯ ที่ทา่ นเข้ าร่วมช่วยพัฒนาความรู้และ
สมรรถนะการเป็ นนักวิชาชีพนันทนาการของท่าน
3. ระยะเวลาในการอบรมแต่ละครัง้ มีความ
เหมาะสม
4. ท่านตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนา
ตนเองจากการเข้ าร่วมโปรแกรมฯ
5. โปรแกรมฯ ที่ทา่ นเข้ าร่วมสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ ได้ ในการเรี ยนและการเป็ นนักวิชาชีพ
นันทนาการในอนาคตของท่านได้
รวม

̅
𝒙
3.18

S.D.
.520

ระดับความพึงพอใจ
มาก

3.47

.563

มากที่สดุ

3.15

.557

มาก

3.41

.499

มากที่สดุ

3.59

.556

มากที่สดุ

3.36

.350

มากที่สุด

จากตาราง 12 กลุ่ม ทดลองมี ค วามพึ ง พอใจต่อการเข้ าร่ วมโปรแกรมเพื่ อ เสริ ม สร้ าง
สมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน ด้ านการจัดโปรแกรม อยู่ในระดับมากที่สุด
(𝑥̅ = 3.36, S.D. = .350) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า มี ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
และมาก โดยข้ อที่มีความพึงพอใจในระดับมากที่สดุ คือ ข้ อ 5. โปรแกรมฯ ที่ท่านเข้ าร่วมสามารถ
น าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ได้ ใ นการเรี ย นและการเป็ นนัก วิ ช าชี พ นัน ทนาการในอนาคตของท่ า นได้
(𝑥̅ = 3.59, S.D. = .556) ข้ อ 2. โปรแกรมฯ ที่ ท่านเข้ าร่ วมช่วยพัฒ นาความรู้ และสมรรถนะการ
เป็ นนั ก วิ ช าชี พ นั น ทนาการของท่ า น (𝑥̅ = 3.47, S.D. = .563) และข้ อ 4. ท่ า นตระหนั ก ถึ ง
ความสาคัญของการพัฒนาตนเองจากการเข้ าร่วมโปรแกรมฯ (𝑥̅ = 3.41, S.D. = .499) ส่วนข้ อที่
มีความพึงพอใจในระดับมาก คือ ข้ อ 1. โปรแกรมฯ ที่จดั ขึ ้นตรงความต้ องการ/ความสนใจของท่าน
(𝑥̅ = 3.18, S.D. = .520) และข้ อ 3. ระยะเวลาในการอบรมแต่ละครัง้ มีความเหมาะสม (𝑥̅ = 3.15,
S.D. = .557) ตามลาดับ
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ตาราง 13 ค่าเฉลี่ ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการเข้ าร่ วมโปรแกรม
เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงานของกลุ่มทดลอง ด้ านสถานที่
เป็ นรายข้ อ
ด้ านสถานที่
1. สถานที่ในการจัดโปรแกรมฯ อบรม
มีความเหมาะสมกับกิจกรรมที่ทา
2. บรรยากาศในการอบรมเหมาะสม
เอื ้อต่อการจัดกิจกรรม
3. สถานที่มีความสะอาดเหมาะสมแก่การจัดอบรม
4. สถานที่ในการจัดอบรมมีความปลอดภัย เพียงพอ
ต่อการทากิจกรรม (เช่น แสงสว่าง
ขนาดของห้ อง ฯลฯ)
5. สถานที่จดั กิจกรรมการอบรมมีสงิ่ อานวย
ความสะดวกเอื ้อต่อการอบรม
รวม

̅
𝒙
3.32

S.D.
.588

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สดุ

3.35

.645

มากที่สดุ

3.41
3.35

.608
.543

มากที่สดุ
มากที่สดุ

3.44

.561

มากที่สดุ

3.38

.431

มากที่สุด

จากตาราง 13 กลุ่ม ทดลองมี ค วามพึ ง พอใจต่อการเข้ าร่ วมโปรแกรมเพื่ อ เสริ ม สร้ าง
สมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน ด้ านสถานที่ อยู่ในระดับมากที่สดุ (𝑥̅ = 3.38,
S.D. = .431) เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายข้ อ พบว่ า มี ค วามพึ ง พอใจอยู่ ใ นระดับ มากที่ สุ ด ทุ ก ข้ อ
คือ ข้ อ 5. สถานที่ จัดกิ จ กรรมการอบรมมี สิ่งอานวยความสะดวกเอื อ้ ต่อการอบรม (𝑥̅ = 3.44,
S.D. = .561) ข้ อ 3. สถานที่ มี ความสะอาดเหมาะสมแก่การจัดอบรม (𝑥̅ = 3.41, S.D. = .608)
ข้ อ 2. บรรยากาศในการอบรมเหมาะสมเอือ้ ต่อการจัดกิ จกรรม (𝑥̅ = 3.35, S.D. = .645) ข้ อ 4.
สถานที่ในการจัดอบรมมีความปลอดภัย เพียงพอต่อการทากิจกรรม (เช่น แสงสว่าง ขนาดของ
ห้ อง ฯลฯ) (𝑥̅ = 3.35, S.D. = .543) และข้ อ 1. สถานที่ ใ นการจัด โปรแกรมฯ อบรมมี ค วาม
เหมาะสมกับกิจกรรมที่ทา (𝑥̅ = 3.32, S.D. = .588) ตามลาดับ
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ตาราง 14 ค่าเฉลี่ ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการเข้ าร่ วมโปรแกรม
เพื่ อเสริ ม สร้ างสมรรถนะนักวิช าชี พ นันทนาการด้ านการดาเนิ นงานของกลุ่ม ทดลอง ด้ านวัส ดุ
อุปกรณ์ เป็ นรายข้ อ
ด้ านวัสดุอุปกรณ์
1. อุปกรณ์มีความเหมาะสมสอดคล้ องกับ
การอบรม
2. อุปกรณ์มีความปลอดภัยเพียงพอต่อ
การอบรม
3. อุปกรณ์มีจานวนเพียงพอกับผู้เข้ าร่วม
4. อุปกรณ์อยูใ่ นสภาพพร้ อมใช้ งานอยูเ่ สมอ
5. อุปกรณ์และสือ่ ที่ใช้ ในการอบรมมีสว่ นช่วยให้
ท่านสามารถพัฒนาความรู้และสมรรถนะ
นักวิชาชีพนันทนาการของท่านได้
รวม

̅
𝒙
3.26

S.D.
.618

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สดุ

3.29

.462

มากที่สดุ

3.38
3.47
3.26

.551
.506
.447

มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ

3.34

.374

มากที่สุด

จากตาราง 14 กลุ่ม ทดลองมี ค วามพึ ง พอใจต่อการเข้ าร่ วมโปรแกรมเพื่ อ เสริ ม สร้ าง
สมรรถนะนักวิช าชี พ นัน ทนาการด้ านการด าเนิ น งาน ด้ านวัส ดุอุป กรณ์ อยู่ในระดับ มากที่ สุด
(𝑥̅ = 3.34, S.D. = .374) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า มี ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
ทุ ก ข้ อ คื อ ข้ อ 4. อุ ป กรณ์ อ ยู่ ใ นสภาพพร้ อมใช้ ง านอยู่ เสมอ (𝑥̅ = 3.47, S.D. = .506) ข้ อ 3.
อุปกรณ์ มีจานวนเพียงพอกับผู้เข้ าร่ วม (𝑥̅ = 3.38, S.D. = .551) ข้ อ 2. อุปกรณ์มีความปลอดภัย
เพี ยงพอต่อการอบรม (𝑥̅ = 3.29, S.D. = .462) ข้ อ 1. อุปกรณ์ มี ความเหมาะสมสอดคล้ องกับ
การอบรม (𝑥̅ = 3.26, S.D. = .618) และข้ อ 5. อุปกรณ์ และสื่อที่ใช้ ในการอบรมมีส่วนช่วยให้ ท่าน
สามารถพัฒนาความรู้และสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการของท่านได้ (𝑥̅ = 3.26, S.D. = .447)
ตามลาดับ
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ตาราง 15 ค่าเฉลี่ ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการเข้ าร่ วมโปรแกรม
เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงานของกลุ่มทดลอง ด้ านโครงสร้ าง
เป็ นรายข้ อ
ด้ านโครงสร้ าง
1. ผู้นาชี ้แจงข้ อตกลงการเข้ าร่วมโปรแกรมฯ
ในแต่ละกิจกรรมการอบรมชัดเจน
2. กฎระเบียบ ข้ อตกลงในการเข้ าร่วมกิจกรรมการ
อบรมแต่ละครัง้ มีความเหมาะสม
3. กฎ กติกา ข้ อตกลงในแต่ละกิจกรรม
การอบรมเข้ าใจง่าย ไม่ซบั ซ้ อน
4. รูปแบบโปรแกรมแบบชันเรี
้ ยนเป็ นรูปแบบการ
เรี ยนรู้ที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ของท่าน
5. กฎ กติกา ข้ อตกลงการดาเนินการของแต่ละ
กิจกรรมการอบรม ช่วยให้ ทา่ นสามารถพัฒนา
ความรู้และสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการ
ของท่านได้
รวม

̅
𝒙
3.41

S.D.
.656

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สดุ

3.26

.618

มากที่สดุ

3.44

.560

มากที่สดุ

3.23

.654

มาก

3.41

.499

มากที่สดุ

3.35

.435

มากที่สุด

จากตาราง 15 กลุ่ม ทดลองมี ค วามพึ ง พอใจต่อการเข้ าร่ วมโปรแกรมเพื่ อ เสริ ม สร้ าง
สมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน ด้ านโครงสร้ าง อยู่ในระดับมากที่สดุ (𝑥̅ = 3.35,
S.D. = .435) เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่า มี ค วามพึ ง พอใจอยู่ในระดับ มากที่ สุด และมาก
โดยข้ อที่มีความพึงพอใจในระดับมากที่สดุ คือ ข้ อ 3. กฎ กติกา ข้ อตกลงในแต่ละกิจกรรมการอบรม
เข้ าใจง่าย ไม่ซบั ซ้ อน (𝑥̅ = 3.44, S.D. = .560) ข้ อ 1. ผู้นาชี ้แจงข้ อตกลงการเข้ าร่ วมโปรแกรมฯ
ในแต่ ล ะกิ จ กรรมการอบรมชั ด เจน (𝑥̅ = 3.41, S.D. = .656) ข้ อ 5. กฎ กติ ก า ข้ อตกลง
การดาเนินการของแต่ละกิ จกรรมการอบรม ช่วยให้ ท่านสามารถพัฒ นาความรู้ และสมรรถนะ
นักวิชาชีพนันทนาการของท่านได้ (𝑥̅ = 3.41, S.D. = .499) ข้ อ 2. กฎระเบียบ ข้ อตกลงในการเข้ า
ร่วมกิจกรรมการอบรมแต่ละครัง้ มีความเหมาะสม (𝑥̅ = 3.26, S.D. = .618) ส่วนข้ อที่มีความพึง
พอใจในระดับมาก คือ ข้ อ 4. รูปแบบโปรแกรมแบบชันเรี
้ ยนเป็ นรูปแบบการเรี ยนรู้ (𝑥̅ = 3.23, S.D. =
.654) ตามลาดับ
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ตาราง 16 ค่าเฉลี่ ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการเข้ าร่ วมโปรแกรม
เพื่ อเสริ ม สร้ างสมรรถนะนั ก วิ ช าชี พ นั น ทนาการด้ านการด าเนิ น งานของกลุ่ ม ทดล อง
ด้ านความสัมพันธ์ เป็ นรายข้ อ
ด้ านความสัมพันธ์
1. ผู้นากิจกรรมการอบรมมีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดีตอ่
ผู้เข้ าร่วมกิจกรรม
2. ท่านมีความกล้ าในการปฏิสมั พันธ์กบั
บุคคลอื่นๆ มากขึ ้น
3. ท่านตระหนักถึงความสาคัญของการอบรม
ที่ต้องมีผ้ นู ากิจกรรมในการให้ ความรู้
4. ท่านรู้สกึ ว่าตนเองมีความกล้ าเมื่อได้ เข้ าร่วม
โปรแกรมฯ
5. ท่านรู้สกึ พึงพอใจต่อบทบาทการเป็ นผู้นา
และผู้ตามของตนเองในการเข้ าร่วมโปรแกรมฯ
รวม

̅
𝒙
3.59

S.D.
.608

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สดุ

3.56

.503

มากที่สดุ

3.65

.485

มากที่สดุ

3.41

.656

มากที่สดุ

3.53

.563

มากที่สดุ

3.55

.412

มากที่สุด

จากตาราง 16 กลุ่ม ทดลองมี ค วามพึ ง พอใจต่อการเข้ าร่ วมโปรแกรมเพื่ อ เสริ ม สร้ าง
สมรรถนะนักวิช าชี พ นันทนาการด้ านการดาเนิน งาน ด้ านความสัม พันธ์ อยู่ในระดับ มากที่ สุด
(𝑥̅ = 3.55, S.D. = .412) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
ทุกข้ อ คือ ข้ อ 3. ท่านตระหนักถึงความสาคัญของการอบรมที่ต้องมีผ้ นู ากิจกรรมในการให้ ความรู้
(𝑥̅ = 3.65, S.D. = .485) ข้ อ 1. ผู้นากิจกรรมการอบรมมีมนุษย์สมั พันธ์ ที่ดีต่อผู้เข้ าร่ วมกิจกรรม
(𝑥̅ = 3.59, S.D. = .608) ข้ อ 2. ท่ านมี ความกล้ าในการปฏิ สัม พันธ์ กับบุคคลอื่ นๆ มากขึน้ (𝑥̅ =
3.56, S.D. = .503) ข้ อ 5. ท่านรู้ สึกพึงพอใจต่อบทบาทการเป็ นผู้นาและผู้ตามของตนเองในการ
เข้ าร่วมโปรแกรมฯ (𝑥̅ = 3.53, S.D. = .563) และข้ อ 4. ท่านรู้สึกว่าตนเองมีความกล้ าเมื่อได้ เข้ า
ร่วมโปรแกรมฯ (𝑥̅ = 3.41, S.D. = .656) ตามลาดับ
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ตาราง 17 ค่าเฉลี่ ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการเข้ าร่ วมโปรแกรม
เพื่ อเสริ ม สร้ างสมรรถนะนักวิ ช าชี พ นัน ทนาการด้ านการด าเนิ น งานของกลุ่ม ทดลอง ด้ านการ
เคลื่อนไหวของโปรแกรมฯ เป็ นรายข้ อ
ด้ านการเคลื่อนไหวของโปรแกรมฯ
1. กิจกรรมการอบรมมีความลืน่ ไหลดี
ไม่มีอปุ สรรคระหว่างทากิจกรรม
2. ผู้นามีความสาคัญที่ทาให้ กิจกรรมการอบรม
ราบรื่ น
3. กิจกรรมการอบรมแต่ละวันมีการวางแผน
อย่างเป็ นขันตอน
้
ช่วยทาให้ ทา่ นเกิดการเรียนรู้
ในกิจกรรมต่อไปได้ งา่ ยขึ ้น
4. ผู้นากิจกรรมการอบรมมีการสร้ างกาลังใจ
และกระตุ้นให้ ทา่ นเกิดความรู้สกึ ท้ าทาย
และเกิดความต้ องการเรี ยนรู้ตลอดเวลา
5. ท่านพึงพอใจต่อการเข้ าร่วมโปรแกรมฯ
รวม

̅
𝒙
3.09

S.D.
.621

ระดับความพึงพอใจ
มาก

3.35

.597

มากที่สดุ

3.50

.564

มากที่สดุ

3.47

.563

มากที่สดุ

3.32
3.35

.534
.400

มากที่สดุ
มากที่สุด

จากตาราง 17 กลุ่ม ทดลองมี ค วามพึ ง พอใจต่อการเข้ าร่ วมโปรแกรมเพื่ อ เสริ ม สร้ าง
สมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน ด้ านการเคลื่อนไหวของโปรแกรมฯ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 3.35, S.D. = .400) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สดุ และมาก โดยข้ อที่มีความพึงพอใจในระดับมากที่สดุ คือ ข้ อ 3. กิจกรรมการอบรม
แต่ละวันมีการวางแผนอย่างเป็ นขันตอน
้
ช่วยทาให้ ท่านเกิดการเรี ยนรู้ ในกิจกรรมต่อไปได้ ง่ายขึ ้น
(𝑥̅ = 3.50, S.D. = .564) ข้ อ 4. ผู้นากิจกรรมการอบรมมีการสร้ างกาลังใจและกระตุ้นให้ ท่านเกิด
ความรู้ สึกท้ าทายและเกิ ดความต้ องการเรี ยนรู้ ตลอดเวลา (𝑥̅ = 3.47, S.D. = .563) ข้ อ 2. ผู้นา
มีความสาคัญที่ทาให้ กิจกรรมการอบรมราบรื่ น (𝑥̅ = 3.35, S.D. = .597) ข้ อ 5. ท่านพึงพอใจต่อ
การเข้ าร่วมโปรแกรมฯ (𝑥̅ = 3.32, S.D. = .534) ส่วนข้ อที่มีความพึงพอใจในระดับมาก คือ ข้ อ 1.
กิจ กรรมการอบรมมี ความลื่ นไหลดี ไม่มี อุปสรรคระหว่างทากิ จกรรม (𝑥̅ = 3.09, S.D. = .621)
ตามลาดับ
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ภาพประกอบ 12 ความพึงพอใจต่อการเข้ าร่วมโปรแกรมเพื่อเสริมสร้ างสมรรถนะ
นักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงานของกลุม่ ทดลอง
ส่ วนที่ 5 ผลการประเมินผลงานการปฏิบัติกิจกรรมระหว่ างการเข้ าร่ วมโปรแกรม
เพื่อเสริมสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงานของกลุ่มทดลอง
การประเมิ น ผลงานระหว่างการท ากิ จ กรรมอบรม โดยต้ อ งมี อ งค์ ป ระกอบต่า งๆ
ประกอบด้ วย การวางแผน การพัฒนา และการจัดการทรัพยากร (Resource Planning, Development,
and Management) การจัด การบ ารุ งรั ก ษา (Maintenance Management) และการด าเนิ น การ
สิ่งอานวยความสะดวก (Facility Operation) ของโปรแกรมเพื่ อเสริ ม สร้ างสมรรถนะนักวิช าชี พ
นันทนาการด้ านการดาเนินงาน ดังปรากฏในตาราง 18
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ตาราง 18 ผลการประเมินผลงานการปฏิบตั ิกิจกรรมระหว่างการเข้ าร่ วมโปรแกรมเพื่อเสริ มสร้ าง
สมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงานของกลุม่ ทดลอง
ชื่อผลงาน
ศูนย์กีฬา นันทนาการ
Maximum

ศูนย์พฒ
ั นาส่งเสริ ม
นวัตกรรมทางนันทนาการ

ศูนย์นนั ทนาการ
ตึกพันล้ าน

องค์ ประกอบ
การวางแผน การพัฒนา
และการจัดการทรัพยากร
การจัดการบารุงรักษา
การดาเนินการสิง่ อานวย
ความสะดวก
การวางแผน การพัฒนา
และการจัดการทรัพยากร
การจัดการบารุงรักษา
การดาเนินการสิง่ อานวย
ความสะดวก
การวางแผน การพัฒนา
และการจัดการทรัพยากร
การจัดการบารุงรักษา
การดาเนินการสิง่ อานวย
ความสะดวก

คะแนน
ที่ได้
4

คะแนน
เฉลี่ย

ระดับ
คะแนน

4
3

3.67

ดีมาก

3.33

ดีมาก

3.67

ดีมาก

4
3
3
4
3
4

จากตาราง 18 พบว่า ผลการประเมิ นผลงานการปฏิ บัติกิจ กรรมระหว่างการเข้ าร่ วม
โปรแกรมเพื่อเสริมสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงานของกลุ่มทดลอง มีค่า
คะแนนเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 3.33-3.67 อยูใ่ นเกณฑ์ระดับดีมาก
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ส่ วนที่ 6 ความคิ ด เห็ น และข้ อเสนอแนะเพิ่ ม เติ ม เกี่ ยวกั บ การจั ด โปรแกรม
เพื่อเสริมสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน
1. เนื ้อหามีรายละเอียดมาก และยากต่อความเข้ าใจจนทาให้ เกิดความเบื่อ
2. ควรเพิ่มกิจกรรมนันทนาการระหว่างการสอน เพื่อความสนุกสนานและผ่อนคลาย
3. ระยะเวลาของโปรแกรมนานเกินไป
4. การบรรยายมีความเหมาะสม แต่เอกสารประกอบการบรรยายมีจานวนมากเกินไป
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ตอนที่ 3 ผลการขยายผลโปรแกรมเสริ มสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนั นทนาการ
ด้ านการดาเนินงาน
ผู้วิจยั ได้ นาโปรแกรมเพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน
ไปขยายผล โดยท าการทดลองกั บ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาที่ ก าลั ง ศึ ก ษา ในสถาบั น การศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาที่มีการจัดการเรี ยนการสอนสาขาวิชานันทนาการหรื อสาขาที่เกี่ยวข้ อง และเป็ น
ผู้ที่ มี ป ระสบการณ์ ในการเข้ า ร่ วมโครงการหรื อ กิ จ กรรมนัน ทนาการ เช่น การอยู่ค่ายพัก แรม
หรื อกิจกรรมเกมนันทนาการ จานวน 3 สถาบัน รวมทังสิ
้ ้น 98 คน มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ
ส่ ว นที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ วไปของกลุ่ ม ขยายผลที่ ส ถาบั น การพลศึ ก ษา วิ ท ยาเขต
กรุงเทพ
กลุ่มขยายผล คือ นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุ งเทพ ที่กาลังศึกษา
อยู่ในสาขาวิชานันทนาการและการท่องเที่ยว และเป็ นผู้ที่มีประสบการณ์ ในการเข้ าร่วมโครงการหรื อ
กิ จ กรรมนั น ทนาการ เช่ น การอยู่ ค่ า ยพั ก แรม หรื อ กิ จ กรรมเกมนั น ทนาการ จ านวน 32 คน
ส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง จานวน 17 คน คิดเป็ นร้ อยละ 53.12 เป็ นเพศชาย จ านวน 15 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 46.88 และมีอายุระหว่าง 18-22 ปี
ส่ วนที่ 2 ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนความรู้ ความเข้ าใจ และการวิเคราะห์
เกี่ ย วกั บ สมรรถนะนั ก วิ ช าชี พ นั น ทนาการด้ า นการด าเนิ น งาน ก่ อ นและหลั งเข้ า ร่ วม
โปรแกรม ของกลุ่มขยายผลที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ
ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนความรู้ ความเข้ าใจ และการวิเคราะห์เกี่ยวกับสมรรถนะ
นักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน ก่อนและหลังเข้ าร่วมโปรแกรม ของกลุ่มขยายผลที่สถาบัน
การพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ ดังปรากฏในตาราง 19
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ตาราง 19 ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนความรู้ ความเข้ าใจ และการวิเคราะห์เกี่ ยวกับสมรรถนะ
นัก วิช าชี พ นัน ทนาการด้ านการด าเนิ น งาน ก่อ นและหลังเข้ าร่ วมโปรแกรม ของกลุ่ม ขยายผล
ที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ

ก่อนเข้ าร่วมโปรแกรม
หลังเข้ าร่วมโปรแกรม

n
32
32

𝑥̅
9.94
19.56

S.D.
2.61
3.80

d
-9.62

df
31

t
-24.961

p
.000*

* p-value ≤ .05
จากตาราง 19 กลุ่มขยายผลที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพที่เข้ าร่วมโปรแกรม
เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน พบว่า หลังเข้ าร่ วมโปรแกรม
มีคะแนนความรู้ ความเข้ าใจ และการวิเคราะห์เกี่ยวกับสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการ
ด าเนิ น งานสูง กว่า ก่ อ นเข้ า ร่ ว มโปรแกรม แตกต่า งกัน อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ .05
โดยก่อนเข้ าร่ วมโปรแกรมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 9.94 และหลังเข้ าร่ วมโปรแกรมมีคะแนนเฉลี่ ย
เท่ากับ 19.56
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ส่ วนที่ 3 ผลการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ลความพึ งพอใจของกลุ่ ม ขยายผลที่ สถาบั น
การพลศึกษา วิ ทยาเขตกรุ งเทพ ที่ มี ต่ อการเข้ าร่ วมโปรแกรมเพื่ อเสริ มสร้ างสมรรถนะ
นักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน
ความพึงพอใจของกลุ่มขยายผลที่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุ งเทพ ที่มี ต่อ
การเข้ าร่ ว มโปรแกรมเพื่ อเสริ ม สร้ างสมรรถนะนั ก วิ ช าชี พ นั น ทนาการด้ านการด าเนิ น งาน
ข้ อค าถามจ านวน 30 ข้ อ ประกอบด้ วย ด้ านการจัด โปรแกรม ด้ านสถานที่ ด้ านวัส ดุ อุ ป กรณ์
ด้ านโครงสร้ าง ด้ านความสัมพันธ์ และด้ านการเคลื่อนไหวของโปรแกรมฯ ดังปรากฏในตาราง 2026
ตาราง 20 ค่าเฉลี่ ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการเข้ าร่ วมโปรแกรม
เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงานของกลุ่มขยายผล ที่สถาบัน
การพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ โดยรวมและเป็ นรายด้ าน
รายการ
ด้ านการจัดโปรแกรมฯ
ด้ านสถานที่
ด้ านวัสดุอปุ กรณ์
ด้ านโครงสร้ าง
ด้ านความสัมพันธ์
ด้ านการเคลือ่ นไหวของโปรแกรมฯ
รวม

̅
𝒙
3.18
3.07
3.17
3.12
3.29
3.17
3.17

S.D.
.323
.416
.491
.520
.364
.401
.339

ระดับความพึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สดุ
มาก
มาก

จากตาราง 20 กลุ่มขยายผลที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ มีความพึงพอใจ
ต่อการเข้ าร่วมโปรแกรมเพื่อเสริมสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงานโดยรวม
อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.17, S.D. = .339) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับ มากที่ สุด และมาก โดยด้ านที่ มี ความพึงพอใจในระดับ มากที่ สุด คื อ ด้ านความสัม พัน ธ์
(𝑥̅ = 3.29, S.D. = .364) ส่วนด้ านที่ มี ความพึ งพอใจในระดับ มาก คื อ ด้ านการจัด โปรแกรมฯ
(𝑥̅ = 3.18, S.D. = .323) ด้ า นวัส ดุอุป กรณ์ (𝑥̅ = 3.17, S.D. = .491) ด้ า นการเคลื่ อ นไหวของ
โปรแกรมฯ (𝑥̅ = 3.17, S.D. = .401) ด้ านโครงสร้ าง (𝑥̅ = 3.12, S.D. = .520) และด้ านสถานที่
(𝑥̅ = 3.07, S.D. = .416) ตามลาดับ
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ตาราง 21 ค่าเฉลี่ ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการเข้ าร่ วมโปรแกรม
เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงานของกลุ่มขยายผล ที่สถาบัน
การพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ ด้ านการจัดโปรแกรม เป็ นรายข้ อ
ด้ านการจัดโปรแกรม
1. โปรแกรมฯ ที่จดั ขึ ้นตรงความต้ องการ/
ความสนใจของท่าน
2. โปรแกรมฯ ที่ทา่ นเข้ าร่วมช่วยพัฒนาความรู้และ
สมรรถนะการเป็ นนักวิชาชีพนันทนาการของท่าน
3. ระยะเวลาในการอบรมแต่ละครัง้ มีความ
เหมาะสม
4. ท่านตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนา
ตนเองจากการเข้ าร่วมโปรแกรมฯ
5. โปรแกรมฯ ที่ทา่ นเข้ าร่วมสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ ได้ ในการเรี ยนและการเป็ นนักวิชาชีพ
นันทนาการในอนาคตของท่านได้
รวม

̅
𝒙
3.20

S.D.
.523

ระดับความพึงพอใจ
มาก

3.00

.458

มาก

3.10

.552

มาก

3.20

.410

มาก

3.40

.502

มากที่สดุ

3.18

.323

มาก

จากตาราง 21 กลุ่มขยายผลที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ มีความพึงพอใจ
ต่อ การเข้ าร่ ว มโปรแกรมเพื่ อ เสริ ม สร้ างสมรรถนะนัก วิช าชี พ นัน ทนาการด้ านการด าเนิ น งาน
ด้ านการจัดโปรแกรม อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.18, S.D. = .323) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่ สุด และมาก โดยข้ อที่ มี ความพึงพอใจในระดับ มากที่ สุด คือ
ข้ อ 5. โปรแกรมฯ ที่ท่านเข้ าร่ วมสามารถนาไปประยุกต์ใช้ ได้ ในการเรี ยนและการเป็ นนักวิชาชีพ
นันทนาการในอนาคตของท่านได้ (𝑥̅ = 3.40, S.D. = .502) ส่วนข้ อที่มีความพึงพอใจในระดับมาก
คือ ข้ อ 1. โปรแกรมฯ ที่จัดขึน้ ตรงความต้ องการ/ความสนใจของท่าน (𝑥̅ = 3.20, S.D. = .523)
ข้ อ 4. ท่านตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาตนเองจากการเข้ าร่วมโปรแกรมฯ (𝑥̅ = 3.20,
S.D. = .410) ข้ อ 3. ระยะเวลาในการอบรมแต่ละครัง้ มีความเหมาะสม (𝑥̅ = 3.10, S.D. = .552)
และข้ อ 2. โปรแกรมฯ ที่ ท่ า นเข้ าร่ ว มช่ ว ยพั ฒ นาความรู้ และสมรรถนะการเป็ นนั ก วิ ช าชี พ
นันทนาการของท่าน (𝑥̅ = 3.00, S.D. = .458) ตามลาดับ
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ตาราง 22 ค่าเฉลี่ ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการเข้ าร่ วมโปรแกรม
เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงานของกลุ่มขยายผล ที่สถาบัน
การพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ ด้ านสถานที่ เป็ นรายข้ อ
ด้ านสถานที่
1. สถานที่ในการจัดโปรแกรมฯ อบรมมีความ
เหมาะสมกับกิจกรรมที่ทา
2. บรรยากาศในการอบรมเหมาะสมเอื ้อต่อ
การจัดกิจกรรม
3. สถานที่มีความสะอาดเหมาะสมแก่การจัดอบรม
4. สถานที่ในการจัดอบรมมีความปลอดภัย เพียงพอ
ต่อการทากิจกรรม (เช่น แสงสว่าง
ขนาดของห้ อง ฯลฯ)
5. สถานที่จดั กิจกรรมการอบรมมีสงิ่ อานวย
ความสะดวกเอื ้อต่อการอบรม
รวม

̅
𝒙
3.15

S.D.
.489

ระดับความพึงพอใจ
มาก

3.10

.640

มาก

2.80
3.15

.695
.489

มาก
มาก

3.15

.489

มาก

3.07

.416

มาก

จากตาราง 22 กลุ่มขยายผลที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ มีความพึงพอใจ
ต่อ การเข้ าร่ ว มโปรแกรมเพื่ อ เสริ ม สร้ างสมรรถนะนัก วิช าชี พ นัน ทนาการด้ านการด าเนิ น งาน
ด้ านสถานที่ อยูใ่ นระดับมาก (𝑥̅ = 3.07, S.D. = .416) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับ มากทุกข้ อ คือ ข้ อ 5. สถานที่ จัดกิ จ กรรมการอบรมมี สิ่งอานวยความสะดวก
เอื อ้ ต่ อ การอบรม (𝑥̅ = 3.15, S.D. = .489) ข้ อ 4. สถานที่ ใ นการจัด อบรมมี ค วามปลอดภั ย
เพี ย งพอต่ อ การท ากิ จ กรรม (เช่ น แสงสว่ า ง ขนาดของห้ อง ฯลฯ) (𝑥̅ = 3.15, S.D. = .489)
ข้ อ 1. สถานที่ ในการจัดโปรแกรมฯ อบรมมี ความเหมาะสมกั บกิ จกรรมที่ ท า (𝑥̅ = 3.15, S.D. = .489)
ข้ อ 2. บรรยากาศในการอบรมเหมาะสมเอื ้อต่อการจัดกิจกรรม (𝑥̅ = 3.10, S.D. = .640) และข้ อ 3.
สถานที่มีความสะอาดเหมาะสมแก่การจัดอบรม (𝑥̅ = 2.80, S.D. = .695) ตามลาดับ
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ตาราง 23 ค่าเฉลี่ ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการเข้ าร่ วมโปรแกรม
เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงานของกลุ่มขยายผล ที่สถาบัน
การพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ ด้ านวัสดุอปุ กรณ์ เป็ นรายข้ อ
ด้ านวัสดุอุปกรณ์
1. อุปกรณ์มีความเหมาะสมสอดคล้ องกับ
การอบรม
2. อุปกรณ์มีความปลอดภัยเพียงพอต่อ
การอบรม
3. อุปกรณ์มีจานวนเพียงพอกับผู้เข้ าร่วม
4. อุปกรณ์อยูใ่ นสภาพพร้ อมใช้ งานอยูเ่ สมอ
5. อุปกรณ์และสือ่ ที่ใช้ ในการอบรมมีสว่ นช่วยให้
ท่านสามารถพัฒนาความรู้และสมรรถนะ
นักวิชาชีพนันทนาการของท่านได้
รวม

̅
𝒙
3.10

S.D.
.718

ระดับความพึงพอใจ
มาก

3.25

.550

มาก

2.95
3.20
3.35

.604
.523
.670

มาก
มาก
มากที่สดุ

3.17

.491

มาก

จากตาราง 23 กลุ่มขยายผลที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ มีความพึงพอใจ
ต่อ การเข้ าร่ ว มโปรแกรมเพื่ อ เสริ ม สร้ างสมรรถนะนัก วิช าชี พ นัน ทนาการด้ านการด าเนิ น งาน
ด้ า นวัส ดุอุป กรณ์ อยู่ในระดับ มาก (𝑥̅ = 3.17, S.D. = .491) เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และมาก โดยข้ อที่มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ข้ อ 5.
อุปกรณ์และสื่อที่ใช้ ในการอบรมมีส่วนช่วยให้ ท่านสามารถพัฒนาความรู้และสมรรถนะนักวิชาชีพ
นันทนาการของท่านได้ (𝑥̅ = 3.35, S.D. = .670) ส่วนข้ อที่มีความพึงพอใจในระดับมาก คือ ข้ อ 2.
อุป กรณ์ มี ความปลอดภัยเพี ยงพอต่อการอบรม (𝑥̅ = 3.25, S.D. = .550) ข้ อ 4. อุปกรณ์ อยู่ใ น
สภาพพร้ อมใช้ งานอยู่เสมอ (𝑥̅ = 3.20, S.D. = .523) ข้ อ 1. อุปกรณ์มีความเหมาะสมสอดคล้ อง
กั บ การอบรม (𝑥̅ = 3.10, S.D. = .718) และข้ อ 3. อุ ป กรณ์ มี จ านวนเพี ย งพอกั บ ผู้ เข้ าร่ ว ม
(𝑥̅ = 2.95, S.D. = .604) ตามลาดับ
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ตาราง 24 ค่าเฉลี่ ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการเข้ าร่ วมโปรแกรม
เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงานของกลุ่มขยายผล ที่สถาบัน
การพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ ด้ านโครงสร้ าง เป็ นรายข้ อ
ด้ านโครงสร้ าง
1. ผู้นาชี ้แจงข้ อตกลงการเข้ าร่วมโปรแกรมฯ
ในแต่ละกิจกรรมการอบรมชัดเจน
2. กฎระเบียบ ข้ อตกลงในการเข้ าร่วมกิจกรรมการ
อบรมแต่ละครัง้ มีความเหมาะสม
3. กฎ กติกา ข้ อตกลงในแต่ละกิจกรรม
การอบรมเข้ าใจง่าย ไม่ซบั ซ้ อน
4. รูปแบบโปรแกรมแบบชันเรี
้ ยนเป็ นรูปแบบ
การเรี ยนรู้ทเี่ หมาะสมกับการเรี ยนรู้ของท่าน
5. กฎ กติกา ข้ อตกลงการดาเนินการของแต่ละ
กิจกรรมการอบรม ช่วยให้ ทา่ นสามารถพัฒนา
ความรู้และสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการ
ของท่านได้
รวม

̅
𝒙
3.30

S.D.
.732

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สดุ

3.10

.718

มาก

3.10

.552

มาก

3.05

.604

มาก

3.05

.604

มาก

3.12

.520

มาก

จากตาราง 24 กลุ่มขยายผลที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ มีความพึงพอใจ
ต่อ การเข้ าร่ ว มโปรแกรมเพื่ อ เสริ ม สร้ างสมรรถนะนัก วิช าชี พ นัน ทนาการด้ านการด าเนิ น งาน
ด้ านโครงสร้ าง อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.12, S.D. = .520) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สดุ และมาก โดยข้ อที่มีความพึงพอใจในระดับมากที่สดุ คือ ข้ อ 1. ผู้นา
ชี ้แจงข้ อตกลงการเข้ าร่วมโปรแกรมฯ ในแต่ละกิจกรรมการอบรมชัดเจน (𝑥̅ = 3.30, S.D. = .732)
ส่วนข้ อที่มีความพึงพอใจในระดับมาก คือ ข้ อ 3. กฎ กติกา ข้ อตกลงในแต่ละกิจกรรมการอบรม
เข้ าใจง่าย ไม่ซบั ซ้ อน (𝑥̅ = 3.10, S.D. = .552) ข้ อ 2. กฎระเบียบ ข้ อตกลงในการเข้ าร่วมกิจกรรม
การอบรมแต่ ล ะครั ง้ มี ค วามเหมาะสม (𝑥̅ = 3.10, S.D. = .718) ข้ อ 5. กฎ กติ ก า ข้ อตกลง
การดาเนินการของแต่ละกิ จกรรมการอบรม ช่วยให้ ท่านสามารถพัฒ นาความรู้ และสมรรถนะ
นักวิชาชีพนันทนาการของท่านได้ (𝑥̅ = 3.05, S.D. = .604) และข้ อ 4. รูปแบบโปรแกรมแบบชันเรี
้ ยน
เป็ นรูปแบบการเรี ยนรู้ที่เหมาะสมกับการเรี ยนรู้ของท่าน (𝑥̅ = 3.05, S.D. = .604) ตามลาดับ
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ตาราง 25 ค่าเฉลี่ ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการเข้ าร่ วมโปรแกรม
เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงานของกลุ่มขยายผล ที่สถาบัน
การพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ ด้ านความสัมพันธ์ เป็ นรายข้ อ
ด้ านความสัมพันธ์
1. ผู้นากิจกรรมการอบรมมีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดี
ต่อผู้เข้ าร่วมกิจกรรม
2. ท่านมีความกล้ าในการปฏิสมั พันธ์กบั
บุคคลอื่นๆ มากขึ ้น
3. ท่านตระหนักถึงความสาคัญของการอบรม
ที่ต้องมีผ้ นู ากิจกรรมในการให้ ความรู้
4. ท่านรู้สกึ ว่าตนเองมีความกล้ าเมื่อได้ เข้ าร่วม
โปรแกรมฯ
5. ท่านรู้สกึ พึงพอใจต่อบทบาทการเป็ นผู้นาและ
ผู้ตามของตนเองในการเข้ าร่วมโปรแกรมฯ
รวม

̅
𝒙
3.30

S.D.
.571

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สดุ

3.35

.489

มากที่สดุ

3.25

.444

มาก

3.20

.523

มาก

3.35

.489

มากที่สดุ

3.29

.364

มากที่สุด

จากตาราง 25 กลุ่มขยายผลที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ มีความพึงพอใจ
ต่อ การเข้ าร่ ว มโปรแกรมเพื่ อ เสริ ม สร้ างสมรรถนะนัก วิช าชี พ นัน ทนาการด้ านการด าเนิ น งาน
ด้ านความสัมพันธ์ อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 3.29, S.D. = .364) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ
พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และมาก โดยข้ อที่มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
คือ ข้ อ 5. ท่านรู้สกึ พึงพอใจต่อบทบาทการเป็ นผู้นาและผู้ตามของตนเองในการเข้ าร่วมโปรแกรมฯ
(𝑥̅ = 3.35, S.D. = .489) ข้ อ 2. ท่ านมี ความกล้ าในการปฏิ สัม พันธ์ กับบุคคลอื่ นๆ มากขึน้ (𝑥̅ =
3.35, S.D. = .489) ข้ อ 1. ผู้นากิจกรรมการอบรมมีมนุษย์สัมพันธ์ ที่ดีต่อผู้เข้ าร่ วมกิจกรรม (𝑥̅ =
3.30, S.D. = .571) ส่วนข้ อที่มีความพึงพอใจในระดับมาก คือ ข้ อ 3. ท่านตระหนักถึงความสาคัญ
ของการอบรมที่ต้องมีผ้ นู ากิจกรรมในการให้ ความรู้ (𝑥̅ = 3.25, S.D. = .444) และข้ อ 4. ท่านรู้สึก
ว่าตนเองมีความกล้ าเมื่อได้ เข้ าร่วมโปรแกรมฯ (𝑥̅ = 3.20, S.D. = .523) ตามลาดับ
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ตาราง 26 ค่าเฉลี่ ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการเข้ าร่ วมโปรแกรม
เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงานของกลุ่มขยายผล ที่สถาบัน
การพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ ด้ านความสัมพันธ์ เป็ นรายข้ อ
ด้ านการเคลื่อนไหวของโปรแกรมฯ
1. กิจกรรมการอบรมมีความลืน่ ไหลดี
ไม่มีอปุ สรรคระหว่างทากิจกรรม
2. ผู้นามีความสาคัญที่ทาให้ กิจกรรมการอบรม
ราบรื่ น
3. กิจกรรมการอบรมแต่ละวันมีการวางแผน
อย่างเป็ นขันตอน
้
ช่วยทาให้ ทา่ นเกิดการเรียนรู้
ในกิจกรรมต่อไปได้ งา่ ยขึ ้น
4. ผู้นากิจกรรมการอบรมมีการสร้ างกาลังใจและ
กระตุ้นให้ ทา่ นเกิดความรู้สกึ ท้ าทายและเกิดความ
ต้ องการเรี ยนรู้ตลอดเวลา
5. ท่านพึงพอใจต่อการเข้ าร่วมโปรแกรมฯ
รวม

̅
𝒙
3.30

S.D.
.470

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สดุ

3.10

.307

มาก

3.10

.640

มาก

2.95

.686

มาก

3.40
3.17

.598
.401

มากที่สดุ
มาก

จากตาราง 26 กลุ่มขยายผลที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ มีความพึงพอใจ
ต่อ การเข้ าร่ ว มโปรแกรมเพื่ อ เสริ ม สร้ างสมรรถนะนัก วิช าชี พ นัน ทนาการด้ านการด าเนิ น งาน
ด้ านการเคลื่อนไหวของโปรแกรมฯ อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.17, S.D. = .401) เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้ อ พบว่ามี ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และมาก โดยข้ อที่มี ความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด คือ ข้ อ 5. ท่านพึงพอใจต่อการเข้ าร่ วมโปรแกรมฯ (𝑥̅ = 3.40, S.D. = .598) และข้ อ 1.
กิจ กรรมการอบรมมี ความลื่ นไหลดี ไม่มี อุปสรรคระหว่างทากิ จกรรม (𝑥̅ = 3.30, S.D. = .470)
ส่วนข้ อที่ มี ความพึงพอใจในระดับมาก คือ ข้ อ 2. ผู้นามี ความส าคัญ ที่ทาให้ กิจกรรมการอบรม
ราบรื่ น (𝑥̅ = 3.10, S.D. = .307) ข้ อ 3. กิ จ กรรมการอบรมแต่ ล ะวัน มี ก ารวางแผนอย่ า งเป็ น
ขันตอน
้
ช่วยทาให้ ท่านเกิดการเรี ยนรู้ในกิจกรรมต่อไปได้ ง่ายขึ ้น (𝑥̅ = 3.10, S.D. = .640) และข้ อ
4. ผู้นากิจ กรรมการอบรมมี การสร้ างกาลังใจและกระตุ้นให้ ท่านเกิ ดความรู้ สึกท้ าทายและเกิ ด
ความต้ องการเรี ยนรู้ตลอดเวลา (𝑥̅ = 2.95, S.D. = .686) ตามลาดับ
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ภาพประกอบ 13 ความพึงพอใจต่อการเข้ าร่วมโปรแกรมเพื่อเสริมสร้ างสมรรถนะ
นักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงานของกลุม่ ขยายผล
ที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ
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ส่ วนที่ 4 ผลการประเมิ น ผลงานการปฏิ บั ติ กิ จ กรรมระหว่ า งการเข้ าร่ วม
โปรแกรมเพื่ อเสริ มสร้ างสมรรถนะนั กวิ ชาชี พนั นทนาการด้ านการดาเนิ นงานของกลุ่ ม
ขยายผล ที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ
การประเมิ นผลงานระหว่างการท ากิ จกรรมอบรม โดยต้ องมี องค์ ประกอบต่างๆ
ประกอบด้ วย การวางแผน การพัฒนา และการจัดการทรัพยากร (Resource Planning, Development,
and Management) การจั ด การบ ารุ ง รั ก ษา (Maintenance Management) และการด าเนิ น การ
สิ่ งอ านวยความสะดวก (Facility Operation) ของโปรแกรมเพื่ อเสริ ม สร้ างสมรรถนะนั ก วิ ช าชี พ
นันทนาการด้ านการดาเนินงาน ดังปรากฏในตาราง 27
ตาราง 27 ผลการประเมินผลงานการปฏิบตั ิกิจกรรมระหว่างการเข้ าร่ วมโปรแกรมเพื่อเสริ มสร้ าง
สมรรถนะนักวิชาชี พ นันทนาการด้ านการดาเนินงานของกลุ่มขยายผล ที่ สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตกรุงเทพ
ชื่อผลงาน
Future Sport Center

สถานบริ การด้ านกีฬา

สวนสาธารณะ
หนองจอกซิตี ้

องค์ ประกอบ
การวางแผน การพัฒนา
และการจัดการทรัพยากร
การจัดการบารุงรักษา
การดาเนินการสิง่ อานวย
ความสะดวก
การวางแผน การพัฒนา
และการจัดการทรัพยากร
การจัดการบารุงรักษา
การดาเนินการสิง่ อานวย
ความสะดวก
การวางแผน การพัฒนา
และการจัดการทรัพยากร
การจัดการบารุงรักษา
การดาเนินการสิง่ อานวย
ความสะดวก

คะแนน
ที่ได้
4

คะแนน
เฉลี่ย

ระดับ
คะแนน

4
4

4.00

ดีมาก

3.67

ดีมาก

3.67

ดีมาก

4
3
4
4
4
3
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จากตาราง 27 พบว่า ผลการประเมิ นผลงานการปฏิ บัติกิจ กรรมระหว่างการเข้ าร่ วม
โปรแกรมเพื่ อเสริ มสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพ นันทนาการด้ านการดาเนินงานของกลุ่ม ขยายผล
ที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุ งเทพ มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.67-4.00 อยู่ในเกณฑ์
ระดับดีมาก
ส่ วนที่ 5 ความคิ ด เห็นและข้ อเสนอแนะเพิ่ ม เติม เกี่ ยวกั บ การจั ด โปรแกรม
เพื่อเสริมสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน
1. รายละเอี ยดเนื อ้ หาและเอกสารประกอบการบรรยายมี จ านวนมาก และบาง
ประเด็นทาความเข้ าใจได้ ยาก
2. ควรมีการยกตัวอย่างสถานการณ์ หรื อภาพประกอบที่ชดั เจน เพื่อให้ ง่ายต่อการ
ทาความเข้ าใจ
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของกลุ่มขยายผลที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กลุ่มขยายผล คือ นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ กาลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชา
พลศึกษา และเป็ นผู้ที่มีประสบการณ์ ในการเข้ าร่วมโครงการหรื อกิจกรรมนันทนาการ เช่น การอยู่คา่ ย
พั ก แรม หรื อ กิ จ กรรมเกมนั น ทนาการจ านวน 30 คน ส่ ว นใหญ่ เป็ นเพศชาย จ านวน 19 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 63.33 เป็ นเพศหญิง จานวน 11 คน คิดเป็ นร้ อยละ 36.67 และมีอายุระหว่าง 19-21 ปี
ส่ วนที่ 2 ผลการเปรี ยบเที ยบคะแนนความรู้ ความเข้ าใจ และการวิ เคราะห์
เกี่ ย วกั บ สมรรถนะนั ก วิ ช าชี พ นั น ทนาการด้ า นการด าเนิ น งาน ก่ อ นและหลั งเข้ าร่ วม
โปรแกรม ของกลุ่มขยายผลที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนความรู้ ความเข้ าใจ และการวิเคราะห์เกี่ยวกับสมรรถนะ
นักวิ ชาชี พ นันทนาการด้ านการด าเนิ นงาน ก่ อนและหลังเข้ าร่ วมโปรแกรม ของกลุ่มขยายผลที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังปรากฏในตาราง 28
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ตาราง 28 ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนความรู้ ความเข้ าใจ และการวิเคราะห์เกี่ ยวกับสมรรถนะ
นัก วิช าชี พ นัน ทนาการด้ านการด าเนิ น งาน ก่อ นและหลังเข้ าร่ วมโปรแกรม ของกลุ่ม ขยายผล
ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ก่อนเข้ าร่วมโปรแกรม
หลังเข้ าร่วมโปรแกรม

n
30
30

𝑥̅
10.57
21.17

S.D.
1.55
1.80

d
-10.60

df
29

t
-51.262

p
.000*

* p-value ≤ .05
จากตาราง 28 กลุ่ ม ขยายผลที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ที่ เ ข้ าร่ ว มโปรแกรม
เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน พบว่า หลังเข้ าร่ วมโปรแกรม
มีคะแนนความรู้ ความเข้ าใจ และการวิเคราะห์เกี่ยวกับสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการ
ด าเนิ น งานสูง กว่า ก่ อ นเข้ า ร่ ว มโปรแกรม แตกต่า งกัน อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ .05
โดยก่อนเข้ าร่วมโปรแกรมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 10.57 และหลังเข้ าร่วมโปรแกรมมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 21.17
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ส่ วนที่ 3 ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อมู ลความพึ ง พอใจของกลุ่ มขยายผลที่
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ที่ มี ต่ อการเข้ าร่ วมโปรแกรมเพื่ อเสริ ม สร้ างสมรรถนะนั ก
วิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน
ความพึงพอใจของกลุ่มขยายผลที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ มี ต่อการเข้ าร่ วม
โปรแกรมเพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน ข้ อคาถาม จานวน 30 ข้ อ
ประกอบ ด้ วย ด้ านการจั ด โป รแกรม ด้ านสถานที่ ด้ านวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ด้ านโครงสร้ าง
ด้ านความสัมพันธ์ และด้ านการเคลื่อนไหวของโปรแกรมฯ ดังปรากฏในตาราง 29-35
ตาราง 29 ค่าเฉลี่ ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการเข้ าร่ วมโปรแกรม
เพื่ อ เสริ ม สร้ างสมรรถนะนั ก วิ ช าชี พ นั น ทนาการด้ านการด าเนิ น งานของกลุ่ ม ขยายผล
ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยรวมและเป็ นรายด้ าน
รายการ
ด้ านการจัดโปรแกรมฯ
ด้ านสถานที่
ด้ านวัสดุอปุ กรณ์
ด้ านโครงสร้ าง
ด้ านความสัมพันธ์
ด้ านการเคลือ่ นไหวของโปรแกรมฯ
รวม

̅
𝒙
3.22
3.32
3.52
3.33
3.47
3.30
3.36

S.D.
.472
.542
.495
.453
.548
.553
.450

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สุด

จากตาราง 29 กลุ่มขยายผลที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความพึงพอใจต่อการเข้ าร่ วม
โปรแกรมเพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สดุ (𝑥̅ = 3.36, S.D. = .450) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุดทุกข้ อ ได้ แก่ ด้ านวัสดุอุปกรณ์ (𝑥̅ = 3.52, S.D. = .495) ด้ านความสัมพันธ์ (𝑥̅ = 3.47,
S.D. = .548) ด้ า นโครงสร้ าง (𝑥̅ = 3.33, S.D. = .453) ด้ านสถานที่ (𝑥̅ = 3.32, S.D. = .542)
ด้ านการเคลื่ อนไหวของโปรแกรมฯ (𝑥̅ = 3.30, S.D. = .553) และด้ านการจัดโปรแกรมฯ (𝑥̅ =
3.22, S.D. = .472) ตามลาดับ
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ตาราง 30 ค่าเฉลี่ ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจต่อการเข้ าร่ วมโปรแกรม
เพื่ อ เสริ ม สร้ างสมรรถนะนั ก วิ ช าชี พ นั น ทนาการด้ านการด าเนิ น งานของกลุ่ ม ขยายผล
ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้ านการจัดโปรแกรม เป็ นรายข้ อ
ด้ านการจัดโปรแกรม
1. โปรแกรมฯ ที่จดั ขึ ้นตรงความต้ องการ/
ความสนใจของท่าน
2. โปรแกรมฯ ที่ทา่ นเข้ าร่วมช่วยพัฒนาความรู้และ
สมรรถนะการเป็ นนักวิชาชีพนันทนาการของท่าน
3. ระยะเวลาในการอบรมแต่ละครัง้
มีความเหมาะสม
4. ท่านตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนา
ตนเองจากการเข้ าร่วมโปรแกรมฯ
5. โปรแกรมฯ ที่ทา่ นเข้ าร่วมสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ ได้ ในการเรี ยนและการเป็ นนักวิชาชีพ
นันทนาการในอนาคตของท่านได้
รวม

̅
𝒙
3.24

S.D.
.538

ระดับความพึงพอใจ
มาก

3.19

.601

มาก

3.38

.589

มากที่สดุ

3.19

.601

มาก

3.10

.624

มาก

3.22

.472

มาก

จากตาราง 30 กลุ่มขยายผลที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความพึงพอใจต่อการเข้ าร่วม
โปรแกรมเพื่อเสริมสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน ด้ านการจัดโปรแกรม
อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.22, S.D. = .472) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุดและมาก โดยข้ อที่มี ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คือ ข้ อ 3. ระยะเวลาในการ
อบรมแต่ละครัง้ มีความเหมาะสม (𝑥̅ = 3.38, S.D. = .589) ส่วนข้ อที่มีความพึงพอใจในระดับมาก
คือ ข้ อ 1. โปรแกรมฯ ที่จัดขึน้ ตรงความต้ องการ/ความสนใจของท่าน (𝑥̅ = 3.24, S.D. = .538)
ข้ อ 2. โปรแกรมฯ ที่ท่านเข้ าร่ วมช่วยพัฒ นาความรู้ และสมรรถนะการเป็ นนักวิชาชีพนันทนาการ
ของท่ าน (𝑥̅ = 3.19, S.D. = .601) ข้ อ 4. ท่ านตระหนัก ถึ ง ความส าคัญ ของการพัฒ นาตนเอง
จากการเข้ าร่วมโปรแกรมฯ (𝑥̅ = 3.19, S.D. = .601) และข้ อ 5. โปรแกรมฯ ที่ท่านเข้ าร่วมสามารถ
น าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ได้ ใ นการเรี ย นและการเป็ นนัก วิ ช าชี พ นัน ทนาการในอนาคตของท่ า นได้
(𝑥̅ = 3.10, S.D. = .624) ตามลาดับ
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ตาราง 31 ค่าเฉลี่ ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการเข้ าร่ วมโปรแกรม
เพื่ อ เสริ ม สร้ างสมรรถนะนั ก วิ ช าชี พ นั น ทนาการด้ านการด าเนิ น งานของกลุ่ ม ขยายผล
ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้ านสถานที่ เป็ นรายข้ อ
ด้ านสถานที่
1. สถานที่ในการจัดโปรแกรมฯ อบรม
มีความเหมาะสมกับกิจกรรมที่ทา
2. บรรยากาศในการอบรมเหมาะสมเอื ้อต่อ
การจัดกิจกรรม
3. สถานที่มีความสะอาดเหมาะสมแก่การจัดอบรม
4. สถานที่ในการจัดอบรมมีความปลอดภัย เพียงพอ
ต่อการทากิจกรรม (เช่น แสงสว่าง
ขนาดของห้ อง ฯลฯ)
5. สถานที่จดั กิจกรรมการอบรมมีสงิ่ อานวย
ความสะดวกเอื ้อต่อการอบรม
รวม

̅
𝒙
3.29

S.D.
.560

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สดุ

3.29

.643

มากที่สดุ

3.24
3.48

.700
.601

มาก
มากที่สดุ

3.33

.577

มากที่สดุ

3.32

.542

มากที่สุด

จากตาราง 31 กลุ่มขยายผลที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความพึงพอใจต่อการเข้ าร่วม
โปรแกรมเพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน ด้ านสถานที่ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 3.32, S.D. = .542) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุดและมาก โดยข้ อที่มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คือ ข้ อ 4. สถานที่ในการจัด
อบรมมีความปลอดภัย เพียงพอต่อการทากิจกรรม (เช่น แสงสว่าง ขนาดของห้ อง ฯลฯ) (𝑥̅ = 3.48,
S.D. = .601) ข้ อ 5. สถานที่จดั กิจกรรมการอบรมมีสิ่งอานวยความสะดวกเอื ้อต่อการอบรม (𝑥̅ = 3.33,
S.D. = .577) ข้ อ 1. สถานที่ในการจัดโปรแกรมฯ อบรมมีความเหมาะสมกับกิจกรรมที่ทา (𝑥̅ = 3.29,
S.D. = .560) และข้ อ 2. บรรยากาศในการอบรมเหมาะสมเอื อ้ ต่อการจัดกิ จ กรรม (𝑥̅ = 3.29,
S.D. = .643) ส่วนข้ อที่มีความพึงพอใจในระดับมาก คือ ข้ อ 3. สถานที่มีความสะอาดเหมาะสมแก่
การจัดอบรม (𝑥̅ = 3.24, S.D. = .700) ตามลาดับ
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ตาราง 32 ค่าเฉลี่ ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการเข้ าร่ วมโปรแกรม
เพื่ อ เสริ ม สร้ างสมรรถนะนั ก วิ ช าชี พ นั น ทนาการด้ านการด าเนิ น งานของกลุ่ ม ขยายผล
ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้ านวัสดุอปุ กรณ์ เป็ นรายข้ อ
ด้ านวัสดุอุปกรณ์
1. อุปกรณ์มีความเหมาะสมสอดคล้ องกับ
การอบรม
2. อุปกรณ์มีความปลอดภัยเพียงพอต่อ
การอบรม
3. อุปกรณ์มีจานวนเพียงพอกับผู้เข้ าร่วม
4. อุปกรณ์อยูใ่ นสภาพพร้ อมใช้ งานอยูเ่ สมอ
5. อุปกรณ์และสือ่ ที่ใช้ ในการอบรมมีสว่ นช่วยให้
ท่านสามารถพัฒนาความรู้และสมรรถนะ
นักวิชาชีพนันทนาการของท่านได้
รวม

̅
𝒙
3.48

S.D.
.601

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สดุ

3.38

.669

มากที่สดุ

3.57
3.57
3.62

.597
.597
.589

มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ

3.52

.495

มากที่สุด

จากตาราง 32 กลุ่มขยายผลที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความพึงพอใจต่อการเข้ าร่วม
โปรแกรมเพื่ อเสริ ม สร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพ นันทนาการด้ านการดาเนินงาน ด้ านวัสดุอุปกรณ์
อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 3.52, S.D. = .495) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้ อ คือ ข้ อ 5. อุปกรณ์ และสื่อที่ใช้ ในการอบรมมีส่วนช่วยให้ ท่านสามารถ
พัฒ นาความรู้ และสมรรถนะนักวิชาชีพ นันทนาการของท่านได้ (𝑥̅ = 3.62, S.D. = .589) ข้ อ 3.
อุป กรณ์ มี จ านวนเพี ย งพอกับ ผู้เข้ าร่ วม (𝑥̅ = 3.57, S.D. = .597) ข้ อ 4. อุป กรณ์ อ ยู่ในสภาพ
พร้ อมใช้ งานอยู่เสมอ (𝑥̅ = 3.57, S.D. = .597) ข้ อ 1. อุป กรณ์ มี ความเหมาะสมสอดคล้ องกับ
การอบรม (𝑥̅ = 3.48, S.D. = .601) และข้ อ 2. อุป กรณ์ มี ความปลอดภัยเพี ยงพอต่อการอบรม
(𝑥̅ = 3.38, S.D. = .669) ตามลาดับ
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ตาราง 33 ค่าเฉลี่ ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการเข้ าร่ วมโปรแกรม
เพื่ อ เสริ ม สร้ างสมรรถนะนั ก วิ ช าชี พ นั น ทนาการด้ านการด าเนิ น งานของกลุ่ ม ขยายผล
ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้ านโครงสร้ าง เป็ นรายข้ อ
ด้ านโครงสร้ าง
1. ผู้นาชี ้แจงข้ อตกลงการเข้ าร่วมโปรแกรมฯ
ในแต่ละกิจกรรมการอบรมชัดเจน
2. กฎระเบียบ ข้ อตกลงในการเข้ าร่วมกิจกรรม
การอบรมแต่ละครัง้ มีความเหมาะสม
3. กฎ กติกา ข้ อตกลงในแต่ละกิจกรรมการอบรม
เข้ าใจง่าย ไม่ซบั ซ้ อน
4. รูปแบบโปรแกรมแบบชันเรี
้ ยนเป็ นรูปแบบ
การเรี ยนรู้ทเี่ หมาะสมกับการเรี ยนรู้ของท่าน
5. กฎ กติกา ข้ อตกลงการดาเนินการของแต่ละ
กิจกรรมการอบรม ช่วยให้ ทา่ นสามารถพัฒนา
ความรู้และสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการ
ของท่านได้
รวม

̅
𝒙
3.33

S.D.
.577

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สดุ

3.14

.478

มาก

3.52

.601

มากที่สดุ

3.38

.669

มากที่สดุ

3.29

.643

มากที่สดุ

3.33

.453

มากที่สุด

จากตาราง 33 กลุ่มขยายผลที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความพึงพอใจต่อการเข้ าร่วม
โปรแกรมเพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน ด้ านโครงสร้ าง อยู่ใน
ระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 3.33, S.D. = .453) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สดุ และมาก โดยข้ อที่มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คือ ข้ อ 3. กฎ กติกา ข้ อตกลง
ในแต่ ล ะกิ จ กรรมการอบรมเข้ าใจง่ า ย ไม่ ซั บ ซ้ อน (𝑥̅ = 3.52, S.D. = .601) ข้ อ 4. รู ป แบบ
โปรแกรมแบบชันเรี
้ ยนเป็ นรูปแบบการเรี ยนรู้ที่เหมาะสมกับการเรี ยนรู้ของท่าน (𝑥̅ = 3.38, S.D. =
.669)
ข้ อ 1. ผู้นาชีแ้ จงข้ อตกลงการเข้ าร่ วมโปรแกรมฯ ในแต่ละกิจกรรมการอบรมชัดเจน (𝑥̅ = 3.33,
S.D. = .577) และข้ อ 5. กฎ กติกา ข้ อตกลงการดาเนินการของแต่ละกิจกรรมการอบรม ช่วยให้
ท่านสามารถพัฒนาความรู้และสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการของท่านได้ (𝑥̅ = 3.29, S.D. = .643)
ส่วนข้ อที่ มี ความพึง พอใจในระดับ มาก คือ ข้ อ 2. กฎระเบียบ ข้ อตกลงในการเข้ าร่ วมกิ จ กรรม
การอบรมแต่ละครัง้ มีความเหมาะสม (𝑥̅ = 3.14, S.D. = .478) ตามลาดับ
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ตาราง 34 ค่าเฉลี่ ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการเข้ าร่ วมโปรแกรม
เพื่ อ เสริ ม สร้ างสมรรถนะนั ก วิ ช าชี พ นั น ทนาการด้ านการด าเนิ น งานของกลุ่ ม ขยายผล
ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้ านความสัมพันธ์ เป็ นรายข้ อ
ด้ านความสัมพันธ์
1. ผู้นากิจกรรมการอบรมมีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดีตอ่
ผู้เข้ าร่วมกิจกรรม
2. ท่านมีความกล้ าในการปฏิสมั พันธ์กบั
บุคคลอื่นๆ มากขึ ้น
3. ท่านตระหนักถึงความสาคัญของการอบรม
ที่ต้องมีผ้ นู ากิจกรรมในการให้ ความรู้
4. ท่านรู้สกึ ว่าตนเองมีความกล้ าเมื่อได้ เข้ าร่วม
โปรแกรมฯ
5. ท่านรู้สกึ พึงพอใจต่อบทบาทการเป็ นผู้นาและ
ผู้ตามของตนเองในการเข้ าร่วมโปรแกรมฯ
รวม

̅
𝒙
3.57

S.D.
.597

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สดุ

3.29

.717

มากที่สดุ

3.48

.679

มากที่สดุ

3.52

.601

มากที่สดุ

3.48

.679

มากที่สดุ

3.47

.548

มากที่สุด

จากตาราง 34 กลุ่มขยายผลที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความพึงพอใจต่อการเข้ าร่วม
โปรแกรมเพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน ด้ านความสัมพันธ์
อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 3.47, S.D. = .548) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับ มากที่ สุด ทุกข้ อ คือ ข้ อ 1. ผู้นากิ จ กรรมการอบรมมี ม นุษ ย์ สัม พันธ์ ที่ ดีต่อผู้เข้ าร่ วม
กิจกรรม (𝑥̅ = 3.57, S.D. = .597) ข้ อ 4. ท่านรู้สึกว่าตนเองมีความกล้ าเมื่อได้ เข้ าร่วมโปรแกรมฯ
(𝑥̅ = 3.52, S.D. = .601) ข้ อ 3. ท่านตระหนักถึงความสาคัญของการอบรมที่ต้อ งมีผ้ ูนากิจกรรม
ในการให้ ความรู้ (𝑥̅ = 3.48, S.D. = .679) ข้ อ 5. ท่านรู้ สึกพึงพอใจต่อบทบาทการเป็ นผู้นาและ
ผู้ตามของตนเองในการเข้ าร่วมโปรแกรมฯ (𝑥̅ = 3.48, S.D. = .697) และข้ อ 2. ท่านมีความกล้ า
ในการปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลอื่นๆ มากขึ ้น (𝑥̅ = 3.29, S.D. = .717) ตามลาดับ
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ตาราง 35 ค่าเฉลี่ ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการเข้ าร่ วมโปรแกรม
เพื่ อ เสริ ม สร้ างสมรรถนะนั ก วิ ช าชี พ นั น ทนาการด้ านการด าเนิ น งานของกลุ่ ม ขยายผล
ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้ านการเคลื่อนไหวของโปรแกรมฯ เป็ นรายข้ อ
ด้ านการเคลื่อนไหวของโปรแกรมฯ
1. กิจกรรมการอบรมมีความลืน่ ไหลดี
ไม่มีอปุ สรรคระหว่างทากิจกรรม
2. ผู้นามีความสาคัญที่ทาให้ กิจกรรมการอบรม
ราบรื่ น
3. กิจกรรมการอบรมแต่ละวันมีการวางแผน
อย่างเป็ นขันตอน
้
ช่วยทาให้ ทา่ นเกิดการเรียนรู้
ในกิจกรรมต่อไปได้ งา่ ยขึ ้น
4. ผู้นากิจกรรมการอบรมมีการสร้ างกาลังใจ
และกระตุ้นให้ ทา่ นเกิดความรู้สกึ ท้ าทาย
และเกิดความต้ องการเรี ยนรู้ตลอดเวลา
5. ท่านพึงพอใจต่อการเข้ าร่วมโปรแกรมฯ
รวม

̅
𝒙
3.29

S.D.
.643

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สดุ

3.29

.717

มากที่สดุ

3.19

.749

มาก

3.38

.669

มากที่สดุ

3.33
3.30

.730
.553

มากที่สดุ
มากที่สุด

จากตาราง 35 กลุ่มขยายผลที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความพึงพอใจต่อการเข้ าร่วม
โปรแกรมเพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน ด้ านการเคลื่อนไหว
ของโปรแกรมฯ อยู่ในระดับมากที่ สุด (𝑥̅ = 3.30, S.D. = .553) เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่ สุด และมาก โดยข้ อที่ มี ความพึงพอใจในระดับ มากที่ สุด คือ
ข้ อ 4. ผู้นากิจกรรมการอบรมมีการสร้ างกาลังใจและกระตุ้นให้ ท่านเกิดความรู้สึกท้ าทายและเกิด
ความต้ องการเรี ย นรู้ ตลอดเวลา (𝑥̅ = 3.38, S.D. = .669) ข้ อ 5. ท่ านพึ ง พอใจต่ อ การเข้ าร่ ว ม
โปรแกรมฯ (𝑥̅ = 3.33, S.D. = .730) ข้ อ 1. กิ จ กรรมการอบรมมี ค วามลื่ น ไหลดี ไม่ มี อุป สรรค
ระหว่ า งท ากิ จ กรรม (𝑥̅ = 3.29, S.D. = .643) และข้ อ 2. ผู้ น ามี ค วามส าคัญ ที่ ท าให้ กิ จ กรรม
การอบรมราบรื่ น (𝑥̅ = 3.29, S.D. = .717) ส่ ว นข้ อ ที่ มี ค วามพึ ง พอใจในระดับ มาก คื อ ข้ อ 3.
กิ จ กรรมการอบรมแต่ ล ะวัน มี ก ารวางแผนอย่ า งเป็ นขัน้ ตอน ช่ ว ยท าให้ ท่ า นเกิ ด การเรี ย นรู้
ในกิจกรรมต่อไปได้ ง่ายขึ ้น (𝑥̅ = 3.19, S.D. = .749) ตามลาดับ
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ภาพประกอบ 14 ความพึงพอใจต่อการเข้ าร่วมโปรแกรมเพื่อเสริมสร้ างสมรรถนะ
นักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงานของกลุม่ ขยายผล
ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ส่ วนที่ 4 ผลการประเมิ น ผลงานการปฏิ บั ติ กิ จ กรรมระหว่ า งการเข้ าร่ วม
โปรแกรมเพื่ อเสริ มสร้ างสมรรถนะนั กวิ ชาชี พนั นทนาการด้ านการดาเนิ นงานของกลุ่ ม
ขยายผล ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การประเมิ นผลงานระหว่างการท ากิ จกรรมอบรม โดยต้ องมี องค์ ประกอบต่างๆ
ประกอบด้ วย การวางแผน การพัฒนา และการจัดการทรัพยากร (Resource Planning, Development,
and Management) การจั ด การบ ารุ ง รั ก ษา (Maintenance Management) และการด าเนิ น การ
สิ่ งอ านวยความสะดวก (Facility Operation) ของโปรแกรมเพื่ อเสริ ม สร้ างสมรรถนะนั ก วิ ช าชี พ
นันทนาการด้ านการดาเนินงาน ดังปรากฏในตาราง 36
ตาราง 36 ผลการประเมินผลงานการปฏิบตั ิกิจกรรมระหว่างการเข้ าร่ วมโปรแกรมเพื่อเสริ มสร้ าง
สมรรถนะนั ก วิ ช าชี พ นั น ทนาการด้ านการด าเนิ น งานของกลุ่ ม ขยายผล ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์
ชื่อผลงาน
Sport and Recreation
Park

องค์ ประกอบ

การวางแผน การพัฒนา
และการจัดการทรัพยากร
การจัดการบารุงรักษา
การดาเนินการสิง่ อานวย
ความสะดวก
ศูนย์กีฬาเพื่อส่งเสริ มสุขภาพ การวางแผน การพัฒนา
และการจัดการทรัพยากร
การจัดการบารุงรักษา
การดาเนินการสิง่ อานวย
ความสะดวก
สวนสาธารณะร่วมใจ
การวางแผน การพัฒนา
และการจัดการทรัพยากร
การจัดการบารุงรักษา
การดาเนินการสิง่ อานวย
ความสะดวก

คะแนน
ที่ได้
4

คะแนน
เฉลี่ย

ระดับ
คะแนน

4
3

3.67

ดีมาก

3.33

ดีมาก

3.00

ดี

4
3
3
3
3
3
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จากตาราง 36 พบว่า ผลการประเมินผลงานการปฏิบตั ิกิจกรรมระหว่างการเข้ าร่วม
โปรแกรมเพื่ อเสริ มสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพ นันทนาการด้ านการดาเนินงานของกลุ่ม ขยายผล
ที่ม หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.00-3.67 อยู่ในเกณฑ์ ระดับดีและ
ดีมาก
ส่ วนที่ 5 ความคิ ด เห็นและข้ อเสนอแนะเพิ่ ม เติม เกี่ ยวกั บ การจั ด โปรแกรม
เพื่อเสริมสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน
1. เนื อ้ หาบางส่ วนมี ความเฉพาะด้ าน ควรมี การขยายความ หรื อยกตัวอย่ าง
ที่เข้ าใจได้ ง่ายมากขึ ้น
2. ควรเพิ่มกิจกรรมนันทนาการระหว่างการบรรยายมากขึ ้น
3. มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
ส่ วนที่ 1 ข้ อ มู ลทั่ วไปของกลุ่ ม ขยายผลที่ ม หาวิ ท ยาลั ยราชภั ฎ บ้ านสมเด็ จ
เจ้ าพระยา
กลุ่มขยายผล คื อ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา ที่ ก าลัง
ศึกษาอยู่ในสาขาวิชาพลศึกษา และเป็ นผู้ที่ มี ประสบการณ์ ในการเข้ าร่ วมโครงการหรื อกิ จกรรม
นั น ทนาการ เช่ น การอยู่ ค่ ายพั ก แรม หรื อ กิ จ กรรมเกมนั น ทนาการ จ านวน 36 คน ส่ วนใหญ่
เป็ นเพศชาย จานวน 26 คน คิดเป็ นร้ อยละ 72.22 เป็ นเพศหญิ ง จานวน 10 คน คิดเป็ นร้ อยละ 27.78
และมีอายุระหว่าง 20-23 ปี
ส่ วนที่ 2 ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนความรู้ ความเข้ าใจ และการวิเคราะห์
เกี่ ย วกั บ สมรรถนะนั ก วิ ช าชี พ นั น ทนาการด้ า นการด าเนิ น งาน ก่ อ นและหลั งเข้ า ร่ วม
โปรแกรม ของกลุ่มขยายผลที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนความรู้ ความเข้ าใจ และการวิเคราะห์เกี่ยวกับสมรรถนะ
นัก วิ ช าชี พ นัน ทนาการด้ านการด าเนิ น งาน ก่ อนและหลังเข้ าร่ วมโปรแกรม ของกลุ่ ม ขยายผล
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา ดังปรากฏในตาราง 37
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ตาราง 37 ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนความรู้ ความเข้ าใจ และการวิเคราะห์เกี่ ยวกับสมรรถนะ
นัก วิช าชี พ นัน ทนาการด้ านการด าเนิ น งาน ก่อ นและหลังเข้ าร่ วมโปรแกรม ของกลุ่ม ขยายผล
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา

ก่อนเข้ าร่วมโปรแกรม
หลังเข้ าร่วมโปรแกรม

n
36
36

𝑥̅
10.33
20.86

S.D.
2.31
3.41

d
-10.53

df
35

t
-42.052

p
.000*

* p-value ≤ .05
จากตาราง 37 กลุ่ม ขยายผลที่ ม หาวิท ยาลัยราชภัฎ บ้ านสมเด็จ เจ้ าพระยา ที่ เข้ าร่ วม
โปรแกรมเพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน พบว่า หลังเข้ าร่ วม
โปรแกรม มีคะแนนความรู้ ความเข้ าใจ และการวิเคราะห์เกี่ยวกับสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการ
ด้ านการดาเนินงานสูงกว่าก่อนเข้ าร่วมโปรแกรม แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โดยก่อนเข้ าร่วมโปรแกรมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 10.33 และหลังเข้ าร่วมโปรแกรมมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 20.86
ส่ วนที่ 3 ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อมู ลความพึ ง พอใจของกลุ่ มขยายผลที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา ที่มีต่อการเข้ าร่ วมโปรแกรมเพื่อเสริ มสร้ าง
สมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน
ความพึงพอใจของกลุ่มขยายผลที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยาที่มีต่อ
การเข้ าร่วมโปรแกรมเพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน ข้ อคาถาม
จานวน 30 ข้ อ ประกอบด้ วย ด้ านการจัดโปรแกรม ด้ านสถานที่ ด้ านวัสดุอุปกรณ์ ด้ านโครงสร้ าง
ด้ านความสัมพันธ์ และด้ านการเคลื่อนไหวของโปรแกรมฯ ดังปรากฏในตาราง 38-44
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ตาราง 38 ค่าเฉลี่ ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการเข้ าร่ วมโปรแกรม
เพื่ อ เสริ ม สร้ างสมรรถนะนั ก วิ ช าชี พ นั น ทนาการด้ านการด าเนิ น งานของกลุ่ ม ขยายผล
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา โดยรวมและเป็ นรายด้ าน
รายการ
ด้ านการจัดโปรแกรมฯ
ด้ านสถานที่
ด้ านวัสดุอปุ กรณ์
ด้ านโครงสร้ าง
ด้ านความสัมพันธ์
ด้ านการเคลือ่ นไหวของโปรแกรมฯ
รวม

̅
𝒙
3.35
3.40
3.42
3.43
3.33
3.47
3.40

S.D.
.340
.421
.390
.373
.337
.381
.295

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สุด

จากตาราง 38 กลุ่ม ขยายผลที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา มี ความพึง
พอใจต่อการเข้ าร่วมโปรแกรมเพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 3.40, S.D. = .295) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า มีความ
พึ ง พอใจอยู่ ในระดับ มากที่ สุ ด ทุ ก ข้ อ ได้ แ ก่ ด้ า นการเคลื่ อ นไหวของโปรแกรมฯ (𝑥̅ = 3.47,
S.D. = .381) ด้ านโครงสร้ าง (𝑥̅ = 3.43, S.D. = .373) ด้ านวัส ดุ อุ ป กรณ์ (𝑥̅ = 3.42, S.D. =
.390) ด้ า นสถานที่ (𝑥̅ = 3.40, S.D. = .421) ด้ า นการจัด โปรแกรมฯ (𝑥̅ = 3.35, S.D. = .340)
และด้ านความสัมพันธ์ (𝑥̅ = 3.33, S.D. = .337) ตามลาดับ
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ตาราง 39 ค่าเฉลี่ ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการเข้ าร่ วมโปรแกรม
เพื่ อ เสริ ม สร้ างสมรรถนะนั ก วิ ช าชี พ นั น ทนาการด้ านการด าเนิ น งานของกลุ่ ม ขยายผล
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา ด้ านการจัดโปรแกรม เป็ นรายข้ อ
ด้ านการจัดโปรแกรม
1. โปรแกรมฯ ที่จดั ขึ ้นตรงความต้ องการ/
ความสนใจของท่าน
2. โปรแกรมฯ ที่ทา่ นเข้ าร่วมช่วยพัฒนาความรู้และ
สมรรถนะการเป็ นนักวิชาชีพนันทนาการของท่าน
3. ระยะเวลาในการอบรมแต่ละครัง้
มีความเหมาะสม
4. ท่านตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนา
ตนเองจากการเข้ าร่วมโปรแกรมฯ
5. โปรแกรมฯ ที่ทา่ นเข้ าร่วมสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ ได้ ในการเรี ยนและการเป็ นนักวิชาชีพ
นันทนาการในอนาคตของท่านได้
รวม

̅
𝒙
3.28

S.D.
.455

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สดุ

3.48

.505

มากที่สดุ

3.33

.518

มากที่สดุ

3.28

.455

มากที่สดุ

3.39

.493

มากที่สดุ

3.35

.340

มากที่สุด

จากตาราง 39 กลุ่ม ขยายผลที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา มี ความพึง
พอใจต่อการเข้ าร่วมโปรแกรมเพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน
ด้ านการจัดโปรแกรม อยู่ในระดับ มากที่ สุด (𝑥̅ = 3.35, S.D. = .340) เมื่ อพิ จ ารณาเป็ นรายข้ อ
พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สดุ ทุกข้ อ คือ ข้ อ 2. โปรแกรมฯ ที่ท่านเข้ าร่วมช่วยพัฒนา
ความรู้ และสมรรถนะการเป็ น นัก วิช าชี พ นัน ทนาการของท่าน (𝑥̅ = 3.48, S.D. = .505) ข้ อ 5.
โปรแกรมฯ ที่ ท่ า นเข้ า ร่ ว มสามารถน าไปประยุก ต์ ใ ช้ ไ ด้ ในการเรี ย นและการเป็ นนัก วิ ช าชี พ
นั น ทนาการในอนาคตของท่ า นได้ (𝑥̅ = 3.39, S.D. = .493) ข้ อ 3. ระยะเวลาในการอบรม
แต่ ล ะครั ง้ มี ค วามเหมาะสม (𝑥̅ = 3.33, S.D. = .518) ข้ อ 1. โปรแกรมฯ ที่ จัด ขึ น้ ตรงความ
ต้ องการ/ความสนใจของท่าน (𝑥̅ = 3.28, S.D. = .455) และข้ อ 4. ท่านตระหนักถึงความสาคัญ
ของการพัฒนาตนเองจากการเข้ าร่วมโปรแกรมฯ (𝑥̅ = 3.28, S.D. = .455) ตามลาดับ

151
ตาราง 40 ค่าเฉลี่ ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการเข้ าร่ วมโปรแกรม
เพื่ อ เสริ ม สร้ างสมรรถนะนั ก วิ ช าชี พ นั น ทนาการด้ านการด าเนิ น งานของกลุ่ ม ขยายผล
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา ด้ านสถานที่ เป็ นรายข้ อ
ด้ านสถานที่
1. สถานที่ในการจัดโปรแกรมฯ อบรม
มีความเหมาะสมกับกิจกรรมที่ทา
2. บรรยากาศในการอบรมเหมาะสมเอื ้อต่อ
การจัดกิจกรรม
3. สถานที่มีความสะอาดเหมาะสมแก่การจัดอบรม
4. สถานที่ในการจัดอบรมมีความปลอดภัย เพียงพอ
ต่อการทากิจกรรม (เช่น แสงสว่าง
ขนาดของห้ อง ฯลฯ)
5. สถานที่จดั กิจกรรมการอบรมมีสงิ่ อานวย
ความสะดวกเอื ้อต่อการอบรม
รวม

̅
𝒙
3.41

S.D.
.497

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สดุ

3.30

.552

มากที่สดุ

3.43
3.46

.501
.545

มากที่สดุ
มากที่สดุ

3.39

.493

มากที่สดุ

3.40

.421

มากที่สุด

จากตาราง 40 กลุ่ม ขยายผลที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา มี ความพึง
พอใจต่อการเข้ าร่วมโปรแกรมเพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน
ด้ า นสถานที่ อยู่ในระดับ มากที่ สุด (𝑥̅ = 3.40, S.D. = .421) เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่ า
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ทุกข้ อ คือ ข้ อ 4. สถานที่ในการจัดอบรมมีความปลอดภัย
เพียงพอต่อการทากิจกรรม (เช่น แสงสว่าง ขนาดของห้ อง ฯลฯ) (𝑥̅ = 3.46, S.D. = .545) ข้ อ 3.
สถานที่มีความสะอาดเหมาะสมแก่การจัดอบรม (𝑥̅ = 3.43, S.D. = .501) ข้ อ 1. สถานที่ในการ
จัดโปรแกรมฯ อบรมมีความเหมาะสมกับกิจกรรมที่ทา (𝑥̅ = 3.41, S.D. = .497) ข้ อ 5. สถานที่จดั
กิจกรรมการอบรมมีสิ่งอานวยความสะดวกเอื ้อต่อการอบรม (𝑥̅ = 3.39, S.D. = .493) และข้ อ 2.
บรรยากาศในการอบรมเหมาะสมเอื ้อต่อการจัดกิจกรรม (𝑥̅ = 3.30, S.D. = .552) ตามลาดับ
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ตาราง 41 ค่าเฉลี่ ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการเข้ าร่ วมโปรแกรม
เพื่ อ เสริ ม สร้ างสมรรถนะนั ก วิ ช าชี พ นั น ทนาการด้ านการด าเนิ น งานของกลุ่ ม ขยายผล
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา ด้ านวัสดุอปุ กรณ์ เป็ นรายข้ อ
ด้ านวัสดุอุปกรณ์
1. อุปกรณ์มีความเหมาะสมสอดคล้ องกับ
การอบรม
2. อุปกรณ์มีความปลอดภัยเพียงพอต่อ
การอบรม
3. อุปกรณ์มีจานวนเพียงพอกับผู้เข้ าร่วม
4. อุปกรณ์อยูใ่ นสภาพพร้ อมใช้ งานอยูเ่ สมอ
5. อุปกรณ์และสือ่ ที่ใช้ ในการอบรมมีสว่ นช่วยให้
ท่านสามารถพัฒนาความรู้และสมรรถนะ
นักวิชาชีพนันทนาการของท่านได้
รวม

̅
𝒙
3.30

S.D.
.465

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สดุ

3.46

.503

มากที่สดุ

3.46
3.41
3.46

.503
.497
.585

มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ

3.42

.390

มากที่สุด

จากตาราง 41 กลุ่ม ขยายผลที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา มี ความพึง
พอใจต่อการเข้ าร่วมโปรแกรมเพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน
ด้ านวัสดุอุปกรณ์ อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 3.42, S.D. = .390) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สดุ ทุกข้ อ คือ ข้ อ 2. อุปกรณ์มีความปลอดภัยเพียงพอต่อการอบรม
(𝑥̅ = 3.46, S.D. = .503) ข้ อ 3. อุปกรณ์ มีจานวนเพียงพอกับผู้เข้ าร่ วม (𝑥̅ = 3.46, S.D. = .503)
ข้ อ 5. อุปกรณ์ และสื่อที่ ใช้ ในการอบรมมีส่วนช่วยให้ ท่านสามารถพัฒ นาความรู้ และสมรรถนะ
นักวิชาชีพนันทนาการของท่านได้ (𝑥̅ = 3.46, S.D. = .585) ข้ อ 4. อุปกรณ์อยู่ในสภาพพร้ อมใช้ งาน
อยู่เสมอ (𝑥̅ = 3.41, S.D. = .497) และข้ อ 1. อุปกรณ์ มีความเหมาะสมสอดคล้ องกับการอบรม
(𝑥̅ = 3.30, S.D. = .465) ตามลาดับ
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ตาราง 42 ค่าเฉลี่ ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการเข้ าร่ วมโปรแกรม
เพื่ อ เสริ ม สร้ างสมรรถนะนั ก วิ ช าชี พ นั น ทนาการด้ านการด าเนิ น งานของกลุ่ ม ขยายผล
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา ด้ านโครงสร้ าง เป็ นรายข้ อ
ด้ านโครงสร้ าง
1. ผู้นาชี ้แจงข้ อตกลงการเข้ าร่วมโปรแกรมฯ
ในแต่ละกิจกรรมการอบรมชัดเจน
2. กฎระเบียบ ข้ อตกลงในการเข้ าร่วมกิจกรรม
การอบรมแต่ละครัง้ มีความเหมาะสม
3. กฎ กติกา ข้ อตกลงในแต่ละกิจกรรม
การอบรมเข้ าใจง่าย ไม่ซบั ซ้ อน
4. รูปแบบโปรแกรมแบบชันเรี
้ ยนเป็ นรูปแบบ
การเรี ยนรู้ทเี่ หมาะสมกับการเรี ยนรู้ของท่าน
5. กฎ กติกา ข้ อตกลงการดาเนินการของแต่ละ
กิจกรรมการอบรม ช่วยให้ ทา่ นสามารถพัฒนา
ความรู้และสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการ
ของท่านได้
รวม

̅
𝒙
3.43

S.D.
.501

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สดุ

3.43

.501

มากที่สดุ

3.50

.505

มากที่สดุ

3.33

.473

มากที่สดุ

3.43

.501

มากที่สดุ

3.43

.373

มากที่สุด

จากตาราง 42 กลุ่ม ขยายผลที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา มี ความพึง
พอใจต่อการเข้ าร่วมโปรแกรมเพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน
ด้ านโครงสร้ าง อยู่ในระดับ มากที่ สุด (𝑥̅ = 3.43, S.D. = .373) เมื่ อพิจ ารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ข้ อ 3. กฎ กติกา ข้ อตกลงในแต่ละกิจกรรมการอบรม
เข้ าใจง่าย ไม่ซบั ซ้ อน (𝑥̅ = 3.50, S.D. = .505) ข้ อ 1. ผู้นาชี ้แจงข้ อตกลงการเข้ าร่ วมโปรแกรมฯ
ในแต่ ล ะกิ จ กรรมการอบรมชั ด เจน (𝑥̅ = 3.43, S.D. = .501) ข้ อ 5. กฎ กติ ก า ข้ อตกลง
การดาเนินการของแต่ละกิ จกรรมการอบรม ช่วยให้ ท่านสามารถพัฒ นาความรู้ และสมรรถนะ
นักวิชาชีพนันทนาการของท่านได้ (𝑥̅ = 3.43, S.D. = .501) ข้ อ 2. กฎระเบียบ ข้ อตกลงในการเข้ า
ร่ วมกิจกรรมการอบรมแต่ละครัง้ มี ความเหมาะสม (𝑥̅ = 3.43, S.D. = .501) และข้ อ 4. รู ปแบบ
โปรแกรมแบบชัน้ เรี ย นเป็ น รู ป แบบการเรี ย นรู้ ที่ เหมาะสมกับ การเรี ย นรู้ ของท่ า น (𝑥̅ = 3.33,
S.D. = .473) ตามลาดับ

154
ตาราง 43 ค่าเฉลี่ ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการเข้ าร่ วมโปรแกรม
เพื่ อ เสริ ม สร้ างสมรรถนะนั ก วิ ช าชี พ นั น ทนาการด้ านการด าเนิ น งานของกลุ่ ม ขยายผล
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา ด้ านความสัมพันธ์ เป็ นรายข้ อ
ด้ านความสัมพันธ์
1. ผู้นากิจกรรมการอบรมมีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดีตอ่
ผู้เข้ าร่วมกิจกรรม
2. ท่านมีความกล้ าในการปฏิสมั พันธ์กบั
บุคคลอื่นๆ มากขึ ้น
3. ท่านตระหนักถึงความสาคัญของการอบรม
ที่ต้องมีผ้ นู ากิจกรรมในการให้ ความรู้
4. ท่านรู้สกึ ว่าตนเองมีความกล้ าเมื่อได้ เข้ าร่วม
โปรแกรมฯ
5. ท่านรู้สกึ พึงพอใจต่อบทบาทการเป็ นผู้นาและ
ผู้ตามของตนเองในการเข้ าร่วมโปรแกรมฯ
รวม

̅
𝒙
3.37

S.D.
.571

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สดุ

3.41

.497

มากที่สดุ

3.43

.501

มากที่สดุ

3.15

.419

มาก

3.28

.501

มากที่สดุ

3.33

.337

มากที่สุด

จากตาราง 43 กลุ่ม ขยายผลที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา มี ความพึง
พอใจต่อการเข้ าร่วมโปรแกรมเพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน
ด้ านความสัมพันธ์ อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 3.33, S.D. = .337) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ
พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และมาก โดยข้ อที่มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
คื อ ข้ อ 3. ท่ า นตระหนัก ถึ ง ความส าคัญ ของการอบรมที่ ต้ อ งมี ผ้ ูน ากิ จ กรรมในการให้ ค วามรู้
(𝑥̅ = 3.43, S.D. = .501) ข้ อ 2. ท่ านมี ความกล้ าในการปฏิ สัม พันธ์ กับบุคคลอื่ นๆ มากขึน้ (𝑥̅ =
3.41, S.D. = .497) ข้ อ 1. ผู้นากิจกรรมการอบรมมีมนุษย์สัมพันธ์ ที่ดีต่อผู้เข้ าร่ วมกิจกรรม (𝑥̅ =
3.37, S.D. = .571) และข้ อ 5. ท่านรู้ สึกพึงพอใจต่อบทบาทการเป็ นผู้นาและผู้ตามของตนเองใน
การเข้ าร่วมโปรแกรมฯ (𝑥̅ = 3.28, S.D. = .501) ส่วนข้ อที่มีความพึงพอใจในระดับมาก คือ ข้ อ 4.
ท่านรู้สกึ ว่าตนเองมีความกล้ าเมื่อได้ เข้ าร่วมโปรแกรมฯ (𝑥̅ = 3.15, S.D. = .419) ตามลาดับ
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ตาราง 44 ค่าเฉลี่ ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการเข้ าร่ วมโปรแกรม
เพื่ อ เสริ ม สร้ างสมรรถนะนั ก วิ ช าชี พ นั น ทนาการด้ านการด าเนิ น งานของกลุ่ ม ขยายผล
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา ด้ านการเคลื่อนไหวของโปรแกรมฯ เป็ นรายข้ อ
ด้ านการเคลื่อนไหวของโปรแกรมฯ
1. กิจกรรมการอบรมมีความลืน่ ไหลดี
ไม่มีอปุ สรรคระหว่างทากิจกรรม
2. ผู้นามีความสาคัญที่ทาให้ กิจกรรมการอบรม
ราบรื่ น
3. กิจกรรมการอบรมแต่ละวันมีการวางแผน
อย่างเป็ นขันตอน
้
ช่วยทาให้ ทา่ นเกิดการเรียนรู้
ในกิจกรรมต่อไปได้ งา่ ยขึ ้น
4. ผู้นากิจกรรมการอบรมมีการสร้ างกาลังใจ
และกระตุ้นให้ ทา่ นเกิดความรู้สกึ ท้ าทาย
และเกิดความต้ องการเรี ยนรู้ตลอดเวลา
5. ท่านพึงพอใจต่อการเข้ าร่วมโปรแกรมฯ
รวม

̅
𝒙
3.46

S.D.
.503

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สดุ

3.48

.505

มากที่สดุ

3.48

.505

มากที่สดุ

3.39

.493

มากที่สดุ

3.52
3.47

.505
.381

มากที่สดุ
มากที่สุด

จากตาราง 44 กลุ่ม ขยายผลที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา มี ความพึง
พอใจต่อการเข้ าร่วมโปรแกรมเพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน
ด้ านการเคลื่อนไหวของโปรแกรมฯ อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 3.47, S.D. = .381) เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้ อ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สดุ ทุกข้ อ คือ ข้ อ 5. ท่านพึงพอใจต่อการเข้ าร่ วม
โปรแกรมฯ (𝑥̅ = 3.52, S.D. = .505) ข้ อ 2. ผู้นามีความสาคัญที่ทาให้ กิจกรรมการอบรมราบรื่ น
(𝑥̅ = 3.48, S.D. = .505) ข้ อ 3. กิ จ กรรมการอบรมแต่ล ะวัน มี ก ารวางแผนอย่ า งเป็ นขัน้ ตอน
ช่วยทาให้ ท่านเกิดการเรี ยนรู้ในกิจกรรมต่อไปได้ ง่ายขึ ้น (𝑥̅ = 3.48, S.D. = .505) ข้ อ 1. กิจกรรม
การอบรมมีความลื่นไหลดี ไม่มีอุปสรรคระหว่างทากิจกรรม (𝑥̅ = 3.46, S.D. = .503) และข้ อ 4.
ผู้นากิจกรรมการอบรมมีการสร้ างกาลังใจและกระตุ้นให้ ท่านเกิดความรู้สึกท้ าทายและเกิดความ
ต้ องการเรี ยนรู้ตลอดเวลา (𝑥̅ = 3.39, S.D. = .493) ตามลาดับ
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ภาพประกอบ 15 ความพึงพอใจต่อการเข้ าร่วมโปรแกรมเพื่อเสริมสร้ างสมรรถนะ
นักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงานของกลุม่ ขยายผล
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
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ส่ ว นที่ 4 ผลการประเมิ น ผลงานการปฏิ บั ติ กิ จ กรรมระหว่ า งการเข้ า ร่ วม
โปรแกรมเพื่ อเสริ ม สร้ างสมรรถนะนั ก วิ ช าชี พ นั น ทนาการด้ า นการด าเนิ น งานของ
กลุ่มขยายผล ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
การประเมิ นผลงานระหว่างการท ากิ จกรรมอบรม โดยต้ องมี องค์ ประกอบต่างๆ
ประกอบด้ วย การวางแผน การพัฒนา และการจัดการทรัพยากร (Resource Planning, Development,
and Management) การจั ด การบ ารุ ง รั ก ษา (Maintenance Management) และการด าเนิ น การ
สิ่ งอ านวยความสะดวก (Facility Operation) ของโปรแกรมเพื่ อเสริ ม สร้ างสมรรถนะนั ก วิ ช าชี พ
นันทนาการด้ านการดาเนินงาน ดังปรากฏในตาราง 45
ตาราง 45 ผลการประเมินผลงานการปฏิบตั ิกิจกรรมระหว่างการเข้ าร่ วมโปรแกรมเพื่อเสริ มสร้ าง
สมรรถนะนักวิช าชีพ นันทนาการด้ านการดาเนินงานของกลุ่ม ขยายผล ที่ ม หาวิทยาลัยราชภัฎ
บ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
ชื่อผลงาน
ศูนย์กีฬามหาสนุก
เพลิดเพลิน

ศูนย์กีฬาต้ านยาเสพติด

Machine Fitness

องค์ ประกอบ
การวางแผน การพัฒนา
และการจัดการทรัพยากร
การจัดการบารุงรักษา
การดาเนินการสิง่ อานวย
ความสะดวก
การวางแผน การพัฒนา
และการจัดการทรัพยากร
การจัดการบารุงรักษา
การดาเนินการสิง่ อานวย
ความสะดวก
การวางแผน การพัฒนา
และการจัดการทรัพยากร
การจัดการบารุงรักษา
การดาเนินการสิง่ อานวย
ความสะดวก

คะแนน
ที่ได้
4

คะแนน
เฉลี่ย

ระดับ
คะแนน

3
4

3.67

ดีมาก

3.67

ดีมาก

3.33

ดีมาก

4
4
3
4
3
3
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จากตาราง 45 พบว่า ผลการประเมิ นผลงานการปฏิ บัติกิจ กรรมระหว่างการเข้ าร่ วม
โปรแกรมเพื่ อเสริ มสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพ นันทนาการด้ านการดาเนินงานของกลุ่ม ขยายผล
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา มีคา่ คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.33-3.67 อยูใ่ นเกณฑ์
ระดับดีและดีมาก
ส่ วนที่ 5 ความคิ ด เห็นและข้ อเสนอแนะเพิ่ ม เติม เกี่ ยวกั บ การจั ด โปรแกรม
เพื่อเสริมสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน
1. ระยะเวลาของโปรแกรมนานเกินไป เนื ้อหาค่อนข้ างเยอะ และยาก
2. เอกสารประกอบการบรรยายมีเนื ้อหาเยอะมากเกินไป ทาให้ นา่ เบื่อ
3. มีโอกาสได้ พูดนาเสนอผลงานหน้ าชันเรี
้ ยน ทาให้ เกิดความมัน่ ใจและร่วมแสดง
ความคิดเห็นอย่างอิสระ

ภาพประกอบ 16 คะแนนความรู้ ความเข้ าใจ และการวิเคราะห์เกี่ยวกับ
สมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน
ก่อนและหลังเข้ าร่วมโปรแกรม ของกลุม่ ขยายผล
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ภาพประกอบ 17 ความพึงพอใจต่อการเข้ าร่วมโปรแกรมเพื่อเสริมสร้ างสมรรถนะ
นักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน ของกลุม่ ขยายผล
ตอนที่ 4 ผลการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ าน
การดาเนินงาน
จากที่ ผ้ ู วิ จัย ได้ น าโปรแกรมเสริ ม สร้ างสมรรถนะนั ก วิ ช าชี พ นั น ทนาการด้ านการ
ดาเนินงานไปทดลองใช้ กบั กลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นกลุม่ ทดลองและกลุ่มขยายผล พบว่า คูม่ ือ โปรแกรม
เสริ ม สร้ างสมรรถนะนักวิช าชี พ นันทนาการด้ านการดาเนิน งานที่ ผ้ ูวิจัยทาการศึกษาวิเคราะห์
แนวความคิด ทฤษฎี และหลักการต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการ
ด าเนิ น งาน จากหนัง สื อ ต ารา วารสาร และงานวิ จัย ต่า งๆ และศึก ษาสมรรถนะนัก วิ ช าชี พ
นั น ทนาการด้ านการด าเนิ น งาน โดยการประยุ ก ต์ ใ ช้ เทคนิ คเดลฟาย (Delphi technique)
จากผู้เชี่ ย วชาญทางด้ า นวิ ช าชี พ นัน ทนาการ จ านวน 17 คน เพื่ อ ให้ ไ ด้ ส มรรถนะนัก วิ ช าชี พ
นันทนาการด้ านการดาเนินงาน ประกอบด้ วย สมรรถนะหลัก (Core competency) หน่วยสมรรถนะ
(Units of Competency) ของแต่ละหน่วยสมรรถนะที่มีความเป็ นไปได้ ในทางปฏิบตั ิและมีความ
สมบูรณ์ ซึง่ สามารถจาแนกสมรรถนะด้ านการดาเนินงานของนักวิชาชีพนันทนาการ ได้ ดงั นี ้
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1. สมรรถนะหลักด้ านการวางแผน การพัฒ นา และการจัดการทรัพยากร (Resource
Planning, Development, and Management)
มีหน่วยสมรรถนะย่อย 6 องค์ประกอบ ประกอบด้ วย การประเมิ นการจัดการและ
ชี แ้ จงรายละเอี ยดส าหรั บ การพัฒ นาทรัพ ยากร การพัฒ นาและจัด เตรี ยมแผนการด าเนิ นงาน
การวิเคราะห์สถานการณ์ ความเสี่ยง พร้ อมกากับติดตาม การจัดเตรี ยมอุปกรณ์ และสิ่งอานวย
ความสะดวกสาหรับผู้เข้ าร่วม การจัดการและดาเนินการทางกายภาพขององค์กร และการใช้ ระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวางแผนและพัฒนา
2. สมรรถนะหลักด้ านการจัดการบารุงรักษา (Maintenance Management)
มี ห น่วยสมรรถนะย่อย 4 องค์ ป ระกอบ ประกอบด้ วย การจัด การและดูแ ลรัก ษา
มาตรฐานอุ ป กรณ์ สิ่ ง อ านวยความสะดวก การควบคุ ม จัด การโปรแกรมดู แ ลและป้ อ งกั น
การแนะนาจัดเตรี ยม ซ่อมแซม เปลี่ยนอุปกรณ์ หรื อสิ่งอานวยความสะดวก และการดาเนินงาน
ตามกฎระเบียบข้ อบังคับขององค์กรที่เกี่ยวข้ อง
3. สมรรถนะหลั ก ด้ านการด าเนิ น การสิ่ ง อ านวยความสะดวก สะดวก (Facility
Operation)
มีหน่วยสมรรถนะย่อย 3 องค์ประกอบ ประกอบด้ วย การพัฒนาและจัดเตรี ยมความ
พร้ อมสาหรับการให้ บริการทรัพยากรและสิ่งอานวยความสะดวก การจัดหาและจัดการดูแลการใช้
ทรัพยากรและสิ่งอานวยความสะดวก และการจัดการ ดูแล และตรวจสอบความปลอดภัย
และดาเนินการสร้ างคูม่ ือโปรแกรมเพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการ
ดาเนิ นงาน โดยใช้ กรอบแนวคิดของ รอสแมน และ ชแลตเตอร์ องค์ประกอบส าคัญ 6 ประการ
ของการจัดกิจกรรมตามสถานการณ์ (six key element of situated activity system) ได้ แก่
องค์ประกอบที่ 1 การมีปฏิสมั พันธ์กนั ของผู้คนที่เข้ าร่วม (interacting people)
องค์ประกอบที่ 2 การจัดสภาวะแวดล้ อมทางกายภาพ (physical setting)
องค์ประกอบที่ 3 วัตถุในการใช้ เวลาว่าง (leisure object)
องค์ประกอบที่ 4 โครงสร้ าง (Structure)
องค์ประกอบที่ 5 สัมพันธภาพ (relationships)
องค์ประกอบที่ 6 ความเคลื่อนไหว (animation)
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ซึ่งผู้วิจัยสร้ างคู่มื อ โปรแกรมเพื่ อเสริ ม สร้ างสมรรถนะนักวิช าชี พ นัน ทนาการด้ านการ
ด าเนิ น งาน ผลการประเมิ น ของผู้ เชี่ ย วชาญ จ านวน 5 ท่ า น พบว่ า โดยรวมคู่มื อ โปรแกรม
เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงานมีความเหมาะสมในระดับมากที่สดุ
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66) จากนันน
้ าคูม่ ือโปรแกรมฯ มาหาค่าความตรงเชิงเนื ้อหา ผลการหาค่าดัชนี
ความสอดคล้ อง (Index of congruence: IOC) อยู่ ในช่ วง 0.80-1.00 ดั ง นั ้น จึ งถื อได้ ว่ า ทุ ก
องค์ประกอบของคู่มือโปรแกรมฯ มีความสอดคล้ องกัน และได้ จัดทารายละเอี ยดโปรแกรมเพื่ อ
เสริ มสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน นาโปรแกรมฯ มาหาความตรงเชิง
เนือ้ หา ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้ อง (Index of congruence: IOC) เท่ากับ 1.00 ดังนัน้ จึง
ถือได้ วา่ ทุกหน่วยการเรี ยนรู้แต่ละหน่วยสมรรถนะและกิจกรรมการอบรมมีความสอดคล้ องกัน
จากการที่ ผ้ ูวิจัย ได้ น าคู่มื อ โปรแกรมเพื่ อเสริ ม สร้ างสมรรถนะนักวิช าชี พ นัน ทนาการ
ด้ า นการด าเนิ น งานที่ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไขเรี ย บร้ อย ไปทดลองกั บ กลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม ขยายผล
เป็ นระยะเวลา 8 สัปดาห์แล้ วนัน้ ผลของการวิจยั ที่ได้ รับเป็ นที่พึงพอใจอย่างมาก เนื่องจากหลังการ
เข้ าร่ วมโปรแกรม กลุ่มตัวอย่างทัง้ กลุ่ม ทดลองและกลุ่ม ขยายผล มีคะแนนความรู้ ความเข้ าใจ
และการวิเคราะห์เกี่ยวกับสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงานสูงกว่าก่อนเข้ าร่วม
โปรแกรม รวมถึง ผลประเมิ น ความพึงพอใจต่อการเข้ าร่ วมโปรแกรมเพื่ อ เสริ ม สร้ างสมรรถนะ
นักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงานของกลุม่ ทดลองและกลุ่มขยายผลมีระดับความพึงพอใจ
โดยรวมและรายด้ านอยูใ่ นระดับมากและมากที่สดุ
ดังนัน้ คูม่ ือโปรแกรมเพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน
ฉบับนี ้ มีความเหมาะสม สามารถนาไปใช้ สาหรับนิสิต นักศึกษา หน่วยงานหรื อสถาบันที่เกี่ยวข้ อง
ทางด้ านนันทนาการ ใช้ เป็ นแนวทางกระบวนการพัฒนาบุคลากรด้ านนันทนาการให้ มีสมรรถนะ
นักวิชาชีพนันทนาการอย่างเหมาะสม มี คณ
ุ ภาพสอดคล้ องกับบริ บทและความต้ องการของสังคม
และยังสามารถนาผลการวิจยั ประยุกต์ใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอนทางด้ านวิชาชีพนันทนาการ
การจัดการฝึ กอบรมพัฒนาบุคลากรวิชาชีพนันทนาการ ทาให้ การพัฒนาทรัพยากรด้ านนี ้มีทิศทาง
ที่ ชัด เจนมากขึน้ อี ก ทัง้ บุค ลากรด้ านนัน ทนาการจะได้ รับ การพัฒ นาอย่างมี ทิ ศ ทาง มี ค วามรู้
ความสามารถ มีความเป็ นมื ออาชีพ ที่สามารถนาความรู้ ความสามารถไปใช้ ในการพัฒ นางาน
ด้ านนันทนาการได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจัย เรื่ อง การพัฒ นาโปรแกรมเสริ มสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพ นันทนาการด้ านการ
ด าเนิ น งาน ที่ มุ่ ง เน้ นศึ ก ษาเฉพาะสมรรถนะนั ก วิ ช าชี พ นั น ทนาการด้ านการด าเนิ น งาน
ทาการศึกษากับ 2 กลุ่มหลัก คือ 1) กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิทางด้ านวิชาชีพนันทนาการ ได้ แก่ ผู้บริ หาร
องค์ ก รนัน ทนาการ นัก วิ ช าการ หัว หน้ า องค์ ก รนัน ทนาการที่ มี ค วามรู้ ความช านาญ และมี
ประสบการณ์ ท างวิช าชี พ นันทนาการ และ 2) กลุ่ม นักวิช าชี พ นัน ทนาการ ซึ่งสามารถสรุ ป ผล
การอภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ ได้ ดงั นี ้
ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน
2. เพื่อพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน
3. เพื่อศึกษาผลของการเข้ าร่ วมโปรแกรมเสริ มสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการ
ด้ านการดาเนินงาน
คาถามในการวิจัย
1. สมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงานประกอบด้ วยอะไรบ้ าง
2. โปรแกรมเสริ ม สร้ างสมรรถนะนักวิชาชี พ นันทนาการด้ านการดาเนินงานควรเป็ น
อย่างไร
3. ผลของการเข้ าร่ วมโปรแกรมเสริ ม สร้ างสมรรถนะนักวิช าชี พ นันทนาการด้ านการ
ดาเนินงานเป็ นอย่างไร
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ประกอบด้ วย
1. คูม่ ือโปรแกรมเพื่อเสริมสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน
2. แบบทดสอบความรู้ ความเข้ าใจ และการวิเคราะห์เกี่ยวกับโปรแกรมเพื่อเสริ มสร้ าง
สมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน
3. แบบสอบถามความพึ ง พอใจต่อ การเข้ า ร่ ว มโปรแกรมเพื่ อ เสริ ม สร้ างสมรรถนะ
นักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน
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4. แบบประเมินผลงานการปฏิบตั ิกิจกรรมระหว่างการเข้ าร่วมโปรแกรมเพื่อเสริ มสร้ าง
สมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน
วิธีการดาเนินการวิจัย
ขั ้น ตอนที่ 1 การศึ ก ษาสมรรถนะนั ก วิ ช าชี พ นั น ทนาการด้ า นการด าเนิ น งาน
(ขัน้ วิจัย)
1. ผู้วิ จัย น าหนัง สื อ ขอความอนุเคราะห์ เป็ น ผู้เชี่ ย วชาญในการตอบแบบสอบถาม
จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ พร้ อมทังแบบสอบถามสมรรถนะนั
้
กวิชาชีพ
นันทนาการด้ านการดาเนินงาน เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จานวน 17 คน เพื่อพิจารณาให้ ค่าน ้าหนัก
ความสาคัญของหน่วยสมรรถนะและสมรรถนะย่อย และข้ อแสนะแนะเพิ่มเติม
2. เก็บรวบรวมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากแบบสอบถาม จานวน 3 รอบ
3. วิเคราะห์ ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากแบบสอบถาม และข้ อเสนอแนะต่างๆ
เพื่อนาไปใช้ เป็ นแนวทางในการสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ต่อไป
ขัน้ ตอนที่ 2 การพัฒนาโปรแกรมเพื่อเสริมสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการ
ด้ านการดาเนินงาน (ขัน้ วิจัย)
1. ประสานงานกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษานาร่อง จานวน 30 คน เพื่อนัดหมาย
วัน เวลา และสถานที่ในการจัดอบรมโปรแกรมเพื่ อเสริ ม สร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพ นันทนาการ
ด้ านการดาเนินงาน
2. จัดอบรมโปรแกรมกับกลุม่ ตัวอย่างเพื่อศึกษานาร่ อง
3. เก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบทดสอบความรู้ ความเข้ าใจ และการวิเคราะห์เกี่ยวกับ
โปรแกรมเพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจต่อการเข้ าร่ วมโปรแกรมเพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการ
ดาเนินงานจากกลุม่ ตัวอย่าง
4. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั สาหรับแบบทดสอบ
นามาหาค่าความยากง่าย ค่าอานาจจาแนก และค่าความเชื่อมัน่ ส่วนแบบสอบถาม นามาหาค่า
อานาจจาแนก และค่าความเชื่อมัน่
5. ประสานงานกับกลุ่ม ตัวอย่างที่ ใช้ ในการทดลองโปรแกรม จานวน 34 คน เพื่ อนัด
หมายวัน เวลา และสถานที่ ใ นการจัด อบรมโปรแกรมเพื่ อ เสริ ม สร้ างสมรรถนะนั ก วิ ช าชี พ
นันทนาการด้ านการดาเนินงาน
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6. เก็บรวบรวมข้ อมูลก่อนการทดลอง 1 สัปดาห์ โดยการทดสอบความรู้ ความเข้ าใจ
และการวิ เคราะห์ เกี่ ย วกับ โปรแกรมเพื่ อ เสริ ม สร้ างสมรรถนะนัก วิ ช าชี พ นัน ทนาการด้ า นการ
ดาเนินงาน กับกลุม่ ทดลอง
7. จัดอบรมโปรแกรมกับกลุ่มทดลอง รวมระยะเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 วัน วันละ
2ชัว่ โมง
8. เก็บรวบรวมข้ อมูลหลังการทดลอง 1 สัปดาห์ โดยการทดสอบความรู้ ความเข้ าใจ
และการวิ เคราะห์ เกี่ ย วกับ โปรแกรมเพื่ อ เสริ ม สร้ างสมรรถนะนัก วิ ช าชี พ นัน ท นาการด้ า นการ
ดาเนินงาน และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้ าร่วมโปรแกรมกับกลุม่ ทดลอง
9. วิเคราะห์ผลการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง และวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อ
การเข้ าร่วมโปรแกรมด้ วย
ขัน้ ตอนที่ 3 ศึกษาผลการเข้ าร่ วมโปรแกรมเพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะนั กวิชาชี พ
นันทนาการด้ านการดาเนินงาน (ขัน้ พัฒนา)
1. ประสานงานกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการขยายผลการวิจัย จาก 3 สถาบัน เพื่ อนัด
หมายวัน เวลา และสถานที่ ใ นการจัด อบรมโปรแกรมเพื่ อ เสริ ม สร้ างสมรรถนะนั ก วิ ช าชี พ
นันทนาการด้ านการดาเนินงาน
2. เก็บรวบรวมข้ อมูลก่อนการทดลอง 1 สัปดาห์ โดยการทดสอบความรู้ ความเข้ าใจ
และการวิ เคราะห์ เกี่ ย วกับ โปรแกรมเพื่ อ เสริ ม สร้ างสมรรถนะนัก วิ ช าชี พ นัน ทนาการด้ า นการ
ดาเนินงานกับกลุม่ ตัวอย่าง
3. จัดอบรมโปรแกรมกับกลุ่มทดลอง รวมระยะเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 วัน วันละ
2ชัว่ โมง
4. เก็บรวบรวมข้ อมูลหลังการทดลอง 1 สัปดาห์ โดยการทดสอบความรู้ ความเข้ าใจ
และการวิ เคราะห์ เกี่ ย วกับ โปรแกรมเพื่ อ เสริ ม สร้ างสมรรถนะนัก วิ ช าชี พ นัน ทนาการด้ า นการ
ดาเนินงาน และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้ าร่วมโปรแกรมกับกลุม่ ตัวอย่าง
5. ในระหว่างการจัด โปรแกรม ผู้วิจัย เก็ บ รวบรวมข้ อมูล เกี่ ย วกับ ผลงานการปฏิ บัติ
กิจกรรมระหว่างการเข้ าร่วมโปรแกรม
6. วิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่
แบบทดสอบ แบบสอบถามความพึงพอใจ และแบบประเมินผลงาน
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั วิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากกลุม่ ตัวอย่าง ด้ วยวิธีการดังนี ้
1. วิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ จานวน 17 คน ต่อเกณฑ์ โดยการประยุกต์ใช้
เทคนิ ค เดลฟาย (Delphi technique) เพื่ อ ศึ ก ษาสมรรถนะนั ก วิ ช าชี พ นั น ทนาการด้ านการ
ดาเนินงาน โดยวิเคราะห์คา่ มัธยฐาน (Median) และค่าพิสยั ควอไทล์ (Interquartile Range)
2. วิเคราะห์ ข้ อมูล จากแบบทดสอบความรู้ ความเข้ าใจ และการวิเคราะห์ เกี่ ย วกับ
โปรแกรมเพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจต่อการเข้ าร่ วมโปรแกรมเพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการ
ดาเนินงาน โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3. วิ เ คราะห์ ข้ อมู ล จากแบบสอบถามความพึ ง พอใจต่ อ การเข้ าร่ ว มโปรแกรม
เพื่อเสริมสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่
(Frequency) และหาค่าร้ อยละ (Percentage)
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการเข้ าร่ วมโปรแกรมเพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพ
นันทนาการด้ านการดาเนินงาน วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) แล้ วนาเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรี ยง
4. วิเคราะห์ ข้อมูล จากแบบประเมิ น ผลงานการปฏิ บัติกิจ กรรมระหว่างการเข้ าร่ วม
โปรแกรมเพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน วิเคราะห์โดยการหา
ค่าเฉลี่ย (Mean) แล้ วนาเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรี ยง
5. เปรี ยบเทียบความรู้ ความเข้ าใจ และการวิเคราะห์เกี่ยวกับโปรแกรมเพื่อเสริ มสร้ าง
สมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ของกลุ่ม
ทดลองและกลุม่ ควบคุม ดังนี ้
5.1 เปรี ยบเทียบคะแนนทดสอบก่อนการทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม
โดยการทดสอบค่าที (Independent samples t-test)
5.2 เปรี ยบเทียบคะแนนทดสอบหลังการทดลอง ระหว่างกลุม่ ทดลองกับกลุ่มควบคุม
โดยการทดสอบค่าที (Independent samples t-test)
5.3 เปรี ยบเทียบคะแนนทดสอบก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ของกลุ่มทดลอง
โดยการทดสอบค่าที (Paired samples t-test)
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5.4 เปรี ยบเทียบคะแนนทดสอบก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ของกลุ่มควบคุม
โดยการทดสอบค่าที (Paired samples t-test)
6. เปรี ยบเทียบความรู้ ความเข้ าใจ และการวิเคราะห์เกี่ยวกับโปรแกรมเพื่อเสริ มสร้ าง
สมรรถนะนักวิช าชีพ นันทนาการด้ านการดาเนินงาน ก่อนการทดลองและหลังการทดลองของ
กลุม่ ขยายผล โดยการทดสอบค่าที (Paired samples t-test)
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษา การพัฒนาโปรแกรมเสริ มสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการ
ดาเนินงาน สรุปได้ ดงั นี ้
1. ผลการศึกษาสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน
จากการศึ ก ษาสมรรถนะนัก วิ ช าชี พ นั น ทนาการด้ า นการด าเนิ น งาน โดยการ
ประยุก ต์ใช้ เทคนิ ค เดลฟาย (Delphi technique) จากผู้เชี่ ยวชาญทางด้ านวิช าชี พ นัน ทนาการ
จานวน 17 คน เพื่อให้ ได้ สมรรถนะนักวิชาชีพ นันทนาการด้ านการดาเนินงาน อันประกอบด้ วย
สมรรถนะหลัก (Core competency) หน่วยสมรรถนะ (Units of Competency) ของแต่ละหน่วย
สมรรถนะที่ มี ความเป็ น ไปได้ ในทางปฏิ บัติและมี ความสมบูรณ์ ซึ่งสามารถจ าแนกสมรรถนะ
ด้ านการดาเนินงานของนักวิชาชีพนันทนาการ ได้ ดงั นี ้
1) สมรรถนะหลัก ด้ านการวางแผน การพัฒ นา และการจั ดการทรั พยากร
(Resource Planning, Development, and Management) มี ห น่ วยสมรรถนะย่ อย 6 องค์ ป ระกอบ
ประกอบด้ วย
1.1) การประเมินการจัดการ และชี ้แจงรายละเอียดสาหรับการพัฒนาทรัพยากร
การประเมิ น ความต้ องการของพื น้ ที่ ทรัพ ยากร คื อ การประเมิ น ลักษณะ
ทางกายภาพของพื น้ ที่ ที่ ต้ องการพั ฒ นาเช่ น เดี ย วกั บ ความต้ อ งการของผู้ ใช้ บริ ก าร ดัง นั น้
การประเมินกลุ่มเป้าหมายและรวบรวมข้ อมูลในการประเมินความต้ องการโดยรวมสาหรับการ
พัฒนาพื ้นที่ทรัพยากรธรรมชาติจงึ มีความสาคัญและจาเป็ นอย่างยิ่ง
การประเมิ น การจัดการพื น้ ที่ ทรัพ ยากรธรรมชาติ นักวิช าชี พ นันทนาการ
ทาได้ โดยการจัดการกลยุทธ์การพัฒนากับการอนุรักษ์ ดาเนินการควบคู่กนั ไป ดังนัน้ การประเมิน
ความต้ องการในการพัฒนาพื ้นที่ทรัพยากรจะมุง่ เน้ นไปที่ข้อกาหนดการพัฒนาและการจัดการแผน
ความต้ อ งการ ประกอบด้ วย การท าให้ ส ะดวกต่อ การเข้ าถึ ง และการแสดงคุณ ลักษณะที่ เป็ น
เอกลักษณ์ และการเก็บรักษาคุณลักษณะเหล่านี ้สืบต่อถึงบุคคลรุ่นหลัง
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1.2) การพัฒนาและจัดเตรี ยมแผนการดาเนินงาน
กระบวนการวางแผนการพัฒนาทรัพยากร สามารถใช้ ขนตอนการวางแผน
ั้
และวิเคราะห์สถานการณ์ ความเสี่ยงต่างๆ เพื่อนาไปสูก่ ารพัฒนาและจัดเตรี ยมแผน คือ
(1) การตัง้ วัต ถุป ระสงค์ คื อ การระบุ วัต ถุ ป ระสงค์ โดยรวม พิ จ ารณา
ผลกระทบของการด าเนิ น การเพื่ อ ให้ บรรลุ วัต ถุป ระสงค์ ที่ ก าหนด เป้า หมายที่ เฉพาะเจาจง
และบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
(2) การเก็บรวบรวมข้ อมูล คือ การรวบรวมข้ อเท็จจริงอย่างชาญฉลาดและ
มี ค วามสมดุล ไม่ ใช้ ก ารคาดเดา ต้ อ งสามารถพิ สูจ น์ ได้ โดยวิ ธี ก ารทางวิท ยาศาสตร์ ข้ อ มูล ที่
เกี่ยวข้ องจะต้ องรวบรวมเกี่ยวกับการใช้ และผู้ใช้ ปัจจุบนั และศักยภาพของลักษณะพื ้นที่ทรัพยากร
(3) การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล คื อ การทดสอบทุ ก ข้ อมู ล และความสัม พั น ธ์
ที่เกิดขึ ้นในอนาคต ควรเป็ นกระบวนการที่ขอคาปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ
(4) การสังเคราะห์ทางเลือกของการวางแผน คือ ปั จจัยใดที่ส่งผลกระทบ
ต่อนโยบายของรัฐควรจะเลี่ ยง ทัง้ นี ้ นักวางแผนควรหาทางเลื อกที่ ดี การแสดงออกที่ เหมาะสม
สร้ างสรรค์ ความเป็ นไปได้ ของข้ อแตกต่างเหล่านี ้ หากได้ รับการพัฒ นาอย่างเพี ยงพอจากการ
สัง เคราะห์ สามารถน าเสนอตรวจสอบข้ อดี ข้ อเสี ย เพื่ อ ให้ ผู้ มี อ านาจตัด สิ น ใจวิ ธี ก ารที่ ดี
เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์
(5) การผลิตเอกสาร คือ การเลือกแผนที่ดีที่สุดและให้ รายละเอียดเพิ่มเติม
ซึง่ รวมถึงผลกระทบที่จะเกิดต่อสาธารณะชน
(6) การลงมือทา คือ การประสานงานขันตอนการพั
้
ฒนา จะต้ องให้ ผลลัพธ์
ที่วางแผนไว้ หลีกเลี่ยงความล่าช้ าของงบประมาณ และผลลัพธ์เหล่านี ้ไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้ อม
(7) การประเมินผลและการแก้ ไข กระบวนการนี ้ควรดาเนินงานในทุกขันตอน
้
ของการวางแผน การให้ ข้อแสนะแนะ ทบทวนผลการตรวจสอบและให้ ความสาคัญกับผลตอบรับ
จากภายนอก จะช่วยให้ การประเมินผลวัตถุประสงค์ได้ ดีขึ ้นและได้ แนวทางการแก้ ไข
1.3) การวิเคราะห์สถานการณ์ ความเสี่ยง พร้ อมกากับติดตาม
สิ่งอานวยความสะดวกแบบเปิ ดควรได้ รับการตรวจสอบ เพราะอันตราย
อาจเกิ ด กับ ผู้เข้ ามาใช้ บ ริ ก าร โดยต้ อ งแสดงวัน ที่ และเวลาที่ ดาเนิ น การตรวจสอบ นอกจากนี ้
นักวิชาชีพนันทนาการจะต้ องมี ความรู้ เกี่ ยวกับกฎหมายและสามารถแจ้ งเตือนไปยังหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อเข้ ามาดาเนินการแก้ ไขก่อนที่จะเปิ ดให้ บริ การแก่ประชาชน ซึ่งหากตรวจสอบแล้ ว
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พบความผิ ดปกติ จะต้ อ งใช้ วิจ ารณญาณปิ ด สถานที่ จ นกว่าจะดาเนิ น การซ่อ มแซมแล้ วเสร็ จ
หรื อเปิ ดพื น้ ที่ บางส่วนที่ ส ามารถให้ บริ การได้ เพื่ อไม่ให้ เกิดอันตรายและความเสี ยหายต่อชีวิต
และทรัพ ย์สิน และควรดาเนินการตรวจสอบอยู่เป็ นประจา เพื่อแสดงให้ เห็นถึงความรับผิดชอบ
และเป็ นการสร้ างสัมพันธ์กบั ผู้ที่เกี่ยวข้ อง และสามารถแก้ ไขเพิ่มเติมระหว่างดาเนินการได้
1.4) การจัดเตรี ยมอุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้รับบริ การ
สิ่งอานวยความสะดวกทังที
้ ่มีอยู่หรื อสร้ างขึ ้นใหม่ ผู้รับบริ การต้ องสามารถ
เข้ าถึงและสามารถใช้ งานได้ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุหรื อผู้ที่มี ความพิการ เช่น พื น้ ที่ จอดรถ
ทางเดิน ราวจับ เพื่อให้ เกิดความสะดวกต่อผู้เข้ ารับบริ การให้ สามารถเข้ าถึงพื ้นที่ดงั กล่าว รวมถึง
โปรแกรมและบริ ก ารที่ จัด ไว้ ใ ห้ ได้ สามารถเข้ า ถึ ง ห้ องสุ ข า น า้ ดื่ ม โทรศัพ ท์ หรื อ สิ่ ง อ านวย
ความสะดวกที่ มี การเปิ ดให้ บ ริ การแก่ประชาชน มี ม าตรการอื่ นๆ รองรับเพื่ อให้ ทุกคนมี โอกาส
และได้ รับประโยชน์จากการบริ การ อีกทัง้ ต้ องมีบญ
ั ชีการควบคุม ดูแล รับผิดชอบทรัพยากรที่ มี
ในองค์กร
1.5) การจัดการและดาเนินการทางกายภาพขององค์กร
นักวิชาชีพนันทนาการมีบทบาทสาคัญในการดาเนินการให้ เข้ าถึงสถานที่
สาธารณะได้ ง่ายและปลอดภัย วิธีปฏิบตั ิมีหลายรูปแบบ นักวิชาชีพนันทนาการต้ องแบ่งปั นความรู้
ที่ถูกต้ องให้ กับผู้อื่น ต้ องเข้ าใจหลักการสื่อสารที่ดี การมนุษย์สมั พันธ์ ที่ดี เพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจ
และเข้ าถึงความต้ องการของประชาชน รวมถึ งป้องกันไม่ให้ เกิ ดความประมาทหรื อความรู้ เท่า
ไม่ถึงการณ์
1.6) การใช้ ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวางแผนและพัฒนา
นักวิชาชีพนันทนาการ ต้ องเรี ยนรู้วิธีการใช้ เทคโนโลยีใหม่ที่มีประสิทธิภาพ
ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี รวมถึงการใช้ อินเตอร์ เน็ตที่ทาให้ มีโอกาสในการเข้ าถึงการเรี ยนรู้สิ่งที่
มีประโยชน์ ข้ อมูลได้ อย่างรวดเร็ วและมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีสามารถทาให้ การออกแบบและ
นาข้ อมูลที่ได้ มาผนวกไว้ ด้วยกันจนเกิดแนวความคิดใหม่ ทังนี
้ ้ เทคโนโลยีไม่ได้ ทาให้ การทางาน
ง่ายขึ ้น แต่เป็ นการสร้ างความเป็ นไปได้ ในการเข้ าถึงเครื อข่ายที่มีความกว้ างมากของความรู้และ
ข้ อมูล บุคคลที่เปิ ดการใช้ งานจึงมีศกั ยภาพที่มีอิทธิพลมากขึ ้น เพราะระบบสารสนเทศเป็ นระบบ
พื น้ ฐานของการท างานต่า งๆ ในรู ป แบบของการเก็ บ (input) การประมวลผล (processing)
เผยแพร่ (output) และมี ส่ว นจัด เก็ บ ข้ อ มู ล (storage) องค์ ป ระกอบของระบบสารสนเทศ คื อ
ฮาร์ ดแวร์ , ซอฟต์แวร์ , มนุษย์, กระบวนการ, ข้ อมูล, เครื อข่าย ดังนัน้ การนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และระบบคอมพิ ว เตอร์ ส มั ย ใหม่ สนั บ สนุ น การวางแผนและพั ฒ นาแผนงาน ได้ แก่ วิ ดี โ อ
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คอมพิวเตอร์ จอสารสนเทศขนาดใหญ่ ทัศนูปกรณ์ ที่แสดงบริ การที่มี การบริ การตนเอง การจอง
ด้ วยตัวเอง ฯลฯ ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นข้ อได้ เปรี ยบ
2) สมรรถนะหลั ก ด้ า นการจั ด การบ ารุ งรั ก ษา (Maintenance Management)
มีหน่วยสมรรถนะย่อย 4 องค์ประกอบ
2.1) การจัดการและดูแลรักษามาตรฐานอุปกรณ์ สิ่งอานวยความสะดวก
การจัดการมาตรฐานการบารุ งรักษา ถื อเป็ นการตัดสินใจขององค์กรที่จะ
กาหนดระดับของการบารุงรักษาที่ถกู ต้ อง ซึ่งเป็ นการตัดสินใจยากที่สดุ เพราะสิ่งที่ต้องการอาจจะ
มีทางเลือกที่จากัด ดังนัน้ การจัดการมาตรฐานที่มีให้ เกิดความพึงพอใจ ต้ องคานึงถึงทรัพยากรที่มี
อยูข่ ององค์กรด้ วย
การบารุงรักษามีปัจจัยหลายส่วนที่ต้องคานึงถึง ไม่วา่ จะเป็ นการรักษาพื ้นที่
สภาพแวดล้ อม การจัดการกับวัสดุที่เป็ นอันตราย ความปลอดภัยของผู้ใช้ บริ การ ความสะดวกสบาย
งบประมาณ กฎหมาย การดูแลรักษาความสะอาด ทาให้ เกิดความพึงพอใจโดยรวม นักวิชาชีพ
นันทนาการจะต้ องศึกษามาตรฐานการดูแลรักษาทรัพยากร สิ่งแวดล้ อม และต้ องคงความเป็ น
มาตรฐานไว้ มีการจัดทาแผนการบารุงรักษา การกาหนดการบารุ งรักษา การจัด การบารุ งรักษา
เพื่อดาเนินการอย่างเป็ นระบบ บรรลุเป้าหมาย เกิดประสิทธิภาพในการทางาน รวมถึงประเมินผล
การดาเนินการบารุงรักษาและแก้ ไขให้ ถกู ต้ อง ซึง่ ต้ องมุง่ เน้ นที่ทรัพยากรเป็ นสาคัญ
2.2) การควบคุมดูแล ป้องกัน และจัดการโปรแกรม
การบ ารุ งรั กษาเชิ งป้ องกัน เป็ นการด าเนิ นการเพื่ อยื ดอายุการใช้ งานของ
อุปกรณ์ ตรวจสอบให้ แน่ ใจว่าอุป กรณ์ มี ก ารท าความสะอาดอย่างถูก ต้ อ ง จะสามารถใช้ งาน
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น และสามารถลดค่าใช้ จา่ ยในการบารุงรักษา
การควบคุมรักษาหรื อปรับปรุ งสิ่งอานวยความสะดวกและอุปกรณ์ ต่างๆ
ไม่ควรละเลย งานเหล่านี ้อาจจะส่งผลกระทบต่อการบริ การ พนักงานจะต้ องได้ รับการฝึ กฝนและ
ยอมรับเงื่อนไขการทางาน ต้ องเข้ าใจระดับคุณภาพของการบารุงรักษาที่หน่วยงานต้ องการ
นักวิช าชี พ นัน ทนาการควรเข้ าใจการจัด พื น้ ที่ การจัดสวน ลัก ษณะทาง
ภูมิ ป ระเทศ ซึ่ง จะเป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการดึง ดูด ความสนใจของผู้ม าใช้ บ ริ ก าร
และต้ องเข้ าใจถึงความสัมพันธ์ของการจัดพื ้นที่และการจัดโปรแกรมการใช้ เวลาว่าง เพื่อออกแบบ
มาได้ ตรงตามเป้าหมาย การบารุ งรักษาภูมิ ทัศน์ ที่ดีต้องเป็ นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ
แผน มีรูปแบบตารางงานประจาและงานบารุงรักษา การใช้ อุปกรณ์ ความรู้ของบุคลากรทังทางตรง
้
และทางอ้ อม รวมถึงความเชี่ยวชาญของพนักงานแต่ละคนด้ วย มีการจัดทาสัญญากับบุคคลหรื อ
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หน่วยงานอื่นๆ เพื่อดาเนินการเกี่ยวกับสิ่งอานวยความสะดวก รวมไปถึงโปรแกรมการบริการต่างๆ
ซึง่ จะต้ องได้ รับคาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการดาเนิ นงานนันๆ
้ นักวิชาชีพนันทนาการ
จึงมีหน้ าที่ตรวจสอบการทางานของผู้รับเหมาและที่ปรึ กษา เพื่อให้ เป็ นไปตามสัญญาและเกิ ด
ประโยชน์สงู สุดแก่องค์กร
2.3) การแนะนาจัดเตรี ยม ซ่อมแซม เปลี่ยนอุปกรณ์หรื อสิ่งอานวยความสะดวก
สิ่งอานวยความสะดวกและอุปกรณ์ ที่ให้ บริ การแก่ประชาชนและมีการใช้
งานเป็ นประจา การซ่อมแซม ทดแทน และการปรับเปลี่ยนถือเป็ นส่วนสาคัญของการบารุงรักษา
ซึง่ เมื่อมีการตรวจสอบแล้ วนัน้ จะต้ องตัดสินใจระหว่างการซ่อมแซมหรื อเปลี่ยนแปลง โดยขึ ้นอยู่กบั
อายุการใช้ งาน ความทันสมัย รวมถึงค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจากการซ่อมแซม ทังนี
้ ้ การซ่อมแซมทาได้
โดยผู้รับเหมาหรื อพนักงานซ่อมบารุ งของหน่วยงานตนเอง หากเกินความสามารถของพนักงาน
ซ่อมบารุงแล้ วนัน้ ก็ต้องดาเนินการจ้ างผู้รับเหมา ซึง่ ต้ องศึกษารายละเอียดการเสนอราคา และการ
ดาเนินการตามสัญญาที่ถกู ต้ อง เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้ หน่วยงาน
2.4) การดาเนินงานตามกฎระเบียบข้ อบังคับขององค์กรที่เกี่ยวข้ อง
หน่ ว ยงานของรั ฐ มี ก ฎระเบี ย บหลายอย่ า งที่ ส่ ง ผลกระทบและเข้ ามา
ตรวจสอบการด าเนิ น งานของศูน ย์ นัน ทนาการ ดัง นัน้ จะต้ องมี การฝึ ก อบรม การด าเนิ น งาน
เกี่ยวกับวัสดุที่เป็ นอันตราย ต้ องเก็บข้ อมูลความปลอดภัยที่สาคัญ ข้ อมูลสุขภาพซึ่งอาจจะส่งผล
กระทบในอนาคตได้ รวมไปถึงการตรวจสอบการทางการเงิน งบประมาณ
3) สมรรถนะหลั ก ด้ านการด าเนิ น การสิ่ งอ านวยความสะดวก (Facility
Operation) มีหน่วยสมรรถนะย่อย 3 องค์ประกอบ ประกอบด้ วย
3.1) การพัฒ นาและจัดเตรี ยมความพร้ อมสาหรับการให้ บริ การทรัพยากรและ
สิ่งอานวยความสะดวก
นักวิชาชีพนันทนาการเป็ นผู้รับผิดชอบการเปิ ด -ปิ ดสิ่งอานวยความสะดวก
โดยขันตอนการปฏิ
้
บตั จิ ะมุง่ เน้ นความพร้ อมสาหรับการใช้ งานของสิ่งอานวยความสะดวก รวมไปถึง
การเปิ ด พื น้ ที่ ซึ่ง ต้ อ งค านึ ง ถึ ง ทิ ศ ทางของแสง อุณ หภู มิ ต่า งๆ การดูค วามพร้ อมของห้ อ งและ
อุป กรณ์ ต่า งๆ เพื่ อ รองรั บ โปรแกรมแรกของวัน และสอดส่ อ งบุ ค คลที่ มี พ ฤติ ก รรมน่ า สงสัย
เพื่อรักษาความปลอดภัย
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ขันตอนการปิ
้
ดมีความสาคัญเช่นกัน เพราะถือเป็ นการรักษาความปลอดภัย
ระบบกลไกการประหยัดพลัง งาน และต้ องดาเนินการตรวจสอบสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ
อย่างละเอี ยด ตรวจสอบว่าผู้ใช้ บริ การออกจากพื น้ ที่ แล้ ว ระบบกลไกทัง้ หมดปิ ด ลงและได้ รับ
การจัดการอย่างถูกต้ อง และพื ้นที่มีความปลอดภัย
3.2) การจัดหาและจัดการดูแลการใช้ ทรัพยากรและสิ่งอานวยความสะดวก
การกากับดูแลโดยตรงในสถานที่และพื ้นที่ที่เกี่ยวข้ อง การสังเกตพฤติกรรม
ที่ เ กิ ด ขึ น้ และมี ก ารด าเนิ น การที่ เกี่ ย วข้ อ งในการรั ก ษาสิ่ ง อ านวยความสะดวก การควบคุม
พฤติกรรมและการตอบสนองต่อเหตุการณ์ ฉุกเฉิ น ตรวจสอบสิ่งก่อสร้ าง พื น้ ที่ ที่อาจก่อให้ เกิ ด
อันตรายแก่ผ้ ใู ช้ บริการ
3.3) การจัดการ ดูแล และตรวจสอบความปลอดภัย
การรักษาความปลอดภัยถือเป็ นการจัดการที่สาคัญมาก ผู้เข้ ามาใช้ บริ การ
รวมถึงพนักงานจะต้ องรู้สึกปลอดภัยเมื่อเข้ ามารับบริ การหรื อทางานในพื ้นที่ ต้ องมีมาตรการรักษา
ความปลอดภัยบริ เวณโดยรอบบริ เวณ ต้ องมีแสงสว่างที่เพียงพอ เพื่อหลีกเลี่ยงการลักขโมยหรื อ
การก่ออาชญากรรม ควรมีเจ้ าหน้ าที่เดินตรวจสอบพื น้ ที่ต่างๆ ตรวจสอบอุปกรณ์ หรื อสิ่งอานวย
ความสะดวกทุกชิ ้น ตรวจสอบสภาพและจุดบกพร่องต่างๆ การควบคุม ตรวจสอบถือเป็ นรากฐาน
สาหรับการวางแผนการจัดการความเสี่ยงที่ดี ความถี่ในการจัดการบารุ งรักษาอาจทาเป็ นรายวัน
รายสัปดาห์ รายเดือน หรื อรายปี ขึ ้นอยู่กับพื ้นฐานอายุการใช้ งานของอุปกรณ์นนๆ
ั ้ และขึ ้นอยู่กับ
ความเสี่ยงที่เกิดขึ ้นเมื่อทากิจกรรม เพื่อให้ มนั่ ใจถึงความแข็งแรงของโครงสร้ างและส่วนประกอบอื่นๆ
นักวิชาชีพนันทนาการต้ องเข้ าใจถึงความสาคัญส่วนนี ้ เพื่อให้ การบริ การเกิดขึ ้นได้ อย่างต่อเนื่อง
เป็ นการแสดงให้ เห็ น ถึ ง ความใส่ ใจในการจัด การสิ่ ง อ านวยความสะดวก เพื่ อ ให้ ผ้ ูใช้ บ ริ ก าร
เกิดความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้ เวลาว่างที่ดี
2. ผลการทดลองโปรแกรมเสริมสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการ
ดาเนินงาน
1) กลุ่ม ตัว อย่ า ง คื อ นิ สิ ต มหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ ที่ ก าลัง ศึ ก ษาอยู่ใ น
สาขาวิ ช าผู้น านัน ทนาการ และเป็ น ผู้ที่ มี ป ระสบการณ์ ในการเข้ า ร่ ว มโครงการหรื อ กิ จ กรรม
นัน ทนาการ เช่ น การอยู่ค่า ยพัก แรม หรื อ กิ จ กรรมเกมนัน ทนาการ จ านวน 68 คน แบ่ง เป็ น
กลุ่มทดลอง จานวน 34 คน และกลุ่มควบคุม จานวน 34 คน ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 43 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 63.23 เพศชาย จานวน 25 คน คิดเป็ นร้ อยละ 36.77 และมีอายุระหว่าง 19-21 ปี
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2) ผลการเปรี ย บเที ย บคะแนนความรู้ ความเข้ า ใจ และการวิ เคราะห์ เกี่ ย วกั บ
สมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน กลุ่มทดลองที่เข้ าร่วมโปรแกรมเพื่อเสริมสร้ าง
สมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน หลังการทดลอง มีคะแนนความรู้ ความเข้ าใจ
และการวิเคราะห์ เกี่ ยวกับสมรรถนะนักวิชาชีพ นันทนาการด้ านการดาเนินงาน สูงกว่าก่อนการ
ทดลอง แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยก่อนการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
10.71 และหลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 20.56
ส่ วนกลุ่ ม ควบคุ ม ที่ เข้ าร่ วมโปรแกรมการเรี ยนการสอนปกติ หลั ง การทดลอง
มี คะแนนความรู้ ความเข้ าใจ และการวิเคราะห์ เกี่ ยวกับสมรรถนะนักวิชาชี พนันทนาการด้ านการ
ดาเนินงาน สูงกว่าก่อนการทดลอง ไม่แตกต่างกัน โดยก่อนการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 10.76
และหลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 10.85
3) ผลการเปรี ย บเที ย บคะแนนความรู้ ความเข้ า ใจ และการวิ เคราะห์ เกี่ ย วกั บ
สมรรถนะนักวิช าชี พ นัน ทนาการด้ านการดาเนินงาน ก่ อ นการทดลอง กลุ่ม ทดลองที่ เข้ าร่ วม
โปรแกรมเพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน และกลุ่มควบคุมที่เข้ าร่วม
โปรแกรมการเรี ยนการสอนปกติ มีคะแนนความรู้ ความเข้ าใจ และการวิเคราะห์เกี่ยวกับสมรรถนะ
นักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน พบว่า ไม่แตกต่ างกัน โดยกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 10.71 และกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 10.76 และหลังการทดลอง กลุ่มทดลอง
ที่เข้ าร่ วมโปรแกรมเพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน มีคะแนน
ความรู้ ความเข้ าใจ และการวิเคราะห์เกี่ยวกับสมรรถนะนักวิชาชี พนันทนาการด้ านการดาเนินงาน
สูง กว่า กลุ่ม ควบคุม ที่ เข้ า ร่ ว มโปรแกรมการเรี ย นการสอนปกติ แตกต่างกัน อย่า งมี นัย ส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 20.56 และกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 10.85
4) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของกลุม่ ทดลองที่มีตอ่ การเข้ าร่วมโปรแกรม
เพื่อเสริมสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน กลุ่มทดลองมีความพึงพอใจต่อ
การเข้ าร่ วมโปรแกรมเพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงานโดยรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 3.39, S.D. = .281) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากที่สดุ ทุกด้ าน ได้ แก่ ด้ านความสัมพันธ์ (𝑥̅ = 3.55, S.D. = .412) ด้ านสถานที่
(𝑥̅ = 3.38, S.D. = .431) ด้ านการจัดโปรแกรม (𝑥̅ = 3.36, S.D. = .350) ด้ านการเคลื่อนไหวของ
โปรแกรมฯ (𝑥̅ = 3.35, S.D. = .400) ด้ า นโครงสร้ าง (𝑥̅ = 3.35, S.D. = .435) และด้ านวัส ดุ
อุปกรณ์ (𝑥̅ = 3.34, S.D. = .374)
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5) ผลการประเมิ น ผลงานการปฏิ บั ติ กิ จ กรรมระหว่ า งการเข้ าร่ ว มโปรแกรม
เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงานของกลุ่มทดลอง มีค่าคะแนน
เฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 3.33-3.67 อยูใ่ นเกณฑ์ระดับดีมาก
3. ผลการขยายผลโปรแกรมเสริมสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการ
ดาเนินงาน
ผู้วิ จัย ได้ น าโปรแกรมเพื่ อ เสริ ม สร้ างสมรรถนะนัก วิ ช าชี พ นัน ทนาการด้ า นการ
ดาเนินงานไปขยายผล โดยทาการทดลองกับนิสิต นักศึกษาที่ กาลังศึกษาในสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่มีการจัดการเรี ยนการสอนสาขาวิชานันทนาการหรื อสาขาที่เกี่ยวข้ อง และเป็ นผู้ที่
มี ป ระสบการณ์ ใ นการเข้ าร่ ว มโครงการหรื อ กิ จ กรรมนั น ทนาการ เช่ น การอยู่ ค่ า ยพั ก แรม
หรื อกิจกรรมเกมนันทนาการ รวมทังสิ
้ ้น 98 คน จาก 3 สถาบัน ดังนี ้
1) สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ
1.1) ข้ อมูลทัว่ ไปของกลุ่มขยายผล คือ นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
กรุ งเทพ ที่กาลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชานันทนาการและการท่องเที่ยว และเป็ นผู้ที่มีประสบการณ์
ในการเข้ า ร่ ว มโครงการหรื อ กิ จ กรรมนัน ทนาการ เช่น การอยู่ค่ า ยพัก แรม หรื อ กิ จ กรรมเกม
นันทนาการ จานวน 32 คน ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 17 คน คิดเป็ นร้ อยละ 53.12 เพศชาย
จานวน 15 คน คิดเป็ นร้ อยละ 46.88 และมีอายุระหว่าง 18-22 ปี
1.2) ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนความรู้ ความเข้ าใจ และการวิเคราะห์เกี่ยวกับ
สมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน ก่อนและหลังเข้ าร่วมโปรแกรม ของกลุม่ ขยายผล
ที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุ งเทพ พบว่า หลังเข้ าร่วมโปรแกรม มีคะแนนความรู้ ความเข้ าใจ
และการวิเคราะห์เกี่ยวกับสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน สูงกว่าก่อนเข้ าร่วม
โปรแกรม แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยก่อนเข้ าร่ วมโปรแกรมมีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 9.94 และหลังเข้ าร่วมโปรแกรมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 19.56
1.3) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของกลุ่มขยายผล ที่สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตกรุ งเทพ ที่ มี ต่อการเข้ าร่ วมโปรแกรมเพื่ อเสริ ม สร้ างสมรรถนะนักวิช าชี พ นันทนาการ
ด้ านการดาเนินงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.17, S.D. = .339) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน
พบว่า มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สดุ และมาก โดยด้ านที่มีความพึงพอใจในระดับมากที่สดุ
คือ ด้ า นความสัม พัน ธ์ (𝑥̅ = 3.29, S.D. = .364) ส่วนด้ านที่ มี ค วามพึ ง พอใจในระดับ มาก คื อ
ด้ านการจั ด โปรแกรม (𝑥̅ = 3.18, S.D. = .323) ด้ านวั ส ดุ อุ ป กรณ์ (𝑥̅ = 3.17, S.D. = .491)
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ด้ านการเคลื่อนไหวของโปรแกรมฯ (𝑥̅ = 3.17, S.D. = .401) ด้ านโครงสร้ าง (𝑥̅ = 3.12, S.D. = .520)
และด้ านสถานที่ (𝑥̅ = 3.07, S.D. = .416)
1.4) ผลการประเมิ น ผลงานการปฏิ บัติกิจ กรรมระหว่างการเข้ าร่ วมโปรแกรม
เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน ของกลุ่มขยายผล ที่สถาบัน
การพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ มีคา่ คะแนนเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 3.67-4.00 อยูใ่ นเกณฑ์ระดับดีมาก
2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2.1) ข้ อมูลทัว่ ไปของกลุ่มขยายผล คือ นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่กาลัง
ศึกษาอยู่ในสาขาวิชาพลศึกษา และเป็ นผู้ที่มีประสบการณ์ ในการเข้ าร่ วมโครงการหรื อกิจกรรม
นันทนาการ เช่น การอยู่ค่ายพักแรม หรื อกิจกรรมเกมนันทนาการ จานวน 30 คน ส่วนใหญ่เป็ น
เพศชาย จ านวน 19 คน คิดเป็ นร้ อยละ 63.33 เพศหญิ ง จ านวน 11 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 36.67
และมีอายุระหว่าง 19-21 ปี
2.2) ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนความรู้ ความเข้ าใจ และการวิเคราะห์เกี่ยวกับ
สมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน ก่อนและหลังเข้ าร่วมโปรแกรม ของกลุม่ ขยายผล
ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่า หลังเข้ าร่วมโปรแกรม มีคะแนนความรู้ ความเข้ าใจ และการ
วิ เคราะห์ เกี่ ย วกับ สมรรถนะนัก วิ ช าชี พ นัน ทนาการด้ า นการด าเนิ น งาน สูง กว่ า ก่ อ นเข้ า ร่ ว ม
โปรแกรม แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยก่อนเข้ าร่ วมโปรแกรมมีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 10.57 และหลังเข้ าร่วมโปรแกรมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 21.17
2.3) ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล ความพึงพอใจของกลุ่ม ขยายผล ที่ ม หาวิท ยาลัย
เกษตรศาสตร์ ที่มีตอ่ การเข้ าร่วมโปรแกรมเพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการ
ดาเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 3.36, S.D. = .450) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน
พบว่า มี ความพึ งพอใจอยู่ในระดับมากที่ สุดทุก ด้ าน ได้ แก่ ด้ านวัสดุอุปกรณ์ (𝑥̅ = 3.52, S.D. =
.495) ด้ านความสัมพันธ์ (𝑥̅ = 3.47, S.D. = .548) ด้ านโครงสร้ าง (𝑥̅ = 3.33, S.D. = .453) ด้ าน
สถานที่ (𝑥̅ = 3.32, S.D. = .542) ด้ านการเคลื่ อนไหวของโปรแกรมฯ (𝑥̅ = 3.30, S.D. = .553)
และด้ านการจัดโปรแกรม (𝑥̅ = 3.22, S.D. = .472)
2.4) ผลการประเมิ นผลงานการปฏิ บัติ กิ จกรรมระหว่ างการเข้ าร่ วมโปรแกรม
เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงานของกลุ่มขยายผล ที่มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ มีคา่ คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.00-3.67 อยูใ่ นเกณฑ์ระดับดีและดีมาก
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3) มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
3.1) ข้ อมูลทัว่ ไปของกลุ่มขยายผล คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎบ้ านสมเด็จ
เจ้ าพระยา ที่ ก าลังศึกษาอยู่ในสาขาวิช าพลศึกษา และเป็ น ผู้ที่ มี ป ระสบการณ์ ในการเข้ าร่ วม
โครงการหรื อกิจกรรมนันทนาการ เช่น การอยู่คา่ ยพักแรม หรื อกิจกรรมเกมนันทนาการ จานวน 36 คน
ส่วนใหญ่ เป็ น เพศชาย จ านวน 26 คน คิด เป็ น ร้ อยละ 72.22 เพศหญิ ง จ านวน 10 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 22.78 และมีอายุระหว่าง 20-23 ปี
3.2) ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนความรู้ ความเข้ าใจ และการวิเคราะห์เกี่ ยวกับ
สมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน ก่อนและหลังเข้ าร่วมโปรแกรม ของกลุม่ ขยายผล
ที่ ม หาวิท ยาลัย ราชภัฎ บ้ านสมเด็จ เจ้ าพระยา พบว่า หลัง เข้ าร่ วมโปรแกรม มี ค ะแนนความรู้
ความเข้ าใจ และการวิเคราะห์เกี่ยวกับสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน สูงกว่า
ก่อนเข้ าร่วมโปรแกรม แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยก่อนเข้ าร่วมโปรแกรม
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 10.33 และหลังเข้ าร่วมโปรแกรมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 20.86
3.3) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของกลุ่มขยายผล ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎ
บ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา ที่มีตอ่ การเข้ าร่วมโปรแกรมเพื่อเสริมสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการ
ด้ านการดาเนินงาน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ (𝑥̅ = 3.40, S.D. = .295) และเมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้ าน พบว่า มี ค วามพึง พอใจอยู่ในระดับ มากที่ สุด ทุก ด้ าน ได้ แ ก่ ด้ านการเคลื่ อนไหวของ
โปรแกรมฯ (𝑥̅ = 3.47, S.D. = .381) ด้ านโครงสร้ าง (𝑥̅ = 3.43, S.D. = .373) ด้ านวัสดุอุปกรณ์
(𝑥̅ = 3.42, S.D. = .390) ด้ านสถานที่ (𝑥̅ = 3.40, S.D. = .421) ด้ านการจั ด โปรแกรม (𝑥̅ =
3.35, S.D. = .340) และด้ านความสัมพันธ์ (𝑥̅ = 3.33, S.D. = .337)
3.4) ผลการประเมิ นผลงานการปฏิ บัติ กิ จกรรมระหว่ างการเข้ าร่ วมโปรแกรม
เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงานของกลุ่มขยายผลที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฎบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา มีคา่ คะแนนเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 3.33-3.67 อยูใ่ นเกณฑ์ระดับดีและดีมาก
4. ผลการพัฒนาโปรแกรมเสริ มสร้ างสมรรถนะนั กวิชาชีพนั นทนาการด้ านการ
ดาเนินงาน
ผลการประเมิ น ของผู้เชี่ ย วชาญ จ านวน 5 ท่ า น พบว่ า โดยรวมคู่มื อ โปรแกรม
เพื่ อเสริ ม สร้ างสมรรถนะนักวิช าชี พ นันทนาการด้ านการดาเนินงานมี ความเหมาะสมในระดับ
มากที่สดุ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66) จากนัน้ นาคูม่ ือโปรแกรมฯ มาหาค่าความตรงเชิงเนื ้อหา ผลการ
หาค่าดัชนีความสอดคล้ อง (Index of congruence: IOC) อยู่ในช่วง 0.80-1.00 ดังนันจึ
้ งถือได้ ว่า
ทุกองค์ประกอบของคู่มื อโปรแกรมฯ มี ความสอดคล้ องกัน และได้ จัดทารายละเอียดโปรแกรม
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เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน นาโปรแกรมฯ มาหาความตรง
เชิงเนือ้ หา ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้ อง (Index of congruence: IOC) เท่ากับ 1.00 ดังนัน้
จึงถือได้ วา่ ทุกหน่วยการเรี ยนรู้แต่ละหน่วยสมรรถนะและกิจกรรมการอบรมมีความสอดคล้ องกัน
จากการที่ผ้ วู ิจยั ได้ นาคู่มือโปรแกรมเพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการ
ด้ านการดาเนินงานที่ ปรับปรุ งแก้ ไขเรี ยบร้ อยแล้ ว ไปทดลองกับกลุ่ม ทดลองและกลุ่ม ขยายผล
เป็ นระยะเวลา 8 สัปดาห์แล้ วนัน้ ผลของการวิจยั ที่ได้ รับเป็ นที่พึงพอใจอย่างมาก เนื่องจากหลังการ
เข้ าร่ วมโปรแกรม กลุ่มตัวอย่างทัง้ กลุ่ม ทดลองและกลุ่ม ขยายผล มีคะแนนความรู้ ความเข้ าใจ
และการวิเคราะห์เกี่ยวกับสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน สูงกว่าก่อนเข้ าร่วม
โปรแกรมฯ รวมถึงผลประเมิ นความพึงพอใจต่อการเข้ าร่ วมโปรแกรมเพื่ อเสริ ม สร้ างสมรรถนะ
นักวิชาชีพ นันทนาการด้ านการดาเนินงาน ของกลุ่มทดลองและกลุ่มขยายผล มี ระดับความพึง
พอใจโดยรวมและรายด้ านอยูใ่ นระดับมากและมากที่สดุ
ดัง นัน้ คู่มื อ โปรแกรมเพื่ อ เสริ ม สร้ างสมรรถนะนัก วิ ช าชี พ นัน ทนาการด้ า นการ
ดาเนินงานฉบับนี ้ มีความเหมาะสม สามารถนาไปใช้ สาหรับนิสิต นักศึกษา หน่วยงานหรื อสถาบัน
ที่เกี่ยวข้ องทางด้ านนันทนาการ ใช้ เป็ นแนวทางกระบวนการพัฒนาบุคลากรด้ านนันทนาการให้ มี
สมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการอย่างเหมาะสม มีคณ
ุ ภาพสอดคล้ องกับบริบทและความต้ องการ
ของสังคม และยังสามารถนาผลการวิจยั ประยุกต์ใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอนทางด้ านวิชาชีพ
นันทนาการ การจัดการฝึ กอบรมพัฒนาบุคลากรวิชาชีพนันทนาการ ทาให้ การพัฒนาทรัพยากร
ด้ านนี ้มีทิศทางที่ชดั เจนมากขึ ้น อีกทังบุ
้ คลากรด้ านนันทนาการจะได้ รับการพัฒนาอย่างมีทิศทาง
มี ความรู้ ความสามารถ มี ความเป็ น มื ออาชี พ ที่ สามารถนาความรู้ ความสามารถไปใช้ ในการ
พัฒนางานด้ านนันทนาการได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะของผู้เข้ าร่วมโปรแกรมฯจากการขยายผลทัง้ 3 สถาบัน
ในการปรับปรุงคู่มือโปรแกรมเพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน
ให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น มีประเด็นดังต่อไปนี ้
1) ควรสรุปเนื ้อหาในแต่ละส่วน เพื่อให้ ผ้ ทู ี่นาคูม่ ือโปรแกรมฯ ไปใช้ สามารถทาความ
เข้ าใจในประเด็นสาคัญของแต่ละส่วนได้ ง่ายยิ่งขึ ้น
2) ควรเสริ ม หรื อเพิ่ ม เติม ภาพประกอบในคู่มื อโปรแกรมฯ เพื่ อ เป็ น ตัวช่วยขยาย
ความเนื ้อหาที่มีความซับซ้ อน มีรายละเอียดค่อนข้ างมาก ซึง่ จะทาให้ ผ้ ใู ช้ คมู่ ือโปรแกรมฯ สามารถ
เข้ าใจเนื ้อหาในส่วนต่างๆ ได้ รวดเร็วยิ่งขึ ้น
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3) ควรปรับปรุ งในส่วนของภาษาที่ใช้ ศัพท์เทคนิคทางนันทนาการบางคายากต่อ
การเข้ าใจ ควรมีนิยามศัพท์ หรื อใช้ ภาษาที่ง่ายต่อการทาความเข้ าใจ เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ ค่มู ือโปรแกรมฯ
สามารถเข้ าใจได้ แต่ละส่วนไป
4) ควรมีการยกตัวอย่างหรื อสถานการณ์ที่เกี่ยวข้ องไว้ ในคูม่ ือโปรแกรมฯ เพื่อให้ ผ้ ใู ช้
คูม่ ือโปรแกรมฯ ได้ มองเห็นหรื อสามารถจินตนาการได้ ในทิศทางเดียวกัน
การอภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาการพัฒนาโปรแกรมเสริ มสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการ
ดาเนินงาน ผู้วิจยั ได้ อภิปรายผลการวิจยั ดังนี ้
ค าถามในการวิ จั ย ข้ อ 1 สมรรถนะนั ก วิ ช าชี พ นั น ทนาการด้ า นการด าเนิ น งาน
ประกอบด้ วยอะไรบ้ าง
จากการศึกษาสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน โดยการประยุกต์ใช้
เทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) จากผู้เชี่ยวชาญทางด้ านวิชาชีพ นันทนาการ จานวน 17 คน
เพื่ อให้ ได้ ส มรรถนะนักวิชาชีพ นันทนาการด้ านการดาเนินงาน อันประกอบด้ วย สมรรถนะหลัก
(Core competency) หน่ ว ยสมรรถนะ (Units of Competency) ของแต่ ล ะหน่ ว ยสมรรถนะ
พบว่าสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน ประกอบด้ วย 3 สมรรถนะหลัก ดังนี ้
1. สมรรถนะหลั ก ด้ า นการวางแผน การพั ฒ นา และการจั ด การทรั พ ยากร
ผู้เชี่ ย วชาญมี ค วามเห็ น ที่ ส อดคล้ อ งว่า มี ห น่ ว ยสมรรถนะย่ อ ย 6 องค์ ป ระกอบ ประกอบด้ ว ย
การประเมิ น การจัด การและชี แ้ จงรายละเอี ย ดส าหรั บ การพัฒ นาทรั พ ยากร การพัฒ นาและ
จัด เตรี ย มแผนการด าเนิ น งาน การวิ เคราะห์ ส ถานการณ์ ความเสี่ ย ง พร้ อมก ากั บ ติ ด ตาม
การจัดเตรี ยมอุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้เข้ าร่ วม และการใช้ ระบบสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการวางแผนและพัฒนา เป็ นสมรรถนะที่มีระดับความสาคัญมากที่สดุ แสดงให้ เห็นว่า
การวางแผน การพัฒนา และการจัดการทรัพยากรเป็ นสมรรถนะสาคัญของนักวิชาชีพนันทนาการ
เนื่ องจากการประเมิ นกลุ่ม เป้าหมายและรวบรวมข้ อมูลในการประเมิ นความต้ องการโดยรวม
ถือเป็ นขันตอนแรกที
้
่มีความสาคัญอย่างยิ่ง นักวิชาชีพนันทนาการจะประเมินความต้ องการเพื่อให้
สะดวกในการเข้ าถึงและทาให้ สถานที่มี เอกลักษณ์ เฉพาะตัว โดยสิ่งที่ ต้องคานึงถึงในเรื่ องของ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม การสังเกตรูปแบบผู้ใช้ บริ การ เพื่อให้ สามารถเข้ าถึงพื ้นที่นนั ทนาการได้
โดยต้ อ งจัด ให้ มี ร ะบบการขนส่ ง การคมนาคม ความปลอดภัย และสิ่ ง อ านวยความสะดวก
และจะต้ องคอยดูแลรักษาพื ้นที่นนั ทนาการที่มีอยู่ให้ พร้ อมสาหรั บการให้ บริ การอยู่เสมอ ซึ่งต้ อง
สรรหาให้ มี ค วามเหมาะสมกั บ พื น้ ที่ นัน ทนาการ จากนัน้ ต้ องจัด เตรี ย มแผนแม่ บ ท โดยตัง้
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วัตถุประสงค์โดยรวมและผลกระทบของการดาเนินการ เก็บรวบรวมข้ อมูลอย่างเป็ นระบบ และนา
ข้ อมูลที่ได้ มาทาการวิเคราะห์ ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยดาเนินการ โดยคานึงถึงนโยบาย
ของรัฐเป็ นสาคัญ และต้ องมีทางเลือกและการแสดงออกที่เหมาะสมและเป็ นไปได้ เพื่อให้ สามารถ
นาไปปฏิ บัติได้ จ ริ งโดยไม่ก ระทบต่อเศรษฐกิ จ และสัง คม และที่ ส าคัญ ต้ องมี การประเมิ นแผน
เพื่อตรวจสอบและทาการปรับปรุงให้ ดียิ่งขึ ้น การวิเคราะห์สถานการณ์ตา่ งๆ จะต้ องใช้ วิจารณญาณ
เพื่ อ ไม่ ก่ อ ให้ เกิ ด ความรุ น แรง อัน ตราย และเสี ย หายต่ อ ทรั พ ย์ สิ น และชี วิ ต ของผู้ ใช้ บริ ก าร
ดาเนินการซ่อมแซมหรื อปรับปรุงให้ เรี ยบร้ อยก่อนที่จะเปิ ดให้ บริ การในส่วนนันๆ
้ และต้ องมัน่ ใจว่า
จะไม่เกิ ดอัน ตราย พร้ อมทัง้ เผยแพร่ ค วามรู้ ความเข้ าใจที่ ถูกต้ องให้ กับ บุคคลใน ชุม ชน สังคม
เพื่อให้ เกิดความมั่นใจและเข้ าใจถึงความต้ องการของประชาชน สามารถจัดบริ การให้ ประชาชน
เข้ าถึงได้ อย่างสะดวก และต้ องให้ ความสาคัญ กับคนพิการด้ วย โดยจัดสิ่งอานวยความสะดวก
สาหรับคนพิการ ทังพื
้ ้นที่จอดรถ ทางเดิน ทางลาด ราวจับ ห้ องสุขา น ้าดื่ม ฯลฯ ถือเป็ นการสร้ าง
โอกาสให้ คนพิการได้ เข้ าร่วมโปรแกรมนันทนาการที่ได้ จัดบริ การไว้ ให้ ซึ่งนักวิชาชีพนันทนาการ
จะต้ องคอยพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ให้ ดี ยิ่ ง ขึ น้ และจะต้ องคอยติ ด ตาม สั ง เกต ตรวจสอบถึ ง
ความผิดปกติตา่ งๆ เพื่อจะได้ ดาเนินการแก้ ไขได้ อย่างทันท่วงที
2. สมรรถนะหลักด้ านการจัดการบารุ งรั กษา ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นที่สอดคล้ องกันว่า
มีหน่วยสมรรถนะย่อย 4 องค์ประกอบ ประกอบด้ วย การจัดการและดูแลรักษามาตรฐานอุปกรณ์
สิ่ ง อ านวยความสะดวก การควบคุม จัด การโปรแกรมดูแ ลและป้อ งกัน การแนะน าจัด เตรี ย ม
ซ่อมแซม เปลี่ยนอุปกรณ์หรื อสิ่งอานวยความสะดวก และการดาเนิ นงานตามกฎระเบียบข้ อบังคับ
ขององค์กรที่เกี่ยวข้ อง เป็ นสมรรถนะที่มีระดับความสาคัญมากที่สุด แสดงให้ เห็นว่า การจัดการ
บารุงรักษาเป็ นสมรรถนะสาคัญของนักวิชาชีพนันทนาการ เนื่องจากทรัพยากรที่องค์กรมีอยู่และ
จัดให้ เป็ นไปตามมาตรฐาน ทัง้ การรักษาพื น้ ที่ สภาพแวดล้ อม ความปลอดภัยของผู้ใช้ บ ริ การ
ความสะดวกสบาย งบประมาณ กฎหมาย จะต้ อ งมี แ ผนการบ ารุ ง รั ก ษา การก าหนดการ
บ ารุ ง รั ก ษา การจั ด การบ ารุ ง รั ก ษา เพื่ อ ด าเนิ น การอย่ า งเป็ นระบบ บรรลุ เ ป้ า หมาย เกิ ด
ประสิทธิภาพในการทางาน ประเมินผลการดาเนินการบารุงรักษาและแก้ ไขให้ ถกู ต้ อง และต้ องไม่
ละเลยวัสดุอุปกรณ์ ที่เป็ นอันตรายต่างๆ ข้ อจากัดในเรื่ องของกฎระเบียบต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อ
การดาเนินการ การตรวจสอบทางการเงินและงบประมาณเพื่อความถูกต้ อง มีการบารุงรักษาใน
เชิงป้องกันเพื่อยืดอายุการใช้ งานของอุปกรณ์ตา่ งๆ โดยการทาความสะอาดอย่างถูกวิธี ซึ่งจะช่วย
ลดค่าใช้ จ่ายในการบารุ งรักษาได้ มากขึ ้นต้ องมีความรู้ความเข้ าใจในการจัดพื ้นที่ให้ บริ การต่างๆ
เช่น การจัดสวน การจัดเครื่ องเล่นนันทนาการ เพื่อให้ ได้ ตรงตามความต้ องการและกลุ่มเป้าหมาย
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บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ตงไว้
ั ้ รวมถึงการสรรหาบุคลากรที่ต้องมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ใน
การดาเนินงานทางด้ านนันทนาการ
3. สมรรถนะหลั ก ด้ านการด าเนิ น การสิ่ ง อ านวยความสะดวก ผู้ เชี่ ย วชาญ
มีความเห็นที่สอดคล้ องว่า มีหน่วยสมรรถนะย่อย 3 องค์ประกอบ ประกอบด้ วย การพัฒนาและ
จัดเตรี ยมความพร้ อมสาหรับการให้ บริ การทรัพยากรและสิ่งอานวยความสะดวก การจัดหาและ
จัดการดูแลการใช้ ทรัพยากรและสิ่งอานวยความสะดวก และการจัดการ ดูแล และตรวจสอบความ
ปลอดภัย เป็ นสมรรถนะที่มีระดับความสาคัญมากที่สดุ แสดงให้ เห็นว่า การดาเนินการสิ่งอานวย
ความสะดวก เป็ นสมรรถนะสาคัญของนักวิชาชีพนันทนาการ เนื่องจากความปลอดภัย การรักษา
ความปลอดภัยถือเป็ นการจัดการที่สาคัญมากในพื ้นที่ให้ บริ การด้ านนันทนาการ ผู้เข้ ามาใช้ บริการ
รวมถึ ง พนัก งานจะต้ อ งรู้ สึก ปลอดภั ย เมื่ อ เข้ า มาใช้ บ ริ ก ารหรื อ ท างานในพื น้ ที่ แ ละสิ่ ง อ านวย
ความสะดวก การเปิ ด-ปิ ดการให้ บริ การ จะคานึงถึงความพร้ อมและสมรรถนะการใช้ งานของพื ้นที่
และสิ่งอานวยความสะดวก ทังในเรื
้ ่ องของแสงสว่าง อุณหภูมิ ความพร้ อมของห้ องและอุปกรณ์ตา่ งๆ
รวมไปถึงการปิ ดให้ บริ การ ซึ่งถือเป็ นการรักษาความปลอดภัยประการหนึ่ง นอกจากนี ้ การกากับ
ดูแลในพื ้นที่ให้ บริการ การเฝ้าระวังเหตุการณ์ฉกุ เฉิน การตรวจสอบสิ่งก่อสร้ าง พื ้นที่อนั ตรายที่อาจ
ก่อให้ เกิดอันตรายแก่ผ้ ใู ช้ บริการ เป็ นต้ น ซึง่ ต้ องมีมาตรการปฏิบตั ิรักษาความปลอดภัย รวมถึงการ
ตรวจสอบอุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก นับว่าเป็ นมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างหนึ่ง
เพื่ อให้ เกิ ดความมั่นใจในการใช้ พื น้ ที่ หรื อสิ่งอานวยความสะดวก โดยความถี่ ในการตรวจสอบ
ขึ ้นอยู่กับความเสี่ยงที่เกิดขึน้ เมื่อทากิจกรรม เพื่อให้ การบริ การเกิดขึน้ ได้ อย่างต่อเนื่อง เป็ นการ
แสดงให้ เห็นถึงความใส่ใจในการจัดการสิ่งอานวยความสะดวก ส่งผลให้ ผ้ มู าใช้ บริ การเกิดความ
พึงพอใจและประสบการณ์การใช้ เวลาว่างที่ดี และเพื่อ ให้ บริ การกิจกรรมที่หลากหลาย เข้ าถึงชุมชน
ต้ องดึงดูดความสนใจของประชาชน ไม่เช่นนัน้ จะล้ มเหลว โดยดาเนินการวางแผน จัดตารางงาน
ตารางเวลา และดาเนินการใช้ ทรัพยากร สิ่งอานวยความสะดวก และเจ้ าหน้ าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
จากที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น จะเห็ น ได้ ว่า นัก วิ ช าชี พ นัน ทนาการจะต้ อ งมี ส มรรถนะหลัก
(Core Competency) เป็ นทั ก ษะและความสามารถพิ เศษของนั ก วิ ช าชี พ ด้ านนั น ทนาการ
ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการนันทนาการและการใช้ เวลาว่าง (Leisure Management) สมรรถนะหลัก
ที่เกี่ยวข้ องส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการจัดการในงานบริ การที่ต้องใช้ พื ้นฐานความรู้เกี่ยวกับหลักการ
จัดการสมัยใหม่ (Modern Management) เป็ นตัวกาหนดหรื อเป็ นปั จ จัยที่ สร้ างทิศทางหรื อการ
แสดงออกทางพฤติกรรมของคนในองค์กรโดยรวมให้ เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถสนับสนุน
การดาเนินการขององค์กรให้ บรรลุเป้าหมายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ (Lucia & Lepsinger, 1999)
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เพื่ อรองรับการเปลี่ ยนแปลงในอนาคต และสิ่งจาเป็ นในการที่นักวิชาชีพ นันทนาการจะต้ องนา
ความสามารถของตนเองไปปฏิบตั ิงานได้ อย่างเหมาะสมกับการให้ บริ การในหน่วยงานของตนเอง
โดยผู้วิจยั เห็นถึงความสาคัญของสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการที่จาเป็ นสาหรับพลเมืองที่อยู่ใน
ชุมชนและในท้ องถิ่ น ได้ แก่ ศูนย์กีฬ าและนันทนาการ สมาคม สโมสร และพิพิธภัณ ฑ์ เป็ นต้ น
ฉะนัน้ การให้ บริ การจึงเป็ นการให้ บริ การในภาพกว้ างที่เป็ นการตอบสนองต่อความต้ องการกิจกรรม
นันทนาการในภาพรวม ซึ่งมีลักษณะความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน โดย รัสเซล (Russell, 2001)
ได้ แบ่ง ระดับ ของรู ป แบบผู้น าในหน่วยงานนันทนาการออกเป็ น 3 ระดับ ได้ กล่าวถึง นักวิชาชี พ
นันทนาการที่มีหน้ าที่การควบคุมดูแล (Supervisory) นักวิชาชีพนันทนาการในด้ านนี ้จะมีหน้ าที่ใน
การควบคุมดูแลภายในหน่วยงานนันทนาการที่เกี่ยวข้ องกับการทางานทัว่ ๆ ไป มีระดับการจัดการ
งานอยู่ในระดับกลาง (Middle Level) มีหน้ าที่ควบคุม ดูแลในกระบวนการทางานที่ ประกอบด้ วย
การประสานงาน การควบคุมสั่งการ การประเมิ นผลการทางานของเจ้ าหน้ าที่ และอาสาสมัคร
ในหน่วยงาน อีกทังยั
้ งเป็ นผู้ที่ส่งเสริ ม สนับสนุนการให้ บริ การให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตงไว้
ั้
และช่วยเหลือให้ สมาชิกและเจ้ าหน้ าที่มีการทางานที่มีประสิทธิผล เป็ นผู้ที่มี ความสามารถในการ
ควบคุมและสัง่ การผู้นาในระดับการบริ การโดยตรง (Direct service) โดยใช้ ความสามารถของตน
ทาให้ องค์กรประสบความสาเร็ จตามที่ได้ ตงเป้
ั ้ าหมายไว้ โดยนักวิชาชีพนันทนาการต้ องทางาน
ที่ ต้ องสัม พัน ธ์ กับ การให้ ข้อ มูล ข่าวสารในการบริ การ จ าเป็ นต้ องคานึง ถึง การใช้ แรงจูงใจและ
ประยุกต์ใช้ รูปแบบภาวะผู้นาที่จะแก้ ไขความขัดแย้ งในการจัดการได้ อย่างมีประสิทธิผล โดยจะ
เป็ น ผู้ที่ มี ลัก ษณะที่ เป็ น ผู้ให้ บ ริ การประชาชน โดยต้ องมี ก ารใช้ ค วามสามารถด้ านข้ อ มูล สถิ ติ
ประชากรศาสตร์ ที่ เป็ น ความรู้ พื น้ ฐานในการให้ บ ริ การกับ ประชาชน ซึ่ง จะท าให้ การวางแผ น
เกิดประสิทธิผลที่ดี และยังส่งผลให้ การนาโปรแกรมไปใช้ และการประเมินผลโปรแกรมนันทนาการ
ที่ มี ประสิ ทธิ ภ าพที่ ดีตามมาด้ วย และนี่ คือความส าคัญ ที่ จ ะท าให้ เกิ ดความสมดุลของมุม มอง
ของบุ ค คลกลุ่ ม ในองค์ ก รและในสั ง คมต่ อ ไป อี ก ทั ง้ ต้ อ งเข้ า ใจการท างานกั บ กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของกลุ่ม ต้ องรับรู้ในพฤติกรรมของแต่ละคนและปฏิกิริยาของกลุ่มที่รวมตัวกันขึ ้นมา
ต้ องใช้ วิ ธี ก ารภาวะผู้ น าที่ มี ประสิ ท ธิ ผ ลที่ สุ ด ที่ จ ะเป็ นผู้ น ากลุ่ ม และสมาชิ ก ภายในกลุ่ ม
เกิดประสบการณ์ ทางนันทนาการที่ปรารถนาไปสู่การบรรลุผลสาเร็ จ โดยนักวิชาชีพนันทนาการ
ต้ องมีความสามารถที่จะทาให้ ผ้ เู ข้ าร่วมเปิ ดเผยตนเองอย่างเต็มที่และเป็ นประชาธิปไตย และได้ เป็ น
ส่วนหนึ่งในการตัดสินใจต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับตนเองในการจัดการกับกลุ่มที่ตนอยู่ ต้ องเข้ าใจในการ
จัดนันทนาการที่มี ความสาคัญ สาหรับผู้เข้ าร่ วม โดยนักวิชาชีพ นันทนาการต้ องคานึงถึงการจัด
กิจกรรมนันทนาการที่มีผลต่อการให้ บริ การกับผู้เข้ าร่วม ทัง้ ด้ านจิตวิทยา ร่ างกาย และทางด้ าน
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สังคม ถื อเป็ นความรับ ผิ ด ชอบที่ มี ค วามส าคัญ กับ หน้ าที่ ค วามสัม พัน ธ์ ของมนุษ ย์ ส าหรับ ผู้น า
รวมถึงต้ องเป็ นผู้ที่ร่วมมือในการพัฒนากับองค์กรในวิชาชีพต่างๆ โดยผู้นาจะต้ องรู้ถึ งสภาพของ
องค์กรและสิ่งที่จะกระตุ้นทีมและเจ้ าหน้ าที่ของตนเองให้ ได้ รับทางเลือกจากการใช้ ทรัพยากรที่มี
ประสิ ท ธิ ผ ล ซึ่ ง ส่ ง ผลท าให้ เกิ ด สัม พัน ธภาพที่ ดี ในการท างานในการแก้ ไขปั ญ หาได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภ าพ ท้ ายที่ สุด ความสามารถในการร่ วมมื อถื อว่าเป็ น องค์ป ระกอบที่ ดีในการบริ การ
ดังนัน้ หน้ าที่ของนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน จะต้ องสามารถวางแผน การพัฒนา
การจัดการสิ่งอานวยความสะดวกและทรัพยากรธรรมชาติของหน่วยงานนันทนาการนันทนาการ
เพราะทรัพยากรทางกายภาพไม่ได้ มีไว้ เพียงใช้ เป็ นสถานที่และพื ้นที่สาหรับการใช้ เวลาว่างเท่านัน้
แต่เป็ นส่วนประกอบของโครงสร้ างทางสังคมของชุม ชน ทรัพ ยากรทางกายภาพและธรรมชาติ
สามารถพัฒ นานาไปใช้ ในการสร้ างโอกาสในการเล่นเพื่ อความบันเทิง การขัดเกลาทางสังคม
หรื อเพียงเพื่อความงาม ซึ่งถือเป็ นวัตถุประสงค์โดยรวมของหน่วยงานนันทนาการ การครอบครอง
การพัฒนา และการดาเนินงานสิ่งอานวยความสะดวกทางกายภาพ คือ การเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี
ให้ แก่ผ้ เู ข้ าร่วมทุกคน ตามแนวคิดของ รอสแมน และ แม็คคินนี (Rossman & McKinney, 2000)
ซึ่ง จอร์ แดน; เดอกราฟ; และเดอกราฟ (Jordan et al., 2005) กล่าวไว้ ว่า นัก วิช าชี พ
บริ การด้ านนันทนาการ (Leisure Service Professional) คุณ ลักษณะและทักษะของนักวิช าชี พ
บริ การด้ านนัน ทนาการข้ อแรกและส าคัญ ที่ สุด คือ ผู้วางแผนบริ การนัน ทนาการ คือ ผู้ป ฏิ บัติ
วิชาชีพที่มีหลักจริยธรรม กระบวนการรับรองวิทยฐานะสาหรับแผนเตรี ยมความพร้ อมของผู้ปฏิ บตั ิ
สมาคมวิ ช าชี พ ที่ พ ยายามให้ ค วามรู้ ต่อ เนื่ อ งและก าหนดมาตรฐาน (NRPA) และการรั บ รอง
เป็ นรายบุคคล เช่น CPRP และ CTRS และแสดงให้ เห็นถึงคุณ สมบัติต่างๆ ที่สะท้ อนความเป็ น
มื ออาชี พ ได้ แก่ การเป็ น ผู้น า การมี ศีลธรรมจรรยา และปฏิ บัติภ ารกิ จ ที่ เกี่ ย วกับ โครงการและ
บริ การ รวมถึง เอ็ดจิ นตัน และคณะ (Edginton et al., 2002) กล่าวว่า การทางานของผู้ปฏิ บัติ
วิชาชีพมุ่งไปที่บริ การมากกว่าเพียงแค่เงินค่าตอบแทน ผู้ปฏิบตั ิวิชาชีพใส่ใจกับความเป็ นอยู่ที่ดี
ของผู้เข้ าร่วมโครงการและทางานเพื่อการเติบโตและพัฒนาของพวกเขา เช่น การศึกษาเกี่ยวกับ
ผู้นาเยาวชน และ แฮมเมอสเลย์ และ ไทนอน (Hammersley & Tynon, 1998) ได้ ทาการศึกษา
เปรี ย บเที ย บสมรรถนะในการท างานของสมาคมอุท ยานและนัน ทนาการแห่ ง ชาติ (NRPA)
กับสมรรถนะของนักวิชาชีพทางด้ านนันทนาการเชิงพาณิ ชย์ (RCRA) ถือองค์ประกอบหลักของ
2 หน่วยงานที่ มี ส มรรถนะในการทางานด้ านการจัดการ การจัดโปรแกรมนันทนาการ และการ
บารุงรักษาสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกของหน่วยงาน
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ดังนัน้ ผู้ที่จะเข้ ามาเป็ นนักวิชาชีพนันทนาการจะต้ องเป็ นผู้ที่มีความเข้ าใจในปรัช ญาชีวิต
รู้ จัก เป้ า หมายและหลัก การของนัน ทนาการ และต้ อ งมี ค วามเข้ า ใจในธรรมชาติ ข องมนุษ ย์
เพราะนัก วิ ช าชี พ นัน ทนาการจะต้ อ งท าหน้ า ที่ ให้ บ ริ ก ารอยู่ต่อ หน้ า ลูก ค้ า หรื อ ผู้ม ารั บ บริ ก าร
ที่ต้องการเข้ ามาสร้ างความสุนทรี ย์ด้วยกิจกรรมที่นกั วิชาชีพนันทนาการจัดไว้ ให้ ดังนัน้ การที่จะ
เข้ ามาเป็ นนักวิชาชีพนันทนาการควรทาการวิเคราะห์ระบบนันทนาการให้ มีความเข้ าใจให้ ลึกซึ ้ง
เสี ยก่อน นักวิช าชี พ นันทนาการต้ องสามารถวิเคราะห์ ความแตกต่างของชนิดของนันทนาการ
ได้ เพื่อสามารถจัดบริ การนันทนาการและใช้ สถานที่ที่เหมาะสมกับกิจกรรมเพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมได้ รั บ
ประโยชน์สงู สุดในการเข้ าร่วมกิจกรรมนันทนาการตามที่นกั วิชาชีพนันทนาการได้ จดั วางโปรแกรมไว้
ทั ง้ นี ้ วิ ช าชี พ นั น ทนาการในปั จ จุ บัน นั น้ จึ ง ต้ องมี ค วามช านาญอยู่ ใ นระดับ สู ง มี
ความสามารถที่ หลากหลาย เพื่ อรองรับกลุ่ม ผู้ม าใช้ บริ การได้ อย่างเหมาะสม เพราะโลกมี การ
พัฒ นาและเปลี่ ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ ว จะพบว่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ปั ญหาด้ าน
สังคม และจิตวิญญาณเริ่ มปรากฏชัดเจนขึ ้นเรื่ อยๆ ยกตัวอย่าง การทะเลาะเบาะแว้ ง ต่อสู้กนั เป็ น
สี เป็ นก๊ ก เป็ นเหล่า หรื อการแข่งขันในการดาเนินชีวิต จนหลายคนถวิลหาความสงบในชีวิตและ
ตระหนักถึงความจ าเป็ นที่ จะใส่ใจและปรับวิถีชีวิตของตนเองให้ มี สมดุลมากขึน้ และกระบวน
นันทนาการก็มีความทันสมัยในตัวเองอยู่เสมอ ซึ่งในอดีตที่ผ่านมานัน้ นักนันทนาการวิชาชีพ ที่
ประสบความสาเร็จในหน้ าที่การงานไม่จาเป็ นต้ องมีการศึกษาในระดับสูงมากนัก
แต่เมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนไปตามยุคสมัย มนุษย์ทกุ คนมีเวลา 24 ชัว่ โมงเท่ากัน ในแต่ละวัน
การใช้ เวลาของคนมีความแตกต่างกัน บางคนมีการวางแผนเตรี ยมการเป็ นอย่างดี บางคนก็ใช้
เวลาเพื่อให้ ผ่านไปวันๆ และยิ่งในปั จจุบนั การแข่งขันในด้ านธุรกิจทวีความรุนแรง ต่างคนต่างมุ่ง
แสวงหาผลประโยชน์ เงิ นตรา เพื่ อความอยู่รอดและการมี ชี วิต ที่ ดี ขึน้ ส่งผลถึง การมี เวลาว่าง
ที่ ล ดลง และบางคนยัง ขาดความรู้ และทัก ษะในการใช้ เวลาว่า งที่ มี อ ยู่นัน้ อย่ า งชาญฉลาด
มนุษ ย์ ที่ ฉ ลาดย่ อ มต้ อ งการพัก ผ่ อ นหย่อ นใจ และต้ อ งการเข้ าร่ ว มกิ จ กรรมที่ ต นเองพึ ง พอใจ
ในกิ จ กรรมนัน ทนาการ ซึ่งถื อว่าเป็ นสิ่ งที่ มี บทบาทส าคัญ ที่ สุดในการสนับ สนุนส่งเสริ ม มนุษ ย์
ให้ ร้ ูจกั การใช้ เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์ และสามารถดารงชีวิตอยู่อย่างสมบูรณ์ ซึ่งปั จจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการใช้ เวลาว่างมีหลายปั จจัยด้ วยกัน ไม่วา่ จะเป็ นความชอบ ความพึงพอใจ ความสนใจ
ส่วนตัว สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา ปั จจัยเหล่านีท้ าให้ เกิดความแตกต่างของ
แต่ ล ะบุ ค คลในการเลื อ กปฏิ บัติ และความต้ อ งการการมี ค วามรู้ ทางการศึ ก ษาที่ เหมาะสม
การได้ รับการฝึ กอบรมเป็ นพิเศษ การมีความเชี่ยวชาญและการมีประสบการณ์ จึงมีความจาเป็ น
เพื่อให้ การปฏิบตั หิ น้ าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพมีคณ
ุ ภาพ
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จะเห็นได้ ว่า ผลการศึกษาสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงานที่ได้ รับ
จากผู้เชี่ยวชาญทางด้ านวิชาชีพนันทนาการ จานวน 17 คน มีความเห็นที่สอดคล้ องว่า สมรรถนะ
นัก วิช าชี พ นัน ทนาการด้ านการด าเนิ น งาน ประกอบด้ วย สมรรถนะหลัก 3 สมรรถนะ ได้ แ ก่
สมรรถนะหลักด้ านการวางแผน การพัฒ นา และการจัดการทรัพ ยากร มี หน่วยสมรรถนะย่อย
6 องค์ประกอบ สมรรถนะหลักด้ านการจัดการบารุงรักษา มีหน่วยสมรรถนะย่อย 4 องค์ประกอบ
และสมรรถนะหลั ก ด้ านการด าเนิ น การสิ่ ง อ านวยความสะดวก มี ห น่ ว ยสมรรถนะย่ อ ย
3 องค์ประกอบ มีความเหมาะสม ใช้ เป็ นตัวกาหนดทิศทางในการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานนัน้
บรรลุผ ลส าเร็ จ และสามารถให้ บ ริ ก ารผู้เข้ าร่ วมได้ อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ผู้วิจัยในฐานะที่ เป็ น
บุค ลากรทางด้ า นวิ ช าชี พ นัน ทนาการจึ ง มี ค วามมุ่ง มั่น ที่ จ ะให้ ผ้ ูที่ มี ส่ว นเกี่ ย วข้ อ งในการผลิ ต
บุคลากรทางวิชาชีพนันทนาการในประเทศไทย เล็งเห็นความสาคัญในการพัฒนาสมรรถนะหรื อ
ความสามารถหลักในการปฏิบตั ิงานของนักวิชาชีพนันทนาการ เพื่อที่ จะทาให้ วิชาชีพทางด้ าน
นันทนาการมีประโยชน์และมีคณ
ุ ค่าต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปสู่ในทิศทางที่ดีในอนาคต
และนาข้ อมูลและองค์ความรู้ ทางด้ านสมรรถนะไปใช้ ในการวางแผนและกาหนดสมรรถนะทาง
วิชาชีพนันทนาการ เป็ นการยกระดับการทางานให้ มีมาตรฐานทางวิชาชีพที่มีคณ
ุ ภาพสอดคล้ อง
กับบริบทและความต้ องการของสังคมไทยต่อไป
ถือว่าเป็ นหลักการที่สาคัญและเป็ นพื ้นฐานของการกาหนดลาดับความสาคัญ และแผน
ปฏิบตั ิการ เพื่อเป็ นการพัฒนาระบบการทางานขององค์ก รด้ านนันทนาการให้ มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรในการจัดบริ การนันทนาการ
ทังภาครั
้
ฐและภาคเอกชนสู่ระดับมาตรฐานสากล เพื่อการให้ บริ การในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสาคัญที่สดุ ต่อความสาเร็จในอนาคตของวิชาชีพนี ้
คาถามในการวิจัย ข้ อ 2 โปรแกรมเสริ มสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการ
ดาเนินงานควรเป็ นอย่างไร
ผู้วิจัย ดาเนินการสร้ างคู่มื อโปรแกรมเพื่ อเสริ ม สร้ างสมรรถนะนักวิช าชี พ นันทนาการ
ด้ านการดาเนิน งาน โดยใช้ ผ ลการศึกษาสมรรถนะนัก วิช าชี พ นัน ทนาการด้ านการดาเนิน งาน
โดยการประยุ ก ต์ ใ ช้ เทคนิ ค เดลฟาย (Delphi technique) จากผู้ เชี่ ย วชาญทางด้ านวิ ช าชี พ
นันทนาการ จานวน 17 คน ประกอบด้ วย สมรรถนะหลัก (Core competency) หน่วยสมรรถนะ
(Units of Competency) ของแต่ละหน่วยสมรรถนะ พบว่า สมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ าน
การดาเนินงาน ประกอบด้ วย 3 สมรรถนะหลัก ได้ แก่ สมรรถนะหลักด้ านการวางแผน การพัฒนา
และการจัดการทรัพ ยากร มี หน่วยสมรรถนะย่อย 6 องค์ประกอบ สมรรถนะหลักด้ านการจัดการ
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บ ารุ ง รั ก ษา มี ห น่ ว ยสมรรถนะย่ อ ย 4 องค์ ป ระกอบ และสมรรถนะหลัก ด้ า นการด าเนิ น การ
สิ่งอานวยความสะดวก มีหน่วยสมรรถนะย่อย 3 องค์ประกอบ และใช้ กรอบแนวคิดของ รอสแมน
และ ชแลตเตอร์ องค์ป ระกอบส าคัญ 6 ประการของการจัดกิจ กรรมตามสถานการณ์ (six key
element of situated activity system) ได้ แก่
องค์ ป ระกอบที่ 1 การมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั น ของผู้ คนที่ เ ข้ าร่ ว ม (interacting people)
โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่ อป้องกันการไม่ประสบความสาเร็ จ ของโปรแกรม
และตอบสนองต่อผู้เข้ าร่วม ทาให้ ผ้ เู ข้ าร่วมได้ มีการปฏิสมั พันธ์ กนั ในกลุ่มกิจกรรม ทาให้ ผ้ เู ข้ าร่วม
เกิดปฏิสมั พันธ์กนั ตามวัตถุประสงค์ของโปรแกรม
องค์ ป ระกอบที่ 2 การจัด สภาวะแวดล้ อมทางกายภาพ (physical setting) การจัด
สถานที่ ทางกายภาพนัน้ เป็ นส่วนประกอบสาคัญ ซึ่งได้ ทาการสารวจและประเมินสถานที่ เพื่อเข้ าใจ
ลักษณะเฉพาะของสถานที่นนๆ
ั ้ และข้ อจากัดขอบเขตและตาแหน่งในการจัดสถานที่
องค์ประกอบที่ 3 อุปกรณ์ ในการใช้ เวลาว่าง (leisure object) คานึงถึงความเหมาะสม
ของอุปกรณ์ ให้ เหมาะสมกับแต่ละกิจกรรมในโปรแกรม เพราะอุปกรณ์ เป็ นส่วนสาคัญ ที่เป็ นสิ่ง
สนับสนุนให้ ผ้ เู ข้ าร่วมเกิดปฏิสมั พันธ์ร่วมกันในขณะเข้ าร่วมโปรแกรม
องค์ประกอบที่ 4 โครงสร้ าง (Structure) โปรแกรมทังหมดถู
้
กจัดให้ มีโครงสร้ างที่เกี่ยวกับ
การด าเนิ น การ โดยการก าหนดกฎและรู ป แบบของโปรแกรมเพื่ อเป็ น แนวทางต่อ ปฏิ สัม พัน ธ์
ในโปรแกรมตามรูปแบบที่ต้องการ
องค์ประกอบที่ 5 สัมพันธภาพ (relationships) ผู้เข้ าร่วมในโปรแกรมจะมีความสัมพันธ์
กันอยู่ก่อน ความสัม พันธ์ นนั ้ จะทาให้ ผ้ ูเข้ าร่ ว มกิ จกรรมกับ เพื่ อน ผู้จัดโปรแกรมจะนาข้ อมูล มา
ประเมินความเป็ นไปได้ ที่จะพัฒ นาความสัมพันธ์ ระหว่างการจัดโปรแกรม เช่น กิจกรรมละลาย
พฤติกรรม กิจกรรมนันทนาการทางสังคม
องค์ประกอบที่ 6 ความเคลื่อนไหว (animation) โปรแกรมเป็ นตัวช่วยให้ เกิดการเคลื่อนที่
สนับสนุนให้ ผ้ เู ข้ าร่วมได้ เคลื่อนไหวในขณะอยู่ในโปรแกรม โดยผลของแต่ละโปรแกรมนันจะมี
้
การ
เคลื่อนไหวที่แตกต่างกัน ขึ ้นอยู่กับเนือ้ หาของโปรแกรม ซึ่งผู้นาโปรแกรมจะมีส่วนสาคัญในการ
เคลื่ อ นไหวในโปรแกรมเพื่ อ ช่วยในการท าให้ เกิ ด ความเข้ าใจที่ ผ้ ูน าจะใช้ กับ ผู้เข้ าร่ วมคนอื่ น ๆ
ในโปรแกรม
โดยผู้วิจัยสร้ างคู่มือโปรแกรมเพื่ อเสริ มสร้ างสมรรถนะนักวิ ชาชีพ นันทนาการด้ านการ
ดาเนินงาน บนพื ้นฐานของเอกสาร ตารา ทฤษฎี หลักการ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับสมรรถนะ
นัก วิช าชี พ นัน ทนาการด้ านการด าเนิ นงาน เพื่ อ ให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมโปรแกรมมี พื น้ ฐานความรู้ ทักษะ
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และความสามารถที่ จ าเป็ น ต่อ การปฏิ บัติ ง านในการเป็ น นัก วิ ช าชี พ นัน ทนาการในด้ า นการ
ดาเนินงาน โดยรูปแบบของโปรแกรมนันทนาการที่จดั ขึ ้นนัน้ เป็ นรูปแบบชันเรี
้ ยน (Class) เพื่อสอน
และฝึ กฝนทักษะและความรู้ เกี่ยวกับสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงานให้ กับ
ผู้เข้ า ร่ ว ม ซึ่ ง ผลการประเมิ น ของผู้เชี่ ย วชาญ จ านวน 5 ท่ า น พบว่ า โดยรวมคู่มื อ โปรแกรม
เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงานมีความเหมาะสมในระดับมากที่สดุ
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66) จากนันน
้ าคูม่ ือโปรแกรมฯ มาหาค่าความตรงเชิงเนื ้อหา ผลการหาค่าดัชนี
ความสอดคล้ อง (Index of congruence: IOC) อยู่ในช่วง 0.80-1.00 จึงถือได้ ว่า ทุกองค์ประกอบ
ของคู่มื อโปรแกรมฯ มี ความสอดคล้ อ งกัน และได้ จัด ท ารายละเอี ย ดโปรแกรมเพื่ อ เสริ ม สร้ าง
สมรรถนะนักวิช าชีพ นันทนาการด้ านการดาเนินงาน นาโปรแกรมฯ มาหาความตรงเชิงเนือ้ หา
ผลการหาค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อง (Index of congruence: IOC) เท่ า กั บ 1.00 จึ ง ถื อ ได้ ว่ า
ทุกหน่วยการเรี ยนรู้แต่ละหน่วยสมรรถนะและกิจกรรมการอบรมมีความสอดคล้ องกัน
จากที่ผ้ วู ิจยั ได้ นาคูม่ ือโปรแกรมเพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการ
ดาเนินงานที่ปรับปรุงแก้ ไขเรี ยบร้ อย ไปทดลองกับกลุ่มทดลองและกลุ่มขยายผล เป็ นระยะเวลา
8 สัป ดาห์ นัน้ ผลการวิจัยที่ ได้ รับ เป็ น ที่ พึงพอใจอย่างมาก เนื่ องจากหลัง การเข้ าร่ วมโปรแกรม
กลุ่มตัวอย่างทัง้ กลุ่ม ทดลองและกลุ่มขยายผล มี คะแนนความรู้ ความเข้ าใจ และการวิเคราะห์
เกี่ยวกับสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงานสูงกว่าก่อนเข้ าร่วมโปรแกรม รวมถึง
ผลประเมินความพึงพอใจต่อการเข้ าร่วมโปรแกรมเพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการ
ด้ านการดาเนินงานของกลุ่มทดลองและกลุม่ ขยายผล มีระดับความพึงพอใจโดยรวมและรายด้ าน
อยู่ในระดับ มากและมากที่ สุด ซึ่ง สอดคล้ องกับ แนวคิดของ รอสแมน และ ชแลตเตอร์ รวมถึ ง
รั ส เซล และ จาไมสั น (Rossman & Schlatter, 2008; Russell & Jamieson, 2008) กล่ า วว่ า
โปรแกรมนันทนาการ เป็ นการออกแบบบริการและโอกาสสาหรับการใช้ เวลาว่าง เป็ นการสนับสนุน
และการจัดการอย่างเป็ นระบบ โดยการสร้ างปฏิสมั พันธ์ทางสังคมด้ วยการจัดการและสร้ างสรรค์
สิ่งแวดล้ อมนาไปสู่ประสบการณ์ของการใช้ เวลาว่าง โดยประเมินความสนใจ จัดทาตารางกิจกรรม
จัดเตรี ยมผู้นาและอุปกรณ์ การบารุงรักษาสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ และสอดคล้ องกับแนวคิด
ของ วิพงษ์ ชยั ร้ องขันแก้ ว (2554) กล่าวว่า โปรแกรมนันทนาการ เป็ นการออกแบบประสบการณ์
ทางนั น ทนาการและการใช้ เวลาว่ า ง โดยหน่ ว ยงานหรื อ องค์ ก รที่ รั บ ผิ ด ชอบจั ด บริ ก าร
ทางนันทนาการโดยใช้ ทรัพ ยากรที่มีอยู่ในองค์กร ไม่ว่าจะเป็ นบุคลากร งบประมาณ สิ่งอานวย
ความสะดวกทางนัน ทนาการทัง้ ในร่ ม และกลางแจ้ ง มาใช้ วางแผน ออกแบบ และดาเนิ นงาน
บริ ก ารนัน ทนาการให้ แ ก่ บุค คล เพื่ อ สร้ างประสบการณ์ ท างนัน ทนาการและการใช้ เวลาว่า ง
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สร้ างสมดุลให้ แก่ชีวิต และนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เข้ าร่วมกิจกรรม ซึ่งผู้จดั โปรแกรม
นันทนาการต้ องใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพในการจัดบริ การโปรแกรม
ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร บนพื น้ ฐานของความสนใจและความต้ องการของ
แต่ละบุคคลหรื อกลุ่ม โดยผู้ที่เข้ าร่ วมโปรแกรมต้ องได้ รับประสบการณ์ และได้ รับการพัฒนาจาก
การเข้ าร่ วมโปรแกรมนันทนาการ อี กทัง้ ต้ องอาศัยการจัดการกับความซับซ้ อนของความรู้ และ
ความสามารถ เป็ น กิ จ กรรมที่ ห ลากหลาย น่าสนใจ สามารถเสริ ม สร้ างหรื อส่งเสริ ม ให้ บุค คล
ที่เข้ าร่วมมีมนุษย์สมั พันธ์และสัมพันธภาพทางสังคม
ดังนัน้ คูม่ ือโปรแกรมเพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน
ฉบับนี ้ มีความเหมาะสม สามารถนาไปใช้ สาหรับนิสิต นักศึกษา หน่วยงานหรื อสถาบันที่เกี่ยวข้ อง
ทางด้ านนันทนาการ ใช้ เป็ นแนวทางกระบวนการพัฒนาบุคลากรด้ านนันทนาการให้ มีสมรรถนะ
นักวิชาชีพนันทนาการอย่างเหมาะสม มีคณ
ุ ภาพสอดคล้ องกับบริ บทและความต้ องการของสังคม
และยังสามารถนาผลการวิจยั ประยุกต์ใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอนทางด้ านวิชาชีพนันทนาการ
การจัดการฝึ กอบรมพัฒนาบุคลากรวิชาชีพนันทนาการ ทาให้ การพัฒนาทรัพยากรด้ านนี ้มี ทิศทาง
ที่ ชัด เจนมากขึน้ อี ก ทัง้ บุค ลากรด้ านนัน ทนาการจะได้ รับ การพัฒ นาอย่างมี ทิ ศ ทาง มี ค วามรู้
ความสามารถ มีความเป็ นมื ออาชีพ ที่สามารถนาความรู้ ความสามารถไปใช้ ในการพัฒ นางาน
ด้ านนันทนาการได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
คาถามในการวิจัย ข้ อ 3 ผลของการเข้ าร่ วมโปรแกรมเสริ มสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพ
นันทนาการด้ านการดาเนินงานเป็ นอย่างไร
1. ผลการทดลองและขยายผลโปรแกรมเสริ ม สร้ างสมรรถนะนั ก วิ ช าชี พ
นันทนาการด้ านการดาเนินงาน
1) ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการทดลองใช้ โปรแกรมเสริ มสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการ
ด้ านการดาเนินงานกับกลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ที่กาลังศึกษาอยู่ใน
สาขาวิชาผู้นานันทนาการ และเป็ นผู้ที่มีประสบการณ์ในการเข้ าร่วมโครงการหรื อกิจกรรมนันทนาการ
จานวน 68 คน แบ่งเป็ นกลุ่มทดลอง จานวน 34 คน และกลุ่มควบคุม จานวน 34 คน โดยผลการ
ทดลองโปรแกรมเสริมสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน มีดงั ต่อไปนี ้
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1.1) ผลการเปรี ยบเที ยบคะแนนความรู้ ความเข้ าใจ และการวิ เคราะห์ เกี่ ยวกับ
สมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน
กลุ่ มทดลองที่ เข้ าร่ ว มโปรแกรมเพื่ อ เสริ ม สร้ างสมรรถนะนัก วิ ช าชี พ
นันทนาการด้ านการดาเนินงานหลังการทดลอง มีคะแนนความรู้ ความเข้ าใจ และการวิเคราะห์
เกี่ยวกับสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงานสูงกว่าก่อนการทดลอง แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
กลุ่ ม ควบคุ ม ที่ เข้ าร่ วมโปรแกรมการเรี ยนการสอนปกติ หลัง การทดลอง
มีคะแนนความรู้ ความเข้ าใจ และการวิเคราะห์เกี่ยวกับสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการ
ดาเนินงานสูงกว่าก่อนการทดลอง ไม่แตกต่างกัน โดยก่อนการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 10.76
หลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 10.85
1.2) ผลการเปรี ยบเที ยบคะแนนความรู้ ความเข้ าใจ และการวิ เคราะห์ เกี่ ยวกับ
สมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน
ก่ อนการทดลอง กลุ่มทดลองที่เข้ าร่วมโปรแกรมเพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะ
นักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน และกลุ่มควบคุมที่เข้ าร่วมโปรแกรมการเรี ยนการสอน
ปกติ มีคะแนนความรู้ ความเข้ าใจ และการวิเคราะห์ เกี่ ยวกับสมรรถนะนักวิชาชี พ นันทนาการ
ด้ านการดาเนินงาน พบว่า ไม่แตกต่างกัน
หลังการทดลอง กลุ่มทดลองที่เข้ าร่ วมโปรแกรมเพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะ
นักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน มีคะแนนความรู้ ความเข้ าใจ และการวิเคราะห์เกี่ยวกับ
สมรรถนะนัก วิช าชี พ นัน ทนาการด้ า นการด าเนิ น งาน สูง กว่ากลุ่ม ควบคุม ที่ เข้ า ร่ ว มโปรแกรม
การเรี ยนการสอนปกติ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
2) ผู้วิ จัย น าโปรแกรมเพื่ อ เสริ ม สร้ างสมรรถนะนัก วิ ช าชี พ นัน ทนาการด้ า นการ
ดาเนินงานไปขยายผล โดยทาการทดลองกับนิสิต นักศึกษาที่ กาลังศึกษาในสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่มีการจัดการเรี ยนการสอนสาขาวิชานันทนาการหรื อสาขาที่เกี่ยวข้ อง และเป็ นผู้
ที่ มี ป ระสบการณ์ ใ นการเข้ า ร่ ว มโครงการหรื อ กิ จ กรรมนัน ทนาการ เช่ น การอยู่ค่ า ยพั กแรม
หรื อกิจกรรมเกมนันทนาการ รวมทังสิ
้ ้น 98 คน จาก 3 สถาบัน ประกอบด้ วย สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตกรุงเทพ ผู้เข้ าร่วมโปรแกรม คือ นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ ที่กาลัง
ศึกษาอยู่ในสาขาวิชานันทนาการและการท่องเที่ยว จานวน 32 คน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้เข้ าร่วมโปรแกรม คือ นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่กาลังศึกษาอยู่ในสาขาพลศึกษา จานวน
30 คน และ มหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ าพระยา ผู้ เข้ า ร่ ว มโปรแกรม คื อ นัก ศึ ก ษา
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มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้ านสมเด็จ เจ้ าพระยา ที่กาลังศึกษาอยู่ในสาขาพลศึกษา จานวน 36 คน
ผลการวิจัย พบว่า ผลการเปรี ยบเที ยบคะแนนความรู้ ความเข้ าใจ และการวิเคราะห์ เกี่ ยวกับ
สมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน ก่อนและหลังเข้ าร่วมโปรแกรม ของกลุม่ ขยายผล
ทัง้ 3 สถาบัน หลัง เข้ าร่ วมโปรแกรม มี ค ะแนนความรู้ ความเข้ าใจ และการวิเคราะห์ เกี่ ยวกับ
สมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน สูงกว่าก่อนเข้ าร่ วมโปรแกรม แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
ซึ่ ง ผลการวิ จั ย แสดงให้ เห็ น ว่ า โปรแกรม เพื่ อ เสริ ม สร้ างสมรรถนะนั ก วิ ช าชี พ
นันทนาการด้ านการดาเนินงาน สามารถเสริ มสร้ างความรู้ ความเข้ าใจ และการวิเคราะห์เกี่ ยวกับ
สมรรถนะนั ก วิ ช าชี พ นั น ทนาการด้ านการด าเนิ น งานให้ กั บ ผู้ เข้ าร่ ว ม โดยผู้ วิ จัย ได้ ศึ ก ษา
กระบวนการสร้ างโปรแกรมเพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงานตาม
สมรรถนะหลัก (Core competency) หน่วยสมรรถนะ (Units of Competency) ของแต่ละหน่วย
สมรรถนะ และคานึงถึงเป้าหมายที่จะเกิดขึ ้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คือ นักวิชาชีพ
นันทนาการต้ องมีความสามารถในการจาแนกข้ อมูลเกี่ยวกับการดาเนินงานนันทนาการใดบ้ างที่มี
ความเกี่ ยวข้ องกับ งาน (Recall) สามารถประยุกต์ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับ การดาเนิน งาน
นันทนาการไปประยุกต์ใช้ ในการทางาน (Application) และมีความสามารถในการวิเคราะห์โดยนา
ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ย วกั บ การด าเนิ น งานนั น ทนาการไปวิ เคราะห์ แ ก้ ปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ น้ กั บ
งานนันทนาการได้ (Analysis) อีกทังผู
้ ้ เข้ าร่วมมีผลการประเมินผลงานการปฏิบตั ิกิจกรรมระหว่าง
การเข้ าร่ วมโปรแกรมเพื่ อ เสริ ม สร้ างสมรรถนะนัก วิช าชี พ นัน ทนาการด้ านการดาเนิ น งานของ
กลุ่ม ทดลองและกลุ่ม ขยายผลทัง้ 3 สถาบัน อยู่ในเกณฑ์ ระดับ ดี และดี ม าก ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ
งานวิจยั ของ สราวุธ ชัยวิชิต (2557) ได้ ศกึ ษาสมรรถนะผู้นานันทนาการขันปฏิ
้ บตั ิการ ด้ านการจัด
โปรแกรม และผลการเข้ าร่ วมโปรแกรมเพื่ อเสริ มสร้ างสมรรถนะผู้นานันทนาการขัน้ ปฏิ บัติการ
ด้ านการจัดโปรแกรม กลุ่มตัวอย่างที่ทดลองโปรแกรมฯ ได้ จากการเลือกแบบเจาะจงจากนักศึกษา
สาขาวิ ช านัน ทนาการ จ านวน 69 คน แบ่ง เป็ น กลุ่ม ทดลอง 36 คน และกลุ่ม ควบคุม 34 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการขยายผลการใช้ โปรแกรมฯ เป็ นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
30 คน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 31 คน สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ 33 คน สถาบัน
การพลศึกษา วิท ยาเขตชลบุรี 32 คน และมหาวิท ยาลัยราชภัฏ บ้ านสมเด็จ เจ้ าพระยา 32 คน
ผลการวิจยั พบว่า คะแนนทดสอบสมรรถนะผู้นานันทนาการด้ านการจัดโปรแกรมของกลุ่มทดลอง
หลังการเข้ าร่ วมโปรแกรมฯ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเข้ าร่ วมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
หลัง การทดลอง กลุ่ม ทดลองมี คะแนนเฉลี่ ย ในสมรรถนะผู้นานันทนาการสูงกว่ากลุ่ม ควบคุม
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อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการขยายโปรแกรมฯ คะแนนทดสอบสมรรถนะผู้นา
นันทนาการของผู้เข้ าร่วมโปรแกรมของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุ งเทพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา หลังการเข้ าร่วมโปรแกรมฯ สูงกว่าก่อนเข้ าร่วมโปรแกรมฯ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
จะเห็นได้ ว่า การมีมาตรฐานวิชาชีพ จัดได้ ว่าเป็ นประเพณีที่ยึดถือกันมาช้ านานในวงการ
ธุรกิจ เนื่องจากการร่วมมือสร้ างความสาคัญในการยึดมัน่ กับมาตรฐาน ไม่วา่ จะเป็ นในงานบริ การ
ในการใช้ ความสามารถเฉพาะทางและประสบการณ์ ที่สมาชิกในสาขาวิชาชีพนันๆ
้ จะต้ องยึดถือ
ปฏิ บัติ ต ามมาตรฐานที่ ก าหนดไว้ อ ย่ า งเคร่ ง ครั ด (Morris et al., 2006) โดยมาตรฐานวิ ช าชี พ
นักนันทนาการนัน้ ไม่ได้ กาหนดให้ นักนันทนาการทาหน้ าที่เพี ยงแค่ในโครงสร้ างตามกาหนดไว้
เท่านัน้ แต่ต้องให้ การบริการสังคม สร้ างแรงจูงใจ และสร้ างคุณค่าของหลักการแห่งนันทนาการให้
เกิดขึน้ ในสังคมด้ วย ดังนัน้ นักวิชาชีพนันทนาการจะต้ องมีสมรรถนะหลักเพื่อใช้ เป็ นตัวกาหนด
ทิศทางในการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานนันบรรลุ
้
ผลสาเร็จ และสามารถให้ บริการผู้เข้ าร่วม
ได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ สอดคล้ องกับแนวคิดของ เอ็ดจินตัน และคณะ (Edginton et al., 1992)
ได้ กล่าวถึงบุคลากรที่จะมาทาหน้ าที่จัดโปรแกรมการใช้ เวลาว่างหรื อให้ บริ การนันทนาการไว้ ว่า
ต้ องเป็ นผู้ที่มีความสามารถ มีความเข้ าใจ รู้ความต้ องการ ความปรารถนา และโอกาสในการเข้ าร่วม
กิ จ กรรม เพื่ อ สร้ างโอกาสให้ ผู้เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมได้ รั บ ประโยชน์ สูง สุด จากประสบการณ์ ชี วิ ต
อันทรงคุณ ค่า น ามาซึ่งความหมายของชี วิต ในปั จจุบัน นัน้ วิช าชี พ นันทนาการจึงต้ องมี ความ
ช านาญอยู่ในระดับ สูง มี ค วามสามารถที่ ห ลากหลาย เพื่ อ รองรั บ กลุ่ม ผู้ม าใช้ บ ริ ก ารได้ อ ย่า ง
เหมาะสม เพราะโลกมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และกระบวนการนันทนาการก็มี
ความทันสมัยในตัวเองอยู่เสมอ ซึ่งในอดีตที่ผ่านมา นักวิชาชีพนันทนาการที่ประสบความสาเร็ จ
ไม่จาเป็ นต้ องมีการศึกษาในระดับสูงมากนัก แต่เมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนไปตามยุคสมัย และความ
ต้ องการการมี ความรู้ ทางการศึกษาที่ เหมาะสม การได้ รับ การฝึ ก อบรมเป็ นพิ เศษ การมี ความ
เชี่ยวชาญและการมีประสบการณ์ จึงมีความจาเป็ นเพื่อให้ การปฏิบตั ิหน้ าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพ
มี คุณ ภาพ (Kraus, 1984) ซึ่ ง สอดคล้ องกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
ยุทธศาสตร์ ชาติด้านการพัฒนาและเสริ มสร้ างศักยภาพทรัพ ยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนา
ที่ สาคัญ เพื่ อพัฒ นาคนในทุกมิ ติและในทุกช่วงวัยให้ เป็ นคนดี เก่ง และมี คุณ ภาพ ประเด็น ที่ 7
การเสริ มสร้ างศักยภาพการกีฬาในการสร้ างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ โดยมุ่งส่งเสริ ม
การใช้ กิ จ กรรมนัน ทนาการและกี ฬ าเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการเสริ ม สร้ างสุข ภาวะของประชาชน
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อย่างครบวงจรและมีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน การสร้ างนิสยั รักกีฬาและมีน ้าใจเป็ นนักกีฬา และการใช้
กี ฬาและนันทนาการในการพัฒ นาจิตใจ สร้ างความสามัคคีของคนในชาติ หล่อหลอมการเป็ น
พลเมืองดี พัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทังการพั
้
ฒนาทักษะด้ านกีฬาสู่ความเป็ นเลิศและกีฬาเพื่อการ
อาชี พ ในระดั บ นานาชาติ ใ นการสร้ างชื่ อ เสี ย งและเกี ย รติ ภู มิ ข องประเทศชาติ เพื่ อ รองรั บ
อุตสาหกรรมกีฬา และข้ อที่ 7.4 การพัฒนาบุคลากรด้ านการกีฬาและนันทนาการเพื่อรองรับการ
เติบโตของอุตสาหกรรมกี ฬา โดยมุ่งสร้ างและพัฒนาบุคลากรด้ านการกีฬาและนันทนาการ ทังครู
้
หรื อผู้สอนกีฬา ผู้ตดั สินกีฬา นักวิทยาศาสตร์ การกีฬา ผู้บริ หารการกีฬา อาสาสมัครกีฬา ตลอดจน
ผู้ที่ เกี่ ย วข้ อ งต่างๆ อย่างเป็ น ระบบและมี ม าตรฐาน สามารถถ่ ายทอดความรู้ ให้ เด็ ก เยาวชน
ประชาชนทัว่ ไป บุคคลกลุ่ม พิเศษและผู้ด้อยโอกาสได้ อย่างถูกต้ อง และสามารถต่อยอดศักยภาพ
ในการพัฒนาเป็ นบุคลากรทางการกีฬาและนันทนาการที่มีมาตรฐานของประเทศ รวมทังสนั
้ บสนุน
และเสริ มศักยภาพรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬาและนันทนาการ และการพัฒนาให้ เป็ น
ศูน ย์ ก ลางการลงทุ น และฐานการผลิ ต ด้ านอุ ต สาหกรรมกี ฬ าของภู มิ ภ าคเอเชี ย ควบคู่กั บ
การพัฒ นาการท่องเที่ยวเชิ งกี ฬ าและนันทนาการ การสนับสนุนและส่งเสริ ม การผลิตบุคลากร
และการพัฒ นานวัตกรรมที่ ส นับ สนุนอุต สาหกรรมกี ฬ าและนัน ทนาการ ตลอดจนมี ม าตรการ
ส่งเสริ มและสนับสนุนผู้ประกอบการกีฬาและนันทนาการ และธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง และสอดคล้ องกับ
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่ ยึดหลัก “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยงั่ ยืน” และ “คนเป็ นศูนย์กลางการพัฒนา” โดยมีวตั ถุประสงค์
และเป้าหมายส าคัญ ประการหนึ่ง คือ เพื่ อวางรากฐานให้ คนไทยเป็ นคนที่ สมบูรณ์ มี คุณ ธรรม
จริ ยธรรม มีระเบียบวินยั ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสขุ ภาวะและสุขภาพที่ดี
ครอบครั วอบอุ่น ตลอดจนเป็ น คนเก่ ง ที่ มี ทัก ษะ ความรู้ ความสามารถ และพัฒ นาตนเองได้
ต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ “การเสริ มสร้ างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ”
เพราะทุน มนุษ ย์ ข องประเทศไทยยัง มี ปั ญ หาในด้ านคุณ ภาพคนในแต่ล ะช่วงวัย โดยผลลัพ ธ์
ทางการศึกษาของเด็กวัยเรี ยนค่อนข้ างต่า การพัฒ นาความรู้ และทักษะของแรงงานไม่ตรงกับ
ตลาดงาน ในขณะที่คนไทยจานวนไม่น้อยยังไม่ส ามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมได้ อย่าง
เหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการดาเนินชีวิต การพัฒนาในระยะ
ต่อไปจึงต้ องให้ ความสาคัญกับการวางรากฐานการพัฒ นาคนให้ มีความสมบูรณ์ เพื่อให้ คนไทย
มี ทั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมตามบรรทั ด ฐานที่ ดี ข องสั ง คม ได้ รั บ การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพสู ง
ตามมาตรฐานสากล และสามารถเรี ยนรู้ ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ ้น คนทุกช่วงวัย
มี ทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่ม ขึน้ มี แนวทางการพัฒ นาที่ สาคัญ คือ การปรับเปลี่ ยน
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ค่า นิ ย มคนไทยให้ มี คุณ ธรรม จริ ย ธรรม มี วิ นัย จิ ต สาธารณะ และพฤติ ก รรมที่ พึ ง ประสงค์
การพัฒ นาศักยภาพคนให้ มี ทัก ษะ ความรู้ และความสามารถในการดารงชี วิตอย่างมี คุณ ค่า
รวมถึ ง การยกระดับ คุณ ภาพการศึก ษาและการเรี ย นรู้ ตลอดชี วิ ต (ส านัก งานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560) และนโยบายของแผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) นันทนาการเป็ นยุทธศาสตร์ ที่สาคัญในการพัฒ นาคุณภาพชีวิตที่ ดี
โดยพัฒนาทังทางด้
้
านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ทาให้ เป็ นคนที่สมบูรณ์ นอกจากนี ้
นันทนาการยังสร้ างสัมพันธภาพของคนในชุมชน ทาให้ เกิดความสมานฉันท์ มีความเข้ มแข็งทาง
วัฒ นธรรม เสริ ม สร้ างความเข้ ม แข็งของชุมชน และมี เครื อข่ายชุม ชนหรื อท้ องถิ่นในการพัฒ นา
ท้ องถิ่ น เป็ น เมื องน่าอยู่ มี ค วามสงบ สะอาด สะดวก และปลอดภัย มี ระเบีย บวินัย รวมไปถึ ง
การสร้ างนักนันทนาการอาชีพให้ แพร่หลายและได้ มาตรฐาน มีการสนับสนุนให้ มีการเรี ยนการสอน
ในสถานศึกษา จนสามารถผลิตนักนันทนาการรุ่นใหม่ที่มีความรู้ และขีดความสามารถในการมี
วิจารณญาณ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และตัดสินใจ การใช้ ประโยชน์จ ากศาสตร์ ของนันทนาการ
ได้ อย่างมีพลังในการขับเคลื่อนกระแสนันทนาการได้ ในยุคใหม่ ซึง่ ยุทธศาสตร์ ที่สาคัญประการหนึ่ง
ของแผนพั ฒ นานัน ทนาการแห่ ง ชาติ ฉบับ ที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2
การพัฒ นาการจัด การทรั พ ยากรนัน ทนาการ โดยมี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ พั ฒ นาศัก ยภาพและ
มาตรฐานบุคลากรนันทนาการ เพื่อพัฒนาแหล่งนันทนาการ สถานที่ และสิ่งอานวยความสะดวก
เกี่ ยวกับ นันทนาการให้ มี ม าตรฐาน พัฒ นาการบริ หารจัดการนันทนาการให้ มีม าตรฐาน จัดหา
แหล่งทุน/งบประมาณ สนับสนุนภารกิจการพัฒ นางานนันทนาการทังระบบ
้
และเพื่อพัฒ นากฎ
ระเบียบ ที่เกี่ยวข้ องกับนันทนาการ (กรมพลศึกษา, 2560)
จากประเด็นดังกล่าว ผู้วิจัยเห็นว่า นักวิชาชีพนันทนาการ (Recreation Professional)
จะต้ องมีสมรรถนะกลุ่มความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะบุคคล (Attributes)
ซึ่งจะสะท้ อนให้ เห็นจากพฤติกรรมในการทางานที่แสดงออกของแต่ละบุคคลที่สามารถวัดและ
สังเกตเห็นได้ จะช่วยสนับสนุนให้ องค์กรบรรลุเป้าหมายตามวิสยั ทัศน์ได้ จึงจาเป็ นต้ องมีความรู้
และทัก ษะในการบริ ก ารที่ ต้ อ งใช้ ก ารบริ ห ารความสัม พัน ธ์ ในการท างาน และต้ อ งมี ค วามรู้
ความสามารถ เข้ าใจถึ ง หน้ าที่ ท างการจัด การที่ เกี่ ย วข้ องกั บ งานของตนเอง ไม่ ว่ า จะเป็ น
การวางแผนงาน การจัดระเบียบองค์กร การชี ้นา หรื อแม้ กระทัง่ การควบคุมและการประเมินผล
ซึ่ ง ถื อว่ า เป็ นสมรรถนะหรื อความ สามารถ (Competency) ป ระการต้ นๆ ที่ ผู้ ที่ ท างาน
ด้ านนันทนาการต้ องมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพของตน และเป็ นตัวชี ้วัดความสามารถและบ่งบอก
ถึงความแตกต่างที่จะเป็ นปั จจัยทาให้ การจัดการต่างๆ ในองค์กรนันทนาการและการใช้ เวลาว่าง
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บรรลุผลสาเร็ จตามที่ได้ ตงเป้
ั ้ าหมายไว้ (สราวุธ ชัยวิชิต, 2554) จึงเห็นได้ ว่านักวิชาชีพนันทนาการ
จะต้ องมีสมรรถนะหลัก (Core Competency) เป็ นทักษะและความสามารถพิเศษของนักวิชาชีพ
นันทนาการที่จาเป็ นต้ องมี เพื่อการให้ บริ การในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสาคัญที่สุดต่อความสาเร็ จในอนาคตของวิชาชีพนี ้ โดยเฉพาะในประเทศไทย
ที่ยังขาดความชัดเจนในเรื่ องการทางานด้ านนันทนาการซึ่งส่งผลต่อการขาดทักษะและความรู้
ความสามารถ และความกล้ าที่จะเป็ นผู้นาวิชาชีพนี ้ไปสูท่ ศวรรษหน้ าของประเทศไทย
2. ผลการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ลความพึ งพอใจต่ อ เข้ าร่ วมโปรแกรมเพื่ อเสริ ม สร้ าง
สมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน
กลุ่ ม ทดลอง มี ความพึง พอใจต่อการเข้ าร่ วมโปรแกรมเพื่ อเสริ ม สร้ างสมรรถนะ
นักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ (𝑥̅ = 3.39, S.D. = .281)
เมื่ อ พิ จ ารณ าเป็ นรายด้ าน พบว่ า มี ค วามพึ ง พอใจอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ทุ ก ด้ าน ได้ แก่
ด้ า นความสัม พัน ธ์ ด้ า นสถานที่ ด้ า นการจัด โปรแกรม ด้ า นการเคลื่ อ นไหวของโปรแกรมฯ
ด้ านโครงสร้ าง และด้ านวัสดุอปุ กรณ์
กลุ่มขยายผล ทัง้ 3 สถาบัน มีความพึงพอใจต่อการเข้ าร่วมโปรแกรมเพื่อเสริมสร้ าง
สมรรถนะนัก วิ ช าชี พ นัน ทนาการด้ า นการด าเนิ น งานโดยรวมอยู่ในระดับ มากและมากที่ สุด
เมื่ อพิจ ารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า มี ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากและมากที่สุด ประกอบด้ วย
ด้ า นความสัม พัน ธ์ ด้ า นสถานที่ ด้ า นการจัด โปรแกรม ด้ า นการเคลื่ อ นไหวของโปรแกรมฯ
ด้ านโครงสร้ าง และด้ านวัสดุอปุ กรณ์
ผู้ วิ จัย ได้ สร้ างโปรแกรมเพื่ อ เสริ ม สร้ างสมรรถนะนั ก วิ ช าชี พ นั น ทนาการด้ านการ
ดาเนินงานจากการศึกษาสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน โดยการประยุกต์ใช้
เทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) จากผู้เชี่ยวชาญทางด้ านวิชาชีพนันทนาการ จานวน 17 คน
ประกอบด้ ว ย สมรรถนะหลัก (Core competency) หน่ ว ยสมรรถนะ (Units of Competency)
ของแต่ ล ะหน่ ว ยสมรรถนะ พบว่ า สมรรถนะนั ก วิ ช าชี พ นั น ทนาการด้ านการด าเนิ น งาน
ประกอบด้ วย 3 สมรรถนะหลัก ได้ แก่ สมรรถนะหลักด้ านการวางแผน การพัฒนา และการจัดการ
ทรัพ ยากร มี ห น่ วยสมรรถนะย่อ ย 6 องค์ ป ระกอบ สมรรถนะหลัก ด้ านการจัด การบ ารุ ง รั ก ษา
มีหน่วยสมรรถนะย่อย 4 องค์ประกอบ และสมรรถนะหลักด้ านการดาเนินการสิ่งอานวยความสะดวก
มี ห น่ ว ยสมรรถนะย่ อ ย 3 องค์ ป ระกอบ และใช้ ก รอบแนวคิ ด ของ รอสแมน และ ชแลตเตอร์
องค์ประกอบสาคัญ 6 ประการของการจัดกิจกรรมตามสถานการณ์ (six key element of situated
activity system) เป็ นหลักการจัดโปรแกรมการให้ บริ การที่องค์กรและหน่วยงานที่มีหน้ าที่เกี่ยวข้ อง
กับการจัดโปรแกรมนันทนาการ ซึ่ งผลการวิจยั ชี ้ให้ เห็นว่า ผู้เข้ าร่ วมโปรแกรมมีความพึงพอใจต่อ
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การเข้ าร่ วมโปรแกรมเพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงานโดยรวม
อยู่ในระดับมากและมากที่สุด แสดงให้ เห็นถึงประสิทธิภาพของโปรแกรมเพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะ
นักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงานที่สามารถทาให้ กระบวนการจัดโปรแกรมเกิดประสิทธิผลที่ดี
และสามารถสร้ างประสบการณ์การเรี ยนรู้ให้ กบั ผู้เข้ าร่วมได้ พฒ
ั นาศักยภาพ สมรรถนะนักวิชาชีพ
นันทนาการได้ อย่างเต็มความสามารถและบรรลุจดุ มุง่ หมายของการวิจยั สอดคล้ องกับแนวคิดของ
สุวิมล ตังสั
้ จจพจน์ (2553) กล่าวว่า การจัดโปรแกรมนันทนาการ เป็ นการออกแบบประสบการณ์
สาหรับให้ คนมาอยู่ด้วยกัน เข้ าร่ วมในสิ่งที่ท้าทายและมีความสนุกสนานของกระบวนการสร้ าง
ปฏิ สัม พัน ธ์ ท าให้ บุ ค คลเกิ ด ประสบการณ์ ท างนัน ทนาการโดยการมี ป ฏิ สัม พัน ธ์ ท างสัง คม
ทางร่ างกาย และสิ่ งแวดล้ อมทางธรรมชาติ โดยใช้ งบประมาณของบุคคลและแหล่งทรัพ ยากร
กายภาพและหน่วยงานในการจัดกิ จ กรรมนัน ทนาการ เพื่ อที่ จัดหากิ จ กรรมให้ แก่คนในชุม ชน
หรื อสมาชิกขององค์กรนันๆ
้ สร้ างโอกาสให้ แต่ละคนเข้ าร่วมและเกิดประสบการณ์ทางนันทนาการ
โดยโปรแกรมนัน ทนาการนัน้ ต้ องออกแบบบริ ก ารและโอกาสส าหรับ การใช้ เวลาว่าง เป็ น การ
สนับสนุนและการจัดการอย่างเป็ นระบบ โดยการสร้ างปฏิสมั พันธ์ ทางสังคมด้ วยการจัดการและ
สร้ างสรรค์สิ่งแวดล้ อมนาไปสู่ประสบการณ์ ของการใช้ เวลาว่าง โดยประเมินความสนใจ จัดทา
ตารางกิจกรรม จัดเตรี ยมผู้นาและอุปกรณ์ การบารุงรักษาสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ (Rossman
& Schlatter, 2008; Russell & Jamieson, 2008) เมื่ อแยกผลวิ เคราะห์ ความพึ งพอใจต่อการเข้ า
ร่วมโปรแกรมเพื่อเสริมสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงานออกเป็ นด้ านต่างๆ
ผู้วิจยั สามารถอภิปรายผล ได้ ดงั นี ้
ด้ า นความสั ม พั น ธ์ พบว่า ผู้น ากิ จ กรรมการอบรมมี ม นุษ ย์ สัม พัน ธ์ ที่ ดี ต่อผู้เข้ าร่ ว ม
กิจกรรม มีความกล้ าในการสร้ างปฏิสมั พันธ์ กับบุคคลอื่นๆ มากขึ ้น ตระหนักถึงความสาคัญของ
การอบรมที่ต้องมีผ้ นู ากิจกรรมในการให้ ความรู้ รู้สึกว่าตนเองมีความกล้ าเมื่อได้ เข้ าร่วมโปรแกรม
และรู้สกึ พึงพอใจต่อบทบาทการเป็ นผู้นาและผู้ตามของตนเองในการเข้ าร่วมโปรแกรมฯ สอดคล้ อง
กับแนวคิดหลักการสร้ างโปรแกรมนันทนาการของ สุวิมล ตังสั
้ จจพจน์ (2550) ที่ได้ สรุปแนวคิดของ
โปรแกรมนันทนาการไว้ ว่า เป็ นโอกาสที่สามารถทาให้ บุคคลเกิดประสบการณ์ ทางนันทนาการ
โดยการมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคม ทางร่างกาย และสิ่งแวดล้ อมทางธรรมชาติ เป็ นกระบวนการในการ
วางแผนเพื่อที่จะสร้ างโอกาสให้ แต่ละคนเข้ าร่วมและเกิดประสบการณ์ทางนันทนาการ อีกทังยั
้ งได้
อธิ บ ายองค์ ป ระกอบในการออกแบบโปรแกรมนัน ทนาการที่ ต้ องใช้ บ ทบาทการเป็ น ผู้น าทาง
นันทนาการ เป็ นผู้ที่ชี ้แจงและแนะนากฎของความปลอดภัยในการใช้ บริ การสิ่งอานวยความสะดวก
ต้ อ งมี ค วามสามารถในการเป็ น ผู้น าในโปรแกรมให้ กับ บุค คลที่ เป็ น ผู้เข้ าร่ วมแบบเผชิ ญ หน้ า
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(Face to Face) ต้ องเป็ นผู้อานวยความสะดวก ช่วยให้ ผ้ เู ข้ าร่วมพึ่งตนเองได้ และควบคุมกิจกรรม
หรื อการจัดการได้ ด้วยตัวของตัวเอง และต้ องเป็ นผู้ที่จดั หาอุปกรณ์เพื่อให้ บริการกับผู้ที่ใช้ บริ การ
ด้ านสถานที่ พบว่า สถานที่ ในการจัดโปรแกรมฯ มี ความเหมาะสมกับกิ จ กรรมที่ ท า
บรรยากาศในการอบรมเหมาะสมเอื ้อต่อการจัดกิจกรรม มีความสะอาดเหมาะสมแก่การจัดอบรม
มีความปลอดภัยเพียงพอต่อการทากิจกรรม (เช่น แสงสว่าง ขนาดของห้ อง ฯลฯ) และมีสิ่งอานวย
ความสะดวกเอื ้อต่อการอบรม สอดคล้ องกับ เอ็ดจินตัน, ฮัดสัน และสโคลล์ (Edginton, Hudsun,
& Scholl, 1995) ที่ กล่าวว่า ผู้นานันทนาการหรื อผู้เชี่ยวชาญด้ านนันทนาการต้ องตระหนักและ
เข้ าใจในผลกระทบของปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนโครงการนันทนาการซึง่ ต้ องคานึงถึงปั จจัย
ด้ านสิ่งแวดล้ อม การจาแนกกิจกรรม พื ้นที่ สิ่งอานวยความสะดวก ข้ อมูลและโอกาสการเป็ นผู้นา
โปรแกรมอาจครอบคลุม ไปถึงสิ่ ง ที่ ซับ ซ้ อนมาก ขึน้ อยู่กับ ลักษณะของกิ จ กรรมหรื อสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่ จัดให้ ซึ่งการจัดโปรแกรมนัน ทนาการต้ อ งอาศัย พื น้ ที่ ที่ เหมาะสมกับ โปรแกรม
นันทนาการนัน้ ต้ องเป็ นสถานที่ที่สามารถนามาใช้ เพื่อสร้ างโอกาสในการที่จะส่งเสริ มพฤติกรรม
ทางนั น ทนาการแบบต่ า งๆ ได้ อย่ า งเหมาะสมกั บ รู ป แบบโปรแกรม (Program Format)
และสามารถจัดการกับสิ่งแวดล้ อมมนุษย์และสิ่งแวดล้ อมทางกายภาพได้
ด้ า นการจั ด โปรแกรม พบว่ า โปรแกรมฯ ที่ จัด ขึ น้ ตรงความต้ อ งการ/ความสนใจ
โปรแกรมฯ ช่วยพัฒนาความรู้และสมรรถนะการเป็ นนักวิชาชีพนันทนาการ ระยะเวลาในการอบรม
แต่ล ะครั ง้ ท าให้ ตระหนัก ถึ ง ความส าคัญ ของการพัฒ นาตนเองจากการเข้ า ร่ ว มโปรแกรมฯ
และสามารถน าไปประยุก ต์ ใช้ ไ ด้ ในการเรี ย นและการเป็ นนัก วิ ช าชี พ นัน ทนาการในอนาคต
สอดคล้ องกับแนวคิดเรื่ องของหลักการจัดโปรแกรมบริ การนันทนาการ ถื อเป็ นสิ่งที่สามารถมอบ
สิ่งที่มีคณ
ุ ค่า คุณประโยชน์ หรื อสิ่งที่ผ้ ใู ช้ บริ การคาดหวัง เอ็ดจินตัน และ รอสแมน (Edginton; &
Rossman, 1988) กล่าวว่า ผู้จดั บริ การกาหนดส่งเสริ มและให้ บริ การ เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมอบรมได้ รับ
ประสบการณ์และความรู้อย่างเต็มที่ และสอดคล้ องกับแนวคิดของ เอ็ดจินตัน, ฮัดสัน และสโคลล์
(Edginton et al., 1995) กล่า วว่า ผู้น าเป็ น ผู้วางแผนโปรแกรม โดยเป้า หมายแรกขององค์ ก ร
จะต้ องมีการจัดให้ มีการสร้ างประสบการณ์ ทางนันทนาการที่เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ สอดคล้ องกับ
เป้าหมายขององค์กรในรูปแบบของโปรแกรมนันทนาการ โดยการวางแผนโปรแกรมนันทนาการ
ถือว่าเป็ นหน้ าที่พื ้นฐานของนักวิชาชีพนันทนาการ และสามารถจัดเตรี ยมโปรแกรมต่างๆ ที่เหมาะกับ
บุค คลที่ เข้ า รั บ บริ ก ารได้ ผู้วิ จัย จึง ตระหนัก ถึ ง เงื่ อ นไขในการพัฒ นาโปรแกรมเพื่ อ เสริ ม สร้ าง
สมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน ที่ต้องคานึงถึงวัยของผู้เข้ าร่วม (Generation)
ซึง่ จาเป็ นที่ผ้ วู ิจยั ต้ องสร้ างทังโอกาสใหม่
้
ๆ ทางการศึกษานันทนาการและการใช้ เวลาว่าง โดยถือว่า
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การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นกิจกรรม (Activities) ที่ช่วยให้ ผ้ เู ข้ าร่วมได้ ความรู้หรื อทักษะจากการจัดกิจกรรม
ในครัง้ นี ้
ด้ า นการเคลื่ อ นไหวของโปรแกรมฯ พบว่า กิ จ กรรมการอบรมมี ค วามลื่ น ไหลดี
ไม่มีอปุ สรรคระหว่างทากิจกรรม ผู้นามีความสาคัญที่ทาให้ กิจกรรมการอบรมราบรื่ น กิจกรรมการ
อบรมแต่ละวันมีการวางแผนอย่างเป็ นขันตอน
้
ช่วยทาให้ เกิดการเรี ยนรู้ในกิจกรรมต่อไปได้ ง่ายขึ ้น
ผู้น ากิ จ กรรมการอบรมมี การสร้ างกาลังใจและกระตุ้น ให้ เกิ ดความรู้ สึ ก ท้ าทายและเกิ ดความ
ต้ องการเรี ยนรู้ ตลอดเวลา และเกิดพึงพอใจต่อการเข้ าร่ วมโปรแกรมฯ สอดคล้ องกับแนวคิดของ
สุวิมล ตังสั
้ จจพจน์ (2550) ได้ สรุ ปแนวคิดของ โปรแกรมนันทนาการ ไว้ ว่า โปรแกรมนันทนาการ
ที่ดีจะต้ องมีกระบวนการดาเนินกิจกรรมที่มีความต่อเนื่อง และต้ องมีแผนงานการจัดกิจกรรมที่มี
ความสมดุลและเป็ นธรรมให้ กบั ผู้รับการฝึ กอบรม ผู้วางแผนโปรแกรมนันทนาการต้ องจัดโครงสร้ าง
ให้ ดูเป็ น ธรรมชาติ ท าให้ เกิ ด กิ จ กรรมที่ จ ะขับ เคลื่ อ นโปรแกรมการใช้ เวลาว่า งได้ ต ลอดเวลา
ผู้ออกแบบจาเป็ นต้ องคาดการณ์วา่ ผู้เข้ าร่วมจะเคลื่อนไหวอย่างไรตลอดแผนโปรแกรม และเรี ยนรู้
กระบวนการและเวลาที่เหมาะสมว่าจะเคลื่อนไหวอย่างไร ต้ องทานายลาดับของการปฏิสมั พันธ์
ตามเป้าหมายของแผนงานว่าจะเกิดขึ ้นอย่างไร
ด้ า นโครงสร้ าง พบว่า ผู้น าชี แ้ จงข้ อตกลงการเข้ าร่ วมโปรแกรมฯ ในแต่ล ะกิ จ กรรม
การอบรมชัดเจน กฎระเบียบ ข้ อตกลงในการเข้ าร่วมกิจกรรมการอบรมแต่ละครัง้ มีความเหมาะสม
ในแต่ละกิจกรรมการอบรมเข้ าใจง่าย ไม่ซบั ซ้ อน รู ปแบบโปรแกรมแบบชัน้ เรี ยนเป็ นรู ปแบบการ
เรี ยนรู้ และกฎ กติกา ข้ อตกลงการดาเนินการของแต่ละกิจกรรมการอบรม ช่วยให้ สามารถพัฒนา
ความรู้ และสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการได้ ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของ สุวิมล ตังสั
้ จจพจน์
(2550) ที่ ได้ ส รุ ป ว่า การวางแผนงานนัน ทนาการแต่ล ะแผน จะต้ อ งมี ก ารวางแผนเป็ น ล าดับ
เหตุก ารณ์ มี ก ารสร้ างกฎ กติ ก า ข้ อ ตกลงการด าเนิ น การในการสร้ างปฏิ สัม พั น ธ์ ที่ เกิ ด ขึ น้
ในสถานการณ์ ที่มีลกั ษณะเฉพาะ โดยแต่ละองค์ประกอบมีความสาคัญที่สุดในเหตุการณ์ หนึ่งๆ
ในแต่ละโปรแกรมนันทนาการนัน้ กฎ ระเบียบ ข้ อตกลงของการเข้ าร่วมมีความสาคัญเป็ นอย่างยิ่ง
โดยกฎเกณฑ์ (Rules) เป็ น ตัวควบคุม การมี ป ฏิ สัม พันธ์ ในโปรแกรมนัน ทนาการว่า ควรหรื อไม่
และต้ องพิจารณาในกฎ กติกา มารยาทการเล่นเกม และกฎที่เกี่ ยวข้ องในการดาเนินชีวิตประจาวัน
ด้ วย ต้ องคาดประมาณว่ากฎเหล่านี ้มีผลกระทบต่อการปฏิสมั พันธ์อย่างไร และต้ องแน่ใจว่า มีกฎ
เพียงพอที่จะควบคุมการมีปฏิสมั พันธ์ในลักษณะที่ต้องการ แต่ต้องไม่มากเกินไปจนไม่มีอิสระที่จะ
แสดงปฏิสมั พันธ์ ในส่วนที่ต้องการตามที่วางแผนไว้ และอาจทาลายประสบการณ์ ที่พยายามให้
ฉะนัน้ กฎเกณฑ์ที่เขียนไว้ ดี จะกระตุ้นให้ ผ้ ูเข้ าร่วมรับรู้ในอิสรภาพ และแสดงความสัมพันธ์ตามที่

196
กาหนดไว้ โดยการสร้ างกฎ กติกา มารยาทที่ดี จะจากัดพฤติกรรมบางอย่างในการเล่นเกม และให้
อิ ส ระในการแสดงพฤติก รรมอื่ น ได้ ทัง้ หมด หากกฎเกณฑ์ ไม่ ชัด เจนหรื อ เปลี่ ย นอยู่เสมอ จะ
ก่อให้ เกิดความวิตกกังวลและรู้สึกไร้ อิสรภาพ โดยโครงสร้ างที่ใช้ ดาเนินการตามแผนงานเป็ นกลไก
เชิ งกฎเกณฑ์ อย่างหนึ่ง เช่น การให้ ค วามรู้ ห้ องเรี ยน (Class) โดยโครงสร้ างการจัดการ อบรม
โปรแกรมเพื่อเสริมสร้ างสมรรถนะนักวิชาชีพด้ านการดาเนินงานเป็ นรูปแบบชันเรี
้ ยน ผู้วิจยั มองเห็น
ว่าเป็ นรูปแบบที่มีอิทธิพลต่อการสร้ างประสบการณ์ที่ดีในการเข้ าร่วมโปรแกรมในระดับหนึง่
ด้ านวัสดุอุปกรณ์ พบว่า อุปกรณ์มีความเหมาะสมสอดคล้ องกับการอบรม มีความ
ปลอดภัย เพี ย งพอต่อ การอบรม มี จ านวนเพี ย งพอกับ ผู้เข้ า ร่ ว ม สภาพพร้ อมใช้ ง านอยู่เสมอ
และอุปกรณ์และสื่อที่ใช้ ในการอบรมมีส่วนช่วยให้ สามารถพัฒนาความรู้และสมรรถนะนักวิชาชีพ
นันทนาการได้ สอดคล้ องกับแนวคิดของ สุวิมล ตังสั
้ จจพจน์ (2550) ได้ สรุ ปแนวคิดของการจัด
โปรแกรมนันทนาการไว้ ว่า เป็ นกระบวนการที่ต้องใช้ งบประมาณของบุคคลและแหล่งทรัพยากร
ต่างๆ ที่มี ความเพียงพอและเหมาะสมกั บผู้เข้ าร่ วม ซึ่งวัสดุอุปกรณ์ ในการใช้ เวลาว่าง (Leisure
objects) ผู้วางแผนโปรแกรมนันทนาการต้ องสามารถระบุวสั ดุอปุ กรณ์สาคัญที่เหมาะกับสภาวะ
แวดล้ อ ม การนัน ทนาการ และใช้ สิ่ ง นัน้ ในขณะที่ ผ้ ูเข้ า ร่ วมมี ป ฏิ สัม พัน ธ์ กัน ซึ่ง วัส ดุอุป กรณ์
จ าเป็ น ต้ อ งใช้ เพื่ อ สนับ สนุน การมี ป ฏิ สัม พัน ธ์ ต ามจุ ด มุ่ง หมายของแผนโปรแกรมนัน ทนาการ
ผู้วางแผนงานหรื อผู้นานันทนาการขัน้ ปฏิ บตั ิการต้ องสามารถระบุได้ ว่า วัสดุอุปกรณ์ ใดจาเป็ น
วัสดุอปุ กรณ์ใดเป็ นตัวเลือก และวัสดุอปุ กรณ์ใดตัดออกได้
ข้ อเสนอแนะที่ได้ จากการวิจัย
ข้ อเสนอแนะทั่วไป
1. เป็ นแนวทางสาหรับหน่วยงานนันทนาการหรื อสถาบันที่เกี่ยวข้ องในการนาโปรแกรม
เพื่ อ เสริ ม สร้ างสมรรถนะด้ า นการด าเนิ น งานของนั ก วิ ช าชี พ นั น ทนาการไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใน
กระบวนการพัฒนาบุคลากรด้ านนันทนาการ
2. ผู้บริ หารในองค์กรการใช้ เวลาว่างทัง้ ภาครัฐและเอกชน สามารถนาสมรรถนะที่ได้
ไปใช้ เป็ นแนวทางในการประเมินสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงานที่ปฏิบตั ิงาน
ในองค์ กรการใช้ เวลาว่าง และพัฒ นาต่อยอดเป็ น นโยบายในการพัฒ นาสมรรถนะนักวิช าชี พ
นันทนาการด้ านการดาเนินงานต่อไป
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3. หน่วยงานนันทนาการหรื อสถาบันที่เกี่ยวข้ องสามารถนาโปรแกรมและเครื่ องมือที่ใช้
ในการวิ จัย ไปปรั บ ใช้ ป ระโยชน์ ในการพัฒ นาสมรรถนะนัก วิ ช าชี พ นัน ทนาการ โดยสามารถ
เปลี่ยนเป็ นการอบรมให้ ความรู้ ระยะสัน้ ในการจัดประชุมวิชาการ การจัดสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ
หรื อจัดอบรมพัฒนาบุคลากร ฯลฯ
4. สามารถนาข้ อมูลผลการวิจยั และองค์ความรู้ ทางด้ านการดาเนินงานที่ได้ จากการ
วิจยั ไปใช้ ในการวางแผนและกาหนดสมรรถนะทางวิชาชีพนันทนาการ เป็ นการยกระดับการทางาน
ให้ มีมาตรฐานทางวิชาชีพที่มีคณ
ุ ภาพสอดคล้ องกับบริ บทและความต้ องการของสังคมไทยต่อไป
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. ควรนาผลการวิจยั ที่ได้ ไปใช้ ในการประเมินสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการ
ด าเนิ น งานและน าผลการประเมิ น ที่ ไ ด้ ม าพัฒ นาสมรรถนะนัก วิ ช าชี พ นัน ทนาการด้ า นการ
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยนาสมรรถนะหลักที่มีความสาคัญและจาเป็ นมาพัฒนาก่อน หลังจาก
นัน้ จึงสกัดสมรรถนะในแต่ละด้ านเป็ นสมรรถนะเบื ้องต้ น และสมรรถนะในระดับสูงตามล าดับ
ต่อไป โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor analysis)
2. ควรมี ก ารศึ ก ษาวิ จัย ในกลุ่ม ตัว อย่ า งอื่ น เช่ น บุ ค ลากรทางนัน ทนาการภาครั ฐ
ภาคเอกชน เพื่ อ เป็ นส่ ว นช่ ว ยพั ฒ นาศัก ยภาพของนั ก วิ ช าชี พ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านจริ ง ในองค์ ก ร
สถานประกอบการต่างๆ และได้ รับ ประโยชน์ จ ากการน าความรู้ ไปประยุก ต์ ในการให้ บ ริ ก าร
ทางนันทนาการต่อไป
3. ควรมี การพัฒ นารู ปแบบการติดตามผลที่เกิดจากการเข้ าร่ วมโปรแกรมเสริ มสร้ าง
สมรรถนะนักวิชาชีพ นันทนาการด้ านการดาเนินงาน หลังจากเข้ าร่ วมโปรแกรมดังกล่าวไปแล้ ว
นัก วิ ช าชี พ นัน ทนาการมี ค วามสามารถในการจ าแนกข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ นัน ทนาการใดบ้ า งที่ มี
ความเกี่ ยวข้ องกับ งาน (Recall) สามารถประยุกต์ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับ การดาเนิน งาน
นันทนาการไปใช้ ประยุกต์ในการทางาน (Application) และมีความสามารถในการวิเคราะห์โดยนา
ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับ นันทนาการไปวิเคราะห์ แก้ ปั ญ หาที่ เกิ ดขึน้ กับ งานนัน ทนาการได้
(Analysis) อยูใ่ นระดับใดและผลการพัฒนายังคงอยูห่ รื อไม่
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญทางด้ านวิชาชีพนันทนาการ
และผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญทางด้ านวิชาชีพนันทนาการ
การศึกษาสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน
ด้ วยการใช้ เทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) จานวน 17 คน
1. นายทวนชัย ลมูลสว่าง

อดีตผู้อานวยการสานักส่งเสริมและ
พัฒนานันทนาการ กรมพลศึกษา
2. ดร.นพดล จิรบุญดิลก
อดีตคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี
3. ดร.คงศักดิ์ เจริ ญรักษ์
อดีตผู้อานวยการสถาบันพัฒนาครู
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
4. นางอุทยั วรรณ นพรัตน์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้ านส่งเสริมและ
พัฒนานันทนาการ กรมพลศึกษา
5. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ พบลาภ คณบดีคณะศิลปศาสตร์
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี
6. อาจารย์ ดร.ธนชาต ถวิล
อาจารย์ประจาคณะศิลปศาสตร์
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ
7. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.วิพงษ์ชยั ร้ องขันแก้ ว อาจารย์ประจาภาควิชาสันทนาการ
คณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
8. อาจารย์ ดร.พิชญาวีร์ ภานุรัชต์ฐนนท์
อาจารย์ประจาภาควิชาวิทยาศาสตร์
การกีฬา คณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
9. อาจารย์ ดร.สุเมษย์ หนกหลัง
อาจารย์ประจาคณะบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
10. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.ศักดิภทั ร์ เฉลิมพุฒิพงศ์
อาจารย์ประจาสาขาวิชานันทนาการ
ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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11. อาจารย์ ดร.กัลพฤกษ์ พลศร

12. อาจารย์ ดร.วณัฐพงศ์ เบญจพงศ์

13. อาจารย์ ดร.วิมลมาลย์ สมคะเน

14. อาจารย์ ดร.วิรัตน์ ทองแก้ ว

15. นางผุสดี เจริญสุข

16. นายหลักเพชร ดีรัศมี

17. นายศรุติ เดชวิถี

อาจารย์ประจาสาขาวิชานันทนาการ
ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์ประจาภาควิชาพลานามัย
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
อาจารย์ประจาภาควิชาพลานามัย
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
อาจารย์ประจาสาขาวิชา
การจัดการธุรกิจ การท่องเที่ยว
และนันทนาการ
คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ ธานี
นักวิชาการศูนย์เยาวชน
ชานาญการพิเศษ
หัวหน้ ากลุม่ งานจัดกิจกรรมกีฬา
และการกีฬา ศูนย์สร้ างสุขทุกวัย
กรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปนุ่ )
นักวิชาการศูนย์เยาวชนชานาญการ
ศูนย์สร้ างสุขทุกวัยวัดฉัตรแก้ วจงกลณี
กรุงเทพมหานคร
นักวิชาการศูนย์เยาวชนชานาญการ
ศูนย์สร้ างสุขทุกวัยบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร
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รายนามผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาคุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ด้ วยการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หา (Content Validity) จานวน 5 คน
1. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.วิพงษ์ชยั ร้ องขันแก้ ว อาจารย์ประจาภาควิชาสันทนาการ
คณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
2. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.ศักดิภทั ร์ เฉลิมพุฒิพงศ์
อาจารย์ประจาสาขาวิชานันทนาการ
ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. อาจารย์ ดร.กัลพฤกษ์ พลศร
อาจารย์ประจาสาขาวิชานันทนาการ
ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. อาจารย์ ดร.วณัฐพงศ์ เบญจพงศ์
อาจารย์ประจาภาควิชาพลานามัย
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
5. อาจารย์ ดร.วิมลมาลย์ สมคะเน
อาจารย์ประจาภาควิชาพลานามัย
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ภาคผนวก ข
ใบอนุญาตการทาวิจัยในมนุษย์

ภาคผนวก ค
แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้ านการดาเนินงาน
ด้ วยการประยุกต์ ใช้ เทคนิคเดลฟาย (Delphi technique)
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ประวัตผิ ้ ูเขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
วุฒกิ ารศึกษา

ที่อยู่ปัจจุบัน
ผลงานตีพมิ พ์

รางวัลที่ได้ รับ

รัชราวไล สว่างอรุณ
9 เมษายน 2530
จังหวัดกาญจนบุรี
พ.ศ. 2552 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนันทนาการ
จากมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
พ.ศ. 2556 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการกีฬา นันทนาการ
และการท่องเที่ยว จากมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
79/70 เอ็มเมอรัลเร็สซิเด้ นท์ รัชดา คอนโด ซอยกิจการ แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ทัศนคติที่มีตอ่ การเข้ าร่วมโปรแกรมนันทนาการของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 วารสารคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ปี ที่ 16 เล่มที่ 1 เดือนมกราคม-เดือนมิถนุ ายน 2556
-

