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วตัถปุระสงค์ของงานวิจัยและพฒันานีเ้พื่อพฒันาโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้งเพื่อสร้างเสริม

การเป็นผู้น าของเยาวชนอาสาสมคัรการท่องเที่ยว และศึกษาผลของการเข้าร่วมโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้ง
เพื่อสร้างเสริมการเป็นผู้น าของเยาวชนอาสาสมคัรการท่องเที่ยว  กลุม่ตวัอย่างเป็นกลุม่เยาวชนอาสาสมคัรการ
ทอ่งเที่ยวกลุม่จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี จ านวน 60 คน ที่ได้มาจากการคดักรองด้วยแบบวดัสมรรถนะการเป็นผู้น าที่
ผู้วิจยัสร้างขึน้และวิธีการสุม่ตวัอยา่งแบบสุม่ด้วยการจบัคู่ ออกเป็นกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ กลุม่ละ 30 คน 
กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมการขยายผลของโปรแกรมฯ  ได้มาจากใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชัน้ภูมิจากเยาวชน
อาสาสมคัรการท่องเที่ยวจงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย ได้แก่ ชุมพร นครศรีธรรมราช และพทัลงุ จ านวน 3 จงัหวดั 
จงัหวดัละ 30 คน เคร่ืองมือวิจยัประกอบด้วย: - 1) แบบประเมินความต้องการกิจกรรมนนัทนาการกลางแจ้งของ
เยาวชนอาสาสมคัรการท่องเที่ยวจงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย (IOC อยู่ระหว่าง 0.8-1.0 และค่าความเช่ือมัน่ของ 
Cronbach = 0.854) 2) โปรแกรมนันทนาการกลางแจ้งที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้  ผ่านการตรวจความเที่ยงตรงเชิง
ประจักษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน 3) แบบวดัการเป็นผู้น า (IOC อยู่ระหว่าง 0.8-1.0 และค่าความเช่ือมัน่ของ 
Cronbach = 0.852) และ 4) โปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้งเพื่อสร้างเสริมการเป็นผู้น าของเยาวชนอาสาสมคัร
การท่องเที่ยว ผ่านการตรวจความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาจากผู้ทรงคณุวฒุิ 5 ท่าน วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และการทดสอบค่าที ผลการวิจยัพบว่า: - 1) ภายหลงัการเข้าร่วมโปรแกรมฯ 8 สปัดาห์ กลุม่ทดลองมี
ภาวะผู้น าทกุด้านดีขึน้กวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 2) ภายหลงัการขยายผลการใช้
โปรแกรมฯ ของเยาวชนอาสาสมคัรการท่องเที่ยว ทัง้ 3 จงัหวดั พบว่า เยาวชนอาสาสมคัรการท่องเที่ยว มีภาวะ
ผู้น าดีขึน้กว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) คู่มือการใช้โปรแกรมฯ มีความ
เหมาะสมทกุรายการ ที่จะน าไปประยกุต์ใช้ 
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The purpose of this research and development study was to develop an outdoor 

recreation program for the enhancement of leadership among youth tourism volunteers, and to study 
the effects of participation in outdoor recreation programs for the enhancement of youth volunteers of 
leadership. The samples consisted of sixty youth tourism volunteers in Surat Thani province. They 
were selected by competency assessment of leadership among youth tourism volunteers using a 
questionnaire and match-paired sampling to select thirty volunteers in the experimental group and 
thirty volunteers in the control group. The samples of the extended study were selected by stratified 
random sampling from the three provinces including Chumphon, Nakhon Sri Thammarat and 
Phatthalung Province with thirty participants for each region. The research instruments included this 
following: - 1) needs assessment for an outdoor recreation questionnaire (IOC: 0.8-1.0, Cronbach's 
Alpha reliability = 0.854); 2) outdoor recreation program for the enhancement of leadership 
among youth tourism volunteers (the face validity was approved by five leisure experts); 3) the 
leadership of youth tourism volunteers scale (IOC: 0.8-1.0, Cronbach's Alpha reliability = 0.852);  and 
4) a manual for the outdoor recreation program for the enhancement of leadership among youth 
tourism volunteers were approved in terms of content validity by five experts. The data were 
analyzed by using percentage, mean, standard deviation and a t-test. The findings were as follows: - 
1) after attending the eight-week outdoor recreation program, the experimental group had better 
leadership of youth tourism volunteers overall than before attended at the statistical of .05.; 2) the 
extended studies in 3 provinces had better overall of leadership than youth tourism volunteers than 
before the extended program at a level of .05; and the manual of outdoor recreation programs on the 
enhancement of leadership among youth tourism volunteers were the most appropriate for further 
applications. 
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ความรู้เป็นก าลงัใจและให้การสนบัสนนุผู้วิจยัด้วยดีตลอดมา 

  
  

วิรัตน์  ทองแก้ว 
 

 

 



 

สารบัญ 

 หน้า 
บทคดัย่อภาษาไทย ................................................................................................................ ง 

บทคดัย่อภาษาองักฤษ ........................................................................................................... จ 

กิตตกิรรมประกาศ .................................................................................................................. ฉ 

สารบญั ................................................................................................................................. ช 

สารบญัตาราง ........................................................................................................................ ฎ 

สารบญัรูปภาพ ..................................................................................................................... ฑ 

บทท่ี 1 บทน า ......................................................................................................................... 1 

ภมูิหลงั ............................................................................................................................. 1 

ความมุง่หมายของการวิจยั ................................................................................................. 6 

ความส าคญัของการวิจยั .................................................................................................... 6 

ขอบเขตของการวิจยั .......................................................................................................... 7 

กลุม่ประชากรท่ีใช้ในงานวิจยั ....................................................................................... 7 

กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั ......................................................................................... 7 

ตวัแปรท่ีศกึษา ............................................................................................................ 7 

นิยามศพัท์เฉพาะ ............................................................................................................... 8 

กรอบแนวคดิในการวิจยั ..................................................................................................... 9 

บทท่ี 2 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง .................................................................................. 10 

ตอนท่ี 1 โปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้ง ............................................................................ 11 

1.1 ความหมายของนนัทนาการกลางแจ้ง ................................................................... 11 

1.2 วตัถปุระสงค์ ความส าคญัและคณุคา่ของนนัทนาการกลางแจ้ง .............................. 13 

1.3 รูปแบบของประสบการณ์ทางนนัทนาการกลางแจ้ง ............................................... 15 

  



  ซ 

1.4 แนวคิดเก่ียวกบันนัทนาการกลางแจ้ง ................................................................... 21 

1.5 ความหมายของโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้ง ..................................................... 23 

1.6 องค์ประกอบหลกัของโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้ง ............................................. 24 

1.7 วงจรของโปรแกรมและการพฒันาโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้ง ........................... 31 

ตอนท่ี 2 การเป็นผู้น านนัทนาการกลางแจ้ง ........................................................................ 60 

2.1 ความหมายและความส าคญัของการเป็นผู้น านนัทนาการกลางแจ้ง ........................ 60 

2.2 บทบาทและการท าหน้าท่ีของการเป็นผู้น านนัทนาการกลางแจ้ง ............................. 62 

2.3 คณุลกัษณะของการเป็นผู้น านนัทนาการกลางแจ้ง ................................................ 68 

2.4 รูปแบบและทฤษฏีท่ีเก่ียวข้องกบัการเป็นผู้น านนัทนาการกลางแจ้ง ........................ 73 

ตอนท่ี 3 การเป็นเยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียว ............................................................. 76 

3.1 ความหมายและความส าคญัของการเป็นเยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียว ............. 76 

3.2 ผลลพัธ์และการท าหน้าท่ีของเยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียว ............................... 82 

3.3 การพฒันาเยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียว ......................................................... 85 

ตอนท่ี 4 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ............................................................................................. 92 

4.1 งานวิจยัในประเทศ .............................................................................................. 92 

4.2 งานวิจยัตา่งประเทศ ............................................................................................ 95 

บทท่ี 3  วิธีด าเนินการวิจยั ................................................................................................... 100 

การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอยา่ง .............................................................. 101 

ประชากร ................................................................................................................ 101 

การเลือกกลุม่ตวัอย่าง ............................................................................................. 101 

การสร้างและหาคณุภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ............................................................ 101 

แผนการทดลอง ....................................................................................................... 102 

การเก็บรวบรวมข้อมลู .................................................................................................... 108 



  ฌ 

สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ผล ............................................................................................ 110 

บทท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมลู ............................................................................................. 111 

สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู .............................................................................. 111 

ผลการวิเคราะห์ข้อมลู .................................................................................................... 111 

ตอนท่ี 1 การพฒันาโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้งเพ่ือสร้างเสริมการเป็นผู้น าของเยาวชน
อาสาสมคัรการทอ่งเท่ียว ................................................................................ 112 

1. ผลการประเมินความต้องการในการเข้าร่วมโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้งของ
เยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียว ........................................................ 112 

2. ผลการพฒันาโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้งเพ่ือสร้างเสริมการเป็นผู้น าของ
เยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียว ........................................................ 116 

ตอนท่ี 2 ผลการใช้โปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้งเพ่ือสร้างเสริมการเป็นผู้น าของเยาวชน
อาสาสมคัรการทอ่งเท่ียว ................................................................................ 116 

1. ผลจากการทดลองโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้งเพ่ือสร้างเสริมการเป็นผู้น าของ
เยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียว ........................................................ 117 

2. ผลจากการขยายผลโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้งเพ่ือสร้างเสริมการเป็นผู้น า
ของเยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียว .................................................. 137 

1. ผลการทดลองเยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียวจงัหวดัชมุพร............ 137 

2. ผลการทดลองเยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียวจงัหวดันครศรีธรรมราช
 ......................................................................................... 144 

3. ผลการทดลองเยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียวพทัลงุ ...................... 151 

บทท่ี 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ........................................................................... 159 

ความมุง่หมายของการวิจยั ............................................................................................. 159 

สรุปผลการวิจยั .............................................................................................................. 159 

ตอนท่ี 1 การพฒันาโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้งเพ่ือสร้างเสริมการเป็นผู้น าของเยาวชน
อาสาสมคัรการทอ่งเท่ียว ................................................................................ 159 



  ญ 

1. ผลการศกึษาประเมินความต้องการการเข้าร่วมโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้ง
ของเยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียว .................................................. 159 

2. ผลการพฒันาโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้งเพ่ือสร้างเสริมการเป็นผู้น าของ
เยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียว ........................................................ 161 

ตอนท่ี 2 ผลการใช้โปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้งเพ่ือสร้างเสริมการเป็นผู้น าของเยาวชน
อาสาสมคัรการทอ่งเท่ียว ................................................................................ 161 

2. ผลจากการขยายผลโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้งเพ่ือสร้างเสริมการเป็นผู้น า
ของเยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียว .................................................. 163 

อภิปรายผลการวิจยั ....................................................................................................... 167 

ตอนท่ี 1 ผลการศกึษาความต้องการกิจกรรมนนัทนาการกลางแจ้งของเยาวชนอาสาสมคัร
การทอ่งเท่ียว ................................................................................................. 167 

ตอนท่ี 2 ผลการทดลองใช้โปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้งเพ่ือสร้างเสริมการเป็นผู้น าของ
เยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียว .................................................................... 169 

ตอนท่ี 3 การขยายผลโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้งเพ่ือสร้างเสริมการเป็นผู้น าของ
เยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียว 3 จงัหวดั ...................................................... 172 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั ................................................................................... 176 

ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจยัครัง้ตอ่ไป .................................................................. 176 

บรรณานกุรม ..................................................................................................................... 178 

ภาคผนวก .......................................................................................................................... 183 

ประวตัผิู้ เขียน ..................................................................................................................... 347 

 



 

สารบัญตาราง 

 หน้า 
ตาราง 1 ประเดน็ท่ีต้องวิเคราะห์ไปสูก่ารพฒันาพนัธกิจ .......................................................... 54 

ตาราง 2 แสดงสภาพและข้อมลูทัว่ไปของเยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียว ............................ 112 

ตาราง 3 แสดงต้องการในการเข้าร่วมโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้งของเยาวชนอาสาสมคัรการ
ทอ่งเท่ียว ........................................................................................................................... 113 

ตาราง 4 แสดงการประเมินความต้องการกิจกรรมนนัทนาการกลางแจ้ง ................................. 114 

ตาราง 5 ความถ่ีและร้อยละระหวา่งกลุม่ควบคมุและกลุ่มตวัอยา่งของเยาวชนอาสาสมคัรการ
ทอ่งเท่ียวจงัหวดัสรุาษฏร์ธานี .............................................................................................. 118 

ตาราง 6 ผลการทดสอบความแตกตา่งของระดบัการเป็นผู้น าจากแบบวดัการเป็นผู้น าระหวา่งกลุม่
ทดลองกบักลุม่ควบคมุของเยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียวจงัหวดัสรุาษฏร์ธานีก่อนเข้าร่วม
โปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้ง ............................................................................................ 119 

ตาราง 7 ผลการทดสอบความแตกตา่งของระดบัการเป็นผู้น าจากแบบวดัการเป็นผู้น าระหวา่งกลุม่
ทดลองหลงัเข้าร่วมโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้งกบักลุ่มควบคมุของเยาวชนอาสาสมคัรการ
ทอ่งเท่ียวจงัหวดัสรุาษฏร์ธานี .............................................................................................. 123 

ตาราง 8 ผลการทดสอบความแตกตา่งของระดบัการเป็นผู้น าจากแบบวดัการเป็นผู้น าภายในกลุม่
ทดลองก่อนและหลงัเข้าร่วมโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้งของเยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียว
จงัหวดัสรุาษฏร์ธานี ............................................................................................................ 127 

ตาราง 9 ผลการทดสอบความแตกตา่งของระดบัการเป็นผู้น าจากแบบวดัการเป็นผู้น าภายในกลุม่
ควบคมุก่อนสปัดาห์ท่ี 1 และหลงัสปัดาห์ท่ี 8 ของกลุม่เยาวชนอาสาสมคัรการท่องเท่ียวจงัหวดั
สรุาษฏร์ธานี ...................................................................................................................... 131 

ตาราง 10 ผลการประเมินรายข้อของความพงึพอใจของกลุม่ทดลองตอ่การเข้าร่วมโปรแกรม
นนัทนาการกลางแจ้งเพ่ือสร้างเสริมการเป็นผู้น าของเยาวชนอาสาสมคัรการท่องเท่ียวจงัหวดั
สรุาษฏร์ธานี ...................................................................................................................... 135 

  



  ฏ 

ตาราง 11 ผลการประเมินรายด้านของความพงึพอใจของกลุม่ทดลองตอ่การเข้าร่วมโปรแกรม
นนัทนาการกลางแจ้งเพ่ือสร้างเสริมการเป็นผู้น าของเยาวชนอาสาสมคัรการท่องเท่ียวจงัหวดั
สรุาษฏร์ธานี ...................................................................................................................... 136 

ตาราง 12 ความถ่ีและร้อยละของเยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียวจงัหวดัชมุพร .................... 137 

ตาราง 13 ผลการทดสอบความแตกตา่งของระดบัการเป็นผู้น าจากแบบวดัการเป็นผู้น าก่อนและ
หลงัเข้าร่วมโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้งของเยาวชนอาสาสมคัรการท่องเท่ียวจงัหวดัชมุพร 138 

ตาราง 14 ผลการประเมินรายข้อของความพงึพอใจตอ่การเข้าร่วมโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้ง
เพ่ือสร้างเสริมการเป็นผู้น าของเยาวชนอาสาสมคัรการท่องเท่ียวจงัหวดัชมุพร ........................ 142 

ตาราง 15 ผลการประเมินรายด้านของความพงึพอใจตอ่การเข้าร่วมโปรแกรมนนัทนาการ
กลางแจ้งเพ่ือสร้างเสริมการเป็นผู้น าของเยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียวจงัหวดัชมุพร .......... 143 

ตาราง 16 ความถ่ีและร้อยละของเยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียวจงัหวดันครศรีธรรมราช ..... 144 

ตาราง 17 ผลการทดสอบความแตกตา่งของระดบัการเป็นผู้น าจากแบบวดัการเป็นผู้น าก่อนและ
หลงัเข้าร่วมโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้งของเยาวชนอาสาสมคัรการท่องเท่ียวจงัหวดั
นครศรีธรรมราช ................................................................................................................. 145 

ตาราง 18 ผลการประเมินรายข้อของความพงึพอใจตอ่การเข้าร่วมโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้ง
เพ่ือสร้างเสริมการเป็นผู้น าของเยาวชนอาสาสมคัรการท่องเท่ียวจงัหวดันครศรีธรรมราช ......... 149 

ตาราง 19 ผลการประเมินรายด้านของความพงึพอใจตอ่การเข้าร่วมโปรแกรมนนัทนาการ
กลางแจ้งเพ่ือสร้างเสริมการเป็นผู้น าของเยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียวจงัหวดันครศรีธรรมราช
 ......................................................................................................................................... 150 

ตาราง 20 ความถ่ีและร้อยละของเยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียวจงัหวดัพทัลงุ .................... 151 

ตาราง 21 ผลการทดสอบความแตกตา่งของระดบัการเป็นผู้น าจากแบบวดัการเป็นผู้น าก่อนและ
หลงัเข้าร่วมโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้งของเยาวชนอาสาสมคัรการท่องเท่ียวจงัหวดัพทัลงุ 152 

ตาราง 22 ผลการประเมินรายข้อของความพงึพอใจตอ่การเข้าร่วมโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้ง
เพ่ือสร้างเสริมการเป็นผู้น าของเยาวชนอาสาสมคัรการท่องเท่ียวจงัหวดัพทัลงุ ........................ 156 

ตาราง 23 ผลการประเมินรายด้านของความพงึพอใจตอ่การเข้าร่วมโปรแกรมนนัทนาการ
กลางแจ้งเพ่ือสร้างเสริมการเป็นผู้น าของเยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียวจงัหวดัพทัลงุ .......... 157 



  ฐ 

ตาราง 24 เปรียบเทียบความแตกตา่งหลงัเข้าร่วมโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้งเพ่ือสร้างเสริม
การเป็นผู้น าของเยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียวในกลุม่ทดลอง (Research และกลุม่ขยายผล 
(Development) ................................................................................................................. 166 

ตาราง 25 คา่ประเมินคูมื่อโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้งเพ่ือสร้างเสริมการเป็นผู้น าของเยาวชน
อาสาสมคัรการทอ่งเท่ียว จากผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 5 ทา่น ................................................... 167 

 



 

สารบัญรูปภาพ 

 หน้า 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการพฒันาโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้ง เพ่ือสร้างเสริมการเป็น
ผู้น าของเยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียว ................................................................................ 9 

ภาพประกอบ 2 นนัทนาการกลางแจ้งเสมือนกิจกรรมและ ประสบการณ์ท่ีเกิดขึน้ภายใต้ทรัพยากร
ทางธรรมชาติ ....................................................................................................................... 11 

ภาพประกอบ 3 นนัทนาการกลางแจ้งมุง่สนใจในจดุร่วมระหวา่งมิตมินษุย์ และมิตทิรัพยากรทาง
ธรรมชาติ ............................................................................................................................. 12 

ภาพประกอบ 4 ความต้องการและการเข้าร่วม ....................................................................... 15 

ภาพประกอบ 5 การจดัล าดบัขัน้ของความต้องการส าหรับโอกาสทางนนัทนาการ ..................... 16 

ภาพประกอบ 6 กระบวนการตดัสินใจในนนัทนาการกลางแจ้ง ................................................ 17 

ภาพประกอบ 7 รูปแบบของประสบการณ์นนัทนาการกลางแจ้ง .............................................. 20 

ภาพประกอบ 8 ระยะของประสบการณ์นนัทนาการกลางแจ้ง .................................................. 21 

ภาพประกอบ 9 กรอบแนวคิดการจดัการนนัทนาการกลางแจ้ง ................................................ 22 

ภาพประกอบ 10 การบริหารจดัการโปรแกรมกลางแจ้งต้องการความเช่ียวชาญในสมรรถนะด้าน
ทกัษะ 4 ประการ .................................................................................................................. 25 

ภาพประกอบ 11 สมรรถนะด้านทกัษะ .................................................................................. 25 

ภาพประกอบ 12 การท าหน้าท่ีของพืน้ฐานด้านปรัชญา .......................................................... 30 

ภาพประกอบ 13 ความสมัพนัธ์ระหวา่ง แนวคิด FDR และโปรแกรม/การให้บริการ ................... 31 

ภาพประกอบ 14 กระบวนการของวงจรการเขียนโปรแกรม ..................................................... 31 

ภาพประกอบ 15 ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่กระบวนการในการวางแผน ................................................ 34 

ภาพประกอบ 16 รูปแบบเชิงเหตผุล (ดดัแปลงจาก Kellogg Foundation, 2004) ..................... 35 

ภาพประกอบ 17 ความตอ่เน่ืองของบริการและการเขียนโปรแกรม ........................................... 42 

ภาพประกอบ 18 กระบวนการของนนัทนาการกลางแจ้ง ......................................................... 45 

  



  ฒ 

ภาพประกอบ 19 ขัน้ตอนส าหรับการพฒันาแผนการจดัการความเส่ียง(การสร้างแผนให้ครอบคลมุ
 ........................................................................................................................................... 48 

ภาพประกอบ 20 ความเส่ียงสามารถขจดัได้ในปัจจยัท่ีแตกตา่งกนัทัง้ 4 องค์ประกอบ .............. 49 

ภาพประกอบ 21วงจรของการพฒันาโปรแกรม ...................................................................... 53 

ภาพประกอบ 22 ความสมัพนัธ์ของพนัธกิจไปสูค่วามต้องการของบคุคล ชมุชนและองค์กร ....... 55 

ภาพประกอบ 23 ทฤษฎีการไหลล่ืน ....................................................................................... 56 

ภาพประกอบ 24 กระบวนทศัน์ด้านประสบการณ์ท่ีผจญภยั .................................................... 58 

ภาพประกอบ 25 ระดบัของผู้น านนัทนาการและการจดัการ .................................................... 65 

ภาพประกอบ 26 ระดบัของผู้น า ............................................................................................ 67 

ภาพประกอบ 27 ข้อสมมตพืิน้ฐานของทฤษฎีท่ีอาจเกิดขึน้ได้ของ ฟรีดเวอร์ ............................. 68 

ภาพประกอบ 28 รูปแบบของการเป็นผู้น ากลางแจ้งท่ีเป็นล าดบัตอ่เน่ืองกนั ............................. 74 

ภาพประกอบ 29 รูปแบบของการเป็นผู้น าตามสถานการณ์ตา่งๆ ............................................. 74 

ภาพประกอบ 30 ธรรมชาตขิองการเป็นผู้น า .......................................................................... 75 

 



 

บทที่ 1 
บทน า 

 

ภูมิหลัง 
ในสงัคมโลกยุคศตวรรษท่ี 21 เทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  มนุษย์มีการ

เปล่ียนวิถีชีวิตและรูปแบบของการด าเนินชีวิตกลายเป็นสงัคมแห่งเทคโนโลยีมากขึน้ บทบาทของ
ยคุแห่งข้อมลูข่าวสารส่งผลตอ่มนษุย์อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ทัง้ทางตรงและทางอ้อม  สภาพสงัคมท่ี
เปล่ียนไปส่งผลต่อรูปแบบของการด าเนินชีวิตของมนุษย์ท่ีเปล่ียนไปเช่นกัน  มนุษย์มีการแข่งขนั
กนัมากย่ิงขึน้และเอารัดเอาเปรียบกันเพ่ือได้มาซึ่งสิทธ์ิท่ีเหนือบุคคลอ่ืนจึงส่งผลต่อความเป็นอยู่
ของมนษุย์ท่ีเปล่ียนไปได้อย่างชดัเจน  การเอารัดเอาเปรียบกนัสงูขึน้ การเห็นประโยชน์ส่วนตนเป็น
ท่ีตัง้แก่งแย่งชิงดีกนั เหล่านีเ้ป็นสิ่งท่ีเปล่ียนไปอย่างเห็นภาพจนชินตา  ด้วยเหตนีุก้ารด าเนินชีวิตท่ี
ต้องไล่ตามเทคโนโลยี  ส่งผลให้มนุษย์พยายามเสาะแสวงหาวิธีการเพ่ือให้ได้มาซึ่งชีวิตท่ีดี มี
ความสุขวิธีการท่ีท าให้มนุษย์เกิดความสุขได้นัน้อาจจะมีหลายวิธีซึ่งหนึ่งวิธีท่ีดีท่ีสุด คือ การใช้
เวลาว่าง  อริสโตเติล (Aristotle as cited in Human Kinetics, 2006) กล่าวว่า การใช้เวลาว่างท า
ให้มนษุย์เกิดความสขุ เม่ือศกึษาให้ลึกลงไปจะเห็นได้ว่า การใช้เวลาว่างเป็นเวลาของแตล่ะบคุคล
ท่ีหลงัจากงาน หลงัจากการนอนและนอกเหนือความต้องการพืน้ฐานท่ีเกิดขึน้  ในปัจจบุนันีก้ารใช้
เวลาว่างมีหลากหลายรูปแบบซึง่ผลท าให้ผู้ เข้าร่วมเกิดการพฒันาการในด้านตา่ง ๆ มากมาย  การ
ใช้เวลาว่างท่ีมีส่วนในการช่วยให้ผู้ เข้าร่วมได้ท าประโยชน์ให้เกิดขึน้ทางต่อตนเองและผู้ อ่ืนอย่าง
เป็นรูปธรรมท่ีสดุ คือ การเป็นอาสาสมคัรในการใช้เวลาวา่ง 

การเป็นอาสาสมัครเปรียบเสมือนการใช้เวลาว่างท่ีมีคุณค่ามาก นอกจากท่ีจะพัฒนา
ตนเองแล้วนัน้ ยังท าประโยชน์ให้กับผู้ อ่ืนอีกด้วย ซึ่งการเป็นอาสาสมัครในการใช้เวลาว่างนัน้มี
พืน้ฐานจากความพึงพอใจท่ีเกิดขึน้ภายในตนเอง และประสบการณ์ท่ีได้รับท่ีมีความเพลิดเพลินท่ี
เกิดขึน้ กลุ่มบคุคลเหลานี ้เรียกว่า อาสาสมคัร  ตามท่ี คอร์บิน  (Corbin as cited in Mccarville & 
Mackay, 2013) กล่าวถึง  การเป็นอาสาสมัครเป็น กิจกรรมบางอย่างท่ีมีอิสระซึ่งท าให้เกิด
ประโยชน์ต่อบุคคลอ่ืน กลุ่มหรือสถานการณ์ต่าง ๆ  ซึ่งมุมมองของการเป็นอาสาสมัครจะให้
ความส าคญัตอ่การกระท าด้วยเจตจ านงเสรี  การเป็นอาสาสมคัรของแตล่ะบคุคลนัน้เป็นเพราะเขา
เลือกท่ีจะท าและไมไ่ด้หวงัตอ่คา่ตอบแทนหรือไม่ได้รับเงินจากการปฏิบตักิิจกรรมอาสาสมคัรนัน้ใน
ช่วงเวลาว่าง  จะเห็นได้ว่ากิจกรรมอาสาสมคัรจะส่งผลให้บคุคลนัน้ได้เห็นถึงคณุคา่ในการปฏิบตัิ
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ให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคลอ่ืน โดยไม่หวงัสิ่งตอบแทน   นอกเหนือจากนีแ้ล้ว การเป็นอาสาสมัคร
และการใช้เวลาว่างมีลกัษณะท่ีร่วมกนั 2 ประการ คือ มีพืน้ฐานจากกิจกรรมท่ีเลือกอย่างอิสระ มี
แรงจูงใจภายในเป็นจุดเร่ิมต้นและท าให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคล  ซึ่งในช่วงเวลาท่ีมีความส าคญั
ของการเร่ิมต้นของการเป็นอาสาสมคัร คือ ชว่งวยัรุ่นท่ีเป็นชว่งเวลาส าคญัของชีวิตมนษุย์ และชว่ง
ท่ีส าคญัต่อการพัฒนาไปสู่ผู้ ใหญ่ท่ีดีในอนาคต สอดคล้องกับวิทและคาร์เวล (Witt & Caldwell, 
2005)  ท่ีกล่าวว่า การเป็นอาสาสมัครในช่วงวัยรุ่นนัน้ เป็นบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้ องต่อการ
ให้บริการของชมุชนซึ่งอาสาสมคัรท่ีท ากิจกรรมด้านพลเมืองท่ีส่งผลตอ่จริยธรรมในการท างานเม่ือ
เป็นผู้ ใหญ่ในอนาคต นอกเหนือจากนีก้ารเป็นอาสาสมคัรในวยัรุ่นนัน้ท าให้ไม่ตัง้ครรภ์ก่อนวยัอนั
ควร ไมต่ดิยา และมีผลการเรียนท่ีดีทัง้ทางจิตวิทยารวมถึงผลลพัธ์ด้านอาชีพอีกด้วย   

อิ ริคสัน  (Erickson, 1950 as cited in Haski-Leventhal, Ronel, York, & Ben-David, 
2008) กล่าวว่า วัยรุ่นเป็นช่วงเวลาท่ีชีใ้ห้เห็นถึงความเป็นตวัตนท่ีมีความสับสน และการได้รับ
อิทธิพลจากเพ่ือนมากท่ีสุด ซึ่งในการระบุถึงความเป็นตวัตนนัน้จะหมายถึงเขาเป็นอย่างไร และ
เหมาะสมต่อสังคมท่ีอาศยัอยู่หรือไม่  ด้วยเหตุผลเหล่านีจ้ึงเกิดความต้องการเพ่ือให้วยัรุ่นมีการ
เรียนรู้ชีวิต และรูปแบบของชีวิตไปสู่ภาพลักษณ์ของตนเองท่ีดี  ดงันัน้วยัรุ่นจึงเป็นช่วงเวลาท่ีมี
ความส าคญัต่อการพฒันาการเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีตัง้และเร่ิมท างานเพ่ือชุมชนต่อไป ซึ่ง
ฟอร์นาส (Fornas, 1995 as cited in Witt & Caldwell, 2005) กล่าวเพิ่มเติมว่า เยาวชนมี 2 ด้าน 
คือ ด้านลบกล่าวคือ เยาวชนเป็นช่วงเวลาท่ีมีความเก่ียวข้องกับภัยอนัตราย  ซึ่งการไม่รู้เป็นสิ่งท่ี
นา่กลวัท่ีเช่ือมโยงกบัสาเหตท่ีุท าให้เกิดความเส่ือมโทรมด้านวฒันธรรมท่ีเก่ียวข้องกบัศีลธรรมและ
กฎเกณฑ์ต่าง ๆของเยาวชนจนกลายเป็นสญัญาณในเกิดการกระท าความผิดและการละเมิดยุค
สมัยต่าง ๆได้  ในด้านบวก กล่าวถึง เยาวชนมีความเช่ือมโยงกับอนาคตในภายภาคหน้า  ชีวิต
ใหม่ๆ และความเจริญก้าวหน้าตอ่ไป  เยาวชนจะเป็นผู้ ใหญ่ในอนาคต  บางคนจะต้องมีอ านาจและ
สามารถเป็นผู้ตดัสินใจในสิ่งตา่ง ๆได้  นอกจากนี ้วิทและคาร์เวล  (Witt & Caldwell, 2005) กล่าว
ว่า เยาวชนจะต้องเผชิญกับความท้าทายต่าง ๆของการเป็นผู้ ใหญ่ในอนาคต เขาจึงมีความ
ต้องการทักษะและความรู้ต่าง ๆท่ีมีความเหมาะสมเพ่ือให้ประสบความส าเร็จมากท่ีสุดเท่าท่ีจะ
เป็นไปได้  การใช้เวลาวา่งและนนัทนาการท่ีเก่ียวข้องกบัการเป็นอาสาสมคัรจงึเป็นส่วนท่ีส าคญัใน
การใช้เวลาว่างเพ่ือปฏิบตัิกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมีคุณค่าต่อตนเอง  กลุ่มเยาวชนต้องมีพัฒนาทักษะ
ชีวิตท่ีมีความส าคญั ท่ีส่งผลไปสู่วนัผู้ ใหญ่ตอ่ไป  เยาวชน คือ ค าท่ีใช้ก าหนดช่วงของชีวิตระหว่าง
วัยเด็กและการเจริญเติบโตท่ีเต็มท่ี  ค าว่าวัยรุ่นได้รับการสนับสนุนโดย ฮอลล์  (Hall, 1904 as 
cited in Edginton, Hudson, Scholl, & Lauzon, 2011) กล่าวว่า วยัรุ่นเป็นแนวคิดของช่วงในการ
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พฒันาของมนษุย์ ซึง่เป็นชว่งเวลาของการพฒันาทัง้ทางกาย สงัคม และศีลธรรมท่ีดีท่ีสดุ  นิวแมน 
เช่ือว่า แนวความคิดของตวัเองเร่ิมต้นได้จากการสร้างในช่วงวยัรุ่น  ความสามารถทางความรู้สึก 
การอยู่ดีทางสังคมและทักษะชีวิตท่ีมีความส าคัญ ท่ีสามารถสร้างในช่วงวัยนีแ้ละพัฒนาไปสู่
ผู้ ใหญ่  หนึ่งในมุมมองของเยาวชนท่ีมีความเส่ียงคือการท างานของผู้ น านันทนาการและการ
ให้บริการการใช้เวลาว่าง มุมมองของเยาวชนจากการก าหนดเป้าหมายคือการจดัโปรแกรมเพ่ือ
รักษาและปอ้งกนัท่ีจะท าให้เยาวชนสามารถจดัการกบัสถานการณ์ทางลบได้ เช่น แอลกอฮอล์และ
การติดยา  การปล่อยให้เวลาว่างให้เปล่าประโยชน์  เยาวชนเป็นบุคคลท่ีมีความส าคัญซึ่ง
ผู้ เช่ียวชาญนันทนาการ อุทยาน และการใช้เวลาว่างท่ีท างานกับเยาวชนจะเป็นการใช้ในการ
ก าหนดเป้าหมายเพ่ือช่วยเยาวชนให้ดีขึน้  เปา้หมายคือการช่วยสร้างเยาวชนไปสู่ความเช่ือมัน่ใน
ตนเอง ความเป็นอิสระและการตดัสินใจท่ีเป็นผู้ ใหญ่อย่างฉลาด  วิธีการท าจะท างานกบัเยาวชน
เป็นเคร่ืองมือในการยอมรับทางสงัคมและเน้นถึงการช่วงให้เยาวชนพฒันาทกัษะชีวิตรวมไปถึงสิ่ง
ท่ีคณุค่าท่ีน าไปสู่ชีวิตในวยัผู้ ใหญ่ เอ็ดจินตนั และโอลิวิล่า (Edginton & Oliveira, 1995 as cited 
in Edginton et al., 2011) กล่าวว่า แนวความคิดของการพัฒนาเยาวชนเป็นมิติ ท่ี มีความ
หลากหลาย ซึง่สามารถมองได้จากการเจริญเตบิโตของมนษุย์ มมุมองทางปรัชญาและมมุมองของ
โปรแกรม   

การศกึษาเก่ียวกบัอาสาสมคัรในการให้บริการมนษุย์นัน้มีการมุ่นเน้นหนกัเพียงในช่วงวยั
ผู้ใหญ่เท่านัน้  แตเ่ม่ือศกึษาลกึลงไปผลปรากฏให้เห็นวา่อาสาสมคัรในวยัผู้ ใหญ่ 44% ของจ านวน
อาสาสมคัรทัง้หมดท่ีท าการศึกษาเร่ิมท างานอาสาสมคัรเพ่ือชุมชนตัง้แต่ในช่วงของวยัรุ่นซึ่งเป็น
จ านวนถึงสองเท่าของอาสาสมคัรท่ีไม่เคยเป็นอาสาสมคัรตัง้แตย่งัเป็นเยาวชน  (Haski-Leventhal 
et al., 2008) ซึ่งในการน าเอากลุ่มเยาวชนมาปลกูฝังในการใช้เวลาว่างโดยการเป็นอาสาสมคัรจึง
มีส่วนจ าเป็นต่อรากฐานของการพฒันาตนเองท่ีและควรคา่ตอ่การสนบัสนนุ  นอกจากนี ้คอร์บิน  
(Corbin as cited in Mccarville & Mackay, 2013) กล่าวว่า การเป็นอาสาสมัครเป็นเร่ืองท่ีสิ่ง
ส าคัญส าหรับการใช้เวลาว่างนักเรียนและผู้ ท่ีฝึกปฏิบัติในอนาคต เน่ืองจากหน้าท่ีในการเป็น
อาสาสมคัรเป็นเหมือนกิจกรรมการใช้เวลาว่าง วิธีการทางนนัทนาการและการน าสง่การให้บริการ
ในการใช้เวลาว่างควบคู่กนัไปด้วยกัน  อาสาสมคัรจะสมัผสัได้ถึงมมุมองของการใช้ชีวิตในชุมชน
ในอนาคต  การเป็นอาสาสมคัรจึงกลายเป็นรากฐานในการด าเนินชีวิตของเยาวชนตอ่ไปในอนาคต 
ซึ่งเยาวชนเป็นกลุ่มบคุคลท่ีมีความเส่ียงตอ่ปัญหาตา่ง ๆท่ีอาจจะเกิดขึน้ในอนาคตได้ เช่น การใช้
ยาหรือแอลกอฮอล์ อาชญากรรมตา่ง ๆ เป็นต้น 
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กลุ่มเยาวชนอาสาสมัครเข้ามามีบทบาทในหลากหลายรูปแบบ หนึ่งในนัน้คือ การ
ท่องเท่ียว การท่องเท่ียวมีบทบาทต่อการพฒันาประเทศจึงจ าเป็นต้องใช้บุคลากรจ านวนมากใน
การขับเคล่ือน  ซึ่งรวมถึงกลุ่มเยาวชนท่ีกลายเป็นอาสาสมัครในการท่องเท่ี ยวทัง้การเป็น
อาสาสมคัรท่ีเป็นประจ าและครัง้คราว  โดยอาจจะก าหนดโดยผา่นสถานท่ีตัง้ทางกายภาพของการ
ท่องเท่ียวนัน้ ๆ  เยาวชนอาสาสมคัรการท่องเท่ียวมีส่วนช่วยให้การท่องเท่ียวของสถานท่ีตัง้นัน้ ๆ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มาเย่ียมชมและสร้างประโยชน์ต่อตนเองและชุมชนได้ อีกทางหนึ่งด้วย  
การน ากลุม่เยาวชนอาสาสมคัรการท่องเท่ียวเข้ามามีบทบาทในรูปแบบของการเข้าร่วมเป็นประจ า 
ตามฤดกูาลและครัง้คราวนัน้ ย่อมส่งผลดีตอ่การปฏิบตัิตนเพ่ือของผู้ อ่ืนมากขึน้ อีกทัง้ยงัช่วยเป็น
การวางรากฐานสู่การเป็นผู้ ใหญ่ท่ีดีในอนาคตตอ่ไป  การน ากิจกรรมไปสู่การสร้างสถานการณ์ให้
เกิดประสบการณ์นัน้จ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะต้องใช้ นนัทนาการมาใช้ในการสร้างประสบการณ์ให้กลุ่ม
เยาวชนอาสาสมัครการท่องเท่ียวได้เกิดการเรียนรู้นัน้มีหลากหลายรูปแบบ  รูปแบบของ
นนัทนาการจึงกลายเป็นกญุแจท่ีส าคญัตอ่การสร้างเรียนรู้ให้เกิดขึน้  การก าหนดเหตกุารณ์จ าลอง
ให้กลุม่เยาวชนได้มีโอกาสในการฝึกฝนตนเองให้เป็นบคุคลท่ีมีคณุคา่มากท่ีสดุในอนาคตซึง่หนึง่ใน
รูปแบบท่ีท าให้กลุม่เยาวชนได้สมัผสัใกล้ชิดกบัธรรมชาติท่ีสดุคือ นนัทนาการกลางแจ้ง 

นนัทนาการกลางแจ้ง คือ กิจกรรมการใช้เวลาว่างกลางแจ้งมีเข้าร่วมอย่างสมัครใจ ซึ่งมี
ความสัมพันธ์ระหว่างปฏิสัมพันธ์ของบุคคลกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ  ลักษณะท่ีจัดขึน้ใช้
วิธีการให้เห็นคุณค่าของนันทนาการกลางแจ้ง  (Jensen, 1995 as cited in Plummer, 2009) 
เสนอว่า วตัถปุระสงค์ 5 ประการของนนัทนาการกลางแจ้ง คือ ท าให้การเห็นคณุค่าของธรรมชาต ิ 
สร้างความพึงพอใจและความเพลิดเพลินของบุคคล  เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย   สร้าง
รูปแบบของพฤติกรรมในแง่บวก และเกิดการให้บริการสู่สิ่งแวดล้อม เพราะฉะนัน้สรุปได้ว่า 
นันทนาการกลางแจ้งมีความสอดคล้องและพิจารณาถึงพฤติกรรมท่ีว่า นันทนาการกลางแจ้ง
เก่ียวข้องกับการเข้าร่วมอย่างสมัครใจในกิจกรรมเวลาว่าง โดยเกิดขึน้กลางแจ้งและการท าให้
บุคคลมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ  ขอบข่ายของนันทนาการกลางแจ้งเป็น
หลากหลายสาขาวิชา  นนัทนาการกลางแจ้งและการจดัการนนัทนาการกลางแจ้งมีความเก่ียวข้อง
เช่ือมโยงระหว่างองค์ประกอบ 2 ประการท่ีแตกต่างอย่างชดัเจน คือ บุคคลและสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาต ิ ดงันัน้กิจกรรมนนัทนาการกลางแจ้ง  เป็นนนัทนาการท่ีเป็นประโยชน์ท่ีการสร้างขึน้โดย
ไม่มีข้อจ ากัด (Mccarville & Mackay, 2013) ประกอบด้วยความสนุกหรือความเพลิดเพลินท่ี
ค้นพบได้จากกลางแจ้ง โดยเก่ียวข้องกับการน าทรัพยากรมาใช้ส าหรับกิจกรรมหรือการเลือก
กิจกรรมนันทนาการกลางแจ้ง เพ่ือให้มีประสบการณ์เกิดขึน้ซึ่งจะขึน้อยู่กับสิ่งแวดล้อมทาง
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ธรรมชาต ินนัทนาการกลางแจ้ง จงึมีความเก่ียวข้องกบัประสบการณ์ทางนนัทนาการท่ีมีผลมาจาก
กิจกรรมนนัทนาการท่ีเกิดขึน้กับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ  การน านนัทนาการกลางแจ้งมาใช้ใน
พฒันาเยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียวนัน้ จึงมีความสอดคล้องตอ่ แผนพฒันานนัทนาการฉบบัท่ี 
3 (พ.ศ.2560-2564) (กรมพลศึกษา กระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา, 2560) ตามยุทธศาสตร์ท่ี 1 คือ 
การส่งเสริมประชาชนให้เห็นคณุคา่ของการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรม
นนัทนาการจนเป็นวิถีชีวิต อีกทัง้ยงัสอดคล้องตอ่ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 
12 (พ.ศ.2560-2564) (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านัก
นายกรัฐมนตรี, 2560) ในยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ โดย
แนวทางการพฒันา กล่าวคือ การพัฒนาเด็กวยัเรียนและวยัรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบ มีความคดิสร้างสรรค์ มีทกัษะการท างานและการใช้ชีวิตท่ีพร้อมเข้าสูต่ลาดงาน  

นอกจากนีใ้นการพฒันาและยกระดบัความสามารถของตนเองให้อยู่ได้ในระดบัของการ
แข่งขนัซึง่ปัจจยัส าคญัในการบง่ชีค้วามส าเร็จนัน้ จ าต้องมี “ภาวะผู้น า” เป็นส าคญั  สอดคล้องกบั
คณะพฒันาทรัพยากรมนษุย์ สถาบนับญัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ร่วมกบัหนงัสือพิมพ์ผู้จดัการ 360 
องศารายสัปดาห์ ได้มองเห็นความส าคัญในการยกระดับองค์กรท่ียอดเย่ียมนัน้ จ าเป็นต้องมี
“ภาวะผู้ น า” ได้จัดอันดับองค์กรท่ีประสบความส าเร็จนัน้ ในเวที “องค์กรยอดผู้ น าเย่ียม Best 
Companies for Leadership” ภาวะผู้น าเป็นส่วนท่ีส าคญัต่อการขบัเคล่ือนการท างานต่าง ๆให้
ประสบความส าเร็จ  สอดคล้องต่อ เอ็ดจินตนั และคณะ  (Edginton et al., 2011) กล่าวว่า การ
เป็นผู้น ามีอิทธิพลตอ่ผู้ อ่ืนซึ่งเก่ียวข้องกบัการขบัเคล่ือนบคุคลหรือกลุ่มไปสู่จดุหมายปลายทางนัน้ 
ๆ  การเป็นผู้น าเป็นกระบวนการท่ีมีอิทธิพลและช่วยให้คนอ่ืน ๆบรรลผุลในสิ่งตา่ง ๆได้เป็นอย่างดี
ซึ่งผู้น าเป็นกุญแจส าคญัท่ีท าให้บุคคลหรือกลุ่มได้บรรลตุามความต้องการต่าง ๆของเขาได้  ผู้น า
เป็นบคุคลท่ีแนะน า ก าหนดทิศทางอีกทัง้มีอิทธิพลตอ่ทศันคตแิละพฤตกิรรมกบัผู้ อ่ืน  ผู้น าสามารถ
แนะน าให้ผู้ เข้าร่วมไปสู่เป้าหมายท่ีตัง้ใจไว้ให้บรรลุถึงความต้องการ ความปรารถนาและความ
สนใจของแต่ละบุคคลได้ ในขณะท่ีในบางครั ง้บรรลุเป้าหมายขององค์กรท่ีให้บริการทาง
นนัทนาการ อทุยานและการใช้เวลาว่างได้  ซึ่งบทบาทของการเป็นผู้น าในปัจจบุนันีไ้ด้น ามาใช้ใน
การท่องเท่ียวโดยผ่านกลุ่มเยาวชนอาสาสมัครการท่องเท่ียว  โดยใช้เวลาว่างจากหลังกิจวัตร
ประจ าวนัแล้วโดยมีการท าหน้าท่ีท่ีมิได้หวงัผลตอบแทน  การเป็นผู้น าจึงเป็นคณุสมบตัิท่ีส าคญั
พืน้ฐานของเยาวชนอาสาสมัครการท่องเท่ียวในการปฏิบตัิงานและมีความจ าเป็นต่อการท างาน  
อีกทัง้ยงัสง่ผลตอ่การปฏิบตังิานในอนาคตของเยาวชนอีกด้วย 
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จากข้อมูลดงักล่าวข้างต้น ผู้ วิจยัเล็งเห็นว่าการศึกษาและพัฒนาโปรแกรมนนัทนาการ
กลางแจ้งซึ่งมุ่งเน้นในการมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและสิ่งแวดล้อมมาสร้างสถานการณ์ให้เกิด
ประสบการณ์ทางนันทนาการให้เกิดขึน้ผ่านกิจกรรมนันทนาการกลางแจ้งท่ีมีความหลากหลาย
เพ่ือสร้างเสริมการเป็นผู้น าซึ่งเป็นคณุลกัษณะท่ีมีความส าคญัต่อการท างานหรือปฏิบตัิกิจกรรม
ต่าง ๆในอนาคตไปสู่กลุ่มท่ีเป็นรากฐานในการเป็นผู้ ใหญ่ในอนาคตคือ กลุ่มเยาวชนท่ีเป็น
อาสาสมคัรท่ีใช้เวลาว่างท่ีว่างเว้นจากภารกิจหลกัตา่ง ๆมาการท างานเพ่ือประโยชน์ของผู้ อ่ืนเป็น
ส าคญัและมีส่วนในการพฒันาประเทศผ่านการท่องเท่ียวต่อไป  กรอบในการศึกษาครัง้นีว้ิจยัมุ่ง
ศึกษาโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้งโดยเฉพาะ โดยผู้ วิจยัจากการศึกษาถึงความเป็นไปได้ตาม
หลกัทฤษฏี  ความคิดเห็นจากผู้ มีส่วนเก่ียวข้องในโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้ง  ปัจจยัตา่ง ๆท่ีมี
ความเก่ียวข้องในการจดัการนนัทนาการกลางแจ้ง  ความต้องการของผู้ เข้าร่วม  เพ่ือน ามาสู่การ
พฒันาโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้งท่ีแบ่งระดบัของความท้าทายและระดบัทกัษะท่ีสอดคล้อง
ตามทฤษฏี เม่ือได้โปรแกรมนันทนาการกลางแจ้งแล้วน าไปสู่การขยายผลไปสู่ พื น้ ท่ี ท่ี มี
สภาพแวดล้อมใกล้เคียงกนัในกลุม่การทอ่งเท่ียวของจงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาความต้องการโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้งเพ่ือสร้างเสริมการเป็นผู้น า

ของเยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียว 
2. เพ่ือพัฒนาโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้งเพ่ือสร้างเสริมการเป็นผู้น าของเยาวชน

อาสาสมคัรการทอ่งเท่ียว 
3. เพ่ือศึกษาผลของการเข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้งเพ่ือสร้างเสริมการเป็น

ผู้น าของเยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียว 

ความส าคัญของการวิจัย 
การศึกษาและพัฒนาโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้งของนักเรียนท่ีสร้างเสริมการเป็น

ผู้น าของเยาวชนอาสาสมคัรการท่องเท่ียว ช่วยให้ผู้ เข้าร่วมเป็นผู้น าท่ีไปสู่การท่องเท่ียวในชุมชน  
โดยโปรแกรมจะสร้างเสริมการเป็นผู้น าให้เกิดขึน้ผ่านกิจกรรมหลากหลายท่ีอยู่ในโปรแกรมรวมไป
ถึงการสร้างปฏิสัมพันธ์กัน เพ่ือใช้ในการปฏิบตัิงานในการท่องเท่ียวของชุมชนท่ีตนสังกัดอยู่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลตุามวตัถปุระสงค์การท่องเท่ียวของชมุชน  หลงัจากนัน้มีการขยาย
ผลไปสูก่ลุม่เยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียวในจงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทยตอ่ไป 
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ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยครัง้นี เ้ป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ซึ่งผู้ วิจัยได้

ก าหนดขอบเขตไว้ดงันีป้ระชากรท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่  
กลุ่มประชากรที่ใช้ในงานวิจัย  

เยาวชนอาสาสมคัรการท่องเท่ียวตามแผนพฒันากลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย พ.ศ. 
2557-2560 จ านวน  188 คน ใช้กลุ่มประชากร ในการศึกษาความต้องการในโปรแกรมและการ
เป็นผู้น าของเยาวชนอาสาสมคัรในการท่องเท่ียว  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  
แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

1. กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ส าหรับการทดลองโปรแกรม คือ กลุ่มเยาวชนอาสาสมัคร
การท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัดสุราษฎร์ธานีจ านวน 30 คน เป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการทดลอง
โปรแกรมนันทนาการกลางแจ้งเพ่ือสร้างเสริมการเป็นผู้น าของเยาวชนอาสาสมคัรการท่องเท่ียว
ด้วยวิธีการสุม่ตวัอยา่งด้วยการจบัคู ่(Match-Paired Sampling) 

2. กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้เพ่ือพัฒนาและขยายผลของโปรแกรม จาก 3 กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย พ.ศ. 2557-2560 จ านวน 90 คน โดยแบ่งเป็นจงัหวดัละ 30 คน ประกอบด้วย 
กลุ่มเยาวชนอาสาสมคัรการท่องเท่ียวจงัหวดัชมุพร  กลุ่มเยาวชนอาสาสมคัรการท่องเท่ียวจงัหวดั
นครศรีธรรมราช กลุ่มเยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียวจงัหวดัพทัลงุ ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบชัน้
ภมูิ (Stratified Random Sampling)  

ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ศึกษาความต้องการโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้งเพ่ือสร้างเสริมการเป็นผู้น า

ของเยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียว 
1.1. ตวัแปร  
   - ความต้องการโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้งของเยาวชนอาสาสมัครการ

ทอ่งเท่ียว 
   - ภาวะผู้น าของเยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียว 

2. ผลของการเข้าร่วมโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้งเพ่ือสร้างเสริมการเป็นผู้น าของ
เยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียว 

2.1 ตัวแปรอิสระ  
- โปรแกรมนันทนาการกลางแจ้งเพ่ือสร้างเสริมการเป็นผู้ น าของเยาวชน

อาสาสมคัรการทอ่งเท่ียว 
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2.2 ตัวแปรตาม  
- การเป็นผู้น าของเยาวชนอาสาสมคัรการท่องเท่ียว 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. โปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้ง หมายถึง โปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้งท่ีผู้วิจยัสร้าง

ขึน้ประกอบด้วย 4 ทักษะ โดยปรับปรุงมาจากแนวคิดของการก าหนดทักษะส าหรับโปรแกรม
กลางแจ้งมาประยุกต์ให้เหมาะสม (Harrison & Erpelding, 2012) ซึ่ง ประกอบด้วยกิจกรรมท่ี
สร้างเสริม 4 ทักษะดงันี ้1) ทักษะกลางแจ้ง(Outdoor Skills) 2) ทักษะมนุษย์(Human Skills) 3) 
ทักษะด้านการศึกษา(Educational Skills) 4) ทักษะด้านการจัดการ(Management Skills) ใช้
ระยะเวลาด าเนินการในวนัเสาร์หรืออาทิตย์ สปัดาห์ละ 3 ชัว่โมง เป็นเวลา 8 สปัดาห์ รวมเป็น 24 
ชัว่โมง 

2. เยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียว หมายถึง เยาวชนอาสาสมคัรท่ีมีอาย ุ15-20 ปีซึง่ท า
หน้าท่ี ผู้น า ดแูล แนะน า และชว่ยเหลือนกัทอ่งเท่ียว  โดยไมห่วงัผลตอบแทนจากการปฏิบตังิานใน
เวลาว่างด้วยความสมคัรใจโดยสงักดัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีร่วมกับ
ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวัด สุราษฎร์ธานี ชุมพร พัทลุง และนครศรีธรรมราช  ตาม
แผนพฒันากลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอา่วไทย พ.ศ. 2557-2560 

3. การเป็นผู้ น า หมายถึง สมรรถนะของการเป็นผู้ น ากลางแจ้ง โดยประยุกต์มาจาก 
สม รรถนะหลักของการเป็ นผู้ น ากลางแ จ้ ง  (Core Competencies) (Martin et al., 2006) 
ประกอบด้วย 

3.1 ความรู้พืน้ฐาน (Foundational knowledge)  
3.2 การตระหนักรู้ในตนเอง และการจัดการอย่างมืออาชีพ (Self-Awareness and 

Professional Conduct)  
3.3 การตดัสินใจและการพิจารณา (Decision Making and Judgment)  
3.4 การสอนและการอ านวยความสะดวก (Teaching and Facilitation)  
3.5 การดแูลสิ่งแวดล้อม (Environmental Stewards)  
3.6 การจดัการโปรแกรม (Program Management) 
3.7 การจดัการความปลอดภยัและความเส่ียง (Safety and Risk management)  
3.8 ความสามารถทางเทคนิค (Technical Abilities) 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง ผู้ วิจัยมีความสนใจท่ี จะพัฒนาโปรแกรม

นันทนาการกลางแจ้งท่ีสร้างเสริมการเป็นผู้ น าของเยาวชนอาสาสมัครการท่องเท่ียว โดยใช้
หลั กการ APIE (Rossman & Mickenny, 2000) ในการออกแบบและส ร้าง เค ร่ือ ง มื อ ใน
กระบวนการวิจยั และแนวคิดการพัฒนาโปรแกรมท่ีเก่ียวกับการก าหนดทักษะส าหรับโปรแกรม
กลางแจ้งของ ฮาร์ริสนั และเออเพลดิง (Harrison & Erpelding, 2012) เพ่ือสร้างเสริมสมรรถนะ
ของการเป็นผู้ น ากลางแจ้งตามแนวคิดของ มาร์ติน และคณะ  (Martin, Breunig, Wagstaff, & 
Cashel, 2006) ของเยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียว 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการพฒันาโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้ง 
เพ่ือสร้างเสริมการเป็นผู้น าของเยาวชนอาสาสมคัรการท่องเท่ียว



 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ศกึษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง กบัการ

พัฒนาโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้งท่ีสร้างเสริมการเป็นผู้ น าของเยาวชนอาสาสมัครการ
ทอ่งเท่ียว ผู้วิจยัได้ศกึษาค้นคว้าและรวบรวมมีดงัตอ่ไปนี ้

ตอนที่ 1 โปรแกรมนันทนาการกลางแจ้ง 
1.1 ความหมายของนนัทนาการกลางแจ้ง 
1.2 วตัถปุระสงค์ ความส าคญัและคณุคา่ของนนัทนาการกลางแจ้ง 
1.3 รูปแบบของประสบการณ์ทางนนัทนาการกลางแจ้ง 
1.4 แนวคดิเก่ียวกบันนัทนาการกลางแจ้ง 
1.5 ความหมายของโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้ง 
1.6 องค์ประกอบหลกัของโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้ง 
1.7 วงจรของโปรแกรมและการพฒันาโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้ง 

ตอนที่ 2 การเป็นผู้น านันทนาการกลางแจ้ง 
2.1 ความหมายและความส าคญัของการเป็นผู้น านนัทนาการกลางแจ้ง 
2.2 บทบาทและการท าหน้าท่ีของการเป็นผู้น านนัทนาการกลางแจ้ง 
2.3 คณุลกัษณะของผู้น านนัทนาการกลางแจ้ง 
2.4 ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการเป็นผู้น านนัทนาการกลางแจ้ง 

ตอนที่ 3 เยาวชนอาสาสมัครการท่องเที่ยว 
3.1 ความหมายและความส าคญัของเยาวชนอาสาสมคัรการท่องเท่ียว 
3.2 ผลลพัธ์และการท าหน้าท่ีของเยาวชนอาสาสมคัรการท่องเท่ียว 
3.3 การพฒันาเยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียว 

ตอนที่ 4 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
4.1 งานวิจยัภายในประเทศ 
4.2 งานวิจยัตา่งประเทศ 
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ตอนที่ 1 โปรแกรมนันทนาการกลางแจ้ง 
1.1 ความหมายของนันทนาการกลางแจ้ง 

คาร์ลสัน (Carlson, 1960 as cited in Plummer, 2009) นันทนาการกลางแจ้ง คือ 
กิจกรรมการใช้เวลาว่างท่ีสนุกสนานทัง้กลางแจ้งหรือในร่มท่ีท าให้บรรลุผลซึ่งเก่ียวข้องกบัความรู้ 
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติหรือความซาบซึง้ในแหล่งทรัพยากรและ พลมัเมอร์ (Plummer, 2009) 
กล่าวเพิ่มเติมว่า นันทนาการกลางแจ้งเป็นกิจกรรมกลางแจ้งท่ีเกิดขึน้ในเมืองและสิ่งแวดล้อมท่ี
มนุษย์ดัดแปลงขึน้มาอีกทัง้ยังรวมไปถึงกิจกรรมทางประเพณีท่ีเก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาต ิ นนัทนาการกลางแจ้ง คือ นนัทนาการท่ีด าเนินการในกลางแจ้งอยา่งง่ายๆ 

ได ร เว อ ร์ แ ล ะ บ ร า ว น์  (Driver & Brown, 1983 as cited in Plummer, 2009) 
เสนอแนะว่า นนัทนาการกลางแจ้ง กล่าวถึง กิจกรรมการใช้เวลาว่างท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ีเปิดสีเขียว 
(Open Green Spaces) ท่ีห่างจากบ้านและพืน้ท่ีหลังบ้านรวมถึงห่างจากตวัเมืองมากกว่าสถาน
ท่ีตัง้ของพืน้ท่ีกลางแจ้งในเมือง  

แซสซั่ม (Sessoms, 1984 as cited in Plummer, 2009)กล่าวถึงค าว่า นันทนาการ
กลางแจ้งจะใช้ในการอธิบายถึง กิจกรรมนันทนาการท่ีเก่ียวข้องกับธรรมชาติท่ี เกิดขึน้ใน
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและอยู่ภายใต้ความพึงพอใจตอ่สิ่งแวดล้อมนัน้  นนัทนาการลางแจ้งจึง
เปรียบเสมือนปฏิสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมกลางแจ้งและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติท่ีท าให้เกิด
ความสขุทางกาย จิตใจ อารมณ์และสงัคมของบุคคล  สอดคล้องกับ มอร์และไดรเวอร์  (Moore & 
Driver, 2005) กล่าวถึง นันทนาการกลางแจ้ง คือ ประสบการณ์ทางนันทนาการท่ีมีผลจาก
กิจกรรมนนัทนาการท่ีเกิดขึน้และอยูภ่ายใต้สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาต ิ ดงัภาพประกอบ 2 

 

ภาพประกอบ 2 นนัทนาการกลางแจ้งเสมือนกิจกรรมและ 
ประสบการณ์ท่ีเกิดขึน้ภายใต้ทรัพยากรทางธรรมชาติ 

ท่ีมา : Moore & Driver, 2005, p.11 



  12 

นนัทนาการกลางแจ้งจึงเป็นมากกว่ากิจกรรม กล่าวคือ กิจกรรมเป็นเพียงเคร่ืองมือท่ี
ท าให้บรรลตุามประสบการณ์ท่ีปรารถนาซึ่งความแตกตา่งของนนัทนาการกลางแจ้งจากรูปแบบอ่ืน 
ๆจะเกิดขึน้และอยูภ่ายใต้สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 

ดกัลาส (Douglas, 2000 as cited in Moore & Driver, 2005) กล่าวว่า นนัทนาการ
กลางแจ้งเป็นนนัทนาการท่ีมีประโยชน์โดยไม่มีขอบเขต  สอดคล้องกับ คอทเทรล และ คอทเทรล 
(Cottrell & Cottrell, 1998 as cited in Moore & Driver, 2005) กล่าวว่า นันทนาการกลางแจ้ง
ประกอบด้วยประเภทของความสนกุสนานหรือเพลิดเพลินท่ีพบได้กลางแจ้งซึ่งเก่ียวข้องกับการใช้
แหล่งทรัพยากรเพ่ือให้เกิดกิจกรรมหรือชุดของกิจกรรมจากการคดัเลือก  ยิ่งไปกว่านัน้ อิบราฮิม 
แ ล ะ โ ค้ ด  (Ibrahim & Codes, 1993 as cited in Moore & Driver, 2005) ก ล่ า ว เส ริ ม ว่ า 
นันทนาการกลางแจ้งจะรวมไปถึงการด าเนินการในการเข้าร่วมกิจกรรมในเวลาว่างเพ่ือ
วัตถุประสงค์ของตัวเองรวมไปถึงสถานท่ีท่ีมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ เข้าร่วมกับองค์ประกอบทาง
ธรรมชาต ิ

นนัทนาการกลางแจ้งและการจดัการนนัทนาการกลางแจ้งมีความเก่ียวข้องเช่ือมโยง
ระหวา่งองค์ประกอบ 2 ประการท่ีแตกตา่งอยา่งชดัเจน คือ บคุคลและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 

 

ภาพประกอบ 3 นนัทนาการกลางแจ้งมุง่สนใจในจดุร่วมระหวา่งมิตมินษุย์ 
และมิตทิรัพยากรทางธรรมชาติ 

ท่ีมา : Moore & Driver, 2005, p. 3 

พิกเกรม และเจนคิน (Pigram & Jenkins, 2006) กล่าวว่า นนัทนาการกลางแจ้งคือ
นนัทนาการท่ีเกิดขึน้กลางแจ้งทัง้ในสภาพแวดล้อมเมืองและชนบท นอกจากนี ้อิบราฮิม และโค้ด  
(Ibrahim & Cordes, 2008) กล่าวเพิ่มเติมว่า นนัทนาการกลางแจ้งเป็นรูปแบบท่ีมีส าคญัต่อการ
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ใช้ทรัพยากร ซึ่งทรัพยากรนัน้ ๆ สามารถจดัการได้โดยผ่านการจดัสิ่งแวดล้อมท่ีมีคณุภาพเพ่ือให้มี
ด าเนินการด้านนนัทนาการได้อยา่งยัง่ยืนและเกิดความพงึพอใจ 

1.2 วัตถุประสงค์ ความส าคัญและคุณค่าของนันทนาการกลางแจ้ง 
1.2.1 วัตถุประสงค์ และความส าคัญของนันทนาการกลางแจ้ง 

พลมัเมอร์ (Plummer, 2009) กล่าวว่า ค าวา่ นนัทนาการกลางแจ้งท่ีใช้จะมีความ
สอดคล้องท่ีนา่สงัเกตและการพิจารณาถึงพฤตกิรรมท่ีวา่ 

- มีความเก่ียวข้องกบัการเข้าร่วมอย่างสมคัรใจตอ่กิจกรรมในเวลาวา่ง 
- เกิดขึน้กลางแจ้ง 
- การรวบรวมปฏิสมัพนัธ์ของคนกบัสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาตเิข้าด้วยกนั 

เจนเซ่น  (Jensen, 1995 as cited in Plummer, 2009)กล่าวว่า นันทนาการ
กลางแจ้ง คือ กิจกรรมการใช้เวลาว่างกลางแจ้งท่ีมีการเข้าร่วมอย่างสมคัรใจ ซึ่งมีความสมัพนัธ์
ระหว่างปฏิสัมพันธ์ของบุคคลกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ  คุณลักษณะท่ีจดัขึน้นัน้ด าเนินการ
เพ่ือให้เห็นคณุค่าของนนัทนาการกลางแจ้งถึง วตัถุประสงค์ 5 ประการของนนัทนาการกลางแจ้ง 
คือ 

1) ท าให้เห็นถึงคณุค่าของธรรมชาติ นนัทนาการกลางแจ้ง ช่วยในการสร้าง
ความรู้และความเข้าใจท่ีเพิ่มขึน้ตอ่กระบวนการท่ีเก่ียวข้องกบัระบบนิเวศน์ ซึง่กลา่วคือ การพฒันา
ความรู้สกึตระหนกัถึงสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาตท่ีิมีอิทธิพลตอ่มนษุย์ 

2) ท าให้เกิดความพึงพอใจและความเพลิดเพลินของบคุคลนัน้ๆ นนัทนาการ
กลางแจ้งเป็นส่ือให้บุคคลมีประสบการณ์ทางธรรมชาติให้ได้รับความเพลิดเพลินและการเพิ่ม
คณุคา่ให้เกิดขึน้ได้เอง   

3) สร้างสมรรถภาพทางกาย นนัทนาการกลางแจ้งจะสร้างโอกาสให้เกิดการ
เข้าร่วมกิจกรรมทางกาย   

4) ท าให้เกิดรูปแบบของพฤติกรรมในแง่บวก นันทนาการกลางแจ้ง จะ
ปลกูฝังการเคารพตอ่ความคดิเห็น  การเห็นใจผู้ อ่ืน และความจริงท่ีน าไปสูผู่้ เข้าร่วมและผู้จดั   

5) ท าให้เกิดการให้บริการ นันทนาการกลางแจ้ง จะสร้างโอกาสในการใช้
ศีลธรรมและคณุคา่ทางจริยธรรมท่ีจะน าไปสู่สิ่งแวดล้อม  การให้บริการควรจะให้ความส าคญักับ
วตัถปุระสงค์และความมีน า้ใจเป็นนกักีฬาท่ีสง่เสริมจากนนัทนาการกลางแจ้งนี ้

สอดคล้องกบั โฮล์เมสและสมิธ (Holmes & Smith, 1973 as cited in Plummer, 
2009) ระบถุึงวตัถปุระสงค์จากการศกึษากลางแจ้ง ประกอบด้วย 

1) มีแนวความคดิของตวัเองมากขึน้ 
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2) ตระหนกัรู้และมีมมุมองส าหรับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 
3) การเรียนรู้การผจญภยั 
4) การส่ือสาร 
5) การเปล่ียนแปลงพฤตกิรรม 
6) การสนใจในชีวิตท่ียืดยาวและทกัษะเพ่ือพฒันาในการใช้เวลาวา่ง 
7) ความคดิสร้างสรรค ์
8) การพฒันาภายในบคุคล (แรงบนัดาลใจ) 

1.2.2 คุณค่าของนันทนาการกลางแจ้ง 
สุวิมล ตัง้สัจจพจน์ (2558)ได้กล่าวถึงคุณค่าของนันทนาการกลางแจ้งมีความ

เก่ียวข้องกบัแตล่ะแนวคดิท่ีแยกออกจากกนัและรวมกนั ดงันี ้ 
1.2.2.1 คณุค่าทางจิตวิทยาสงัคม  คณุค่าของกิจกรรมกลางแจ้งเป็นสิ่งท่ีดี

ท่ีสุดท่ีน ามาซึ่งบุคคลไปสู่กลุ่ม (Ewert, 1987 อ้างถึงใน สุวิมล ตัง้สัจจพจน์, 2558) ชีใ้ห้เห็นถึง
ประโยชน์ด้านความสามารถทางจิตวิทยาของนนัทนาการกลางแจ้งแบบผจญภยัท่ีมีอยูคื่อ แนวคิด
ของตนเอง ความมัน่ใจ ประสิทธิภาพในตนเอง การแสวงหาสิ่งท่ีต่ืนเต้นเร้าใจ การค้นพบตวัเอง สขุ
ภาวะและการทดสอบบุคคล  ประโยชน์ด้านความสามารถทางสงัคม ประกอบด้วย ความอดทน 
การประสานงานในกลุ่ม การยอมรับผู้ อ่ืน การส่ือสาร การสะท้อนกลับด้านพฤติกรรม มิตรภาพ
และความสมัพนัธ์ระหวา่งกนั 

1.2.2.3 คณุค่าทางกายภาพ  คณุค่าทางกายภาพของนนัทนาการกลางแจ้ง
ประกอบด้วย ประโยชน์ของการออกก าลงักาย การพฒันาความอดทนและการเพิ่มการท าหน้าของ
กล้ามเนือ้หวัใจซึ่งโดยการเพิ่มความแข็งแรงและอดทนท่ีมาจากพลงังาน การเพิ่ มกล้ามเนือ้ การ
เพิ่มการไหลเวียนออกซิเจนไปสมองและความรู้สึกมีสุขภาวะทางกาย  ประโยชน์ทางกายภาพอ่ืน
จะเป็นการท าให้สมรรถภาพ ทกัษะ ความแข็งแรง การท างานประสานงาน การออกก าลงักายและ
ความสมดลุท่ีดี 

1.2.2.3 คณุค่าทางอารมณ์  อารมณ์และทศันคติเป็นหนึ่งในการพฒันาโดย
ผ่านการแสวงหากลางแจ้งท่ีเก่ียวข้องกับตนเอง ผู้ อ่ืนไปสู่สังคมและไปสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถ
เพิ่มการรับรู้ความสมัฤทธ์ิผล การเอาชนะความเครียด การค้นพบการผ่อนคลาย การเพิ่มแนวคิด
ในตนเองหรือการสนกุสนานในประสบการณ์ นนัทนาการกลางแจ้งอาจจะพฒันาทศันคติใหม่ๆท่ี
ไปสูส่มาชิกของกลุม่เพราะมีความใกล้ชิดของแตล่ะบคุคลในงานท่ีท าให้บรรลผุลได้ไมง่่าย 
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1.2.2.4 คุณค่าทางจิตใจ  การเพิ่มความรู้จากการแสวงหากลางแจ้งท่ีมี
คณุภาพประกอบด้วยความรู้ของตนและแนวคิดของตนท่ีมีความรู้ในการวัดความปลอดภัยและ
ความจ าเป็นในการท าตาม รวมถึงความรู้ด้านทักษะท่ีเก่ียวข้องกับคุณค่าทางกายภาพ  ความรู้
ด้านทักษะกลางแจ้งความจะรวมไปถึงความรู้ของสิ่งแวดล้อมท่ีกิจกรรมเกิดขึน้  ภูมิอากาศ พืช 
สตัว์ ภเูขาและข้อมลูเก่ียวกบัดนิ คณุภาพของน า้และการเปล่ียนแปลงระบบนิเวศน์ท่ีท าให้บคุคลมี
ความเข้าใจสิ่งมีชีวิตท่ีมีอยูบ่นโลกและมีประสบการณ์อ่ืน ๆ ท่ีสนใจมากกวา่นี ้

1.3 รูปแบบของประสบการณ์ทางนันทนาการกลางแจ้ง 
1.3.1 ความต้องการนันทนาการ 

ไดรเวอร์และโบร์ว(Driver & Brow, 1978 as cited in Pigram & Jenkins, 2006) 
ชีใ้ห้เห็นวา่ ความต้องการนนัทนาการจะเท่ากบัความพงึพอใจและความปรารถนาของบคุคลท่ีมีตอ่
ความต้องการนนัทนาการนัน้ 

 

ภาพประกอบ 4 ความต้องการและการเข้าร่วม 

ท่ีมา : Kate et al, 1970 as cited in Pigram & Jenkins, 2006, p. 26 

การสงัเกตพฤติกรรมหรือการเข้าร่วมเป็นการสะท้อนถึงศกัยภาพหรือจดุประสงค์
ด้านพฤติกรรม  ความต้องการนันทนาการซึ่งเป็นเร่ืองของเง่ือนไขของการเข้าร่วมท่ีมีผลต่อการ
ก าหนดเง่ือนไขเฉพาะและสมมติฐานต่าง ๆ เก่ียวกับบุคคลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ของแหล่ง
ทรัพยากรทางนันทนาการ  (US Bureau of Outdoor Recreation, 1975 as cited in  Pigram & 
Jenkins, 2006) แนวคิดเก่ียวกบัความต้องการคือการจดัหามาให้ได้อย่างอิสระ  สมมติได้ว่า ถ้าไม่
มีอปุสรรถตอ่โอกาสทางนนัทนาการหรือการเข้าถึงนนัทนาการ  ความต้องการนนัทนาการจะขึน้อยู่
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เพียงคณุลกัษณะเฉพาะของประชากร (เช่น อายุ รายได้ โครงสร้างครอบครัว อาชีพและตวัชีว้ัด
ทางจิตวิทยา) และไม่มีความสมัพันธ์กับสถานท่ีตัง้ของกลุ่มผู้ เข้าร่วมหรือคณุภาพ และปริมาณ
ของสิ่งอ านวยความสะดวกหรือการเข้าถึงได้ง่าย 

นอกเหนือจากนี ้ความต้องการด้านนนัทนาการสามารถนึกถึงการจัดล าดบัขัน้
ของความต้องการทางนนัทนาการซึง่แบง่เป็น 3 ระดบัของโอกาสทางนนัทนาการ 

 

ภาพประกอบ 5 การจดัล าดบัขัน้ของความต้องการส าหรับโอกาสทางนนัทนาการ 

ท่ีมา : Driver & Brown, 1978 as cited in Moore & Driver, 2005, p. 161 

1.3.1.1 ความต้องการส าหรับโอกาสเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมตามปรารถนา 
1.3.1.2 ความต้องการส าหรับโอกาสเพ่ือตระหนักถึงประสบการณ์ ท่ี

ปรารถนารวมถึงกิจกรรมท่ีต้องการ 
1.3.1.3 ความต้องการส าหรับโอกาสเพ่ือตระหนักถึงประโยชน์ท่ีเพิ่มขึน้

นอกเหนือจากประสบการณ์ท่ีพงึพอใจ 
1.3.2 การเข้าร่วมนันทนาการ 

ปัจจัยท่ีแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลในการตัดสินเข้าร่วมในนันทนาการ  แสดงถึง
ความแตกตา่งระหว่างความต้องการหรือความชอบในนนัทนาการและการจดัโอกาสเพ่ือเข้าใจได้
ถึงความพงึพอใจและความปรารถนานัน้ ๆ 
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ภาพประกอบ 6 กระบวนการตดัสินใจในนนัทนาการกลางแจ้ง 

ท่ีมา : Pigram, 1983 as cited in Pigram & Jenkins, 2006, p. 29 

1.3.3 รูปแบบการเข้าร่วม (Participation Patterns) 
ในการวดัการใช้เวลาว่าง จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องเข้าใจความแตกต่างระหว่าง

ก า รอ ยู่ ร่ ว ม  (Attendance) ก า ร มี ส่ วน ร่วม  (Participation) แ ล ะ เข้ า ร่ วม ด้ วย ใจ จด จ่ อ 
(Involvement) (Burlingame & Blasklo, 2010 อ้างถึงใน ศศธิร จ านงค์รักษ์, 2557)ดงัตอ่ไปนี ้

1.3.3.1 การอยู่ร่วม (Attendance) หมายถึง การนับจ านวนครัง้ หรือความ
บ่อยท่ีปรากฏตวัอยู่ในกิจกรรม เช่น 2 ครัง้ต่อสัปดาห์ สปัดาห์ละครัง้ เป็นต้น การวดั การอยู่ร่วม
สามารถวัดจากการจดบนัทึกการอยู่ร่วม (Attendance Records) ในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจัดให้เข้า
ร่วมการใช้เวลาวา่ง จดัเป็นการวดัแบบง่ายมี 2 ทาง (Binary) คือ อยูร่่วมหรือไมอ่ยูร่่วม 

1.3.3.2 การมีส่วนร่วม (Participation) เป็นการวดัท่ีคอ่นข้างซบัซ้อนท่ีเน้นถึง
คณุภาพของการกระทา กับปริมาณงานท่ีกระทาในกิจกรรมการมีส่วนร่วมสามารถวดั จากการมี
ส่วนร่วมท่ีเป็นอันตราย (Harmful Participant) จนถึงการมีส่วนร่วมท่ีดีต่อสุขภาพ (Healthful 
Participant) ตามท่ี Nash และDeln ได้เขียนถึงคณุภาพของการมีสว่นร่วมของแตล่ะคน จากการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีทาลายตนเอง และผู้ อ่ืน (นันทนาการและการใช้เวลาว่างในแง่ลบ)ไปสู่
ประโยชน์ท่ีได้จากการมีส่วนร่วมในกิจกรรม (นนัทนาการและการใช้เวลาวา่งในแง่บวก) มีลกัษณะ
เป็นเส้นตรง (Linear) ซึ่งมกัจะมีการใช้การวดัตวัเอง (Self - Report) ในการวดันี ้Deln ได้ดดัแปลง 
Nash ’ s Pyramid of Leisure จาก 6 ระดบัเป็น 9 ระดบั 
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1.3.3.3 ก า ร เ ข้ า ร่ ว ม  ( Involvement) เ ป็ น ก า ร รั บ รู้ ห ล า ย รู ป แ บ บ 
(Multifaceted Cognitive) และหลายสภาวะของอารมณ์ (Emotional State) ซึ่งเหมือนกบัแนวคิด
การใช้เวลาว่างของ Neulinger ท่ีกล่าวถึง สภาวะทางจิตใจท่ีด ารงอยู่ (A State of Mind) ไม่ใช้
เก่ียวกับเวลา (Time) ในการวดัการเข้าร่วมการใช้เวลาว่าง สามารถวดัจากองค์ประกอบย่อยของ
การเข้าร่วมอยา่งอิสระ 6 องค์ประกอบดงันี ้

1.3.3.3.1 ความส าคญัของกิจกรรม (Importance) 
1.3.3.3.2 ความเพลิดเพลินท่ีได้รับจากกิจกรรม (Pleasure) 
1.3.3.3.3 ความนา่สนใจในกิจกรรม (Interest) 
1.3.3.3.4 ความหนกั / เบา ในกิจกรรม (Intensity) 
1.3.3.3.5 จากศูนย์กลางของกิจกรรมไปสู่การรับรู้ของแต่ละคน (Self – 

Perception) 
1.3.3.3.6 ความหมายของกิจกรรม (Meaning) 

1.3.4 การประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมการใช้เวลาว่างและนันทนาการ 
แ ร ก แ ฮ บ (Ragheb) ไ ด้ ส ร้ า ง แ บ บ ป ร ะ เมิ น  Leisure and Recreation 

Involvement (LRI) เพ่ือวดัการรับรู้ของผู้ เข้าร่วม (Participant) ท่ีได้เข้าร่วมการใช้เวลาว่าง ทัง้นีมี้
ความแตกตา่ง ระหว่างการมีส่วนร่วม (Participant) กบัการเข้าร่วม (Involvement) การมีส่วนร่วม
เป็นแนวคิดเส้นตรง (Linear concept) ท่ีวดัคณุภาพ (Quality) และปริมาณ (Quantity) ของงานท่ี
ผู้ เข้าร่วมกระท าในระหว่างกิจกรรม ส าหรับการเข้าร่วม (Involve) ในนนัทนาการและการใช้เวลา
ว่าง หมายถึง ความรู้สึกท่ีเฉพาะเจาะจง ของ แต่ละคนท่ีมีต่อกิจกรรม (ในแง่บวก) ความเช่ือใน
กิจกรรมท่ีเพิ่มคณุค่าท่ีดีต่อชีวิต และการให้สญัญา (Committe) ท่ีจะเข้าร่วมในกิจกรรม การเข้า
ร่วมการใช้เวลาว่าง (Leisure Involvement) เป็นการรับรู้และสภาวะทางด้านอารมณ์หลายรูปแบบ 
การเข้าร่วมมี 6 องค์ประกอบด้วยการรับรู้ / อารมณ์ ท่ีมีอิทธิพลท่ีแท้จริง ต่อการมีส่วนร่วม 
(Participation) ในแตล่ะกิจกรรม ได้แก่ 

1.3.4.1 ความส าคญัของกิจกรรม 
1.3.4.2 ความเพลิดเพลินท่ีได้รับจากกิจกรรม 
1.3.4.3 ความนา่สนใจในกิจกรรม 
1.3.4.4 ความหนกัเบา หรือการดงึดดูให้เข้ากิจกรรม 
1.3.4.5 จดุศนูย์กลางของกิจกรรมไปท่ีการรับรู้ของตนเอง 
1.3.4.6 ความหมายของกิจกรรม 
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การเข้าร่วมวัดจากการประเมินค่าของผู้ เข้าร่วมในประเด็นความส าคัญของ
ตวัเลือกการใช้เวลาว่าง ความหมายท่ีได้รับ (Meaning derived) ความเพลิดเพลินท่ีได้รับจากการ
ใช้เวลาว่างของตนเอง ในการพฒันาเคร่ืองมือทดสอบท่ีมีความเท่ียงตรง (Valid) และความเช่ือมัน่ 
(Reliable) ในการวดัองค์ประกอบของการเข้าร่วมขึน้อยู่กบัสิ่งแวดล้อม ความรู้และสถานการณ์ ณ 
ขณะนัน้ของแตล่ะคน ซึง่ไมส่ามารถจะวดัจากการสงัเกต 

มอร์และไดรเวอร์ (Moore & Driver, 2005) ได้กล่าวถึง รูปแบบของประสบการณ์
นนัทนาการกลางแจ้งนัน้ คือ พฤติกรรมนนัทนาการกลางแจ้งสามารถมองได้จากมมุมองทางด้าน
จิตวิทยาสงัคม มีแนวคิดว่า บคุคลจะเข้าร่วมนนัทนาการกลางแจ้งเพราะผู้ เข้าร่วมมีความหวงัเพ่ือ
เพิ่มรางวลัหรือประโยชน์ท่ีคาดวา่จะได้รับ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการได้ประสบการณ์ทางนนัทนาการ
กลางแจ้ง โดยท่ีวิธีคิดจะเก่ียวข้องกับนันทนาการกลางแจ้งจะมีพืน้ฐานมากจาก ทฤษฏีความ
คาดหวงั (expectancy theory) ท่ีพิจารณาถึง บุคคลท่ีเข้าร่วมนัน้จะมีพฤติกรรมโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งความคาดหวงัตอ่กิจกรรมซึ่งให้บรรลตุอ่ความต้องการเฉพาะและช่วยให้เขาประสบความส าเร็จ
ตามความปรารถนาของเขาเอง  ผู้ จัดนันทนาการกลางแจ้งจะใช้แนวคิดนีซ้ึ่งเปรียบเสมือนเป็น
วิธีการด้านพฤติกรรมเพราะจะมุ่งเน้นว่า ท าไมบุคคลถึงเข้าร่วมในนันทนาการกลางแจ้ง ความ
เข้าใจว่า ท าไมบุคคลท่ีเข้าร่วมนันทนาการกลางแจ้งจะต้องเห็นคุณค่า  ความส าคัญของ
ประสบการณ์และประโยชน์ตา่ง ๆ ท่ีจะเกิดขึน้  

1.3.5 รูปแบบของประสบการณ์นันทนาการกลางแจ้ง 
สาระส าคัญของแนวคิดด้านพฤติกรรมนี  ้เพ่ือท่ีจะจัดการกับนันทนาการ

กลางแจ้ง กล่าวคือ ความเข้าใจว่าท าไมบุคคลนัน้ถึงท า อะไรท่ีเขาท าและเขาหวงัเพ่ือเพิ่มอะไร  
ข้อมลูเหล่านีเ้ป็นสิ่งส าคญัตอ่การจดัการแหลง่ทรัพยากรทางนนัทนาการท่ีมีประสิทธิผล  แนวคิดท่ี
เก่ียวกบัพฤตกิรรมนีจ้ะน ามาใช้กบัผู้จดัการท่ีต้องพิจารณามมุมองหลกัของการเข้าร่วมนนัทนาการ
กลางแจ้งซึ่งประกอบด้วย แรงจูงใจหรือความต้องการของผู้ เข้าร่วม การเข้าร่วมกิจกรรม
นนัทนาการ สถานท่ีตัง้ทางนันทนาการท่ีกิจกรรมและประสบการณ์เกิดขึน้ เพ่ือนในการเข้าร่วม
นนัทนาการและประสบการณ์หรือประโยชน์ท่ีต้องการท่ีมีผลมาจากการเข้าร่วมนนัทนาการ  ซึ่ ง
รูปแบบประสบการณ์ด้านนนัทนาการกลางแจ้งในภาพท่ี 6นี ้สามารถชว่ยท าให้มองเห็นถึงมมุมอง
ความสมัพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยการพิจารณาถึงพฤติกรรมนนัทนาการกลางแจ้งจากมุมมองของ
ผู้ เข้าร่วม 

ภาพประกอบ 7 ให้ความส าคญัต่อผู้ เข้าร่วมนันทนาการกลางแจ้งเพราะเขามี
แรงจูงใจ พึงพอใจหรือปรารถนาท่ีเก่ียวข้องกบันนัทนาการ  เขาจะน าไปสู่ความพึงพอใจเหล่านัน้
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กับการท่ีเขาไปยังสถานท่ีตัง้ทางนันทนาการเปรียบเสมือน ปัจจัยน าของรูปแบบนี ้ แรงขับโดย
แรงจูงใจหรือความพึงพอใจท่ีผู้ ใช้จะต้องเลือกเพ่ือเข้าร่วมในนนัทนาการกลางแจ้ง  เขาจะเลือก
สถานท่ีตัง้ กิจกรรมและเขาจะเข้าร่วมกับใครโดยท่ีการเข้าร่วมในนนัทนาการภายนอกท่ีมีพืน้ฐาน
จากการเลือก  ผู้ ใช้หวงัท่ีจะบรรลใุนประโยชน์ท่ีปรารถนา ประสบการณ์ด้านนนัทนาการกลางแจ้ง
ท่ีน ามารวมเข้าด้วยกนั 

 

ภาพประกอบ 7 รูปแบบของประสบการณ์นนัทนาการกลางแจ้ง 

ท่ีมา : Manning, 1999 as cited in Moore & Driver, 2005, p. 15 

คลาวและเคเน็ต(Claw & Knetsch, 1966 as cited in Plummer, 2009) กล่าว
วา่ ประสบการณ์ทางนนัทนาการกลางแจ้ง ประกอบด้วย 5 ระยะคือ 

ระยะท่ี 1 คือ การรอคอยอย่างคาดหวงัรวมถึงการวางแผนและการเตรียมตวั
ซึ่งประสบการณ์นัน้จะเร่ิมต้นด้วยความคาดหวังและการวางแผนของผู้ เข้าร่วมซึ่งถือว่า เป็น
ชว่งเวลาท่ีแตล่ะบคุคลมีความกระตือรือร้นและนึกถึงกิจกรรมท่ีก าลงัจะมาถึง   

ระยะท่ี 2 คือ การเดินทางจากบ้านหรือท่ีท างานไปยังสถานท่ีนันทนาการ
กลางแจ้งท่ีเป็นสว่นของประสบการณ์ทัง้หมด  

ระยะท่ี 3 คือ การเข้าร่วมในช่วงเวลานัน้ๆตามจดุมุ่งหมายของกิจกรรม  โดย
ในระยะนีป้ระสบการณ์จะเช่ือมโยงกบัโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้ง 

ระยะท่ี 4 คือ การเดินทางกลบัจากสถานท่ีนนัทนาการกลางแจ้งซึ่งผู้ เข้าร่วม
จะได้รับประสบการณ์จากการเข้าร่วมโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้ง  

ระยะท่ี 5 คือ ความทรงจ าท่ีท าให้ระลกึถึงมมุมองด้านประสบการณ์ 
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ภาพประกอบ 8 ระยะของประสบการณ์นนัทนาการกลางแจ้ง 

ท่ีมา : Claw & Knetsch, 1966 as cited in Plummer, 2009, p. 19 

1.4 แนวคิดเก่ียวกับนันทนาการกลางแจ้ง 
1.4.1 แนวคิดในการจัดการนันทนาการกลางแจ้ง 

แมนนิ่ง (Manning, 1999 as cited in Plummer, 2009) เสนอกรอบแนวคิดใน
การจดัการนนัทนาการกลางแจ้งมี 4 ขัน้ ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 ขัน้นีมี้ความเก่ียวข้องกบัปัจจยัแวดล้อมของสิ่งตา่งๆ ท่ีมีอยู่ กล่าวถึง 
มิติทางสิ่งแวดล้อม มิติทางสังคม มิติท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการ ผู้ จัดจะต้องตระหนักว่า ในขัน้
เร่ิมต้น เปา้ประสงค์ทัง้ 3 ประการนีต้้องมีความสอดคล้องกนัก่อน  

ขัน้ท่ี 2 มีความเก่ียวข้องกับการก าหนดวัตถุประสงค์ท่ีเฉพาะโดยจะต้องมี
ความเช่ือมโยงกับแต่ละมิติท่ีกล่าวมาข้างต้นซึ่งจะพิจารณาจากข้อมูลท่ีได้รับจากผู้ เข้าร่วมและ
กลุ่มคนท่ีเก่ียวข้องเพ่ือก าหนดตวัชีว้ดัเฉพาะหรือมาตรฐานเพ่ือท่ีเป็นทางเลือกในการจดัการเชิง
ปฏิบตักิาร   

ขัน้ท่ี 3 มีความเก่ียวข้องกับการเช่ือมโยงจากปัจจัยแวดล้อมท่ีมีอยู่ไปสู่
วตัถปุระสงค์เฉพาะและการก าหนดการบริหารจดัการท่ีได้พฒันาขึน้ซึ่งจะมีความเก่ียวข้องกบัการ
ก าหนดการด าเนินงานท่ีเฉพาะเจาะจง เช่น รายละเอียดของระดับหรือชนิดของการจัดการท่ี
ต้องการ (เทคนิคทางตรงหรือทางอ้อม)   

ขัน้ท่ี 4 การตดิตามและประเมินผลซึง่เป็นขัน้ตอนสดุท้ายโดยจากข้อมลูท่ีเก็บ
ไว้ตัง้แต่ช่วงเร่ิมต้นของโปรแกรมโดยท่ีมีฐานจากข้อมูลท่ีถูกประเมินในสถานการณ์ปัจจุบัน
เพ่ือท่ีจะวดัประสิทธิผลของการจัดการและพัฒนาการท่ีน าไปสู่วัตถุประสงค์ท่ีเฉพาะนัน้รวมถึง
ทิศทางของผลสะท้อนกลบัในแตล่ะขัน้ตอนของกรอบแนวคดิการจดัการท่ีมีความส าคญั 
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ภาพประกอบ 9 กรอบแนวคิดการจดัการนนัทนาการกลางแจ้ง 

ท่ีมา : Manning, 1999 as cited in Plummer, 2009, p 189 

1.4.2 หน่วยงานในการให้บริการโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้ง 
หน่วยงานในการให้บริการโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้ง 3 องค์กร(Harrison & 

Erpelding, 2012)  ดงันี ้  
1.4.2.1 โปรแกรมนันทนาการกลางแจ้งท่ีไม่หวังผลก าไร  เป็นองค์กรท่ี

ให้บริการแก่สมาชิก (การเตรียมการตามความต้องการของบคุคล) หรือสาธารณะ(ให้บริการชมุชน
โดยไมไ่ด้พิจารณาถึงความต้องการของสมาชิก) และท าโดยไมห่วงัก าไรนอกเหนือจากคา่ใช้จ่ายใน
การจดัการ  การเพิ่มการให้บริการและเงินทนุส ารอง 

1.4.2.2 โปรแกรมนันทนาการกลางแจ้งเชิงพาณิชย์  แสดงให้เห็นถึงการ
พิจารณาประสบการณ์แบบผจญภัยรวมไปถึงความเช่ียวชาญต่างๆท่ีผู้ เข้าร่วมเป็นผู้ จ่าย ซึ่งจะ
ได้รับก าไรทางการเงินจากการเข้าร่วมโดยท่ีโปรแกรมกลางแจ้งจะมีการจดัการเพ่ือให้ได้มาซึง่ก าไร
ในมุมมองทางธุรกิจเชิงพาณิชย์  โปรแกรมกลางแจ้งจะมีการจดัการเป็นรูปแบบเอกชนอิงธุรกิจ  
ความร่วมมือและการประสานงานกบัประชาชน 

1.4.2.3 โปรแกรมนันทนาการกลางแจ้งของรัฐ  มีการขบัเคล่ือนโดยองค์กร
ของรัฐซึ่งประกอบด้วยโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้งท่ีด าเนินการโดยองค์กรของรัฐ(เมืองหรือ
ท้องถ่ิน) โครงสร้างพืน้ฐานหรือเงินทุนต่าง ๆ ท่ีจะให้บริการจากสาธารณะชน  โปรแกรมจึง
ประกอบด้วยการขบัเคล่ือนโดยนนัทนาการทางทหาร  ส านกันนัทนาการ  สวนสาธารณะของเมือง
หรือท้องถ่ินและวิทยาลยั มหาวิทยาลยัของรัฐ 
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1.5 ความหมายของโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้ง 
รอสแมนและชลาร์ตเตอร์  (Rossman & Schlatter, 2015)กล่าวถึงโปรแกรม คือ การ

ออกแบบโอกาสส าหรับประสบการณ์การใช้เวลาว่างท่ีเกิดขึน้  โปรแกรมเป็นแนวคิดท่ีมีความ
ยืดหยุ่นท่ีอธิบายถึงการด าเนินการท่ีแตกต่างกันอย่างหลากหลาย ประกอบด้วย กิจกรรม 
เหตกุารณ์หรือการให้บริการท่ีสร้างโดยองค์กรการให้บริการการใช้เวลาว่าง 

ครอส (Kraus, 1997) ได้กล่าวถึงค าว่า โปรแกรม คือ กระบวนการท่ีใช้กับมนุษย์ 
งบประมาณและทรัพยากรทางกายอ่ืนๆ ท่ีน ามาใช้กบัองค์กรซึง่จดัหากิจกรรมทางนนัทนาการและ
การใช้เวลาว่าง รวมไปถึงการบริการท่ีพกัอาศยัของชมุชน หรือสมาชิกในองค์กรนัน้ๆ โดยโปรแกรม
มีเป้าประสงค์และการตอบสนองท่ีน าไปสู่แนวทางท่ีจะท าให้โปรแกรมประสบผลส าเร็จ คือ การ
วางแผน การน าไปใช้และการประเมินโปรแกรม 

เดกร๊าฟ และคณะ (DeGraaf, Jordan, & DeGraaf, 2010) ได้ให้ความหมายของ
โปรแกรมนันทนาการ คือ การออกแบบท่ีสอดแทรกวัตถุประสงค์และสร้างเพ่ือผลลัพธ์ด้าน
พฤติกรรมในตนเองและกลุ่ม เช่น การมีความสนุกกับครอบครัวและเพ่ือน  การพบปะเพ่ือนใหม ่ 
การเรียนรู้ทกัษะใหม ่ การเพิ่มระดบัของสมรรถภาพ 

สุวิมล ตัง้สจัจพจน์ (2557)ได้สรุป และรวบรวมแนวคิดของโปรแกรมนันทนาการไว้
ดงันี ้

- โปรแกรม คือ โอกาส (องค์กรทางนันทนาการ) ท่ีสามารถท าให้บุคคลมี
ประสบการณ์ทางนนัทนาการ โดยการเข้าร่วมกบัสงัคม กายภาพ และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 

- โปรแกรม คือ กระบวนการพลวตัร (เป็นกระบวนการท่ีมีอยา่งตอ่เน่ือง)  
- โปรแกรม คือ กระบวนการต่าง ๆ ในการวางแผนเพ่ือสร้างโอกาสให้แก่

บคุคล เพ่ือเข้าร่วมและเกิดประสบการณ์ทางนนัทนาการ (ขึน้อยู่กบัพืน้ฐานและความคาดหวงัของ
แตล่ะบคุคล) 

รอสแมน และ ชลัตเตอร์ (Rossman & Schlatter, 2015) ให้ความหมายของ การ
เขียนโปรแกรม คือ การออกแบบ การด าเนินการ และการน าส่งโอกาสการใช้เวลาว่างซึ่งมีการ
สอดแทรกปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมไว้โดยการสร้างและจดัการสิ่งแวดล้อมในรูปแบบของการเข้าร่วมท่ี
ผู้ เข้าร่วมจะมีประสบการณ์ในการใช้เวลาวา่งท่ีเขาค้นหาได้มากท่ีสดุเทา่ท่ีจะเป็นไปได้ 

ไมล์และพรีสท์ (Miles & Priest, 1999 as cited in Harrison & Erpelding, 2012)
กล่าวถึง โปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้งเป็นการด าเนินการโดยองค์กรก าหนดซึ่งอยูภ่ายใต้รูปแบบ
การด าเนินการหรือปรัชญาท่ีแตกตา่งกนัรวมถึงมีความหลากหลายทางกายภาพ 
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1.6 องค์ประกอบหลักของโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้ง 
กิจกรรมนนัทนาการกลางแจ้ง คือ กิจกรรมนนัทนาการท่ีปฏิบตัิภายนอก  (Plummer, 

2009) เช่น กิจกรรมท่ีประกอบด้วย การใช้มอเตอร์ไซค์  การป่ันจกัรยาน  การวิ่งท่ีเน้นสนุกสนาน  
สกี  ปีนเขา หรือดูการแข่งขันฟุตบอลท่ีสนามกลางแจ้ง  ผู้ เข้าร่วมจะบริหารจัดการส าหรับการ
เดินทางท่องเท่ียวด้านนันทนาการกลางแจ้งเต็มเวลาหรือบางส่วนเท่านัน้  โปรแกรมนนัทนาการ
กลางแจ้งจ านวนมากมุ่งสนใจในกิจกรรมท่ีแสดงถึงพลงัของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อมกลางแจ้งและ
การเลือกการปฏิบตัิกลางแจ้งซึ่งโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้งเป็นการบริหารจดัการท่ีเก่ียวข้อง
กบัสถานท่ีตัง้และกายภาพตา่งๆท่ีมีความหลากหลายและมีหน้าท่ีท่ีอยู่ภายใต้ปรัชญาหรือรูปแบบ
การบริหารท่ีมีความแตกตา่งกนั  

การบริหารโปรแกรมกลางแจ้งจึงเป็นการสร้างและน าโปรแกรมไปใช้ในสิ่งแวดล้อม
กลางแจ้งเพ่ือนนัทนาการหรือประสบการณ์ท่ีมีความเก่ียวข้องกบัการศกึษา  การบริหารโปรแกรม
กลางแจ้งเป็นความรับผิดชอบตามชนิดของโปรแกรมดงันี ้(Harrison & Erpelding, 2012) 

- การศกึษาท่ีผจญภยั 
- การศกึษาท่ีเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อม 
- การศกึษากลางแจ้ง 
- การน าทาง 
- การให้ก าลงัทหารและสงัคมสงเคราะห์ 
- สวนสาธารณของเทศบาลและนนัทนาการ 
- การใช้พืน้ท่ีรกร้าง 
- คา่ยภาคฤดรู้อน 

1.6.1 การก าหนดทักษะส าหรับการบริหารจัดการโปรแกรมกลางแจ้ง 
ผู้บริหารจดัการโปรแกรมจะต้องมีพืน้ฐานภาคสนามท่ีมีความเข้มข้นและควรจะ

พฒันาทกัษะด้านมนษุย์ ทกัษะท่ีเก่ียวกบัการศกึษาและทกัษะกลางแจ้งเข้าด้วยกนัถึงจะกลายเป็น
ผู้ น าภาคสนามท่ีมีคุณภาพ  ดังนัน้ก่อนท่ีจะกลายเป็นผู้ บริหารจัดการนัน้ควรมีประสบการณ์
ภาคสนามท่ีเพียงพอเสียก่อน กลา่วคือ ผู้ เข้าร่วม ผู้น าและนกัผจญภยั ซึ่งเป็นสิ่งท่ีจ าเป็น  ผู้บริหาร
จดัการโปรแกรมกลางแจ้งควรท่ีจะมีความสามารถ 3 สว่นก่อนท่ีไปสูบ่ทบาทของการบริหารจดัการ  
การก าหนด 3 ทักษะหลักนี ร้ะบุโดย  นิโคลาสโซ (Nicolazzo, 2007 as cited in Harrison & 
Erpelding, 2012)แสดงให้เห็นว่าเป็นทกัษะท่ีมีความจ าเป็นของผู้ เช่ียวชาญกลางแจ้งภาคสนาม  
อย่างไรก็ตาม การถ่ายโอนจากงานภาคสนามไปสู่งานบริหารจดัการนัน้จะต้องเพิ่มทกัษะท่ี 4 เข้า
ไป คือ ทกัษะในการจดัการ ดงันัน้ ความสามารถท่ีซบัซ้อน เช่น การเป็นผู้น า การตดัสินใจ และการ



  25 

ประเมินค่านัน้ แสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลและการน าไปใช้ของแต่ละทักษะนัน้เอง  การเป็น
ผู้บริหารจะต้องปฏิบตั ิดงันี ้

 

ภาพประกอบ 10 การบริหารจดัการโปรแกรมกลางแจ้งต้องการความเช่ียวชาญในสมรรถนะด้าน
ทกัษะ 4 ประการ 

ท่ีมา : Harrison & Erpelding, 2012, p. 5 

 

ภาพประกอบ 11 สมรรถนะด้านทกัษะ 

ท่ีมา : Harrison & Erpelding, 2012, p. 6 
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1.6.1.1 ทกัษะกลางแจ้ง (Outdoor Skills)  สมรรถนะเฉพาะท่ีมีความจ าเป็น
ต่อการแนะน า การน า และการฝึกผู้ อ่ืนอย่างมีประสิทธิผลท่ีจะกลายเป็นการเพิ่มความซับซ้อน 
เน่ืองมาจากความหลากหลายของกิจกรรมผจญภยันัน้จ าเป็นต้องเสนอตอ่ผู้ เข้าร่วม  ทกัษะเฉพาะ
จะมีการก าหนดเป็นพืน้ฐานของทักษะกลางแจ้งท่ีมีจ าเป็นจะต้องอ านวยความสะดวกให้ไปสู่
ผลลพัธ์ท่ีประสบความส าเร็จ 

1.6.1.2 ทกัษะด้านมนษุย์ (Human Skills) ทกัษะด้านมนษุย์มีความซบัซ้อน
และไม่มีข้อจ ากัดในโปรแกรมกลางแจ้ง  ทักษะนีมี้ความส าคัญต่อการตระหนักรู้ตนเองและ
ความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ อ่ืนซึ่งเป็นทกัษะท่ีจ าเป็นการเข้าร่วมและการน าผู้ อ่ืน  ยิ่งไปกว่านัน้ ทกัษะ
ด้านมนษุย์ประกอบด้วยการพฒันาด้านจริยธรรมหรือศีลธรรมซึ่งการพฒันาผ่านประสบการณ์ใน
ชีวติ จริยธรรมท่ีขบัเคล่ือนพฤตกิรรมของบคุคลและการตดัสินใจ 

1.6.1.3 ทักษะท่ีเก่ียวกับการศึกษา (Educational Skills) ทักษะท่ีเก่ียวข้อง
กบัการศกึษาเป็นสิ่งส าคญัตอ่ประสิทธิผลในสถานท่ีตัง้ของการท างานซึ่งผู้บริหารจดัการโปรแกรม
ต้องการท่ีจะมีทักษะท่ีเก่ียวกับการศึกษาเพ่ื อท่ีจะสามารถปรับปรุงรูปแบบการสอนให้มี
ประสิทธิผลและการเลือกรายละเอียดเนือ้หาให้บรรลุต่อระดับความสามารถของผู้ เข้าร่วมได้  
ทกัษะท่ีเก่ียวกบัการศกึษาประกอบด้วยความสามารถจะอธิบายถึงรายละเอียดของเนือ้หาความรู้
ตา่ง ๆ ของหวัข้อนัน้ ๆ ได้ ออกแบบบทเรียนท่ีเหมาะสมได้ ข้อมลูท่ีมีความชดัเจน ออกแบบอย่างมี
เหตผุลตอ่การพฒันาและการเป็นท่ีปรึกษาประจ าและชัว่คราว 

1.6.1.4 ทกัษะการจัดการ(Management Skills) ประกอบด้วยการท าหน้าท่ี
ทางธุรกิจและความรับผิดชอบท่ีรวมไปถึงการท างานของการบริหารจัดการกลางแจ้งซึ่งรูปแบบ
ธุรกิจของโปรแกรมกลางแจ้งต้องการผู้บริหารจดัการท่ีตรวจสอบทัง้ภายในและภายนอก  ทกัษะนี ้
จึงเป็นสิ่งจ าเป็นตอ่โปรแกรมเพ่ือให้ประสบความส าเร็จ นกับริหารจดัการจะมีความรับผิดชอบต่อ
การจดัการแหล่งทรัพยากรขององค์กรเพ่ือบรรลเุปา้หมายและทิศทางตา่ง ๆ ได้  ยิ่งไปกว่านัน้การ
จัดการสิ่งอ านวยความสะดวกและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของผู้ บริหารจัดการโปรแกรมกลางแจ้งนัน้
ต้องการความเข้าใจเก่ียวกับการออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกและการดูแลรักษา ดังนัน้
ผู้บริหารจดัการจ าเป็นต้องมีความสามารถในท างานเก่ียวกบัทรัพยากรมนษุย์เพ่ือให้การจ้างและ
การฝึกเจ้าหน้าท่ีให้มีประสิทธิผล 

1.6.2 ชนิดและกิจกรรมของโปรแกรมนันทนาการนอกสถานที่ 
บอชและฮัตตัน  (Bauch & Hutton, 2012 as cited in Harrison & Erpelding, 

2012) ได้กลา่วถึงชนิดของโปรแกรมนนัทนาการนอกสถานท่ีโดย ประกอบด้วย 
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1.6.2.1 การแสวงหาการผจญภัยกลางแจ้ง  มีวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ คือ 
การจัดโอกาสในการเข้าร่วมในกิจกรรมผจญภัยซึ่งแรงจูงใจในการเข้าร่วมในโปรแกรมผจญภัย
อาจจะเก่ียวข้องกบัการแสวงหาสิ่งใหม่ๆ   ความสนใจในการเจริญเติบโตของบคุคล  ความต้องการ
ท่ีมีความสมัพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติหรือความต้องการในการสร้างความเช่ือมโยงทาง
สงัคม  

1.6.2.2 การสอนทักษะกลางแจ้ง  คือ การสอนให้ผู้ เข้าร่วมได้รับการฝึกฝน
โดยเฉพาะ ดงันัน้การเข้าร่วมสามารถเร่ิมต้นท่ีจะท าบางส่วนผ่านกิจกรรมได้ทนัทีทนัใด แล้วเปิด
โอกาสให้มีการสอนทักษะกลางแจ้งให้กับผู้ เข้าร่วมได้รับประสบการณ์กลางแจ้งและการสอน
ทักษะโดยเฉพาะนัน้ ๆ  ผู้ สอนจะออกแบบทักษะให้มีการพัฒนาการท่ีมากยิ่งขึน้ซึ่งจะช่วยให้
ผู้ เข้าร่วมได้มีโอกาสเรียนรู้ข้อมลูใหม่ ๆ  ย่ิงไปกว่านัน้ยงัต้องการทดสอบทกัษะท่ีพฒันาขึน้มาใหม่
รวมถึงความสามารถและการแลกเปล่ียนผลสะท้อนกลบัท่ีพฒันาเพื่อการเปล่ียนแปลงให้เกิดขึน้ 

1.6.2.3 การศึกษาท่ีผจญภัย คือ การใช้กิจกรรมท่ีจะช่วยพัฒนาและเพิ่ม
ทกัษะของมนษุย์ซึง่ ประกอบด้วยการตระหนกัรู้ภายในบคุคลและทกัษะด้านความสมัพนัธ์ระหวา่ง
บุคคล โดยท่ี กิจกรรมจะประกอบด้วย การล่องแพ  รูปแบบการผจญภัย  การปีนเขาและการ
เดินทางด้วยกระเป๋าสะพายหลัง  กิจกรรมเหล่านีจ้ัดให้เกิดการเรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
เจริญเตบิโตของบคุคลและการพฒันาทกัษะของมนษุย์ให้บรรลผุลในระดบักลาง 

1.6.2.4 การบ าบดัด้วยการผจญภยั คือ การใช้กิจกรรมผจญภยัเป็นส่วนหนึ่ง
ของโปรแกรมการรักษาด้านอารมณ์  จิตวิทยา  กายภาพหรือปัญหาทางสังคมของผู้ เข้าร่วมซึ่ง
เป้าหมายของการบ าบัดเพ่ือท่ีจะอ านวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าท่ีได้ประสานงานกัน 
ประกอบด้วย ผู้ ฝึกภาคสนาม  นกัให้ค าปรึกษามืออาชีพและผู้บริหารโปรแกรม 

1.6.2.5 การให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม  จะมุ่งสนใจต่อความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติซึ่งให้ความส าคัญกับการสอนให้ตระหนักถึง
ผลกระทบและอิทธิพลท่ีสงัคมมนษุย์มีตอ่สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 

สมบตัิ กาญจนกิจ (2544)ได้กล่าวถึง ในประเทศสหรัฐอเมริกา ว่ามีระบบการ
พัฒนาและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติท่ีดีท่ีสุดในโลกแห่งหนึ่ง ทัง้รัฐบาลกลางและรัฐบาล
ท้องถ่ินของแต่ละรัฐก็เน้นการจดัการกิจกรรมกลางแจ้งของตนเอง รัฐมิชิแกนเป็นตวัอย่างอนัดีใน
ด้านของกิจกรรมนนัทนาการกลางแจ้ง ซึง่ได้แบง่กิจกรรมออกเป็น 5 กิจกรรม ดงันี ้คือ 

1) กิจกรรมชีวิตชาวคา่ย (Camping Outdoor Living) 
1.1) การก่อไฟ เทคนิคและวิธีการ (Fire Building) 
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1.2) การปรุงอาหารกลางแจ้ง (Outdoor Cooking) 
1.3) การพกัผอ่นปิกนิค (Picnicking) 
1.4) การดแูลรักษาเคร่ืองมือหตัถกรรม (Tool Crafts + Care) 
1.5) การเดนิป่า (Backpacking) 
1.6) การจดัท่ีพกัอาศยั (Hostelling) 

2) กิจกรรมการสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาต ิ(Conservation) 
2.1) การตกแตง่ท่ีดนิ (Landscaping) 
2.2) การสงวนทรัพยากรธรรมชาต ิ(Conservation Study) 
2.3) สร้างแหล่งสงวนพนัธุ์สตัว์และพืชป่า (Building Plant and Wildlife 

Sanctuaries) 
2.4) ปลกูพืชเพื่อชีวิตป่า (Pant for Wildlife) 
2.5) การศกึษาอตุนุิยม (Weather Observation) 
2.6) ศกึษาประชาการนก (Bird Census) 

3) กิจกรรมเส่ียงอนัตราย (High Risk) 
3.1) พายเรือลอ่งแก่ง (White Water Canoeing) 
3.2) ไตเ่ขา (Mountain Climbing) 
3.3) ไตห่น้าผา (Rock Climbing) 
3.4) เคร่ืองร่อน (Hang Gliding) 
3.5) เรือเร็วผจญภยั (Jet Boat) 

4) กิจกรรมกีฬากลางแจ้ง (Outdoor Sports) 
4.1) จกัรยาน (Bicycling) 
4.2) ลา่สตัว์ (Hunting) 
4.3) ตกปลา (Fishing) 
4.4) แขง่เรือ (Boating and Sailing) 
4.5) สกีบนหิมะ (Snow Skiing) 
4.6) สกีน า้ (Water Skiing) 
4.7) แกะรอยหรือโอเรียนต์ (Orienteering) 
4.8) ข่ีม้า (Horseback Riding) 
4.9) ด าน า้ (Scuba Diving) 
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4.10) ไตเ่ขา (Hiking) 
4.11) กระดานโต้คล่ืน (Surfing) 
4.12) รถแขง่บนหิมะ (Snowmobiling) 

5) กิจกรรมศกึษาธรรมชาต ิ(Nature Oriented) 
5.1) แกะรอยธรรมชาต ิ(Nature Print Casting) 
5.2) ศลิปหตัถกรรมธรรมชาต ิ(Nature Crafts) 
5.3) เกมเก่ียวกบัธรรมชาต ิ(Nature Games) 
5.4) ขยายพนัธุ์สตัว์ (Animal Husbandry) 
5.5) เรียกช่ือต้นไม้ (Tree-Plant Identification) 
5.6) เดนิป่า (Nature Walk) 
5.7) ค้นหารอยทาง (Discovery Trails) 
5.8) ถ่ายรูปกลางแจ้ง (Outdoor Photography) 
5.9) การพยากรณ์อากาศ (Weather Prediction) 

1.6.3 หลักการ ปรัชญาและการวางแผนในการการสร้างโปรแกรม 
องค์ประกอบของโปรแกรมจะประกอบด้วยปัจจยัหลากหลายประการในการท า

ให้โปรแกรมประสบผลส าเร็จซึ่งในการสร้างโปรแกรมนัน้จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องมีขัน้ตอนท่ีเป็นแบบ
แผนท่ีมีความชัดเจนโดยเร่ิมต้นจากการสร้างกรอบของหลักการและปรัชญาท่ีดีท่ีน าไปสู่การ
วางแผนโปรแกรมท่ีดีต่อไปซึ่ง เดกร๊าฟ และคณะ  (DeGraaf et al., 2010) กล่าวว่า หลักการ 
ปรัชญาและการวางแผนเป็นสิ่งท่ีมีความจ าเป็น 3 ประการต่อการจัดขอบข่ายงานในการสร้าง
โปรแกรมและกิจกรรมให้เกิดขึน้ โดยท่ีหลักการ (ประกอบด้วยคุณค่าและวฒันธรรม)จะน าไปสู่
ปรัชญาท่ีซึ่งเป็นการท าให้เกิดข้อความท่ีมีความสมัพนัธ์กับภารกิจและวิสยัทศัน์  หลกัการในการ
ให้บริการนัน้เป็นพืน้ฐานส าคัญต่อบุคคลหรือความเป็นรูปธรรม (องค์กร หน่วยงาน กลุ่ม)  
หลกัการจะมีความส าคญัตอ่การวางโครงสร้างระบบความเช่ือและวิธีการคิดตา่งๆซึ่งหลกัการนัน้
เปรียบเสมือนพืน้ฐานหรือคุณภาพท่ีส าคญัต่อแรงจูงใจภายในและคุณลกัษณะของพฤติกรรมท่ี
เกิดขึน้  ดงันัน้การก าหนดแรงจงูใจภายใน หลกัการน าไปสู่พฤติกรรมและการปฏิบตัิต่อไป  ส่วน
ปรัชญานัน้เป็นต้นแบบท่ีน ามาสู่การพิจารณาในการก าหนดหลักการ ความเช่ือต่างๆหรือการ
แนะน าแนวทางซึ่งปัจจยัท่ีเป็นรูปแบบของปรัชญาในแตล่ะบคุคลนัน้ กล่าวคือ คน เหตกุารณ์และ
สภาพแวดล้อมท่ีจะสร้างคณุค่าและความเช่ือให้เกิดขึน้ได้  ปัจจยัเหล่านีป้ระกอบด้วย ครอบครัว 
ครู เพ่ือนและผู้ ร่วมงาน สุขภาพทางกาย จิตใจและอารมณ์ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และ
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ประสบการณ์  ปรัชญาจดัให้ผู้ เข้าร่วมรับรู้ได้ถึงทิศทางและสง่ผลตอ่มมุมองทัง้หมดของพฤติกรรม
ของบุคคล  ปรัชญาและหลกัการจะช่วยก าหนดขอบข่ายงานหรือโครงสร้างเพ่ือการงานแผนซึ่งใน
การวางแผนนัน้ประกอบด้วยขัน้ตอนท่ีจ าเป็นท่ีน าไปสู่การน าไปใช้และประเมินผลโปรแกรมหรือ
การให้บริการตอ่ไป 

1.6.3.1 พืน้ฐาน ทิศทางและ การสะท้อนกลบั (Foundation, Direction, and 
Reflection : FDR) 

1.6.3.1.1 พืน้ฐานของงานขององค์กรท่ีให้บริการการใช้เวลาว่างและ
ผู้ ออกแบบโปรแกรมนันทนาการซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลักการ(คุณค่าและวัฒนธรรม) และ
ปรัชญา ท่ีจะน าไปสูก่ารสร้างกรอบส าหรับการน าสง่การให้บริการ  

1.6.3.1.2 การจดัให้องค์กรการให้บริการการใช้เวลาว่างและนกัออกแบบ
โปรแกรมนนัทนาการมีทิศทาง ซึ่งเป็นสิ่งท่ีส าคญัตอ่ ภารกิจ วิสยัทศัน์ เปา้หมายและวตัถปุระสงค์
ขององค์กรนัน้ ๆ   

1.6.3.1.3 การสะท้อนกลบัในการให้บริการของผู้ เข้าร่วม 

 

ภาพประกอบ 12 การท าหน้าท่ีของพืน้ฐานด้านปรัชญา 

ท่ีมา :  Degraaf et al.,  2010, p. 58 

จากภาพท่ี 12 กล่าวถึง การท าหน้าท่ีพืน้ฐาน ทิศทางและ การสะท้อนกลบั อ้าง
ถึง แนวคิดของ FDR ซึ่งกล่าวว่า ค าจ ากัดความ ตัวอย่าง การดัดแปลงและการอภิปรายของ
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แนวคิด FDR ท่ีมีความสัมพันธ์และน าไปใช้ส าหรับผู้ออกแบบโปรแกรมท่ีเป็นเหมือนผู้น าในการ
ให้บริการท่ีต้องท าความเข้าใจความหมายและความส าคญัขององค์ประกอบพืน้ฐานนี ้

 

ภาพประกอบ 13 ความสมัพนัธ์ระหวา่ง แนวคิด FDR และโปรแกรม/การให้บริการ 

ท่ีมา :  Degraaf et al.,  2010, p. 65 

1.7 วงจรของโปรแกรมและการพัฒนาโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้ง 
1.7.1 กระบวนการของวงจรการเขียนโปรแกรม 

 

ภาพประกอบ 14 กระบวนการของวงจรการเขียนโปรแกรม 

ท่ีมา :  Degraaf et al.,  2010, p.57 

เดกร๊าฟและคณะ (DeGraaf et al., 2010) ได้กล่าวถึงกระบวนการของวงจรการ
เขียนโปรแกรมนัน้เป็นรูปแบบท่ีให้แรงเสริมท่ีส าคญัตอ่การเพิ่มข้อมลูก่อนโปรแกรมจะออกแบบขึน้ 
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คือ การประเมินความต้องการและการก าหนดกรอบสิ่งท่ีมีอยู่ รวมไปถึงระหว่างและหลังน า
โปรแกรมไปใช้ คือการประเมินต่าง ๆ ซึ่งองค์ประกอบท่ีส าคญัของกระบวนของโปรแกรมนัน้คือ
ความตอ่เน่ืองและอิงการเรียนรู้จากความพยายามของโปรแกรมท่ีเขียนขึน้ก่อนหน้านี ้

1.7.1.1 การก าหนดกรอบสิ่งท่ีมีอยู่และการประเมินความต้องการ คือ ระบบ
ท่ีมีการตรวจสอบระดับของทักษะ ความสามารถ ประสบการณ์ ความต้องการ ทัศนคติและ
พฤติกรรมตา่ง ๆ ของทัง้ผู้ เข้าร่วมและผู้ ท่ีไม่ได้เข้าร่วมท่ีเก่ียวของกบัการให้บริการการใช้เวลาว่าง
และนนัทนาการ  ซึง่แนวคิดของการประเมินความต้องการจะแสดงให้เห็นถึงมมุมองท่ีด้านลบท่ีจะ
มองเห็นถึงการไม่มีความสามารถ ความไม่สมบรูณ์ตา่ง ๆ หรือช่องว่างในชุมชนท่ีโปรแกรมจะถูก
ก าหนดหรือเติมเต็มลงไป  ส่วนการก าหนดกรอบสิ่งท่ีมีอยู่เป็นกระบวนการท่ีท าให้เรียนรู้เก่ียวกับ
คณุลกัษณะตา่ง ๆ ในด้านบวกท่ีมีอยูใ่นชมุชน 

1.7.1.2 การออกแบบโปรแกรม  ซึ่งขัน้ตอนของการออกแบบโปรแกรมเป็น
การผสมผสานกนัระหว่างปรัชญาขององค์กรกบัความต้องการ สิ่งท่ีมีอยูแ่ละความรู้ของการพฒันา
มนษุย์ไปสู่โปรแกรมและการให้บริการซึ่งในการออกแบบโปรแกรมนัน้ ผู้ออกแบบโปรแกรมจะต้อง
ให้ความสนใจต่อปฏิบตัิในโปรแกรมเฉพาะ ให้เกิดผลประโยชน์อย่างมีศกัยภาพ ซึ่งปัจจยัในการ
พิจารณาในการออกแบบโปรแกรม ประกอบด้วย 

- พืน้ท่ีของโปรแกรม  กิจกรรมการใช้เวลาว่างอาจจะถูกแบ่งโดยอิงตาม
ชนิดของกิจกรรม การเข้าร่วมของผู้ เข้าร่วม(passive หรือ active) ในร่มหรือกลางแจ้ง ระดบัทกัษะ 
ราคา ฤดกูาล ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ อาย ุเพศ ระดบัความเส่ียง การอ านวยความสะดวกหรือสถาน
ท่ีตัง้ตา่ง ๆ โครงสร้างของเปา้หมาย 

- รูปแบบของโปรแกรม  รูปแบบของโปรแกรมจะมีมุมมองถึงวิธีการท่ี
กิจกรรมได้มีการจดัการขึน้และมีโครงสร้างส าหรับการน าส่งไปสู่ผู้ เข้าร่วม ซึ่งประกอบด้วย การ
แขง่ขนั เลือกเข้าร่วม เหตกุารณ์พิเศษ สโมสร เก่ียวกบัการศกึษา ผู้ ด้อยโอกาส การเดนิทาง โอกาส
ในการให้บริการ 

- อุปกรณ์ และการจัดหาให้   อุปกรณ์ และการจัดหาให้นั น้ เป็ น
ส่วนประกอบท่ีส าคญัของการน าโปรแกรมไปใช้และมีอิทธิพลเม่ือโปรแกรมถูกเสนอรวมถึงราคา
ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัโปรแกรมโดยเฉพาะ 

- สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ คือประเภทของพืน้ท่ีและสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ ท่ีใช้ในการน าส่งโปรแกรมนันทนาการไปจนจบ ซึ่งรวมถึง  ต าแหน่งท่ีตัง้ ท่ี
หลากหลายและภมูิอากาศ 
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- งบประมาณ ซึ่งเก่ียวข้องกับมุมมองทัง้หมดส าหรับรายได้และและ
รายจา่ยตา่ง ๆ ของโปรแกรม 

- นโยบาย กระบวนการและกฎเกณฑ์ เป็นกรอบท่ีอยู่ภายในโปแกรมท่ี
พฒันาขึน้และน าไปใช้  นโยบายควรจะไหลล่ืนจากภารกิจ ปรัชญา เปา้หมายละวตัถปุระสงค์ของ
องค์กรและทศทางไปสูก่ารด าเนินการของหนว่ยงาน 

- การจัดการความเส่ียง การจัดการความเส่ียงเป็นมุมมองท่ีส าคญัของ
โปรแกรมนนัทนาการ 

1.7.1.3 งานก่อนท่ีโปรแกรมจริงจะเร่ิมต้น  คือ องค์กรต้องเผชิญกับงานใน
การค้นหาวิธีการเพ่ือการส่ือสารอย่างมีประสิทธิผลกับสาธารณะชนและบุคคล  วิธีการท่ีมี
ประสิทธิผลคือ วิธีการสนบัสนุนโปรแกรมซึ่งเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัส าหรับผู้จดัการการให้บริการ
การใช้เวลาวา่ง  ในการสง่เสริมโปรแกรมประกอบด้วย การตลาด การประชาสมัพนัธ์ การสนบัสนนุ 
ส่ือน าเสนอและการส่งเสริมด้านอ่ืน ๆ  นอกเหนือจากนีย้ังมีการก าหนดราคาต่าง ๆ รวมถึง
งบประมาณตา่ง ๆ อีกด้วย 

1.7.1.4 การน าโปรแกรมไปใช้ คือ การน าโปรแกรมไปใช้ คือการอ านวยความ
สะดวกให้เกิดประสบการณ์ในโปรแกรมซึง่การอ านวยความสะดวกในประสบการณ์ของโปรแกรมมี
ความเก่ียวข้องกับการเป็นผู้ น าในหลาย ๆ ระยะของโปรแกรมนันทนาการจากก่อนไปสู่หลัง
โปรแกรม 

1.7.1.5 การประเมินผลย่อย คือ การประเมินผลโปรแกรมได้พิจารณาว่าเป็น
องค์ประกอบท่ีส าคญัตอ่การน าสง่โปรแกรมและความส าเร็จของหนว่ยงาน ซึ่งการประเมินย่อยนัน้
จะท าขึน้ระหว่างกระบวนการในการน าไปใช้หรือการน าส่งของการให้บริการโดยการประเมินจะ
ช่วยท าให้เป็นล าดับของสิ่งท่ีเกิดขึน้และมีความต่อเน่ืองต่อไป  การใช้การประเมินย่อยนัน้ 
ผู้ เช่ียวชาญสามารถปรับเปล่ียนวิธีการท่ีอยู่ในโปรแกรมหรือการให้บริการได้ท าให้กลบัมาสนใจตอ่
สิ่งท่ีต้องการของผู้ เข้าร่วมได้ 

1.7.1.6 การปรับเปล่ียนโปรแกรม คือ การปรับเปล่ียนโปรแกรมนัน้ให้มี
ความสมัพนัธ์กบัความต้องการของผู้ เข้าร่วมซึ่งมีผลมาจากการประเมินย่อยแล้วน ามาปรับให้เข้า
กบัสิ่งท่ีก าหนดไว้ก่อนหน้านี ้

1.7.1.7 การประเมินรวม คือ การประเมินผลรวม เป็นการปฏิบัติหลังจาก
โปรแกรมได้รับการน าไปใช้แล้ว ซึ่งเป็นการประเมินสรุปท่ีเกิดขึน้เพียงครัง้เดียวโดยท าเม่ือ
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โปรแกรมหรือการให้บริการได้น าไปใช้และสิน้สุดแล้ว ซึ่งการปรับเปล่ียนโปรแกรมจะต้องท าใน
โอกาสถดัไป 

1.7.2 กระบวนการในการออกแบบ 
ประสบการณ์การใช้เวลาว่างท่ีมีคณุภาพของบุคคลและการให้บริการตามความ

ต้องการของสงัคมนัน้เป็นงานท่ีท้าทายมากท่ีผู้ เช่ียวชาญในการให้บริการการใช้เวลาวา่งต้องเข้าใจ
พืน้ฐานของกระบวนการในการวางแผนโปรแกรม  ผู้ออกแบบโปรแกรมจะต้องรู้และใช้ทฤษฎีใน
การวางแผนท่ีได้มาจากสหวิทยาการหลายๆแขนง ซึ่งในการวางแผนเป็นวิธีการในการจดัการให้
เกิดการเปล่ียนแปลงขึน้  การวางแผนจะต้องมีความไหลล่ืนจาก หลักการ ปรัชญา ภารกิจและ
วิสัยทัศน์ขององค์กร  การวางแผนเป็นมุมมองท่ีค้นพบถึงความเหมาะสมระหว่างภารกิจและ
วิสยัทัศน์ขององค์กร จุดแข็งและจุดอ่อนภายในองค์กร รวมถึงโอกาสและอุปสรรคจากภายนอก
องค์กร 

 

ภาพประกอบ 15 ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่กระบวนการในการวางแผน 

ท่ีมา :  Degraaf et al., 2010, p. 71 

1.7.3 รูปแบบของการวางแผน 
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ปรัชญา หลกัการของโปรแกรมและพืน้ฐานอ่ืนๆ เป็นสิ่งแรกท่ีต้องมีการก าหนด
และน าเข้าไป ซึ่งหลงัจากนัน้รูปแบบของการวางแผนจะใช้เพ่ือช่วยก าหนดและจดักรอบของงาน
ไปสูก่ารกระบวนการในการวางแผน  การวางแผนเกิดขึน้ในระดบัขององค์กรและระดบัโปรแกรมซึ่ง
จะมีประโยชน์ทัง้ 2 ระยะนี ้ ประกอบด้วย รูปแบบเชิงเหตผุล (Logic Model) 

รูปแบบเชิงเหตุผลเป็นระบบและการมองเห็นถึงการแสดงถึงแหล่งทรัพยากร 
กิจกรรม เป้าหมาย และผลลพัธ์ของโปรแกรม (DeGraaf et al., 2010) ชนิดของการวางแผนนีจ้ะ
ประกอบด้วยการระบแุละอธิบายถึงองค์ประกอบหลากหลาย คือ ปัจจยัหรืออิทธิพลภายนอก  คือ 
นโยบาย ทัศนคติ เกณฑ์ และการเมืองของสภาพแวดล้อมในท้องถ่ินท่ีสามารถอ านวยความ
สะดวกหรือขดัขวางประสิทธิภาพของโปรแกรม 

 

ภาพประกอบ 16 รูปแบบเชิงเหตผุล (ดดัแปลงจาก Kellogg Foundation, 2004) 

ท่ีมา :  Degraaf et al., 2010, p. 72 
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- แหล่งทรัพยากรและปัจจยัน าเข้า คือแหล่งทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีต้องการเพ่ือ
ด าเนินการโปรแกรม 

- กิจกรรม กระบวนการ เทคโนโลยี นโยบาย เคร่ืองมือท่ีส่งเสริม และงานท่ี
พนกังานเข้าร่วมในการน าส่งโปรแกรมและการให้บริการ ซึ่งอาจประกอบด้วยการประเมินความ
ต้องการ การเลือกตลาดเป้าหมาย การก าหนดราคา การเข้าร่วมในกิจกรรมท่ีส่งเสริม และ งานท่ี
น าไปใช้ก่อนอ่ืน ๆ 

- ผลผลิต คือผลของกิจกรรมโดยตรง ผลผลิตประกอบด้วย การให้บริการ 
โปรแกรม และผลผลิตท่ีน าส่งโดยองค์กรเพ่ือให้บรรลผุลตามผลลพัธ์ ซึ่งจะเก่ียวข้องกบัคนท่ีน าส่ง
โดยผา่นการเข้าร่วมในโปรแกรมและสงัคมด้วย 

- ผลลพัธ์ คือ การเปล่ียนแปลงท่ีปรารถนาในความรู้(Knowledge) ทัศนคติ
(Attitudes) ทักษะ(Skills) และความทะเยอทะยาน(Aspirations) (KASA) ส าหรับบุคคลท่ีมีส่วน
ร่วมในโปรแกรมหรือการให้บริการ 

นอกจากนี  ้สุวิมล ตัง้สัจจพจน์ (2557)ได้กล่าวถึง การวางแผนโปรแกรม
นนัทนาการ วา่เป็นสิ่งส าคญั ท่ีจะบอกว่าโปรแกรมกิจกรรมนนัทนาการนัน้ๆ มีประสิทธิภาพหรือไม ่
เป็นไปตามจดุประสงค์หรือเปา้หมายท่ีต้องการก่ีมากน้อย หลกัการของการวางแผนท่ีส าคญัมีดงันี ้

1) การวางแผนเป็นการก าหนดปฏิบตัิการท่ีจ าเป็นท่ีจะท าให้เกิดผลสมัฤทธ์ิ
ตามเปา้หมายของโปรแกรม 

2) การวางแผนจะต้องบอกประสบการณ์ท่ีจะจดัขึน้ตลอดทัง้โปรแกรม 
3) การวางแผนต้องบอกความสมัพนัธ์ของผู้ปฏิบตัใินโปรแกรมทัง้หมด 
4) แผนจะต้องปรับให้เข้ากบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงได้ 

สวุิมล ตัง้สจัจพจน์ (2557)ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ข้อส าคญัของการวางแผนท่ีมี
ประสิทธิภาพนัน้  แผนจะต้องมีเป้าหมายระยะยาวท่ีชัดเจน มีความต้องการจ าเป็นของ
กลุม่เปา้หมายท่ีชดัเจน และอยูบ่นฐานของข้อมลูสารสนเทศท่ีประเมิน ขัน้ตอนการวางแผนมีดงันี ้

1) ก าหนดสาระของโปรแกรมตามความต้องการท่ีประเมินได้  จากข้อมูลท่ี
เก็บได้จากเด็ก จากครู จากผู้ ปกครอง ผู้ วางแผนโปรแกรมน ามาประเมินภาพกิจกรรมว่าต้อง
ประกอบด้วยอะไรและอย่างไร ดงันี ้ก าหนดสาระของโปรแกรม ก าหนดเป้าหมายของโปรแกรม
ระยะยาว ก าหนดผลลพัธ์ ก าหนดกลยทุธ์การสอนท่ีเหมาะท่ีสดุ และบง่บอกจดุเน้นท่ีส าคญั 

2) ก าหนดเป้าหมายโปรแกรม  การก าหนดเป้าหมายโปรแกรมนนัทนาการ 
จะต้องจดัประสบการณ์ท่ีสร้างสรรค์ และส่งผลตอ่พฒันาการอย่างแท้จริง ซึ่งการได้มาซึ่งกิจกรรม
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นีต้้องมาจากการก าหนดเป้าหมายท่ีชัดเจนและละเอียด สามารถเป็นแนวทางของการจัด
ประสบการณ์ 

3) ออกแบบแผนระยะยาว  แผนระยะยาวมีความจ าเป็นเพราะจะต้องใช้
กิจกรรมหลากหลาย และผลลัพธ์ท่ี เห็นได้ต้องใช้เวลา ซึ่งในการวางแผนระยะยาวนีต้้องดู
สิ่งแวดล้อม บุคลากร สิ่งอ านวยความสะดวกเป็นส าคัญ และแต่ละกิจกรรมต้องสอดคล้องกับ
ล าดับขัน้ของพัฒนาการของกล้ามเนือ้ใหญ่และกล้ามเนือ้เล็ก อย่างชัดเจนว่าต้องการให้เด็ก
พฒันาทกัษะใดเพราะอะไร 

4) ออกแบบแผนระยะสัน้ เป็นการบอกรายละเอียดกิจกรรมประจ าวัน 
ประกอบด้วยสาระดงันี ้

4.1) ขอบเขตเนือ้หาเฉพาะ 
4.2) ทกัษะเฉพาะท่ีต้องการ 
4.3) ชนิดของกิจกรรม 
4.4) โครงสร้างสิ่งแวดล้อม 
4.5) อปุกรณ์ท่ีต้องใช้ 

1.7.4 การวางแผนโปรแกรมนันทนาการแก่เยาวชน 
การพฒันาและวางแผนโปรแกรมนนัทนาการท่ีดีแก่เยาวชนโดย เอ็ดจินตนัและ

แรน เดล  (Edginton & Randall, as cited in Edginton, Jordan, DeGraaf, & Edginton, 1995) 
ใช้วิ ธีการ การออกแบบโปรแกรมท่ีใช้ เยาวชนเป็นศูนย์กลาง (Youth-Centered Program 
Planning) เพ่ือจัดการประสบการณ์และโอกาส เพ่ือเพิ่มความสามารถให้แก่เยาวชน เช่น
ความสมัพนัธ์ท่ีดีแก่เยาวชนและผู้ ใหญ่ ไปสู่ความเจริญเติบโตท่ีประสบความส าเร็จ เป็นผู้ ใหญ่ท่ีดี
ในอนาคต คือการรับรู้ ความปลอดภยั มีความรู้สึกว่าเป็นสมาชิกในกลุ่ม มีความรู้สึกท่ีดีในตนเอง 
มีความเป็นอิสระในการควบคุมชีวิตตนเอง เกิดความสัมพันธ์กับเพ่ือนและผู้ ใหญ่ได้อย่างดี มี
โอกาสในการแสดงความคิดเห็น มีข้อโต้แย้งในความเช่ือของตวัเอง และมีความรู้สึกสนุกสนานใน
ชีวิตเรียนรู้การประสบความส าเร็จอย่างเป็นไปได้ วิธีการประกอบด้วย 

1.7.4.1 สร้างความเป็นประชาธิปไตยให้แก่เยาวชน 
1.7.4.2 ให้ข้อมลูการศกึษาแก่เยาวชน 
1.7.4.3 สร้างความสมัพนัธ์แก่เยาวชนเพ่ือให้เยาวชนท างานร่วมกนัในสงัคม 
1.7.4.4 สร้างความรู้สกึร่วมมือกนั 
1.7.4.5 รู้จกับทบาทหน้าท่ีของตวัเอง 
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1.7.4.6 สร้างข้อตกลงร่วมกนัเป็นข้อมลูพืน้ฐานในการอยูร่่วมกนั 
1.7.4.7 มีความเสมอภาคของผู้ เข้าร่วม 
1.7.4.8 มีพลงัและการตอบสนองในทางท่ีดี 

1.7.5 รูปแบบของการจัดโปรแกรมนันทนาการ 
นอกเหนือจากนี  ้รอสแมนและแมคเคนนี  (Rossman & Mickenny, 2000) 

กลา่วถึงรูปแบบของการจดัโปรแกรมนนัทนาการจ าเป็นต้องมีองค์ประกอบ 4 ประการ (APIE) คือ 
1.7.5.1 การประเมิน  (Assessment) กล่าวคือ การประเมิน เป็นสิ่ ง ท่ี มี

ความส าคญัในการออกแบบโดยมีบทบาทต่อการประเมินคณุประโยชน์หรือข้อบกพร่องท่ีจะเกิด
ขึน้มาก่อนซึ่งจะเป็นข้อมูลในการประกอบการตดัสินใจในการออกแบบโปรแกรมนนัทนาการนอก
สถานท่ีท่ีมีความเหมาะสม การประเมินความต้องการให้ชัดเจนเป็นสิ่งจ าเป็นท่ีเก่ียวข้องกับ
การศกึษาความต้องการ ประโยชน์หรือความคาดหวงัของโปรแกรมในกลุ่มประชากร  ข้อมลูความ
ต้องการจากการประเมินคือข้อมลูเฉพาะโปรแกรมแตล่ะโปรแกรม  โปรแกรมท่ีออกแบบขึน้มาใหม่
จะต้องมีข้อมลูโดยทัว่ ๆ ไป ในความต้องการทัง้หมดกลุม่คน 

การประเมินความต้องการ เป็นการศึกษาความต้องการโปรแกรมของ
ผู้ เข้าร่วม ประโยชน์ขององค์กรหรือความคาดหวงัในการรับบริการ  เร่ิมแรกในการประเมินความ
ต้องการคือการก าหนดกระบวนการในการเก็บข้อมลู  ผู้บริหารจดัการโปรแกรมควรจะพิจารณาถึง
สิ่งท่ีควรรู้เก่ียวกับผู้ เข้าร่วมท่ีน าไปสู่การจดัให้บริการและโปรแกรมท่ีสามารถปฏิบตัิได้  โปรแกรม
อาจจะต้องการแนวคิดเก่ียวกับความต้องการทางสังคมด้วย  โปรแกรมท่ีด ารงอยู่อาจใช้การ
ประเมินความต้องการท่ีระบคุวามต้องการเฉพาะหรือการค้นหาช่วงวา่งของโปรแกรม เพ่ือน ามาใช้
ในการพิจารณา  ในแต่ละเร่ืองของการพิจารณาจะต้องครอบคลุมความต้องการของผู้ เข้าร่วม  
เนื อ้หาในการประเมินควรให้ความสนใจการค้นพบถึงความต้องการท่ี เข้ากับพลังและ
ความสามารถขององค์กร การประเมินควรใช้ระยะเวลาสัน้ๆ ใช้เวลาในการตอบค าถามไม่มากนกั  
และเป็นข้อมลูท่ีต้องอยากรู้จริง ๆ 

1.7.5.2 การออกแบบ (Planning) กอล์ฟแมน และ เดนซิน (Goffman & 
Denzin as cited in Rossman & Schlatter, 2015) กล่าวถึงองค์ประกอบส าคัญ 6 ประการท่ีถูก
ระบุโดย ได้รับการเปล่ียนช่ือเพ่ือตีกรอบความคิดให้เข้าใจง่ายขึน้ด้านบทบาทในการออกแบบ
โปรแกรม มีดงัตอ่ไปนี ้

1.7.5.2.1 ปฏิสัมพันธ์กับบุคคล (Interacting People) กล่าวคือ การ
เขียนโปรแกรมอย่างมีประสิทธิภาพนัน้ มีจ าเป็นท่ีผู้ออกแบบโปรแกรมต้องคาดการณ์ได้ถึงบุคคล
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และออกแบบโปรแกรมเพ่ือผู้ เข้าร่วมนัน้ หรือการออกแบบโปรแกรมส าหรับกลุ่มบคุคลเฉพาะและ
สรรหาบคุคลในกลุ่มนัน้ ๆ เข้าสู่โปรแกรม  เน่ืองจากบคุคลท่ีเป็นองค์ประกอบหนึ่งท่ีส าคญัตอ่การ
ออกแบบโปรแกรม  ซึ่งผู้ออกแบบโปรแกรมจะต้องตรวจสอบหรือการคาดการณ์อย่างรอบคอบต่อ
ประโยชน์ท่ีบุคคลและผู้ เข้าร่วมมองหาจากการเข้าร่วมโปรแกรม  โดยความเข้าใจเก่ียวกบัพฒันา
ในช่วงชีวิตของมนุษย์จะช่วยให้ผู้ ออกแบบโปรแกรมได้ความ เข้าใจถึงประโยชน์ท่ีผู้ เข้าร่วม
โปรแกรมต้องการจากการเข้าร่วม ดงันัน้สิ่งเหล่านีจ้ึงเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นท่ีต้องเข้าใจทัง้ด้านกายภาพ , 
สงัคม และการพฒันาทางด้านจิตใจของแต่ละบุคคล เพ่ือให้เข้าใจถึง เพศ อายุ ระดบัของทกัษะ 
และข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับเขาบุคคลท่ีเข้าร่วมเป็นองค์ประกอบส าคญัในการออกแบบโปรแกรม 
โปรแกรมท่ีมีการออกแบบทัง้หมดมีทัง้ทางตรงหรือทางอ้อมเพ่ือตอบสนองความต้องการของกลุ่ม
บุคคลเฉพาะ  ซึ่งในการเขียนโปรแกรมท่ีมีประสิทธิภาพนัน้จะมีความเก่ียวข้องกับการจับคู่กัน
ระหว่างกลุ่มบุคคลให้ตรงกับการให้บริการท่ีถูกต้องเพ่ือให้เกิดผลประโยชน์ท่ีจะได้รับสูงสุด 
ปรัชญาในการออกแบบโปรแกรมโดยองค์ประกอบนีส้ามารถท่ีระบไุว้ดงัว่า เม่ือบคุคลในโปรแกรม
มีการเปล่ียนแปลง โปรแกรมก็จะมีการเปล่ียนแปลงด้วย  การเปล่ียนแปลงบุคคลในโปรแกรม
อาจจะมีการเปล่ียนแปลงเฉพาะท่ีจ าเป็นเพ่ือให้โครงการท่ีไม่ประสบความส าเร็จนัน้ประสบ
ความส าเร็จได้ ซึ่งมันเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นในการวางแผนโปรแกรมเพ่ือระบุความต้องการของบุคคล
เฉพาะหรือโปรแกรมท่ีความต้องการของกลุ่มท่ีมีอยู่ในชุมชนในการให้บริการ  ข้อมูลเพิ่มเติมท่ี
ผู้ออกแบบโปรแกรมได้รับเก่ียวกบับคุคลท่ีอยู่ในโปรแกรมจริงเป็นโอกาสท่ีดีท่ีผู้ออกแบบโปรแกรม
ตอ่การออกแบบ การด าเนินการและระยะของโปรแกรมท่ีจะบรรลคุวามต้องการของผู้ เข้าร่วม 

1.7.5.2.2 สถานท่ีตัง้ทางกายภาพ (Physical Setting) กล่าวคือ สถาน
ท่ีตัง้ทางกายภาพส าหรับโปรแกรมเป็นองค์ประกอบท่ีประกอบด้วยสถานท่ีจัดงานหรือสถานท่ี
โปรแกรมเกิดขึน้ และองค์ประกอบทางประสาทสมัผสัต่าง ๆ คือ การมองเห็น การได้ยิน การดม
กลิ่น การสัมผัส และการรับรส ซึ่งแต่ละองค์ประกอบทางประสาทสัมผัสเหล่านีจ้ะมีผลต่อ
โปรแกรมตอ่การตระหนกั รู้สกึ หรือไม่รู้สกึ  สิ่งส าคญั คือ สถานท่ีตัง้ทางกายภาพเป็นองค์ประกอบ
ท่ีส าคัญอย่างหนึ่งท่ีอยู่ในโปรแกรม หากมีการเปล่ียนแปลงสถานท่ีตัง้ โปรแกรมนัน้จะมีการ
เปล่ียนแปลงในตัวมันเอง  ซึ่งข้อพิจารณา 3 ประการท่ีเก่ียวกับสถานท่ีตัง้ทางกายภาพมี
ความส าคญัอยา่งยิ่ง คือ 

- ผู้ออกแบบโปรแกรมจะต้องเข้าใจความเป็นเอกลักษณ์ของสถาน
ท่ีตัง้นัน้  บ่อยครัง้ท่ีมีความพยายามท่ีจะจ าลองโปรแกรมท่ีประสบความส าเร็จจากท่ีอ่ืนแต่กลับ
ล้มเหลวท่ีนีเ้พราะไม่เข้าใจถึงสถานท่ีตัง้ท่ีเป็นเอกลกัษณ์เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัท่ีน ามาสู่การ
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ประสบความส าเร็จของโปรแกรม ดงันัน้ผู้ ออกแบบโปรแกรมจะต้องสามารถวิเคราะห์สิ่งท่ีเป็น
องค์ประกอบท่ีน ามาซึ่งความส าเร็จของโปรแกรมได้จากหลากหลายเหตผุลซึ่ง การรู้ถึงสถานท่ีตัง้
ทางกายภาพท่ีเป็นเอกลักษณ์นัน้เป็นองค์ประกอบส าคัญท่ีเอือ้ต่อการประสบความส าเร็จของ
โปรแกรม  

- ผู้ออกแบบโปรแกรมจะต้องเข้าใจข้อจ ากดัของสถานท่ีตัง้  บอ่ยครัง้
ท่ีสถานท่ีตัง้นัน้ไม่เพียงพอตอ่โปรแกรม สถานท่ีตัง้บางท่ีไม่เหมาะสมส าหรับบางโปรแกรม  สถาน
ท่ีตัง้ไมเ่หมาะสมอาจท าให้เกิดผลลพัธ์ท่ีเสียหายได้ 

- สถานท่ีตัง้สามารถเปล่ียนแปลง และจดัตกแต่งได้จากการจดัแสง
และการเปล่ียนแปลงทางกายภาพอ่ืน ๆ  ถ้าผู้ออกแบบโปรแกรมเข้าใจว่า สถานท่ีตัง้ทางกายภาพ
ท่ีเป็นเอกลกัษณ์นัน้เป็นสิ่งท่ีจ าเป็นตอ่ความส าเร็จของโปรแกรม  ผู้ออกแบบโปรแกรมสามารถเร่ิม
ท่ีจะหาหรือสร้างสถานท่ีตัง้ส าหรับโปรแกรม   

- สถานท่ีตัง้ทางกายภาพเป็นองค์ประกอบของโปรแกรมท่ีผู้ออกแบบ
โปรแกรมจะต้องประเมิน สิ่งท่ีส าคญัคือโปรแกรมมีการจดัเตรียมสถานท่ีตัง้ท่ีเป็นเอกลักษณ์เพ่ือ
ความส าเร็จซึ่งการรู้ถึงข้อจ ากัดของสถานท่ีตัง้และรู้วิธีต่างๆท่ีจะปรับเปล่ียนให้เหมาะสมซึ่งเป็น
ข้อมลูท่ีส าคญั  การรู้ถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้จากองค์ประกอบทางประสาทสมัผสัในกิจกรรมนัน้
ก็เป็นสิ่งท่ีส าคัญในการพิจารณาท่ีชัดเจนซึ่งประกอบด้วย องค์ประกอบต่าง ๆ หรือเพ่ือจ ากัด
ผลกระทบของนัน้ ๆ 

1.7.5.2.3 วัตถุการใช้เวลาว่าง (Leisure Object) กล่าวคือ วัตถุการใช้
เวลาวา่งมี 3 รูปแบบ คือ วตัถทุางกายภาพ วตัถทุางสงัคม และวตัถทุางสญัลกัษณ์ ซึ่งในการเขียน
โปรแกรมจะต้องระบุถึงวตัถุท่ีมีความส าคญัท่ีช่วยเติมเต็มสถานท่ีตัง้ต่าง ๆ ในการใช้เวลาว่างได้
และใช้ในช่วงท่ีบุคคลเข้าร่วมโปรแกรม ไม่จ าเป็นท่ีต้องระบุในทุกวตัถุ แต่ระบุเพียงวตัถุท่ีส าคญั
เท่านัน้ท่ีท าให้โปรแกรมเกิดขึน้และประสบความส าเร็จได้  บ่อยครัง้ผู้ออกแบบโปรแกรมมีความ
ตัง้ใจท่ีจะด าเนินการเพ่ือให้มีต่อเน่ือง แต่มีวัตถุไม่เพียงพอ หรือไม่มีวัตถุท่ีมีความจ าเป็นต่อ
ด าเนินงานโครงการให้ประสบความส าเร็จ  ในบางครัง้องค์ประกอบนีเ้ป็นองค์ประกอบท่ีส าคญั
ของโปรแกรมท่ีผู้ ออกแบบโปรแกรมต้องการเพ่ือก าหนดว่าวัตถุใดท่ีจ าเป็น วัตถุใดเป็นวัตถุ
ทางเลือก และวตัถใุดไมเ่หมาะสมกบัแผนงานและไมจ่ าเป็น 

วตัถุทางสังคม คือ การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน วัตถุนีเ้ป็นสัญลักษณ์
เป็นแนวคิดท่ีเป็นนามธรรมหรือสญัลกัษณ์ท่ีมีผลและมีอิทธิพลตอ่ผู้ อ่ืน  วตัถทุางสญัลกัษณ์ยงัส่ือ
ถึงความรู้สกึเฉพาะหรืออารมณ์ท่ีมีอิทธิพลตอ่การปฏิสมัพนัธ์  ผู้ออกแบบโปรแกรมจะต้องระบวุตัถุ
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หลกัท่ีส าคญัท่ีมีความจ าเป็นเพ่ือสนบัสนนุการปฏิสมัพนัธ์ท่ีมีในโปรแกรม วตัถสุามารถเป็นได้ทัง้
องค์ประกอบส าคัญ ท่ีจะท าให้โปรแกรมประสบความส าเร็จ และทางเลือกเพ่ือให้ประสบ
ความส าเร็จ หรือเป็นสิ่งท่ีจะท าให้โปรแกรมเกิดความเสียหายได้เชน่กนั 

1.7.5.2.4 โครงสร้าง (Structure) กล่าวคือโปรแกรมทัง้หมดถูกจัดให้มี
โครงสร้างท่ีเก่ียวกับการด าเนินการโดยการก าหนดกฎและรูปแบบของโปรแกรมเพ่ือเป็นแนวทาง
ต่อปฏิสัมพันธ์ในโปรแกรม ซึ่งผู้ ออกแบบโปรแกรมเป็นผู้ ก าหนดโครงสร้างของโปรแกรมให้มี
ปฏิสมัพนัธ์แบบเปิดเผย หรือไม่เปิดเผยก็ได้ โดยกฎระเบียบตา่ง ๆ นัน้จะท าให้การปฏิสมัพนัธ์บาง
ประการสามารถเป็นไปได้  ด้วยแนวความคิดนี ้กฎเกณฑ์ทัง้หมดจึงรวมถึงกฎหมาย กฎระเบียบ
การบริการท่ีหน่วยงานได้ก าหนดขึน้ ข้อปฏิบัติของเกม ข้อก าหนดท่ีเป็นทางการของเกม และ
กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องท่ีใช้ทุก ๆ วัน ซึ่งจะได้รับการพิจารณาว่า กฎเกณฑ์เหล่านีจ้ะมีผลต่อการ
ปฏิสัมพันธ์ในโปรแกรมตามท่ีคาดการณ์ไว้ และผลต่อการวางแผนในการออกแบบโปรแกรม
อย่างไร โดยผู้ออกแบบโปรแกรมต้องท ากฎระเบียบให้เพียงพอต่อการก าหนดทิศทางปฏิสมัพนัธ์
ตามรูปแบบท่ีต้องการ  

ผลกระทบของการวางระเบียบท่ีกฎเกณฑ์ท่ีก าหนดในโปรแกรมท่ีไม่
สามารถประเมินได้ ผลกระทบนัน้อาจจะก าหนดได้ว่าปฏิสัมพันธ์ในโปรแกรมอาจเกิดขึน้ หรือ
อาจจะไม่เกิดขึน้  ซึ่งกฎระเบียบท่ีมากเกินไปหรือกฎท่ีไม่เหมาะสม สามารถท าลายประสบการณ์
ในระหว่างก าลงัพยายามท่ีจะอ านวยความสะดวกให้เกิดขึน้ได้  ดงันัน้ผู้ออกแบบโปรแกรมต้อง
เข้าใจว่ากฎระเบียบมีผลกระทบตอ่การรับรู้อย่างอิสระและต้องมัน่ใจวา่โปรแกรมจะไมค่วบคมุมาก
จนเกินไปในมมุมองท่ีผู้ เข้าร่วมมองว่าไม่มีอิสระในการรับรู้  การเขียนกฎเกณฑ์ท่ีดีจะต้องส่งเสริม
อิสระในการรับรู้ได้ ซึ่งกฎเกณฑ์เป็นแนวทางในการสร้างปฏิสมัพนัธ์ท่ีส่งเสริมอิสระในการรับรู้ของ
ผู้ เข้าร่วม กฎเกณฑ์ของเกมสร้างความเข้าใจโครงสร้างการส่ือสารระหว่างกนัซึ่งอาจเกิดขึน้และไม่
เกิดขึน้ก็ได้ ในขอบเขตของการมีปฏิสัมพันธ์ ผู้ เล่นในเกมจะมีอิสระท่ีจะท า โดยถูกจ ากัดในการ
กระท าบางอย่างท่ีกฎเกณฑ์ของเกมก าหนดและผู้ เลน่จะได้รับอิสระในการมีสว่นร่วมในการกระท า
อ่ืน ๆ 
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ภาพประกอบ 17 ความตอ่เน่ืองของบริการและการเขียนโปรแกรม 

ท่ีมา : Rossman, 1984 as cited in Rossman & Schlatter, 2015, p. 49 

จากภาพท่ี 17 แสดงให้เห็นถึงความตอ่เน่ืองของรูปแบบโปรแกรม ซึ่ง
รูปแบบของโปรแกรมเป็นกฎระเบียบรูปแบบหนึง่ท่ีอยูใ่นโปรแกรม และมีผลตอ่ประสบการณ์ความ
พงึพอใจของผู้ เข้าร่วม  

เม่ือโครงสร้างของกฎไม่มีความชดัเจน หรือมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึน้
ท าให้เกิดความวิตกกงัวลและไม่รับรู้ถึงอิสระ  ในจดุนีส้ามารถท าให้มีความชดัเจนขึน้โดยการเชิญ
ผู้ตดัสินมามีบทบาท  ดงันัน้โครงสร้างของกฎเกณฑ์ท่ีมัน่คงนัน้จะต้องมีการจดัระเบียบและการ
ด าเนินโปรแกรมซึ่งเป็นกลไกการก ากับดูแลอย่างหนึ่งท่ีผู้ ออกแบบโปรแกรมสามารถใช้เพ่ือการ
ด าเนินโปรแกรม โดยผู้ ออกแบบโปรแกรมเลือกรูปแบบ โปรแกรมท่ีมีโครงสร้าง  ก็จะสามารถ
ก าหนดระดบัความพงึพอใจในโปรแกรมท่ีผู้ เข้าร่วมได้รับได้ 

โครงสร้างในระบบสังคมท่ีสามารถเกิดปฏิสัมพัน ธ์ขึ น้ ได้นั น้ 
ผู้ออกแบบโปรแกรมต้องจดัให้มีโครงสร้างท่ีเพียงพอเพ่ือให้โปรแกรมด าเนินการตามรูปแบบท่ีตัง้ใจ
ไว้และออกแบบการมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีจะท าให้เกิดความพงึพอใจขึน้ได้ 

1.7.5.2.5 ปฏิสัมพัน ธ์ (Relationship) กล่าวคือ ผู้ เข้าร่วมโปรแกรม
อาจจะมีความสมัพันธ์กันกับคนอ่ืน ๆ มาก่อนหน้าท่ีนีแ้ล้ว  คนส่วนใหญ่ท่ีเข้าร่วมในการใช้เวลา
ว่างกับครอบครัวและเพ่ือน "ผู้ คนมักมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกอย่างต่อเน่ือง" (Kelly, 2013 as 
cited in Rossman & Schlatter, 2015)การออกแบบโปรแกรมท่ีถูกต้องนัน้ ผู้ ออกแบบโปรแกรม
จะต้องมีการตรวจสอบว่าผู้ เข้าร่วมมีประวตัิความสมัพนัธ์กับคนอ่ืน ๆ หรือไม่  ถ้ามีก็จ าเป็นต้อง
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ตรวจสอบธรรมชาติของประวตันิัน้ และประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้กบัโปรแกรมท่ีออกแบบขึน้  
แตถ้่าผู้ เข้าร่วมโปรแกรมไม่มีประวตัิความสมัพนัธ์มาก่อน ผู้ออกแบบโปรแกรมจะต้องก าหนดว่ามี
จ าเป็นท่ีจะพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างด าเนินโปรแกรมหรือไม่ ซึ่งกลไกท่ีไปสู่การประสบ
ความส าเร็จนี ้ได้แก่ กิจกรรมละลายพฤติกรรม กิจกรรมของผู้ มาเข้าร่วมครัง้แรก และกิจกรรม
นนัทนาการทางสงัคมอ่ืนๆ ท่ีจะสามารถวางแผนไปสู่การออกแบบโปรแกรม แต่อย่างไรก็ตามมนั
อาจไม่มีความจ าเป็นท่ีจะสร้างความสมัพนัธ์  เพราะสถานการณ์บางอย่างอาจไม่มีความจ าเป็นท่ี
ต้องให้ผู้ ท่ีเข้าร่วมรู้จกัซึ่งกนัและกนั  ซึ่งบคุลากรทางนนัทนาการมีสว่นในการท่ีจะชกัจงูให้เป็นมิตร
กนัถึงแม้อาจไม่จ าเป็น  คนท่ีไม่รู้จกักันสามารถมีประสบการณ์ร่วมกนัในหลายๆกิจกรรมได้โดยท่ี
ไม่ต้องรู้จกับคุคลท่ีมาร่วมพกัผ่อนเลย  ความเข้าใจในบทบาทความสมัพนัธ์ท่ีแสดงออกมาตอ่การ
มีปฏิสมัพนัธ์ในโปรแกรมและการคาดการณ์ได้ว่าอาจน าไปสู่ความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจของ
ผู้ เข้าร่วมซึง่เป็นองค์ประกอบส าคญัของรูปแบบกิจกรรม   

1.7.5.2.6 การเคล่ือนไหว (Animation)กล่าวคือ การสร้างการเคล่ือนไหว
จะเก่ียวกับโปรแกรมมีการก าหนดการเคล่ือนท่ีและการปฏิบัติท่ีต่อเน่ืองตลอดโปรแกรม  
ผู้ออกแบบโปรแกรมจะต้องจดัเตรียมแนวทางในการเคล่ือนท่ีในการน ามาใช้ตามธรรมชาติเพ่ือให้
โปรแกรมเกิดการเคล่ือนไหว ซึ่งสามารถท าให้ส าเร็จได้ในวิธีการท่ีแตกตา่งกนั และท่ีเห็นได้ชดั คือ 
การจัดให้มีผู้น า ซึ่งเป็นวิธีแก้ไขปัญหาหนึ่ง และเป็นข้อมูลท่ีมีความเป็นไปได้ในการปฏิบตัิเพ่ือ
เคล่ือนไหวโปรแกรมตามเวลาท่ีก าหนด  ในลักษณะท่ีคล้ายกัน ในการเคล่ือนไหวโปรแกรม 
ผู้ ออกแบบมีความต้องคาดการณ์ว่าบุคคลจะเคล่ือนไหวผ่านโปรแกรมได้อย่างไรและเขาจะได้
เรียนรู้เก่ียวกับขัน้ตอนและระยะเวลาของการเคล่ือนไหวได้อย่างไร  นอกจากนี ้ผู้ ออกแบบ
โปรแกรมต้องคาดการณ์ถึงล าดับขัน้ของปฏิสัมพันธ์ท่ีเตรียมไว้ในโปรแกรมให้ปรากฏขึน้  
ผู้ ออกแบบโปรแกรมจะต้องจัดให้มีโครงสร้างท่ีเพียงพอและทิศทางในการเคล่ือนไหวโปรแกรม
เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมได้รับประสบการณ์อยา่งท่ีตัง้ใจไว้  

นอกเหนือจากนี  ้วี เวอร์ (Weaver, 2007 as cited in Rossman & 
Schlatter, 2015) เสนอแนะถึงขัน้ตอน 8 ประการท่ีระบุถึงประสบการณ์เป็นระยะๆและล าดับ
เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ในการจดัให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ท่ีดีท่ีสุด  คือ การเชิญชวน การต้อนรับ 
การก าหนดเป้าหมาย การอ านวยความสะดวก การส่ือสาร ความรู้สึกต่อการสัมผัส การใช้
ความคิดตัดสินเบือ้งต้น และสรุป ซึ่งทุกสถานการณ์ควรจะรวมการต้อนรับและการวางแนว
กิจกรรมเข้าไปด้วยและการวินิจฉัยถึงความส าคญัของตอนจบท่ีดีหรือข้อสรุปท่ีเป็นท่ีดึงดดูใจซึ่ง
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สง่ผลตอ่ผู้ เข้าร่วมโปรแกรมและภาพลกัษณ์ท่ีดีตอ่การจดังานและมีความน่าจะเป็นท่ีดีในกิจกรรม
รวมถึงความทรงจ าท่ีดีของผู้ เข้าร่วม 

การจดัให้มีผู้น านันทนาการในการน าบุคคลและเกิดการเคล่ือนไหว
ในโปรแกรมขึน้นัน้เป็นวิธีการหนึ่งท่ีจะน ามาใช้ให้เกิดเคล่ือนไหวขึน้  ผู้ออกแบบโปรแกรมจะไม่
สามารถท่ีจะจ าลองโปรแกรมท่ีส าเร็จของผู้ อ่ืนท่ีอยู่ภายใต้ผู้น ามีทกัษะโดยท่ีผู้น าของเขาอาจไม่มี
ทกัษะท่ีคล้ายกัน  ในการสร้างการเคล่ือนไหวนัน้ไม่เพียงแต่ใช้ผู้น าเพียงอย่างเดียว  แต่เป็นเพียง
แนวคิดวิธีการท่ีให้ผู้ เข้าร่วมได้มีเคล่ือนไหวตามล าดบัขัน้ของโปรแกรม ซึ่งการจดัผู้น าโดยตรงจึง
เป็นวิธีหนึ่ง แตไ่มใ่ช่วิธีเดียวท่ีจะประสบความส าเร็จในการเคล่ือนไหวนี ้นกัออกแบบโปรแกรมต้อง
คาดหวังว่าผู้ เข้าร่วมจะได้รับการเคล่ือนไหวผ่านโปรแกรมและแน่ใจว่าอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการ
ด าเนินการเคล่ือนไหวนีจ้ะอยูใ่นสถานท่ีจริงและสามารถท าให้ผู้ เข้าร่วมเข้าใจได้ 

การด าเนินการเขียนโปรแกรมท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาโอกาสส าหรับ
การใช้เวลาว่างโดยการจดัการหรือการสร้างเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัทัง้ 6 ประการในการพฒันา
โปรแกรม  ผู้ ออกแบบโปรแกรมจะต้องควบคุมองค์ประกอบต่างๆโดยอาจจะจัดการด้วยตนเอง 
หรือตระหนกัถึงสถานการณ์ท่ีสร้างขึน้ในองค์ประกอบท่ีไม่สามารถควบคมุได้  องค์ประกอบหลัก
ทัง้ 6 ประการนีเ้ป็นกรอบการจดัการขัน้พืน้ฐาน ท่ีโปรแกรมบริการทัง้หมดมีการพฒันาขึน้ 

1.7.5.3 การน าโปรแกรมไปใช้ ( Implementation) กล่าวว่า นันทนาการ
กลางแจ้งอาจจะเป็นการมองถึงกระบวนการในการสร้างท่ีเปล่ียนจากสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
ไปสู่ประโยชน์หรืออิทธิพลต่อนนัทนาการเพ่ือให้ผู้จดัการโปรแกรมและผู้ เข้าร่วมแสดงบทบาทขึน้  
ซึ่ง ไดรเวอร์และบราวน์ (Driver & Brown, 1983 as cited in Plummer, 2009) มีกระบวนการจะ
ประกอบด้วยการสร้างกระบวนการทางนันทนาการ  เร่ิมต้นจากมุมองของสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติท่ีมีอยู่กล่าวคือ แหล่งทรัพยากรท่ีใช้ให้เกิดความพึงพอใจท่ีผู้ เข้าร่วมต้องการใน
นนัทนาการนอกสถานท่ีโดยผ่านการกระบวนการท่ีเก่ียวข้องกับจดัโอกาสในการเกิดการพัฒนา
ด้านนนัทนาการนอกสถานท่ี  เกิดขึน้กระบวนการสร้างขัน้ท่ี 2 มีความแตกต่างจากกระบวนการ
แรก กระบวนการแรกคือ เป็นการให้ความส าคญักับผู้ เข้าร่วมโดยเร่ิมต้นจากการตดัสินใจของแต่
ละบุคคล (การแสวงหาความพึงพอใจ)ในการเข้าร่ วมกระบวนการสุดท้ายประกอบด้วย
ประสบการณ์ทางนนัทนาการท่ีเก่ียวข้องกับประโยชน์กับผู้ เข้าร่วมท่ีเกิดขึน้หรือผลกระทบในทาง
ลบท่ีตามมา 
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ภาพประกอบ 18 กระบวนการของนนัทนาการกลางแจ้ง 

ท่ีมา : Twight, 1993 as cited in Plummer, 2009, p. 187 

1.7.5.4 การประเมินผล (Evaluation) ซึ่ง รอสแมน และชตัเตอร์ (Rossman 
& Schlatter, 2015)กล่าวว่า ผู้ ออกแบบโปรแกรมควรมีการตรวจสอบการประเมินโปรแกรม กับ
ข้อมลูการประเมิน การก าหนดการตดัสินใจท่ีเกิดขึน้เก่ียวกบัอนาคตของโปรแกรม ว่าควรจะไปตอ่  
หยุด  หรือ ปรับปรุง  ซึ่งการตดัสินท่ีจะปรับปรุงโปรแกรมอาจจะต้องการท่ีจะปรับปรุงใหม่เพ่ือให้
บรรลผุลในกรอบแนวความคิดและการออกแบบ  พนัธกิจใหม่หรือเปา้ประสงค์ขององค์กรทัง้หมด  
โดยการประเมินโครงการจะต้องท าการประเมินผู้ เข้าร่วมในสิ่งท่ีเก่ียวข้องกับประสบการณ์ทาง
นันทนาการ  การออกแบบโปรแกรมจะท าให้เห็นผลท่ีเกิดขึน้หลังจากการเข้าร่วมโปรแกรม
นนัทนาการกลางแจ้งซึ่งน าไปสู่พัฒนาโปรแกรมให้มีความละเอียดมากขึน้เพ่ือประกอบการตดัสิน
ท่ีเก่ียวกบัโปรแกรมท่ีสร้างขึน้  

1.7.6 การเขียนโปรแกรมที่อิงประโยชน์ (Benefit-Based Programming) 
อลัน และคณะ  (Allan et al., 1997 as cited in Rossman & Schlatter, 2015) 

ได้เสนอแนะถึง การเขียนโปรแกรมท่ีอิงผลลัพธ์ท่ีเรียกว่า BBP (Benefit-Based Programming) 
ซึ่งประกอบด้วย 4 ขัน้ตอนคือ การตัง้ประเด็นเป้าหมาย การออกแบบโปรแกรมและกิจกรรมเพ่ือ
จัดการกับเป้าหมายโดยเฉพาะ การวัดผลอิงประโยชน์ และการส่ือสารผลลัพธ์ไปสู่ผู้ ท่ีมีส่วน
เก่ียวข้อง 

1.7.6.1 การตัง้ประเด็นเปา้หมาย คือ ประเด็นเปา้ประสงค์และเป้าหมายท่ีมี
ความเก่ียวข้องกบัการระบถุึงปัญหาหรือประเด็นโดยผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง  รายงานปัญหาและผลลพัธ์
ของเป้าหมายท่ีเป็นสิ่งส าคญัของโปรแกรม ประเด็นเป้าหมายของ BBP เป็นประเด็นท่ีได้รับการ
พฒันาส าหรับกลุ่มประชากรท่ีเฉพาะ เช่น กลุม่วยัรุ่น ผู้สงูอายใุนชมุชน หรือ พ่อหรือแม่เลีย้งเด่ียว
กบัเด็กๆวยัประถมศกึษา  สิ่งส าคญัท่ีต้องสนใจ คือ แคเ่พียงประโยชน์ของโปรแกรมอย่างเดียวจะ
ไม่ได้แก้ปัญหาได้โดยสิน้เชิง ชุมชนจึงต้องมีส่วนร่วมอย่างมากท่ีจะต้องเผชิญกับทุกแง่มุมของ
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ปัญหาสงัคม แตอ่ย่างไรก็ตาม BBP จะท าให้นกัออกแบบโปรแกรมนนัทนาการได้ใช้เป็นเคร่ืองมือ
ท่ีจะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาของชมุชนนัน้ ๆ ซึ่งเม่ือมุ่งเน้นถึงประเด็นแล้วก็เข้าสู่ขัน้ต่อไป 
คือ การพฒันาเปา้หมายท่ีจะรับมือกบัลกัษณะเฉพาะของปัญหาและสามารถประสบความส าเร็จ
ในโปรแกรมได้เป็นอยา่งดี โดยโครงสร้าง 2 ประการนีจ้ะต้องรวมอยูใ่นแตล่ะเปา้หมายด้วย คือ  

- เป้าหมายจะต้องพิสูจน์ถึงปัญหาระบุไว้ในขัน้ต้นซึ่งควรจะมีเหตุผล
รองรับท่ีจะเช่ือมโยงสู่ปัญหาทางสังคม  ความสมเหตุสมผลของการเช่ือมโยงนีจ้ะต้องมีความ
ชดัเจนและได้รับการยอมรับจากผู้ มีส่วนเก่ียวข้องของโปรแกรม(เช่นจะต้องมีความชดัเจนในการ
ด าเนินงาน)  

- รายละเอียดของเป้าหมายจะต้องเขียนเพ่ือความสะดวกต่อการพฒันา
ปัจจยัในการป้องกันต่างๆ กล่าวคือ ต้องมีความชดัเจนถึงการมีส่วนร่วมในโปรแกรมเป้าหมายท่ี
ระบุไว้จะสามารถพัฒนาทักษะอย่างยืดหยุ่น ทัศนคติ และพฤติกรรมหรือการกลไกการเผชิญ
ปัญหา (Rossman & Schlatter, 2015) เด็กและเยาวชนท่ีมีความเส่ียงมักจะได้รับอิทธิพลจาก
ปัจจยัต่างๆ เช่นโครงสร้างครอบครัว สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ ผู้ดูแลไม่เพียงพอ สถานท่ี
ใกล้เคียง และความเป็นไปได้ส าหรับพฤติกรรมการใช้สารเสพติด เดก็ท่ีเตบิโตขึน้ในสภาพแวดล้อม
เหล่านีต้้องพยายามอย่างมากท่ีจะเอาชนะสิ่งเหล่านีแ้ละน าไปสู่ชีวิตท่ีประสบความส าเร็จ 
สอดคล้องกับ  มนัดี ้(Mundy, 1996 as cited in Rossman & Schlatter, 2015) ได้ตัง้ข้อสังเกต 2 
ประการ ว่า เด็กจะประสบความส าเร็จได้ คือลกัษณะโดยธรรมชาติ และการพฒันาปัจจยัป้องกัน  
เป้าหมายควรระบุถึงปัจจยัท่ีป้องกันท่ีพฒันาโดยเฉพาะส าหรับบุคคล ซึ่งอาจรวมถึงการควบคุม
ตนเอง มีวินยัในตนเอง มมุมองเชิงบวกและความรับผิดชอบสว่นบคุคล  

1.7.6.2 ส่วนประกอบของกิจกรรม คือ ส่วนประกอบของกิจกรรมท่ีรองรับ
เป้าหมายท่ีได้ออกแบบขึน้ ซึ่งแบ่งระยะและตรวจสอบ ขึน้อยู่กับ 4 หมวดหมู่ย่อยดังนี ้คือ 
วตัถปุระสงค์เชิงปฏิบตัิ กิจกรรมประจ าวนัและวิธีการ การด าเนินการของกิจกรรม และการติดตาม
ผล อัลเลนและคณะ (Allen et al., 1996 as cited in Rossman & Schlatter, 2015) มีการวิจัยท่ี
แสดงให้เห็นถึงโปรแกรมและกิจกรรมท่ีมีโครงสร้างและการออกแบบเพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมมีโอกาสได้
บรรลุผลแต่ในทางกลับกัน รูปแบบโปรแกรมท่ีมีโครงสร้างน้อยไม่แนะน าให้เขียนโปรแกรมท่ีอิง
ประโยชน์ (BBP) เพราะรูปแบบการส่งมอบนีจ้ะมีโอกาสน้อยท่ีจะน าไปสู่เป้าหมายท่ีส าเร็จของ
ผู้ เข้าร่วม 

การด าเนินการเก่ียวกับผลกระทบในกิจกรรมของผู้ เข้าร่วมนัน้ เป็น
มุมมองท่ีส าคญัส าหรับองค์ประกอบของกิจกรรม และสามารถท าให้ส าเร็จลุล่วงได้โดยผ่านผู้น า
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โปรแกรมซึง่ในการด าเนินการท่ีมีประสิทธิภาพนัน้จะชว่ยให้ผู้ เข้าร่วมรับรู้ถึงความรู้สกึเก่ียวกบัสิ่งท่ี
เขาได้เรียนรู้ในกิจกรรมท่ีสามารถส่งผ่านไปยงัสถานการณ์ในชีวิตจริงได้ (Rossman & Schlatter, 
2015) โดยท่ีเวลาท่ีก าหนดไปจนจบชว่งของแตล่ะกิจกรรมจะน าไปสูก่ารอภิปรายระหว่างผู้ เข้าร่วม
ตอ่ไป  ในการด าเนินการมีทัง้มีรูปแบบหรือไม่มีรูปแบบก็ได้ ซึ่งขึน้อยู่กบัประเภทของกิจกรรมและ
สถานท่ีตัง้   ในท านองเดียวกัน ประเภทของผู้ เข้าร่วมมีส่วนในโปรแกรมท่ีสามารถจะก าหนดถึง
ข้อจ ากัดต่างๆตามแนวความคิดท่ีใช้ในการด าเนินการ  ส่วนด้านมุมมองของการด าเนินการอ่ืนๆ
นัน้ คือ ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมท่ีจะสอน หรือการเรียนรู้เพิ่มเติมนัน้ ท่ีสามารถเกิดขึน้ได้ตลอดเวลา
ในช่วงกิจกรรม ช่วงเวลาเหล่านีถ้้าใช้อย่างถกูต้องจะสามารถอ านวยความสะดวกในแลกเปล่ียน
ประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งผู้ เข้าร่วมทัง้หมดได้  

การด าเนินการอาจจะท าให้บรรลุได้โดยการเขียนบนัทึกประจ าวนั โดย
ผู้ เข้าร่วมได้มีการก าหนดเวลาในแต่ละวันเพ่ือเขียนความคิดและสะท้อนความเห็นเก่ียวกับ
โปรแกรมได้  ซึ่งอาจจะถูกถามเพ่ือให้มีการตอบค าถามบางค าถามในแต่ละวนัหรือเพียงแค่เขียน
สิ่งท่ีอยู่ในใจของพวกเขาท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมนัน้ๆ  ในบางครัง้มนัเป็นเร่ืองยากท่ีจะกระตุ้นให้คน
เขียนความรู้สกึของพวกเขาในบนัทึกประจ าวนัซึ่งโครงสร้างอ่ืนๆท่ีอยู่แวดล้อมในการเขียนบนัทึกก็
มีโอกาสท่ีจะประสบความส าเร็จมากขึน้ 

การติดตามผลเป็นหวัข้อย่อยสุดท้ายของส่วนประกอบของกิจกรรม เป็น
งานประจ าวันของเจ้าหน้าท่ีในความดูแลของโปรแกรมผ่านการติดตามโปรแกรม  ผู้ ออกแบบ
โปรแกรมจะได้รับข้อเสนอแนะท่ีมีคณุคา่เก่ียวกับวตัถปุระสงค์เชิงปฏิบตัิท่ีจะประสบความส าเร็จ  
เจ้าหน้าท่ีจะต้องกระตุ้นให้ผู้ เข้าร่วมท่ีจะเขียนลงในสมุดบนัทึกของพวกเขา ดงันัน้เจ้าหน้าท่ีควร
จัดสรรเวลาในแต่ละวันเพ่ือหารือเก่ียวกับวิธีการท่ีวัตถุประสงค์เชิงปฏิบัติของช่วงกิจกรรมจะ
ประสบผลส าเร็จ เจ้าหน้าท่ีควรติดตามความเช่ือมโยงระหว่างวตัถปุระสงค์เชิงปฏิบตัิท่ีระบไุว้และ
เปา้หมายถกูต้องหรือไม่ และควรจะแก้ไขส่วนใดท่ีจ าเป็นในโปรแกรมท่ีจะสร้างการเช่ือมโยงนีใ้หม่
ได้ 

1.7.6.3 ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ คือ ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ โดยท่ีผู้ออกแบบ
โปรแกรมประเมินผลโครงการท่ีเก่ียวข้องกบัเปา้หมาย ในการเขียนโปรแกรมท่ีอิงถึงผลท่ีได้รับนัน้
ใช้แนวคิดเก่ียวกับผลลัพธ์ท่ีอธิบายเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบนี ้ ในการด าเนินการขัน้ตอนนี ้
แผนการประเมินผลท่ีครอบคลมุจะต้องอยู่ในประเด็น ในบางกรณีเคร่ืองมือท่ีถกูต้องและเช่ือถือได้
จะสามารถใช้ในการประเมินวัตถุประสงค์ได้ ในกรณีอ่ืนๆ เคร่ืองมือหรือตัวชีว้ัดอ่ืนท่ีเหมาะสม
จะต้องได้รับการพฒันาโดยผู้ออกแบบโปรแกรม 
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1.7.6.4 การตระหนัก รู้ถึงประโยชน์  ฟอเรสท์  (Forest, 1999 as cited in 
Rossman & Schlatter, 2015) กล่าวว่า การตระหนกัรู้ถึงประโยชน์จะใช้ประโยชน์จากการตลาด
เพ่ือเผยแพร่ผลท่ีได้รับของโปรแกรมไปสูผู่้ มีสว่นเก่ียวข้อง ซึ่งการส่ือสารท่ีมีประสิทธิผลนัน้จะท าให้
ประสบความส าเร็จสู่สาธารณชนและผู้ มีส่วนเก่ียวข้องในท้องถ่ิน  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับ
นนัทนาการและอทุยานรวมถึงความพยายามตา่งเพ่ือท่ีจะปรับปรุงชุมชน  ผู้ออกแบบโปรแกรมมี
ความเก่ียวข้องกับการออกแบบ น าไปใช้และการประเมินผลของโปรแกรมท่ีอาจจะเป็นการ
ตรวจสอบความส าคญัของการตระหนกัรู้ถึงประโยชน์ในขัน้ตอนของ BBP 

1.7.7 การบริหารจัดการความเส่ียง 
1.7.7.1 ก า รบ ริห า ร จั ด ก า ร ค ว า ม เ ส่ี ย ง  (Harrison & Erpelding, 2012) 

วตัถุประสงค์ของโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้งต้องการให้ความเส่ียงท่ีอยู่ในระดบักลางๆเพ่ือ
อ านวยความสะดวกต่อประสบการณ์แก่ผู้ เข้าร่วม  บ่อยครัง้ท่ีการจดับริการให้แก่ผู้ เข้าร่วมจะมี
ความเส่ียงซึ่งเป็นเร่ืองปกติท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้  ความเส่ียงจึงเป็นเร่ืองปกติในโปรแกรมกลางแจ้งซึ่ง
การบริหารโปรแกรมกลางแจ้งต้องมีอธิบายถึงความปลอดภัยและการเตรียมการท่ีดีและมีจดัการ
ความเส่ียงด้วยวิธีการตา่งๆโดยวิธีการจะมองถึงมมุมองของโปรแกรมกลางแจ้งท่ีมีความเก่ียวข้อง
และจ าเป็นเพ่ือช่วยเป็นแนวทางในการประกอบการตดัสินใจ  ประกอบด้วย ระดบัความเส่ียงท่ี
เกิดขึน้จริงและจ านวนของความเส่ียงท่ีเช่ือวา่จะเกิดขึน้กบัผู้ เข้าร่วม 

 

ภาพประกอบ 19 ขัน้ตอนส าหรับการพฒันาแผนการจดัการความเส่ียง(การสร้างแผนให้ครอบคลมุ 

ท่ีมา : Erpelding & Harrison, 2012, p. 56 

1.7.7.2 การระบุถึงปัจจัยความเส่ียง กล่าวคือ ผู้ บริหารโปรแกรมกลางแจ้ง
เลือกใช้กิจกรรมจะมีความเก่ียวข้องกับความเส่ียงท่ีเปรียบเสมือนเคร่ืองมือในการศึกษาและ
ประสบการณ์  เขาจึงต้องระบุถึงความเส่ียงและความปลอดภัยในการจัดการท่ีมีประสิทธิผล 
กระบวนการตา่งๆในการขจดัปัจจยัท่ีมีความแตกตา่งกนันัน้ได้  
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1.7.7.2.1 ความเส่ียงด้านกลยุทธ์  เป็นสิ่งท่ีส่งผลต่อมุมมองของการบริหาร
องค์กรในอนาคตได้ ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์  เป้าประสงค์ท่ีต้องการ  ส่วนของการให้บริการ  
ขอบเขตของการให้บริการ  การออกแบบโปรแกรม  ความร่วมมือกับภายนอก  ความเก่ียวข้องของ
นโยบายหรือข้อบงัคบัต่างๆ  ความคาดหวงั ความต้องการ ของผู้ เข้าร่วมในอนาคตและแนวโน้ม
อุตสาหกรรมต่างๆ  ความเส่ียงประกอบด้วย การขาดวิสยัทัศน์  ขาดเป้าประสงค์และการเข้าถึง
ปัญหา รวมถึงมิติของโปรแกรมไม่มีความเหมาะสม  เพราะฉะนัน้การออกแบบและพัฒนา
โปรแกรม  จะต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจและเป้าประสงค์ของโปรแกรมอย่างมี
ความหมาย  กระบวนการเร่ิมต้นในการพฒันาความเข้าใจในประวตัิของนนัทนาการกลางแจ้งเป็น
สิ่งท่ีส าคญั 

1.7.7.2.2 ความเส่ียงด้านการเงิน กล่าวคือ ความเส่ียงท่ีมีอิทธิพลจาก
สถานะทางการเงินขององค์กรซึง่ประกอบด้วย รายได้ลดลง  คา่ใช้จ่ายเพิ่มขึน้  รายจา่ยท่ีระบไุมไ่ด้ 
และความไว้ใจด้านสินเช่ือท่ีลดลงซึ่งผู้ บริหารจะต้องมีความเข้าใจในรายละเอียดของความ
ต้องการทางการเงินขององค์กรเพราะจะเป็นข้อมูลท่ีจ าเป็นส าหรับการวางแผนด้านงบประมาณ
และการน าไปใช้โดยท่ีการพิจารณาด้านการเงินมีความสมัพันธ์กับการออกแบบโปรแกรมเพราะ
เปา้หมายของโปรแกรมและความคาดหวงัจะต้องท าให้เกิดรายได้ 

 

ภาพประกอบ 20 ความเส่ียงสามารถขจดัได้ในปัจจยัท่ีแตกตา่งกนัทัง้ 4 องค์ประกอบ 

ท่ีมา : Erpelding & Harrison.  2012, p. 57 

1.7.7.2.3 ความเส่ียงในการจัดการ ประกอบด้วยธุรกิจบางส่วนท่ีเก่ียวข้อง
กับการสร้างผลผลิตหรือการให้บริการ ซึ่งจะประกอบด้วยการค านึงถึงทรัพยากรมนุษย์  การฝึก
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เจ้าหน้าท่ีและประเมินผล  การรักษาสิ่งอ านวยความสะดวกและการตลาด  ผู้ จัดการโปรแกรม
กลางแจ้งจะต้องก าหนดการพิจารณาสิ่งท่ีท าได้อยา่งชดัเจน  เวลาท่ีเหมาะสมเพียงพอ  

1.7.7.2.4 ความเส่ียงภาคสนาม เป็นสถานการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงสูง
ภายในองค์กรทัง้เป็นอบุตัิเหตหุรือเหตกุารณ์ท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้ซึ่งผู้บริหารโปรแกรมกลางแจ้งควร
จะเน้นความเส่ียงภาคสนามไปสู่การพัฒนาเป็นนโยบายให้มีความรัดกุม  ยิ่งไปกว่านัน้  ความ
เส่ียงในการจดัการ การเงินและกลยทุธ์ตา่งๆจะต้องมีการจดัการอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือไปสู่การ
จัดการความเส่ียงภาคสนามประกอบด้วย  วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ท่ีต้องการของ
องค์กรและได้รับการสนบัสนุนจากเจ้าหน้าท่ีทัง้หมด  การออกแบบโปรแกรมท่ีเหมาะสมส าหรับ
แหล่งเงินท่ีหามาได้  การสนบัสนนุในการด าเนินการและการฝึกเจ้าหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิผล และ
การดแูลรักษาอปุกรณ์เป็นประจ า 

1.7.7.3 ประเภทของการจดัการความเส่ียง 
ประเภทของการจดัการความเส่ียง (Harrison & Erpelding, 2012) 

1.7.7.3.1 การป้องกันสิ่งท่ีอาจจะเกิดขึน้  คือ การท าให้ความเส่ียงน้อยท่ีสุด
ในทุกมุมมองขององค์กร  การหลีกเล่ียงความเสียหายของทรัพยากรในการบริหารโปรแกรม
กลางแจ้งซึง่เป็นสิ่งท่ีควรพิจารณาเป็นอนัดบัแรกๆ 

1.7.7.3.2 การสนองต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้  การก าหนดแผนไว้ล่วงหน้าใน
การจดัการกับการบาดเจ็บ ความเสียหายและการสญูเสียตา่งๆ ท่ีก าหนดขึน้และการปฏิบตัิตา่งๆ
เพ่ือใช้ในการจดัการกบัเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ทัง้ในส านกังานและภาคสนาม 

1.7.8 วงจรการพัฒนาโปรแกรม (PDCA) 
นอกเหนือจากนีแ้ล้ว รอสแมน และ ชลาร์ตเตอร์ (Rossman & Schlatter, 2015) 

ได้ท าการรวบรวมข้อมลูพืน้ฐานท่ีจ าเป็นในการพฒันาโปรแกรมให้ประสบความส าเร็จ ซึง่โปรแกรม
ควรมีการพัฒนาในลักษณะท่ีเป็นระเบียบและรูปแบบท่ีเป็นวงจร วงจรการพัฒนาโปรแกรม 
(PDCA) วงจรประกอบด้วย 4 ช่วงระยะท่ีส าคญัและ 9 ขัน้ตอน ซึ่งรายละเอียดต่างๆจะอธิบาย
เก่ียวกบับทบาทและการท าหน้าท่ีของแตล่ะระยะและแตล่ะขัน้ตอน 

ระยะ A: วฒันธรรมของหน่วยงาน กล่าวคือ ในระยะนีจ้ะกล่าวถึงการพฒันา
โปรแกรม คือความเข้าใจในหลกัปรัชญาของโปรแกรมและเป้าประสงค์ของโปรแกรมทัง้หมดของ
หน่วยงาน  ในระยะนีจ้ะเก่ียวกับสถิติท่ีน าวิเคราะห์ถึงพนัธกิจและทิศทางขององค์กร  ผู้ออกแบบ
โปรแกรมบอ่ยครัง้ท่ีไม่เขียนพนัธกิจขององค์กร  ดงันัน้การพฒันาการให้บริการของโปรแกรมช่วย
เตมิเตม็ท่ีได้จากพนัธกิจ 
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ระยะ B: การพัฒนาเป้าหมายของโปรแกรม กล่าวคือ ในระยะนี ้ กล่าวถึง
เอกลักษณ์ของโปรแกรมท่ีต้องการและปรารถนาของกลุ่มผู้ เข้าร่วมเฉพาะ  จะต้องระบุถึง
เป้าประสงค์ท่ีไปสู่ผลท่ีได้รับจากโปรแกรมให้มีสอดคล้องกับพันธกิจขององค์กรท่ีเฉพาะเจาะจง  
โปรแกรมสามารถไปถึงเปา้ประสงค์ท่ีออกแบบได้  การพฒันาโปรแกรมควรค านงึถึงความต้องการ
ของผู้ เข้าร่วม อยูภ่ายใต้ขีดความสามารถขององค์กร  และควรเตมิเตม็พนัธกิจ 

ระยะ C: กลยทุธ์ในการด าเนินการ กล่าวคือ ในระยะนี ้ แผนท่ีท าให้บรรลผุล
ท่ีพฒันาขึน้และโปรแกรมท่ีส่งถึงผู้ เข้าร่วม  ผู้ออกแบบโปรแกรมจะต้องตรวจสอบและจดัการกับ
รายละเอียดต่างๆในการปฏิบัติของตามโปรแกรม  การจัดการให้บรรลุผลของการให้บริการ
โปรแกรมประกอบด้วยหลายๆอยา่งและเป็นระยะท่ีต้องมุง่มัน่ท่ีสดุของโปรแกรม 

ระยะ D: การวิเคราะห์การติดตามผล กล่าวคือ ในระยะนี  ้ผู้ ออกแบบ
โปรแกรมตรวจสอบการประเมินโปรแกรม กบัข้อมลูการประเมิน การก าหนดการตดัสินใจท่ีเกิดขึน้
เก่ียวกับอนาคตของโปรแกรม  มันควรจะไปต่อ  หยุด  หรือ ปรับปรุง  การตัดสินท่ีจะปรับปรุง
โปรแกรมอาจจะต้องการท่ีจะปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวข้องกับวิธีการท่ีจะบรรลผุล  กรอบแนวความคิด
และการออกแบบ  พนัธกิจใหมห่รือเปา้ประสงค์ขององค์กรทัง้หมด 

การก าหนดวัฒนธรรมของหน่วยงาน คือ ขัน้ตอนท่ีเก่ียวข้องกับการประเมิน
วฒันธรรมในการท่ีองค์กรด าเนินการเขียนโปรแกรมการพัฒนาพันธกิจและการพัฒนาทิศทาง
เชิงกลยุทธ์ส าหรับองค์กร  โปรแกรมการให้บริการการใช้เวลาว่างได้รับการออกแบบและน าเสนอ
โดยผู้ออกแบบโปรแกรมท่ีท างานอยู่ในองค์กร  ผู้ออกแบบโปรแกรมจงึต้องเข้าใจสภาพแวดล้อมใน
องค์กรท่ีด าเนินงานและวิธีการท่ีสภาพแวดล้อมจะมีผลต่อการให้บริการท่ีองค์กรสามารถพฒันา
และการด าเนินการได้  วิธีการพฒันาพนัธกิจขององค์กรผ่านการประเมินภัยคกุคามและโอกาสใน
สภาพแวดล้อมและปัจจยัภายในตวัเองทัง้จุดแข็งและจดุอ่อน รวมถึงทิศทางการพฒันาโปรแกรม
เชิงกลยทุธ์ หนว่ยงานจะตดิตาม 

การพฒันาภารกิจในการเขียนโปรแกรมของหน่วยงาน กลา่วคือ การก าหนดพนัธ
กิจวตัถปุระสงค์ของหน่วยงานและการแสดงสิ่งท่ีมุง่มัน่ท่ีจะประสบความส าเร็จในสภาพแวดล้อมท่ี
มีขนาดใหญ่  สอดคล้องกับ โนวเลส (Knowles, 1970 as cited in Rossman & Schlatter, 2015) 
อธิบายว่า สภาพแวดล้อมนีเ้ป็นการรวมกลุ่มของความต้องการซึ่งรวมไปถึง บุคคล องค์กร และ
ความต้องการของชมุชน ซึ่งในการพฒันาบริการให้ประสบความส าเร็จนัน้ต้องเขียนโปรแกรมให้
ตรงกับความต้องการท่ีได้ระบุไว้ของบุคคลและชุมชน และน าไปสู่ความต้องการขององค์กรเพ่ือ
ตอบสนองวตัถปุระสงค์และบทบาทในชมุชนตอ่ไป  การท่ีจะประสบความส าเร็จได้นัน้ ผู้ออกแบบ
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โปรแกรมจะต้องเข้าใจวิธีการท่ีเก่ียวข้องความขดัแย้งและความต้องการตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้โดยประเด็น
ตา่งๆ ทัง้ 3 ประการเหล่านี ้ประกอบด้วย บุคคล การด าเนินการและความต้องการของชุมชน จะ
อิทธิพลต่อพัฒนาโปรแกรม โดยรวมแล้ว เรียกว่าการวิเคราะห์ท่ีน าไปสู่การพัฒนาของภารกิจท่ี
เป็นทิศทางของการปฏิบตัิงานแบบวันต่อวัน เช่นเดียวกับการยืนยันความจ าเป็นในการพัฒนา
โปรแกรมและ ข้อจ ากัดอ่ืนๆ แม้ว่าพันธกิจท่ีไม่ได้รับการพัฒนาในทุกปี มันก็จะมีผลต่อทุก
โปรแกรมในการด าเนินงาน ดงันัน้ ผู้ออกแบบโปรแกรมจะต้องเข้าใจภารกิจและผลกระทบท่ีเกิดขึน้  
นอกจากนี ้ปัญหาท่ีจะวิเคราะห์เพ่ือน ามาพฒันาพนัธกิจ  คือ การอภิปรายถึง 3 ประเด็นท่ีจะต้อง
วิเคราะห์ คือ บคุคล องค์กรและชมุชน 

- ประเมินความต้องการของบุคคล กล่าวคือ ทุกองค์กรจะต้องตรวจสอบว่า
ใครท่ีตัง้ใจท่ีจะให้บริการและความตัง้ใจนีค้วรจะชัดเจนอยู่ในพันธกิจ ถ้ามีข้อจ ากัดเก่ียวกับ
ประเภทของบริการของหน่วยงานท่ีตัง้ไว้ หรือข้อจ ากดัท่ีคล้ายกนัอ่ืนๆ ก็ควรท่ีจะสะท้อนให้เห็นใน
พนัธกิจด้วย  

- การประเมินสภาพแวดล้อมมหภาค กล่าวคือ ความต้องการของประชากร 
มกัจะได้รับอิทธิพลจากทางสงัคมท่ีสร้างโอกาสและความท้าทายส าหรับหน่วยงาน อิทธิพลเหล่านี ้
สามารถเป็นทัง้ท้องถ่ิน ภมูิภาค หรือระดบัชาตก็ิได้ ซึ่งข้อมลูเก่ียวกบัผู้ เข้าร่วมและผลกระทบตา่งๆ
ท่ีอาจเกิดขึน้กับหน่วยงานท่ีให้บริการการใช้เวลาว่างทัง้ในแง่บวกหรือลบจะถูกรวบรวมโดยการ
ตรวจสอบและการแปลข้อมลูเก่ียวกบัสภาพแวดล้อมของหน่วยงานตา่งๆอยา่งตอ่เน่ือง 
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ภาพประกอบ 21วงจรของการพฒันาโปรแกรม 

ท่ีมา : Rossman & Schlatter, 2015, p. 111 

ผู้ออกแบบโปรแกรมจะยงัคงต้องตระหนกัถึงแนวโน้มของเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ใน
ระดบัชาติ และส่ือต่างๆ เพ่ือท่ีจะยึดแนวคิดและการพัฒนาโปรแกรมในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม มี
ช่วงเวลากับการเขียนโปรแกรมท่ีสามารถท าได้โดยการตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายนอกของ
องค์กรเพ่ือให้เกิดแนวโน้มต่างๆเกิดขึน้ ผู้ออกแบบโปรแกรมควรเตรียมความพร้อมในการติดตาม
ใน 5 ประการนีอ้ย่างเป็นระบบ คือ ประชากร สังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และการเมือง การ
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พฒันาในแตล่ะส่วนนีมี้บางอย่างท่ีมีผลกระทบท่ีมองเห็นได้ในการเขียนโปรแกรม สามส่วนแรกจะ
มีผลกระทบท่ีมากท่ีสดุกบัความต้องการการใช้เวลาว่างของบคุคล สองส่วนหลงัอาจส่งผลกระทบ
บางอย่าง คือ ความต้องการของบุคคล องค์กรหรือชุมชน แต่ละแนวโน้มเหล่านีค้วรได้รับการ
วิเคราะห์จากท้องถ่ิน ภูมิภาค และมุมมองในระดบัชาติ ซึ่งเป็นสิ่งส าคญัเพ่ือท าให้มั่นใจว่าการ
พฒันาประเทศหรือภมูิภาค จะสง่ผลกระทบตอ่ชมุชนท้องถ่ินจริง 

ตาราง 1 ประเดน็ท่ีต้องวิเคราะห์ไปสูก่ารพฒันาพนัธกิจ 

บุคคล องค์กร ชุมชน 
แนวโน้มมหภาคที่สง่ผลตอ่ 
ชมุชนท้องถ่ิน 

แหลง่ทรัพยากร 
อ านาจในการจดัการ 
จดุแขง็และจดุออ่นขององค์กร 

แหลง่ทรัพยากร 
ความต้องการของชมุชน 
ความสนใจของสาธารณชน 
การประเมินโอกาสในปัจจบุนั 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้จดั 

ท่ีมา :  Rossman & Schlatter, 2015, p. 115 

- ประเมินความต้องการขององค์กร กล่าวคือ องค์กรเป็นหน่วยงานท่ีมี
เอกลักษณ์แบบพลวัตท่ีมีความต้องการต่างๆซึ่งเป็นเง่ือนไขในการด าเนินงาน หนึ่งในความ
ต้องการท่ีส าคัญท่ีสุดขององค์กร คือ ความน่าเช่ือถือท่ีมีของหน่วยงาน  ซึ่งไม่มีหน่วยงานใดท่ี
สามารถมีทุกอย่าง จึงเป็นสิ่ งส าคัญ ท่ีหน่วยงานจะระบุจุดแข็งและจุดอ่อนท่ีจะค้นพบ
ความสามารถท่ีโดดเดน่ขององค์กร  

- การประเมินความต้องการของชุมชน กล่าวคือ แนวคิดของชมุชน หมายถึง 
ชดุของความคิดท่ีมีร่วมกันหรือความเช่ือท่ีมีร่วมกนัท่ีเป็นพลงัท่ีมีผลผกูพนัส าหรับกลุ่มคน ซึ่งเห็น
ได้ชดัว่าหลายความคิดและความเช่ือแข่งขนักนัเพ่ือความสนใจและทรัพยากรในชมุชนขนาดใหญ่  
ในการวิเคราะห์ชุมชนท่ีมุ่งเน้นไปท่ีการระบุภัยคกุคามและโอกาสด้านสภาพแวดล้อม ท่ีจะส่งผล
กระทบตอ่การน าส่งของหน่วยงานในการให้บริการการใช้เวลาว่าง (Rossman & Schlatter, 2015) 
การประเมินความต้องการของชุมชน แสดงให้เห็นว่า ควรตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายนอกของ
องค์กร ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมของตลาด สภาพแวดล้อมท่ีเป็นสาธารณะ สภาพแวดล้อม
การแข่งขนั และสภาพแวดล้อมมหภาค ผลการประเมินนีจ้ะสร้างบทบาทการท างานขององค์กรใน
ชุมชน  นอกจากนี ้การประเมินความต้องการของชุมชนต้องมีการประเมินในตวัเลือกของการใช้
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เวลาว่างในชุมชนท่ีมีอยู่  มีความเข้าใจในระบบบริการการใช้เวลาว่าง ซึ่ง แต่ละบทบาทของผู้
ให้บริการในชมุชนและความเข้าใจในสภาพแวดล้อมมหภาคท่ีมีผลกระทบตอ่ชมุชน ความต้องการ
ของชุมชนไม่เพียงเป็นแค่การรวมความต้องการส่วนบุคคล แต่เป็นความต้องการท่ีสร้างขึน้โดย
ความรู้สึกของชมุชน ศีลธรรม สญัญาระหวา่งบคุคลท่ีเป็นสว่นหนึ่งของชมุชนและความรับผิดชอบ
ร่วมกนัในชมุชน 

 

ภาพประกอบ 22 ความสมัพนัธ์ของพนัธกิจไปสูค่วามต้องการของบคุคล ชมุชนและองค์กร 

ท่ีมา :  Rossman & Schlatter, 2015, p. 130 

ความสมัพนัธ์ของทัง้สามหน่วยงานในการปฏิบตัภิารกิจ กล่าวคือ จากภาพท่ี 19 
แสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ของแตล่ะหน่วยงาน ซึง่แสดงให้เห็นถึงภารกิจของหน่วยงานท่ีจะต้อง
ครอบคลุมความต้องการของแต่ละความต้องการของชุมชน จุดแข็งขององค์กรและข้อจ ากัด แต่
เน่ืองจากหน่วยงานท่ีมีทรัพยากรจ ากัด ไม่สามารถระบุความต้องการได้หมด จึงสามารถท่ีจะ
จดัล าดบัความส าคญัเพ่ือกระจายทรัพยากรท่ีขาดแคลนให้มีการก าหนดขึน้ ความต้องการส่วน
บุคคลจะถูกมองว่าเป็นความส าคญัหลกั ซึ่งมีอิทธิพลต่อความต้องการของชุมชน ความต้องการ
ขององค์กรและภารกิจของหน่วยงานซึ่งจะระบุถึงความต้องการของบุคคลและได้รับอิทธิพลจาก
ความต้องการของชุมชนและจุดแข็งขององค์กรและข้อจ ากัด ก่อนท่ีจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของ
ภารกิจของหนว่ยงาน (Rossman & Schlatter, 2015) 

ภารกิจของหน่วยงานควรจะเป็นไปได้ภายใต้ข้อจ ากดัท่ีถกูก าหนดโดยหน่วยงาน  
ในข้อจ ากัดด้านทรัพยากรของตนเอง ด้านความต้องการของชุมชนและความต้องการของแต่ละ
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บคุคล  ภารกิจควรจะกระตุ้นให้พนกังานได้มีทิศทางท่ีชดัเจนเก่ียวกับสิ่งท่ีจะประสบความส าเร็จ 
และภารกิจควรจะเป็นท่ีโดดเด่นในการท่ีจะแยกพนัธกิจขององค์กรจากองค์กรอ่ืนๆ ท่ีให้บริการท่ี
คล้ายกนั 

1.7.9 ความเหมาะสมของโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้ง 
นอกเหนือจากการออกแบบโปรแกรมท่ีเป็นไปตามทฤษฏีแล้วนัน้ การพิจารณา

ถึงความเหมาะสมของโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้งมีจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีน าทฤษฏีท่ี
กลา่วถึงความสอดคล้องเหมาะสมระหวา่งระดบัทกัษะของผู้ เข้าร่วมและความท้าทายของกิจกรรม  
ตามท่ี ชิเซ็งมิเฮลยี  (Csikzentmihayi, 1990 as cited in Dieser, 2013) เสนอทฤษฎีการไหลล่ืน 
(Flow)  

ทฤษฎีการไหลล่ืน (Flow)  กล่าวถึง ความเหมาะสมระหว่างระดับทักษะของ
ผู้ เข้าร่วมกบัความท้าทายของกิจกรรมต้องมีความสมัพนัธ์กนัเพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมเกิดความสขุ ความ
เพลิดเพลินและการพฒันาท่ีสงูสดุอยา่งตอ่เน่ือง โดยแบง่ได้เป็น 8 ลกัษณะคือ 

 

ภาพประกอบ 23 ทฤษฎีการไหลล่ืน 

ท่ีมา : Csikszentmihayi, 1990 as cited in Dieser,  2013, p. 21 

1.7.9.1 กิจกรรมท่ีจดัควรมีความเหมาะสมระหว่างทกัษะผู้ เข้าร่วมและความ
ท้าทายของโปรแกรม ซึ่งเกิดขึน้จากการท่ีผู้ เข้าร่วมได้ใช้ทักษะและมีส่วนร่วมอย่างเต็มท่ีในการ
เอาชนะความท้าทายของกิจกรรมได้ ถ้าระดบักิจกรรมความท้าทายต ่า ผู้ เข้าร่วมจะรู้สึกเบื่อหน่าย
แตถ้่าระดบัความท้าทายของกิจกรรมสงูเกินไปท าให้ผู้ เข้าร่วมเกิดความวิตกกงัวล   

1.7.9.2 จะต้องมีเปา้หมายท่ีชดัเจน   
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1.7.9.3 การปฏิบตัิและการรับรู้รวมกัน ซึ่งกล่าวถึงความตัง้ใจท่ีจดจ่ออยู่กับ
กิจกรรม   

1.7.9.4 การมีสมาธิอย่างจริงจังต่อกิจกรรมท าให้ระงับความวิตกกังวลได้
ชัว่คราว  

1.7.9.5 การขาดการตระหนกัรู้ แต่เม่ือใช้ทฤษฎีการไหลล่ืนท าให้บุคคลไม่มี
โอกาสได้คดิเก่ียวกบัตนเอง  

1.7.9.6 ท าให้ผู้ เข้าร่วมมีประสาทสมัผสัท่ีสามารถควบคมุสิ่งตา่ง ๆได้   
1.7.9.7 ท าให้ผู้ เข้าร่วมมีการรับรู้และลืมเวลาไป เม่ือจดจ่อกบัการท าสิ่งหนึ่ง

สิ่งใด หรือเม่ือผู้ เข้าร่วมปฏิบตักิิจกรรมจะท าให้รู้สกึประหลาดใจท าไมเวลาผ่านไปอยา่งรวดเร็ว  
1.7.9.8 การจดจ่อกับกิจกรรมท่ีท าอยู่และผลลพัธ์ท่ีได้คือ การพัฒนาทกัษะ

และเกิดประโยชน์ตอ่ตนเอง 
พรีส  (Prist, 1999 as cited in Plummer, 2009) กล่าวว่า นอกเหนือจากการ

วิเคราะห์ถึงความเหมาะสมของโปรแกรมแล้วนัน้ ในโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้งนัน้มีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีผู้จดัควรให้ความส าคญัของความต้องการท่ีมีความแตกต่างระหว่างความเส่ียง 
(ศกัยภาพท่ีสูญเสีย)  ความสามารถ(การรวมกันของเทคนิคและทักษะของมนุษย์) และความท้า
ทาย(ความสัมพันธ์ระหว่างความเส่ียงและความสามารถ)  ความท้าทายคือความสมดุลหรือ
ปฏิกิริยาระหว่างความเส่ียงกบัความสามารถอาจมีผลจากสถานการณ์ท่ีคาดการณ์หวงัไว้ 5 ชนิด 
ความท้าทายเก่ียวข้องแตล่ะสถานการณ์ท่ีมีความหลากหลายในการพิจารณาถึงการผจญภยัของ
แตล่ะบุคคลโดยเฉพาะ(มีพืน้ฐานความสามารถของแต่ละบคุคล)และสถานกรณีท่ีเฉพาะเจาะจง
(มีพืน้ฐานจากสถานการณ์ความเส่ียง) จากกระบวนทศัน์ดงักล่าวแสดงให้ปัจจยัตา่งท่ีน ามาใช้ใน
การพิจารณาในการออกแบบโปรแกรมให้มีความเหมาะสมเช่ือมโยงไปสู่ประสบการณ์ทาง
นนัทนาการท่ีเหมาะสมและตรงตามวตัถปุระสงค์ของผู้ เข้าร่วมและผู้จดั  ผู้จดัจงึควรเข้าใจถึงความ
เส่ียงท่ีเกิดขึน้ในโปรแกรมและควรมีการวิเคราะห์ถึงกิจกรรมท่ีผจญภัยให้มีความเหมาะสมกับ
ความสามารถของผู้ เข้าร่วมถ้ากิจกรรมมีความเส่ียงมากก็อาจก่อให้เกิดอนัตรายได้  โปรแกรมจึง
ควรมีการพิจารณาและการออกแบบให้เหมาะสมอย่างครบถ้วนเพ่ือน าไปสู่ประสบการณ์ท่ีทาง
นนัทนาการท่ีดีท่ีสุดและประสบการณ์ท่ีประทบัใจต่อผู้ เข้าร่วมกระบวนทศัน์ของประสบการณ์ใน
การผจญภยั 
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ภาพประกอบ 24 กระบวนทศัน์ด้านประสบการณ์ท่ีผจญภยั 

ท่ีมา : Matin & Priest, 1986 as cited in Plummer, 2009, p. 284 

1.7.10 รูปแบบของโปรแกรมนันทนาการ 
เอ็ดจินตันและคณะ (Edginton et al., 1992 as cited in สุวิมล ตัง้สัจจพจน์ , 

2557) กล่าวว่า รูปแบบของโปรแกรมทางนนัทนาการ คือแนวทางท่ีจะให้องค์กร จดักิจกรรมและ
เป็นโครงสร้างส าหรับการบริการลกูค้า ประกอบด้วย 8 รูปแบบ คือ 

1.7.10.1 การแขง่ขนั (competitive) 
1.7.10.2 การเปิดโอกาสในกิจกรรม (drop-in/open) 
1.7.10.3 ชัน้เรียน (class) 
1.7.10.4 สโมสร ( club) 
1.7.10.5 เหตกุารณ์เฉพาะหรือเทศกาล (special events) 
1.7.10.6 ก า รป ระ ชุ ม ป ฏิ บั ติ ก า ร  แ ล ะ ก า รอ ภิ ป ราย  (workshops / 

conferences) 
1.7.10.7 กลุม่ท่ีมีความสนใจ (interest groups) 
1.7.10.8 กิจกรรมนอกองค์กร (out reach) 

1.7.11 การประเมินโปรแกรมนันทนาการ 
เอ็ดจินตันและคณะ (Edginton et al.,1995 as cited in สุวิมล ตัง้สัจจพจน์ , 

2557)กล่าวถึง การประเมินโปรแกรม หมายถึง การวดัประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโปรแกรม
ในการให้บริการ โดยการประเมินจะต้องประเมิน 2 ชนิด คือ ผลกระทบและกระบวนการ ชนิดแรก
คือผลกระทบท่ีเกิดขึน้กับผู้ เข้าร่วมโปรแกรม ประกอบด้วยพฤติกรรม สงัคม และอารมณ์ ชนิดท่ี 2 
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คือกระบวนการ เป็นการน าโปรแกรมมาใช้ ประเด็นในการประเมินจะประเมินเป็นขัน้ๆ แล้วน ามา
ปรับปรุง  โดยทัว่ไปแล้ววิธีการวดัและประเมินผลมีอยู่ด้วยกนั 2 วิธี 

1.7.11.1 การประเมินย่อย คือ การประเมินโปรแกรมท่ีใช้ตลอดระยะเวลาท่ี
ใช้ในการด าเนินโปรแกรม 

1.7.11.2 การประเมินรวม คือ การสรุปโปรแกรมซึ่งเป็นการประเมินขัน้
สดุท้าย 

สวุิมล ตัง้สจัจพจน์ (2557)การประเมินผลเป็นการประเมินว่า โปรแกรมสามารถ
ท าบรรลเุปา้หมายก่ีมากน้อย วิธีการประเมินมี 2 ชนิด คือ 

- ประเมินระหว่างด าเนินการตัง้แตก่ารวางแผนและการปฏิบตัิการ เพ่ือให้ได้
โปรแกรมท่ีดีท่ีสดุ 

- ประเมินเม่ือสิน้สุดโปรแกรม เป็นการประเมินผลลัพธ์ท่ีเกิด เม่ือสิน้สุด
โครงการวา่มี 

- ประสิทธิภาพ คุ้มการลงทนุ และเป็นไปตามจดุประสงค์หรือไม่ 
จากการศกึษา ค้นคว้า แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้ง ซึ่ง

กลา่วถึง โปรแกรมท่ีมองในมิตริะหวา่งมนษุย์และมิติทรัพยากรธรรมชาตเิพ่ือให้เกิดประสบการณ์ท่ี
มีคณุค่าในด้านต่างๆมากมาย ซึ่งโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้งจ าเป็นต้องมีการก าหนดทกัษะ
ส าหรับการบริหารจดัการในโปรแกรมกลางแจ้ง (Harrison & Erpelding, 2012) ซึ่งประกอบด้วย 
ทกัษะกลางแจ้ง(Outdoor Skills)  ทักษะด้านมนุษย์(Human Skills)  ทักษะท่ีเก่ียวกับการศึกษา
(Educational Skills) และทักษะการจัดการ(Management Skills) โดยท่ี รูปแบบของการจัด
โปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้งจ าเป็นต้องมีองค์ประกอบ 4 ประการ (APIE) คือ Assessment(การ
ประเมิน)  Planning(การออกแบบ)  Implementation(การน าโปรแกรมไปใช้)  และ Evaluation(
การประเมินผล)  ให้มีความสอดคล้องตามมีองค์ประกอบพืน้ฐานในการพิจารณาโปรแกรมตาม 
หลกัการ Six Key Element กอล์ฟแมนและเดนซิน (Goffman & Denzin as cited in Rossman & 
Schlatter, 2015) อันประกอบด้วย การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน(Interaction People)   สถานท่ีตัง้
ทางกายภาพ(The Physical Setting)  วัตถุในการใช้ เวลาว่าง(Leisure Object)  โครงสร้าง
(Structure)  การมีปฏิสัมพัน ธ์กัน (Relationship) และการเค ล่ือนไหว (Animation)ท่ีท าให้
โปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้งมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ เข้าร่วม 
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ตอนที่ 2 การเป็นผู้น านันทนาการกลางแจ้ง 
2.1 ความหมายและความส าคัญของการเป็นผู้น านันทนาการกลางแจ้ง 

รัช เซล  (Russel, 2005 as cited in Russel, 2012) กล่ าวว่ า  การเป็ นผู้ น า  คื อ 
กระบวนการท่ีบคุคลมีอิทธิพลตอ่คนอ่ืนๆเพ่ือไปสู่ความส าเร็จของเปา้หมายตา่งๆ 

จอร์แดน(Jordan, 2007 as cited in Edginton et al., 2011)เสนอแนะว่า การเป็น
ผู้ น า คือ กระบวนการท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลาของปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกตัง้แต่ 2 หรือ
มากกว่านัน้ของกลุ่มท่ีเก่ียวข้องกับการเห็นคุณค่าและการยอมรับบทบาทผู้ น าและผู้ ตามโดย
สมาชิกในกลุม่นัน้ภายใต้สถานการณ์ปกติ 

นอร์ทเฮ้าส์ (Northhouse, 2004 as cited in Edginton et al., 2011)กล่าวว่า การ
เป็นผู้น า เป็นกระบวนการท่ีบคุคลมีอิทธิพลตอ่กลุม่คนเพ่ือให้บรรลเุป้าหมายตา่งๆ 

มาร์ติน และคณะ (Martin et al., 2006) ได้กล่าวถึงความหมายของการเป็นผู้ น า
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ประการ ดงันี ้คือ  

- การเป็นผู้น าเป็นความตัง้ใจท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือไปสูก่ารบรรลผุลของเปา้หมาย
และผลลพัธ์เฉพาะตา่งๆ 

- การเป็นผู้น าเป็นปฏิสมัพนัธ์ท่ีเก่ียวของกับความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล  2 คน 
หรือมากกวา่นัน้ในสถานการณ์ตา่งๆโดยเฉพาะ 

พอสเนอร์ (Posner, 2008 as cited in Edginton et al., 2011)เสนอแนะถึง การเป็น
ผู้น ามีความเก่ียวข้องกบั 

- กระบวนการท่ีท้าทาย คือ ผู้น ามีความเส่ียง 
- สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความเช่ือมั่นในวิสัยทัศน์ คือ ผู้ น ามีวิสัยทัศน์และ

ความฝันท่ีควรจะเป็น 
- สามารถให้ผู้ อ่ืนปฏิบตัิได้ คือ การเป็นผู้น าเป็นความพยายามของทีมท่ีเก่ียวกบั

ความไว้วางใจและมีอ านาจ 
- การเป็นต้นแบบ คือ การเป็นต้นแบบของผู้น าโดยการเป็นบุคคลตวัอย่างและ

อทุิศตนเอง 
- การให้ก าลงัใจ คือ การเป็นผู้น ามีความสมัพนัธ์กบัการให้ข้อตกลง การสงัสรรค์

และการให้ก าลงัใจ 
คอเซส และ พอสเนอร์  (Kouzes & Posner, 2007 as cited in Edginton et al., 

2011) กล่าวว่า การเป็นผู้น ามีความสมัพนัธ์กบัการรวมบคุคลอ่ืนเพ่ือต้องการท่ีจะได้รับสิ่งพิเศษท่ี
ท าในองค์กร ซึ่งเก่ียวข้องกับผู้น าในการปฏิบตัิเพ่ือถ่ายโอนคุณค่าไปสู่การกระท า  วิสยัทศัน์ไปสู่
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ความเป็นจริง  อปุสรรคไปสู่นวตักรรม  ความแตกแยกไปสูค่วามสามคัคี และความเส่ียงไปสูร่างวลั  
เพราะฉะนัน้ การเป็นผู้น า คือ กระบวนการท่ีมีอิทธิพลและชว่ยเหลือผู้ อ่ืนให้บรรลใุนสิ่งท่ีดี 

เอ็ดจินตันและคณะ  (Edginton et al., 2011) กล่าวเส ริมว่า การเป็นผู้ น าใน
นันทนาการ อุทยาน และการให้บริการการใช้เวลาว่าง เป็นการจัดตัง้เพ่ือให้ความส าคัญต่อ
องค์ประกอบ 3 ประการท่ีระบถุึงกระบวนการท่ีท างานร่วมกนัของการเป็นผู้น า คือ 

- ผู้น าให้ความส าคญักบัแนวคิดพืน้ฐานของการเป็นผู้น า 
- กลุม่ตา่งๆท่ีแสดงถึงข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการเป็นผู้น า และวงจรชีวิต  
- สถานท่ีตัง้ ท่ีกล่าวถึงการเป็นผู้ น าโดยเฉพาะซึ่งเก่ียวข้องกับ สถานท่ีตัง้ทาง

นนัทนาการ อทุยาน และการให้บริการการใช้เวลาวา่ง 
นอกจากนี ้โพเวล (Powell as cited in Edginton et al., 2011) กล่าวเสริมว่า ผู้น าท่ี

ดีนัน้คือผู้ ท่ีสามารถตดัการโต้เถียง โต้แย้ง และข้อสงสยัตา่งๆได้ เพ่ือเสนอถึงการแก้ไขปัญหาตา่งๆ
ท่ีทกุคนสามารถเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึน้ 

เอ็ดจินตนั และคณะ (Edginton et al., 2011) ได้กล่าวถึง ปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อ
การพฒันาความส าเร็จของการเป็นผู้น า มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

- ความรู้ ทกัษะ และความสามารถ  
- การจดัการความต้องการได้ 
- ประสบการณ์ 
- ความยืดหยุน่ 
- แหลง่ของพลงั 

นอกเหนือจากนี ้มาร์ติน และคณะ (Martin et al., 2006) ได้กล่าวถึง การเป็นผู้ น า
กลางแจ้ง ว่า เป็นกระบวนการในการน าบุคคลหรือกลุ่มไปสู่สถานท่ีตัง้ทางธรรมชาติท่ีมีความ
หลากหลายของรูปแบบการถ่ายโอน  เพตโซล์ท (Petzoldt, 1984 as cited in Edginton et al., 
2011) ได้กลา่วเสริมวา่ เปา้หมายของกระบวนการในการเป็นผู้น ากลางแจ้ง เพ่ือ 

- ผู้น ากลางแจ้งมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้มัน่ใจถึงความปลอดภยัของบคุคลท่ีเข้าร่วม
ในการศกึษากลางแจ้งและประสบการณ์นนัทนาการ 

- ผู้น ากลางแจ้งมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้มัน่ใจในปอ้งกนัและอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาตท่ีิบคุคลเข้าร่วมในการศกึษากลางแจ้งและประสบการณ์นนัทนาการ 

- ผู้น ากลางแจ้งมีวตัถุประสงค์เพ่ือเพิ่มประสบการณ์กลางแจ้งท่ีมีคณุภาพของ
บคุคล 
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2.2 บทบาทและการท าหน้าท่ีของการเป็นผู้น านันทนาการกลางแจ้ง 
2.2.1 การเป็นผู้น าในองค์กรนันทนาการ อุทยาน และการให้บริการการใช้

เวลาว่าง 
เอ็ดจินตนัและคณะ  (Edginton et al., 2011) ได้ระบถุึงประเภทของการเป็นผู้น า

ในองค์กรนนัทนาการ อทุยาน และการให้บริการการใช้เวลาวา่งดงันี ้
2.2.1.1 การเป็นผู้ น าก ากับโปรแกรม (Direct Program Leadership) มี

ความเก่ียวข้องกับการท างานโดยตรงกับผู้ เข้าร่วมซึ่งเป็นการจัดให้มีเป็นผู้ น าแบบโดยตรงต่อ
ประสบการณ์ใช้เวลาว่างของผู้ เข้าร่วม ซึ่งการท าหน้าท่ีของผู้น านัน้มีบทบาทตัง้แต่ การวางแผน
โปรแกรมไปสูก่ารน าและก ากบักิจกรรม  

2.2.1.2 การเป็นผู้ น าในทีม (Team Leadership) ท างานกับกลุ่ม มักเป็น
รูปแบบการแข่งขัน เป็นโค้ช ผู้ สอน หรือกัปตันทีม ท่ีส่งเสริมให้มีความพยายามร่วมกันในการ
พฒันากลยทุธ และกระตุ้นให้สมาชิกในทีมไปสูค่วามสามารถท่ีสงูขึน้ 

2.2.1.3 การเป็นผู้ น าการสอน (Instructional Leadership) เป็นครู สร้าง
สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ให้สมาชิกมีทกัษะ ความรู้ความสามารถเฉพาะ ซึ่งเก่ียวข้องกบัการจดัให้มี
ข้อมูลต่าง ๆ  การสร้างบทบาทสมมติหรือการแสดงบทบาทสมมติขึน้ และสร้างกลยุทธในการ
เรียนรู้ตา่ง ๆ มากมายท่ีมีการวางแผนและน าไปใช้ของผู้น า 

2.2.1.4 ผู้ ให้ค าปรึกษา (Counselor) มุ่งสนใจต่อการช่วยให้บุคคลหรือกลุ่ม
ได้สะท้อนมมุมองด้านพฤตกิรรม คณุคา่ และแนวทางตา่งๆของตนเอง ท่ีท าให้เกิดการตดัสินใจใน
กิจกรรมตา่งๆของชีวิตซึ่งประกอบด้วยการใช้เวลาว่างและนนัทนาการ  แนวทางในการช่วยเหลือ 
คือ ให้บคุคลมีเปา้หมายในชีวิตท่ีชดัเจนหรือมีความท้าทายตอ่ประสบการณ์ในชีวิต 

2.2.1.5 เจ้าหน้าท่ีบริการนอกสถานท่ี (Outreach worker)  มีบทบาทการจดั
ให้ผู้ เข้าร่วมในสิ่งแวดล้อมท่ีเขาอาศยัอยู ่ท างาน และเลน่ 

2.2.1.6  เจ้าภาพ/มัคคุเทศก์/ล่าม (Host/Guide/Interpreter) มีบทบาทใน
การให้ข้อมลูตา่งๆ สิ่งท่ีนา่สนใจ และท าให้ผู้ เข้าร่วมมีประสบการณ์ท่ีเพิ่มขึน้ 

2.2.1.7 หัวหน้างานหรือผู้ ประสานงานโปรแกรม (Supervisor/program 
coordinator) มีความรับผิดชอบในการวางแผน จดัการและก ากับสถานท่ีในโปรแกรมหรืออ านวย
ความสะดวกตา่งๆ 

2.2.1.8 ผู้ ควบคุม ผู้ จัดการทั่วไป และหัวหน้า (Superintendent/general 
manager/head) ความ รู้และทักษะท่ี ต้องการของต าแหน่ งนี คื้อแนวความคิด ท่ี เน้นถึ ง
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ความสามารถเพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ขององค์กร รวมถึงการวางแผนและการติดตามงานให้ไปสู่
ความส าเร็จ 

2.2.2 พฤตกิรรมของผู้น า 4 แบบตามความเหมาะสมของสถานการณ์ต่างๆ 
บาร์ทอล และมาร์ติน (Bartol & Martin, 2007 as cited in Martin et al., 2006) 

พฤตกิรรมของผู้น า 4 แบบท่ีจ้างขึน้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ตา่งๆ ประกอบด้วย  
2.2.2.1 ผู้น าก ากบัโดยตรง พฤติกรรมมีความเก่ียวข้องกบัการท าให้ผู้ เข้าร่วม

รู้วา่ ความต้องการคืออะไร การให้ค าแนะน า การชีใ้ห้เห็นถึงมาตรฐานตา่งๆ 
2.2.2.2 ผู้น าท่ีสนบัสนนุ พฤติกรรมแสดงให้เห็นถึงการค านึงถึงการอยู่ดี และ

ความต้องการตา่งๆของผู้ ร่วม รวมถึงผู้น าสนบัสนนุในมิตรภาพและการสนิทสนมกนัได้ง่าย 
2.2.2.3 ผู้น าท่ีมีส่วนร่วม พฤติกรรมจะให้ค าปรึกษากับผู้ เข้าร่วมอย่างเสมอ

ภาคกนั กระตุ้นโดยให้ข้อเสนอแนะตา่งๆ และพิจารณาถึงแนวคดิเม่ือต้องมีการตดัสินใจ 
2.2.2.4 ผู้น าท่ีเน้นผล พฤติกรรมจะเก่ียวข้องกบัการตัง้เปา้หมาย คาดการณ์

กบัระดบัความสมัฤทธิผลไว้สงู และแสดงถึงความเช่ือมัน่สงูตอ่ผู้ เข้าร่วม 
2.2.3 ระดับของผู้น าของการเป็นผู้น าในองค์กรนันทนาการ อุทยาน และการ

ให้บริการการใช้เวลาว่าง 
เอ็ดจินตนั และคณะ (Edginton et al., 2011) ได้กล่าวถึง ระดบัของผู้น าของการ

เป็นผู้น าในองค์กรนนัทนาการ อทุยาน และการให้บริการการใช้เวลาวา่ง ประกอบด้วย 
2.2.3.1 การเป็นผู้ น าโดยตรงหรือตัวต่อตัว คือการเป็นผู้ น าท่ีเกิดขึน้ใน

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ เข้าร่วมและผู้น า ซึ่งมีความเก่ียวข้องกับการสอน โค้ช การให้ค าปรึกษา 
การเป็นผู้ตดัสิน การประมาณการ และการอ านวยความสะดวกในปฏิสัมพันธ์ของกลุ่ม  โดยมี
คณุลกัษณะโดยตรงในการตดิตอ่ตวัตอ่ตวัระหวา่งผู้น าและผู้ เข้าร่วมท่ีมีพืน้ฐานจากผู้น าไปสูก่ลุม่ 

2.2.3.2 การเป็นผู้น าควบคมุดแูล คือผู้น าระดบักลางซึ่งจดัให้มีทิศทางตา่งๆ
ไปสูบ่คุคล ชว่ยเหลือให้งานส าเร็จและแก้ไขปัญหาตา่งๆทัง้ของบคุคลรวมถึงสิ่งท่ีเก่ียวกบังานด้วย  
การเป็นผู้ น าควบคุมดูแลนัน้มีความสัมพันธ์กับการตรวจสอบการท างานท่ีหาแนวทางในการ
ชว่ยเหลือให้ประสบความเสร็จตามเปา้หมายตา่งๆได้ 

2.2.3.3 การเป็นผู้ น าในการจัดการ คือ การเป็นผู้ น าท่ีแต่งตัง้โดยผู้ บริหาร
จดัการหรือผู้ มีอ านาจสูงสุดซึ่งบุคคลนีจ้ะต้องก าหนดทิศทางขององค์กร ก าหนดเป้าหมายของ
คณะท างาน สร้างแรงจูงใจ การเข้าร่วมในการวางแผนระยะยาว ก าหนดและบริหารระบบต่างๆ 
รวมถึงการตรวจสอบบคุคลท่ีตนก ากบัอยูไ่ด้ 
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2.2.3.4 การเป็นผู้น าชมุชนหรือเมือง คือ องค์กรนนัทนาการ อทุยาน และการ
ให้บริการการใช้เวลาว่างสาธารณะเพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นพลเมืองและลกูจ้างของรัฐ รวมถึ งการ
ด าเนินการของโปรแกรมและกิจกรรมตา่งๆ  

รัชเซล (Russel, 2012) กล่าวว่า ผู้ น านันทนาการเป็นบทบาทและการจัดตัง้
บุคคลลงในต าแหน่งซึ่งท างานเต็มเวลาท่ีได้รับค่าจ้างจากองค์กร หรือท างานเป็นช่วงเวลาตาม
ฤดูกาล และการน านนัทนาการในแบบการเป็นอาสาสมคัรอ่ืนๆ ท่ีมีคุณลักษณะในการเป็นผู้น า
นนัทนาการตามสถานท่ีตัง้ตา่ง ชนิดตา่งๆและการท าหน้าท่ีตา่งๆ ซึง่ประกอบด้วย 

- สถานท่ีตัง้ต่างๆ การเป็นผู้น านนัทนาการมีความหลากหลายในสถานท่ีตัง้
ตา่งๆในการด าเนินการด้านนนัทนาการ 

- ผู้น าระดบัต่างๆ  ชนิดของผู้น า 3 ระดบัมีมมุมองท่ีสะท้อนถึงระดบัของการ
จดัการท่ีมีความแตกตา่งกนัในองค์กรนนัทนาการ อธิบายได้ดงันี ้

ผู้น า 3 แบบ (Russel, 2012) เป็นมุมองท่ีมีความแตกต่างกันท่ีส่งผลต่อ
การจดัการ 3 ระดบัขององค์กรทางนนัทนาการ 

1) ผู้น าในการให้บริการโดยตรงในองค์กรนนัทนาการ คือมีเก่ียวข้อง
กับ ตัวต่อตัว  แนวหน้าในการติดต่อกับบุคคลในการให้บริการขององค์กร  อาจจะเป็นผู้ ในใน
สถานท่ีพักผ่อน ผู้ ฝึกสอนเทนนิส ครูสอนเต้น ผู้ ให้ค าปรึกษาในค่ายพักแรม มัคคุเทศก์ในการ
ท่องเท่ียวหรือคนท่ีท างานโดยตรงกับแขกหรือลูกค้า  ผู้ น าแบบนีจ้ะต้องติดต่อกับผู้ เข้าร่วม
โปรแกรมทนัทีทนัใดและอ านวยความสะดวกตลอดเวลา   

2) ผู้น าในการจัดการภายในองค์กร  บ่อยครัง้ท่ีพิจารณาถึงงานใน
การจัดการระดับกลางๆ  การจัดการดูแลเป็นกระบวนท่ีมีความเก่ียวข้องการประสานงาน  
ค าแนะน าและการประเมินเจ้าหน้าท่ีคนอ่ืนๆหรืออาสาสมคัรในองค์กร  วตัถปุระสงค์ของผู้จดัการ
คือการอ านวยความสะดวกการให้บริการขององค์กรโดยการช่วยสมาชิกคนอ่ืนๆให้เกิดประสิทธิผล 

3) ผู้น าในการบริหาร  ความสนใจหลกัๆคือการวางแผน การพัฒนา 
การควบคมุและการประเมินการให้บริการส าหรับองค์กรท่ีให้บริการการใช้เวลาวา่งทัง้หมด 
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ภาพประกอบ 25 ระดบัของผู้น านนัทนาการและการจดัการ 

ท่ีมา :  Russell, 2012, p. 18 

2.2.4 การท าหน้าท่ีของผู้น านันทนาการ 
การท าหน้าท่ี โดยท่ี เฮอเซล์ และ บลานชาร์ด (Hersey & Blanchard, 1982 as 

cited in Russel, 2012)ได้กล่าวถึงหน้าท่ี วิธีการและการปฏิบตัิงาน ของผู้น านนัทนาการ ออกเป็น
หมวดหมูใ่นการท างานได้ 3 รูปแบบคือ 

2.2.4.1 หน้าที่ทางเทคนิค (Technical functions) 
2.2.4.1.1 ผู้น านันทนาการเป็นผู้ วางแผนโปรแกรม (The recreation leader 

plans program)โดยเป้าหมายแรกของนันทนาการหรือองค์กร จะต้องมีการจัดให้มีการสร้าง
โอกาสด้านประสบการณ์ทางนนัทนาการให้เกิดขึน้ โดยการวางแผนโปรแกรมนนัทนาการ ถือว่า
เป็นหน้าท่ีพืน้ฐานของผู้น านนัทนาการ และสามารถจดัเตรียมโปรแกรมตา่งๆ ท่ีเหมาะสมกบับคุคล 
ท่ีเข้ารับบริการได้อยา่งทัง่ถึง 

2.2.4.1.2 ผู้ น านันทนาการสามารถท าให้การจัดการท่ี เก่ียวกับองค์กร
บรรลุผลได้ (The recreation leader carries out organization management) ผู้ น านันทนาการ
ต้องมีความสามารถในการจดัการองค์กรทัง้หมดเพ่ือสนบัสนนุโปรแกรมตา่งๆได้ 

2.2.4.1.3 ผู้ น านันทนาการสามารถประเมินผลได้ (The recreation leader 
evaluates) การท าหน้าท่ีในการประเมินผลนัน้มีความเก่ียวข้องกับการออกแบบวตัถุประสงค์ให้
เกิดขึน้ เม่ือขอบเขตของการวดัผลเพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตา่งๆท่ีตัง้ไว้ซึง่องค์กรนนัทนาการมีการ
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ประเมินการด าเนินการใน 3 มุมมอง คือ โปแกรม  การดูแลรักษาสิ่งอ านวยความสะดวก และ
เจ้าหน้าท่ี 

2.2.4.1.4 ผู้น านนัทนาการท างานอยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย (The recreation 
leader works within a legal framework) การปฏิบตัิในด าเนินงานต่างๆขององค์กรนันทนาการ
ขึน้อยู่กับการควบคุมตามเง่ือนไขของจังหวัด เมือง ท้องถ่ิน และกฎหมายของรัฐ  ดังนัน้ผู้ น า
นันทนาการทุกคนต้องมีความรับผิดชอบต่อกฎหมายเพ่ือให้จัดบริการในวิธีการท่ีสมเหตุสมผล 
รอบคอบ และปลอดภยัท่ีต้องค านงึถึงความไมป่ระมาท 

2.2.4.1.5 ผู้น านนัทนาการสามารถท างานให้บรรลผุลส าเร็จในงานส านกังาน
ทั่ ว ๆ ไป ไ ด้  (The recreation leader accomplishes general office task) ผู้ น า ค ว ร ท่ี จ ะ มี
รายละเอียดในการท างาน เชน่ มีความสามารถในการรับโทรศพัท์และตดิตอ่นดัหมายได้ ดแูลแฟ้ม
เอกสาร ใช้อุปกรณ์ส่ือสารได้ ใช้ส่ือต่างๆ การใช้คอมพิวเตอร์ในการท างานและจัดการหน่วย
ปฏิบตักิารของคอมพิวเตอร์ได้ เก็บบนัทกึ บริหารเวลาได้ดีและอ่ืนๆ เป็นต้น 

2.2.4.2 ห น้ าที่ ท างด้ านความ สัมพัน ธ์ของมนุษ ย์  (Human relations 
function) 

2.2.4.2.1 ผู้ น านันทนาการท างานในให้ข้อมูลข่าวสารในการบริการ(The 
recreation leader acquires relevant information about those served) ผู้ น าจะต้องรู้ถึงความ
ต้องการและความสนใจของบุคคลท่ีจะให้บริการในการให้บริการนันทนาการท่ีส าคญัซึ่งความ
ต้องการเหล่านี ้คือ ความสามารถท่ีจะได้ข้อมูลและใช้ข้อมูลประชากรรวมไปถึงความรู้พืน้ฐาน
ตา่งๆขององค์กรในชมุชน กลุม่คแูขง่และการท าหน้าท่ีของทางราชการ 

2.2.4.2.2 ผู้ น านันทนาการต้องเข้าใจและการท างานกับกระบวนการ
เปล่ียนแปลงของกลุ่ม(The recreation leader understands works whit the processes group 
dynamics) ผู้น านันทนาการต้องรับรู้ในพฤติกรรมของแต่ละคนท่ีอยู่ภายในกลุ่มท่ีจะต้องมีการ
เปล่ียนแปลงท่ีไปสูว่ิธีการในการเป็นผู้น าท่ีมีประสิทธิผล  

2.2.4.2.3 ผู้ น านันทนาการต้องเข้าใจในการจัดนันทนาการท่ีมีประโยชน์
ส าหรับผู้ เข้าร่วม(The recreation leader understands That recreation provides a significant 
outcome for participants) โดยผู้น านนัทนาการต้องค านึงถึงการจดักิจกรรมนนัทนาการท่ีมีผลตอ่
ด้านจิตใจ ร่างกาย และทางด้านสงัคมของผู้ เข้าร่วม  

2.2.4.2.4 ผู้น านันทนาการต้องการพัฒนาความร่วมมือกับผู้ เช่ียวชาญและ
อ ง ค์ ก ร อ่ื น ๆ  ( The recreation leader develops cooperative relationships whit other 
professionals and organizations) องค์กรเป็นหนึ่งในชุมชนท่ีหลากหลายหรือท้องถ่ินท่ีมีการ
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จัดการให้บริการการใช้เวลาว่าง  ดังนัน้องค์กรจะต้องมีน า้ใจเป็นนักกีฬาระหว่างองค์กรต่างๆ
เพ่ือให้การใช้ทรัพยากรทัง้หมดได้อยา่งมีประสิทธิผล 

2.2.4.3 หน้าที่เก่ียวกับการสร้างความคิด (Conceptual function) 
2.2.4.3.1 ผู้ น านันทนาการต้องมีพืน้ฐานของปรัชญาการใช้เวลาว่าง (The 

recreation leader has a sound leisure philosophy) ผู้น านนัทนาการต้องเข้าใจและมีความเช่ือ
ในบทบาทท่ีส าคญัของการใช้เวลาว่างในชีวิตของแต่ละบุคคลและสงัคมซึ่งสามารถท าให้มนุษย์
เกิดการเจริญเติบโตและเกิดการพัฒนา รวมถึงท าให้มีศักยภาพในการแก้ ปัญหาและส่งเสริม
คณุคา่ทางสงัคม 

2.2.4.3.2 ผู้น านนัทนาการต้องมีปรัชญาในวิชาชีพ (The recreation leader 
has a sound professional philosophy) บทบาทขององค์กรวิชาชีพจะต้องเข้าใจและปฏิบัต ิ
เปล่ียนแปลงการท างานเพ่ือตรวจสอบและเป็นแนวทางในการจัดการให้บริการนันทนาการท่ี มี
ความเหมาะสมตอ่ไป   

2.2.4.3.3 ผู้ น านันทนาการ สามารถช่วยเหลือ และด าเนินงานภายใต้ 
ปรัชญาและเป้าหมายขององค์กร (The recreation leader contributes to and operates within, 
organization philosophies and goals)ผู้ น านันทนาการจะต้องไม่เพียงแต่ดูแลเฉพาะในการ
ให้บริการตามพนัธกิจขององค์กรของตนเท่านัน้ แตต้่องมีวิสยัทศัน์ท่ีกว้างไกล 

 

ภาพประกอบ 26 ระดบัของผู้น า 

ท่ีมา : Hersey & Blanchard, 1996 as cited in Edginton et al., 2011, p. 137 
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2.3 คุณลักษณะของการเป็นผู้น านันทนาการกลางแจ้ง 
รัสเซล (Russel, 2012) กลา่ววา่ ความส าเร็จขององค์กรการให้บริการการใช้เวลาวา่ง

มีปัจจัยหลักท่ี เป็นส่วนหนึ่งของการก าหนดความส าเร็จนัน้คือ ผู้ น าท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
ความส าเร็จท่ีเกิดขึน้นัน้อยู่คุณภาพของบุคคลหรือคุณสมบัติของผู้น า พฤติกรรมของผู้น าเป็น
อย่างไรและมีสร้างความแตกต่างได้อย่างไร รวมถึงการผสมผสานกันระหว่างคุณสมบัติและ
พฤติกรรมท่ีอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์เฉพาะนัน้ๆ สอดคล้องกับ ทฤษฎีการเป็น
ผู้น าท่ีอาจเกิดขึน้ได้ของ ฟรีดเวอร์และเชเมอร์ (Fiedler & Chemers, 1974 as cited in Russel, 
2012)ท่ีมีพืน้ฐานจากชนิดของผู้น าท่ีเน้นงานและเน้นความสัมพันธ์ กล่าวคือ การเป็นผู้น าท่ีมี
ประสิทธิผลได้นัน้ ต้องขึน้อยู่กบัรูปแบบผู้น าท่ีมีปฏิสมัพนัธ์กบัสมาชิกในกลุม่และความช่ืนชอบใน
สถานการณ์ของกลุม่นัน้ๆ  ดงัภาพ 

 

ภาพประกอบ 27 ข้อสมมตพืิน้ฐานของทฤษฎีท่ีอาจเกิดขึน้ได้ของ ฟรีดเวอร์ 

ท่ีมา : Fiedler & Chemers, 1974 as cited in Russell, 2012, p. 37 

2.3.1 คุณลักษณะของผู้น าไปสู่การปฏิบัต ิ
การเป็นผู้น าท่ีมีประสิทธิผลนัน้ พฤติกรรมและคณุลกัษณะของผู้น าต้องเข้ากัน

กบัสภาพแวดล้อมของสถานการณ์ในกลุม่ โดยจดุส าคญัของทฤษฏีนี ้คือ  
- สถานการณ์ของกลุ่มท่ีแตกตา่งกนัท่ีมีระดบัความช่ืนชอบต่อผู้น า หมายถึง 

ระดบัของอิทธิพลท่ีผู้น าท่ีสามารถใช้อ านาจท่ีแปลผนัจากสถานการณ์หนึง่ไปสูส่ถานการณ์หนึง่ได้ 
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- เม่ือสถานการณ์ไม่เป็นท่ีช่ืนชอบ  ผู้น ามีความต้องการจะสร้างพฤติกรรม
การเป็นผู้น าท่ีเน้นงานมากยิ่งขึน้เพ่ือเคล่ือนย้ายกลุม่ไปสูเ่ปา้หมายตา่งๆ 

- เม่ือสถานการณ์เป็นท่ีช่ืนชอบ ผู้น าสามารถเป็นผู้น าท่ีเน้นความสมัพนัธ์ได้
หรือให้ทิศทางถ้ามีความจ าเป็นเพราะผู้ตามจะมีความยินดีท่ีจะท าตาม 

- บุคคลสามารถเป็นผู้น าท่ีมีรูปแบบการเป็นผู้ น าและคณุภาพของบุคคลให้
เข้ากบัสถานการณ์ได้ 

- การเปล่ียนสถานการณ์ตา่งๆมีความง่ายดายกวา่การเปล่ียนผู้น า 
นอกเหนือจากนีแ้ล้วนัน้ รัสเซล (Russel, 2012) กล่าวถึง คุณภาพของผู้น าท่ีมี

ความจ าเป็นท่ีต้องมี  
- ผู้น าต้องแสดงให้เห็นวา่ มนษุย์และทกุอยา่งยอ่มมีจดุออ่น 
- ผู้น ามีความช านาญในการเก็บและแปลความข้อความระหวา่งบคุคลท่ีบอก

เป็นนยัตา่งๆได้ รวมถึง ผลจากสิ่งนัน้ท าให้สามารถรับรู้ได้ถึงอารมณ์ของผู้ อ่ืนได้ 
- ผู้น ามีพฤตกิรรมท่ีก าหนดวา่ อะไรเป็นสิ่งส าคญัท่ีแท้จริง 
- ผู้น ามีพฤตกิรรมท่ีอดทนและศรัทธากบัการตดัสินใจตา่งๆ 
- ผู้น ามีพฤตกิรรมในแนวทางท่ีเขามีความภาคภมูิใจ 

เคาเซส และพอสเนอร์  (Kouzes & Posner, 2003 as cited in Martin et al., 
2006)  กลา่วถึง คณุลกัษณะท่ีน ามาซึง่ความส าเร็จของผู้น าไปสูว่ิธีการปฏิบตั ิ5 ประการ ดงันี ้

2.3.1.1 การเป็นแบบอย่าง  วิ ธีการปฏิบัติไม่ เพียงการปฏิบัติงานทาง
กายภาพเทา่นัน้ แตย่งักลา่วถึงคณุคา่และความเช่ือตา่งๆอีกด้วย 

2.3.1.2 การสร้างแรงบนัดาลใจในการแลกเปล่ียนวิสัยทัศน์ คือ แนวทางท่ี
แสดงออกให้บุคคลอ่ืนไปสู่เป้าหมาย  การรู้ถึงวิสัยทัศน์ของผู้ อ่ืน ความกลัว และความฝันท่ี
สามารถชว่ยก าหนดแผนงานได้ 

2.3.1.2 กระบวนการท่ีมีความท้าทาย ซึ่งเก่ียวข้องกับการมีเป้าหมายและ
คดิถึงความส าเร็จในเปา้หมายได้อยา่งไร 

2.3.1.3 คนอ่ืนๆท่ีท าได้ได้กระท า  ถ้าบุคคลท่ีอยู่ในกลุ่มไม่มีโอกาสท่ีจะ
ตดัสินใจในการปฏิบตัจิงึควรเปิดโอกาสให้คนอ่ืนๆได้ท างานท่ีดีขึน้ 

2.3.1.4 การกระตุ้นด้วยหวัใจ เก่ียวข้องกบัการแสดงออกถึงการเป็นห่วงเป็น
ใยอย่างแท้จริง ซึ่งเสียงแห่งความซาบซึง้และการเฉลิมฉลองความส าเร็จเป็นแนวทางท่ีจะกระตุ้น
ด้วยหวัใจ 
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มาร์ติน และคณะ (Martin et al., 2006) ได้กล่าวถึง พืน้ฐานของพลงัท่ีมีอิทธิพล
ตอ่ผู้ อ่ืนนัน้ประกอบด้วย  

1) พลังจากรางวัลและการบีบบงัคบั  คือ อิทธิพลได้มาจากความสามารถ
ของบคุคลท่ีท าให้เกิดประโยชน์อย่างมีคณุค่ากับบคุคลอ่ืน ซึ่งจะส าเร็จได้ต้องเกิดจากรางวัลแห่ง
ความพยายาม 

2) พลงัความถูกต้อง คือ อิทธิพลท่ียอมรับต่อความสามารถของบุคคลท่ีดีท่ี
ได้รับการคดัเลือก มอบหมาย หรือคดัสรรให้ก ากบับคุคลอ่ืน  

3) พลงัผู้ อ้างอิง คือ อิทธิพลท่ีมาเม่ือสมาชิกในกลุ่มระบบุคุคลหรือคณุคา่ท่ีดี
งามของการอทุิศตนของบคุคล 

4) พลงัผู้ เช่ียวชาญ คือ อิทธิพลท่ีมีพืน้ฐานจากความสามารถหรือความรู้ของ
บคุคล  พลงัจะมาจากความเป็นจริงท่ีบคุคลหรือสมาชิกของกลุม่มีความเช่ียวชาญท่ีส าคญัตอ่กลุ่ม
นัน้ๆ 

จ๊ อต  (George, 2003 as cited in Edginton et al., 2011) ได้กล่ าวถึ ง  มิ ติ ท่ี
จ าเป็นของผู้น าท่ีนา่เช่ือถือ มี 5 ประการ ดงันี ้

- การเข้าใจถึงจุดประสงค์ กล่าวคือ ผู้ น าท่ีน่าเช่ือถือต้องมีการรับรู้ถึง
จดุประสงค์ บทบาท และการท าหน้าท่ีท่ีแท้จริงในการกระตุ้นความพยายามของบคุคลอ่ืนๆ 

- คุณค่าท่ีเช่ือถือได้ในการปฏิบตัิ กล่าวคือ คุณค่าของผู้น าเป็นเหมือนการ
แนะน า หลกัการ มาตรฐาน หรือคณุภาพท่ีให้บริการเพ่ือให้การเป็นผู้น าและพฤตกิรรมของบคุคลมี
ความเข้มข้น 

- การน าด้วยหวัใจ กล่าวคือ ความมั่นใจในตนเองและผู้ อ่ืน รวมไปถึงความ
เช่ือในวิสัยทัศน์หรือพันธกิจขององค์กร ซึ่งต้องการการตกลงกันด้วยใจ ความสามารถในการ
จดัการกบัความโกรธได้ดี และความสามารถในการกระตุ้น และสร้างแรงจงูใจให้กบัผู้ อ่ืนได้ 

- การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ กล่าวคือ ความสามารถในการพัฒนา
ความสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนเพ่ือสร้างชมุชน และเช่ือมสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนอยา่งมีความหมาย 

- การพิสูจน์ด้วยการฝึกฝนตนเอง กล่าวคือ รูปแบบของการเป็นผู้น ามีทัง้นกั
ฝันและผู้ปฏิบตัิ ดงันัน้ การท าเป็นส่วนหนึ่งการปฏิบตัิของการเป็นผู้น า ซึ่งต้องการการฝึกฝนด้วย
ตนเองท่ีดีตอ่การเปล่ียนจากความฝันไปสูผ่ลลพัธ์ท่ีจบัต้องได้ 

2.3.2 สมรรถนะหลักท่ีจ าเป็นการปฏิบัตงิานของการเป็นผู้น ากลางแจ้ง 
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มาร์ติน และคณะ(Martin et al., 2006)  กล่าวถึง สมรรถนะหลักท่ีจ าเป็นการ
ปฏิบตังิานของการเป็นผู้น ากลางแจ้ง ประกอบด้วย 

2.3.2.1 ความรู้พืน้ฐาน (Foundational knowledge) ประกอบด้วย 
- การเข้าใจถึงจดุประสงค์ (Sense of Purpose) กล่าวถึง ปรัชญาทัว่ไปท่ี

เป็นพืน้ฐานในการปฏิบตังิานผู้น ากลางแจ้ง 
- การรับรู้ถึงมรดกตกทอด (Sense of Heritage) กล่าวถึงประวตัิศาสตร์

ของวิชาชีพ ซึ่งความเข้าใจวา่ การเป็นผู้น ากลางแจ้งเปรียบเสมือนวิชาชีพท่ีต้องเข้าใจถึงต้นก าเนิด 
ผู้น ากลางแจ้งท่ีดีต้องรู้ถึงรากฐานทั่วๆไปของวิชาชีพ และรู้สึกรับรู้ได้ถึงแนวโน้มในอนาคตของ
วิชาชีพท่ีอยูภ่ายใต้ประเพณีของวิชาชีพ 

- ความกว้างของอาชีพ (Breadth of the Profession) กล่าวถึง แนวทาง
ท่ีหลากหลายท่ีการเป็นผู้น ากลางแจ้งต้องปฏิบตั ิซึง่การเป็นผู้น ากลางแจ้งมีกรอบท่ีกว้างมากจงึท า
ให้ในการปฏิบตันิัน้จงึมีความหลากหลายในบริบทตา่งๆ  

- ความเข้าใจในการเป็นผู้น า (Understanding of Leadership) กล่าวถึง 
เปา้หมายของการเป็นผู้น ากลางแจ้งคือการให้บริการท่ีเปรียบเสมือนการถ่ายโอนข้อมลูในชีวิตของ
มนษุย์ 

2.3.2.2 การตระหนัก รู้ตน เอง และการจัดการอย่างมืออาชีพ  (Self-
Awareness and Professional Conduct) ประกอบด้วย 

- ความสนใจในการกระท า (Acting Mindfully) กล่าวถึง มีความตัง้ใจใน
ทุกๆการกระท า ซึ่งจะกระท าอย่างเอาใจใส่ต่อเป้าหมายในประสบการณ์ของกลุ่มอย่างไม่มีท่ี
สิน้สดุ 

- การรู้ถึงความสามารถและข้อจ ากัด (Knowing One’s Abilities and 
Limitations) คือ รับรู้ท่ีถกูต้องในความสามารถและข้อจ ากดัของผู้น า 

- การมีอิทธิพลกับคนอ่ืน (Influencing Others) เก่ียวข้องกับการรู้ถึงว่า
เรามีอิทธิพลตอ่บคุคลอ่ืนอยา่งไร 

- จริยธรรมในการปฏิบัติ (Behaving Ethically) กล่าวถึง การมีความ
เข้าใจท่ีเข้มแข็งและจริยธรรมวิชาชีพท่ีเป็นสิ่งจ าเป็นในการเป็นผู้น าท่ีมีประสิทธิผล 

2.3.2.3 การตดัสินใจและการประเมิน (Decision Making and Judgment) 
ประกอบด้วย 
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- การตดัสินใจท่ีเป็นเหมือนกระบวนการท่ีมีจิตส านึก (Decision Making 
as a Conscious Process) วิธีการในการตดัสินใจท่ียอมรับได้ 

- การประเมินบทบาท (Role of judgment) คือ การประเมินผลเป็นส่วน
หนึง่ของกระบวนการในการตดัสินใจท่ีเป็นไปได้ หรือแนวทางในการปฏิบตัติา่งๆ 

- การตระหนักรู้ในแหล่งทรัพยากรท่ีสามารถหาได้ (Awareness of 
Available Resources) การท ารายการของแหล่งทรัพยากรท่ีหาได้เป็นสิ่งจ าเป็นตอ่การตดัสินใจท่ี
มีประสิทธิผล  รายการจะประกอบด้วยแหล่งทรัพยากรทางกายภาพในสิ่งแวดล้อมโดยรอบ  แหล่ง
ทรัพยากรทางกายภาพท่ีกลุม่ครอบครองอยู ่เชน่ อปุกรณ์ และทรัพยากรมนษุย์ 

2.3.2.4 การสอนและการอ านวยความสะดวก (Teaching and Facilitation) 
ประกอบด้วย 

- ทักษะในการอ านวยความสะดวก (Facilitation Skills) การเป็นผู้ น า
กลางแจ้งในการช่วยเพิ่มประสบการณ์ให้กับผู้ เข้าร่วมท่ีสามารถเป็นไปได้ การเพิ่มคุณภาพของ
ประสบการณ์ของบคุคลและกลุม่ 

- ทักษะในการสอน (Teaching Skills) การสอนทักษะการอยู่ในป่า
พืน้ฐาน การปีนเขา ความปลอดภยัและทกัษะการชว่ยเหลือตา่งๆตอ่ผู้ เข้าร่วม 

- การสอนประสบการณ์ (Teaching Experientially) การศกึษาท่ีเก่ียวกบั
ประสบการณ์เป็นวิธีการท่ีผู้น ากลางแจ้งน าสง่ในรายละเอียดของการศกึษา 

2.3.2.5 การดแูลสิ่งแวดล้อม (Environmental Stewards) ประกอบด้วย 
- จริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Ethics) กล่าวคือ กฎเกณฑ์

ท่ีสร้างขึน้ให้มีความสมัพนัธ์กบัสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 
- การเรียน รู้ เ ก่ี ย วกับ ชี ววิท ยา  (Ecological literacy) การพัฒ นา

สิ่งแวดล้อมหรือการเรียนรู้เก่ียวกบัชีววิทยา  
- การจัดการอุทยานและการปกป้องพืน้ท่ี (Park and Protected Areas 

Management) รู้ถึงหลกัการจดัการและการปฏิบตัใินการจดัการขององค์กรตอ่พืน้ท่ี 
2.3.2.6 การจดัการโปรแกรม (Program Management) ประกอบด้วย 

- ทกัษะในการวางแผน (Planning Skills) การประยกุต์ในการพฒันาการ
ออกแบบโปรแกรมหรือโครงสร้างตา่งๆ 

- ทักษะในการบริหาร (Organizational Skills) ความสามารถในการน า
แผนไปใช้  การน าไปใช้มีความเก่ียวข้องกบัการสร้างระบบ 
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- ทกัษะในการจดัการ (Management Skills) ความสามารถในการก ากบั
ในความพยายามในการเก็บรวบรวมของบคุคลให้เปา้หมายของโปรแกรมประสบความส าเร็จ 

2.3.2.7 การจัดการความปลอดภัยและความ เส่ียง (Safety and Risk 
management) ประกอบด้วย 

- ความปลอดภัยของผู้ เข้าร่วม (Participant Safety) ความมั่นใจต่อ
ความปลอดภัยบุคคลในสถานท่ีตัง้ทางธรรมชาติของการศึกษากลางแจ้งและประสบการณ์ทาง
นนัทนาการ 

- การเตรียมพร้อมและการวางแผน (Preparation Planning) การน าการ
วางแผนโปรแกรมไปใช้ให้เกิดความมัน่ใจในความปลอดภยัของผู้ เข้าร่วมโปรแกรม 

- มมุมองด้านกฎหมายความปลอดภยัและการจดัการความเส่ียง (Legal 
aspects of Safety and Risk Management) การจดัการความปลอดภัยและความเส่ียงของผู้น า
กลางแจ้งจะต้องพิจารณาจากมมุมองทางด้านกฎหมาย 

- ความสามารถในการประเมินและข้อจ ากัด (Assessing Abilities and 
Limitations) ความสามารถในการประเมินตนเองท่ีถกูต้อง 

2.3.2.8 ความสามารถทางเทคนิค (Technical Abilities) ประกอบด้วย 
- ความ เช่ียวชาญ ใน กิจกรรมกลางแจ้ ง (Proficiency in Outdoor 

Activities) ผู้น ากลางแจ้งจะต้องแสดงความสามารถทางเทคนิคในพืน้ท่ีท่ีมีความหลากหลาย 
- ความสามารถท่ีมีพื น้ฐานด้านประสบการณ์ (Experience-Based 

Competency) ความเช่ียวชาญทางเทคนิคในกิจกรรมกลางแจ้งท่ีเพิ่มผา่นประสบการณ์ 
- ใ บ รั บ ร อ ง วิ ช า ชี พ  (Professional Certification) ตั ว ชี ้วั ด ข อ ง

ความสามารถในพืน้ท่ีท่ีแตกตา่งกนัของความเช่ียวชาญ 
2.4 รูปแบบและทฤษฏีท่ีเก่ียวข้องกับการเป็นผู้น านันทนาการกลางแจ้ง 

ทานเนบาร์ม และชมิท (Tannebaum & Schmidt, 1973 as cited in Martin et al., 
2006) กล่าวว่า รูปแบบของการเป็นผู้น าเป็นแนวทางท่ีท าให้ผู้น าแสดงออกได้ถึงอิทธิพลตา่งๆต่อ
ผู้ อ่ืน ซึ่งประกอบด้วย 3 แบบ ประกอบด้วย ผู้น าแบบเผด็จการ ผู้ น าแบบประชาธิปไตย และผู้น า
แบบปลอ่ยปละละเลย ซึง่จากการรับรู้ถึงปัจจยัท่ีเป็นข้อจ ากดัของรูปแบบการเป็นผู้น า 3 แบบนี ้จะ
สามารถชีใ้ห้เห็นได้ถึง รายการย่อยๆ 6 รายการท่ีเก่ียวกบัรูปแบบการเป็นผู้น าท่ีมีความตอ่เน่ืองกนั
ของวิธีการท่ีน าไปสู่การเป็นผู้ น าและการมีอิทธิพลท่ีมีพืน้ฐานจากระดบัของผู้น าแต่ละระดับท่ี
สอดคล้องกบัอ านาจและผลงานของสมาชิกในกลุม่ ดงัภาพ 
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ภาพประกอบ 28 รูปแบบของการเป็นผู้น ากลางแจ้งท่ีเป็นล าดบัตอ่เน่ืองกนั 

ท่ีมา : Tannebaum & Schmidt, 1973 as cited in Martin et al., 2006, p. 60 

เฮอร์เซย์ และบลานชาร์ด (Hersey & Blanchard, 1982 as cited in Martin et al., 
2006)ได้กล่าวถึงการเป็นผู้น าตามสถานการณ์ท่ีมีพืน้ฐานบนสมมติฐานท่ีว่า กิจกรรมของการเป็น
ผู้น าส่วนใหญ่สามารถแบ่งได้เป็นมิติของงานและมิติของความสมัพนัธ์ ซึ่งการปฏิบตัิงานมีความ
เก่ียวข้องกบัการส่ือสารทางเดียว ในขณะท่ี ความสมัพนัธ์หรือพฤติกรรมในการดแูลความสมัพนัธ์
มีความเก่ียวข้องกับการส่ือสารสองทาง  จากทฤษฎีเสนอแนะว่า ผู้น าจะต้องมีความยืดหยุ่นท่ี
เพียงพอต่อการเปล่ียนแปลงรูปแบบต่างๆตามความต้องการของกลุ่ม ซึ่ง รูปแบบนีมี้พืน้ฐาน
แนวคิดจากความพร้อมของกลุ่ม ซึง่ระดบัความพร้อมของกลุ่มมีความหมายใน 3 องค์ประกอบ คือ 
ความสามารถของกลุม่ แรงจงูใจ และการศกึษาหรือประสบการณ์ตา่งๆ ดงัภาพประกอบ 29 

 

ภาพประกอบ 29 รูปแบบของการเป็นผู้น าตามสถานการณ์ตา่งๆ 

ท่ีมา : Hersey & Blanchard, 1982 as cited in Martin et al., 2006, p. 61 
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พรีสท์ และแก๊ส (Priest & Gass, 1997 as cited in Martin et al., 2006)เสนอถึงการ
พฒันารูปแบบตามสถานการณ์และดดัแปลงโดยเฉพาะเพ่ือผู้ น ากลางแจ้ง ซึ่งรูปแบบของทฤษฎี
การเป็นผู้น ากลางแจ้งตามเง่ือนไข กล่าวว่า ผู้น ากลางแจ้งจะต้องมีเง่ือนไขท่ีนอกเหนือจากมิติ
ความสมัพนัธ์ มิติงาน และความพร้อมของกลุ่ม รวมถึงการมองถึงระดบัของเง่ือนไขท่ีต้องการ ซึ่ง
เง่ือนไขท่ีต้องการนัน้มีพืน้ฐานจาก 5 ปัจจยั ดงัตอ่ไปนี ้

- ความอนัตรายของสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ภูมิอากาศ การเส่ียงภัย สิ่งท่ีเป็น
อนัตราย และความเส่ียงตา่งๆ 

- สมรรถนะของแต่ละบุคคล ประกอบด้วย ประสบการณ์ ความมั่นใจ ทักษะ 
ทศันคต ิพฤตกิรรม และความรู้ 

- ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของกลุ่ม ประกอบด้วย ศีลธรรม การโตเต็มวัย 
การท างานร่วมกนั การส่ือสาร ความเช่ือใจ ความรับผิดชอบ และความสนใจ 

- ประสิทธิภาพของผู้น า ประกอบด้วย ความน่าเช่ือถือ การตดัสินใจ ระดบัของ
ความเครียด ความเหน่ือยล้า และการรับรู้ถึงขีดความสามารถ 

- ผลของการตดัสินใจ ประกอบด้วย ความชัดเจนของปัญหา เวลาในการแก้ไข
ปัญหาเพียงพอ สามารถหาแหล่งทรัพยากรได้  ปัญหาท่ีเก่ียวข้องท่ีคาดไว้ และระดบัของความไม่
แนน่อนหรือความท้าทาย 

นอกจากนี ้ฮิท (Hitt, 1998 as cited in Edginton et al., 2011) เสนอแนะว่า ผู้น าท่ีมี
ประสิทธิผลนัน้ไม่เพียงแตมี่วิสยัทศัน์ท่ีดีแล้ว แตจ่ าเป็นท่ีต้องท าสิ่งตา่งๆให้เกิดขึน้ได้ด้วย ดงันัน้จึง
กลา่วถึงคณุลกัษณะ 2 ประการของผู้น า คือ การฝันและการท า  

พฤตกิรรมท่ีส าคญัหรือรูปแบบของการเป็นผู้น า มี 4 แบบ คือ 

 

ภาพประกอบ 30 ธรรมชาตขิองการเป็นผู้น า 

ท่ีมา : Hitt & William, 1998 as cited in Edginton at el., 2011, p. 120 
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- ผู้ประสบภัย คือ วิสัยทัศน์และการน าไปใช้น้อย กล่าวคือ การร้องทุกข์ท่ี
องค์กรไมย่ตุธิรรม 

- นกัฝัน คือ วิสยัทศัน์สงู แตก่ารน าไปใช้น้อย 
- ผู้ปฏิบตั ิคือ การน าไปใช้สงู แตว่ิสยัทศัน์น้อย 
- ผู้น า-ผู้จดัการ วิสยัทศัน์และการน าไปใช้สงู 

จากการศึกษา ค้นคว้า แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการเป็นผู้ น ากลางแจ้งนัน้ กล่าวว่า 
การเป็นผู้น ากลางแจ้งเป็นกระบวนการในการน าบุคคลหรือกลุ่มไปสู่สถานท่ีตัง้ทางธรรมชาติท่ีมี
ความหลากหลายรูปแบบ ซึ่งผู้ น ามีหลากหลายระดับ ประกอบด้วย ผู้น าโดยตรง  ผู้ น าในการ
จดัการ และผู้น าในการบริหาร การเป็นผู้น ากลางแจ้งนัน้จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีสมรรถนะหลกัท่ี
จ า เป็นการปฏิบัติ งาน  (Martin et al., 2006)ประกอบด้วย ความ รู้พื น้ฐาน(Foundational 
knowledge)  การตระหนักรู้ในตนเอง และการจัดการอย่างมืออาชีพ(Self-Awareness and 
Professional Conduct)  การตัดสินใจและการพิจารณา(Decision Making and Judgment)  
การสอนและการอ านวยความสะดวก(Teaching and Facilitation)  การดูแลสิ่ งแวดล้อม
(Environmental Stewards)  การจัดการโปรแกรม(Program Management)  การจัดการความ
ปลอดภัยและความเส่ียง(Safety and Risk management) และความสามารถทางเทคนิค
(Technical Abilities)  ซึ่งเป็นสมรรถนะท่ีส าคัญส าหรับผู้ น ากลางแจ้งในการด าเนินงานใน
โปรแกรมนนัทนาการกลางอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตอ่ผู้ เข้าร่วม 

ตอนที่ 3 การเป็นเยาวชนอาสาสมัครการท่องเที่ยว 
3.1 ความหมายและความส าคัญของการเป็นเยาวชนอาสาสมัครการท่องเที่ยว 

การเป็นอาสาสมัครในการใช้เวลาว่าง คือ การแสวงหาของบุคคลท่ีเกิดขึน้ใน
ช่วงเวลาว่างท่ีมีความซบัซ้อนและท าให้บคุคลได้ค้นพบถึงความหมายของมนุษย์ และเอกลกัษณ์
ต่างๆ รวมถึงแสดงออกผ่านการปฏิบตัิตามท่ีตนต้องการ สนใจ มีคณุค่าทางสังคมและคณุค่าใน
การเป็นพลเมือง (Stebbins & Graham, 2004) 

สเต็บบิน และเกรแฮม (Stebbins & Graham, 2004) ได้ให้ความหมายของค าว่า 
การเป็นอาสาสมคัรในเวลาว่าง คือ ความพึงพอใจพืน้ฐานหรือประสบการณ์ท่ีมีความเพลิดเพลิน 
ซึง่การเป็นอาสาสมคัรประกอบด้วยความต้องการในการก าหนดการท าหน้าท่ีท่ีมีความชดัเจน 

เม็คคาร์วิว และแม็คเคย์  (Mccarville & Mackay, 2013) เสนอแนะถึง การเป็น
อาสาสมัครจะกล่าวถึง กิจกรรมชนิดหนึ่งท่ีมีอิสระในการท าประโยชน์เพ่ือบุคคลอ่ืน กลุ่ม หรือ
สถานการณ์ต่างๆ  ซึ่งมุมมองของการเป็นอาสาสมัครนัน้ จะให้ความส าคัญต่อการกระท าด้วย
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เจตจ านงเสรี  บุคคลท่ีเป็นอาสาสมัครนัน้เกิดจากการเลือกท่ีจะท า และไม่มีความหวังต่อ
คา่ตอบแทนหรือได้รับเงินใดๆ  ในการเป็นอาสาสมคัรและการใช้เวลาว่างนัน้ มีลกัษณะพืน้ฐานท่ี
ร่วมกนัอยู่ 2 ประการ คือ เป็นกิจกรรมท่ีเลือกอย่างอิสระโดยมีแรงจงูใจภายในเป็นจดุเร่ิมต้น และ
ท าให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคลได้  ซึ่งประโยชน์ต่อบุคคลจากการเป็นอาสาสมัครนัน้ จะช่วยเพิ่ม
ความรู้สึกว่า ตนเองมีประสิทธิภาพ มีคณุค่าในตนเอง และการเคารพในตนเอง  การรับรู้ในการ
บรรลเุปา้หมาย รวมไปถึงช่วยปอ้งกนัความเศร้าสลดตา่งๆ อีกทัง้ยงัเพิ่มความพึงพอใจในชีวิตของ
ตนเอง 

คนาน และคณะ(Cnaan et al., 1996 as cited in Stebbins & Graham, 2004) ได้
ก าหนดมิติของการเป็นอาสาสมคัรท่ีมีความหมายท่ีหลากหลายไว้ 4 มิติ คือ การเลือกอย่างอิสระ 
คา่ตอบแทน โครสร้างและประโยชน์ท่ีตัง้ใจไว้  ซึง่ความหมายเหลา่นีส้ร้างมาจากเหตผุล 4 ประการ 
คือ  

- การเป็นอาสาสมคัรจะไม่ถูกบงัคบัเพ่ือจะช่วยเหลือ ทัง้ท่ีปฏิบตัิเป็นปกติ หรือ
ปฏิบตัิเป็นครัง้คราวก็ตาม และท่ีส าคญัท่ีสดุ คือ มุ่งสนใจตอ่การท าเพ่ือประโยชน์ของผู้ อ่ืนและตวั
ของอาสาสมคัรเอง  

- อาสาสมคัรรักษาไว้ซึ่งจิตวิญญาณของอาสาสมคัร ท่ีจะท าให้เขาหลีกเล่ียงต่อ
การยดึตดิกบัการรับเงินจากการเป็นอาสาสมคัรนัน้ๆ  

- อาสาสมคัรอาจจะให้บริการเป็นการปฏิบตัิเป็นปกติท่ีร่วมมือกับองค์กรท่ีได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย หรือปฏิบัติเป็นครัง้คราวตามสถานการณ์ต่างๆ ท่ีมีความเก่ียวข้องกับ
ความสมัพนัธ์ของคนกลุม่เล็ก เพ่ือน เพ่ือนบ้านและไมมี่การก าหนดขึน้ 

- การเห็นประโยชน์ของผู้ อ่ืนเป็นส าคญั รวมถึงความสนใจในการเป็นอาสาสมคัร
ของบุคคลนัน้ ทัง้ในแบบอาสาสมคัรหรือผู้ ท่ีช่วยเหลือต่างจะต้องค้นพบถึงประโยชน์ท่ีได้รับจาก
กิจกรรมตา่งๆเหลา่นัน้ 

สอดคล้องกับ การเป็นอาสาสมัครเป็นแนวคิดท่ีดีและมีความซับซ้อน (Holmes & 
Smith, 2009) ซึง่การเป็นอาสาสมคัรมี  4 องค์ประกอบ แตล่ะมิตมีิความตอ่เน่ืองกนั ดงันี ้

- สามารถเลือกได้อยา่งอิสระ (มีอิสระ, ไมถ่กูบงัคบั, มีหน้าท่ีเป็นอาสาสมคัร) 
- การจา่ยคา่ตอบแทน (ไมมี่, ไมค่าดหวงั, ไมมี่คา่ใช้จา่ย) 
- มีโครงสร้าง (มีรูปแบบ, ไมมี่รูปแบบ) 
- ตัง้ใจให้เกิดประโยชน์ (มีประโยชน์/ชว่ยผู้ อ่ืน/แขก) 
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โลว์ และคณะ(Low et al., 2007 as cited in Holmes & Smith, 2009)ให้ค าจ ากัด
ความของการเป็นอาสาสมคัร คือ กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้เวลา ไม่ได้คา่จ้าง กระท าบางสิ่งท่ี
มีจดุประสงค์เพ่ือประโยชน์ตอ่คนอ่ืนๆ (บคุคลหรือกลุม่) หรือ เพ่ือประโยชน์ตอ่สิ่งแวดล้อม 

สเต็บบิน (Stebbins, 2001 as cited in Mccarville & Mackay, 2013)กล่าวเพิ่มเติม
ว่า แรงจูงใจเป็นสิ่งหนึ่งท่ีขบัเคล่ือนบุคคลไปสู่การปฏิบตัิและกระตุ้นบุคคลท าให้ก าหนดทิศทาง
ไปสู่การกระท าขึน้ ซึ่ง ประโยชน์จึงเป็นผลลพัธ์ของการปฏิบตัิ ท่ีชีใ้ห้เห็นด้านบวกของการเข้าร่วม
ของบคุคล  โดยท่ีการเป็นอาสาสมคัรจะมีแรงจงูใจเป็นแรงขบัให้บคุคลกลายเป็นอาสาสมคัร และ
ประโยชน์นัน้ คือผลลพัธ์ท่ีท าให้มีประสบการณ์อยา่งมีความหมายและพงึพอใจตอ่สิ่งนัน้และด ารง
ไว้ซึง่การเป็นอาสาสมคัรตอ่ไป 

3.1.1 การเป็นอาสาสมัครในมุมมองของการใช้เวลาว่าง 
สเต็บบิน  และเกรแฮม (Stebbins & Graham, 2004) ได้กล่าวถึง การเป็น

อาสาสมัครในมุมมองของการใช้เวลาว่างนัน้ น ามาสู่ 3 รูปแบบหลัก คือ การใช้เวลาว่างแบบ
เคร่งเครียด (serious leisure)  การใช้เวลาว่างโดยบงัเอิญ (casual leisure)  การใช้เวลาว่างท่ีอิง
โครงการ (project-based leisure)  ซึง่ทัง้ 3 ประการสามารถแบง่ขอบเขตได้ดงันี ้

3.1.1.1 การใช้เวลาว่างแบบเคร่งเครียด (serious leisure)   เป็นการแสวงหา
ท่ีเป็นระบบประกอบด้วย มือสมัครเล่น(amateur) นักงานอดิเรก(hobbyist) หรือกิจกรรม
อาสาสมคัรท่ีมากมายและมีความสนใจในการเข้าร่วมเพ่ือค้นหาวิชาชีพ ซึ่งเป็นการแสดงออกและ
ได้มาซึง่ทกัษะเฉพาะ ความรู้และประสบการณ์ตา่งๆมารวมกนั  การใช้เวลาว่างแบบเคร่งเครียด มี
ความหมาย คือ  

1) การใช้เวลาว่างแบบเคร่งเครียด คือ โอกาสท่ีต้องการความพยายาม 
ซึ่งผู้ เข้าร่วมมีความต้องการประสบการณ์ท่ีมีความต่อเน่ือง และมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมท่ีท า
นัน้ เพ่ือให้บรรลใุนความท้าทายจากเวลาหนึง่ไปสูอี่กเวลาหนึง่   

2) การใช้เวลาว่างแบบเคร่งเครียด คือ โอกาส ท่ีวิชาชีพท่ีได้พยายามจะ
ตดิตวัไปในเวลาวา่ง   

3) ผู้ เข้าร่วมในการใช้เวลาว่างแบบเคร่งเครียดมีความส าคญัต่อความ
พยายามของบคุคลท่ีมีพืน้ฐานจากการได้รับความรู้ ทกัษะหรือการฝึกฝนโดยเฉพาะ   

4) การใช้เวลาว่างแบบเคร่งเครียดจะจ าแนกโดยประโยชน์ท่ีหลากหลาย
ยัง่ยืน 
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5) การใช้เวลาว่างแบบเคร่งเครียดจะจ าแนกโดยลักษณะพืน้ฐาน
ทางด้านสงัคมท่ีร่วมกนัของกลุม่คนในการแสดงออกท่ีปรากฏ  

6) ผู้ เข้าร่วมในการใช้เวลาว่างแบบเคร่งเครียดน าไปสู่การบ่งชีถ้ึงความ
เข้มข้นในการแสวงหาสิ่งตา่งๆท่ีเลือกมา 

3.1.1.2 การใช้เวลาว่างโดยบงัเอิญ (casual leisure) ประกอบด้วยรูปแบบท่ี
หลากหลาย คือ การเป็นอาสาสมคัรโดยบงัเอิญและการเล่นแบบอ่ืนๆท่ีมีอยู่ การผอ่นคลาย  ความ
บัน เทิ ง ท่ี อยู่ เฉ ยๆ (passive entertainment) ความบัน เทิ ง ท่ี มี ค วามกระ ตือ รือ ร้น (active 
entertainment) การสนทนาทางสงัคมและการกระตุ้นการรับรู้ตา่งๆ   

3.1.1.3 การใช้เวลาว่างท่ีอิงโครงการ (project-based leisure) คือ การใช้
เวลาว่างท่ีมีระยะสัน้ๆ มีความซบัซ้อนอย่างมีเหตผุล เกิดขึน้เป็นครัง้คราวหรือบางโอกาส  ไม่บ่อย
นัก ภาระหน้าท่ีท่ีสร้างขึน้จะท าให้ส าเร็จในการใช้เวลาว่างนัน้ๆ ซึ่งในการใช้เวลาว่างนีมี้ความ
ต้องการในการพิจารณาถึงการวางแผน ความพยายามและในบางครัง้ต้องใช้ทักษะและความรู้ 
โดยท่ีทัง้หมดนัน้ ไมใ่ชก่ารใช้เวลาวา่งอยา่งเคร่งเครียดท่ีน าไปสูก่ารพฒันา 

3.1.2 การเป็นอาสาสมัครการท่องเที่ยว 
โฮลมส์ และสมิธ (Holmes & Smith, 2009)ได้ให้ความหมายของ อาสาสมัคร

การท่องเท่ียวในฐานะเป็นเจ้าบ้าน หมายถึง การเป็นอาสาสมัครในองค์กรการท่องเท่ียวท่ีอยู่
ภายใต้ชุมชนของตนเอง โดยมีการแบ่งประเภทของการเป็นอาสาสมคัรการท่องเท่ียวตามสถาน
ท่ีตัง้ตา่งๆ ดงันี ้

3.1.2.1 อาสาสมัครท่ีเป็นเจ้าบ้านในสถานท่ีดึงดูดใจ (Host volunteers: 
attraction) ซึ่ง โบนิเฟส และคูเปอร์ (Boniface & Cooper, 2005 as cited in Holmes & Smith, 
2009) กลา่วถึง สิ่งดงึดดูใจนกัทอ่งเท่ียว ท่ีท าให้เกิดการมาเย่ียมชมนัน้เป็นรูปแบบของการเดินทาง
และสร้างสรรค์อุตสาหกรรมท่ีช่วยสนับสนุนการให้บริการต่างๆเกิดขึน้  เช่น การคมนาคม ของท่ี
ระลึก อาหารว่างและท่ีพัก เป็นต้น  สิ่งท่ีดึงดูดใจต่างๆนัน้สามารถสร้างขึน้หรือเกิดขึน้เองตาม
ธรรมชาติก็ได้  ซึ่งสิ่งท่ีดงึดดูใจสามารถแบง่ได้เป็น 4 ประเภท โดยท่ีอาสาสมคัรสามารถมีส่วนร่วม
ในการจดัการและด าเนินการในสิ่งท่ีดงึดดูใจทัง้หมดได้ ประกอบด้วย (Holmes & Smith, 2009) 

1) สิ่ งดึงดูดใจทางธรรมชาติ  (Natural attraction) สิ่ ง ท่ีดึงดูดใจท่ี มี
พืน้ฐานจากโครงสร้างทางธรรมชาติ ประกอบด้วย ชายหาด ภูเขา น า้ตก และอุทยานแห่งชาติ  ซึ่ง
การเป็นอาสาสมัครในสิ่งท่ีดึงดูดใจตามธรรมชาตินัน้ จะกล่าวถึง การเป็นอาสาสมัครด้าน
สิ่งแวดล้อม  การเป็นอาสาสมคัรในสิ่งท่ีดงึดดูใจท่ีจดัขึน้ในสถานท่ีตา่งๆ และมีจดัการโดยผู้จดัการ
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สถานท่ีดึงดูดใจทางธรรมชาตินัน้หรือสถานท่ีส าหรับกิจกรรมการเป็นอาสามาสมัครขององค์กร
อ่ืนๆ   

2) สิ่งดึงดูดใจท่ีมนุษย์สร้างขึน้ (Human-made attractions) สิ่งท่ีดึงดูด
ใจท่ีมนษุย์ขึน้ 2 ชนิด คือ 

- สถานท่ีท่ีไม่ได้ออกแบบเพ่ือนกัท่องเท่ียวแตก่ลายเป็นสิ่งท่ีดึงดดูใจ 
ซึ่งประกอบด้วย สิ่งท่ีดงึดดูใจทางมรดก เช่น อนสุาวรีย์ ปราสาท พระราชวงั วดัและโบราณสถาน
ต่างๆ  สิ่งดึงดูดใจเหล่านีท่ี้มีความส าคญัต่อการจัดการผู้ มาเย่ียมชมท่ีไปสู่ผลกระทบด้านการ
ทอ่งเท่ียวได้  ซึ่ง บอ่ยครัง้จะเป็นในแง่ลบ  อาสาสมคัรจงึมีส่วนร่วมทัง้ในบทบาทการให้บริการสว่น
หน้า (Front-of house) ท่ีมีปฏิสัมพันธ์กับผู้มาเย่ียมชมรวมไปถึงบทบาทในการปฏิบัติการท่ีอยู่
เบือ้งหลงั ต าแหน่งในการจดัการและบทบาทการควบคมุเป็นเหมือนผู้ ท่ีได้รับมอบหมายในการ
จดัการดแูล 

- สถานท่ี ท่ีส ร้างขึ น้ เพ่ือดึงดูดและจัดให้ส าห รับผู้ มาเย่ียมชม
โดยเฉพาะ เช่น สวนสนกุครบวงจร พิพิธภณัฑ์ สวนน า้  อาสาสมคัรมีส่วนร่วมในบทบาทท่ีมีความ
หลากหลายมากมาย 

3.1.2.2 อาสาสมัครท่ีเป็นเจ้าบ้านในองค์กรให้บริการปลายทาง (Host 
volunteers: destination service organizations) 

องค์กรท่ีให้บริการปลายทาง คือ การส่งเสริมและการอ านวยความ
สะดวกในการทอ่งเท่ียวท่ีจดุหมายปลายทาง  การเป็นอาสาสมคัรในสถานท่ีนัน้ประกอบด้วย 

- ศนูย์ในการให้ข้อมลูผู้มาเย่ียมชม 
- ผู้ ท่ีกล่าวค าทักทายและการนัดเจอในจุดท่ี มีการขนส่ง เช่น 

สนามบนิ สถานีรถไฟและทา่เรือ 
- บทบาทของเจ้าบ้านในท่ีพกัตา่งๆ เชน่ เจ้าบ้านในสถานท่ีกางเตน็ท์ 
- การให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินท่ีจุดหมายปลายทางของการ

ทอ่งเท่ียว 
การให้บริการท่ีจดุหมายปลายทาง และสถานท่ีดงึดดูใจมีความคล้ายกนั

ในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัอาสาสมคัรและบทบาทพืน้ฐานในการให้ข้อมลู จึงต้องการการอาสาสมคัรท่ี
มีความรู้ในรายละเอียดเก่ียวกับพืน้ท่ีต่างๆในท้องถ่ิน ทัง้ภูมิศาสตร์ และส่วนท่ีเก่ียวกับการ
ท่องเท่ียว  ดงันัน้อาสาสมัครจะเปรียบเสมือนคนในท้องถ่ิน  ดังนัน้ความรู้เก่ียวกับท้องถ่ินจึงมี
คณุคา่มากตอ่บทบาทในการให้บริการ ชว่ยเหลือฉกุเฉิน  
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3.1.2.3 อาสาสมัครท่ีเป็นเจ้าบ้านในงานพิเศษต่างๆ (Host volunteers: 
events) 

เห ตุก ารณ์ พิ เศษ  (special events)  ประกอบ ด้ วย กิ จกรรม และ
ประสบการณ์ท่ีมีความหลากหลายมากมาย รวมถึงอาสาสมคัรมีความเก่ียวข้องในทุกๆระดบัของ
เหตกุารณ์การใช้เวลาวา่งจากโปรแกรมท่ีมีรายละเอียดมากและใหญ่  อาสาสมคัรมีความเก่ียวข้อง
ในเหตกุารณ์ตา่งๆซึง่เป็นสว่นหนึง่ของการใช้เวลาวา่งโดยไมถ่กูบงัคบั ประกอบด้วย 

- เหตุการณ์ท่ียิ่งใหญ่ (Mega events) เป็นเหตุการณ์ท่ีขนาดใหญ่
ท่ีสุด และมีช่ือเสียงระดบันานาชาติท่ีน่าสนใจ เช่น โอลิมปิกเกม และกีฬาภูมิภาคต่างๆ เป็นต้น 
เหตกุารณ์ท่ียิ่งใหญ่จ าเป็นต้องมีอาสาสมคัรจ านวนมาก และต้องการระบบการจดัการอาสาสมคัร
รวมถึงกระบวนการต่างๆท่ีมีความเช่ียวชาญ  ซึ่งการเป็นอาสาสมัครในเหตุการณ์ท่ียิ่งใหญ่เป็น
รูปแบบท่ีตัง้ใจท าเป็นพิเศษ และเป็นประสบการณ์ครัง้หนึง่ในชีวิต 

- เหตุการณ์หลัก (Major events) เป็นเหตุการณ์ท่ีใหญ่ท่ีสามารถ
ดึงดูดนักท่องเท่ียวและสร้างประโยชน์ท่ีส าคญัส าหรับชุมชน ซึงประกอบด้วยเหตกุารณ์ ในกีฬา
ระดับชาติและนานาชาติรวมถึงเทศกาลทางวัฒนธรรมท่ีใหญ่ๆต่างๆ  บ่อยครัง้ท่ีองค์กรใน
เหตกุารณ์เหลา่นีมี้การจ้างคนท างานซึง่ได้รับการสนบัสนนุโดยอาสาสมคัรจ านวนมากท่ีให้บริการ 

- เหตุการณ์ในภูมิภาค (Regional events) เป็นเหตุการณ์ท่ียังคงมี
ความสามารถท่ีจะดึงดดูใจนักท่องเท่ียวบางส่วนได้ แต่มีระดบัท่ีเล็กกว่าเหตุการณ์หลกั (Major 
events) ในขณะท่ีอาจจะมีจ านวนของอาสาสมัครท่ีน้อยกว่า โดยท่ีความเข้มข้นของเหตุการณ์
ต่างๆจะขึน้อยู่กับงานและอาจจัดการโดยคณะกรรมการอาสาสมัครนัน้  เหตุการณ์ในภูมิภาค
สามารถท าให้เกิดความต่อเน่ืองต่อการเป็นอาสาสมัครท่ีสัมพันธ์กับชุมชนท้องถ่ินได้ และการ
ท าซ า้ๆได้ 

- เหตุการณ์ในท้องถ่ินหรือรองลงมา (Local or minor events) เป็น
เหตกุารณ์ท่ีมีระดบัท่ีเล็กท่ีสุดและสามารถเป็นส่วนส าคญัส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีพร้อมจะเย่ียมชม
ในจุดหมายปลายทางท่ีเฉพาะ  ศกัยภาพในการท่องเท่ียวเหล่านีมี้ข้อจ ากัดมาก ซึ่งบ่อยครัง้ท่ี
เหตกุารณ์ท้องถ่ินประสบความส าเร็จได้ด้วยอาสาสมคัรและเทศกาลของชมุชนท้องถ่ินจ านวนมาก
อยูภ่ายใต้รูปแบบนี ้

3.1.3 การเป็นเยาวชนอาสาสมัคร 
เล เวนท อล  แ ล ะคณ ะ  (Haski-Leventhal et al., 2008)  ไ ด้ เส น อแน ะถึ ง

ความหมายหมายของ การเป็นเยาวชนอาสาสมัคร คือ อาสาสมัครเยาวชนท่ีมีอายุ 12-19 ปี ท่ี
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ท างานกบัชมุชนโดยไม่มีคา่ตอบแทนเป็นรางวลั ซึ่งปัจจยัท่ีเยาวชนกลายเป็นอาสาสมคัรโดยผ่าน 
พ่อแม่ โรงเรียน และโบสถ์เป็นสิ่งท่ีส าคัญ แสดงให้เห็นว่า โรงเรียน ครอบครัวและโบสถ์นัน้มี
บทบาทส าคญัในสังคมวัยรุ่นท่ีน าไปสู่การเป็นอาสาสมัคร โดยการส่งเสริมคุณค่าของการเป็น
อาสาสมคัร  การเป็นแบบอยา่งท่ีดี การให้การสนบัสนนุ ให้ข้อมลู และให้การกระตุ้นตา่ง ๆ 

3.2 ผลลัพธ์และการท าหน้าที่ของเยาวชนอาสาสมัครการท่องเที่ยว 
งานวิจัยของ โรเนล (Ronel, 2006 as cited in Haski-Leventhal et al., 2008)การ

เป็นเยาวชนอาสาสมัครนัน้มี อิทธิพลต่อในแง่บวกต่อระดับเกรดท่ีดีขึน้ในโรงเรียน ความ
ทะเยอทะยานส าหรับการศึกษาในระดบัท่ีสูงขึน้ ความมั่นใจในตนเองท่ีสูงขึน้ และมีแรงจูงใจ
ภายในท่ีจะบรรลุในงานและปัญหาด้านพฤติกรรมให้น้อยลง รวมถึงการลดการตัง้ท้องท่ีไม่พึง
ประสงค์ให้น้อยลง  ยิ่งไปกว่านัน้ เยาวชนอาสาสมคัรมีทศันคติในด้านบวกต่อสงัคม กล่าวคือ มี
ความรับผิดชอบตอ่สงัคม มีความรู้เก่ียวกบับุคคลอ่ืนในสงัคมท่ีมากขึน้ การปรับปรุงทกัษะ และมี
ความกล้าตดัสินใจมากกวา่คนท่ีไมไ่ด้เป็นอาสาสมคัร 

โฮลมส์ และสมิธ (Holmes & Smith, 2009) ได้กล่าวถึง ผลลัพ ธ์ของการเป็น
อาสาสมคัรการทอ่งเท่ียว (The Outcomes of Tourism Volunteering) ใน 4 ระดบั ดงันี ้

1) ผลลัพ ธ์ต่อการเป็นอาสาสมัคร (Outcomes for volunteering) กล่าวคือ 
ประโยชน์ส าหรับการเป็นอาสาสมัครการท่องเท่ียว ประกอบด้วย การพัฒนาบุคคล กล่าวคือ 
การศึกษาและการเรียนรู้ ทกัษะและประสบการณ์การท างาน การเพิ่มความมัน่ใจ การใช้เวลาท า
อะไรบางอย่างเพ่ือตัวเองและการเพิ่มศักยภาพในการท างานให้มากขึน้  สอดคล้องกับ จอห์น 
(Jone, 2004 as cited in Holmes & Smith, 2009) กล่าวว่า ส าหรับเยาวชนนัน้ มีหลักฐานบาง
ประการท่ีปรากฏวา่ในชว่งว่างของปีนัน้สามารถจะเพิ่มความสามารถในการศกึษา และทัง้เยาวชน 
รวมถึงผู้ ท่ีไม่มีอาชีพสามารถท่ีจะปรับปรุงความสามารถในการท างานและทักษะชีวิตทั่วๆไปได้ 
(ประกอบด้วย ทักษะระหว่างบุคคลและการส่ือสาร มีอิสระ การแก้ไขปัญหาและความเป็นผู้น า)  
ประโยชน์เหล่านี ้เป็นหลกัฐานส าคญัท่ีอาสาสมคัรท่ีเป็นเยาวชนในการทอ่งเท่ียวซึ่ง มีการศกึษาถึง
สถานท่ีดึงดูดใจของผู้ มาเย่ียมชม เรียกอาสาสมัครเหล่านี ว้่า “ผู้ แสวงหาประสบการณ์ 
(experience-seeker)” ผู้ ท่ีสนใจประโยชน์เพ่ือความก้าวหน้าท่ีสามารถเป็นไปได้ไปสู่การจ้างงาน
หรือการศกึษาตอ่ไป 

2) ผลลัพธ์ต่อองค์กร (Outcome for the organization) กล่าวคือ องค์กรการ
ทอ่งเท่ียวท่ีมีหน้าท่ีน าส่งบริการหรือการเป็นเจ้าบ้านของกลุ่มอาสาสมคัรนัน้ประกอบด้วย สถานท่ี
ดึงดูดใจ เหตุการณ์ต่างๆ การให้บริการปลายทาง และองค์กรการท่องเท่ียวท่ีอิงอาสาสมัคร  
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องค์กรเหล่านีจ้ะด าเนินการภายใต้ชมุชนและมีประโยชน์ท่ีสามารถขยายตวัเพิ่มขึน้ ซึ่งอาสาสมคัร
มีส่วนช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจได้ด้วยการลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของผู้ จัด ท าให้การ
ด าเนินการในสถานท่ีดึงดูดใจหรือจัดโปรแกรมต่างๆ  การกระตุ้นและความสนใจสามารถท าได้
ตามท่ีก าหนดไว้  ประโยชน์ในการอาสาสมคัรท่ีเข้าร่วมสามารถสลบัเวลาได้ ซึง่จากการศกึษาของ
ของ เฟอร์ดินาน(Ferdinand) ในปี ค.ศ.2008 (Holmes & Smith, 2009) เก่ียวกบัอาสาสมคัรท่ีเป็น
นักเรียนในการเข้าร่วมเหตุการณ์ด้านดนตรีเล็กๆเหตุการณ์หนึ่ง แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ท่ีมี
ศกัยภาพในแง่บวกส าหรับองค์กร ระยะสัน้ คือ คา่ใช้จ่ายท่ีลดลงและคนท างานมากขึน้ ระยะกลาง 
คือ การเพิ่มระดบัของการให้บริการลกูค้า และระยะยาวคือ มีความได้เปรียบในการแข่งขนัโดยการ
เพิ่มเหตุการณ์ต่างได้มากขึน้และสร้างสรรค์โอกาสต่างๆในเหตุการณ์ใหม่ๆได้  บทบาทของ
อาสาสมคัรท่ีมีประโยชน์ส าหรับองค์กรการท่องเท่ียวในด้านอ่ืนๆ คือ สามารถคดัเลือกอาสาสมคัร
มาเพิ่มได้ โดยการบอกแบบปากตอ่ปาก และอาสาสมคัรสามารถจะได้รับการจ้างให้เป็นพนกังาน
ประจ าเพ่ือให้ความส าคญัตอ่งานหลกัๆหรือรับผิดชอบตอ่โครงการท่ีเพิ่มเข้ามาได้ 

3) ผลลพัธ์ตอ่ลกูค้า (Outcome for client: visitor and communities)  
3.1) ผู้ ม า เ ย่ี ย ม ชม แ ล ะ ผู้ เ ข้ า ช ม  (Visitor and spectator) ก ล่ า ว คื อ 

อาสาสมัครจ านวนมากมีความเก่ียวข้องกับบทบาทของการน าส่งการให้บริการและมีอิทธิพล
โดยตรงต่อประสบการณ์ของผู้มาเย่ียมชม  ทัง้การกระตุ้นความชอบ และความปรารถนาเพ่ือมี
ปฏิสมัพนัธ์และการเรียนรู้ทัง้หมดท่ีสามารถถ่ายโอนไปสู่ผู้มาเย่ียมชมได้  ในกรณีของสถานท่ีตัง้ท่ี
เป็นเจ้าบ้านนัน้ ผู้มาเย่ียมชมมีประโยชน์โดยตรงจากความพยายามของอาสาสมคัร  ซึ่งสอดคล้อง
กับ สมิธ (Holmes & Smith, 2009) ค้นพบว่า ปฏิสมัพนัธ์ของผู้มาเย่ียมชมนัน้มีมุมมองด้านบวก
ต่อประสบการณ์อาสาสมัครในสถานท่ีดึงดูดใจทางมรดก และเป็นแรงจูงใจท่ีส าคญั ซึ่งในการ
เรียนรู้นัน้เป็นประสบการณ์ทัง้ 2 ทาง กล่าวคือ การแลกเปล่ียนความรู้ของอาสาสมัครกับผู้ มา
เย่ียมชม ซึง่เป็นการเรียนรู้ซึง่กนัและกนั 

3.2) ชุมชน (Communities) กล่าวคือ การเป็นอาสาสมัครการท่องเท่ียว
สามารถมีอ านาจในการเปล่ียนแปลงชมุชนได้  ผลลพัธ์ด้านบวกตอ่ชมุชน ประกอบด้วย 

- ผลท่ีจบัต้องได้และการจดัการให้บริการท่ีไม่ต้องจดัหาทุนหรือวตัถุดิบ 
(เชน่โครงสร้างพืน้ฐานใหม่ๆ  การอนรัุกษ์สถานท่ีทางประวตัศิาสตร์และสิ่งประดษิฐ์ตา่งๆ) 

- ประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม (ส าหรับทัง้พืชและสัตว์ ประกอบด้วยการ
อนรัุกษ์สายพนัธุ์และถ่ินท่ีอยู ่งานวิจยัทางด้านวิทยาศาสตร์ การเพิ่มการดแูลสิ่งแวดล้อม) 
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- ผลต่อการพัฒนาสังคม (เช่น การปรับปรุงการศึกษาและสุขภาพโดย
ผา่นโครงการนกัทอ่งเท่ียวอาสาสมคัร) 

- ผลต่อการรัฐ (เช่น การสร้าพลงัของชุมชน การเพิ่มการตระหนักรู้และ
ความเข้าใจรวมถึงด้านการเงินจากแหลง่ทรัพยากรของท้องถ่ินและวฒันธรรม) 

- การพฒันาของต้นทนุมนษุย์ผา่นการพฒันาทกัษะและการปฏิบตัิ 
- ความภาคภูมิใจในเมืองและการส านึกถึงวฒันธรรมของท้องถ่ินรวมถึง

สิ่งแวดล้อมต่างๆ (เช่นการเฉลิมฉลองของวัฒนธรรมชุมชนผ่านการเป็นเจ้าบ้านหรือเหตุการณ์
ตา่งๆ) 

- การเพิ่มกิจกรรมอาสาสมคัรภายในชมุชน 
4) ผลลพัธ์ตอ่สงัคม (Outcomes for society) กล่าวคือ ผลตอ่ชมุชนนัน้ เป็น

ประโยชน์ท่ีส าคญัส าหรับสงัคมในมุมกว้าง  ซึ่งผลลพัธ์เหล่านี ้ประกอบด้วย  3 ประการ คือ การ
สนบัสนุนการเป็นอาสาสมคัรเพ่ือพฒันาต้นทนุทางสงัคม  การพฒันาความสามารถของการเป็น
อาสาสมัครและเป็นพลเมืองท่ีกระตือรือร้น รวมถึงการเปล่ียนแปลงคุณค่าทางสังคมและ
สิ่งแวดล้อมซึง่เป็นเหมือนผลของการเป็นอาสาสมคัรนัน้เอง 

นอกจากนี  ้ส ไน เดอ ร์ และคณ ะ (Snyder et al., 1998 as cited in Stebbins & 
Graham, 2004) มีงานวิจัย ท่ีน าไปสู่การพัฒนารูปแบบการวัดการท าหน้าท่ีของการเป็น
อาสาสมคัร ซึง่แบง่เป็นการท าหน้าท่ี 6 ประการ ประกอบด้วย 

- คณุคา่  กล่าวคือ บคุคลท่ีเป็นอาสาสมคัรในการให้บริการนัน้มีหน้าท่ีในการท า
เพ่ือจะแสดงออกถึงคณุคา่ท่ีสมัพนัธ์กบัการเห็นแก่ผู้ อ่ืนเป็นส าคญั และการมีมนษุยธรรมตอ่ผู้ อ่ืน 

- ความเข้าใจ กล่าวคือ การท าหน้าท่ีท่ีอาจเป็นการบริการโดยผ่านอาสาสมคัรมี
ความสมัพนัธ์กบัโอกาสส าหรับประสบการณ์ในกาเรียนรู้ใหม่ และการใช้ความรู้และทกัษะอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- สังคม กล่าวคือ การท าหน้าท่ีต้องค านึงถึงปฏิสัมพันธ์ของอาสาสมัครท่ีมีต่อ
ผู้ อ่ืน ซึ่งประสบการณ์ของอาสาสมคัรนัน้มีความส าคญัต่อการให้โอกาสบุคคลเพ่ือท่ีจะเป็นเพ่ือน 
หรือเขาเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเขารับรู้ได้ถึงมมุมองท่ีช่ืนชอบ 

- อาชีพ กล่าวคือ การเป็นอาสาสมัครอาจจะท าหน้าท่ีในการให้บริการท่ีมี
ประโยชน์ต่ออาชีพ ซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมส าหรับอาชีพใหม่หรือรักษาไว้ซึ่งทกัษะท่ีเก่ียวข้องกับ
อาชีพในปัจจบุนั 
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- การป้องกัน กล่าวคือ การท าหน้าท่ีต้องค านึงถึงกระบวนการท่ีสมัพนัธ์กับการ
ท าหน้าท่ีในความเป็นตวัตนของตนเอง ซึ่งคนท่ีเป็นอาสาสมคัรก็เพ่ือลดความรู้สึกผิดท่ีอาจจะมีอยู ่
หรือเผชิญหน้ากบัปัญหาของแตล่ะบคุคล 

- การเพิ่มขึน้ กล่าวคือ เป็นสิ่งตรงกันข้ามกับการท าหน้าท่ีเพ่ือป้องกันในการ
พยายามท่ีจะขจัดความรู้สึกด้านลบท่ีเก่ียวข้องกับตัวตน  แต่การท าหน้าท่ีด้านนีเ้ป็นการให้
แรงจงูใจเพ่ือให้ความเป็นตวัตนได้เติบโตขึน้โดยผ่านบคุคล การพฒันาแตล่ะคน 

3.3 การพัฒนาเยาวชนอาสาสมัครการท่องเที่ยว 
3.3.1 ทฤษฎีพัฒนาการของเยาวชน 

ทฤษฎีพัฒนาการของ อิริคสัน ท่ีกล่าวถึงพัฒนาการทางบุคลิกภาพ 8 ขัน้ตอน 
(Erikson อ้างถึงใน สวุิมล ตัง้สจัจพจน์, 2557) 

1) ความไว้วางใจกับความไม่ไว้วางใจ (Trust VS. Mistrust) (ในช่วง 0-1 ปี) 
ถ้าเด็กได้รับความรักใคร่ท่ีเหมาะสม ท าให้เขารู้สึกว่าโลกนีป้ลอดภยั น่าอยู่และไว้วางใจได้ แตถ้่า
ตรงกบัข้ามเดก็ก็จะรู้สกึวา่โลกนีเ้ตม็ไปด้วยอนัตรายไมมี่ความปลอดภยั มีแตค่วามหวาดระแวง 

2) ความเป็นตวัของตวัเองกับความคลางแคลงใจ (Autonomy VS. Doubt) 
(ในช่วง 2-3 ปี)เด็กในวยันีจ้ะเร่ิมพฒันาความเป็นตวัของตวัเอง รู้สึกว่าตนเองมีความส าคญัและ
อยากเอาชนะสิ่งแวดล้อมหรืออ านาจท่ีมีอยู่ พ่อแม่จึงควรระวงัในเร่ืองความสมดลุในการเลีย้งด ู
ควรให้โอกาสและก าลังใจต่อเด็ก เด็กจะพัฒนาความเป็นตัวเอง มีความมั่นใจ รู้จักอิสระท่ีจะ
ควบคมุตนเอง แตถ้่าพ่อแมไ่ม่ให้โอกาสหรือท าแทนเด็กทกุอย่าง เด็กจะเกิดความคลางแคลงใจใน
ความสามารถของตนเอง 

3) ความริเร่ิมกับความรู้สึกผิด (Initiative VS. Guilt) (ในช่วง 4-5 ปี) การมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมตลอดถึงการใช้ภาษาจะช่วยให้เด็กเกิดแง่คิดในการวางแผนและการริเร่ิมท า
กิจกรรมตา่งๆก็จะเป็นการสง่เสริมท าให้เขารู้สกึต้องการท่ีจะศกึษาค้นคว้าตอ่ไปเดก็ก็จะมีความคิด
ริเร่ิม แต่ในทางตรงกนัข้ามถ้าผู้ ใหญ่คอยเข้มงวด ไม่เปิดโอกาสให้เด็ก ต าหนิอยู่ตลอดเวลา เขาก็
จะรู้สกึผิดเม่ือคดิจะท าสิ่งใดๆ นอกจากนีเ้ขาก็จะเร่ิมเรียนรู้บทบาททางเพศมาตรฐานทางศีลธรรม
และการควบคมุอารมณ์ 

4) ความขยันหมั่นเพียรกับความรู้สึกต ่าต้อย ( Industry VS. Inferiority) 
(ในช่วง 6-12 ปี)เด็กในวัยนีจ้ะเร่ิมเข้าเรียนและต้องการเป็นท่ียอมรับของผู้ อ่ืน มีพัฒนาการ
ทางด้านความขยนัขนัแข็งโดยพยายามคิดท า คิดผลิตสิ่งต่างๆ ให้เหมือนผู้ ใหญ่ด้วยการทุ่มเททัง้
ก าลังกายและก าลังใจ ถ้าเขาได้รับค าชมเชยก็จะเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดก าลังใจ มีความมานะ



  86 

พยายามมากขึน้ แต่ถ้าตรงกันข้ามเด็กไม่ได้รับความสนใจหรือผู้ ใหญ่แสดงออกมาให้เขาเห็นว่า
เป็นการกระท าท่ีนา่ร าคาญเขาก็จะรู้สกึต ่าต้อย 

5) ความเป็นเอกลักลักษณ์กับความสับสนในบทบาท (Identity VS. Role 
Confusion) (ในช่วง 12-17 ปี) เป็นช่วงท่ีเด็กย่างเข้าสู่วยัรุ่น และเร่ิมพฒันาเอกลกัษณ์ของตนเอง
วา่ตนคือใครถ้าเขาค้นหาตนเองได้ เขาจะแสดงบทบาทของตนเองได้อย่างเหมาะสม แตถ้่าตรงกนั
ข้ามเขาค้นหาเอกลักษณ์ของตนไม่พบเขาจะเกิดความสับสนและแสดงบทบาทท่ีไม่เหมาะสม
หรือไมส่อดคล้องกบัตนเอง 

6) ความผูกพันกับการแยกตัว(Intimacy VS. Isolation) (ในช่วง 18-34 ปี) 
เป็นขัน้ของการพัฒนาทางด้านความรัก ความผูกพัน เม่ือบุคคลสามารถค้นพบเอกลักษณ์ของ
ตนเองได้แล้ว ก็เกิดความรู้สึกต้องการมีเพ่ือนสนิทท่ีรู้ใจ สามารถปรับทุกข์ซึ่งกันและกนัได้ ตลอด
ถึงแสดงความยินดีและเสียสละให้แก่กัน แต่ถ้าพัฒนาการในช่วงนีล้้มเหลวไม่สามารถสร้าง
ความรู้สึกเช่นนีไ้ด้ เขาก็จะขาดเพ่ือนสนิท หรือเกิดความรู้สึกต้องการจะชิงดีชิงเดน่ ชอบทะเลาะ
กบัผู้ อ่ืน รู้สกึว้าเหวเ่หมือนถกูทอดทิง้ ซึง่จะน าไปสู่การแยกตวัเอง และด าเนินชีวิตอยา่งโดดเดี่ยว 

7) การท าประโยชน์ให้สังคมกับการคิดถึงแต่ตนเอง (Generativity VS. Self 
Absorption) (ในช่วง 35-60 ปี) เป็นช่วงของวัยกลางคน ซึ่งมีความพร้อมท่ีจะสร้างประโยชน์ให้
สงัคมได้เต็มท่ีถ้าพฒันาการแตล่ะขัน้ตอนท่ีผ่านมาด าเนินไปด้วยดี มีการดแูลรับผิดชอบเอาใจใส่
ตอ่บตุรหลานให้มีความสขุ มีการอบรมสัง่สอนบตุรหลานให้เป็นคนดีตอ่ไปในอนาคต แตถ้่าตรงกนั
ข้ามก็จะไม่ประสบความส าเร็จ เขาจะเกิดความรู้สึกท้อถอย เบื่อหน่ายชีวิต คิดถึงแต่ตนเองไม่
รับผิดชอบตอ่สงัคม 

8) บูรณาการกับความสิน้หวงั (Integrity VS. Despair) (ในช่วง 60 ปีขึน้ไป) 
เป็นชว่งของวยัชราซึง่เป็นวยัสดุท้าย ถ้าบคุคลผา่นขัน้ตอนตา่งๆ มาด้วยดี ก็จะมองอดีตเตม็ไปด้วย
ความส าเร็จ มีปรัชญาชีวิตตนเอง ภูมิใจในการถ่ายทอดประสบการณ์ต่างให้แก่ลูกหลาน แต่ถ้า
ตรงกนัข้ามกนัชีวิตมีแต่ความล้มเหลว ก็จะเกิดความรู้สึกสิน้หวงัในชีวิต เสียดายเวลาท่ีผ่านมาไม่
พอกบัชีวิตในอดีตไมย่อมรับสภาพตนเอง เกิดความคบัข้องใจตอ่สภาพความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ 
ขาดความสงบสขุในชีวิต 

ขั ้น ก า ร พั ฒ น า จิ ต วิ ท ย า ด้ า น เพ ศ  ( Freud’s Stage of Psychosexual 
Development) ของ ฟรอยด์ ท่ีได้แบง่พฒันาทางด้านเพศตามสญัชาตญาณของมนษุย์ออกเป็น 5 
ขัน้ (Freud อ้างถึงใน สวุิมล ตัง้สจัจพจน์, 2557)ดงันี ้
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- ขัน้ปาก (Oral stage) แรกเกิด – 18 เดือน เป็นการใช้ปากเป็นอันดับแรก 
เร่ิมจากการดูดด้วยปาก ต่อมาก็มีฟันพัฒนาขึน้ ในการพัฒนาขัน้นีเ้ด็กจะใช้ปากเป็นตวัในการ
สร้างความสมัพนัธ์กบัผู้ใหญ่ในการพึง่พา 

- ขัน้อวัยวะขับถ่าย (Anal Stage) 18 เดือน – 3 ปี เป็นการเปล่ียนกิจกรรม
จากปากไปสู่การใช้อวยัวะขบัถ่าย เด็กจะมีความสามารถในการควบคมุ ประสบการณ์ส าคญัใน
ขัน้นีคื้อ การฝึกเร่ืองการใช้ห้องน า้ เด็กท่ีถกูฝึกการขบัถ่ายตัง้แตอ่ายยุงัน้อยเกินไป และด้วยวิธีการ
ลงโทษท่ีรุนแรงเข้มงวด มักจะเป็นเด็กท่ีดือ้รัน้ ไม่ยอมท าตามใครง่ายๆ จะเติบโตเป็นผู้ ใหญ่ท่ีมี
นิสยัขีต้ระหน่ีถ่ีเหนียว จู้ จีพ้ิถีพิถนัเกินกวา่เหต ุรักความสะอาดมากเกินไป หรือกลวัความสกปรก 

- ขัน้อวยัวะเพศ (Phallic Stage) ตัง้แต่อาย ุ3 – 5 ปี ความรู้สึกศนูย์กลางอยู่
ท่ีบริเวณอวัยวะเพศ เด็กจะสนใจอวัยวะเพศของตนเอง เร่ิมเห็นความแตกต่างระหว่างเพศ มี
ค าถามเก่ียวกบัเร่ืองเพศกบัผู้ ใหญ่ มีการจบัอวยัวะเพศของตวัเอง สนใจเพศตรงข้ามอย่างทัว่ๆ ไป 
เด็กผู้หญิงจะอิจฉาในอวัยวะเพศของเด็กผู้ ชาย (penis envy) ขณะท่ีเด็กผู้ ชายกลัวการสูญเสีย
อวยัวะเพศ เด็กจะตกหลมุรักผู้ปกครองหรือพ่อแม่ท่ีมีเพศตรงข้ามกบัตน จะมีความรู้สกึขดัแย้งกบั
ผู้ปกครองหรือพ่อแม่เพศเดียวกับตน การพัฒนาหน้าท่ีของตวับ่งชีท้างเพศนัน้จะท าให้เด็กเร่ิมมี
กระบวนการทางสงัคมโดยยอมรับบคุลิกของผู้ใหญ่ท่ีมีเพศเหมือนกบัตน 

- ขัน้แฝง (Latency Stage) ตัง้แต่อายุ 6 – วัยรุ่นตอนต้น เด็กจะไม่สนใจ
อวยัวะใดเป็นพิเศษเป็นขัน้แรกในการพฒันาแยกแยะเป็นกลุ่มของตวัเอง (groups of peers) ใน
โรงเรียนและกิจกรรมนนัทนาการ ขัน้นีจ้ะเพิ่มกิจกรรมท่ีฉลาดและท าให้เร่ืองท่ีบ้านนัน้อ่อนลงไป 
ปัญหาสามารถท่ีจะพัฒนาในแรงจูงใจของตนเอง ในความสัมพันธ์กับบุคคลซึ่งมีเพศเดียวกัน 
ยอมรับบทบาททางสงัคมและมีพฤตกิรรมท่ีเบี่ยงเบนเชน่การโกหก 

- ขัน้สืบพันธุ์  (Genital Stage) อายุระหว่าง 13-20 ปี เป็นวัยเร่ิมต้นของวัย
เจริญพนัธุ์เม่ือวยัรุ่นมีวฒุิภาวะทางเพศ มีศกัยภาพส าหรับอวยัวะ จะเร่ิมเน้นพืน้ท่ีแห่งเพศ ขัน้แรก
จะมีบคุลิกเห็นแก่ตวั หลงัจากนัน้จะเป็นขัน้รักเพศเดียวกนัชัว่คราว เม่ือวยัรุ่นได้พบกบัเพศเดียวกนั 
สุดท้ายแล้วก็จะสนใจเพศตรงข้ามและมีความเป็นตวัของตวัเอง และจะเร่ิมมีบทบาทเป็นผู้ ใหญ่ 
การพัฒนาท่ีชัดๆในขัน้นีคื้อ จะมีความขัดแย้งแบบพึ่งพาหรืออิสระ เปล่ียนความล้มเหลวสู่
ความส าเร็จ การกระท าทางเพศ มีทศันคติท่ีตอ่ต้านการใช้อ านาจ ไม่ชอบการพึง่พาคนอ่ืน ตอ่ต้าน
การไมพ่อใจความสมัพนัธ์แบบเพศตรงข้าม และปัญหากบัความแข็งกระด้างและออ่นแอ 

3.3.2 การพัฒนาเยาวชน 
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น อ ก จ า ก นี ้  (The Center for Youth Development Policy and Research, 
2003 as cited in Witt & Caldwell, 2005) ให้ค าจ ากดัความของการพฒันาเยาวชน คือ 

3.3.2.1 การสนับสนุน (Support) คือ การสนับสนุนท่ีเก่ียวกับแรงจูงใจ 
อารมณ์และกลยุทธ์เพ่ือให้ประสบความส าเร็จในชีวิต  การสนับสนุนมีอิทธิพลมากจากบุคคล
หลายคนท่ีเก่ียวข้องกับการด ารงชีวิตของเยาวชน (พ่อแม่และคนใกล้ชิด เครือข่ายทางสงัคมของ
ชมุชน ครู ผู้ ท่ีท างานกบัเยาวชน นายจ้าง ผู้จดัการด้านสขุภาพและเพ่ือน) 

3.3.2.2 โอกาส (Opportunities) คือ การเปล่ียนแปลงของเยาวชนเพ่ือการ
เรียนรู้ในการปฏิบตัิตวัในโลกได้อย่างไร เพ่ือการส ารวจ แสดงออก ได้รับ  โอกาสจะท าให้เยาวชนมี
การเปล่ียนแนวคิด  พฤติกรรม และการทดลองกับบทบาทต่างๆท่ีมีความแตกต่างให้เหมือนเป็น
ผู้ ใหญ่  การเรียนรู้ท่ีดีสุดโดยผ่านการเข้าร่วมอย่างกระตือรือร้นและการเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้ในสถาน
ท่ีตัง้และสถานการณ์ตา่งๆทัง้หมด 

3.3.2.3 การให้บริการและโปรแกรม (Service and Programs) คือ การ
ให้บริการ เช่น ในรูปแบบของการศึกษา สขุภาพ การจ้างงานและความถกูต้องของเยาวชนท่ีแสดง
ให้เห็น คือ   

- การสอนและการให้ข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง  
- การให้โอกาสท่ีมีความท้าทายเพ่ือการแสดงออกท่ีมาซึ่งบทบาทใหม่ๆ

และการเป็นสว่นหนึง่ของกลุม่  
- ผู้ ใหญ่และเพ่ือนท่ีสนับสนุนซึ่งเป็นผู้ ท่ีน่านับถือ มาตรฐานท่ีสูงและ

ความคาดหวงั การแนะน าและการเน้นย า้ตอ่เยาวชน 
3.3.3 ปรัชญาการพัฒนาเยาวชน 

นอกจากนี ้วิท และคาร์ดเวล (Witt & Caldwell, 2005) ได้เสนอแนะถึงปรัชญา 
10 ประการในการพฒันาเยาวชน ซึง่ประกอบด้วย 

1) เยาวชนเป็นบคุคลท่ีมีคณุคา่ในการสร้างสรรค์ กล่าวคือ เยาวชนบางคนมี
ปัญหาและต้องการการเอาใจใส่เป็นพิเศษเพ่ือสอดแทรกท่ีจะช่วยปรับปรุงในการชีท้าง  อย่างไรก็
ตามเยาวชนสว่นใหญ่สามารถผา่นช่วงเวลาได้อย่างราบร่ืนโดยการชว่ยเหลือและสนบัสนนุของพ่อ
แม ่โรงเรียน สมาชิกในชมุชนและองค์กรตา่งๆ 

2) รูปแบบท่ีมีพืน้ฐานจากเคล่ือนท่ีไปในส่วนท่ีขาด กล่าวคือ บคุคลท่ีท างาน
กบัเยาวชนจะต้องใช้หรือพฒันารูปแบบท่ีอิงคณุค่าแทนท่ีจะเป็นรูปแบบท่ีอิงสิ่งท่ีขาดเพ่ือแนะน า
การปฏิบตัิของเขา  ซึง่รูปแบบท่ีอิงสิ่งท่ีขาด คือ เปา้หมายหลกัของการท างานกบัเยาวชนคือช่วยให้
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เยาวชนหลกัเล่ียงพฤตกิรรมแง่ลบเพ่ือให้ไม่มีปัญหาเกิดขึน้  การเพิ่มความเข้าใจส าหรับบคุคลเพ่ือ
บรรลถุึงการมีคณุภาพชีวิตท่ีดีนัน้มีความเป็นเหตเุป็นผล ท่ีดีกวา่การอยู่โดยปราศจากการเจ็บป่วย 
กล่าวคือ การอธิบายจึงมีการเปล่ียนวิธีการเพ่ือเพิ่มสขุภาพผ่านการควบคมุอาหารท่ีดีขึน้ การออก
ก าลงักาย ปฏิสมัพนัธ์ในแง่บวกกบัผู้ อ่ืนและความสนใจและความสามารถท่ีเพิ่มขึน้  “การสร้างวิถี
ชีวิตท่ีสขุภาพดี” และเพิ่ม “ความเจ็บป่วยท่ีลดลง” จึงกลายเป็นเปา้หมายท่ีคูก่นัทางการแพทย์  ซึ่ง
การเคล่ือนท่ีไปในส่วนท่ีไม่มีปัญหา มุ่งสนใจในการให้บริการเยาวชน และความเข้าใจอ่ืนๆ โดยท่ี 
พิ ทแมน  (Pittman, 2001 as cited in Witt & Caldwell, 2005)ให้ เหตุผลว่า a) การบรรลุผล
ทางการเรียนเป็นสิ่งท่ีมีส าคัญ เช่น บุคคลมีความต้องการท่ีจะประสบความส าเร็จในอาชีพ 
กายภาพ อารมณ์ พลเมือง สงัคมและความสามารถทางวฒันธรรม b) ความสามารถในการอยู่คน
เดียว คือ ความจ าเป็นท่ีประยกุต์การอยู่คนเดียวเปล่ียนไปสูก่ารกระท าให้ได้ 

America’s Promise ( America's Promise, 2003 as cited in Witt & 
Caldwell, 2005)เสนอถึง รูปแบบของค าปฏิญาณ ท่ีสังคมควรจัดสิ่งเหล่านีใ้ห้กับบุคคลท่ีเป็น
เยาวชน ได้แก่ 

- โอกาสเพ่ือมีปฏิสัมพันธ์ท่ีต่อเน่ืองกับการดูแลของผู้ ใหญ่ พ่อแม่ ผู้ ให้
ค าปรึกษา ครูพิเศษหรือโค้ชเพื่อสนบัสนนุ ดแูลและแนะน าเยาวชน 

- สถานท่ีท่ีมีความปลอดภยักบักิจกรรมท่ีมีโครงสร้างในชว่งนอกเวลาของ
โรงเรียนเพ่ือความปลอดภยัทางกาย และทางอารมณ์ส าหรับเยาวชน 

- โภชนาการท่ีเหมาะสม การออกก าลังกายและการดูแลสุขภาพเพ่ือ
แนวทางส าหรับสขุภาพกาย สขุภาพจิตและอปุนิสยัท่ีดีส าหรับการเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต 

- ทกัษะท่ีน ามาใช้ได้โดยผ่านการศึกษาท่ีมีประสิทธิผลท่ีจะช่วยเยาวชน
เพ่ือเป็นแนวทางในการถ่ายโอนจากโรงเรียนสูก่ารท างานท่ีประสบความส าเร็จ 

- โอกาสในการสะท้อนกลับผ่านการให้บริการเพ่ือเพิ่มการเคารพใน
ตนเอง สง่เสริมความเช่ือมัน่ในตนเอง การรับรู้ท่ีเพิ่มขึน้ของความรับผิดชอบตอ่ชมุชน 

3) วิสัยทัศน์ของการท าหน้าท่ีของผู้ ใหญ่ ท่ีเต็มรูปแบบ เฟอร์เทนเบอร์ก 
(Furstenberg, 1999 as cited in Witt & Caldwell, 2005)เสนอแนะว่า แนวคิดหลัก 3 ประการท่ี
ชีใ้ห้เห็นถึงการถ่านโอนไปสูค่วามส าเร็จ เยาวชนควรมีความสามารถ ดงันี ้ 

- การค้นพบสิ่งท่ีคณุคา่และการท างานท่ีเป็นประโยชน์ 
- การสร้างพนัธมิตรท่ียัง่ยืนและนา่พอใจ 
- การเป็นผู้ให้การชว่ยเหลือในสงัคม 
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การพฒันาเปา้หมายเหล่านี ้แตล่ะบุคคลจะต้องมีการศึกษาท่ีเหมาะสมเพ่ือ
ศักยภาพท่ีสูงสุด มีการรับรู้ถึงการอยู่ดี และประสิทธิภาพในตนเอง รวมถึงพัฒนาอุปนิสัยท่ี
เช่ือมโยงไปสูก่ารเป็นพลเมืองท่ีดีได้   

4) การพัฒนาไปข้างหน้าหรือไม่ กล่าวคือ รูปแบบการสนับสนุน โอกาส 
โปรแกรมและการให้บริการของเยาวชนท่ีจะประสบความส าเร็จนัน้จ าเป็นต้องมีความรับผิดชอบ
ทัง้ในวิธีการตา่งๆท่ีไมเ่ป็นปัญหาและการเตรียมพร้อมอยา่งเตม็รูปแบบในเวลาเดียวกนั   

พิทแมน และคณะ (Pittman et al., 2000 as cited in Witt & Caldwell, 
2005)เสนอตวัอยา่ง สถานท่ีและวิธีการท่ีต้องการและดีกวา่ ดงันี ้

- การท างานเพ่ือการเปล่ียนพฤติกรรมในแง่ลบให้บรรลุผลอย่าง
รวดเร็ว และการสนบัสนนุความพยายามตา่งๆท่ีจะพฒันาและสนบัสนนุในระยะเวลายาวเพ่ือการ
พฒันาในแง่บวก 

- การส่งเสริมทัง้การให้บริการพืน้ฐานท่ีมีเป้าหมาย ชุมชนและ
สง่เสริมความพยายามในการวางแผนระบบของการให้บริการในชมุชน 

- การใช้ประโยชน์จากผู้ เช่ียวชาญเยาวชนเพ่ือน าหรือวางแผน
กิจกรรมและสร้างความมัน่ใจว่าเยาวชน พ่อแม่และผู้ มีส่วนเก่ียวข้องอ่ืนๆในชุมชนมีการเข้าร่วม
และมีสว่นร่วมอยา่งเป็นรูปแบบ 

- การพัฒนาแนวความคิดใหม่ๆไปสู่ โปรแกรมน าร่องและระดม
ความคดิเพ่ือพฒันาโปรแกรมระยะยาวกบัการไหลเวียนทางการเงินท่ีนา่เช่ือถือ 

5) การพัฒนาความรู้ ทักษะและพฤติกรรมให้กว้างขวางขึน้ กล่าวคือ การ
เน้นความสามารถทางการเรียนซึ่งเป็นสิ่งท่ีน่ายกย่องและจ าเป็น แต่ยังไม่เพียงพอ  เยาวชน
ต้องการประสบความส าเร็จด้านอาชีพ มีความสามารถทางกายภาพ มีความสามารถทางอารมณ์ 
มีความสามารถด้านพลเมือง มีความสามารถด้านสังคม มีความสามารถด้านวัฒนธรรมและมี
ความสามารถด้านจิตวิญญาณ  ซึง่ความสามารถเหลา่นีเ้ป็นสิ่งท่ีก าหนดขึน้เพ่ือให้เยาวชนประสบ
ความส าเร็จในอนาคต 

6) การมีส่วนร่วมของผู้ ใหญ่จากครอบครัวและชุมชน กล่าวคือ ครอบครัว 
บุคลากรของโรงเรียน ผู้ ท่ีท างานเยาวชนในองค์กรของชุมชนและคนอ่ืนๆท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน
ท้องถ่ินมีความส าคญัท่ีช่วยให้เยาวชนเจริญเติบโต  ดงันัน้การน าวิธีการทางระบบนิเวศน์มาใช้กบั
การปฏิบัติให้บรรลุถึงความต้องการเยาวชนจึงเป็นสิ่งจ าเป็น  บุคคลในองค์กรท่ีให้บริการแก่
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เยาวชนจะต้องมีความชดัเจนในกฎเกณฑ์  พฤติกรรมของเยาวชนท่ีติดตามผล และการตัง้ผลสรุป
ส าหรับการไมเ่ป็นไปตามกฎเกณฑ์   

7) การสนับสนุนเยาวชน กล่าวถึง การเข้าร่วมของเยาวชนและการก าหนด
ด้วยตนเองเป็นกญุแจส าคญัในการสนบัสนุนการพฒันาและโอกาส ดงันัน้เยาวชนควรจะมีโอกาส 
ดงันี ้

- การเข้าร่วมในการสร้างกฎเกณฑ์ การควบคมุและการเป็นผู้น า 
- การสร้างความอดทน ความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนท่ีอดทนได้ 
- การมีความรู้สกึเป็นเจ้าของและมีคณุคา่ท่ีคงอยู่ 
- การชว่ยเหลือชมุชน 
บอ่ยครัง้ท่ีเยาวชนรู้สึกว่าผู้ ใหญ่วางแผนทัง้หมดมากกว่าท่ีเขาท า ดงันัน้

โปรแกรมในการพฒันาเยาวชนจึงควรความพยายามท่ีจะให้อ านาจเยาวชนได้ควบคมุด้วยตวัเอง
และรับผิดชอบตอ่การพฒันารวมถึงการรักษาโปรแกรมไว้เป็นสิ่งท่ีส าคญัท่ีน าไปสู่การตดัสินใจโดย
ผู้ เช่ียวชาญในเยาวชนท่ีจะกระจายอ านาจ  ให้เยาวชนได้การตดัสินใจ 

8) การพฒันาเยาวชนโดยการออกแบบ กล่าวคือ ความตัง้ใจของวิธีการเป็น
ความต้องการท่ีจะใช้ประโยชน์จากรูปแบบการวางแผนท่ีครอบคลมุ นัน้เร่ิมจาก การประเมินความ
ต้องการ การตัง้เป้าหมาย การพัฒนาโปรแกรมให้บรรลุเป้าหมาย การประเมินว่า เป้าหมายนัน้
บรรลหุรือไม่  โปรแกรมท่ีตัง้ใจไว้ตอ่วิธีการตา่งๆ ท่ีจะเข้าใจถึงมิติตา่งๆของกิจกรรมท่ีถ่ายโอนไปสู่
วัยผู้ ใหญ่ท่ีเหมาะสมเพ่ือให้ประสบความส าเร็จตามท่ีต้องการ  ในปัจจุบันมีข้อตกลงท่ีดีและ
เหมาะสมในผู้ เช่ียวชาญมีท่ีองค์ประกอบของโปรแกรมจะต้องการท่ีได้รับหรือสร้างขึน้ ดงันี ้ 

- การรับรู้ถึงความปลอดภยั 
- ความท้าทายและความนา่สนใจของกิจกรรม 
- การรับรู้ในการเป็นเจ้าของ 
- การสนบัสนนุในปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ใหญ่ 
- การมีสว่นร่วมในการตดัสินใจ 
- การมีโอกาสในการเป็นผู้น า 
- การมีสว่นร่วมของชมุชน 

9) การน าโปรแกรมไปสู่มาตรวัด กล่าวคือ ระดับของมาตรวัดท่ีมีความ
เหมาะสมและจุดอ่ิมตวัต่างๆท่ีมีอิทธิพลต่อเยาวชน  ระบบท่ีเหมาะสมได้รับการออกแบบขึน้โดย 
SOPS ซึ่งให้บริการโดยการจ ากัดจ านวนของเยาวชนท่ีได้ประโยชน์จากการมีส่วนร่วม  บางครัง้
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เยาวชนท่ีอาศยัอยูใ่นสภาพแวดล้อมท่ีมีความเส่ียงเป็นเปา้หมายในการให้บริการ  ดงันัน้ประเด็นท่ี
ส าคญัในการพฒันาเยาวชนคือการค้นหาวิธีการท่ีให้ตอ่การให้บริการแก่สว่นใหญ่ท่ีส าคญั  ควรจะ
ท างานในการสนบัสนุนให้บรรลุทัง้เชิงปริมาณและคณุภาพและให้โอกาสเยาวชนในบริเวณใกล้
สามารถได้รับบริการให้มากกวา่ 

10) ความยั่งยืน กล่าวคือ ความยั่งยืนของโปรแกรมเป็นสิ่งส าคัญท่ีท าให้
โปรแกรมประสบความส าเร็จและการเพิ่มความน่าเช่ือถือและมีส่วนร่วมของเยาวชน  มีเหตุผล
มากมายท่ีพยายามและหลีกเล่ียงโปรแกรมระยะสัน้ คือ โปรแกรมท่ีมีคณุภาพท่ีบรรลผุลใน 1 ปีมี
ความแตกตา่งกนั ซึง่บอ่ยครัง้ท่ีต้องใช้เวลาอยา่งน้อย 1 ปีเพ่ือให้โปรแกรมได้ชีใ้ห้เห็นถึง เจ้าหน้าท่ี
ท่ีเหมาะสมและรูปแบบของการให้บริการท่ีคงท่ี  เหตุผลอ่ืนๆ คือ โปรแกรมระยะสัน้ควรท่ีจะ
หลีกเล่ียง คือ การพฒันาเยาวชนจะต้องมีความตอ่เน่ืองและใช้เวลาเพ่ือให้บรรลผุล  ดงันัน้การมี
ส่วนร่วมในโปรแกรมอย่างต่อเน่ืองท าให้เยาวชนพัฒนาทักษะและความสามารถและน าไปสู่
ความคิดริเร่ิม  โปรแกรมระยะสัน้สามารถท าให้มีผู้ เข้าร่วมแตไ่ม่มีการพฒันาอย่างมีความหมายท่ี
จ าเป็น   

จากการศกึษา ค้นคว้า แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการเป็นอาสาสมคัร กล่าวว่า การ
เป็นอาสาสมัครนัน้เป็นกิจกรรมท่ีท าประโยชน์เพ่ือบุคคลอ่ืน กลุ่ม หรือสถานการณ์ต่างๆอย่างมี
อิสระ และปฏิบตัิด้วยเจตจ านงเสรี  โดยอาสาสมัครเกิดจากการเลือกท า และไม่มีความหวังต่อ
คา่ตอบแทนหรือได้รับเงินใดๆ  ในการเป็นอาสาสมคัรนัน้ รวมถึงการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
ซึ่งการเป็นเยาวชนอาสาสมัคร หมายถึง เยาวชนอาสาสมัครท่ีท างานกับชุมชนโดยไม่มี
คา่ตอบแทนเป็นรางวลั ดงันัน้จึงสรุปได้ว่า การเป็นเยาวชนอาสาสมคัรการท่องเท่ียว คือ เยาวชน
อาสาสมัครท่ีท างานกับชุมชนการท่องเท่ียวท่ีกระท าด้วยความสมัครใจโดยไม่หวังค่าตอบแทน 
กระท าในเวลาวา่ง เพ่ือประโยชน์ตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน 

ตอนที่ 4 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
4.1 งานวิจัยในประเทศ 

ชาตรี ยิม้รักษา (2550)ได้ท าวิจยัเร่ือง ผลการจดักิจกรรมนนัทนาการในคา่ยพกัแรมท่ี
มีผลต่อการพฒันาลกัษณะนิสยัของเยาวชนท่ีเข้าค่ายพกัแรม มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาผลการจดั
กิจกรรมนนัทนาการในคา่ยพกัแรมเยาวชน ท่ีมีผลตอ่การพฒันาลกัษณะนิสยัของเยาวชนท่ีมาเข้า
คา่ยพกัแรม โดยการสงัเกตพฤติกรรมการแสดงออก 4 ด้านได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้าน
สงัคมและด้านจิตใจ และเปรียบเทียบการพัฒนาลกัษณะนิสยัของเยาวชนก่อนและหลงัเข้าร่วม
กิจกรรมค่ายพักแรม ของเยาวชนชายและหญิง อายุระหว่าง 9-15ปี ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมค่าย
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ภาษาองักฤษ ผลการวิจยัสรุปได้ดงันี ้คือ เยาวชนท่ีมาเข้าคา่ย เม่ือร่วมกิจกรรมนนัทนาการในคา่ย
พักแรมท่ีมีผลต่อการพัฒนาลักษณะนิสัยโดยรวม ก่อนการทดลอง อยู่ในระดบัพอใช้ และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ ลกัษณะนิสยัด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสงัคม และด้านจิตใจ อยู่
ในระดบัพอใช้ทัง้ 4 ด้าน หลงัการทดลอง พบว่าเยาวชนท่ีมาเข้าคา่ยมีการพฒันาลกัษณะนิสยัโดย
รวมอยู่ในระดบัพอใช้  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ ด้านร่างกายและด้านสงัคมพฒันาขึน้อยูใ่น
ระดบั ดี ส่วนด้านอารมณ์และด้านจิตใจอยู่ในระดบัพอใช้  เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของการ
พฒันาลกัษณะนิสัย โดยรวมและรายด้าน ก่อนและหลงัการทดลอง พบว่าลกัษณะนิสยัโดยรวม 
และรายด้านทกุด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสงัคมและด้านจิตใจ พฒันาสงูขึน้อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั ..01 

กิตติมา เทียบพฒุ (2551)ได้ท าวิจยัเร่ือง ผลของการเข้าร่วมโปรแกรมการใช้เวลาวา่ง
ท่ีมีต่อการพัฒนาสังคมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง  
จดุมุ่งหมายของการวิจยัเชิงกึ่งทดลองนี ้เพ่ือศกึษาผลของการเข้าร่วมโปรแกรมการใช้เวลาว่างท่ีมี
ต่อการพฒันาทางสงัคมของนกัเรียนมธัยมตอนปลาย กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียนท่ีเรียนอยู่ในชัน้
มธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 ซึ่งได้มาจาการสุ่มด้วยแบบประเมินโปรแกรมการเข้าร่วมการใช้เวลาว่างท่ีมี
ตอ่การพฒันาสงัคมจากนกัเรียน จ านวน 294 คน ท าการแบง่กลุ่มตวัเอย่างออกเป็นกลุ่มตวัอย่าง 
30 คน และกลุ่มทดลอง 30 คน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีป้ระกอบด้วย 1) โปรแกรมการเข้า
ร่วมการใช้เวลาว่างท่ีมีตอ่การพฒันาสงัคมท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ 2) แบบประเมินการเข้าร่วมโปรแกรม
การใช้เวลาวา่งท่ีมีตอ่การพฒันาทางสงัคม โดยให้กลุม่ทดลองเข้าร่วมโปรแกรมการใช้เวลาวา่งท่ีมี
ตอ่การพฒันาทางสงัคมให้กลุ่มทดลองฝึก 8 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 3ชัว่โมง ส่วนกลุ่มควบคมุให้เข้า
ร่วมกิจกรรมท่ีโรงเรียนพัทลุงจัดให้  ผลการวิจัยพบว่า 1) ก่อนและหลังการทดลองของกลุ่ม
ตวัอย่างกลุ่มทดลองมีพฒันาการสงัคมแตกต่างกันในด้านการสร้างสมัพนัธภาพและการท างาน
ร่วมกบัผู้ อ่ืนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ี .05 และ 2)ภายหลงัการทดลองมีพฒันาทางสงัคมดีกว่า
กลุ่มควบคมุในด้านการสร้างสมัพนัธภาพ การติดต่อส่ือสารกบัผู้ อ่ืน และ การท างานร่วมกับผู้ อ่ืน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .05 

สราวธุ ชยัวิชิต (2552)ท าวิจยัเร่ือง ความสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้น านนัทนาการ
กบัการจดัโปรแกรมการใช้เวลาวา่งขององค์กรการใช้เวลาวา่งในเขตกรุงเทพมหานคร  การวิจยัเชิง
ส ารวจครัง้นีมี้จุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาพฤติกรรมผู้น านนัทนาการ การจดัโปรแกรมการใช้เวลาว่าง
ขององค์กรท่ีให้บริการการใช้เวลาว่างในกรุงเทพฯ และความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้ น า
นนัทนาการกบัรูปแบบจดัโปรแกรม ประชากรคือ ผู้น านนัทนาการท่ีจดัโปรแกรมการใช้เวลาว่างใน
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องค์กรของรัฐบาล 29 แห่ ง และหน่วยงานเอกชน 7 แห่ง  เค ร่ืองมือท่ีใช้ ในการวิจัยคือ 
แบบสอบถามประเมินพฤติกรรมความเป็นผู้น าเยาวชนของ Randall และแบบสอบถามประเมิน
การจดัโปรแกรมการใช้เวลาว่างขององค์กรท่ีผู้วิจัยสร้างขึน้ วิเคราะห์ข้อมูล  ผลการวิจยัพบว่า 1)
พฤติกรรมของผู้น านนัทนาการในองค์กรของกรุงเทพฯ มีลกัษณะอิงความสมัพนัธ์ของมนษุย์ ร้อย
ละ 86.10 2)การจัดโปรแกรมขององค์กรท่ีให้บริการการใช้เวลาว่างตามวัตถุประสงค์ใช้การ
ประเมินผลโปรแกรมมากท่ีสดุ สว่นการจดักิจกรรมตามสถานการณ์ใช้ตามกฎขององค์กรทกุครัง้ท่ี
ปฏิบัติ และ 3) ผู้ น านันทนาการท่ีมีพฤติกรรมอิงความสัมพันธ์ของมนุษย์มีความสัมพันธ์กับ
กิจกรรมตามสถานการณ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตท่ี 0.05 แต่ผู้ น าท่ีมีพฤติกรรมอิงงาน ไม่มี
ความสมัพนัธ์กบัการจดัโปรแกรมตามวตัถปุระสงค์ และการจดักิจกรรมตามสถานการณ์ 

สุเมษย์ หนกหลงั (2552) ได้ท าวิจยัเร่ือง ผลของโปรแกรมนันทนาการการละครท่ีมี
ต่อการจดัการความเครียดของเยาวชน: กรณีศึกษา 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้  การวิจัยแบบกึ่ง
ทดลองนี ้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมนันทนาการการละครท่ีมีต่อการจัดการ
ความเครียดของเยาวชนสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้และประเมินความพึงพอใจของเยาวชนท่ีมีตอ่
โปรแกรมนนัทนาการการละคร กลุ่มตวัอย่างเป็นเยาวชนชายหญิง (18-19ปี) ท่ีก าลงัศึกษาอยู่ใน
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จ านวน 30 คน ได้จากการสุ่ม
แบบหลายขัน้ตอน โดยแบง่กลุ่มทดลอง 15 คนและกลุ่มควบคมุ 15 คน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั
นี  ้คือ 1) โปรแกรมนันทนาการการละครส าหรับพัฒนาการจัดความเครียดของเยาวชนท่ี
ผู้วิจยัพฒันาขึน้ 2) แบบประเมินการจดัการความเครียดของเยาวชนท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้และ 3)แบบ
ประเมินความพึงพอใจของเยาวชนตอ่โปรแกรมนนัทนาการการละครท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้  ผลการวิจยั
พบว่า 1)ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีการเปล่ียนแปลงทัง้ในภาพรวมและในรายด้านคือ
ปัญหาและอารมณ์ของการจดัการความเครียดดีกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 2)ภายหลงัการทดลอง กลุ่มทดลองมีการเปล่ียนแปลงท่ีดีกว่ากลุ่มควบคมุในเร่ืองการ
จดัการความเครียดอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ 3)กลุ่มทดลองมีความพึงพอใจต่อ
โปรแกรมนนัทนาการการละครโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

อกัษราพรรธน์ ด าเด่น (2552)ท าวิจัยเร่ือง ผลของโปรแกรมนันทนาการท่ีมีต่อการ
เห็นคณุคา่ในตนเองของวยัรุ่น  การวิจยัแบบก่ึงทดลองนี ้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาผลของโปรแกรม
นนัทนาการท่ีมีตอ่การเห็นคณุคา่ในตนเองของวยัรุ่น กลุ่มตวัอย่างคือ วยัรุ่นท่ีศกึษาอยู่ในโรงเรียน
เทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมทุรปราการ อายรุะหว่าง 15-17 ปี จ านวน 60 คนซึง่ได้มาโดยวิธีการเรียง
คะแนนและน ามาจบัคู ่ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยันี ้คือ 1) โปรแกรมนนัทนาการท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้เอง 
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และ 2)แบบสอบถามประเมินความรู้สึกเห็นคณุค่าในตนเอง ท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ โดย ทดสอบความ
แตกต่างก่อนและหลังการทดลอง 8 สัปดาห์  ผลการวิจับพบว่า 1) ภายหลังการทดลอง กลุ่ม
ทดลองมีความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองดีกว่าการทดลองอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
และ 2)ภายหลงัการทดลอง กลุม่ทดลองมีความรู้สกึเห็นคณุคา่ในตนเอง ดีกวา่กลุม่ควบคมุอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีระดบั .05 

สุวิมล ตัง้สัจจพจน์ (2553)ท าวิจัยเร่ือง การเข้าร่วมการใช้เวลาว่างในกิจกรรม
กลางแจ้งและพฒันาทางสงัคมของประชาชนในกรุงเทพมหานคร  งานวิจยัเชิงส ารวจมีจดุมุง่หมาย
เพ่ือ 1) ศึกษาอุปสรรคท่ีขัดขวางการเข้าร่วมกิจกรรมกลางแจ้ง 2) จ าแนกประเภทของกิจกรรม
กลางแจ้ง และ 3) ศึกษารูปแบบการเข้าร่วมกิจกรรมกลางแจ้งกับการพัฒนาทางสังคมของ
ประชาชนในกรุงเทพฯ กลุ่มตวัอย่าง 1,200 คนได้มาจากการสุ่มแบบหลายขัน้ตอน เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวิจยัเป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้  ผลการวิจยัพบว่า 1) อปุสรรคท่ีขดัขวางการเข้าร่วม
กิจกรรมกลางแจ้งของประชาชนในกรุงเทพฯสามอนัดบัแรกได้แก่ ไม่มีเวลา(64.1%) รองลงมาคือ
ครอบครัว (20.4%) และขาดโอกาส(14.3%) 2) ประเภทของกิจกรรมกลางแจ้งท่ีประชาชนใน
กรุงเทพฯเข้าร่วม(วนัละครัง้) มากท่ีสดุสามอนัดบัได้แก่ การเดิน(42.3%) รองลงมาคือ วิ่งเหยาะๆ
(21.3%) และข่ีจกัรยาน(8.6%) และ 3) รูปแบบการเข้าร่วมกิจกรรมกลางแจ้งมากท่ีสดุ คือ ไปกับ
เพ่ือน(41.2%) รองลงมาไปกับสมาชิกในครอบครัว(35.3%) ลกัษณะการเข้าร่วมมี 14 รายการท่ีมี
ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมกบัผู้ อ่ืนคดิเป็นร้อยละ 82.4 และอีก 3 รายการไปโดยล าพงั (17.6%) 

4.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
ยาชิม่า (Yashima, 2010)ได้ท าการศึกษาผลของประสบการณ์ในการท างานของ

อาสาสมัครนานาชาติท่ีมีต่อความสามารถในการส่ือสารข้ามวัฒนธรรมของเยาวชนญ่ีปุ่ น  มี
วัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบผลของประสบการณ์ในการท างานอาสาสมัครนานาชาติท่ีมีต่อ
ความสามารถในการส่ือสารข้ามวัฒนธรรมของเยาวชนโดยใช้การวิจัยกึ่งทดลอง  ผู้ เข้าร่วมใน
การศกึษาครัง้นี ้ประกอบด้วย นกัศกึษามหาวิทยาลยัญ่ิปุ่ น 286 คน ท่ีเข้าร่วมโครงการอาสาสมคัร
นานาชาติ และ อีก 116 คนไม่ได้เข้าร่วม  คร่ึงหนึ่งของผู้ เข้าร่วมเคยเดินทางข้ามประเทศมาก่อน
หน้านีแ้ล้วและพักอยู่โฮมสเตย์  การวิเคราะห์ข้อมูลในขัน้แรกในการศึกษานี ้แสดงให้เห็นว่า 
มุมมองของความสามารถด้านการส่ือสารข้ามวัฒนธรรมซึ่งจะประกอบด้วย ความซ่ือสัตย์และ
ความไม่เท่ียงแท้  การค านึงความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ ทักษะการส่ือสารระหว่างบุคคล และ 
ประสิทธิภาพภายในตนเองมีค่ามากท่ีสุด ซึ่งผู้ เข้าร่วมมีค่าท่ีสูงกว่าผู้ ท่ีไม่ได้เข้าร่วมอย่างมี
นยัส าคญั และผู้ เข้าร่วมมีประสบการณ์การส่ือสารข้ามวฒันธรรมท่ีสงูกวา่ผู้ ไม่เข้าร่วมในก่อนหน้า
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นี ้ ผลการศกึษาแสดงให้เห็นว่า มีความแตกตา่งอย่างมีนยัส าคญัระหว่างผู้ เข้าร่วมในโครงการกับ
ผู้ ไม่ได้เข้าร่วม ซึ่งอธิบายได้ว่าถึงแม้ว่า ผู้ ท่ีเข้าร่วมจะมีระดบัของความสามารถในการส่ือสารข้าม
วฒันธรรมท่ีสูงกว่าในก่อนท่ีจะเข้าร่วมโปรแกรม แต่ประสบการณ์ในการท างานอาสาสมคัรด้าน
ความสามารถนัน้ยงัคงมีการพฒันาท่ีเพิ่มขึน้ได้  ผลของการวิเคราะห์แสดงให้เห็น ความซ่ือสตัย์
และความไม่ เท่ียงน าไปสู่ความพึงพอใจในระดับท่ีสูงกว่า ในขณะท่ีความสามารถด้าน
ภาษาองักฤษ  ทกัษะการส่ือสารระหว่างบุคคล และประสิทธิภาพในตนเองมีผลต่อการรับรู้อย่าง
มากท่ีน ามาสูก่ารเป็นอาสาสมคัรใน 

กาลาร์ซ่า และคณะ (Gallarza, Arteaga, & Saura, 2012)ได้ท าการศึกษาระยะยาว
ถึงคุณค่าของการเป็นอาสาสมัครในกิจกรรมพิเศษ เพ่ือศึกษาถึงวิธีท่ีอิงคุณค่าของลูกค้าจาก
กิจกรรมทางศาสนา โดยศึกษาจากอาสาสมัคร 711 คน ซึ่งมีอายุ 26-35 ปี ทัง้หญิงและชาย 
ในช่วง 3 เดือนก่อนกิจกรรมและ 1 เดือนหลังจากกรรม โดยใช้แบบสอบถามทางอีเมลล์ ซึ่งใช้
วิธีการอิงคณุค่าตามความน่าเช่ือถือและถูกต้องในช่วงเวลานัน้. ผลของการศึกษาปรากฏว่า มิติ
ด้านคณุคา่ (จิตวิญญาณท่ีบริสทุธ์ิใจ  คณุคา่ทางสงัคม  การแสดงออก  ประสิทธิภาพ และการใช้
ความพยายาม) ในการเป็นอาสาสมคัรมีประสบการณ์ทางอารมณ์ท่ีสงู  ถึงแม้ว่ามมุมองของการ
ท าหน้าท่ีแสดงให้เห็นถึงความคาดหวังท่ีสูงกว่าการรับรู้ก็ตาม  ซึ่งการสร้างกรอบแนวคิดด้าน
คุณค่าเป็นเหมือนการแลกเปล่ียนท่ีมีความสอดคล้องกับแนวทางในการเป็นอาสาสมัครท่ีเป็น
ประสบการณ์ในการ '' ให้ '' และ '' รับ '' 

มาร์ทัชชิ (Martucci, 2012) ท าการวิจัยเร่ือง การส ารวจความสัมพันธ์ของการเข้า
ร่วมของเด็กในธรรมชาติและกิจกรรมกลางแจ้งด้วยกิจกรรมทางกาย ซึ่งสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและพืน้ท่ีสีเขียวเป็นสถานท่ีท่ีเอือ้ตอ่กิจกรรมทางกายและส่งผลการตอ่ต้านโรคอ้วนในวยั
เด็กและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพกายของเด็ก เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคือ การทบทวนอย่างเป็น
ระบบ (A systematic review) เพ่ือประเมินผลของการเข้าร่วมของเด็กในกิจกรรมกลางแจ้ง ท่ี
ส่งผลต่อระดับกิจกรรมกายของเด็ก โดยมีบทความทัง้หมด 169 บทความท่ีน ามาใช้ ซึ่งมี 11  
บทความท่ีเหมาะสมในการน ามาท าการทบทวนอย่างเป็นระบบ การศกึษาท่ีมีความแตกตา่งกัน : 
cross-sectional, RCT, cohort, and direct observation ผู้ เข้าร่วมในการศึกษาอยู่ระหว่างอาย ุ
3-15 ปี  และกิจกรรมทางกายวัดโดยเคร่ืองวัดความเร่ง (accelerometers) เค ร่ืองนับก้าว
(pedometers) และการสังเกตหรือการส ารวจโดยตรง ผลการวิจัยพบว่า การศึกษาส่วนใหญ่ 
(9/11) พบว่าความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างเวลาท่ีใช้นอกบ้านกับการออกก าลังกายในเด็กและ
วยัรุ่น จากการศึกษาทัง้ 9 บทความพบว่า 5 รายการพบความสมัพนัธ์โดยการใช้เวลากลางแจ้งใน
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พืน้ท่ีสีเขียวและกิจกรรมทางกาย ข้อค้นพบจากการทบทวนนีส้นับสนุนความสัมพันธ์เชิงบวก
ระหว่างเวลาท่ีใช้กลางแจ้งกบักิจกรรมทางกายในเด็กและวยัรุ่น ซึ่งแนวคิดท่ีว่า เด็กและวยัรุ่นท่ีใช้
เวลากลางแจ้งมากกว่าจะมีความกระตือรือร้นทางร่างกายมากขึน้ สิ่งนีแ้สดงให้เห็นถึงความ
จ าเป็นในการใช้สภาพแวดล้อมกลางแจ้งในการก าหนดกิจกรรมทางกายของเด็กและวยัรุ่น 

พิราซซินี (Pirazzini, 2012) การวิจัยเร่ือง ประโยชน์และผลของการเขียนโปรแกรม
กลางแจ้งตอ่ผู้หญิงวตัถปุระสงค์ของการวิจยั คือการส ารวจถึงประโยชน์และการเปล่ียนแปลงท่ีเกิด
ขึน้กบัผู้หญิงหลงัจากเข้าร่วมในประสบการณ์นนัทนาการกลางแจ้งโดยเฉพาะเป็นอย่างไร เทคนิค
การเก็บรวบรวมข้อมลูเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพเพ่ือตอบค าถามการวิจยั 4 ข้อ ข้อมลูถกูรวบรวม
จากผู้ หญิง 40 คนท่ีในปี 2011 ท่ีสถานท่ีจัดกิจกรรมกลางแจ้งในรัฐอิลลินอยส์ การวิจัยพบว่า
ประโยชน์และการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้หลังจากสถานการณ์และความเข้าใจสิ่งใหม่ไปสู่การ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ได้อยา่งไรและท าไม และการอภิปรายผลและน าไปใช้ในอนาคตเก่ียวกบัของ
การเขียนโปรแกรมกลางแจ้งจะต้องพิจารณากิจกรรมนนัทนาการกลางแจ้ง 

เลคิส และคณะ (Lekies, Yost, & Rode, 2015) ได้ท าการศึกษาถึง ประสบการณ์
ทางธรรมชาติของเยาวชนเมือง  มีวตัถปุระสงค์เพ่ือตรวจสอบแนวทางของเยาวชนเมืองในการเข้า
ร่วมโปรแกรมนันทนาการผจญภัยกลางแจ้งระยะยาวท่ีได้รับรู้และมีประสบการณ์กับธรรมชาต ิ  
โดยผู้ เข้าร่วมจ านวน 36 คน ซึ่งมีอายุ 14-19 ปี และเคยเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มนอกสถานรายเดือน 
เป็นเวลา 3-7 ปี โดยใช้การสมัภาษณ์กลุ่มย่อย สมัภาษณ์รายบคุคลเพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกบั
การมีส่วนร่วมในโปรแกรม  ผลของการสัมภาษณ์ปรากฏว่า ในด้านลบของเยาวชนในเมืองจะมี
ความเช่ือมโยงกับธรรมชาติในเร่ืองท่ีเก่ียวกับความกลัวและความอนัตราย ซึ่งประกอบด้วย สิ่ง
สกปรก ความน่ารังเกียจ และความรู้สึกไม่สะดวกสบาย และความอดทนทางกายภาพ และความ
ท้าทาย  ในด้านบวกท่ีเช่ือมโยงกบัธรรมชาติเก่ียวข้องกบัความสนกุสนาน และความเพลิดเพลิน ท่ี
ตรงกันข้ามกับชีวิตประจ าวัน และสถานท่ีท่ีสมควรได้รับการเอาใจใส่ต่างๆซึ่งประสบการณ์ของ
โปรแกรมในอดีตจะชว่ยเปล่ียนแปลงมมุมองในเชิงบวกตอ่ความเข้าใจถึงความเส่ียงอยา่งมีเหตผุล
และความซาบซึง้ในธรรมชาตมิากขึน้ 

เฟอร์เรอร์ (Furrer, 2018) ท าวิจัย เร่ืองการส ารวจผลของประสบการณ์การใช้
โปรแกรม STEM แบบบูรณาการต่อความตัง้ใจในมุมมองของการอนุรักษ์สิ่งแวดลอมของลูกเสือ
หญิง การศกึษาครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือส ารวจและอธิบายถึงผลของโปรแกรม STEM ท่ีผสมผสาน
กบัประสบการณ์กลางแจ้งท่ีมีตอ่ความตัง้ใจในมมุมองของการอนรัุกษ์สิ่งแวดลอมของลกูเสือหญิง 
โดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม คือกลุ่มควบคุมและทดลอง โดยมีกลุ่มอย่างทัง้หมด 25 คน (กลุ่ม
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ควบคมุ 14 คน กลุ่มทดลอง 11 คน) กลุ่มควบคมุเข้าร่วมโปรแกรมในร่ม ในขณะท่ีกลุ่มทดลองมี
เวลาในการส ารวจกลางแจ้งในแต่ละสัปดาห์สลับกับบทเรียนในร่ม ผู้ วิจัยเปรียบเทียบความ
แตกตา่งของความสนใจ การเข้าร่วม (ด้านอารมณ์ พฤติกรรม และความรู้ความเข้าใจ) และความ
ตัง้ใจท่ีจะมีเข้าร่วมในพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างกลุ่มควบคมุและกลุ่มทดลอง ซึ่งลูกเสือ
หญิงท่ีเข้าร่วมท าแบบสอบถามก่อนและหลังโปรแกรม ซึ่งพัฒนาโดยการทบทวนวรรณกรรมท่ี
เก่ียวข้องกับการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมการมีส่วนร่วมและความสนใจ และทัง้สองกลุ่มจะถูก
สมัภาษณ์หลงัจากเสร็จสิน้การโปรแกรมเพ่ือเรียนรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัประสบการณ์ของทัง้สองกลุ่ม
กบัโปรแกรมและสิ่งท่ีกระตุ้นให้พวกเขามีความตัง้ใจท่ีจะมีสว่นร่วมในพฤตกิรรมการอนรัุกษ์สิ่งแวด
ลอม ผลการวิจยัพบวา่ 1) ผู้ เข้าร่วมทัง้ 2 กลุ่มมีความสนใจในธรรมชาติและกิจกรรมกลางแจ้งมาก
ขึน้หลงัจากเข้าร่วมโปรแกรม STEM แบบบูรณาการ 2) ผู้ เข้าร่วมทัง้ 2 กลุ่ม ซึ่งโปรแกรม STEM 
แบบบูรณาการมีส่วนร่วมทางความคิดและกลุ่มทดลองมีประสบการณ์กลางแจ้งมีส่วนร่วมเชิง
พฤติกรรมเม่ือเปรียบเทียบกบัเพ่ือนท่ีมีโปรแกรมในร่ม 3) ผู้ เข้าร่วมทัง้ 2 กลุ่มมีมมุมองเชิงบวกต่อ
ความตัง้ใจท่ีเหมือนกันของท่ีจะเข้าร่วมในพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 4) ผู้ เข้าร่วมทัง้ 2 กลุ่มได้
แบง่ปันประสบการณ์เชิงบวกระหวา่งโปรแกรม STEM บรูณาการและอธิบายสว่นท่ีโปรแกรมท่ีชว่ย
กระตุ้นให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมกลางแจ้งและพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ผลการศกึษา ชีใ้ห้เห็นว่า 
การเขียนโปรแกรม STEM แบบบรูณาการ อาจเป็นการเช่ือมโยงระหว่างเยาวชนและความสนใจใน
กิจกรรมกลางแจ้ง ผู้ เข้าร่วมทุกคนมีความสนใจในกิจกรรมกลางแจ้งและมีความตัง้ใจท่ีจะมีส่วน
ร่วมในพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อม การวิจัยในอนาคตอาจมุ่งเน้นไปท่ีการมอบประสบการณ์
โปรแกรมในเชิงลึกมากขึน้โดยเฉพาะเก่ียวกบัระยะเวลาของโปรแกรมและระยะเวลาท่ีเยาวชนอยู่
กลางแจ้ง การตรวจสอบปฏิสมัพนัธ์ระหวา่ง STEM และการศกึษาด้านสิ่งแวดล้อมอยา่งตอ่เน่ือง 

จากการทบทวนงานวิจัย ท่ี เก่ียวข้องทั ง้ในประเทศและต่างประเทศ พบว่า 
นันทนาการกลางแจ้งมีความน่าสนใจ และเป็นสิ่งท่ีมีความน่าสนใจในการศึกษาถึงโปรแกรม
นันทนาการกลางแจ้งท่ีสร้างเสริมการเป็นผู้น ากลางแจ้งในเยาวชนอาสาสมัครการท่องเท่ียวท่ี
ท างานร่วมกบัชมุชนเพ่ือสนบัสนนุการทอ่งเท่ียวให้เจริญก้าวหน้า 

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี ท าให้เห็นถึงความส าคญัในการพัฒนาโปรแกรม
นนัทนาการกลางแจ้งซึ่งเป็นโปรแกรมท่ีท าให้บุคคลได้ใกล้ชิดกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติมาก
ท่ีสุด  การสร้างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติต่างๆให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง โดยออกแบบ
โปรแกรมตามแนวคิด ทฤษฏีท่ีจะส่งผลต่อการสร้างเสริมการเป็นผู้ น าซึ่งเป็นองค์ประกอบท่ีมี
ความส าคญัส าหรับเยาวชนอาสาสมคัรการท่องเท่ียวท่ีท างานกบัชมุชนตนเอง  ด้วยเหตนีุจ้ะท าให้
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ผู้ วิจัยจึงต้องการพัฒนาโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้งท่ีสร้างเสริมการเป็นผู้ น าของเยาวชน
อาสาสมคัรการทอ่งเท่ียวในกลุม่ภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย 
  



 

บทที่ 3  
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยในครัง้นี ้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เพ่ือศึกษา
ความต้องการในการเข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้ง และการเป็นผู้ น าของเยาวชน
อาสาสมคัรท่องเท่ียว รวมถึงผลของการเข้าร่วมโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้งเพ่ือสร้างเสริมการ
เป็นผู้น าของเยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียว ซึง่มีขัน้ตอนการด าเนินงานดงันี ้
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การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 

ในงานวิจยัครัง้นี ้ประชากร ได้แก่ เยาวชนอาสาสมคัรการท่องเท่ียวกลุ่มภาคใต้ฝ่ัง
อา่วไทย ตามแผนพฒันากลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอา่วไทย พ.ศ. 2557-2560 จ านวน 188 คน  

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
แบง่กลุม่ตวัอยา่งออกเป็น 3 กลุม่ คือ  

1. กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ตอบแบบสอบถาม การศึกษาความต้องการในการเข้าร่วม
โปรแกรมนันทนาการกลางแจ้งของเยาวชนอาสาสมัครการท่องเท่ียว ใช้กลุ่มประชากรทัง้หมด 
จ านวน 188 คน 

2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ส าหรับการทดลองโปรแกรมจ านวน 60 คน คือ เยาวชน
อาสาสมคัรการท่องเท่ียวจงัหวดัสุราษฏร์ธานี ท่ีได้มาจากการคดักรองด้วยแบบวดัการเป็นผู้น า 

โดยน าคะแนนเรียงจากค่าท่ีมากกว่าค่าเฉล่ีย (�̅�) จ านวน 30 คน และค่าท่ีน้อยกว่าค่าเฉล่ีย (�̅�) 
จ านวน 30 คน มาสุ่มด้วยการจบัคู่ (Match-Paired Sampling) ออกเป็นกลุ่มควบคมุ 30 คน และ
กลุ่มทดลอง 30 คน กลุ่มทดลองให้เข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้งและการเป็นผู้น าของ
เยาวชนอาสาสมคัรการท่องเท่ียว ส่วนกลุ่มควบคมุให้เข้าร่วมโครงการท่ีมีกิจกรรมซึ่งเก่ียวกับการ
ทอ่งเท่ียวโดยองค์กรตา่งๆ จดัขึน้ จ านวนไมน้่อยกวา่ 24 ชัว่โมง 

3. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ส าหรับขยายผลโปรแกรม เป็นเยาวชนอาสาสมัครการ
ท่องเท่ียว จ านวน 90 คน แบ่งเป็นจงัหวดัละ 30 คนซึ่งประกอบด้วย 3 จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย 
ได้แก่ ชมุพร นครศรีธรรมราช และพทัลงุ ใช้วิธีการสุม่ตวัอยา่งแบบชัน้ภมูิ 

การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจยัเพ่ือการพฒันาโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้งเพ่ือสร้างเสริมการเป็นผู้น าของ

เยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียว นีป้ระกอบด้วยเคร่ืองมือ 4 ชิน้ได้แก่ 
1. แบบสอบถามประเมินความต้องการในการเข้าร่วมโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้ง  
2. แบบวดัการเป็นผู้น าของเยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียว 
3. โปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้งเพ่ือสร้างเสริมการเป็นผู้น าของเยาวชนอาสาสมคัร

การทอ่งเท่ียว 
4. แบบสอบถามความพึงพอใจของการเข้าร่วมโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้งเพ่ือ

สร้างเสริมการเป็นผู้น าของเยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียว 



  102 

แผนการทดลอง 
การวิจยัครัง้นีแ้ผนการทดลอง 2 แบบ คือ 

1. การทดลองโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้งใช้การวิจัยแบบสองกลุ่ม (Two 
Groups Pretest-Posttest Design) โดยมีแบบแผนการทดลองด้วย 

กลุม่  วดัก่อนทดลอง  ทดลอง  วดัหลงัทดลอง 
  W1          O1      X          O1 
  W2          O2      -          O2 

2. การขยายผลโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้งใช้การวิจัยแบบสองกลุ่ม (One 
Groups Pretest-Posttest Design) โดยมีแบบแผนการทดลองด้วย 

กลุม่  วดัก่อนทดลอง  ทดลอง  วดัหลงัทดลอง 
  W1           O1      X           O1 
 

สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการแทนการวิจยั 
W1 แทน กลุม่ทดลอง 
W2 แทน กลุม่ควบคมุ 
O1 แทน การทดสอบก่อนการทดลอง (Pretest) 
X แทน การให้กลุม่ตวัอยา่งเข้าร่วมโปรแกรม 
O2 แทน การทดสอบหลงัการทดลอง (Protest) 

ขัน้ตอนในการสร้างและหาคุณภาพของแบบสอบถามประเมินความต้องการ
ในการเข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้งของเยาวชนอาสาสมัครการท่องเที่ยว 

ในการสร้างและหาคณุภาพของแบบสอบถามประเมินความต้องการ มีขัน้ตอน
ดงันี ้

1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยเพ่ือจัดท าแบบสอบถาม แบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็นการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและการประเมินความต้องการในการเข้าร่วมโปรแกรม
นนัทนาการกลางแจ้ง  

2) ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาให้ผู้ เช่ียวชาญด้านนันทนาการ
กลางแจ้ง  การเป็นผู้ น า และผู้ เช่ียวชาญด้านเยาวชนอาสาสมัครการท่องเท่ียว ประเมินความ
เท่ียงตรงเชิงเนือ้หาได้คา่ IOC (Index of Congruence) อยูร่ะหวา่ง 0.8-1.0 

3) ท าการปรับแก้ไขแบบสอบถามแบบตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ น า
แบบสอบถามท่ีปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ ไปทดลองใช้ (Try-out) กบักลุ่มเยาวชน
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อาสาสมัครการท่องเท่ียวท่ีมีลกัษณะคล้ายคลึงกันในกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 คน  เพ่ือให้ได้ค่า
ความเช่ือมัน่จากการหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาตามวิธีของ Cronbach ได้ค่าความเช่ือมัน่เท่ากับ 
0.854 

4) ท าการเก็บข้อมลูโดยการสอบถามกลุม่ประชากรทัง้หมด จ านวน 188 คน 
5) วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ของเยาวชนอาสาสมัครการท่องเท่ียว  

ความต้องการในการเข้าร่วมโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้ง โดยการแจกแจงความถ่ี ร้อยละ แล้ว
น าเสนอในรูปแบบของตารางประกอบค าบรรยาย 

6) น าข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจนีเ้ป็นฐานข้อมูลส าหรับการสร้างกิจกรรม
นนัทนาการกลางแจ้งเพ่ือสร้างเสริมการเป็นผู้น าของเยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียว 

ขัน้ตอนในการสร้างและหาคุณภาพของแบบวัดการเป็นผู้น าของเยาวชน
อาสาสมัครการท่องเที่ยว 

การสร้างและหาคณุภาพของแบบวดัการเป็นผู้น า มีขัน้ตอนดงันี ้
1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยเพ่ือจัดท าแบบวัดการเป็นผู้ น าของเยาวชน

อาสาสมคัรการทอ่งเท่ียว 
2) จดัท าแบบวดัการเป็นผู้น าของเยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียว 
3) ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาโดยให้ผู้ เช่ียวชาญโดยให้ผู้ เช่ียวชาญ

ด้านนันทนาการกลางแจ้ง  การเป็นผู้น า และผู้ เช่ียวชาญด้านเยาวชนอาสาสมัครการท่องเท่ียว 
ประเมินความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา ได้คา่ IOC (Index of Congruence) อยูร่ะหวา่ง 0.8-1.0 

4) ท าการปรับแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ  
5) น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ ไปทดลองใช้ 

(Try-out) กับเยาวชนอาสาสมัครการท่องเท่ียว ท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกันในกลุ่มเยาวชน
อาสาสมัครการท่องเท่ียวท่ีมีลกัษณะคล้ายคลึงกันในกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 คน  เพ่ือให้ได้ค่า
ความเช่ือมัน่จากการหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาตามวิธีของ Cronbach ได้ค่าความเช่ือมัน่เท่ากับ 
0.852 

6) น าข้อมูลการประเมินการเป็นผู้น าของเยาวชนอาสาสมัครการท่องเท่ียว 
มาประเมินค่าเป็นระดบัคะแนนแล้วท าการจดักลุ่มเยาวชนอาสาสมัครการท่องเท่ียว ออกเป็น 4 
ช่วงคะแนน โดยก าหนดความหมายของการประเมินคา่ตามเกณฑ์ของ เบสท์ (Best, 1977) มีช่วง
คะแนนดงันี ้
  



  104 

น้อยกวา่ 1.50  คะแนน  ความหมาย น้อยท่ีสดุ 
1.51  -  2.50   คะแนน  ความหมาย น้อย 
2.51  -  3.50   คะแนน  ความหมาย มาก  
มากกวา่ 3.50  คะแนน  ความหมาย  มากท่ีสดุ 

ขัน้ตอนในการสร้างและหาคุณภาพของชุดโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้ง
เพ่ือสร้างเสริมการเป็นผู้น าของเยาวชนอาสาสมัครการท่องเท่ียว 

การสร้างและหาคณุภาพของโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้ง มีขัน้ตอนดงันี ้
1) การศกึษาเอกสารและการวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ทัง้ในและตา่งประเทศ เก่ียวกบั

ปรัชญา หลักการ แนวคิด กิจกรรมนันทนาการกลางแจ้ง โดยค านึงถึงองค์ประกอบของการ
พฒันาการเป็นผู้น าของเยาวชนท่ีเป็นอาสาสมัครในการท าหน้าท่ีด้านการท่องเท่ียว ซึ่งขอบเขต
และโครงสร้างของโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้ง คือ  ปรัชญาของโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้ง 

2) โปรแกรมนันทนาการกลางแจ้งท่ีสามารถพัฒนาการเป็นผู้น าในการท า
หน้าท่ีด้านตา่ง ๆ จากการปรับปรุงมาจากแนวคดิของการก าหนดทกัษะส าหรับโปรแกรมกลางแจ้ง
มาประยุกต์ให้เหมาะสม ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมท่ีสร้างเสริม 4 ทักษะ(Harrison & Erpelding, 
2012) ได้แก่ 1) ทักษะกลางแจ้ง(Outdoor Skills) 2) ทักษะมนุษย์(Human Skills) 3) ทักษะด้าน
การศึกษา(Educational Skills) และ  4) ทักษะด้านการจัดการ(Management Skills) และ
สมรรถนะของการเป็นผู้ น ากลางแจ้ง โดยประยุกต์มาจาก สมรรถนะหลักของการเป็นผู้ น า
กลางแจ้ง (Core Competencies) (Martin et al., 2006)สามารถสร้างเสริมการเป็นผู้ น าของ
เยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียว 

วตัถปุระสงค์ของชดุกิจกรรม 
1. สนับสนุนสร้างเสริมการเป็นผู้ น าของเยาวชนอาสาสมัครการ

ทอ่งเท่ียวท่ีดีขึน้ 
2. ส่ง เส ริมให้ เยาวชนอาสาสมัครการท่องเท่ียวใช้ โปรแกรม

นนัทนาการกลางแจ้งให้เกิดประโยชน์ 
ลกัษณะกิจกรรม เป็นโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้ง มีระยะเวลาในการ

ด าเนินการ 8 สปัดาห์ ๆ ละ 3 ชัว่โมง ลกัษณะกิจกรรมประกอบด้วย 
1. โปรแกรมเร่ิมต้นด้วยการให้เยาวชนอาสาสมัครการท่องเท่ียวได้

ผอ่นคลายตนเอง ตามด้วยกิจกรรมกลุ่ม การอภิปรายหรือเขียนแสดงความคดิเห็นเพ่ือให้ผู้ เข้าร่วม
ตระหนกัรู้ในตนเอง 
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2. โปรแกรมท่ีมีลักษณะเวลาท่ียืดหยุ่นตามความต้องการของ
เยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียว  

3. โปรแกรมท่ีผู้ เข้าร่วมสว่นใหญ่สามารถปฏิบตัไิด้ 
รูปแบบกิจกรรม 

1. โปรแกรมรายบุคคล เพ่ือให้สามารถเข้าใจตนเองของเยาวชน
อาสาสมคัรการทอ่งเท่ียวและสามารถเปิดเผยตนเองตอ่บคุคลอ่ืนได้ 

2. กิจกรรมจับคู่  เพ่ือให้เยาวชนอาสาสมัครการท่องเท่ียวเร่ิมมี
ปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืน 

3. กิจกรรมกลุ่ม เพ่ือให้เยาวชนอาสาสมคัรการท่องเท่ียวพฒันาการ
เข้าสงัคมและการอยูร่่วมกบับคุคลอ่ืน 

4. น าหลกัการกิจกรรมนนัทนาการกลางแจ้งมาเป็นส่วนหนึ่งในการ
วางแผนกิจกรรม คือ APIE  ประกอบด้วย Assessment (การประเมิน) Planning (การวางแผน
โปรแกรม)Implementation (การน าโปรแกรมไปใช้) และ Evaluation (การประเมินผล) ใช้หลกัการ 
Six Elements of Situated Activity System ของ รอสแมน และ ชตัเตอร์ (Rossman & Schlatter, 
2015) ในการออกแบบโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้งเพ่ือสร้างเสริมการเป็นผู้ น าของเยาวชน
อาสาสมัครการท่องเท่ียว ซึ่งประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน 
(Interaction People) ท่ีตัง้ทางกายภาพ (The Physical Setting) วสัดอุปุกรณ์และการใช้เวลาว่าง 
(Leisure Object) โครงสร้าง (Structure) มีความสมัพันธ์กัน (Relationship) และการเคล่ือนไหว 
(Animation) 

3) การสร้างโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้งเพ่ือสร้างเสริมการเป็นผู้น าของ
เยาวชนอาสาสมคัรการท่องเท่ียว ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ ใช้กรอบแนวคิดการพฒันาการเป็นผู้น าในด้าน
ต่าง ๆ ผู้ วิจยัได้น าผลของการศึกษาความต้องการนนัทนาการกลางแจ้งของเยาวชนอาสาสมคัร
การทอ่งเท่ียว และระดบัการเป็นผู้น าเพ่ือเป็นข้อมลูพืน้ฐานในการวางแผนกิจกรรมนี ้

4) น าโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้งเพ่ือสร้างเสริมการเป็นผู้น าของเยาวชน
อาสาสมคัรการทอ่งเท่ียว ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ เสนอตอ่ ผู้ เช่ียวชาญด้านนนัทนาการกลางแจ้ง  การเป็น
ผู้น า และผู้ เช่ียวชาญด้านเยาวชนอาสาสมคัการท่องเท่ียว ประเมินความเท่ียงตรงของเนือ้หาเชิง
ประจักษ์ (Face Validity) ด้วยการหาค่า Face Validity จากผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน พบว่า ช่ือของ
หัวข้อกิจกรรม เนือ้หากิจกรรม วัตถุประสงค์ การจัดกิจกรรม และ KPI ของกิจกรรม จ านวน 12 
กิจกรรม มีคา่เฉล่ียความเหมาะสมทกุรายการ (ดจูากภาคผนวก จ)  
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5) น าโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้งไปศึกษาน าร่อง (Pilot Study) กับกลุ่ม
เยาวชนอาสาสมัครท่ีมีลกัษณะเหมือนกับกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 คน จาก เยาวชนอาสาสมคัร
การทอ่งเท่ียวในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอา่วไทย เพ่ือหาความเป็นไปได้ของกิจกรรมตามสภาพจริง  

6) น าหนังสือแสดงความยินยอมในการเข้าร่วมวิจัยให้เยาวชนอาสาสมัคร
การท่องเท่ียว ท่ีเข้าร่วมงานวิจยัอ่านเพ่ือสร้างความเข้าใจก่อนลงนามเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมตลอด 8 
สปัดาห์ 

7) ผู้ วิจัยท าการเก็บข้อมูลจากผลของโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้งเพ่ือ
สร้างเสริมการเป็นผู้น าของเยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียว ก่อนการทดลอง 1 สปัดาห์ 

8) น าโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้งเพ่ือสร้างเสริมการเป็นผู้น าของเยาวชน
อาสาสมัครการท่องเท่ียวไปทดลองกับเยาวชนอาสาสมัคร ท่ีสังกัดกลุ่มจังหวัดสุราษฏร์ธานี 
จ านวนทัง้สิน้ 30 คน ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างอย่างง่าย มีเกณฑ์ในการคดัเลือกคือ สามารถเข้าร่วม
กิจกรรมได้อยา่งตอ่เน่ืองเป็นเวลา 8 สปัดาห์ ๆละ 1 วนั วนัละ 3 ชัว่โมง  

9) ผู้ วิจัยท าการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามผลของโปรแกรมนันทนาการ
กลางแจ้งเพ่ือสร้างเสริมการเป็นผู้น าของเยาวชนอาสาสมคัรการท่องเท่ียว หลังจากการทดลอง
สิน้สดุ 1 สปัดาห์ 

10) น าผลของการเป็นผู้น าของกลุ่มทดลองมาหาคา่ความแตกตา่งก่อนและ
หลงัการเข้าร่วมโดยใช้คา่สถิตทิดสอบใช้คา่ Dependent t - test 

11) ผู้ วิจัยท าการปรับเนือ้หาและรายละเอียดของโปรแกรมนันทนาการ
กลางแจ้งเพ่ือสร้างเสริมการเป็นผู้น าของเยาวชนอาสาสมคัรการท่องเท่ียว 

12) จดัท าคูมื่อโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้งเพ่ือสร้างเสริมการเป็นผู้น าของ
เยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียว 

ขัน้ตอนในการสร้างและหาคุณภาพของคู่มือโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้ง
เพ่ือสร้างเสริมการเป็นผู้น าของเยาวชนอาสาสมัครการท่องเท่ียว 

การสร้างและหาคณุภาพของคูมื่อมีขัน้ตอนดงันี ้
1) น าโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้งเพ่ือสร้างเสริมการเป็นผู้น าของเยาวชน

อาสาสมคัรการท่องเท่ียว มาพฒันาเป็นคูมื่อนนัทนาการกลางแจ้งเพ่ือสร้างเสริมการเป็นผู้ น าของ
เยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียว 

2) ผู้วิจยัร่วมท าการอภิปราย (Focus group) กบัผู้ช่วยวิจยัในโปรแกรมไปใช้
และขยายผล ทัง้ 3 จงัหวดั และผู้ เช่ียวชาญด้านนนัทนาการ เพ่ือหาจดุบกพร่องและแนวทางแก้ไข
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ของโปรแกรมท่ีจะน าไปใช้ ในประเดน็เก่ียวกบั ช่ือของกิจกรรม รูปแบบกิจกรรม เวลา วตัถปุระสงค์ 
สถานท่ีตัง้วสัดอุปุกรณ์ วิธีด าเนินกิจกรรม การวดัการปฏิบตั ิและข้อควรปฏิบตั ิ 

3) ปรับปรุงคูมื่อการใช้โปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้งเพ่ือสร้างเสริมการเป็น
ผู้ น าของเยาวชนอาสาสมัครการท่องเท่ียวให้สมบูรณ์และให้ผู้ ทรงคุณวุฒิผู้ เช่ียวชาญด้าน
นนัทนาการกลางแจ้ง  การเป็นผู้น า และผู้ เช่ียวชาญด้านเยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียว เพ่ือหา
ความเหมาะสมของคูมื่อ ซึง่ความเหมาะสมของคูมื่ออยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก  

4) จัดท าคู่มือการใช้โปรแกรมนันทนาการกลางแจ้งเพ่ือสร้างเสริมการเป็น
ผู้น าของเยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียว ฉบบัสมบรูณ์ 

ขัน้ตอนในการสร้างและหาคุณภาพของแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้งของเยาวชนอาสาสมัครการท่องเที่ยว 

ในการสร้างและหาคณุภาพของแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ มีขัน้ตอน
ดงันี ้

1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยเพ่ือจัดท าแบบสอบถาม แบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็นการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล การประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมโปรแกรม
นนัทนาการกลางแจ้ง  

2) ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาโดยให้ผู้ เช่ียวชาญโดยให้ผู้ เช่ียวชาญ
ด้านนันทนาการกลางแจ้ง การเป็นผู้น า และผู้ เช่ียวชาญด้านเยาวชนอาสาสมัครการท่องเท่ียว 
ประเมินความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา ได้คา่ IOC (Index of Congruence) อยูร่ะหวา่ง 0.8-1.0 

3) ท าการปรับแก้ไขประเมินความพงึพอใจ ตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ  
4) น าประเมินความพึงพอใจ ท่ีปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ ไป

ทดลองใช้ (Try-out) กบัเยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียว ท่ีมีลกัษณะคล้ายคลงึกนัในกลุ่มเยาวชน
อาสาสมัครการท่องเท่ียวท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกันในกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 คน เพ่ือให้ได้ค่า
ความเช่ือมัน่จากการหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาตามวิธีของ Cronbach ได้ค่าความเช่ือมัน่เท่ากับ 
0.878 

5) น าข้อมูลการประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการ
กลางแจ้งของเยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียว มาประเมินคา่เป็นระดบัคะแนน 

6) วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ของเยาวชนอาสาสมัครการท่องเท่ียว 
ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้งของเยาวชนอาสาสมคัรการท่องเท่ียว 
โดยการแจกแจงความถ่ี ร้อยละ แล้วน าเสนอในรูปแบบของตารางประกอบค าบรรยายและน า
ข้อมลูท่ีได้จากการประเมินนี ้
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บรวบรวมข้อมลู ผู้วิจยัด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้

ขัน้ตอนที่  1 การศึกษาความต้องการในการเข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการ
กลางแจ้งของเยาวชนอาสาสมัคร และการเป็นผู้น าของเยาวชนอาสาสมัครการท่องเท่ียว 
เพ่ือเป็นข้อมูลพืน้ฐานในการวางแผนโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้ง 

1) ผู้ วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ถึง
ผู้ รับผิดชอบกลุ่มเยาวชนอาสาสมัครของกลุ่มจังหวดัภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย เพ่ือขอความอนุเคราะห์ 
เก็บแบบสอบถาม (Try-out) และเก็บแบบสอบถามจริง 

2) ประสานงานกบัทางกลุ่มเพ่ือนดัหมายวนัเวลาและสถานท่ีในการเก็บรวบรวม
ข้อมลู 

3) ผู้วิจยัท าการเก็บข้อมลูตามท่ีก าหนด 
ขัน้ตอนที่  2 การทดลองโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้งเพื่อสร้างเสริมการ

เป็นผู้น าของเยาวชนอาสาสมัครการท่องเที่ยว 
1) ผู้ วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ  ถึง

ผู้ รับผิดชอบกลุ่มเยาวชนอาสาสมัครของกลุ่มจังหวดัภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย เพ่ือขอความอนุเคราะห์  
เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการจดัโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้งเพ่ือสร้างเสริมการเป็นผู้น าของ
เยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียว 

2) ประสานงานกับทางผู้ รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย เพ่ือนัดหมายวัน เวลา
สถานท่ีในโปรแกรมโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้งเพ่ือสร้างเสริมการเป็นผู้ น าของเยาวชน
อาสาสมคัรการท่องเท่ียว ท่ีศกึษาและเข้าร่วม 60 คน โดยแบง่เป็นกลุ่มทดลอง 30 คนและควบคมุ 
30 คน มีเกณฑ์ในการคดัเลือกคือ สามารถเข้าร่วมโปรแกรมได้อยา่งตอ่เน่ืองเป็นเวลา 8 สปัดาห์ 

3) น าหนังสือแสดงความยินยอมในการเข้าร่วมวิจยัให้เยาวชนอาสาสมัครการ
ท่องเท่ียว ท่ีเข้าร่วมงานวิจัยอ่านเพ่ือสร้างความเข้าใจก่อนลงนามเข้าร่วมโปรแกรม ตลอด 8 
สปัดาห์ 

4) ผู้ วิจัยท าการเก็บข้อมูลจากวัดการเป็นผู้ น าของเยาวชนอาสาสมัครการ
ทอ่งเท่ียว ก่อนการทดลอง 1 สปัดาห์ 

5) น าโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้งเพ่ือสร้างเสริมการเป็นผู้ น าของเยาวชน
อาสาสมคัรการทอ่งเท่ียวไปทดลองใช้ 

6) ผู้ วิจัยท าการเก็บข้อมูลจากแบบวดัการเป็นผู้น าของเยาวชนอาสาสมัครการ
ทอ่งเท่ียวหลงัจากการทดลองสิน้สดุ 1 สปัดาห์ 
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7) ผู้ วิจยัท าการวดัความพึงพอใจในการเข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้ง
เพ่ือสร้างเสริมการเป็นผู้น าของเยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียวหลงัจากการทดลองสิน้สดุ 

ขัน้ตอนที่ 3 การขยายผลของการเข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้งเพื่อ
สร้างเสริมการเป็นผู้น าของเยาวชนอาสาสมัครการท่องเท่ียว 

1) ผู้ วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ถึง
ผู้ รับผิดชอบกลุ่มเยาวชนอาสาสมคัรของกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอา่วไทย เพ่ือขอความอนเุคราะห์ใน
การเข้าร่วมโปรแกรม 

2) ประสานงานกับทางผู้ รับผิดชอบของเยาวชนอาสาสมัครการท่องเท่ียวทัง้ 3 
จงัหวดั เพ่ือนดัหมายวนั เวลาสถานท่ีในการจดัโปรแกรม และขอความร่วมมือเยาวชนอาสาสมคัร
เพ่ือเข้าร่วม 30 คน มีเกณฑ์ในการคดัเลือกคือ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างต่อเน่ืองเป็นเวลา 
8 สปัดาห์ 

3) อบรมวิธีการใช้คู่ มือ หลักการ วัตถุประสงค์ และวิธีด าเนินการโปรแกรม
นนัทนาการกลางแจ้งเพ่ือสร้างเสริมการเป็นผู้น าของเยาวชนอาสาสมคัรการท่องเท่ียวให้กบัผู้ช่วย
วิจยัในการขยายผลกิจกรรม 

4) น าหนงัสือแสดงความยินยอมในการเข้าร่วมวิจยัให้เยาวชนอาสาสมคัร ท่ีเข้า
ร่วมงานวิจยัอา่นเพ่ือสร้างความเข้าใจก่อนลงนามเข้าร่วมโปรแกรม ตลอด 8 สปัดาห์ 

5) ผู้ ช่วยวิจัยท าการเก็บข้อมูลจากวดัการเป็นผู้น าของเยาวชนอาสาสมัครการ
ทอ่งเท่ียว ก่อนการทดลอง 1 สปัดาห์ 

6) น าโปรแกรม ไปทดลองกบัเยาวชนอาสาสมคัรทัง้ 3 จงัหวดั 
7) ผู้ ช่วยวิจัยท าการเก็บข้อมูลจากวดัการเป็นผู้น าของเยาวชนอาสาสมัครการ

ทอ่งเท่ียว หลงัจากการทดลองสิน้สดุ 1 สปัดาห์ 
8) ผู้ วิจยัท าการวดัความพึงพอใจในการเข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้ง

เพ่ือสร้างเสริมการเป็นผู้น าของเยาวชนอาสาสมัครการท่องเท่ียวหลังจากการทดลองสิน้สุด 1 
สปัดาห์ 

9) ผู้ วิจัยร่วมท าการอภิปราย (Focus group) กับผู้ ช่วยวิจัยท่ีใช้โปรแกรมและ
ขยายผล ทัง้ 3 จงัหวดั และผู้ เช่ียวชาญด้านนนัทนาการ เพ่ือหาจดุบกพร่องและแนวทางแก้ไขของ
กิจกรรมท่ีจะน าไปใช้ ในประเด็นเก่ียวกับ ช่ือของกิจกรรม รูปแบบกิจกรรม เวลา วัตถุประสงค์ 
สถานท่ี วสัดอุุปกรณ์ วิธีด าเนินกิจกรรม การวดัการปฏิบตัิ และข้อควรปฏิบตัิ ปรับปรุงคูมื่อการใช้
โปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้งเพ่ือสร้างเสริมการเป็นผู้น าของเยาวชนอาสาสมคัรการท่องเท่ียวให้



  110 

สมบรูณ์และให้ ผู้ เช่ียวชาญด้านนนัทนาการกลางแจ้ง  การเป็นผู้น า และผู้ เช่ียวชาญด้านเยาวชน
อาสาสมคัรการทอ่งเท่ียว  

10) น าคูมื่อโปรแกรมให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจเพ่ือหาความเหมาะสมของคูมื่อ แล้วน า
คูมื่อโปรแกรมให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจเพ่ือเพ่ือหาความเหมาะสมของคูมื่อ 

11) จดัท าคู่มือการใช้โปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้งเพ่ือสร้างเสริมการเป็นผู้น า
ของเยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียว ฉบบัสมบรูณ์ 

สถติทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ผล 
1. สถติท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 

1.1 สถิตพืิน้ฐาน ได้แก่ 
1.1.1 คา่ร้อยละ (Percentage) 
1.1.2 คา่เฉล่ีย (Mean) 

1.2 สถิติวิเคราะห์ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาของแบบสอบถาม แบบวดัการเป็นผู้น า 
และหาประสิท ธิภาพของเค ร่ืองมือโดยใช้สูตร ดังนี  ้ความสอดคล้อง IOC (Item-Object 
Congruence) 

1.3 สถิติวิเคราะห์ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามและแบบประเมิน โดยใช้สูตร

สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) 
1.4 สถิติทดสอบใช้ค่า Dependent t - test เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างก่อน

ทดลองและหลงัการทดลอง 
1.5 สถิติทดสอบใช้คา่ Independent t - test เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตา่งระหว่าง

กลุม่ก่อนทดลองและหลงัการทดลอง 
 



 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจยัในครัง้นี ้ผู้วิจยัได้แสดงสญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้

N  แทน จ านวนกลุม่ประชากร 
n  แทน จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 

�̅�  แทน คา่เฉล่ีย 
t  แทน คา่ใช้ในการพิจารณา t-Distribution 
Sig แทน คา่ความมีนยัส าคญัทางสถิติ 
*  แทน คา่ความมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้แบง่การวิเคราะห์ข้อมลูออกเป็น 2 ตอน คือ 

ตอนที่  1 การพัฒนาโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้งเพื่อสร้างเสริมการเป็น
ผู้น าของเยาวชนอาสาสมัครการท่องเท่ียว 

1. ผลการประเมินความต้องการในการเข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้ง
ของเยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียว 

2. ผลการพฒันาโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้งเพ่ือสร้างเสริมการเป็นผู้น าของ
เยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียว 

ตอนที่  2 ผลการใช้โปรแกรมนันทนาการกลางแจ้งเพื่อสร้างเสริมการเป็น
ผู้น าของเยาวชนอาสาสมัครการท่องเท่ียว 

1. ผลจากการทดลองโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้งเพ่ือสร้างเสริมการเป็นผู้น า
ของเยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียว 

- ค่าคะแนนการเป็นผู้น าของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุก่อนเข้าร่วมและ
หลงัเข้าร่วมโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้ง (Pretest-Posttest) ทัง้ภายในกลุม่และระหวา่งกลุม่ 

- ความพึงพอใจตอ่การเข้าร่วมโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้งเพ่ือสร้างเสริม
การเป็นผู้น าของเยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียว 

2. ผลจากการขยายผลโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้งเพ่ือสร้างเสริมการเป็นผู้น า
ของเยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียว 
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- ค่าคะแนนการเป็นผู้น าก่อนเข้าร่วมและหลงัเข้าร่วมโปรแกรมนนัทนาการ
กลางแจ้งของทัง้ 3 กลุม่เยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียวและการอภิปรายผล (Focus Group) 

- ความพึงพอใจการเข้าร่วมเข้าร่วมโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้งเพ่ือสร้าง
เสริมการเป็นผู้น าของเยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียว 

3. ประเมินผลการใช้คู่มือการใช้โปรแกรมนันทนาการกลางแจ้งเพ่ือสร้างเสริม
การเป็นผู้น าของเยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียว 

ตอนที่ 1 การพัฒนาโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้งเพ่ือสร้างเสริมการเป็นผู้น า
ของเยาวชนอาสาสมัครการท่องเที่ยว 

1. ผลการประเมินความต้องการในการเข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการ
กลางแจ้งของเยาวชนอาสาสมัครการท่องเที่ยว 

ในการส ารวจความต้องการในการเข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้งของ
เยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียวจ านวน 188 คน ผลการวิจยัเป็นไปตามตารางดงันี ้

ตาราง 2 แสดงสภาพและข้อมลูทัว่ไปของเยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียว 

(N=188) 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

เพศ ชาย 34 18.1 
 หญิง 154 81.9 

อาย ุ 15 ปี  44 23.4 
 16 ปี 32 17.0 
 17 ปี 34 18.1 
 18 ปี 25 13.3 
 19 ปี 42 22.3 
 20 ปี 11 5.9 
กลุม่เยาวชน จงัหวดัชมุพร 41 21.8 
อาสาสมคัร จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ี 63 33.5 
การทอ่งเที่ยว จงัหวดันครศรีธรรมราช 42 22.3 
 จงัหวดัพทัลงุ 42 22.3 

 
จากตารางท่ี 2 ผู้ ตอบแบบประเมินความต้องการในการเข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการ

กลางแจ้งของเยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียวสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 154 คน คดิเป็นร้อย
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ละ 81.9 และเพศชาย จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 18.1 อายุ 15 ปี จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อย
ละ 23.4 อายุ 16 ปี จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 17 อายุ17 ปี จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 
18.1 อาย ุ18 ปี จ านวน 25 คน คดิเป็นร้อยละ 13.3 อาย ุ19 ปี จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 22.3 
และอายุ 20 ปี จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.9 ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนอาสาสมัครการท่องเท่ียว
จงัหวดัชุมพร จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 21.8 กลุ่มเยาวชนอาสาสมัครการท่องเท่ียวจงัหวัด
สุราษฏร์ธานี จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 33.5 กลุ่มเยาวชนอาสาสมัครการท่องเท่ียวจังหวัด
นครศรีธรรมราช จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 22.3 และกลุ่มเยาวชนอาสาสมคัรการท่องเท่ียว
จงัหวดัพทัลงุ จ านวน 42 คน คดิเป็นร้อยละ 22.3 

ตาราง 3 แสดงต้องการในการเข้าร่วมโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้งของเยาวชนอาสาสมคัรการ
ทอ่งเท่ียว 

(N=188) 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

วนัท่ีเหมาะสม วนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ 86 45.7 
 วนัเสาร์และวนัอาทิตย์ 102 54.3 
เวลาทีเ่หมาะสม ก่อนเวลา 09.00 น. 21 11.2 

09.01-12.00 น. 57 30.3 
 12.01-13.00 น. 3 1.6 
 13.01-16.00 น. 47 25.0 
 09.01-16.00 น. 15 8.0 
 16.00-20.00 น. 45 23.9 
วตัถปุระสงค์ที่
ต้องการเข้าร่วม
กิจกรรม
นนัทนาการ
กลางแจ้ง 

ผอ่นคลายร่างกาย 126 13.25 
ร่างกายสมสว่นและมีสขุภาพดี 110 11.57 
ความสนกุสนาน 130 13.67 
พบปะเพื่อนใหม ่ 84 8.83 
เรียนรู้สิง่ใหม่ๆ  51 5.36 
อยูก่บัครอบครัว และเพื่อน ๆ 41 4.32 
เกิดประสบการณ์ที่ท้าทายและตืน่เต้น  51 5.36 

 ลดความตงึเครียดทางใจ 74 7.78 
 ท าให้สมาชิกในครอบครัวเกิดความเพลดิเพลนิ 59 6.20 
 ได้อยูใ่นสถานท่ีกลางแจ้ง 42 4.42 
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ตาราง 3 (ตอ่) 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

วตัถปุระสงค์ที่
ต้องการเข้าร่วม
กิจกรรม
นนัทนาการ
กลางแจ้ง 

หลกีหนีจากกิจวตัรประจ าวนั 66 6.94 
หลกีหนีจากความวุน่วาย 40 4.20 
รักษาอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธุ์และประเพณี 28 2.94 
อยูก่ลมกลนืกบัธรรมชาติ 49 5.16 
   

 
จากตารางท่ี 3 ผู้ตอบแบบประเมินความต้องการส่วนใหญ่สามารถเข้าร่วมนนัทนาการ

กลางแจ้ง ในช่วงวนัเสาร์และวนัอาทิตย์ จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 54.3 และในช่วงวนัจนัทร์
ถึงวนัศกุร์ จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 45.7 เวลาท่ีเหมาะสม คือ เวลา 09.01-12.00 น. จ านวน 
57 คน คิดเป็นร้อยละ 30.3 เวลา 13.01-16.00 น.จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 25 เวลา 16.01-
20.00 น. จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 23.9 ก่อนเวลา 09.00 น. จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 
11.2 เวลา 09.01-16.00 น. จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 8 และ เวลา 12.01-13.00 น. จ านวน 3 
คน คดิเป็นร้อยละ 1.6 ตามล าดบั โดยมีวตัถปุระสงค์ในการเข้าร่วมนนัทนาการกลางแจ้ง 3 ล าดบั
แรก คือ นนัทนาการกลางแจ้งช่วยให้เกิดความสนกุสนาน คิดเป็นร้อยละ 13.67 ช่วยให้ผ่อนคลาย
ร่างกายคิดเป็นร้อยละ 13.25 และท าให้ร่างกายสมส่วนและมีสุขภาพดี คิดเป็นร้อยละ 11.57 
ตามล าดบั 

ตาราง 4 แสดงการประเมินความต้องการกิจกรรมนนัทนาการกลางแจ้ง 

(N=188) 
กิจกรรมนันทนาการกลางแจ้ง �̅� ความหมาย 

นันทนาการกลางแจ้งอิงพืน้ดิน  
1. เดินเพื่อความสนกุสนาน (ถนน ทางเท้า ทางเดิน หรือเส้นทางในชมุชน) 

 
3.16 

 
มาก 

2. วิ่งเยาะๆ หรือวิ่งส าหรับการออกก าลงักาย 2.88 มาก 
3. การออกไปเที่ยวเพื่อการผอ่นคลาย (หนีอากาศร้อน หรือสิง่ที่รบกวนอื่นๆ) 3.44 มากที่สดุ 
4. การป่ันจกัรยานบนถนน หรือเส้นทางจกัรยาน 2.91 มาก 
5. การเยี่ยมชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวทางประวตัิศาสตร์  3.05 มาก 
6. การขบัขี่รถยนต์บนท้องถนนเพื่อความเพลดิเพลนิ 2.88 มาก 
7. กิจกรรมทางกายกลางแจ้ง กีฬากลางแจ้ง และเกมตา่งๆที่ปฏิบตัิกลางแจ้ง 2.96 มาก 
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ตาราง 4 (ตอ่) 

กิจกรรมนันทนาการกลางแจ้ง �̅� ความหมาย 
นันทนาการกลางแจ้งอิงธรรมชาติ  
8. การเดินป่าบนเส้นทางเดินป่าทางธรรมชาติในเวลากลางวนั 

 
2.98 

 
มาก 

9. การไปเที่ยวนอกสถานท่ีและน าอาหารไปรับประทาน การรวมญาติในครอบครัว 3.35 มากที่สดุ 
10. การป่ันจกัรยานเสอืภเูขา (ถนนวิบาก หรือถนนลกูรัง) 2.29 น้อย 
11. การขบัขี่รถวิบาก (ATV 4 ล้อ หรือ รถจกัรยานยนต์วิบาก) 2.44 น้อย 
12. การอยูค่า่ยพกัแรม (เต็นท์  กระทอ่ม ท่ีพกัอาศยัรูปแบบอื่น) 3.05 มาก 
13. การตกปลา 2.48 น้อย 
14. การปีนหน้าผา การปีนหิน หรือการปีนภเูขา 2.49 น้อย 
15. การชมความสวยงามทางธรรมชาติ  เช่น ทิวทศัน์ สตัว์ป่า นก ดอกไม้ ปลา อ่ืนๆ 3.43 มากที่สดุ 
16. การเยี่ยมชมศนูย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โครงการพระราชด าริ  3.19 มาก 
17. การถา่ยภาพกลางแจ้ง  การวาดภาพ งานจิตรกรรม หรืองานศิลปะ 3.19 มาก 
18. การศกึษาสิง่แวดล้อมทางธรรมชาติหรือเส้นทางศกึษาธรรมชาติ 3.19 มาก 
นันทนาการกลางแจ้งอิงน า้ 
19. การพายเรือ หรือลอ่งแกง่ (พายเรือ ลอ่งแพ เรือคายคั เรือคาน ูเรือใบ อื่นๆ) 

 
3.32 

 
มากที่สดุ 

20. กิจกรรมริมชายหาดทัง้ทะเลน า้เค็ม หรือแหลง่น า้จืด 3.48 มากที่สดุ 
21. การวา่ยน า้ในสระวา่ยน า้กลางแจ้ง 2.93 มาก 

รวม 3.00 มาก 

 
จากตารางท่ี 4 ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความต้องการในการเข้าร่วมโปรแกรม

นนัทนาการกลางแจ้งของเยาวชนอาสาสมคัรการท่องเท่ียว โดยรวม อยู่ในระดบัมาก (�̅�= 3.00) 
เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า กิจกรรมนนัทนาการกลางแจ้งท่ีผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการใน

ระดบัมากท่ีสดุ ได้แก่ กิจกรรมริมชายหาดทัง้ทะเลน า้เค็ม หรือแหล่งน า้จืด (�̅�= 3.48) การออกไป

เท่ียวเพ่ือการผ่อนคลาย (�̅�= 3.44) การชมความสวยงามทางธรรมชาติ  เช่น ทิวทศัน์ สตัว์ป่า นก 

ดอกไม้ ปลา อ่ืนๆ (�̅�= 3.43) การไปเท่ียวนอกสถานท่ีและน าอาหารไปรับประทาน การรวมญาติ

ในครอบครัว (�̅�= 3.35) การพายเรือ หรือล่องแก่ง (พายเรือ ล่องแพ เรือคายัค เรือคานู เรือใบ 

อ่ืนๆ) (�̅�= 3.32) ตามล าดบั กิจกรรมนนัทนาการกลางแจ้งท่ีมีความต้องการในระดบัมาก ได้แก่ 
การเย่ียมชมศนูย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โครงการพระราชด าริ การถ่ายภาพกลางแจ้ง  การ
วาดภาพ งานจิตรกรรม หรืองานศิลปะและการศกึษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาตหิรือเส้นทางศกึษา

ธรรมชาติ (�̅�= 3.19) การเดินเพ่ือความสนุกสนาน (ถนน ทางเท้า ทางเดิน หรือเส้นทางในชมุชน) 
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(�̅�= 3.16) การเย่ียมชมสถานท่ีท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์ และการอยู่ค่ายพักแรม (เต็นท์  

กระท่อม ท่ีพักอาศยัรูปแบบอ่ืน) (�̅�= 3.05) การเดินป่าบนเส้นทางเดินป่าทางธรรมชาติในเวลา

กลางวนั (�̅�= 2.98) กิจกรรมทางกายกลางแจ้ง กีฬากลางแจ้ง และเกมต่าง ๆ ท่ีปฏิบตัิกลางแจ้ง 

(�̅�= 2.96)  การว่ายน า้ในสระว่ายน า้กลางแจ้ง (�̅�= 2.93) การป่ันจกัรยานบนถนน หรือเส้นทาง

จกัรยาน (�̅�= 2.91) การวิ่งเหยาะ ๆ หรือวิ่งส าหรับการออกก าลงักาย และการขบัข่ีรถยนต์บนท้อง

ถนนเพ่ือความเพลิดเพลิน (�̅�= 2.88) ตามล าดบักิจกรรมนนัทนาการกลางแจ้งท่ีมีความต้องการ

ในระดับน้อย ได้แก่ การปีนหน้าผา การปีนหิน หรือการปีนภูเขา (�̅�= 2.49) การตกปลา (�̅�= 

2.48) การขบัข่ีรถวิบาก (ATV 4 ล้อ หรือ รถจกัรยานยนต์วิบาก) (�̅�= 2.44) และ การป่ันจกัรยาน

เสือภเูขา (ถนนวิบาก หรือถนนลกูรัง) (�̅�= 2.29) ตามล าดบั 
2. ผลการพัฒนาโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้งเพ่ือสร้างเสริมการเป็นผู้น า

ของเยาวชนอาสาสมัครการท่องเที่ยว 
การน าผลการประเมิน (Assessment) มาสร้างโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้ง

ตามหลกัการของ APIE ประกอบด้วย กิจกรรมนันทนาการกลางแจ้งเพ่ือสร้างเสริมการเป็นผู้น า
ของเยาวชนอาสาสมคัรการท่องเท่ียว จ านวน 8 สปัดาห์ ๆ ละ 3 ชัว่โมง ประกอบด้วยกิจกรรม 12 
ชุดกิจกรรม โดยแสดงค่า Face Validity  ของผู้ เช่ียวชาญ 5 คน พบว่า ช่ือของหัวข้อกิจกรรม 
เนือ้หากิจกรรม วัตถุประสงค์ การจัดกิจกรรม และ KPI ของกิจกรรมจ านวน12 ชุดกิจกรรม มี
คา่เฉล่ียความเหมาะสมทกุรายการ (ดภูาคผนวก จ) 

ตอนที่ 2 ผลการใช้โปรแกรมนันทนาการกลางแจ้งเพ่ือสร้างเสริมการเป็นผู้น า
ของเยาวชนอาสาสมัครการท่องเที่ยว 

ในตอนนีผู้้วิจยัแบง่ผลการวิจยัออกเป็น 3 สว่น ดงันี ้
1. ผลจากการทดลองโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้งเพื่อสร้างเสริมการ

เป็นผู้น าของเยาวชนอาสาสมัครการท่องเท่ียว 
- ค่าคะแนนการเป็นผู้น าของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุก่อนเข้าร่วมและ

หลงัเข้าร่วมโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้ง (Pretest-Posttest) ทัง้ภายในกลุม่และระหวา่งกลุม่ 
- ความพึงพอใจตอ่การเข้าร่วมโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้งเพ่ือสร้างเสริม

การเป็นผู้น าของเยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียว 
2. ผลจากการขยายผลโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้งเพื่อสร้างเสริมการ

เป็นผู้น าของเยาวชนอาสาสมัครการท่องเท่ียว 
- ค่าคะแนนการเป็นผู้น าก่อนเข้าร่วมและหลงัเข้าร่วมโปรแกรมนนัทนาการ

กลางแจ้งของทัง้ 3 กลุม่เยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียวและการอภิปรายผล (Focus Group) 
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- ความพึงพอใจการเข้าร่วมเข้าร่วมโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้งเพ่ือสร้าง
เสริมการเป็นผู้น าของเยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียว 

3. ประเมินผลการใช้คู่มือการใช้โปรแกรมนันทนาการกลางแจ้งเพ่ือสร้าง
เสริมการเป็นผู้น าของเยาวชนอาสาสมัครการท่องเท่ียว 

 
1. ผลจากการทดลองโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้งเพื่อสร้างเสริมการเป็น

ผู้น าของเยาวชนอาสาสมัครการท่องเท่ียว 
ผู้วิจยัได้ด าเนินการทดลองใช้โปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้งเพ่ือสร้างเสริมการ

เป็นผู้น าของเยาวชนอาสาสมคัรการท่องเท่ียว ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลคลองน้อยและโรงเรียน
เวียงสระ จงัหวดัสรุาษฏร์ธานี 

- การทดสอบความแตกต่างของระดบัการเป็นผู้น าจากแบบวดัการเป็นผู้น า 
ก่อนเข้าร่วม(Pretest) โปรแกรมนันทนาการกลางแจ้ง และหลังเข้าร่วม(Posttest)โปรแกรม
นันทนาการกลางแจ้งผู้ น าระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมของเยาวชนอาสาสมัครการ
ทอ่งเท่ียวจงัหวดัสรุาษฏร์ธานี 

- การทดสอบความแตกต่างของระดบัการเป็นผู้น าจากแบบวดัการเป็นผู้น า 
ก่อนเข้าร่วม(Pretest) โปรแกรมนันทนาการกลางแจ้ง และหลังเข้าร่วม(Posttest)โปรแกรม
นันทนาการกลางแจ้งผู้ น าภายในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมของเยาวชนอาสาสมัครการ
ทอ่งเท่ียวจงัหวดัสรุาษฏร์ธานี 
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ตาราง 5 ความถ่ีและร้อยละระหวา่งกลุม่ควบคมุและกลุ่มตวัอยา่งของเยาวชนอาสาสมคัรการ
ทอ่งเท่ียวจงัหวดัสรุาษฏร์ธานี 

(n=60) 
ข้อมูลทั่วไป กลุ่มตวัอย่าง กลุ่มควบคุม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
เพศ ชาย 10 33.33 9 30 

 หญิง 20 66.67 21 70 
อาย ุ 15 ปี 2 6.7 4 13.33 

 16 ปี 9 30.0 11 36.67 
 17 ปี 14 46.7 11 36.67 
 18 ปี 5 16.7 3 10 
 19 ปี 0 0 1 3.33 
 20 ปี 0 0 0 0 

 
จากตารางท่ี 5 พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 20 คน คดิเป็นร้อยละ 

66.67 และเพศชาย จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 มีอายุระหว่าง 15-18 ปี ส่วนใหญ่มีอาย ุ
17 ปี จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 46.7 อายุ 16 ปี จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 30 อายุ 18 ปี 
จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 และอายุ 15 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 ตามล าดับ 
และกลุ่มควบคมุส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 70 และเพศชาย จ านวน 9 
คน คิดเป็นร้อยละ 30 ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุ 16 ปีและอายุ 17 ปี จ านวนช่วงอายุละ 11 คน คิดเป็น
ร้อยละ 36.67 อาย ุ15 ปี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33 และอาย ุ18 ปี จ านวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10 และอาย ุ19 ปี คดิเป็นร้อยละ 3.33 ตามล าดบั 

 
1) ผลการทดสอบความแตกต่างของระดับการเป็นผู้น าจากแบบวัดการ

เป็นผู้น าระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมของกลุ่มเยาวชนอาสาสมัครการท่องเที่ยว
จังหวัดสุราษฏร์ธานีก่อนเข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้ง 
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ตาราง 6 ผลการทดสอบความแตกตา่งของระดบัการเป็นผู้น าจากแบบวดัการเป็นผู้น าระหวา่งกลุม่
ทดลองกบักลุม่ควบคมุของเยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียวจงัหวดัสรุาษฏร์ธานีก่อนเข้าร่วม
โปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้ง 

(n=60) 
 

สมรรถนะ 
Pre-test (�̅�)  

t 
 

Sig กลุ่ม
ทดลอง 

ความหมาย กลุ่ม
ควบคุม 

ความหมาย 

1. ความรู้พืน้ฐาน 1.33 น้อยที่สุด 1.33 น้อยที่สุด .00 1.00 
1. ทา่นมีความรู้เก่ียวกบัทรัพยากร
การทอ่งเที่ยวในจงัหวดัที่อาศยัอยู่ 

1.27 น้อยที่สดุ 1.40 น้อยที่สดุ -1.09 .28 

2. ทา่นมีความรู้เก่ียวกบั
ประวตัิศาสตร์ของสถานท่ีทอ่งเทีย่ว
ตา่งๆในจงัหวดัที่อาศยัอยู ่

1.43 น้อยที่สดุ 1.40 น้อยที่สดุ .26 .80 

3. ทา่นเข้าใจถึงหน้าที่ท่ีต้องปฏิบตัิ
ในการเป็นเยาวชนอาสาสมคัรการ
ทอ่งเที่ยว 

1.23 น้อยที่สดุ 1.27 น้อยที่สดุ -.27 .79 

4. ทา่นเข้าใจถึงการให้บริการแก่
นกัทอ่งเที่ยวที่ทา่นได้รับมอบหมาย 

1.40 น้อยที่สดุ 1.27 น้อยที่สดุ 1.09 .28 

2. การตระหนักรู้ตนเอง และการ
จัดการอย่างมอือาชพี 

1.26 น้อยที่สุด 1.27 น้อยที่สุด -.18 .86 

5. ทา่นมีความตัง้ใจทีจ่ะดแูลเอาใจ
ใสน่กัทอ่งเทีย่วตลอดเวลา 

1.20 น้อยที่สดุ 1.30 น้อยที่สดุ -.89 .38 

6. ทา่นรู้ถึงขดีความสามารถและ
ข้อจ ากดัของตนเองในการเป็น
เยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเที่ยว 

1.37 น้อยที่สดุ 1.27 น้อยที่สดุ .82 .41 

7. ทา่นสามารถพดูโน้มน้าวให้ผู้อื่น
สามารถปฏิบตัติามได้ 

1.23 น้อยที่สดุ 1.23 น้อยที่สดุ .00 1.00 

8. ทา่นมีจริยธรรมที่จ าเป็นตอ่การ
เป็นเยาวชนอาสาสมคัรการ
ทอ่งเที่ยว 

1.23 น้อยที่สดุ 1.27 น้อยที่สดุ -.29 .77 
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ตาราง 6 (ตอ่) 

 
สมรรถนะ 

Pre-test (�̅�)  
t 

 
Sig กลุ่ม

ทดลอง 
ความหมาย กลุ่ม

ควบคุม 
ความหมาย 

3. การตัดสินใจและการประเมิน 1.27 น้อยที่สุด 1.27 น้อยที่สุด .00 1.00 
9. ทา่นมีกระบวนการในการ
ตดัสนิใจที่ท าให้ผู้อื่นยอมรับได้ 

1.37 น้อยที่สดุ 1.27 น้อยที่สดุ .82 .41 

10. ทา่นสามารถเลอืกแนวทางทีด่ี
ที่สดุในการปฏิบตังิานของการ
เยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเที่ยวได้ 

1.27 น้อยที่สดุ 1.23 น้อยที่สดุ .29 .77 

11. ทา่นรู้และเข้าใจถงึแหลง่
ทรัพยากรที่มคีวามจ าเป็นตอ่การ
ปฏิบตัิงาน 

1.17 น้อยที่สดุ 1.30 น้อยที่สดุ -1.22 .23 

4. การสอนและการอ านวยความ
สะดวก 

1.32 น้อยที่สุด 1.28 น้อยที่สุด .86 .40 

12. ทา่นสามารถอ านวยความ
สะดวกกบันกัทอ่งเที่ยวได้ 

1.33 น้อยที่สดุ 1.27 น้อยที่สดุ .56 .58 

13. ทา่นสามารถให้ค าแนะน าการ
ทอ่งเที่ยวในจงัหวดัที่ตนอาศยัอยู่
ให้แก่นกัทอ่งเที่ยวได้ 

1.30 น้อยที่สดุ 1.23 น้อยที่สดุ .58 .57 

14. ทา่นถา่ยทอดประสบการณ์ที่
ตนเองมีให้นกัทอ่งเทีย่วได้ 

1.33 น้อยที่สดุ 1.33 น้อยที่สดุ .00 1.00 

5. การดูแลสิ่งแวดล้อม 1.28 น้อยที่สุด 1.29 น้อยที่สุด -.20 .84 
15. ทา่นมจีริยธรรม และเคารพ
กฎเกณฑ์ตา่งๆด้านสิง่แวดล้อมใน
การทอ่งเที่ยว 

1.30 น้อยที่สดุ 1.37 น้อยที่สดุ -.54 .59 

16. ทา่นได้รับการเรียนรู้เก่ียวกบั
ธรรมชาติและสิง่มชีีวิตตา่งๆรอบๆตวั
เองในทกุกิจกรรม 

1.23 น้อยที่สดุ 1.33 น้อยที่สดุ -.85 .40 

17. ทา่นมีหลกัการในการจดัการ
และปฏิบตัิในสถานท่ีทอ่งเที่ยวได้ 

1.30 น้อยที่สดุ 1.17 น้อยที่สดุ 1.22 .23 
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ตาราง 6 (ตอ่) 

 
สมรรถนะ 

Pre-test (�̅�)  
t 

 
Sig กลุ่ม

ทดลอง 
ความหมาย กลุ่ม

ควบคุม 
ความหมาย 

6. การจัดการโปรแกรม 1.34 น้อยที่สุด 1.32 น้อยที่สุด .44 .66 
18. ทา่นสามารถออกแบบและ
พฒันาโปรแกรมการทอ่งเที่ยวได้ 

1.37 น้อยที่สดุ 1.33 น้อยที่สดุ .27 .79 

19. ทา่นสามารถน าโปรแกรมการ
ทอ่งเที่ยวไปใช้ได้ 

1.33 น้อยที่สดุ 1.40 น้อยที่สดุ -.47 .64 

20. ทา่นสามารถอ านวยความ
สะดวก ควบคมุและดแูลให้โปรแกรม
การทอ่งเที่ยวประสบความส าเร็จได้ 

1.33 น้อยที่สดุ 1.23 น้อยที่สดุ .85 .40 

7. การจัดการความปลอดภยัและ
ความเสี่ยง 

1.31 น้อยที่สุด 1.29 น้อยที่สุด .33 .74 

21. ทา่นสามารถจดัการเร่ืองความ
ปลอดภยัให้แก่นกัทอ่งเทีย่วได้ 

1.30 น้อยที่สดุ 1.27 น้อยที่สดุ .28 .78 

22. ทา่นน าโปรแกรมการทอ่งเทีย่ว
ไปใช้ให้มคีวามมัน่ใจในความ
ปลอดภยัของนกัทอ่งเที่ยวได้ 

1.30 น้อยที่สดุ 1.37 น้อยที่สดุ -.54 .59 

23. ทา่นสามารถจดัการความเสีย่ง
และสร้างความปลอดภยัให้กบั
นกัทอ่งเที่ยวในเร่ืองเก่ียวกบั
กฎหมายได้ 

1.27 น้อยที่สดุ 1.23 น้อยที่สดุ .29 .77 

24. ทา่นสามารถประเมินความ
เป็นไปได้และข้อจ ากดัตา่งๆของ
ความเสีย่งที่อาจจะเกิดขึน้ได้ 

1.37 น้อยที่สดุ 1.30 น้อยที่สดุ .54 .59 
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ตาราง 6 (ตอ่) 

 
สมรรถนะ 

Pre-test (�̅�)  
t 

 
Sig กลุ่ม

ทดลอง 
ความหมาย กลุ่ม

ควบคุม 
ความหมาย 

8. ความสามารถทางเทคนิค 1.27 น้อยที่สุด 1.23 น้อยที่สุด .68 .50 
25. ทา่นมีความเช่ียวชาญใน
กิจกรรมกลางแจ้ง 

1.20 น้อยที่สดุ 1.10 น้อยที่สดุ 1.08 .29 

26. ทา่นมีความสามารถพืน้ฐานและ
ประสบการณ์ในกิจกรรมกลางแจ้งที่
เก่ียวข้องกบัการทอ่งเทีย่ว 

1.27 น้อยที่สดุ 1.33 น้อยที่สดุ -.56 .58 

27. ทา่นมีความเหมาะสมทีจ่ะได้รับ
ใบรับรองการเป็นเยาวชน
อาสาสมคัรการทอ่งเที่ยว 

1.33 น้อยที่สดุ 1.27 น้อยที่สดุ .56 .58 

คะแนนเฉลี่ยทัง้ 8 สมรรถนะ 1.30 น้อยที่สุด 1.29 น้อยที่สุด 0.24 0.75 

*P<.05 

ผลการทดสอบความแตกต่างของระดบัการเป็นผู้น าจากแบบวัดการเป็นผู้น าระหว่าง
กลุม่ทดลองกบักลุม่ควบคมุของกลุม่เยาวชนอาสาสมคัรการท่องเท่ียวจงัหวดัสรุาษฏร์ธานีก่อนเข้า
ร่วม (Pre-test) โปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้ง ซึ่งผลการทดสอบพบว่า ระดบัการเป็นผู้น าหลกัทัง้ 

8 ด้านของกลุ่มทดลองอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด (�̅�= 1.30) ในขณะท่ี กลุ่มควบคุมมีระดบัการเป็น

ผู้น าอยู่ในระดบัน้อยท่ีสุด (�̅�= 1.29) ซึ่งเม่ือน ามาเปรียบเทียบโดยใช้สถิติทดสอบ t-test พบว่า มี
คา่ t เท่ากบั 0.24 มีค่านยัส าคญัทางสถิติเท่ากับ 0.75 แสดงให้เห็นว่า ระดบัการเป็นผู้น าระหว่าง
กลุม่ทดลองกบักลุม่ควบคมุก่อนเข้าร่วมไมแ่ตกตา่งกนั 

 
2) ผลการทดสอบความแตกต่างของระดับการเป็นผู้น าจากแบบวัดการ

เป็นผู้น าระหว่างกลุ่มทดลองหลังเข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้งกับกลุ่มควบคุม
ของกลุ่มเยาวชนอาสาสมัครการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฏร์ธานี 
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ตาราง 7 ผลการทดสอบความแตกตา่งของระดบัการเป็นผู้น าจากแบบวดัการเป็นผู้น าระหวา่งกลุม่
ทดลองหลงัเข้าร่วมโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้งกบักลุ่มควบคมุของเยาวชนอาสาสมคัรการ
ทอ่งเท่ียวจงัหวดัสรุาษฏร์ธานี 

(n=60) 
 

สมรรถนะ 
Post-test (�̅�)  

t 
 

Sig กลุ่ม
ทดลอง 

ความหมาย กลุ่ม
ควบคุม 

ความหมาย 

1. ความรู้พืน้ฐาน 2.43 น้อย 1.31 น้อยที่สุด 17.98 .00* 
1. ทา่นมีความรู้เก่ียวกบัทรัพยากร
การทอ่งเที่ยวในจงัหวดัที่อาศยัอยู่ 

2.90 มาก 1.30 น้อยที่สดุ 12.19 .00* 

2. ทา่นมีความรู้เก่ียวกบั
ประวตัิศาสตร์ของสถานท่ีทอ่งเทีย่ว
ตา่งๆในจงัหวดัที่อาศยัอยู ่

2.30 น้อย 1.33 น้อยที่สดุ 6.55 00* 

3. ทา่นเข้าใจถึงหน้าที่ท่ีต้องปฏิบตัิ
ในการเป็นเยาวชนอาสาสมคัรการ
ทอ่งเที่ยว 

2.23 น้อย 1.33 น้อยที่สดุ 6.25 00* 

4. ทา่นเข้าใจถึงการให้บริการแก่
นกัทอ่งเที่ยวที่ทา่นได้รับมอบหมาย 

2.27 น้อย 1.27 น้อยที่สดุ 7.00 00* 

2. การตระหนักรู้ตนเอง และการ
จัดการอย่างมอือาชพี 

2.34 น้อย 1.28 น้อยที่สุด 14.67 .00* 

5. ทา่นมีความตัง้ใจทีจ่ะดแูลเอาใจ
ใสน่กัทอ่งเทีย่วตลอดเวลา 

2.23 น้อย 1.30 น้อยที่สดุ 6.55 .00* 

6. ทา่นรู้ถึงขดีความสามารถและ
ข้อจ ากดัของตนเองในการเป็น
เยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเที่ยว 

2.50 น้อย 1.27 น้อยที่สดุ 7.53 .00* 

7. ทา่นสามารถพดูโน้มน้าวให้ผู้อื่น
สามารถปฏิบตัติามได้ 

2.40 น้อย 1.37 น้อยที่สดุ 6.20 .00* 

8. ทา่นมีจริยธรรมที่จ าเป็นตอ่การ
เป็นเยาวชนอาสาสมคัรการ
ทอ่งเที่ยว 

2.23 น้อย 1.20 น้อยที่สดุ 6.47 .00* 
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ตาราง 7 (ตอ่) 

 
สมรรถนะ 

Post-test (�̅�)  
t 

 
Sig กลุ่ม

ทดลอง 
ความหมาย กลุ่ม

ควบคุม 
ความหมาย 

3. การตัดสินใจและการประเมิน 2.28 น้อย 1.32 น้อยที่สุด 11.00 .00* 
9. ทา่นมีกระบวนการในการ
ตดัสนิใจที่ท าให้ผู้อื่นยอมรับได้ 

2.37 น้อย 1.27 น้อยที่สดุ 7.11 .00* 

10. ทา่นสามารถเลอืกแนวทางทีด่ี
ที่สดุในการปฏิบตังิานของการ
เยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเที่ยวได้ 

2.23 น้อย 1.37 น้อยที่สดุ 5.67 .00* 

11. ทา่นรู้และเข้าใจถงึแหลง่
ทรัพยากรที่มคีวามจ าเป็นตอ่การ
ปฏิบตัิงาน 

2.23 น้อย 1.33 น้อยที่สดุ 5.93 .00* 

4. การสอนและการอ านวยความ
สะดวก 

2.34 น้อย 1.30 น้อยที่สุด 14.67 .00* 

12. ทา่นสามารถอ านวยความ
สะดวกกบันกัทอ่งเที่ยวได้ 

2.40 น้อย 1.30 น้อยที่สดุ 6.69 .00* 

13. ทา่นสามารถให้ค าแนะน าการ
ทอ่งเที่ยวในจงัหวดัที่ตนอาศยัอยู่
ให้แก่นกัทอ่งเที่ยวได้ 

2.27 น้อย 1.30 น้อยที่สดุ 6.36 .00* 

14. ทา่นถา่ยทอดประสบการณ์ที่
ตนเองมีให้นกัทอ่งเทีย่วได้ 

2.37 น้อย 1.30 น้อยที่สดุ 6.52 .00* 

5. การดูแลสิ่งแวดล้อม 2.30 น้อย 1.31 น้อยที่สุด 11.64 .00* 
15. ทา่นมจีริยธรรม และเคารพ
กฎเกณฑ์ตา่งๆด้านสิง่แวดล้อมใน
การทอ่งเที่ยว 

2.32 น้อย 1.30 น้อยที่สดุ 6.66 .00* 

16. ทา่นได้รับการเรียนรู้เก่ียวกบั
ธรรมชาติและสิง่มชีีวิตตา่งๆรอบๆตวั
เองในทกุกิจกรรม 

2.27 น้อย 1.30 น้อยที่สดุ 6.69 .00* 

17. ทา่นมีหลกัการในการจดัการ
และปฏิบตัิในสถานท่ีทอ่งเที่ยวได้ 

2.30 น้อย 1.33 น้อยที่สดุ 5.71 .00* 
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ตาราง 7 (ตอ่) 

 
สมรรถนะ 

Post-test (�̅�)  
t 

 
Sig กลุ่ม

ทดลอง 
ความหมาย กลุ่ม

ควบคุม 
ความหมาย 

6. การจัดการโปรแกรม 2.28 น้อย 1.34 น้อยที่สุด 11.78 .00* 
18. ทา่นสามารถออกแบบและ
พฒันาโปรแกรมการทอ่งเที่ยวได้ 

2.40 น้อย 1.33 น้อยที่สดุ 6.73 .00* 

19. ทา่นสามารถน าโปรแกรมการ
ทอ่งเที่ยวไปใช้ได้ 

2.20 น้อย 1.43 น้อยที่สดุ 4.60 .00* 

20. ทา่นสามารถอ านวยความ
สะดวก ควบคมุและดแูลให้โปรแกรม
การทอ่งเที่ยวประสบความส าเร็จได้ 

2.23 น้อย 1.27 น้อยที่สดุ 6.87 .00* 

7. การจัดการความปลอดภยัและ
ความเสี่ยง 

2.23 น้อย 1.28 น้อยที่สุด 15.63 .00* 

21. ทา่นสามารถจดัการเร่ืองความ
ปลอดภยัให้แก่นกัทอ่งเทีย่วได้ 

2.07 น้อย 1.23 น้อยที่สดุ 6.76 .00* 

22. ทา่นน าโปรแกรมการทอ่งเทีย่ว
ไปใช้ให้มคีวามมัน่ใจในความ
ปลอดภยัของนกัทอ่งเที่ยวได้ 

2.37 น้อย 1.33 น้อยที่สดุ 6.88 .00* 

23. ทา่นสามารถจดัการความเสีย่ง
และสร้างความปลอดภยัให้กบั
นกัทอ่งเที่ยวในเร่ืองเก่ียวกบั
กฎหมายได้ 

2.27 น้อย 1.30 น้อยที่สดุ 6.69 .00* 

24. ทา่นสามารถประเมินความ
เป็นไปได้และข้อจ ากดัตา่งๆของ
ความเสีย่งที่อาจจะเกิดขึน้ได้ 

2.20 น้อย 1.23 น้อยที่สดุ 6.69 .00* 
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ตาราง 7 (ตอ่) 

 
สมรรถนะ 

Post-test (�̅�)  
t 

 
Sig กลุ่ม

ทดลอง 
ความหมาย กลุ่ม

ควบคุม 
ความหมาย 

8. ความสามารถทางเทคนิค 2.34 น้อย 1.27 น้อยที่สุด 15.52 .00* 
25. ทา่นมีความเช่ียวชาญใน
กิจกรรมกลางแจ้ง 

2.13 น้อย 1.23 น้อยที่สดุ 7.41 .00* 

26. ทา่นมีความสามารถพืน้ฐานและ
ประสบการณ์ในกิจกรรมกลางแจ้งที่
เก่ียวข้องกบัการทอ่งเทีย่ว 

2.43 น้อย 1.33 น้อยที่สดุ 7.64 .00* 

27. ทา่นมีความเหมาะสมทีจ่ะได้รับ
ใบรับรองการเป็นเยาวชน
อาสาสมคัรการทอ่งเที่ยว 

2.47 น้อย 1.23 น้อยที่สดุ 8.38 .00* 

คะแนนเฉลี่ยทัง้ 8 สมรรถนะ 2.32 น้อย 1.30 น้อยที่สุด 14.11 0.00* 

*P<.05 

ผลการทดสอบความแตกต่างของระดบัการเป็นผู้น าจากแบบวัดการเป็นผู้น าระหว่าง
กลุ่มทดลองหลัง (Post-test) เข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้งและกลุ่มควบคุมของกลุ่ม
เยาวชนอาสาสมคัรการท่องเท่ียวจงัหวดัสุราษฏร์ธานี ซึ่งผลการทดสอบพบว่า ระดบัการเป็นผู้น า

หลกัทัง้ 8 ด้านของกลุ่มทดลองอยูใ่นระดบัน้อย (�̅�= 2.32) ในขณะท่ี กลุ่มควบคมุมีระดบัการเป็น

ผู้น าอยู่ในระดบัน้อยท่ีสุด (�̅�= 1.30) คะแนน ซึ่งเม่ือน ามาเปรียบเทียบโดยใช้สถิติทดสอบ t-test 
พบว่า มีคา่ t เท่ากับ 14.11 มีคา่นยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั .00* แสดงให้เห็นว่า คะแนนระดบัการ
เป็นผู้น าหลงั 8 สปัดาห์ ของกลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคมุมีความแตกตา่งกันอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั .05 

 
3) ผลการทดสอบความแตกต่างของระดับการเป็นผู้น าจากแบบวัดการ

เป็นผู้น าภายในกลุ่มทดลองก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้งของกลุ่ม
เยาวชนอาสาสมัครการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฏร์ธานี 
  



  127 

ตาราง 8 ผลการทดสอบความแตกตา่งของระดบัการเป็นผู้น าจากแบบวดัการเป็นผู้น าภายในกลุม่
ทดลองก่อนและหลงัเข้าร่วมโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้งของเยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียว
จงัหวดัสรุาษฏร์ธานี 

(n=30) 
 

สมรรถนะ 
กลุ่มทดลอง  

t 
 

Sig หลัง ความหมาย ก่อน ความหมาย 
1. ความรู้พืน้ฐาน 2.43 น้อย 1.33 น้อยที่สุด 16.77 .00* 

1. ทา่นมีความรู้เก่ียวกบัทรัพยากร
การทอ่งเที่ยวในจงัหวดัที่อาศยัอยู่ 

2.90 มาก 1.27 น้อยที่สดุ 11.70 .00* 

2. ทา่นมีความรู้เก่ียวกบั
ประวตัิศาสตร์ของสถานท่ีทอ่งเทีย่ว
ตา่งๆในจงัหวดัที่อาศยัอยู ่

2.30 น้อย 1.43 น้อยที่สดุ 7.55 00* 

3. ทา่นเข้าใจถึงหน้าที่ท่ีต้องปฏิบตัิ
ในการเป็นเยาวชนอาสาสมคัรการ
ทอ่งเที่ยว 

2.23 น้อย 1.23 น้อยที่สดุ 6.60 00* 

4. ทา่นเข้าใจถึงการให้บริการแก่
นกัทอ่งเที่ยวที่ทา่นได้รับมอบหมาย 

2.27 น้อย 1.40 น้อยที่สดุ 5.80 00* 

2. การตระหนักรู้ตนเอง และการ
จัดการอย่างมอือาชพี 

2.34 น้อย 1.26 น้อยที่สุด 14.23 .00* 

5. ทา่นมีความตัง้ใจทีจ่ะดแูลเอาใจ
ใสน่กัทอ่งเทีย่วตลอดเวลา 

2.23 น้อย 1.20 น้อยที่สดุ 7.88 .00* 

6. ทา่นรู้ถึงขดีความสามารถและ
ข้อจ ากดัของตนเองในการเป็น
เยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเที่ยว 

2.50 น้อย 1.37 น้อยที่สดุ 7.58 .00* 

7. ทา่นสามารถพดูโน้มน้าวให้ผู้อื่น
สามารถปฏิบตัติามได้ 

2.40 น้อย 1.23 น้อยที่สดุ 7.00 .00* 

8. ทา่นมีจริยธรรมที่จ าเป็นตอ่การ
เป็นเยาวชนอาสาสมคัรการ
ทอ่งเที่ยว 

2.23 น้อย 1.23 น้อยที่สดุ 5.79 .00* 
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ตาราง 8 (ตอ่) 

 
สมรรถนะ 

กลุ่มทดลอง  
t 

 
Sig หลัง ความหมาย ก่อน ความหมาย 

3. การตัดสินใจและการประเมิน 2.28 น้อย 1.27 น้อยที่สุด 13.06 .00* 
9. ทา่นมีกระบวนการในการ
ตดัสนิใจที่ท าให้ผู้อื่นยอมรับได้ 

2.37 น้อย 1.27 น้อยที่สดุ 6.02 .00* 

10. ทา่นสามารถเลอืกแนวทางทีด่ี
ที่สดุในการปฏิบตังิานของการ
เยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเที่ยวได้ 

2.23 น้อย 1.23 น้อยที่สดุ 6.55 .00* 

11. ทา่นรู้และเข้าใจถงึแหลง่
ทรัพยากรที่มคีวามจ าเป็นตอ่การ
ปฏิบตัิงาน 

2.23 น้อย 1.30 น้อยที่สดุ 7.90 .00* 

4. การสอนและการอ านวยความ
สะดวก 

2.34 น้อย 1.28 น้อยที่สุด 16.02 .00* 

12. ทา่นสามารถอ านวยความ
สะดวกกบันกัทอ่งเที่ยวได้ 

2.40 น้อย 1.27 น้อยที่สดุ 6.19 .00* 

13. ทา่นสามารถให้ค าแนะน าการ
ทอ่งเที่ยวในจงัหวดัที่ตนอาศยัอยู่
ให้แก่นกัทอ่งเที่ยวได้ 

2.27 น้อย 1.23 น้อยที่สดุ 5.50 .00* 

14. ทา่นถา่ยทอดประสบการณ์ที่
ตนเองมีให้นกัทอ่งเทีย่วได้ 

2.37 น้อย 1.33 น้อยที่สดุ 7.40 .00* 

5. การดูแลสิ่งแวดล้อม 2.30 น้อย 1.29 น้อยที่สุด 11.89 .00* 
15. ทา่นมจีริยธรรม และเคารพ
กฎเกณฑ์ตา่งๆด้านสิง่แวดล้อมใน
การทอ่งเที่ยว 

2.32 น้อย 1.37 น้อยที่สดุ 7.88 .00* 

16. ทา่นได้รับการเรียนรู้เก่ียวกบั
ธรรมชาติและสิง่มชีีวิตตา่งๆรอบๆตวั
เองในทกุกิจกรรม 

2.27 น้อย 1.33 น้อยที่สดุ 8.47 .00* 

17. ทา่นมีหลกัการในการจดัการ
และปฏิบตัิในสถานท่ีทอ่งเที่ยวได้ 

2.30 น้อย 1.17 น้อยที่สดุ 5.79 .00* 
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ตาราง 8 (ตอ่) 

 
สมรรถนะ 

กลุ่มทดลอง  
t 

 
Sig หลัง ความหมาย ก่อน ความหมาย 

6. การจัดการโปรแกรม 2.28 น้อย 1.32 น้อยที่สุด 12.34 .00* 
18. ทา่นสามารถออกแบบและ
พฒันาโปรแกรมการทอ่งเที่ยวได้ 

2.40 น้อย 1.33 น้อยที่สดุ 6.10 .00* 

19. ทา่นสามารถน าโปรแกรมการ
ทอ่งเที่ยวไปใช้ได้ 

2.20 น้อย 1.40 น้อยที่สดุ 6.50 .00* 

20. ทา่นสามารถอ านวยความ
สะดวก ควบคมุและดแูลให้โปรแกรม
การทอ่งเที่ยวประสบความส าเร็จได้ 

2.23 น้อย 1.23 น้อยที่สดุ 6.50 .00* 

7. การจัดการความปลอดภยัและ
ความเสี่ยง 

2.23 น้อย 1.29 น้อยที่สุด 13.66 .00* 

21. ทา่นสามารถจดัการเร่ืองความ
ปลอดภยัให้แก่นกัทอ่งเทีย่วได้ 

2.07 น้อย 1.27 น้อยที่สดุ 5.77 .00* 

22. ทา่นน าโปรแกรมการทอ่งเทีย่ว
ไปใช้ให้มคีวามมัน่ใจในความ
ปลอดภยัของนกัทอ่งเที่ยวได้ 

2.37 น้อย 1.37 น้อยที่สดุ 7.44 .00* 

23. ทา่นสามารถจดัการความเสีย่ง
และสร้างความปลอดภยัให้กบั
นกัทอ่งเที่ยวในเร่ืองเก่ียวกบั
กฎหมายได้ 

2.27 น้อย 1.23 น้อยที่สดุ 6.02 .00* 

24. ทา่นสามารถประเมินความ
เป็นไปได้และข้อจ ากดัตา่งๆของ
ความเสีย่งที่อาจจะเกิดขึน้ได้ 

2.20 น้อย 1.30 น้อยที่สดุ 5.22 .00* 
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ตาราง 8 (ตอ่) 

 
สมรรถนะ 

กลุ่มทดลอง  
t 

 
Sig หลัง ความหมาย ก่อน ความหมาย 

8. ความสามารถทางเทคนิค 2.34 น้อย 1.23 น้อยที่สุด 16.04 .00* 
25. ทา่นมีความเช่ียวชาญใน
กิจกรรมกลางแจ้ง 

2.13 น้อย 1.10 น้อยที่สดุ 9.82 .00* 

26. ทา่นมีความสามารถพืน้ฐานและ
ประสบการณ์ในกิจกรรมกลางแจ้งที่
เก่ียวข้องกบัการทอ่งเทีย่ว 

2.43 น้อย 1.33 น้อยที่สดุ 8.56 .00* 

27. ทา่นมีความเหมาะสมทีจ่ะได้รับ
ใบรับรองการเป็นเยาวชน
อาสาสมคัรการทอ่งเที่ยว 

2.47 น้อย 1.27 น้อยที่สดุ 7.22 .00* 

คะแนนเฉลี่ยทัง้ 8 สมรรถนะ 2.32 น้อย 1.29 น้อยที่สุด 14.25 0.00* 

*P<.05 

ผลการทดสอบความแตกตา่งของระดบัการเป็นผู้น าจากแบบวดัการเป็นผู้น าภายในกลุ่ม
ทดลองก่อน (Pre-test) และหลงั(Post-test) เข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้งของเยาวชน
อาสาสมคัรการทอ่งเท่ียวจงัหวดัสรุาษฏร์ธานี ซึ่งผลการทดสอบพบวา่ ระดบัการเป็นผู้น าหลกัทัง้ 8 

ด้านของกลุ่มทดลองก่อนเข้าร่วมโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้งอยู่ในระดบัน้อยท่ีสุด (�̅�= 1.29)  

ในขณะท่ี หลังเข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้งระดับการเป็นผู้ น าอยู่ในระดับน้อย (�̅�= 
2.32) ซึ่งเม่ือน ามาเปรียบเทียบโดยใช้สถิติทดสอบ t-test พบว่า มีค่า t เท่ากับ 14.25 มีค่า
นยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั .00* แสดงให้เห็นว่า ระดบัการเป็นผู้น าจากแบบวดัการเป็นผู้น าภายใน
กลุ่มทดลองก่อนและหลงัเข้าร่วมโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้งของกลุ่มทดลองมีความแตกตา่ง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  

 
4) ผลการทดสอบความแตกต่างของระดับการเป็นผู้น าจากแบบวัดการ

เป็นผู้น าภายในกลุ่มควบคุมก่อนสัปดาห์ท่ี 1 และหลังสัปดาห์ที่  8 ของกลุ่มเยาวชน
อาสาสมัครการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฏร์ธานี 



  131 

ตาราง 9 ผลการทดสอบความแตกตา่งของระดบัการเป็นผู้น าจากแบบวดัการเป็นผู้น าภายในกลุม่
ควบคมุก่อนสปัดาห์ท่ี 1 และหลงัสปัดาห์ท่ี 8 ของกลุม่เยาวชนอาสาสมคัรการท่องเท่ียวจงัหวดั
สรุาษฏร์ธานี 

(n=30) 
 

สมรรถนะ 
กลุ่มควบคุม  

t 
 

Sig หลัง ความหมาย ก่อน ความหมาย 
1. ความรู้พืน้ฐาน 1.31 น้อยที่สุด 1.33 น้อยที่สุด -1.00 .33 

1. ทา่นมีความรู้เก่ียวกบัทรัพยากร
การทอ่งเที่ยวในจงัหวดัที่อาศยัอยู่ 

1.30 น้อยที่สดุ 1.40 น้อยที่สดุ -.83 .42 

2. ทา่นมีความรู้เก่ียวกบั
ประวตัิศาสตร์ของสถานท่ีทอ่งเทีย่ว
ตา่งๆในจงัหวดัที่อาศยัอยู ่

1.33 น้อยที่สดุ 1.40 น้อยที่สดุ -.53 .60 

3. ทา่นเข้าใจถึงหน้าที่ท่ีต้องปฏิบตัิ
ในการเป็นเยาวชนอาสาสมคัรการ
ทอ่งเที่ยว 

1.33 น้อยที่สดุ 1.27 น้อยที่สดุ .63 .54 

4. ทา่นเข้าใจถึงการให้บริการแก่
นกัทอ่งเที่ยวที่ทา่นได้รับมอบหมาย 

1.27 น้อยที่สดุ 1.27 น้อยที่สดุ .00 1.00 

2. การตระหนักรู้ตนเอง และการ
จัดการอย่างมอือาชพี 

1.28 น้อยที่สุด 1.27 น้อยที่สุด .44 .66 

5. ทา่นมีความตัง้ใจทีจ่ะดแูลเอาใจ
ใสน่กัทอ่งเทีย่วตลอดเวลา 

1.30 น้อยที่สดุ 1.30 น้อยที่สดุ .00 1.00 

6. ทา่นรู้ถึงขดีความสามารถและ
ข้อจ ากดัของตนเองในการเป็น
เยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเที่ยว 

1.27 น้อยที่สดุ 1.27 น้อยที่สดุ .00 1.00 

7. ทา่นสามารถพดูโน้มน้าวให้ผู้อื่น
สามารถปฏิบตัติามได้ 

1.37 น้อยที่สดุ 1.23 น้อยที่สดุ 1.28 .21 

8. ทา่นมีจริยธรรมที่จ าเป็นตอ่การ
เป็นเยาวชนอาสาสมคัรการ
ทอ่งเที่ยว 

1.20 น้อยที่สดุ 1.27 น้อยที่สดุ -.57 .57 
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ตาราง 9 (ตอ่) 

 
สมรรถนะ 

กลุ่มควบคุม  
t 

 
Sig หลัง ความหมาย ก่อน ความหมาย 

3. การตัดสินใจและการประเมิน 1.32 น้อยที่สุด 1.27 น้อยที่สุด 1.04 .31 

9. ทา่นมีกระบวนการในการ
ตดัสนิใจที่ท าให้ผู้อื่นยอมรับได้ 

1.27 น้อยที่สดุ 1.27 น้อยที่สดุ .00 1.00 

10. ทา่นสามารถเลอืกแนวทางทีด่ี
ที่สดุในการปฏิบตังิานของการ
เยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเที่ยวได้ 

1.37 น้อยที่สดุ 1.23 น้อยที่สดุ 1.16 .26 

11. ทา่นรู้และเข้าใจถงึแหลง่
ทรัพยากรที่มคีวามจ าเป็นตอ่การ
ปฏิบตัิงาน 

1.33 น้อยที่สดุ 1.30 น้อยที่สดุ -.72 .48 

4. การสอนและการอ านวยความ
สะดวก 

1.30 น้อยที่สุด 1.28 น้อยที่สุด .47 .65 

12. ทา่นสามารถอ านวยความ
สะดวกกบันกัทอ่งเที่ยวได้ 

1.30 น้อยที่สดุ 1.27 น้อยที่สดุ .33 .75 

13. ทา่นสามารถให้ค าแนะน าการ
ทอ่งเที่ยวในจงัหวดัที่ตนอาศยัอยู่
ให้แก่นกัทอ่งเที่ยวได้ 

1.30 น้อยที่สดุ 1.23 น้อยที่สดุ .57 .57 

14. ทา่นถา่ยทอดประสบการณ์ที่
ตนเองมีให้นกัทอ่งเทีย่วได้ 

1.30 น้อยที่สดุ 1.33 น้อยที่สดุ -.27 .79 

5. การดูแลสิ่งแวดล้อม 1.31 น้อยที่สุด 1.29 น้อยที่สุด .53 .60 

15. ทา่นมจีริยธรรม และเคารพ
กฎเกณฑ์ตา่งๆด้านสิง่แวดล้อมใน
การทอ่งเที่ยว 

1.30 น้อยที่สดุ 1.37 น้อยที่สดุ -.53 .60 

16. ทา่นได้รับการเรียนรู้เก่ียวกบั
ธรรมชาติและสิง่มชีีวิตตา่งๆรอบๆตวั
เองในทกุกิจกรรม 

1.30 น้อยที่สดุ 1.33 น้อยที่สดุ -.30 .77 

17. ทา่นมีหลกัการในการจดัการ
และปฏิบตัิในสถานท่ีทอ่งเที่ยวได้ 

1.33 น้อยที่สดุ 1.17 น้อยที่สดุ 1.54 .13 
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ตาราง 9 (ตอ่) 

 
สมรรถนะ 

กลุ่มควบคุม  
t 

 
Sig หลัง ความหมาย ก่อน ความหมาย 

6. การจัดการโปรแกรม 1.34 น้อยที่สุด 1.32 น้อยที่สุด .40 .69 

18. ทา่นสามารถออกแบบและ
พฒันาโปรแกรมการทอ่งเที่ยวได้ 

1.33 น้อยที่สดุ 1.33 น้อยที่สดุ .00 1.00 

19. ทา่นสามารถน าโปรแกรมการ
ทอ่งเที่ยวไปใช้ได้ 

1.43 น้อยที่สดุ 1.40 น้อยที่สดุ .22 .83 

20. ทา่นสามารถอ านวยความ
สะดวก ควบคมุและดแูลให้โปรแกรม
การทอ่งเที่ยวประสบความส าเร็จได้ 

1.27 น้อยที่สดุ 1.23 น้อยที่สดุ .30 .77 

7. การจัดการความปลอดภยัและ
ความเสี่ยง 

1.28 น้อยที่สุด 1.29 น้อยที่สุด -.57 .57 

21. ทา่นสามารถจดัการเร่ืองความ
ปลอดภยัให้แก่นกัทอ่งเทีย่วได้ 

1.23 น้อยที่สดุ 1.27 น้อยที่สดุ -.44 .66 

22. ทา่นน าโปรแกรมการทอ่งเทีย่ว
ไปใช้ให้มคีวามมัน่ใจในความ
ปลอดภยัของนกัทอ่งเที่ยวได้ 

1.33 น้อยที่สดุ 1.37 น้อยที่สดุ -.39 .75 

23. ทา่นสามารถจดัการความเสีย่ง
และสร้างความปลอดภยัให้กบั
นกัทอ่งเที่ยวในเร่ืองเก่ียวกบั
กฎหมายได้ 

1.30 น้อยที่สดุ 1.23 น้อยที่สดุ .57 .57 

24. ทา่นสามารถประเมินความ
เป็นไปได้และข้อจ ากดัตา่งๆของ
ความเสีย่งที่อาจจะเกิดขึน้ได้ 

1.23 น้อยที่สดุ 1.30 น้อยที่สดุ -.57 .57 
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ตาราง 9 (ตอ่) 

 
สมรรถนะ 

กลุ่มควบคุม  
t 

 
Sig หลัง ความหมาย ก่อน ความหมาย 

8. ความสามารถทางเทคนิค 1.27 น้อยที่สุด 1.23 น้อยที่สุด .83 .42 

25. ทา่นมีความเช่ียวชาญใน
กิจกรรมกลางแจ้ง 

1.23 น้อยที่สดุ 1.10 น้อยที่สดุ 1.44 .16 

26. ทา่นมีความสามารถพืน้ฐานและ
ประสบการณ์ในกิจกรรมกลางแจ้งที่
เก่ียวข้องกบัการทอ่งเทีย่ว 

1.33 น้อยที่สดุ 1.33 น้อยที่สดุ .00 1.00 

27. ทา่นมีความเหมาะสมทีจ่ะได้รับ
ใบรับรองการเป็นเยาวชน
อาสาสมคัรการทอ่งเที่ยว 

1.23 น้อยที่สดุ 1.27 น้อยที่สดุ -.30 .77 

คะแนนเฉลี่ยทัง้ 8 สมรรถนะ 1.30 น้อยที่สุด 1.29 น้อยที่สุด 0.27 .53 

*P<.05 

ผลการทดสอบความแตกตา่งของระดบัการเป็นผู้น าจากแบบวดัการเป็นผู้น าภายในกลุ่ม
ควบคมุก่อน (Pre-test) สปัดาห์ท่ี 1 และหลงัสปัดาห์ท่ี 8 (Post-test) ของเยาวชนอาสาสมคัรการ
ท่องเท่ียวจงัหวดัสุราษฏร์ธานี ซึ่งผลการทดสอบพบว่า ระดบัการเป็นผู้น าหลกัทัง้ 8 ด้านของกลุ่ม

ควบคมุก่อนสปัดาห์ท่ี 1 อยู่ในระดบัน้อยท่ีสุด (�̅�= 1.29) ในขณะท่ี หลงัสปัดาห์ท่ี 8 อยู่ในระดบั

น้อยท่ีสดุ (�̅�= 1.30) ซึง่เม่ือน ามาเปรียบเทียบโดยใช้สถิติทดสอบ t-test พบวา่ มีคา่ t เทา่กบั 0.27
ค่านัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ .53 แสดงให้เห็นว่า ระดับการเป็นผู้ น าจากแบบวัดการเป็นผู้ น า
ภายในกลุม่ควบคมุก่อนสปัดาห์ท่ี 1 และหลงัสปัดาห์ท่ี 8 ไมแ่ตกตา่งกนั 

 
5) ความพึงพอใจการเข้าร่วมเข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้งเพื่อ

สร้างเสริมการเป็นผู้น าของเยาวชนอาสาสมัครการท่องเท่ียว 
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ตาราง 10 ผลการประเมินรายข้อของความพงึพอใจของกลุม่ทดลองตอ่การเข้าร่วมโปรแกรม
นนัทนาการกลางแจ้งเพ่ือสร้างเสริมการเป็นผู้น าของเยาวชนอาสาสมคัรการท่องเท่ียวจงัหวดั
สรุาษฏร์ธานี 

(n=30) 
ประเด็น �̅� ความหมาย 

การปฺฏิสัมพันธ์กนั (Interacting People)   
1. ฉนัมีสว่นร่วมในกิจกรรมอยา่งตอ่เนื่อง 3.77 มากที่สดุ 
2. กิจกรรมท าให้เกิดการปฏิสมัพนัธ์กบัสมาชิกในกลุม่ 3.53 มากที่สดุ 
3. ผู้น ากิจกรรมมีความรู้ความสามารถในการจดักิจกรรม 3.73 มากที่สดุ 
4. ผู้น ากิจกรรมสามารถชว่ยกระตุ้นทา่นให้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 3.63 มากที่สดุ 
การจัดสถานที่ทางกายภาพ (The Physical Setting)   
5. วนัเวลาที่ใช้ในการจดักิจกรรม 3.50 มากที่สดุ 
6. ระยะเวลาที่ใช้จดักิจกรรมตอ่ครัง้ 3.50 มากที่สดุ 
7. สถานท่ีมีความเอือ้อ านวยตอ่การจดักิจกรรม 3.60 มากที่สดุ 
8. สถานท่ีมีความเหมาะสมและสอดคล้องตอ่รูปแบบกิจกรรม 3.77 มากที่สดุ 
อุปกรณ์ในการใช้เวลาว่าง (Leisure Object)   
9. ความเหมาะสมของอปุกรณ์ทีใ่ช้ในการจดักิจกรรม 3.73 มากที่สดุ 
10. วสัดอุปุกรณ์มีความเพียงพอกบัผู้ เข้าร่วม 3.70 มากที่สดุ 
11. ความหลากหลายของวสัดอุปุกรณ์ที่ใช้ในการจดักิจกรรม 3.67 มากที่สดุ 
12. ความปลอดภยัของอปุกรณ์อนัจะเอือ้ตอ่การจดักิจกรรม 3.73 มากที่สดุ 
โครงสร้าง (Structure)   
13. ทา่นได้มีสว่นร่วมในการตัง้กฎกติกาในการเข้าร่วมกิจกรรม 3.57 มากที่สดุ 
14. ทา่นสามารถปฏิบตัติามกติกาที่ก าหนดร่วมกนัได้ 3.83 มากที่สดุ 
15. ทา่นมีโอกาสในการแสดงความคดิเห็นตอ่ทกุกิจกรรม 3.43 มาก 
16. ทา่นได้รับการเอาใจใสจ่ากผู้น ากิจกรรมและสมาชิกในกลุม่ 3.63 มากที่สดุ 
มีความสัมพนัธ์กัน (Relationship   
17. ผู้น าสามารถอธิบายรูปแบบกิจกรรมได้อยา่งเข้าใจงา่ย 3.67 มากที่สดุ 
18. สมาชิกในกลุม่ของทา่นให้ความร่วมมือในทกุกิจกรรม 3.67 มากที่สดุ 
19. ได้แลกเปลีย่นความคดิเห็นกบัผู้น าและสมาชิกในกลุม่ 3.77 มากที่สดุ 
20. ทา่นรู้สกึสนกุสนานเมื่อได้เข้าร่วมกิจกรรม 3.70 มากที่สดุ 
การเคลื่อนไหว (Animation)   
21. ผู้น าได้ให้ความชว่ยเหลอืทา่นในการเข้าร่วมกิจกรรม 3.73 มากที่สดุ 
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ตาราง 10 (ตอ่) 

ประเด็น �̅� ความหมาย 
การเคลื่อนไหว (Animation)   
22. ทุกกิจกรรมมีการสรุปผลเพื่อให้ท่านเข้าใจถึงวตัถุประสงค์และประโยชน์
จากการเข้าร่วมกิจกรรม 3.73 มากที่สดุ 
23. รูปแบบกิจกรรมช่วยให้ทา่นท าให้เกิดความลืน่ไหลในการเข้าร่วมกิจกรรม 3.63 มากที่สดุ 
24. ลกัษณะกิจกรรมช่วยให้ทา่นได้เคลือ่นไหวร่างกาย และเกิดการท างาน
ร่วมกบัผู้อื่น 3.77 

 
มากที่สดุ 

รวม 3.67 มากที่สุด 

 
จากตาราง 10 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการ

กลางแจ้งเพ่ือสร้างเสริมการเป็นผู้น าของเยาวชนอาสาสมัครการท่องเท่ียวจังหวัดสุราษฏร์ธานี 
แสดงให้เห็นว่า ภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรม กลุ่มตวัอย่างมีผลคะแนนการประเมินความพึง

พอใจโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับมากท่ีสุด (�̅�= 3.67) เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมี
ผลคะแนนการประเมินความพงึพอใจโดยรวมอยูใ่นเกณฑ์ระดบัมากท่ีสดุเป็นสว่นใหญ่ 

ตาราง 11 ผลการประเมินรายด้านของความพงึพอใจของกลุม่ทดลองตอ่การเข้าร่วมโปรแกรม
นนัทนาการกลางแจ้งเพ่ือสร้างเสริมการเป็นผู้น าของเยาวชนอาสาสมคัรการท่องเท่ียวจงัหวดั
สรุาษฏร์ธานี 

(n=30) 

ความพึงพอใจ 
ผล 

�̅� ความหมาย 
การปฏิฺสมัพนัธ์กนั (Interacting  People) 3.67 มากที่สดุ 
การจดัสถานท่ีทางกายภาพ (The Physical Setting) 3.59 มากที่สดุ 
อปุกรณ์ในการใช้เวลาวา่ง (Leisure Object) 3.71 มากที่สดุ 
โครงสร้าง (Structure) 3.62 มากที่สดุ 
มีความสมัพนัธ์กนั (Relationship) 3.70 มากที่สดุ 
การเคลือ่นไหว (Animation) 3.72 มากที่สดุ 

รวม 3.67 มากที่สุด 
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จากตาราง 11 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการ
กลางแจ้งเพ่ือสร้างเสริมการเป็นผู้น าของเยาวชนอาสาสมคัรการการทอ่งเท่ียวจงัหวดัสรุาษฏร์ธานี 
แสดงให้เห็นว่า ภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรม กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจโดยรวมต่อการเข้า
ร่วมโปรแกรมในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีผลคะแนนการ
ประเมินความพงึพอใจอยูใ่นเกณฑ์ระดบัมากท่ีสดุทกุด้าน 

 
2. ผลจากการขยายผลโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้งเพื่อสร้างเสริมการเป็น

ผู้น าของเยาวชนอาสาสมัครการท่องเท่ียว 
- ค่าคะแนนการเป็นผู้ น าก่อนเข้าร่วมและหลังเข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการ

กลางแจ้งของทัง้ 3 กลุม่เยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียวและการอภิปรายผล (Focus Group) 
- ความพึงพอใจการเข้าร่วมเข้าร่วมโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้งเพ่ือสร้างเสริม

การเป็นผู้น าของเยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียว 
ผู้ วิจัยได้น าโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้งเพ่ือสร้างเสริมการเป็นผู้ น าของ

เยาวชนอาสาสมคัรการท่องเท่ียวไปขยายผลอีก 3 จงัหวดั ได้แก่ เยาวชนอาสาสมคัรการท่องเท่ียว
จงัหวดัชมุพร จ านวน 30 คน เยาวชนอาสาสมคัรการท่องเท่ียวจงัหวดันครศรีธรรมราช จ านวน 30 
คน และเยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียวจงัหวดัพทัลงุ จ านวน 30 คน 

1. ผลการทดลองเยาวชนอาสาสมัครการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร 

ตาราง 12 ความถ่ีและร้อยละของเยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียวจงัหวดัชมุพร 

(n=30) 
ข้อมูลทั่วไป ชุมพร 

จ านวน ร้อยละ 
เพศ ชาย 4 13.3 

 หญิง 26 86.7 
อาย ุ 15 ปี 0 0 

 16 ปี 0 0 
 17 ปี 0 0 
 18 ปี 9 30.0 
 19 ปี 14 46.7 
 20 ปี 7 23.3 
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จากตาราง 12 พบว่า เยาวชนอาสาสมคัรการท่องเท่ียวจงัหวดัชมุพร ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 86.7 และเพศชาย จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 มีอายุ
ระหว่าง 15-20 ปี ส่วนใหญ่มีอายุ 19 ปี จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 46.7 อายุ 18 ปี จ านวน 9 
คน คดิเป็นร้อยละ 30 และอาย ุ20 ปี จ านวน 7 คน คดิเป็นร้อยละ 23.3 ตามล าดบั 

ตาราง 13 ผลการทดสอบความแตกตา่งของระดบัการเป็นผู้น าจากแบบวดัการเป็นผู้น าก่อนและ
หลงัเข้าร่วมโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้งของเยาวชนอาสาสมคัรการท่องเท่ียวจงัหวดัชมุพร 

(n=30) 
 

สมรรถนะ 
ชุมพร  

t 
 

Sig หลัง ความหมาย ก่อน ความหมาย 
1. ความรู้พืน้ฐาน 2.86 มาก 1.50 น้อยที่สุด 20.13 .00* 

1. ทา่นมีความรู้เก่ียวกบัทรัพยากร
การทอ่งเที่ยวในจงัหวดัที่อาศยัอยู่ 

3.00 มาก 1.43 น้อยที่สดุ 12.64 .00* 

2. ทา่นมีความรู้เก่ียวกบั
ประวตัิศาสตร์ของสถานท่ีทอ่งเทีย่ว
ตา่งๆในจงัหวดัที่อาศยัอยู ่

2.73 มาก 1.57 น้อย 9.87 .00* 

3. ทา่นเข้าใจถึงหน้าที่ท่ีต้องปฏิบตัิ
ในการเป็นเยาวชนอาสาสมคัรการ
ทอ่งเที่ยว 

2.87 มาก 1.50 น้อยที่สดุ 9.79 .00* 

4. ทา่นเข้าใจถึงการให้บริการแก่
นกัทอ่งเที่ยวที่ทา่นได้รับมอบหมาย 

2.83 มาก 1.50 น้อยที่สดุ 9.10 .00* 

2. การตระหนักรู้ตนเอง และการ
จัดการอย่างมอือาชพี 

3.00 มาก 1.48 น้อยที่สุด 19.10 .00* 

5. ทา่นมีความตัง้ใจทีจ่ะดแูลเอาใจ
ใสน่กัทอ่งเทีย่วตลอดเวลา 

2.93 มาก 1.43 น้อยที่สดุ 11.24 .00* 

6. ทา่นรู้ถึงขดีความสามารถและ
ข้อจ ากดัของตนเองในการเป็น
เยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเที่ยว 

3.00 มาก 1.50 น้อยที่สดุ 9.13 .00* 

7. ทา่นสามารถพดูโน้มน้าวให้ผู้อื่น
สามารถปฏิบตัติามได้ 

2.93 มาก 1.50 น้อยที่สดุ 9.15 .00* 

8. ทา่นมีจริยธรรมที่จ าเป็นตอ่
เยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเที่ยว 

3.13 มาก 1.47 น้อยที่สดุ 11.38 .00* 
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ตาราง 13 (ตอ่) 

 
สมรรถนะ 

ชุมพร  
t 

 
Sig หลัง ความหมาย ก่อน ความหมาย 

3. การตัดสินใจและการประเมิน 3.16 มาก 1.48 น้อยที่สุด 19.01 .00* 

9. ทา่นมีกระบวนการในการ
ตดัสนิใจที่ท าให้ผู้อื่นยอมรับได้ 

3.13 มาก 1.50 น้อยที่สดุ 10.52 .00* 

10. ทา่นสามารถเลอืกแนวทางทีด่ี
ที่สดุในการปฏิบตังิานของการ
เยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเที่ยวได้ 

3.17 มาก 1.50 น้อยที่สดุ 10.81 .00* 

11. ทา่นรู้และเข้าใจถงึแหลง่
ทรัพยากรที่มคีวามจ าเป็นตอ่การ
ปฏิบตัิงาน 

3.17 มาก 1.43 น้อยที่สดุ 12.84 .00* 

4. การสอนและการอ านวยความ
สะดวก 

3.14 มาก 1.40 น้อยที่สุด 17.78 .00* 

12. ทา่นสามารถอ านวยความ
สะดวกกบันกัทอ่งเที่ยวได้ 

2.97 มาก 1.37 น้อยที่สดุ 8.20 .00* 

13. ทา่นสามารถให้ค าแนะน าการ
ทอ่งเที่ยวในจงัหวดัที่ตนอาศยัอยู่
ให้แก่นกัทอ่งเที่ยวได้ 

3.23 มาก 1.40 น้อยที่สดุ 10.19 .00* 

14. ทา่นถา่ยทอดประสบการณ์ที่
ตนเองมีให้นกัทอ่งเทีย่วได้ 

3.23 มาก 1.43 น้อยที่สดุ 11.12 .00* 

5. การดูแลสิ่งแวดล้อม 3.02 มาก 1.44 น้อยที่สุด 13.97 .00* 

15. ทา่นมจีริยธรรม และเคารพ
กฎเกณฑ์ตา่งๆด้านสิง่แวดล้อมใน
การทอ่งเที่ยว 

2.93 มาก 1.50 น้อยที่สดุ 7.80 .00* 

16. ทา่นได้รับการเรียนรู้เก่ียวกบั
ธรรมชาติและสิง่มชีีวิตตา่งๆรอบๆตวั
เองในทกุกิจกรรม 

3.00 มาก 1.43 น้อยที่สดุ 10.50 .00* 

17. ทา่นมีหลกัการในการจดัการ
และปฏิบตัิในสถานท่ีทอ่งเที่ยวได้ 

3.13 มาก 1.40 น้อยที่สดุ 10.47 .00* 
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ตาราง 13 (ตอ่) 

 
สมรรถนะ 

ชุมพร  
t 

 
Sig หลัง ความหมาย ก่อน ความหมาย 

6. การจัดการโปรแกรม 3.12 มาก 1.56 น้อย 18.48 .00* 

18. ทา่นสามารถออกแบบและ
พฒันาโปรแกรมการทอ่งเที่ยวได้ 

3.17 มาก 1.67 น้อย 9.13 .00* 

19. ทา่นสามารถน าโปรแกรมการ
ทอ่งเที่ยวไปใช้ได้ 

3.20 มาก 1.40 น้อยที่สดุ 10.66 .00* 

20. ทา่นสามารถอ านวยความ
สะดวก ควบคมุและดแูลให้โปรแกรม
การทอ่งเที่ยวประสบความส าเร็จได้ 

3.00 มาก 1.60 น้อย 8.23 .00* 

7. การจัดการความปลอดภยัและ
ความเสี่ยง 

3.12 มาก 1.52 น้อย 19.15 .00* 

21. ทา่นสามารถจดัการเร่ืองความ
ปลอดภยัให้แก่นกัทอ่งเทีย่วได้ 

3.23 มาก 1.50 น้อยที่สดุ 10.05 .00* 

22. ทา่นน าโปรแกรมการทอ่งเทีย่ว
ไปใช้ให้มคีวามมัน่ใจในความ
ปลอดภยัของนกัทอ่งเที่ยวได้ 

3.07 มาก 1.57 น้อย 10.20 .00* 

23. ทา่นสามารถจดัการความเสีย่ง
และสร้างความปลอดภยัให้กบั
นกัทอ่งเที่ยวในเร่ืองเก่ียวกบั
กฎหมายได้ 

3.10 มาก 1.40 น้อยที่สดุ 11.13 .00* 

24. ทา่นสามารถประเมินความ
เป็นไปได้และข้อจ ากดัตา่งๆของ
ความเสีย่งที่อาจจะเกิดขึน้ได้ 

3.07 มาก 1.60 น้อย 10.35 .00* 
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ตาราง 13 (ตอ่) 

 
สมรรถนะ 

ชุมพร  
t 

 
Sig หลัง ความหมาย ก่อน ความหมาย 

8. ความสามารถทางเทคนิค 3.36 มาก 1.54 น้อย 18.97 .00* 

25. ทา่นมีความเช่ียวชาญใน
กิจกรรมกลางแจ้ง 

3,30 มาก 1.60 น้อย 11.13 .00* 

26. ทา่นมีความสามารถพืน้ฐานและ
ประสบการณ์ในกิจกรรมกลางแจ้งที่
เก่ียวข้องกบัการทอ่งเทีย่ว 

3.20 มาก 1.47 น้อยที่สดุ 10.47 .00* 

27. ทา่นมีความเหมาะสมทีจ่ะได้รับ
ใบรับรองการเป็นเยาวชน
อาสาสมคัรการทอ่งเที่ยว 

3.37 มาก 1.57 น้อย 14.75 .00* 

คะแนนเฉลี่ยทัง้ 8 สมรรถนะ 3.10 มาก 1.49 น้อยที่สุด 18.32 .00* 

*P<.05 

ผลการทดสอบความแตกตา่งของระดบัการเป็นผู้น าจากแบบวดัการเป็นผู้น า  ก่อน(Pre-
test) และหลงั (Post-test) เข้าร่วมโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้งของกลุ่มเยาวชนอาสาสมคัรการ
ท่องเท่ียวจังหวัดชุมพร ซึ่งผลการทดสอบพบว่า ระดับการเป็นผู้ น าหลักทัง้ 8 ด้านก่อนเข้าร่วม

โปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้งอยู่ในระดบัน้อยท่ีสุด (�̅�= 1.49) ในขณะท่ี หลงัเข้าร่วมโปรแกรม

นนัทนาการกลางแจ้งอยู่ในระดบัมาก (�̅�= 3.10) ซึ่งเม่ือน ามาเปรียบเทียบโดยใช้สถิติทดสอบ t-
test พบว่า มีคา่ t เทา่กบั 18.32 มีคา่นยัส าคญัทางสถิติเทา่กบั .00* แสดงให้เห็นวา่ ระดบัการเป็น
ผู้น าจากแบบวัดการเป็นผู้น า ก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้งของเยาวชน
อาสาสมคัรการทอ่งเท่ียวจงัหวดัชมุพร มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  
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ตาราง 14 ผลการประเมินรายข้อของความพงึพอใจตอ่การเข้าร่วมโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้ง
เพ่ือสร้างเสริมการเป็นผู้น าของเยาวชนอาสาสมคัรการท่องเท่ียวจงัหวดัชมุพร 

(n=30) 
ประเด็น �̅� ความหมาย 

การปฺฏิสัมพันธ์กนั (Interacting People)   
1. ฉนัมีสว่นร่วมในกิจกรรมอยา่งตอ่เนื่อง 3.67 มากที่สดุ 
2. กิจกรรมท าให้เกิดการปฏิสมัพนัธ์กบัสมาชิกในกลุม่ 3.67 มากที่สดุ 
3. ผู้น ากิจกรรมมีความรู้ความสามารถในการจดักิจกรรม 3.63 มากที่สดุ 
4. ผู้น ากิจกรรมสามารถชว่ยกระตุ้นทา่นให้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 3.57 มากที่สดุ 
การจัดสถานที่ทางกายภาพ (The Physical Setting)   
5. วนัเวลาที่ใช้ในการจดักิจกรรม 3.53 มากที่สดุ 
6. ระยะเวลาที่ใช้จดักิจกรรมตอ่ครัง้ 3.53 มากที่สดุ 
7. สถานท่ีมีความเอือ้อ านวยตอ่การจดักิจกรรม 3.63 มากที่สดุ 
8. สถานท่ีมีความเหมาะสมและสอดคล้องตอ่รูปแบบกิจกรรม 3.70 มากที่สดุ 
อุปกรณ์ในการใช้เวลาว่าง (Leisure Object)   
9. ความเหมาะสมของอปุกรณ์ทีใ่ช้ในการจดักิจกรรม 3.60 มากที่สดุ 
10. วสัดอุปุกรณ์มีความเพียงพอกบัผู้ เข้าร่วม 3.37 มาก 
11. ความหลากหลายของวสัดอุปุกรณ์ที่ใช้ในการจดักิจกรรม 3.63 มากที่สดุ 
12. ความปลอดภยัของอปุกรณ์อนัจะเอือ้ตอ่การจดักิจกรรม 3.77 มากที่สดุ 
โครงสร้าง (Structure)   
13. ทา่นได้มีสว่นร่วมในการตัง้กฎกติกาในการเข้าร่วมกิจกรรม 3.43 มาก 
14. ทา่นสามารถปฏิบตัติามกติกาที่ก าหนดร่วมกนัได้ 3.77 มากที่สดุ 
15. ทา่นมีโอกาสในการแสดงความคดิเห็นตอ่ทกุกิจกรรม 3.50 มากที่สดุ 
16. ทา่นได้รับการเอาใจใสจ่ากผู้น ากิจกรรมและสมาชิกในกลุม่ 3.57 มากที่สดุ 
มีความสัมพนัธ์กัน (Relationship   
17. ผู้น าสามารถอธิบายรูปแบบกิจกรรมได้อยา่งเข้าใจงา่ย 3.73 มากที่สดุ 
18. สมาชิกในกลุม่ของทา่นให้ความร่วมมือในทกุกิจกรรม 3.57 มากที่สดุ 
19. ได้แลกเปลีย่นความคดิเห็นกบัผู้น าและสมาชิกในกลุม่ 3.87 มากที่สดุ 
20. ทา่นรู้สกึสนกุสนานเมื่อได้เข้าร่วมกิจกรรม 3.70 มากที่สดุ 
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ตาราง 14 (ตอ่) 

ประเด็น �̅� ความหมาย 
การเคลื่อนไหว (Animation)   
21. ผู้น าได้ให้ความชว่ยเหลอืทา่นในการเข้าร่วมกิจกรรม 3.67 มากที่สดุ 
22. ทุกกิจกรรมมีการสรุปผลเพื่อให้ท่านเข้าใจถึงวตัถุประสงค์และประโยชน์
จากการเข้าร่วมกิจกรรม 3.63 มากที่สดุ 
23. รูปแบบกิจกรรมช่วยให้ทา่นท าให้เกิดความลืน่ไหลในการเข้าร่วมกิจกรรม 3.73 มากที่สดุ 
24. ลกัษณะกิจกรรมช่วยให้ทา่นได้เคลือ่นไหวร่างกาย และเกิดการท างาน
ร่วมกบัผู้อื่น 3.60 

 
มากที่สดุ 

รวม 3.63 มากที่สุด 

 
จากตาราง 14 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการ

กลางแจ้งเพ่ือสร้างเสริมการเป็นผู้น าของเยาวชนอาสาสมคัรการท่องเท่ียวจงัหวดัชุมพร แสดงให้
เห็นว่า ภายหลงัการเข้าร่วมโปรแกรม เยาวชนอาสาสมคัรการท่องเท่ียวจงัหวดัชมุพร มีผลคะแนน

การประเมินความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ระดบัมากท่ีสุด (�̅�= 3.63)  เม่ือพิจารณารายข้อ 
พบว่า เยาวชนอาสาสมคัรการท่องเท่ียวจงัหวดัชมุพร มีผลคะแนนการประเมินความพึงพอใจโดย
รวมอยูใ่นเกณฑ์ระดบัมากท่ีสดุเป็นสว่นใหญ่ 

ตาราง 15 ผลการประเมินรายด้านของความพงึพอใจตอ่การเข้าร่วมโปรแกรมนนัทนาการ
กลางแจ้งเพ่ือสร้างเสริมการเป็นผู้น าของเยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียวจงัหวดัชมุพร 

(n=30) 

ความพึงพอใจ 
ผล 

�̅� ความหมาย 
การปฏิฺสมัพนัธ์กนั (Interacting  People) 3.63 มากที่สดุ 
การจดัสถานท่ีทางกายภาพ (The Physical Setting) 3.60 มากที่สดุ 
อปุกรณ์ในการใช้เวลาวา่ง (Leisure Object) 3.59 มากที่สดุ 
โครงสร้าง (Structure) 3.57 มากที่สดุ 
มีความสมัพนัธ์กนั (Relationship) 3.72 มากที่สดุ 
การเคลือ่นไหว (Animation) 3.67 มากที่สดุ 

รวม 3.628 มากที่สุด 
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จากตาราง 15 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการ
กลางแจ้งเพ่ือสร้างเสริมการเป็นผู้น าของเยาวชนอาสาสมคัรการการท่องเท่ียวจงัหวดัชมุพร แสดง
ให้เห็นว่า ภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรม เยาวชนอาสาสมัครการการท่องเท่ียวจังหวัดชุมพร มี
ความพึงพอใจโดยรวมต่อการเข้าร่วมโปรแกรมในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า 
เยาวชนอาสาสมคัรการการท่องเท่ียวจงัหวดัชมุพร มีผลคะแนนการประเมินความพึงพอใจอยู่ใน
เกณฑ์ระดบัมากท่ีสดุทกุด้าน 

 
2. ผล ก ารท ด ลอ งเย าวชน อ าส าส มั ค รก าร ท่ อ ง เที่ ย ว จั งห วั ด

นครศรีธรรมราช 
 

ตาราง 16 ความถ่ีและร้อยละของเยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียวจงัหวดันครศรีธรรมราช 

(n=30) 
ข้อมูลทั่วไป นครศรีธรรมราช 

จ านวน ร้อยละ 
เพศ ชาย 3 10 

 หญิง 27 90 
อาย ุ 15 ปี 6 20.0 

 16 ปี 5 16.7 
 17 ปี 9 30.0 
 18 ปี 1 3.3 
 19 ปี 8 26.7 
 20 ปี 1 3.3 

 
จากตาราง 16 พบว่า เยาวชนอาสาสมคัรการท่องเท่ียวจงัหวดันครศรีธรรมราช เป็นเพศ

หญิง จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 90 และเพศชาย จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10 มีอายุ
ระหว่าง 15-20 ปี ส่วนใหญ่มีอายุ 17 ปี จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 30 อายุ 19 ปี จ านวน 8 คน 
คิดเป็นร้อยละ 26.7 อายุ 15 ปี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 20 อายุ 16 ปี จ านวน 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.7 อาย ุ18 ปีและอาย ุ20 ปี จ านวน 1 คน คดิเป็นร้อยละ 3.3 ตามล าดบั 
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ตาราง 17 ผลการทดสอบความแตกตา่งของระดบัการเป็นผู้น าจากแบบวดัการเป็นผู้น าก่อนและ
หลงัเข้าร่วมโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้งของเยาวชนอาสาสมคัรการท่องเท่ียวจงัหวดั
นครศรีธรรมราช 

(n=30) 
 

สมรรถนะ 
นครศรีธรรมราช  

t 
 

Sig หลัง ความหมาย ก่อน ความหมาย 
1. ความรู้พืน้ฐาน 3.40 มาก 1.83 น้อย 15.30 .00* 

1. ทา่นมีความรู้เก่ียวกบัทรัพยากร
การทอ่งเที่ยวในจงัหวดัที่อาศยัอยู่ 

3.43 มาก 1.63 น้อย 12.95 .00* 

2. ทา่นมีความรู้เก่ียวกบั
ประวตัิศาสตร์ของสถานท่ีทอ่งเทีย่ว
ตา่งๆในจงัหวดัที่อาศยัอยู ่

2.97 มาก 1.93 น้อย 4.55 .00* 

3. ทา่นเข้าใจถึงหน้าที่ท่ีต้องปฏิบตัิ
ในการเป็นเยาวชนอาสาสมคัรการ
ทอ่งเที่ยว 

3.67 มากที่สดุ 2.10 น้อย 10.50 .00* 

4. ทา่นเข้าใจถึงการให้บริการแก่
นกัทอ่งเที่ยวที่ทา่นได้รับมอบหมาย 

3.50 มาก 1.63 น้อย 14.00 .00* 

2. การตระหนักรู้ตนเอง และการ
จัดการอย่างมอือาชพี 

3.36 มาก 1.78 น้อย 19.56 .00* 

5. ทา่นมีความตัง้ใจทีจ่ะดแูลเอาใจ
ใสน่กัทอ่งเทีย่วตลอดเวลา 

3.37 มาก 1.80 น้อย 12.64 .00* 

6. ทา่นรู้ถึงขดีความสามารถและ
ข้อจ ากดัของตนเองในการเป็น
เยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเที่ยว 

3.50 มาก 1.57 น้อย 12.20 .00* 

7. ทา่นสามารถพดูโน้มน้าวให้ผู้อื่น
สามารถปฏิบตัติามได้ 

3.10 มาก 1.97 น้อย 9.87 .00* 

8. ทา่นมีจริยธรรมที่จ าเป็นตอ่
เยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเที่ยว 

3.47 มาก 1.80 น้อย 13.81 .00* 
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ตาราง 17 (ตอ่) 

 
สมรรถนะ 

นครศรีธรรมราช  
t 

 
Sig หลัง ความหมาย ก่อน ความหมาย 

3. การตัดสินใจและการประเมิน 3.30 มาก 1.72 น้อย 15.62 .00* 

9. ทา่นมีกระบวนการในการ
ตดัสนิใจที่ท าให้ผู้อื่นยอมรับได้ 

3.13 มาก 1.70 น้อย 10.79 .00* 

10. ทา่นสามารถเลอืกแนวทางทีด่ี
ที่สดุในการปฏิบตังิานของการ
เยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเที่ยวได้ 

3.30 มาก 1.77 น้อย 8.63 .00* 

11. ทา่นรู้และเข้าใจถงึแหลง่
ทรัพยากรที่มคีวามจ าเป็นตอ่การ
ปฏิบตัิงาน 

3.47 มาก 1.70 น้อย 14.25 .00* 

4. การสอนและการอ านวยความ
สะดวก 

3.36 มาก 1.46 น้อยที่สุด 20.05 .00* 

12. ทา่นสามารถอ านวยความ
สะดวกกบันกัทอ่งเที่ยวได้ 

3.20 มาก 1.47 น้อยที่สดุ 11.47 .00* 

13. ทา่นสามารถให้ค าแนะน าการ
ทอ่งเที่ยวในจงัหวดัที่ตนอาศยัอยู่
ให้แก่นกัทอ่งเที่ยวได้ 

3.43 มาก 1.60 น้อย 13.45 .00* 

14. ทา่นถา่ยทอดประสบการณ์ที่
ตนเองมีให้นกัทอ่งเทีย่วได้ 

3.43 มาก 1.30 น้อยที่สดุ 15.06 .00* 

5. การดูแลสิ่งแวดล้อม 3.54 มากที่สุด 1.53 น้อย 22.43 .00* 

15. ทา่นมจีริยธรรม และเคารพ
กฎเกณฑ์ตา่งๆด้านสิง่แวดล้อมใน
การทอ่งเที่ยว 

3.67 มากที่สดุ 1.93 น้อย 12.10 .00* 

16. ทา่นได้รับการเรียนรู้เก่ียวกบั
ธรรมชาติและสิง่มชีีวิตตา่งๆรอบๆตวั
เองในทกุกิจกรรม 

3.70 มากที่สดุ 1.37 น้อยที่สดุ 15.93 .00* 

17. ทา่นมีหลกัการในการจดัการ
และปฏิบตัิในสถานท่ีทอ่งเที่ยวได้ 

3.27 มาก 1.30 น้อยที่สดุ 15.00 .00* 
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ตาราง 17 (ตอ่) 

 
สมรรถนะ 

นครศรีธรรมราช  
t 

 
Sig หลัง ความหมาย ก่อน ความหมาย 

6. การจัดการโปรแกรม 3.34 มาก 1.64 น้อย 16.75 .00* 

18. ทา่นสามารถออกแบบและ
พฒันาโปรแกรมการทอ่งเที่ยวได้ 

3.10 มาก 1.73 น้อย 9.79 .00* 

19. ทา่นสามารถน าโปรแกรมการ
ทอ่งเที่ยวไปใช้ได้ 

3.57 มากที่สดุ 1.33 น้อยที่สดุ 14.97 .00* 

20. ทา่นสามารถอ านวยความ
สะดวก ควบคมุและดแูลให้โปรแกรม
การทอ่งเที่ยวประสบความส าเร็จได้ 

3.37 มาก 1.87 น้อย 10.58 .00* 

7. การจัดการความปลอดภยัและ
ความเสี่ยง 

3.40 มาก 1.45 น้อยที่สุด 18.99 .00* 

21. ทา่นสามารถจดัการเร่ืองความ
ปลอดภยัให้แก่นกัทอ่งเทีย่วได้ 

3.47 มาก 1.33 น้อยที่สดุ 16.00 .00* 

22. ทา่นน าโปรแกรมการทอ่งเทีย่ว
ไปใช้ให้มคีวามมัน่ใจในความ
ปลอดภยัของนกัทอ่งเที่ยวได้ 

3.40 มาก 1.43 น้อยที่สดุ 12.67 .00* 

23. ทา่นสามารถจดัการความเสีย่ง
และสร้างความปลอดภยัให้กบั
นกัทอ่งเที่ยวในเร่ืองเก่ียวกบั
กฎหมายได้ 

3.30 มาก 1.67 น้อย 8.66 .00* 

24. ทา่นสามารถประเมินความ
เป็นไปได้และข้อจ ากดัตา่งๆของ
ความเสีย่งที่อาจจะเกิดขึน้ได้ 

3.43 มาก 1.37 น้อยที่สดุ 10.35 .00* 
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ตาราง 17 (ตอ่) 

 
สมรรถนะ 

นครศรีธรรมราช  
t 

 
Sig หลัง ความหมาย ก่อน ความหมาย 

8. ความสามารถทางเทคนิค 3.44 มาก 1.77 น้อย 17.15 .00* 

25. ทา่นมีความเช่ียวชาญใน
กิจกรรมกลางแจ้ง 

3.33 มาก 1.60 น้อย 12.10 .00* 

26. ทา่นมีความสามารถพืน้ฐานและ
ประสบการณ์ในกิจกรรมกลางแจ้งที่
เก่ียวข้องกบัการทอ่งเทีย่ว 

3.43 มาก 1.67 น้อยที่สดุ 12.50 .00* 

27. ทา่นมีความเหมาะสมทีจ่ะได้รับ
ใบรับรองการเป็นเยาวชน
อาสาสมคัรการทอ่งเที่ยว 

3.57 มาก 2.03 น้อย 10.25 .00* 

คะแนนเฉลี่ยทัง้ 8 สมรรถนะ 3.39 มาก 1.65 น้อย 18.23 .00* 

*P<.05 

ผลการทดสอบความแตกตา่งของระดบัการเป็นผู้น าจากแบบวดัการเป็นผู้น า ก่อน(Pre-
test) และหลงั (Post-test) เข้าร่วมโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้งของกลุ่มเยาวชนอาสาสมคัรการ
ท่องเท่ียวจงัหวดันครศรีธรรมราช ซึ่งผลการทดสอบพบว่า ระดบัการเป็นผู้น าหลกัทัง้ 8 ด้านก่อน

เข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้งอยู่ในระดับน้อย (�̅�= 1.65) ในขณะท่ี หลังเข้าร่วม

โปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้งอยู่ในระดบัมาก (�̅�= 3.39) ซึ่งเม่ือน ามาเปรียบเทียบโดยใช้สถิติ
ทดสอบ t-test พบว่า มีค่า t เท่ากับ 18.23 มีค่านัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ .00* แสดงให้เห็นว่า 
ระดบัการเป็นผู้น าจากแบบวดัการเป็นผู้น า ก่อนและหลงัเข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้ง
ของเยาวชนอาสาสมคัรการท่องเท่ียวจงัหวดันครศรีธรรมราช มีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั .05  
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ตาราง 18 ผลการประเมินรายข้อของความพงึพอใจตอ่การเข้าร่วมโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้ง
เพ่ือสร้างเสริมการเป็นผู้น าของเยาวชนอาสาสมคัรการท่องเท่ียวจงัหวดันครศรีธรรมราช 

(n=30) 
ประเด็น �̅� ความหมาย 

การปฺฏิสัมพันธ์กนั (Interacting People)   
1. ฉนัมีสว่นร่วมในกิจกรรมอยา่งตอ่เนื่อง 3.87 มากที่สดุ 
2. กิจกรรมท าให้เกิดการปฏิสมัพนัธ์กบัสมาชิกในกลุม่ 3.83 มากที่สดุ 
3. ผู้น ากิจกรรมมีความรู้ความสามารถในการจดักิจกรรม 3.67 มากที่สดุ 
4. ผู้น ากิจกรรมสามารถชว่ยกระตุ้นทา่นให้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 3.77 มากที่สดุ 
การจัดสถานที่ทางกายภาพ (The Physical Setting)   
5. วนัเวลาที่ใช้ในการจดักิจกรรม 3.70 มากที่สดุ 
6. ระยะเวลาที่ใช้จดักิจกรรมตอ่ครัง้ 3.53 มากที่สดุ 
7. สถานท่ีมีความเอือ้อ านวยตอ่การจดักิจกรรม 3.87 มากที่สดุ 
8. สถานท่ีมีความเหมาะสมและสอดคล้องตอ่รูปแบบกิจกรรม 3.73 มากที่สดุ 
อุปกรณ์ในการใช้เวลาว่าง (Leisure Object)   
9. ความเหมาะสมของอปุกรณ์ทีใ่ช้ในการจดักิจกรรม 3.70 มากที่สดุ 
10. วสัดอุปุกรณ์มีความเพียงพอกบัผู้ เข้าร่วม 3.93 มากที่สดุ 
11. ความหลากหลายของวสัดอุปุกรณ์ที่ใช้ในการจดักิจกรรม 3.90 มากที่สดุ 
12. ความปลอดภยัของอปุกรณ์อนัจะเอือ้ตอ่การจดักิจกรรม 3.93 มากที่สดุ 
โครงสร้าง (Structure)   
13. ทา่นได้มีสว่นร่วมในการตัง้กฎกติกาในการเข้าร่วมกิจกรรม 3.67 มาก 
14. ทา่นสามารถปฏิบตัติามกติกาที่ก าหนดร่วมกนัได้ 3.87 มากที่สดุ 
15. ทา่นมีโอกาสในการแสดงความคดิเห็นตอ่ทกุกิจกรรม 3.77 มากที่สดุ 
16. ทา่นได้รับการเอาใจใสจ่ากผู้น ากิจกรรมและสมาชิกในกลุม่ 3.90 มากที่สดุ 
มีความสัมพนัธ์กัน (Relationship   
17. ผู้น าสามารถอธิบายรูปแบบกิจกรรมได้อยา่งเข้าใจงา่ย 3.80 มากที่สดุ 
18. สมาชิกในกลุม่ของทา่นให้ความร่วมมือในทกุกิจกรรม 3.87 มากที่สดุ 
19. ได้แลกเปลีย่นความคดิเห็นกบัผู้น าและสมาชิกในกลุม่ 3.73 มากที่สดุ 
20. ทา่นรู้สกึสนกุสนานเมื่อได้เข้าร่วมกิจกรรม 3.90 มากที่สดุ 
การเคลื่อนไหว (Animation)   
21. ผู้น าได้ให้ความชว่ยเหลอืทา่นในการเข้าร่วมกิจกรรม 3.73 มากที่สดุ 
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ตาราง 18 (ตอ่) 

ประเด็น �̅� ความหมาย 
การเคลื่อนไหว (Animation)   
22. ทุกกิจกรรมมีการสรุปผลเพื่อให้ท่านเข้าใจถึงวตัถุประสงค์และประโยชน์
จากการเข้าร่วมกิจกรรม 3.87 มากที่สดุ 
23. รูปแบบกิจกรรมช่วยให้ทา่นท าให้เกิดความลืน่ไหลในการเข้าร่วมกิจกรรม 3.80 มากที่สดุ 
24. ลกัษณะกิจกรรมช่วยให้ทา่นได้เคลือ่นไหวร่างกาย และเกิดการท างาน
ร่วมกบัผู้อื่น 3.90 

 
มากที่สดุ 

รวม 3.80 มากที่สุด 

 
จากตางราง 18 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการ

กลางแจ้งเพ่ือสร้างเสริมการเป็นผู้น าของเยาวชนอาสาสมคัรการท่องเท่ียวจงัหวดันครศรีธรรมราช 
แสดงให้เห็นว่า ภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรม กลุ่มตวัอย่างมีผลคะแนนการประเมินความพึง

พอใจโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ระดบัมากท่ีสดุ (�̅�= 3.801) เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมี
ผลคะแนนการประเมินความพงึพอใจโดยรวมอยูใ่นเกณฑ์ระดบัมากท่ีสดุ 

ตาราง 19 ผลการประเมินรายด้านของความพงึพอใจตอ่การเข้าร่วมโปรแกรมนนัทนาการ
กลางแจ้งเพ่ือสร้างเสริมการเป็นผู้น าของเยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียวจงัหวดันครศรีธรรมราช 

(n=30) 

ความพึงพอใจ 
ผล 

�̅� ความหมาย 
การปฏิฺสมัพนัธ์กนั (Interacting  People) 3.78 มากที่สดุ 
การจดัสถานท่ีทางกายภาพ (The Physical Setting) 3.70 มากที่สดุ 
อปุกรณ์ในการใช้เวลาวา่ง (Leisure Object) 3.87 มากที่สดุ 
โครงสร้าง (Structure) 3.80 มากที่สดุ 
มีความสมัพนัธ์กนั (Relationship) 3.83 มากที่สดุ 
การเคลือ่นไหว (Animation) 3.83 มากที่สดุ 

รวม 3.80 มากที่สุด 
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จากตาราง 19 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการ
กลางแจ้งเพ่ือสร้างเสริมการเป็นผู้ น าของเยาวชนอาสาสมัครการการท่องเท่ียวจังหวัด
นครศรีธรรมราช แสดงให้เห็นว่า ภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรม เยาวชนอาสาสมัครการการ
ท่องเท่ียวจงัหวดันครศรีธรรมราช มีความพึงพอใจโดยรวมต่อการเข้าร่วมโปรแกรมในระดบัมาก
ท่ีสดุ เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า เยาวชนอาสาสมคัรการการท่องเท่ียวจงัหวดันครศรีธรรมราช มี
ผลคะแนนการประเมินความพงึพอใจอยูใ่นเกณฑ์ระดบัมากท่ีสดุทกุด้าน 

 
3. ผลการทดลองเยาวชนอาสาสมัครการท่องเที่ยวพัทลุง 

ตาราง 20 ความถ่ีและร้อยละของเยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียวจงัหวดัพทัลงุ 

(n=30) 
ข้อมูลทั่วไป พัทลุง 

จ านวน ร้อยละ 
เพศ ชาย 9 30 

 หญิง 21 70 
อาย ุ 15 ปี 7 23.3 

 16 ปี 4 13.3 
 17 ปี 3 10.0 
 18 ปี 4 13.3 
 19 ปี 11 36.7 
 20 ปี 1 3.3 

 
จากตาราง 20 พบว่า เยาวชนอาสาสมคัรการท่องเท่ียวจงัหวดัพทัลงุ ส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 70 และเพศชาย จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 30 มีอายุ
ระหว่าง 15-20 ปี ส่วนใหญ่มีอายุ 19 ปี จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 36.7 อายุ 15 ปี จ านวน 7 
คน คิดเป็นร้อยละ 23.3 อาย ุ16 ปี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 อาย ุ18 ปี จ านวน 4 คน คิด
เป็นร้อยละ 13.3 อายุ 17 ปี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 และอายุ 20 ปี จ านวน 1 คน คิด
เป็นร้อยละ 3.3 ตามล าดบั 
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ตาราง 21 ผลการทดสอบความแตกตา่งของระดบัการเป็นผู้น าจากแบบวดัการเป็นผู้น าก่อนและ
หลงัเข้าร่วมโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้งของเยาวชนอาสาสมคัรการท่องเท่ียวจงัหวดัพทัลงุ 

(n=30) 
 

สมรรถนะ 
พัทลุง  

t 
 

Sig หลัง ความหมาย ก่อน ความหมาย 
1. ความรู้พืน้ฐาน 3.23 มาก 2.02 น้อย 31.75 .00* 

1. ทา่นมีความรู้เก่ียวกบัทรัพยากร
การทอ่งเที่ยวในจงัหวดัที่อาศยัอยู่ 

3.30 มาก 2.03 น้อย 13.32 .00* 

2. ทา่นมีความรู้เก่ียวกบั
ประวตัิศาสตร์ของสถานท่ีทอ่งเทีย่ว
ตา่งๆในจงัหวดัที่อาศยัอยู ่

3.03 มาก 2.00 น้อย 31.00 .00* 

3. ทา่นเข้าใจถึงหน้าที่ท่ีต้องปฏิบตัิ
ในการเป็นเยาวชนอาสาสมคัรการ
ทอ่งเที่ยว 

3.37 มาก 2.20 น้อย 16.86 .00* 

4. ทา่นเข้าใจถึงการให้บริการแก่
นกัทอ่งเที่ยวที่ทา่นได้รับมอบหมาย 

3.20 มาก 1.83 น้อย 15.27 .00* 

2. การตระหนักรู้ตนเอง และการ
จัดการอย่างมอือาชพี 

3.29 มาก 2.08 น้อย 19.37 .00* 

5. ทา่นมีความตัง้ใจทีจ่ะดแูลเอาใจ
ใสน่กัทอ่งเทีย่วตลอดเวลา 

3.27 มาก 2.03 น้อย 13.40 .00* 

6. ทา่นรู้ถึงขดีความสามารถและ
ข้อจ ากดัของตนเองในการเป็น
เยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเที่ยว 

3.23 มาก 2.07 น้อย 9.14 .00* 

7. ทา่นสามารถพดูโน้มน้าวให้ผู้อื่น
สามารถปฏิบตัติามได้ 

3.23 มาก 2.07 น้อย 13.86 .00* 

8. ทา่นมีจริยธรรมที่จ าเป็นตอ่
เยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเที่ยว 

3.40 มาก 2.13 น้อย 11.90 .00* 
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ตาราง 21 (ตอ่) 

 
สมรรถนะ 

พัทลุง  
t 

 
Sig หลัง ความหมาย ก่อน ความหมาย 

3. การตัดสินใจและการประเมิน 3.26 มาก 2.19 น้อย 28.72 .00* 

9. ทา่นมีกระบวนการในการ
ตดัสนิใจที่ท าให้ผู้อื่นยอมรับได้ 

3.17 มาก 2.13 น้อย 31.00 .00* 

10. ทา่นสามารถเลอืกแนวทางทีด่ี
ที่สดุในการปฏิบตังิานของการ
เยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเที่ยวได้ 

3.33 มาก 2.17 น้อย 16.86 .00* 

11. ทา่นรู้และเข้าใจถงึแหลง่
ทรัพยากรที่มคีวามจ าเป็นตอ่การ
ปฏิบตัิงาน 

3.27 มาก 2.27 น้อย 12.04 .00* 

4. การสอนและการอ านวยความ
สะดวก 

3.31 มาก 2.18 น้อย 14.30 .00* 

12. ทา่นสามารถอ านวยความ
สะดวกกบันกัทอ่งเที่ยวได้ 

3.17 มาก 1.90 น้อย 10.85 .00* 

13. ทา่นสามารถให้ค าแนะน าการ
ทอ่งเที่ยวในจงัหวดัที่ตนอาศยัอยู่
ให้แก่นกัทอ่งเที่ยวได้ 

3.47 มาก 2.33 น้อย 9.87 .00* 

14. ทา่นถา่ยทอดประสบการณ์ที่
ตนเองมีให้นกัทอ่งเทีย่วได้ 

3.30 มาก 2.30 น้อย 9.32 .00* 

5. การดูแลสิ่งแวดล้อม 3.39 มาก 2.29 น้อย 12.14 .00* 

15. ทา่นมจีริยธรรม และเคารพ
กฎเกณฑ์ตา่งๆด้านสิง่แวดล้อมใน
การทอ่งเที่ยว 

3.37 มาก 2.30 น้อย 9.13 .00* 

16. ทา่นได้รับการเรียนรู้เก่ียวกบั
ธรรมชาติและสิง่มชีีวิตตา่งๆรอบๆตวั
เองในทกุกิจกรรม 

3.37 มาก 2.23 น้อย 8.00 .00* 

17. ทา่นมีหลกัการในการจดัการ
และปฏิบตัิในสถานท่ีทอ่งเที่ยวได้ 

3.43 มาก 2.33 น้อย 7.94 .00* 
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ตาราง 21 (ตอ่) 

 
สมรรถนะ 

พัทลุง  
t 

 
Sig หลัง ความหมาย ก่อน ความหมาย 

6. การจัดการโปรแกรม 3.11 มาก 1.99 น้อย 14.50 .00* 

18. ทา่นสามารถออกแบบและ
พฒันาโปรแกรมการทอ่งเที่ยวได้ 

2.87 มาก 1.83 น้อย 9.20 .00* 

19. ทา่นสามารถน าโปรแกรมการ
ทอ่งเที่ยวไปใช้ได้ 

3.23 มาก 1.97 น้อย 10.01 .00* 

20. ทา่นสามารถอ านวยความ
สะดวก ควบคมุและดแูลให้โปรแกรม
การทอ่งเที่ยวประสบความส าเร็จได้ 

3.23 มาก 1.97 น้อย 11.90 .00* 

7. การจัดการความปลอดภยัและ
ความเสี่ยง 

3.23 มาก 2.04 น้อย 17.40 .00* 

21. ทา่นสามารถจดัการเร่ืองความ
ปลอดภยัให้แก่นกัทอ่งเทีย่วได้ 

3.27 มาก 2.00 น้อย 13.32 .00* 

22. ทา่นน าโปรแกรมการทอ่งเทีย่ว
ไปใช้ให้มคีวามมัน่ใจในความ
ปลอดภยัของนกัทอ่งเที่ยวได้ 

3.27 มาก 2.00 น้อย 13.32 .00* 

23. ทา่นสามารถจดัการความเสีย่ง
และสร้างความปลอดภยัให้กบั
นกัทอ่งเที่ยวในเร่ืองเก่ียวกบั
กฎหมายได้ 

3.20 มาก 2.03 น้อย 9.87 .00* 

24. ทา่นสามารถประเมินความ
เป็นไปได้และข้อจ ากดัตา่งๆของ
ความเสีย่งที่อาจจะเกิดขึน้ได้ 

3.20 มาก 2.13 น้อย 11.22 .00* 
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ตาราง 21 (ตอ่) 

 
สมรรถนะ 

พัทลุง  
t 

 
Sig หลัง ความหมาย ก่อน ความหมาย 

8. ความสามารถทางเทคนิค 3.19 มาก 2.08 น้อย 33.40 .00* 

25. ทา่นมีความเช่ียวชาญใน
กิจกรรมกลางแจ้ง 

3.10 มาก 2.00 น้อย 19.75 .00* 

26. ทา่นมีความสามารถพืน้ฐานและ
ประสบการณ์ในกิจกรรมกลางแจ้งที่
เก่ียวข้องกบัการทอ่งเทีย่ว 

3.17 มาก 2.07 น้อย 19.75 .00* 

27. ทา่นมีความเหมาะสมทีจ่ะได้รับ
ใบรับรองการเป็นเยาวชน
อาสาสมคัรการทอ่งเที่ยว 

3.30 มาก 2.17 น้อย 17.96 .00* 

คะแนนเฉลี่ยทัง้ 8 สมรรถนะ 3.25 มาก 2.10 น้อย 21.45 .00* 

*P<.05 

ผลการทดสอบความแตกตา่งของระดบัการเป็นผู้น าจากแบบวดัการเป็นผู้น า ก่อน(Pre-
test) และหลงั (Post-test) เข้าร่วมโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้งของกลุ่มเยาวชนอาสาสมคัรการ
ท่องเท่ียวจังหวดัพัทลุง ซึ่งผลการทดสอบพบว่า ระดบัการเป็นผู้น าหลักทัง้ 8 ด้านก่อนเข้าร่วม

โปรแกรมนันทนาการกลางแจ้งอยู่ในระดับน้อย (�̅�= 2.10) ในขณะท่ี หลังเข้าร่วมโปรแกรม

นนัทนาการกลางแจ้งอยู่ในระดบัมาก (�̅�= 3.25) ซึ่งเม่ือน ามาเปรียบเทียบโดยใช้สถิติทดสอบ t-
test พบว่า มีคา่ t เทา่กบั 21.45 มีคา่นยัส าคญัทางสถิตเิทา่กบั .00* แสดงให้เห็นวา่ ระดบัการเป็น
ผู้น าจากแบบวัดการเป็นผู้น า ก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้งของเยาวชน
อาสาสมคัรการทอ่งเท่ียวจงัหวดัพทัลงุ มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
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ตาราง 22 ผลการประเมินรายข้อของความพงึพอใจตอ่การเข้าร่วมโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้ง
เพ่ือสร้างเสริมการเป็นผู้น าของเยาวชนอาสาสมคัรการท่องเท่ียวจงัหวดัพทัลงุ 

(n=30) 
ประเด็น �̅� ความหมาย 

การปฺฏิสัมพันธ์กนั (Interacting People)   
1. ฉนัมีสว่นร่วมในกิจกรรมอยา่งตอ่เนื่อง 3.60 มากที่สดุ 
2. กิจกรรมท าให้เกิดการปฏิสมัพนัธ์กบัสมาชิกในกลุม่ 3.57 มากที่สดุ 
3. ผู้น ากิจกรรมมีความรู้ความสามารถในการจดักิจกรรม 3.43 มาก 
4. ผู้น ากิจกรรมสามารถชว่ยกระตุ้นทา่นให้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 3.53 มากที่สดุ 
การจัดสถานที่ทางกายภาพ (The Physical Setting)   
5. วนัเวลาที่ใช้ในการจดักิจกรรม 3.33 มาก 
6. ระยะเวลาที่ใช้จดักิจกรรมตอ่ครัง้ 3.40 มาก 
7. สถานท่ีมีความเอือ้อ านวยตอ่การจดักิจกรรม 3.50 มากที่สดุ 
8. สถานท่ีมีความเหมาะสมและสอดคล้องตอ่รูปแบบกิจกรรม 3.57 มากที่สดุ 
อุปกรณ์ในการใช้เวลาว่าง (Leisure Object)   
9. ความเหมาะสมของอปุกรณ์ทีใ่ช้ในการจดักิจกรรม 3.70 มากที่สดุ 
10. วสัดอุปุกรณ์มีความเพียงพอกบัผู้ เข้าร่วม 3.73 มากที่สดุ 
11. ความหลากหลายของวสัดอุปุกรณ์ที่ใช้ในการจดักิจกรรม 3.60 มากที่สดุ 
12. ความปลอดภยัของอปุกรณ์อนัจะเอือ้ตอ่การจดักิจกรรม 3.60 มากที่สดุ 
โครงสร้าง (Structure)   
13. ทา่นได้มีสว่นร่วมในการตัง้กฎกติกาในการเข้าร่วมกิจกรรม 3.40 มาก 
14. ทา่นสามารถปฏิบตัติามกติกาที่ก าหนดร่วมกนัได้ 3.60 มากที่สดุ 
15. ทา่นมีโอกาสในการแสดงความคดิเห็นตอ่ทกุกิจกรรม 3.37 มาก 
16. ทา่นได้รับการเอาใจใสจ่ากผู้น ากิจกรรมและสมาชิกในกลุม่ 3.53 มากที่สดุ 
มีความสัมพนัธ์กัน (Relationship   
17. ผู้น าสามารถอธิบายรูปแบบกิจกรรมได้อยา่งเข้าใจงา่ย 3.70 มากที่สดุ 
18. สมาชิกในกลุม่ของทา่นให้ความร่วมมือในทกุกิจกรรม 3.50 มากที่สดุ 
19. ได้แลกเปลีย่นความคดิเห็นกบัผู้น าและสมาชิกในกลุม่ 3.57 มากที่สดุ 
20. ทา่นรู้สกึสนกุสนานเมื่อได้เข้าร่วมกิจกรรม 3.70 มากที่สดุ 
การเคลื่อนไหว (Animation)   
21. ผู้น าได้ให้ความชว่ยเหลอืทา่นในการเข้าร่วมกิจกรรม 3.73 มากที่สดุ 
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ตาราง 22 (ตอ่)  

ข้อความ �̅� ความหมาย 
การเคลื่อนไหว (Animation)   
22. ทุกกิจกรรมมีการสรุปผลเพื่อให้ท่านเข้าใจถึงวตัถุประสงค์และประโยชน์
จากการเข้าร่วมกิจกรรม 3.57 มากที่สดุ 
23. รูปแบบกิจกรรมช่วยให้ทา่นท าให้เกิดความลืน่ไหลในการเข้าร่วมกิจกรรม 3.60 มากที่สดุ 
24. ลกัษณะกิจกรรมช่วยให้ทา่นได้เคลือ่นไหวร่างกาย และเกิดการท างาน
ร่วมกบัผู้อื่น 3.77 

 
มากที่สดุ 

รวม 3.57 มากที่สุด 

 
จากตางราง 22 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการ

กลางแจ้งเพ่ือสร้างเสริมการเป็นผู้น าของเยาวชนอาสาสมคัรการท่องเท่ียวจงัหวดัพทัลุง แสดงให้
เห็นว่า ภายหลงัการเข้าร่วมโปรแกรม กลุ่มตวัอย่างมีผลคะแนนการประเมินความพึงพอใจโดย

รวมอยู่ในเกณฑ์ระดบัมากท่ีสุด (�̅�= 3.57) เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีผลคะแนน
การประเมินความพงึพอใจโดยรวมอยูใ่นเกณฑ์ระดบัมากท่ีสดุ 

ตาราง 23 ผลการประเมินรายด้านของความพงึพอใจตอ่การเข้าร่วมโปรแกรมนนัทนาการ
กลางแจ้งเพ่ือสร้างเสริมการเป็นผู้น าของเยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียวจงัหวดัพทัลงุ 

(n=30) 

ความพึงพอใจ 
ผล 

�̅� ความหมาย 
การปฏิฺสมัพนัธ์กนั (Interacting  People) 3.53 มากที่สดุ 
การจดัสถานท่ีทางกายภาพ (The Physical Setting) 3.45 มาก 
อปุกรณ์ในการใช้เวลาวา่ง (Leisure Object) 3.66 มากที่สดุ 
โครงสร้าง (Structure) 3.48 มาก 
มีความสมัพนัธ์กนั (Relationship) 3.62 มากที่สดุ 
การเคลือ่นไหว (Animation) 3.67 มากที่สดุ 

รวม 3.57 มากที่สุด 
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จากตาราง 23 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการ
กลางแจ้งเพ่ือสร้างเสริมการเป็นผู้น าของเยาวชนอาสาสมคัรการการท่องเท่ียวจงัหวดัพทัลงุ แสดง
ให้เห็นว่า ภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรม เยาวชนอาสาสมัครการการท่องเท่ียวจังหวัดพัทลุง มี
ความพึงพอใจโดยรวมต่อการเข้าร่วมโปรแกรมในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า 
เยาวชนอาสาสมคัรการการท่องเท่ียวจงัหวดัพทัลงุ มีผลคะแนนการประเมินความพึงพอใจอยู่ใน
เกณฑ์ระดบัมากท่ีสดุทกุด้าน 



 

บทที่ 5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
ในการวิจยัเร่ืองการพฒันาโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้งเพ่ือสร้างเสริมการเป็นผู้น าของ

เยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียวมีความมุง่หมายของการวิจยัดงันี ้
1. เพ่ือศึกษาความต้องการโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้งเพ่ือสร้างเสริมการเป็น

ผู้น าของเยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียว 
2. เพ่ือพฒันาโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้งเพ่ือสร้างเสริมการเป็นผู้น าของเยาวชน

อาสาสมคัรการทอ่งเท่ียว 
3. เพ่ือศึกษาผลของการเข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้งเพ่ือสร้างเสริมการ

เป็นผู้น าของเยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียว 

สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยเร่ืองโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้งเพ่ือสร้างเสริมการเป็นผู้ น าของเยาวชน

อาสาสมคัรการทอ่งเท่ียว ผู้วิจยัได้เสนอการสรุปข้อมลูดงันี ้
ตอนที่ 1 การพัฒนาโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้งเพ่ือสร้างเสริมการเป็นผู้น า

ของเยาวชนอาสาสมัครการท่องเที่ยว 
1. ผลการศึกษาประเมินความต้องการการเข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการ

กลางแจ้งของเยาวชนอาสาสมัครการท่องเที่ยว 
ในการส ารวจข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินความต้องการในการเข้าร่วม

โปรแกรมนันทนาการกลางแจ้งของเยาวชนอาสาสมัครการท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 81.9 และเพศชาย จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 18.1 อายุ 15ปี 
จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 23.4 อาย1ุ6 ปี จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 17 อาย1ุ7 ปี จ านวน 
34 คน คิดเป็นร้อยละ 18.1อายุ 18 ปี จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 อายุ 19 ปี จ านวน 42 
คน คิดเป็นร้อยละ 22.3 และอายุ 20 ปี จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.9   ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชน
อาสาสมัครการท่องเท่ียวจังหวัดชุมพร จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 21.8  กลุ่มเยาวชน
อาสาสมัครการท่องเท่ียวจังหวัดสุราษฏร์ธานี จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 33.5 กลุ่มเยาวชน
อาสาสมัครการท่องเท่ียวจังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 22.3 และกลุ่ม
เยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียวจงัหวดัพทัลงุ จ านวน 42 คน คดิเป็นร้อยละ 22.3 
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การส ารวจความต้องการการเข้าร่วมโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้งของเยาวชน
อาสาสมคัรการท่องเท่ียวส่วนใหญ่ สามารถเข้าร่วมโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้ง ในชว่งวนัเสาร์
และวนัอาทิตย์ จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 54.3 และในช่วงวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ จ านวน 86 คน 
คดิเป็นร้อยละ 45.7 เวลาท่ีเหมาะสม คือ ช่วงเวลา 09.01-12.00 น. จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 
30.3 ช่วงเวลา 13.01-16.00 น.จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 25 ช่วงเวลา 16.01-20.00 น. 
จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 23.9 ช่วงก่อนเวลา 09.00 น. จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 11.2 
ช่วงเวลา 09.01-16.00 น. จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 8 และช่วงเวลา 12.01-13.00 น. จ านวน 
3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.6 ตามล าดับ โดยมีวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ
กลางแจ้ง 3 ล าดบัแรก คือ กิจกรรมนนัทนาการกลางแจ้งช่วยให้เกิดความสนกุสนาน คิดเป็นร้อย
ละ 13.67 ช่วยให้ผ่อนคลายร่างกายคิดเป็นร้อยละ 13.25  และช่วยท าให้ร่างกายสมส่วนและมี
สขุภาพดี คดิเป็นร้อยละ 11.57 ตามล าดบั 

การส ารวจความต้องการการเข้าร่วมโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้งของเยาวชน

อาสาสมัครการท่องเท่ียว โดยรวม อยู่ในระดับมาก (�̅�= 3.00) เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า 
กิจกรรมนันทนาการกลางแจ้งท่ีผู้ ตอบแบบสอบถามมีความต้องการในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ 

กิจกรรมริมชายหาดทัง้ทะเลน า้เค็ม หรือแหล่งน า้จืด (�̅�= 3.48) การออกไปเท่ียวเพ่ือการผ่อน

คลาย (�̅�= 3.44) การชมความสวยงามทางธรรมชาติ  เช่น ทิวทศัน์ สตัว์ป่า นก ดอกไม้ ปลา อ่ืนๆ 

(�̅�= 3.43) การไปเท่ียวนอกสถานท่ีและน าอาหารไปรับประทาน การรวมญาติในครอบครัว (�̅�= 

3.35) การพายเรือ หรือล่องแก่ง (พายเรือ ล่องแพ เรือคายัค เรือคานู เรือใบ อ่ืนๆ) ( �̅�= 3.32) 
ตามล าดบั กิจกรรมนนัทนาการกลางแจ้งท่ีมีความต้องการในระดบัมาก ได้แก่ การเย่ียมชมศนูย์
การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โครงการพระราชด าริ การถ่ายภาพกลางแจ้ง  การวาดภาพ งาน

จิตรกรรม หรืองานศิลปะและการศกึษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาตหิรือเส้นทางศกึษาธรรมชาต ิ(�̅�= 

3.19) การเดินเพ่ือความสนกุสนาน (ถนน ทางเท้า ทางเดิน หรือเส้นทางในชมุชน) (�̅�= 3.16) การ
เย่ียมชมสถานท่ีท่องเท่ียวทางประวตัิศาสตร์ และการอยู่ค่ายพกัแรม (เต็นท์  กระท่อม ท่ีพกัอาศยั

รูปแบบอ่ืน) (�̅�= 3.05) การเดินป่าบนเส้นทางเดินป่าทางธรรมชาติในเวลากลางวัน (�̅�= 2.98) 

กิจกรรมทางกายกลางแจ้ง กีฬากลางแจ้ง และเกมต่าง ๆ ท่ีปฏิบตัิกลางแจ้ง (�̅�= 2.96)  การว่าย

น า้ในสระว่ายน า้กลางแจ้ง (�̅�= 2.93) การป่ันจกัรยานบนถนน หรือเส้นทางจกัรยาน (�̅�= 2.91) 
การวิ่งเหยาะ ๆ หรือวิ่งส าหรับการออกก าลังกาย และการขับข่ีรถยนต์บนท้องถนนเพ่ือความ

เพลิดเพลิน (�̅�= 2.88) ตามล าดบักิจกรรมนันทนาการกลางแจ้งท่ีมีความต้องการในระดบัน้อย 

ได้แก่ การปีนหน้าผา การปีนหิน หรือการปีนภูเขา (�̅�= 2.49) การตกปลา (�̅�= 2.48) การขบัข่ีรถ
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วิบาก (ATV 4 ล้อ หรือ รถจักรยานยนต์วิบาก) (�̅�= 2.44) และ การป่ันจกัรยานเสือภูเขา (ถนน

วิบาก หรือถนนลกูรัง) (�̅�= 2.29) ตามล าดบั 
  

2. ผลการพัฒนาโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้งเพ่ือสร้างเสริมการเป็นผู้น า
ของเยาวชนอาสาสมัครการท่องเที่ยว 

การน าผลการประเมิน (Assessment) มาสร้างโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้ง
ตามหลกัการของ APIE ประกอบด้วย กิจกรรมนันทนาการกลางแจ้งเพ่ือสร้างเสริมการเป็นผู้น า
ของเยาวชนอาสาสมคัรการท่องเท่ียว จ านวน 8 สปัดาห์ ๆ ละ 3 ชัว่โมง ประกอบด้วยกิจกรรม 12 
ชุดกิจกรรม โดยแสดงค่า Face Validity  ของผู้ เช่ียวชาญ 5 คน พบว่า ช่ือของหัวข้อกิจกรรม 
เนือ้หากิจกรรม วัตถุประสงค์ การจัดกิจกรรม และ KPI ของกิจกรรมจ านวน12 ชุดกิจกรรม มี
คา่เฉล่ียความเหมาะสมทกุรายการ 

 
ตอนที่ 2 ผลการใช้โปรแกรมนันทนาการกลางแจ้งเพ่ือสร้างเสริมการเป็นผู้น า

ของเยาวชนอาสาสมัครการท่องเที่ยว 
1 ผลจากการทดลองโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้งเพ่ือสร้างเสริมการเป็นผู้น าของ

เยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียว 
- การทดสอบความแตกต่างของระดบัการเป็นผู้น าจากแบบวดัการเป็น ก่อนเข้า

ร่วม(Pretest) โปรแกรมนันทนาการกลางแจ้ง และหลังเข้าร่วม(Posttest)โปรแกรมนันทนาการ
กลางแจ้งผู้น าระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุของเยาวชนอาสาสมคัรการท่องเท่ียวจงัหวดั
สรุาษฏร์ธานี  

- การทดสอบความแตกต่างของระดบัการเป็นผู้น าจากแบบวดัการเป็น ก่อนเข้า
ร่วม(Pretest) โปรแกรมนันทนาการกลางแจ้ง และหลังเข้าร่วม(Posttest)โปรแกรมนันทนาการ
กลางแจ้งผู้น าภายในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมของเยาวชนอาสาสมคัรการท่องเท่ียวจงัหวัด
สรุาษฏร์ธานี 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 และ
เพศชาย จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 มีอายุระหว่าง 15-18 ปี ส่วนใหญ่มีอายุ 17 ปี 
จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 46.7 อายุ 16 ปี จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 30 อาย ุ18 ปี จ านวน 
5 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 และอายุ 15 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 ตามล าดบั และกลุ่ม
ควบคมุส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 70 และเพศชาย จ านวน 9 คน คิด
เป็นร้อยละ 30 ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุ 16 ปีและอายุ 17 ปี จ านวนช่วงอายุละ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 
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36.67 อายุ 15 ปี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33 และอาย ุ18 ปี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
10 และอาย ุ19 ปี คดิเป็นร้อยละ 3.33 ตามล าดบั 

ผลการทดสอบความแตกต่างของระดับการเป็นผู้น าจากแบบวัดการเป็นผู้ น า
ระหว่างกลุ่มทดลองกบักลุม่ควบคมุของกลุ่มเยาวชนอาสาสมคัรการท่องเท่ียวจงัหวดัสรุาษฏร์ธานี
ก่อนเข้าร่วม (Pre-test) โปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้ง ซึง่ผลการทดสอบพบวา่ ระดบัการเป็นผู้น า

หลกัทัง้ 8 ด้านของกลุม่ทดลองอยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ (�̅�= 1.30) ในขณะท่ี กลุม่ควบคมุมีระดบัการ

เป็นผู้ น าอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด (�̅�= 1.29) ซึ่งเม่ือน ามาเปรียบเทียบโดยใช้สถิติทดสอบ t-test 
พบว่า มีคา่ t เท่ากบั 1.93 มีคา่นยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั 0.75 แสดงให้เห็นว่า ระดบัการเป็นผู้น า
ระหวา่งกลุม่ทดลองกบักลุม่ควบคมุก่อนเข้าร่วมไมแ่ตกตา่งกนั 

ผลการทดสอบความแตกต่างของระดับการเป็นผู้น าจากแบบวัดการเป็นผู้ น า
ระหว่างกลุ่มทดลองหลงั (Post-test) เข้าร่วมโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้งและกลุ่มควบคมุของ
กลุ่มเยาวชนอาสาสมคัรการท่องเท่ียวจงัหวดัสรุาษฏร์ธานี ซึ่งผลการทดสอบพบว่า ระดบัการเป็น

ผู้น าหลกัทัง้ 8 ด้านของกลุ่มทดลองอยู่ในระดบัน้อย (�̅�= 2.32) ในขณะท่ี กลุ่มควบคมุมีระดบัการ

เป็นผู้น าอยู่ในระดบัน้อยท่ีสดุ (�̅�= 1.30) คะแนน ซึ่งเม่ือน ามาเปรียบเทียบโดยใช้สถิติทดสอบ t-
test พบว่า มีคา่ t เทา่กบั 14.11 มีคา่นยัส าคญัทางสถิติเทา่กบั .00* แสดงให้เห็นว่า คะแนนระดบั
การเป็นผู้น าหลงั 8 สปัดาห์ ของกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคมุมีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั .05 

ผลการทดสอบความแตกต่างของระดับการเป็นผู้น าจากแบบวัดการเป็นผู้ น า
ภายในกลุ่มทดลองก่อน (Pre-test) และหลัง(Post-test) เข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้ง
ของเยาวชนอาสาสมคัรการท่องเท่ียวจงัหวดัสุราษฏร์ธานี  ซึ่งผลการทดสอบพบว่า ระดบัการเป็น
ผู้น าหลกัทัง้ 8 ด้านของกลุ่มทดลองก่อนเข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้งอยู่ในระดบัน้อย

ท่ีสุด (�̅�= 1.29)  ในขณะท่ี หลงัเข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้งระดบัการเป็นผู้น าอยู่ใน

ระดับน้อย (�̅�= 2.32) ซึ่งเม่ือน ามาเปรียบเทียบโดยใช้สถิติทดสอบ t-test พบว่า มีค่า t เท่ากับ 
14.25 มีค่านยัส าคญัทางสถิติเท่ากับ .00* แสดงให้เห็นว่า ระดบัการเป็นผู้น าจากแบบวดัการเป็น
ผู้น าภายในกลุ่มทดลองก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้งของกลุ่มทดลองมี
ความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

ผลการทดสอบความแตกต่างของระดับการเป็นผู้น าจากแบบวัดการเป็นผู้ น า
ภายในกลุ่มควบคุมก่อน (Pre-test) สัปดาห์ท่ี 1 และหลังสัปดาห์ท่ี 8 (Post-test) ของเยาวชน
อาสาสมคัรการทอ่งเท่ียวจงัหวดัสรุาษฏร์ธานี ซึ่งผลการทดสอบพบวา่ ระดบัการเป็นผู้น าหลกัทัง้ 8 
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ด้านของกลุ่มควบคมุก่อนสปัดาห์ท่ี 1 อยู่ในระดบัน้อยท่ีสดุ (�̅�= 1.29) ในขณะท่ี หลงัสปัดาห์ท่ี 8 

อยู่ในระดบัน้อยท่ีสุด (�̅�= 1.30) ซึ่งเม่ือน ามาเปรียบเทียบโดยใช้สถิติทดสอบ t-test พบว่า มีค่า t 
เท่ากับ 0.27 คา่นยัส าคญัทางสถิติเท่ากับ .53 แสดงให้เห็นว่า ระดบัการเป็นผู้น าจากแบบวดัการ
เป็นผู้น าภายในกลุม่ควบคมุก่อนสปัดาห์ท่ี 1 และหลงัสปัดาห์ท่ี 8 ไมแ่ตกตา่งกนั 

ผลการประเมินความพึงพอใจตอ่การเข้าร่วมโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้งเพ่ือ
สร้างเสริมการเป็นผู้น าของเยาวชนอาสาสมคัรการการท่องเท่ียวจงัหวดัสรุาษฏร์ธานี แสดงให้เห็น
วา่ ภายหลงัการเข้าร่วมโปรแกรม กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจโดยรวมตอ่การเข้าร่วมโปรแกรมใน
ระดบัมากท่ีสดุ เม่ือพิจารณารายด้าน พบวา่ กลุ่มตวัอย่างมีผลคะแนนการประเมินความพึงพอใจ
อยูใ่นเกณฑ์ระดบัมากท่ีสดุทกุด้าน 

2. ผลจากการขยายผลโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้งเพื่อสร้างเสริมการเป็น
ผู้น าของเยาวชนอาสาสมัครการท่องเท่ียว 

- ค่าคะแนนการเป็นผู้ น าก่อนเข้าร่วมและหลังเข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการ
กลางแจ้งของทัง้ 3 กลุม่เยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียวและการอภิปรายผล (Focus Group) 

- ความพึงพอใจการเข้าร่วมเข้าร่วมโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้งเพ่ือสร้างเสริม
การเป็นผู้น าของเยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียว 

1. ผลการทดลองเยาวชนอาสาสมัครการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร 
เยาวชนอาสาสมัครการท่องเท่ียวจังหวัดชุมพร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 86.7 และเพศชาย จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 มีอายรุะหว่าง 
15-20 ปี ส่วนใหญ่มีอายุ 19 ปี จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 46.7 อายุ 18 ปี จ านวน 9 คน คิด
เป็นร้อยละ 30 และอาย ุ20 ปี จ านวน 7 คน คดิเป็นร้อยละ 23.3 ตามล าดบั 

ผลการทดสอบความแตกตา่งของระดบัการเป็นผู้น าจากแบบวดัการเป็นผู้น า 
ก่อน(Pre-test) และหลัง (Post-test) เข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้งของกลุ่มเยาวชน
อาสาสมคัรการท่องเท่ียวจงัหวดัชมุพร ซึ่งผลการทดสอบพบว่า ระดบัการเป็นผู้น าหลกัทัง้ 8 ด้าน

ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้งอยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ (�̅�= 1.49) ในขณะท่ี หลงัเข้าร่วม

โปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้งอยู่ในระดบัมาก (�̅�= 3.10) ซึ่งเม่ือน ามาเปรียบเทียบโดยใช้สถิติ
ทดสอบ t-test พบว่า มีค่า t เท่ากับ 18.32 มีค่านัยส าคญัทางสถิติเท่ากับ .00* แสดงให้เห็นว่า 
ระดบัการเป็นผู้น าจากแบบวดัการเป็นผู้น า ก่อนและหลงัเข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้ง
ของเยาวชนอาสาสมคัรการท่องเท่ียวจงัหวดัชมุพร มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05  
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ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้ง
เพ่ือสร้างเสริมการเป็นผู้น าของเยาวชนอาสาสมคัรการการท่องเท่ียวจงัหวดัชมุพร แสดงให้เห็นว่า 
ภายหลงัการเข้าร่วมโปรแกรม เยาวชนอาสาสมคัรการการท่องเท่ียวจงัหวดัชมุพร มีความพงึพอใจ
โดยรวมต่อการเข้าร่วมโปรแกรมในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า เยาวชน
อาสาสมัครการการท่องเท่ียวจังหวดัชุมพร มีผลคะแนนการประเมินความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์
ระดบัมากท่ีสดุทกุด้าน 

2. ผ ล ก ารท ด ลอ ง เย าวช น อ าส าส มั ค รก าร ท่ อ ง เที่ ย ว จั งห วั ด
นครศรีธรรมราช 

เยาวชนอาสาสมัครการท่องเท่ียวจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเพศหญิง 
จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 90 และเพศชาย จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10 มีอายรุะหว่าง 15-
20 ปี ส่วนใหญ่มีอายุ 17 ปี จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 30 อายุ 19 ปี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อย
ละ 26.7 อายุ 15 ปี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 20 อายุ 16 ปี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 
อาย ุ18 ปีและอาย ุ20 ปี จ านวน 1 คน คดิเป็นร้อยละ 3.3 ตามล าดบั 

ผลการทดสอบความแตกตา่งของระดบัการเป็นผู้น าจากแบบวดัการเป็นผู้น า 
ก่อน(Pre-test) และหลัง (Post-test) เข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้งของกลุ่มเยาวชน
อาสาสมคัรการท่องเท่ียวจงัหวดันครศรีธรรมราช ซึ่งผลการทดสอบพบว่า ระดบัการเป็นผู้น าหลกั

ทัง้ 8 ด้านก่อนเข้าร่วมโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้งอยู่ในระดบัน้อย (�̅�= 1.65) ในขณะท่ี หลงั

เข้าร่วมโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้งอยูใ่นระดบัมาก (�̅�= 3.39) ซึง่เม่ือน ามาเปรียบเทียบโดยใช้
สถิติทดสอบ t-test พบว่า มีคา่ t เท่ากบั 18.23 มีคา่นยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั .00* แสดงให้เห็นว่า 
ระดบัการเป็นผู้น าจากแบบวดัการเป็นผู้น า ก่อนและหลงัเข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้ง
ของเยาวชนอาสาสมคัรการท่องเท่ียวจงัหวดันครศรีธรรมราช มีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั .05  

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้ง
เพ่ือสร้างเสริมการเป็นผู้น าของเยาวชนอาสาสมคัรการการท่องเท่ียวจงัหวดันครศรีธรรมราช แสดง
ให้เห็นว่า ภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรม เยาวชนอาสาสมัครการการท่องเท่ียวจังหวัด
นครศรีธรรมราช มีความพึงพอใจโดยรวมตอ่การเข้าร่วมโปรแกรมในระดบัมากท่ีสดุ เม่ือพิจารณา
รายด้าน พบว่า เยาวชนอาสาสมัครการการท่องเท่ียวจังหวดันครศรีธรรมราช มีผลคะแนนการ
ประเมินความพงึพอใจอยูใ่นเกณฑ์ระดบัมากท่ีสดุทกุด้าน 

3. ผลการทดลองเยาวชนอาสาสมัครการท่องเที่ยวพัทลุง 
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เยาวชนอาสาสมัครการท่องเท่ียวจังหวัดพัทลุง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 70 และเพศชาย จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 30 มีอายุระหว่าง 
15-20 ปี ส่วนใหญ่มีอายุ 19 ปี จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 36.7 อายุ 15 ปี จ านวน 7 คน คิด
เป็นร้อยละ 23.3 อายุ 16 ปี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 อายุ 18 ปี จ านวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 13.3 อายุ 17 ปี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 และอายุ 20 ปี จ านวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.3 ตามล าดบั 

ผลการทดสอบความแตกตา่งของระดบัการเป็นผู้น าจากแบบวดัการเป็นผู้น า 
ก่อน(Pre-test) และหลัง (Post-test) เข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้งของกลุ่มเยาวชน
อาสาสมคัรการท่องเท่ียวจงัหวดัพทัลุง ซึ่งผลการทดสอบพบว่า ระดบัการเป็นผู้น าหลกัทัง้ 8 ด้าน

ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้งอยู่ในระดับน้อย (�̅�= 2.10) ในขณะท่ี หลังเข้าร่วม

โปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้งอยู่ในระดบัมาก (�̅�= 3.25) ซึ่งเม่ือน ามาเปรียบเทียบโดยใช้สถิติ
ทดสอบ t-test พบว่า มีค่า t เท่ากับ 21.45 มีค่านัยส าคญัทางสถิติเท่ากับ .00* แสดงให้เห็นว่า 
ระดบัการเป็นผู้น าจากแบบวดัการเป็นผู้น า ก่อนและหลงัเข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้ง
ของเยาวชนอาสาสมคัรการท่องเท่ียวจงัหวดัพทัลงุ มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05  

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้ง
เพ่ือสร้างเสริมการเป็นผู้น าของเยาวชนอาสาสมคัรการการท่องเท่ียวจงัหวดัพทัลงุ แสดงให้เห็นว่า 
ภายหลงัการเข้าร่วมโปรแกรม เยาวชนอาสาสมคัรการการทอ่งเท่ียวจงัหวดัพทัลงุ มีความพึงพอใจ
โดยรวมต่อการเข้าร่วมโปรแกรมในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า เยาวชน
อาสาสมคัรการการท่องเท่ียวจังหวัดพัทลุง มีผลคะแนนการประเมินความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์
ระดบัมากท่ีสดุทกุด้าน 
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ตาราง 24 เปรียบเทียบความแตกตา่งหลงัเข้าร่วมโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้งเพ่ือสร้างเสริม
การเป็นผู้น าของเยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียวในกลุม่ทดลอง (Research และกลุม่ขยายผล 
(Development) 

สมรรถนะการเป็นผู้น า Research Development 
สรุาษฏร์ธาน ี ชมุพร นครศรีธรรมราช พทัลงุ 

1. ความรู้พืน้ฐาน .00* .00* .00* .00* 
2. การตระหนกัรู้ตนเอง และการ
จดัการอยา่งมืออาชีพ 

.00* .00* .00* .00* 

3. การตดัสนิใจและการประเมิน .00* .00* .00* .00* 
4. การสอนและการอ านวยความ
สะดวก 

.00* .00* .00* .00* 

5. การดแูลสิง่แวดล้อม .00* .00* .00* .00* 
6. การจดัการโปรแกรม .00* .00* .00* .00* 
7. การจดัการความปลอดภยั
และความเสีย่ง 

.00* .00* .00* .00* 

8. ความสามารถทางเทคนิค .00* .00* .00* .00* 
รวม .00* .00* .00* .00* 

 
สรุปผลรวมการขยายผลโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้งเพ่ือสร้างเสริมการเป็นผู้น าของ

เยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียว จ านวน 3 จงัหวดั 
เยาวชนอาสาสมัครการท่องเท่ียวทัง้ 3 จังหวัดท่ีเข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการ

กลางแจ้งเพ่ือสร้างเสริมการเป็นผู้น าของเยาวชนอาสาสมคัรการท่องเท่ียว จ านวน จ านวน  12 ชุด
กิจกรรม จ านวน 8 สัปดาห์ ๆ ละ 3 ชั่วโมง พบว่า เยาวชนอาสาสมัครการท่องเท่ียวมีการ
เปล่ียนแปลงระดบัการเป็นผู้น าโดยรวมดีขึน้กวา่ก่อนการทดลอง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 
.05 จากข้อมลูดงักล่าว พบว่า คูมื่อโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้งเพ่ือสร้างเสริมการเป็นผู้น าของ
เยาวชนอาสาสมคัรการท่องเท่ียวนีมี้ประสิทธิภาพท่ีสามารถสร้างเสริมให้เยาวชนอาสาสมคัรการ
ทอ่งเท่ียวมีระดบัการเป็นผู้น าทัง้ 8 ด้าน ได้แก่ 1) ความรู้พืน้ฐาน 2) การตระหนกัรู้ตนเอง และการ
จดัการอย่างมืออาชีพ 3) การตดัสินใจและการประเมิน 4) การสอนและการอ านวยความสะดวก 
5) การดแูลสิ่งแวดล้อม 6) การจดัการโปรแกรม 7) การจดัการความปลอดภัยและความเส่ียง 8) 
ความสามารถทางเทคนิค ท่ีดีขึน้ภายหลงัการเข้าร่วมโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้ง 
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ข้อสรุปท่ีได้จากการอภิปรายกลุม่ 

จากการอภิปรายกลุ่มกับผู้ น าโปรแกรมและผู้ เช่ียวชาญทางด้านนันทนาการ
กลางแจ้ง มีข้อเสนอแนะดงันี ้

1.บางกิจกรรมมีความเส่ียงต่อการเกิดอุบตัิเหตุจากการเข้าร่วมกิจกรรมได้ จึง
ควรระมดัระวงัในการด าเนินกิจกรรม อีกทัง้ต้องมีแผนในการด าเนินงานเม่ือเกิดภาวะฉกุเฉิน 

2.กิจกรรมโดยส่วนใหญ่ต้องอาศยัผู้ เช่ียวชาญและประสบการณ์ในการด าเนิน
กิจกรรม  

3.อุปกรณ์ท่ีใช้ในบางกิจกรรมยังไม่เพียงพอให้ผู้ เข้าร่วมได้ปฏิบัติในช่วงเวลา
เดียวกนั จงึควรหาอปุกรณ์ให้เพียงพอ หรือหาอปุกรณ์ทดแทนเพ่ือให้ทกุคนได้เรียนรู้พร้อมๆกนั 

3) การหาค่าความเหมาะสมของคู่มือโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้งเพื่อ
สร้างเสริมการเป็นผู้น าของเยาวชนอาสาสมัครการท่องเท่ียว พบว่า คู่มือมีรูปแบบ 
เนือ้หา และการน าไปใช้ มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ีความเหมาะสมในระดับมากทุกรายการ 

ตาราง 25 คา่ประเมินคูมื่อโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้งเพ่ือสร้างเสริมการเป็นผู้น าของเยาวชน
อาสาสมคัรการทอ่งเท่ียว จากผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 5 ทา่น 

รายการประเมิน 𝒙 ความหมาย 
ด้านรูปแบบ 2.80 เหมาะสมมาก 
ด้านเนือ้หา 3.00 เหมาะสมมาก 
ด้านน าไปใช้ 2.80 เหมาะสมมาก 
รวม 2.87 เหมาะสมมาก 

 

อภปิรายผลการวิจัย 
ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจยั การพฒันาโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้งเพ่ือสร้าง

เสริมการเป็นผู้น าของเยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียว ผู้วิจยัน าเสนอการอภิปรายผลวิจยัได้ดงันี ้
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาความต้องการกิจกรรมนันทนาการกลางแจ้งของเยาวชน

อาสาสมัครการท่องเที่ยว 
เยาวชนอาสาสมัครการท่องเท่ียวมีความต้องการกิจกรรมนนัทนาการกลางแจ้ง 1) 

นนัทนาการกลางแจ้งอิงพืน้ดิน มีคา่เฉล่ียอยู่ท่ี 3.04 :ซึ่งอยู่ในระดบัมาก 2) นนัทนาการกลางแจ้ง
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อิงธรรมชาติ มีคา่เฉล่ียอยู่ท่ี 2.92 ซึ่งอยู่ในระดบัมาก 3) นนัทนาการกลางแจ้งอิงน า้ ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 
3.24 ซึ่งอยู่ในระดบัมาก โดยรวมทัง้ 2 ประเภทกิจกรรมอยู่ในระดบัมาก แต่เม่ือพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า รายข้อมีค่าเฉล่ียท่ีแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พิกเกรมและเจนกิน 
(Pigram & Jenkins, 2006) ท่ีกล่าว่าความต้องการนันทนาการเป็นเร่ืองของเง่ือนไขของการเข้า
ร่วมท่ีมีผลต่อการก าหนดเง่ือนไขเฉพาะและสมมติฐานต่าง ๆ เก่ียวกับบุคคล แนวคิดเก่ียวกับ 
ความต้องการนนัทนาการจะขึน้อยู่คณุลกัษณะเฉพาะของประชากร (เช่น อายุ รายได้ โครงสร้าง
ครอบครัว อาชีพและตวัชีว้ดัทางจิตวิทยา) ซึ่งความต้องการด้านนันทนาการสามารถนึกถึงการ
จดัล าดบัขัน้ของความต้องการทางนนัทนาการซึ่งแบง่เป็น 3 ระดบัของโอกาสทางนนัทนาการ คือ 
1) ความต้องการโอกาสเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมตามปรารถนา 2) ความต้องการโอกาสเพ่ือตระหนกัถึง
ประสบการณ์ท่ีปรารถนารวมถึงกิจกรรมท่ีต้องการ และ3) ความต้องการโอกาสเพ่ือตระหนกัถึง
ประโยชน์ท่ีเพิ่มขึน้นอกเหนือจากประสบการณ์ท่ีพึงพอใจ เพราะฉะนัน้ปัจจัยท่ีแสดงให้เห็นถึง
อิทธิพลในการตดัสินเข้าร่วมในนันทนาการ  แสดงถึงความแตกต่างระหว่างความต้องการหรือ
ความชอบในนนัทนาการและการจดัโอกาสเพ่ือเข้าใจได้ถึงความพึงพอใจและความปรารถนานัน้  
สอดคล้องกับ ฮาริสันและเออเพลดิง้ (Harrison & Erpelding, 2012) ท่ีกล่าวว่า การหาความ
ต้องการของผู้ เข้าร่วมเป็นสิ่งท่ีมีความจ าเป็น กล่าวคือ การศกึษาถึงประโยชน์หรือความปรารถนา
ท่ีจะการให้บริการโปรแกรมต่อผู้ เข้าร่วมซึ่งข้อมูลท่ีได้มาจากการประเมินความต้องการจะเป็น
ข้อมลูเฉพาะของโปรแกรมนัน้ๆ 

นอกจากนี ้มอร์และไดรเวอร์ (Moore & Driver, 2005)ได้กล่าว่า บุคคลจะเข้าร่วม
นนัทนาการกลางแจ้งเพราะผู้ เข้าร่วมมีความหวงัเพ่ือเพิ่มรางวลัหรือประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้ประสบการณ์ทางนันทนาการกลางแจ้ง ซึ่งวิธีคิดจะเก่ียวข้องกับ
นันทนาการกลางแจ้งจะมีพืน้ฐานมากจาก ทฤษฏีความคาดหวัง (expectancy theory) ท่ี
พิจารณาถึง บคุคลท่ีเข้าร่วมนัน้จะมีพฤติกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งความคาดหวงัตอ่กิจกรรมซึ่งให้
บรรลตุอ่ความต้องการเฉพาะและชว่ยให้เขาประสบความส าเร็จตามความปรารถนาของเขาเอง ซึ่ง
การพิจารณาท่ีจะการเข้าร่วมนันทนาการกลางแจ้งนัน้ จะประกอบด้วย แรงจูงใจหรือความ
ต้องการของผู้ เข้าร่วม การมีประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการนัน้ สถานท่ีตัง้ทาง
นนัทนาการท่ีกิจกรรมและประสบการณ์เกิดขึน้ เพ่ือนในการเข้าร่วมนนัทนาการและประสบการณ์
หรือประโยชน์ท่ีต้องการท่ีมีผลมาจากการเข้าร่วมนนัทนาการ  ดงันัน้ความต้องการในการเข้าร่วม
กิจกรรมนันทนาการกลางแจ้งของเยาวชนอาสาสมัครการท่องเท่ียวอาจจะมีปัจจัยหลากหลาย
ประการท่ีสง่ผลให้แตล่ะกิจกรรมมีคา่เฉล่ียท่ีแตกตา่งกนั 
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ตอนที่ 2 ผลการทดลองใช้โปรแกรมนันทนาการกลางแจ้งเพื่อสร้างเสริมการเป็น
ผู้น าของเยาวชนอาสาสมัครการท่องเท่ียว 

ผู้ วิจัยได้พัฒนาโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้งเพ่ือสร้างเสริมการเป็นผู้ น าของ
เยาวชนอาสาสมัครการท่องเท่ียว โดยแบ่งเป็นกลุ่มควบคมุท่ีไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการ
กลางแจ้ง และกลุ่มตวัอย่างท่ีเข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้ง จ านวน 8 สปัดาห์ ๆ ละ 1 
ครัง้ๆ ละ 3 ชัว่โมง ประกอบด้วยกิจกรรม 12 ชุดกิจกรรม โดยโปรแกรมท่ีพัฒนาขึน้มุ่งเน้นสร้าง
เสริมการเป็นผู้น าของเยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียวโดยผา่นกิจกรรมนนัทนาการกลางแจ้ง 

จากผลการทดลองโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้งเพ่ือสร้างเสริมการเป็นผู้น าของ
เยาวชนอาสาสมัครการท่องเท่ียว โดยการเปรียบเทียบระดบัสมรรถนะการเป็นผู้น าในภาพรวม
ก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้ง พบว่า หลังเ ข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการ
กลางแจ้ง กลุ่มตัวอย่างมีระดับสมรรถนะการเป็นผู้ น าอยู่ในระดับท่ีสูงกว่าก่อนการเข้าร่วม
โปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 โดยการออกแบบโปรแกรมได้
น าแนวคิดการจดัการนนัทนาการกลางแจ้งของ แมนนิ่ง (Manning as cited in Plummer, 2009) 
เสนอกรอบแนวคิดในการจัดการนันทนาการกลางแจ้งมี 4 ขัน้ ประกอบด้วย 1) ผู้ จัดจะต้อง
ตระหนกั เป้าประสงค์ในการพฒันาต้องมีความสอดคล้องกนั ซึ่งผู้ วิจยัได้วิเคราะห์สมรรถนะของ
การเป็นผู้น าท่ีส าคญัต่อเยาวชนอาสาสมัครการท่องเท่ียว 2) ก าหนดวตัถุประสงค์ท่ีเฉพาะโดย
จะต้องมีความเช่ือมโยงกับแต่ละมิติ ซึ่งพิจารณาจากข้อมูลท่ีได้รับจากผู้ เข้าร่วมและกลุ่มคนท่ี
เก่ียวข้องเพ่ือก าหนดตวัชีว้ดัเฉพาะหรือมาตรฐานเพ่ือท่ีเป็นทางเลือกในการจดัการ ผู้วิจยัมองถึง
บทบาทและงานท่ีเยาวชนอาสาสมัครต้องปฏิบัติและด าเนินการเพ่ือเป็นข้อมูลพืน้ฐานสู่การ
ออกแบบโปรแกรม 3) มีการเช่ือมโยงจากปัจจยัแวดล้อมท่ีมีอยู่ไปสู่วตัถุประสงค์เฉพาะและการ
ก าหนดการบริหารจัดการท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงานท่ีเฉพาะเจาะจง ซึ่งผู้ วิจัยได้วิเคราะห์
วัตถุประสงค์ของโปรแกรมท่ีมีความสอดคล้องกับการด าเนินงานของเยาวชนอาสาสมัครการ
ท่องเท่ียว และ 4) การติดตามและประเมินผลซึ่งเป็นขัน้ตอนสุดท้ายโดยจากข้อมูลท่ีเก็บไว้ตัง้แต่
ช่วงเร่ิมต้นของโปรแกรมโดยท่ีมีฐานจากข้อมูลท่ีถูกประเมินในสถานการณ์ปัจจุบันเพ่ือท่ีจะวัด
ประสิทธิผลของการจดัการและพฒันาการท่ีน าไปสู่วตัถปุระสงค์ท่ีเฉพาะนัน้รวมถึงทิศทางของผล
สะท้อนกลับในแต่ละขัน้ตอนของกรอบแนวคิดการจัดการท่ีมีความส าคัญ ผู้ วิจัยมีการท าการ
ประเมินหลงัเข้าร่วมโปรแกรมเพ่ือเปรียบเทียบกบัก่อนเข้าร่วมอยา่งเป็นระบบ  

ก่อนการออกแบบโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้งนัน้ได้ประเมินความต้องการ
กิจกรรมนันทนาการกลางแจ้งเพ่ือได้ข้อมูลท่ีส าคัญต่อการออกแบบโปรแกรมซึ่งสอดคล้องกับ 
เดกร๊าฟและคณะ (DeGraaf et al., 2010) ท่ีกล่าวว่ากระบวนการของวงจรการเขียนโปรแกรมนัน้
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ต้องมีข้อมลูก่อนโปรแกรมจะออกแบบขึน้ คือ การประเมินความต้องการและการก าหนดกรอบสิ่งท่ี
มีอยู่ ประกอบด้วย 1) การก าหนดกรอบสิ่งท่ีมีอยู่และการประเมินความต้องการ และ 2) การ
ออกแบบโปรแกรม ขัน้ตอนของการออกแบบโปรแกรมเป็นการผสมผสานกันระหว่างปรัชญาของ
โปรแกรมกับความต้องการ ปัจจัยในการพิจารณาในการออกแบบโปรแกรม ประกอบด้วย 1.1 
พืน้ท่ีของโปรแกรม  การเข้าร่วมของผู้ เข้าร่วม(passive หรือ active) ระดบัทกัษะ ฤดกูาล ผลท่ีคาด
ว่าจะได้รับ อายุ เพศ ระดบัความเส่ียง การอ านวยความสะดวกหรือสถานท่ีตัง้ต่าง ๆ โครงสร้าง
ของเปา้หมายรูปแบบของโปรแกรม  1.2 รูปแบบของโปรแกรมจะมีมมุมองถึงวิธีการท่ีกิจกรรมได้มี
การจัดการขึน้และมีโครงสร้างส าหรับการน าส่งไปสู่ผู้ เข้าร่วม 1.3 อุปกรณ์และการจัดหาให้  
อปุกรณ์และการจดัหาให้นัน้เป็นสว่นประกอบท่ีส าคญัของการน าโปรแกรมไปใช้ - สิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ คือประเภทของพืน้ท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ท่ีใช้ในการน าส่งโปรแกรม
นนัทนาการไปจนจบ ซึ่งรวมถึง  ต าแหน่งท่ีตัง้ท่ีหลากหลายและภูมิอากาศ  1.4 งบประมาณ ซึ่ง
เก่ียวข้องกับมุมมองทัง้หมดส าหรับรายได้และและรายจ่ายต่าง ๆ ของโปรแกรม  1.5 นโยบาย 
กระบวนการและกฎเกณฑ์ เป็นกรอบท่ีอยู่ภายในโปแกรมท่ีพฒันาขึน้และน าไปใช้ 1.6 การจดัการ
ความเส่ียง การจัดการความเส่ียงเป็นมุมมองท่ีส าคญัของโปรแกรมนันทนาการ  1.7 งานก่อนท่ี
โปรแกรมจริงจะเร่ิมต้น 1.8 การน าโปรแกรมไปใช้ ระยะของโปรแกรมนนัทนาการจากก่อนไปสู่หลงั
โปรแกรม 1.9 การประเมินผลย่อย คือ การประเมินผลโปรแกรม  1.10 การปรับเปล่ียนโปรแกรม 
และ 1.11 การประเมินรวม คือ การประเมินผลรวม เป็นการปฏิบัติหลังจากโปรแกรมได้รับการ
น าไปใช้แล้ว ซึง่เป็นการประเมินสรุป  

นอกเหนือจากนีผู้้ วิจัยได้มีการน ารูปแบบของการจัดโปรแกรมนันทนาการมี
องค์ประกอบ 4 ประการ (APIE) (Rossman & Mickenny, 2000)ประกอบด้วย 1) การประเมิน 
(Assessment) กล่าวคือ การประเมินเป็นสิ่งท่ีมีความส าคญัในการออกแบบ การประเมินความ
ต้องการ เป็นการศึกษาความต้องการโปรแกรมของผู้ เข้าร่วม  2) การออกแบบ (Planning) ในการ
ออกแบบโปรแกรมผู้ วิจัยใช้ 3) การน าโปรแกรมไปใช้ (Implementation) โดยสอดคล้องกับ ไดร
เวอร์และบราวน์ (Driver & Brown as cited in Plummer, 2009)ท่ีกล่าว่า นันทนาการกลางแจ้ง 
จะมองถึงกระบวนการในการสร้างท่ีเปล่ียนจากสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติไปสู่ประโยชน์เพ่ือให้
ผู้จดัการโปรแกรมและผู้ เข้าร่วม และ 4) การประเมินผล (Evaluation) ซึ่ง รอสแมน และชัตเตอร์ 
(Rossman & Schlatter, 2015)กล่าวว่า ผู้ ออกแบบโปรแกรมควรมีการตรวจสอบการประเมิน
โปรแกรม กบัข้อมลูการประเมิน การก าหนดการตดัสินใจท่ีเกิดขึน้เก่ียวกบัอนาคตของโปรแกรม ว่า
ควรจะไปตอ่  หยดุ  หรือ ปรับปรุง  
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ในโปรแกรมมีการก าหมดสมรรถนะหลกัท่ีจ าเป็นในการเป็นผู้น า อีกทัง้ก าหนดทกัษะ
ในโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้งให้เป็นไปตามหลกัการของ ฮาร์ริสนัและเออเพลดิง (Harrison & 
Erpelding, 2012) ซึ่งกล่าว่า ทักษะท่ีมีความจ าเป็นของผู้ เช่ียวชาญกลางแจ้งมี  4 ทักษะ 
ประกอบด้วย 1) ทกัษะกลางแจ้ง (Outdoor Skills) โดยผู้ วิจยัสร้างกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้ เข้าร่วม
ทกัษะกลางแจ้ง เช่น เกมกลางแจ้ง เป็นต้น 2) ทกัษะด้านมนุษย์ (Human Skills) โดยผู้วิจยัสร้าง
กิจกรรมท่ีให้ผู้ เข้าร่วมท างานร่วมโดยผ่านกระบวนการทีมทุกกิจกรรมทัง้ในกลุ่มของกลุ่มตนเอง
และกลุ่ม อ่ืนๆ 3) ทักษะท่ีเก่ียวกับการศึกษา (Educational Skills) กิจกรรมท่ีผู้ วิจัยส่งเสริม
การศึกษากลางแจ้ง เช่นกิจกรรมค่ายพักแรม เป็นต้น และ 4) ทักษะการจัดการ(Management 
Skills) ผู้วิจยัสง่เสริมให้ผู้ เข้าร่วมๆได้มีทกัษะในการจดัการผา่นกิจกรรมนนัทนาการ 

การออกแบบโปรแกรมโดยใช้หลกัการ แนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับนนัทนาการกลางแจ้งท่ี
ครอบคลุมสมรรถนะท่ีหลักท่ีส าคญัเป็นสิ่งท่ีมีความจ าเป็น ซึ่งสอดคล้องกับ บาสและเบิร์น (J. 
Baas & R. Burns, 2016) กล่าววา่ การมีแผนท าให้ผู้วางแผนสามารถกลัน่กรองความเป็นไปได้ใน
การน าโปรแกรมไปใช้ท่ีจะประสบความส าเร็จและบรรลคุวามต้องการของผู้ เข้าร่วมในระดบัใด อีก
ทัง้สอดคล้องกับ ลิตเติล้ฟิล์ว  (Littlefield, 2016) ท่ีกล่าวว่าการวางแผนโปรแกรมผู้ น าควรมี
หลกัการท่ีน ามาประกอบอยา่งครบถ้วนสมบรูณ์ 

หลังจากออกแบบโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้งแล้วได้น ามาทดลองกับกลุ่ม
ตวัอย่าง พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีระดบัสมรรถนะการเป็นผู้น าอยู่ในระดบัท่ีสูงกว่าก่อนการเข้าร่วม
โปรแกรมนันทนาการกลางแจ้งอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทัง้ 8 สมรรถนะ เน่ืองด้วย
การจดัโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้งเป็นกระบวนการพฒันาท่ีมีกิจกรรมกลางแจ้งท่ีสอดคล้องกนั
อย่างเป็นรูปแบบท่ีชดัเจน ซึ่งโปรแกรมได้มีการก าหนด เนือ้หา ระยะเวลา ความถ่ี ผู้ เข้าร่วมและ
ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ รวมถึงสิ่งท่ีมีความจ าเป็นต่อโปรแกรม โปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้งถูก
ออกแบบเพ่ือสร้างเสริมการเป็นผู้ น าของเยาวชนอาสาสมัครการท่องเท่ียวให้ครอบคลุมทัง้ 8 
สมรรถนะหลกัของการเป็นผู้น าและเก่ียวข้องกับการท าหน้าท่ีในการเป็นเยาวชนอาสาสมัครการ
ท่องเท่ียว โปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้งจึงสามารถสร้างเสริมการเป็นผู้น าได้ ซึ่ งสอดคล้องกับ 
มอร์และไดรเวอร์ (Moore & Driver, 2005) กล่าวถึง นนัทนาการกลางแจ้ง คือ ประสบการณ์ทาง
นันทนาการท่ีมีผลจากกิจกรรมนันทนาการท่ีเกิดขึน้และอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาต ิ
นนัทนาการกลางแจ้งจึงเป็นมากกว่ากิจกรรม กล่าวคือ กิจกรรมเป็นเคร่ืองมือท่ีท าให้บรรลุตาม
ประสบการณ์ท่ีปรารถนา และสุวิมล ตัง้สัจจพจน์ (2558) ได้กล่าวถึงคุณค่าของนันทนาการ
กลางแจ้งมีคณุค่ามากมาย ประกอบด้วย คณุค่าทางจิตวิทยาสงัคม คณุค่าทางกายภาพ คณุค่า
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ทางอารมณ์ และคณุค่าทางจิตใจ  อีกทัง้ยงัสอดคล้องกับ ชาตรี ยิม้รักษา (2550) ได้ท าวิจยัเร่ือง 
ผลการจดักิจกรรมนนัทนาการในค่ายพกัแรมท่ีมีผลต่อการพฒันาลกัษณะนิสยัของเยาวชนท่ีเข้า
คา่ยพกัแรม ผลการวิจยัพบวา่ เยาวชนท่ีมาเข้าคา่ย เม่ือร่วมกิจกรรมนนัทนาการในคา่ยพกัแรมท่ีมี
ผลตอ่การพฒันาลกัษณะนิสยัโดยรวม ก่อนและหลงัการทดลอง พบว่าลกัษณะนิสยัโดยรวม และ
รายด้านทุกด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคมและด้านจิตใจ พัฒนาสูงขึน้อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01  

ตอนที่ 3 การขยายผลโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้งเพ่ือสร้างเสริมการเป็นผู้น า
ของเยาวชนอาสาสมัครการท่องเที่ยว 3 จังหวัด 

ผู้ วิจัยได้ด าเนินการขยายผลการวิจัยทัง้ 3 จังหวัด โดยประกอบด้วย เยาวชน
อาสาสมคัรการท่องเท่ียวจงัหวดัชุมพร เยาวชนอาสาสมัครการท่องเท่ียวจงัหวดันครศรีธรรมราช
และเยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียวจงัหวดัพทัลงุ จงัหวดั 30 คน ซึง่ผลของการเข้าร่วมโปรแกรม
นันทนาการกลางแจ้งเพ่ือสร้างเสริมการเป็นผู้ น าของเยาวชนอาสาสมัครการท่องเท่ียว  พบว่า 
เยาวชนอาสาสมัครทัง้ 3 จงัหวดัมีระดบัสมรรถนะการเป็นผู้น าดีขึน้กว่าก่อนการทดลอง อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ผู้วิจยัสามารถอภิปรายผลการเข้าร่วมโปรแกรมในแตล่ะสมรรถนะ
ได้ดงันี ้ 

1. ความรู้พืน้ฐาน (Foundational knowledge) 
จากผลการวิจัยพบว่าภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้ง

เพ่ือสร้างเสริมการเป็นผู้น าของเยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียวมีระดบัสมรรถนะการเป็นผู้น าด้าน
ความรู้พืน้ฐาน ดีขึน้กว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคล้องกับ  
มาร์ตินและคณะ (Martin et al., 2006)กล่าวว่ากิจกรรมกลางแจ้งจัดให้มนุษย์ได้มีโอกาสท่ี
เจริญเตบิโตและพฒันา ซึ่งบคุคลจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆท่ีเก่ียวกบัธรรมชาตซิึง่จะชว่ยเพิ่มความรู้และ
ช่วยกระตุ้นให้เกิดการอยากรู้สิ่งใหม่ๆ และสอดคล้องกับ เจนเซ่น (Jensen as cited in Plummer, 
2009) กล่าวว่า นนัทนาการกลางแจ้ง มีคณุลกัษณะท่ีจดัขึน้นัน้ด าเนินการเพ่ือให้เห็นคณุค่าของ
ธรรมชาติ นนัทนาการกลางแจ้งช่วยในการสร้างความรู้และความเข้าใจท่ีเพิ่มขึน้ต่อระบบนิเวศน์ 
ซึ่งกล่าวคือ การพฒันาความรู้สึกตระหนกัถึงสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติท่ีมีอิทธิพลตอ่มนษุย์ และ 
คาร์ลสัน (Carlson, 1960 as cited in Plummer, 2009) กล่าวว่า นันทนาการกลางแจ้งเป็น
กิจกรรมการใช้เวลาว่างท่ีท าให้บรรลุผลซึ่งเก่ียวข้องกับความรู้ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติหรือ
ความซาบซึง้ในแหล่งทรัพยากร สอดคล้องกับ กาลาร์ซ่า และคณะ (Gallarza et al., 2012) ได้
ท าการศกึษาระยะยาวถึงคณุคา่ของการเป็นอาสาสมคัรในกิจกรรมพิเศษ ผลของการศกึษาปรากฏ
ว่า มิติด้านคุณค่า (จิตวิญญาณท่ีบริสุทธ์ิใจ คณุค่าทางสังคม การแสดงออก ประสิทธิภาพ และ
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การใช้ความพยายาม) ในการเป็นอาสาสมัครมีประสบการณ์ทางอารมณ์ท่ีสงู ถึงแม้วา่มมุมองของ
การท าหน้าท่ีแสดงให้เห็นถึงความคาดหวงัท่ีสงูกว่าการรับรู้ก็ตาม  ซึ่งการสร้างกรอบแนวคิดด้าน
คุณค่าเป็นเหมือนการแลกเปล่ียนท่ีมีความสอดคล้องกับแนวทางในการเป็นอาสาสมัครท่ีเป็น
ประสบการณ์ในการ '' ให้ '' และ '' รับ '' 

2. การตระหนักรู้ตนเอง และการจัดการอย่างมืออาชีพ (Self-Awareness 
and Professional Conduct)  

จากผลการวิจัยพบว่าภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้ง
เพ่ือสร้างเสริมการเป็นผู้น าของเยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียวมีระดบัสมรรถนะการเป็นผู้น าด้าน
การตระหนักรู้ตนเอง และการจัดการอย่างมืออาชีพ ดีขึน้กว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคล้องกับ อกัษราพรรธน์ ด าเด่น (2552)ท าวิจยัเร่ือง ผลของโปรแกรม
นันทนาการท่ีมีต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของวัยรุ่น พบว่า โปรแกรมนันทนาการส่งผลให้เกิด
ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองและ เจนเซ่น (Jensen, 1995 as cited in Plummer, 2009) กล่าว
วา่ นนัทนาการกลางแจ้งท าให้เกิดรูปแบบของพฤตกิรรมในแง่บวก นนัทนาการกลางแจ้ง ท าให้เกิด
การปลูกฝังการเคารพต่อความคิดเห็น การเห็นใจผู้ อ่ืน สู่ผู้ เข้าร่วมและผู้ จดั สอดคล้องกับ สมิธ 
(Holmes & Smith, 1973 as cited in Plummer, 2009) ท่ี ก ล่ า ว่ า นั น ท น าก ารก ล า งแ จ้ ง มี
วตัถุประสงค์เพ่ือให้ตระหนกัรู้และมีมุมมองส าหรับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ท่ีดี มีแนวความคิด
ของตัวเองมากขึน้ นอกจากนี ้ฮาลิสันและเออเพลดิง (Harrison & Erpelding, 2012)กล่าวว่า 
กิจกรรมนันทนาการกลางแจ้งจะช่วยพัฒนาและเพิ่มทักษะของมนุษย์ซึ่ง ประกอบด้วยการ
ตระหนกัรู้ภายในบุคคลและทกัษะด้านความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล นอกจากนี ้มาร์ตินและคณะ 
(Martin et al., 2006)กล่าวว่า ผู้น ากลางแจ้งจะช่วยให้เกิดการพัฒนาวิธีการใหม่ๆให้ตระหนักรู้
ตนเอง การพฒันาการเข้าใจตนเองให้สูงขึน้และกลายเป็นคนท่ีมีกาย จิตใจ อารมณ์ท่ีแข็งแรกขึน้
ซึ่งทุกครัง้ท่ีผู้ น ากลางแจ้งเดินทางไปยังพืน้ท่ีต่างๆเพ่ือเรียนรู้ตนเอง และตระหนักรู้ตนเองท่ี
มากมาย  

3. การตัดสินใจและการประเมิน (Decision Making and Judgment) 
จากผลการวิจัยพบว่าภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้ง

เพ่ือสร้างเสริมการเป็นผู้น าของเยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียวมีระดบัสมรรถนะการเป็นผู้น าด้าน
การตดัสินใจและการประเมิน ดีขึน้กว่าก่อนการทดลอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดย
โปรแกรมนันทนาการกลางแจ้งท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ประกอบด้วยกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมได้
ตัดสินใจและประเมินผลต่างได้ระหว่างเข้าร่วมทุกๆกิจกรรม ซึ่งเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้ เข้าร่วมมีความกล้าในการตัดสินใจในประเด็นต่างๆได้มากขึน้ โดยในโปรแกรมนันทนาการ
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กลางแจ้งท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้น าหลกัการการออกแบบโปรแกรมของ มาร์ตินและคณะ (Martin et al., 
2006) ท่ีกล่าววา่สู ่กล่าวคือ การตดัสินใจเป็นการเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสดุจากทางเลือกท่ีได้จากการ
เก็บรวบรวมข้อมูล โดยในกิจกรรมท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ได้ก าหนดสถานการณ์ บทบาทของผู้ เข้าร่วม 
เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมเก็บรวบรวมทางเลือกท่ีดีท่ีสดุเพ่ือตดัสินใจได้  

4. การสอนและการอ านวยความสะดวก (Teaching and Facilitation) 
จากผลการวิจัยพบว่าภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้ง

เพ่ือสร้างเสริมการเป็นผู้น าของเยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียวมีระดบัสมรรถนะการเป็นผู้น าด้าน
การสอนและการอ านวยความสะดวก ดีขึน้กว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 โดยรูปแบบกิจกรรมท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้มีความเอือ้อ านวยตอ่การถ่ายทอดเร่ืองราวตา่งๆสู่การเล่า
เร่ือง เช่น การพากย์ทัวร์ เป็นต้น สอดคล้องกับ มาร์ตินและคณะ (Martin et al., 2006) กล่าวว่า 
การพฒันาทกัษะการอ านวยความสะดวกต้องมีการฝึกฝน ซึ่งเปา้หมายของประสบการณ์เชิงผจญ
ภยัจะชว่ยให้บคุคลเช่ือมโยงการเรียนรู้ ดงันัน้โปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้งสามารถท่ีจะน าความ
เข้าใจอย่างลึกซึง้และพฤติกรรมท่ีต้องการเข้าด้วยกันได้ นอกจากนี ้ฮาลิสันและเออเพลดิง 
(Harrison & Erpelding, 2012)กล่าวว่า การใช้กิจกรรมผจญภัยเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการ
รักษาด้านอารมณ์  จิตวิทยา  กายภาพหรือปัญหาทางสังคมของผู้ เข้าร่วมซึ่งเป้าหมายของการ
บ าบัดเพ่ือท่ีจะอ านวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าท่ีได้ประสานงานกัน ดังท่ี มาร์ตินและคณะ 
(Martin et al., 2006)กล่าวว่า ผู้น ากลางแจ้งมีโอกาสท่ีจะพฒันาการอ านวยความสะดวกในแตล่ะ
บคุคลได้โดยการวางแผนและการน ากิจกรรมไปใช้ให้เหมาะสมกบัอาย ุซึ่งท าให้บคุคลสามารถเร่ิม
เรียนรู้ได้ด้วยตวัเขาเอง 

5. การดูแลส่ิงแวดล้อม (Environmental Stewards) 
จากผลการวิจัยพบว่าภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้ง

เพ่ือสร้างเสริมการเป็นผู้น าของเยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียวมีระดบัสมรรถนะการเป็นผู้น าด้าน
การดแูลสิ่งแวดล้อม ดีขึน้กว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซึ่งสอดคล้อง
กับ เจนเซ่น (Jensen, 1995 as cited in Plummer, 2009) กล่าวว่า นันทนาการกลางแจ้งท าให้
เห็นถึงคณุค่าของธรรมชาติ นนัทนาการกลางแจ้งจะสร้างโอกาสในการใช้ศีลธรรมและคณุคา่ทาง
จริยธรรมท่ีจะน าไปสูส่ิ่งแวดล้อม อีกทัง้มีการน าหลกัการ LNT การเดนิทางแบบไมท่ิง้ร่องรอยมาใช้
ในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือดแูลสิ่งแวดล้อมอีกด้วย นอกจากนี ้ฮาลิสนัและเออเพลดิง (Harrison & 
Erpelding, 2012) กิจกรรมนันทนาการชนิดท่ีเก่ียวข้องการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม  จะมุ่ง
สนใจตอ่ความสมัพนัธ์ระหว่างมนษุย์และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติซึ่งให้ความส าคญักบัการสอน
ให้ตระหนกัถึงผลกระทบและอิทธิพลท่ีสงัคมมนุษย์มีต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ  สอดคล้องกับ 
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เฟอร์เรอร์ (Furrer, 2018) ท าวิจัย เร่ืองการส ารวจผลของประสบการณ์การใช้โปรแกรม STEM 
แบบบูรณาการต่อความตัง้ใจในมุมมองของการอนุรักษ์สิ่งแวดลอมของลูกเสือหญิง  พบว่า 
ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความสนใจในธรรมชาติและกิจกรรมกลางแจ้งมากขึน้หลงัจาก
เข้าร่วมโปรแกรม STEM แบบบูรณาการ และกลุ่มตวัอย่างมีมุมมองเชิงบวกอย่างความตัง้ใจต่อ
พฤตกิรรมด้านสิ่งแวดล้อม  

6. การจัดการโปรแกรม (Program Management) 
จากผลการวิจัยพบว่าภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้ง

เพ่ือสร้างเสริมการเป็นผู้น าของเยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียวมีระดบัสมรรถนะการเป็นผู้น าด้าน
การจัดการโปรแกรม ดีขึน้กว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งใน
โปรแกรมนันทนาการกลางแจ้งเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมออกแบบโปรแกรมท่องเท่ียวชุมชนและ
บทบาทสมมติในการปฏิบตัิหน้าท่ีในการเป็นอาสาสมคัรการท่องเท่ียว   สอดคล้องกบั มาร์ตินและ
คณะ (Martin et al., 2006) กล่าวว่าโปรแกรมกลางแจ้งจะมีกลไกท่ีจะช่วยให้ผู้ เข้าร่วมพัฒนา
ตนเอง เชน่การแนะน าในกลุม่ การกระตุ้นให้สมาชิกแลกเปล่ียนกนั และการออกแบบโปรแกรมท่ีดี
นัน้จะมีประโยชน์ต่อผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง โดยผู้น าจะเรียนรู้ความแตกต่างของพฤติกรรมจากกลุ่ม
ตนเองกบักลุม่อ่ืนๆ 

7. ก าร จั ดก ารค วามปลอดภั ยแล ะความ เส่ี ย ง  (Safety and Risk 
management) 

จากผลการวิจัยพบว่าภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้ง
เพ่ือสร้างเสริมการเป็นผู้น าของเยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียวมีระดบัสมรรถนะการเป็นผู้น าด้าน
การจดัการความปลอดภัยและความเส่ียง ดีขึน้กว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ .05 ซึ่งกิจกรรมท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้จะช่วยส่งเสริมให้ผู้ เข้าร่วมเข้าใจถึงการจัดการความ
ปลอดภัยและความเส่ียงมากยิ่งขึน้ผ่านการจ าลองการปฏิบัติจริง และผ่านบทบาทสมมติ
เหตกุารณ์ต่างๆ สอดคล้องกับ มาร์ตินและคณะ (Martin et al., 2006) กล่าวว่า โปรแกรมการเป็น
ผู้น าจะต้องแสดงถึงสมรรถนะท่ีเฉพาะเพ่ือท าให้เกิดความปลอดภัย สนุกสนาน มีประสบการณ์
ตามเป้าหมาย ซึ่งทักษะพืน้ฐานของการเป็นผู้น า คือ การอ านวยความสะดวกโดยความท้าทาย
ของโปรแกรมผู้น าคือการแนะน าผู้ เข้าร่วมให้ผ่านกิจกรรมหลากหลายท่ี ต้องเข้มงวดเร่ืองการเข้า
ร่วมท่ีมีความปลอดภัย สอดคล้องกับ เลคิส และคณะ (Lekies et al., 2015) ได้ท าการศึกษาถึง 
ประสบการณ์ทางธรรมชาติของเยาวชนเมือง  ผลของการสัมภาษณ์ปรากฏว่า ในด้านลบของ
เยาวชนในเมืองจะมีความเช่ือมโยงกบัธรรมชาติในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัความกลวัและความอนัตราย ซึ่ง
ประกอบด้วย สิ่งสกปรก ความน่ารังเกียจ และความรู้สึกไม่สะดวกสบาย และความอดทนทาง
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กายภาพ และความท้าทาย  ในด้านบวกท่ีเช่ือมโยงกบัธรรมชาตเิก่ียวข้องกบัความสนกุสนาน และ
ความเพลิดเพลิน ท่ีตรงกนัข้ามกับชีวิตประจ าวนั และสถานท่ีท่ีสมควรได้รับการเอาใจใส่ตา่งๆซึ่ง
ประสบการณ์ของโปรแกรมในอดีตจะช่วยเปล่ียนแปลงมมุมองในเชิงบวกตอ่ความเข้าใจถึงความ
เส่ียงอยา่งมีเหตผุลและความซาบซึง้ในธรรมชาตมิากขึน้ 

8. ความสามารถทางเทคนิค (Technical Abilities) 
จากผลการวิจัยพบว่าภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้ง

เพ่ือสร้างเสริมการเป็นผู้น าของเยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียวมีระดบัสมรรถนะการเป็นผู้น าด้าน
ความสามารถทางเทคนิค ดีขึน้กว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดย
กิจกรรมนนัทนาการกลางแจ้งท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ส่งเสริมให้ผู้ ข้าร่วมเพิ่มความสามารถทางเทคนิคท่ี
เก่ียวข้องกบันนัทนาการกลางแจ้ง ซึ่งเป็นความสามารถท่ีส าคญั สอดคล้องกับ มาร์ตินและคณะ 
(Martin et al., 2006) กล่าวว่าโปรแกรมฝึกทกัษะการเป็นผู้น าจะไม่สมบูรณ์หากขาดความรู้ทาง
เทคนิคพืน้ฐานและทกัษะตา่งๆ ทกัษะทางเทคนิคได้มาจากการฝึกและปฏิบตั ิ 

 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 

 1. โปรแกรมนันทนาการการกลางแจ้งมีข้อจ ากัด ท่ีต้องน ามาพิจารณาในการน า
โปรแกรมไปใช้ ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมของพืน้ท่ี สภาพอากาศ ฤดกูาล ความปลอดภยัของ
พืน้ท่ี ช่วงเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม ดงันัน้ผู้ ท่ีสนใจจะน าโปรแกรมไปใช้นัน้ต้องค านึงถึงประเด็น
ตา่งๆข้างต้นและควรเลือกกิจกรรมท่ีมีความเหมาะสมกบัเพศ วยั และอาย ุ

2. โปรแกรมนันทนาการกลางแจ้งอาจจะต้องเพิ่มกิจกรรมในบางส่วนเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพกบัผู้ เข้าร่วมมากยิ่งขึน้ 

3. โปรแกรมนนัทนาการจ าเป็นท่ีต้องใช้ผู้ช่วยในการด าเนินการ ดงันัน้จึงควรชีแ้จง
รายละเอียดของโปรแกรมให้ละเอียด อีกทัง้อาจจะมีการฝึกผู้ ช่วยให้สามารถปฏิบตัิกิจกรรมใน
โปรแกรมได้ตลอดโปรแกรม 

4. บางกิจกรรมอาจจะจ าเป็นต้องใช้ผู้ เช่ียวชาญในการน ากิจกรรมเพ่ือประสิทธิภาพ
ของกิจกรรมได้ดียิ่งขึน้  

ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครัง้ต่อไป 
1. ควรมีการศกึษาและพฒันาโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้งเพ่ือสร้างเสริมการเป็น

ผู้น าในกลุ่มอายุอ่ืน ๆ เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมแต่ละกลุ่มได้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะท่ีเก่ียวกับ
นนัทนาการกลางแจ้ง การท่องเท่ียวและการเป็นผู้น า เพ่ือให้เกิดเกิดประสบการณ์ทางนนัทนาการ
มากยิ่งขึน้ 
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2. ควรมีการศึกษาและพัฒนาโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้งท่ีมีนันทนาการ
กลางแจ้งทางน า้ (Water-Based Outdoor Recreation)  

3. ควรมีการศึกษาพัฒนาโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้งเพ่ือพัฒนาด้านอ่ืนๆ เช่น 
สง่เสริมคณุภาพชีวิต เป็นต้น 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามประเมินความต้องการกจิกรรม
นันทนาการกลางแจ้ง แบบวัดการเป็นผู้น า โปรแกรมนันทนาการกลางแจ้ง และ
แบบประเมินความพงึพอใจโปรแกรมของเยาวชนอาสาสมัครการท่องเที่ยว 

 
1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.มยรีุ ศภุวิบลูย์  

ผู้ เช่ียวชาญด้านนนัทนาการส าหรับคนพิการ 

อปุนายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย 

 

2. อาจารย์เกือ้ แก้วเกต ุ

ผู้ เช่ียวชาญด้านกิจกรรมกลางแจ้ง  

ผู้ก่อตัง้ศนูย์พฒันาเยาวชนอาสาสมคัร YPDC 

 

3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วิพงษ์ชยั ร้องขนัแก้ว 
ผู้ เช่ียวชาญด้านนนัทนาการชมุชน 
อาจารย์ประจ า ภาควิชาสนัทนาการ คณะพลศกึษา มหาวิทยาลยัศรีครินทรวิโรฒ 
 

4. ดร.วณฐัพงศ์ เบญจพงศ์  

ผู้ เช่ียวชาญด้านโปรแกรมนนัทนาการบ าบดั 

อาจารย์ประจ า ภาควิชาพลานามยั คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 

5. ดร.กลัพฤกษ์ พลศร 

ผู้ เช่ียวชาญด้านนนัทนาการบ าบดั 

อาจารย์ประจ าภาควิชาพลศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคู่มือโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้ง  

 
1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วิพงษ์ชยั ร้องขนัแก้ว  

ผู้ เช่ียวชาญด้านนนัทนาการชมุชน 
อาจารย์ประจ า ภาควิชาสนัทนาการ คณะพลศกึษา มหาวิทยาลยัศรีครินทรวิโรฒ 
 

2. ดร.วณฐัพงศ์ เบญจพงศ์  

ผู้ เช่ียวชาญด้านโปรแกรมนนัทนาการบ าบดั 

อาจารย์ประจ า ภาควิชาพลานามยั คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 

3. ดร.กลัพฤกษ์ พลศร 

ผู้ เช่ียวชาญด้านนนัทนาการบ าบดั 

อาจารย์ประจ าภาควิชาพลศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 

4. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ศกัดิภทัร์ เฉลิมพฒุิพงศ์  

ผู้ เช่ียวชาญด้านนนัทนาการผู้สงูอาย ุ

อาจารย์ประจ าภาควิชาพลศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 

5. ดร.วิมลมาลย์ สมคะเน 

ผู้ เช่ียวชาญด้านโปรแกรมนนัทนาการส าหรับสตรี 

อาจารย์ประจ า ภาควิชาพลานามยั คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบสอบถามประเมินความต้องการกจิกรรมนันทนาการกลางแจ้ง 

ของเยาวชนอาสาสมัครการท่องเที่ยว 
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แบบสอบถามประเมินความต้องการกจิกรรมนันทนาการกลางแจ้ง  

 
ตอนที่ 1  สภาพและข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชีแ้จง  เขียนเคร่ืองหมาย ลงใน  ให้ตรงตามความเป็นจริง 
 

1.  เพศ    ชาย    หญิง 
 

2.  อาย ุ(ปี)    15        16        17        18         19        20 
 

3.  องค์กรท่ีสงักดั-กลุม่เยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียว จงัหวดั 
  ชมุพร   สรุาษฎร์ธานี    นครศรีธรรมราช   พทัลงุ 
 

4.  วนัท่ีต้องการเข้าร่วมกิจกรรมนนัทนาการกลางแจ้ง 
  วนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์      วนัเสาร์ – อาทิตย์ 
 

5.  เวลาท่ีเหมาะสมในเข้าร่วมกิจกรรมนนัทนาการกลางแจ้ง 
 ก่อน 09.00 น.  09.00-12.00 น.  12.00-13.00 น. 
 13.00-16.00 น.  09.00-16.00 น.  16.00-20.00 น. 
 

6.  วตัถปุระสงค์ท่ีต้องการเข้าร่วมกิจกรรมนนัทนาการกลางแจ้ง เพื่อ  
  ผอ่นคลายร่างกาย      ร่างกายสมส่วนและมีสขุภาพดี 
  ความสนกุสนาน      พบปะเพื่อนใหม ่
  เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ       อยู่กบัครอบครัว และเพ่ือน ๆ 
  เกิดประสบการณ์ท่ีท้าทายและต่ืนเต้น    ลดความตงึเครียดทางใจ 
  ท าให้สมาชิกในครอบครัวเกิดความเพลิดเพลิน  ได้อยูใ่นสถานท่ีกลางแจ้ง 
  หลีกหนีจากกิจวตัรประจ าวนั     หลีกหนีจากความวุน่วาย 
  รักษาอตัลกัษณ์ทางชาตพินัธุ์และประเพณี   อยู่กลมกลืนกบัธรรมชาติ 
 

 
ตอนที่ 2  ประเมินระดับความต้องการกิจกรรมนันทนาการกลางแจ้งของเยาวชน
อาสาสมัครการท่องเที่ยว 
ก าหนดให้ : 4 = มากที่สุด  3 = มาก  2 = น้อย   1 = น้อยท่ีสุด 
ค าชีแ้จง  จงใสเ่คร่ืองหมาย  ลงในชอ่งระดบัความต้องการท่ีตรงกบัความคิดเห็นของทา่น  
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กิจกรรมนันทนาการกลางแจ้ง 
ระดับความต้องการ 
4 3 2 1 

นันทนาการกลางแจ้งอิงพืน้ดิน (Land-based Outdoor Recreation) 
1. เดินเพื่อความสนกุสนาน (ถนน ทางเท้า ทางเดิน หรือเส้นทางในชมุชน) 

    

2. วิ่งเยาะๆ หรือวิ่งส าหรับการออกก าลงักาย     

3. การออกไปเที่ยวเพื่อการผอ่นคลาย (หนีอากาศร้อน หรือสิง่ที่รบกวนอื่นๆ)     

4. การป่ันจกัรยานบนถนน หรือเส้นทางจกัรยาน     

5. การเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ อุทยานประวัติศาสตร์ วัด วัง 
ปราสาท  พิพิธภณัฑ์กลางแจ้ง หรือศนูย์บริการนกัทอ่งเที่ยวเชิงประวตัิศาสตร์อื่นๆ 

    

6. การขบัขี่รถยนต์บนท้องถนนเพื่อความเพลดิเพลนิ     

7. กิจกรรมทางกายกลางแจ้ง กีฬากลางแจ้ง และเกมตา่งๆที่ปฏิบตัิกลางแจ้ง     

นันทนาการกลางแจ้งอิงธรรมชาติ (Natural-based Outdoor Recreation ) 
8. การเดินป่าบนเส้นทางเดินป่าทางธรรมชาติในเวลากลางวนั 

    

9. การไปเที่ยวนอกสถานที่และน าอาหารไปรับประทาน(ปิกนิก) การรวมญาติใน
ครอบครัว 

    

10. การป่ันจกัรยานเสอืภเูขา (ถนนวิบาก หรือถนนลกูรัง)     

11. การขบัขี่รถวิบาก (ATV 4 ล้อ หรือ รถจกัรยานยนต์วิบาก)     

12. การอยูค่า่ยพกัแรม (เต็นท์  กระทอ่ม ท่ีพกัอาศยัรูปแบบอื่น)     

13. การตกปลา     

14. การปีนหน้าผา การปีนหิน หรือการปีนภเูขา     

15. การชมความสวยงามทางธรรมชาติ  เช่น ทิวทศัน์ สตัว์ป่า นก ดอกไม้ ปลา อ่ืนๆ     

16. การเยี่ยมชมศนูย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โครงการพระราชด าริ      

17. การถา่ยภาพกลางแจ้ง  การวาดภาพ งานจิตรกรรม หรืองานศิลปะที่ปฏิบตัิกลางแจ้ง     

18. การศกึษาสิง่แวดล้อมทางธรรมชาติหรือเส้นทางศกึษาธรรมชาติ     

นันทนาการกลางแจ้งอิงน า้ (Water-based Outdoor Recreation) 
19. การพายเรือ หรือลอ่งแกง่ (พายเรือ ลอ่งแพ เรือคายคั เรือคาน ูเรือใบ อื่นๆ ) 

    

20. กิจกรรมริมชายหาดทัง้ทะเลน า้เค็ม หรือแหลง่น า้จืด     

21. การวา่ยน า้ในสระวา่ยน า้กลางแจ้ง     



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
แบบวัดการเป็นผู้น าของเยาวชนอาสาสมัครการท่องเที่ยว 
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แบบวัดความเป็นผู้น าของเยาวชนอาสาสมัครการท่องเที่ยว 

 
ตอนที่ 1   สภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค ำชี้แจง   เขียนเคร่ืองหมาย ลงใน  ให้ตรงตามความเป็นจริง 
 

1.  เพศ  ชาย  หญิง 
 
2.  อาย ุ(ปี)  15  16  17  18  19  20 
 
3.  องค์กรที่สงักดั-กลุม่เยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเที่ยว จงัหวดั 
 ชมุพร  สรุาษฎร์ธาน ี  นครศรีธรรมราช  พทัลงุ 

 
ตอนที่ 2   แบบวัดการเป็นผู้น าของเยาวชนอาสาสมัครการท่องเที่ยว 

ค ำชี้แจง  เขียนเคร่ืองหมาย ลงในช่องที่ก าหนดไว้ที่ตรงกบัความเป็นจริงเก่ียวกบัตวัทา่น 

ก าหนดให้ : 1 = น้อยที่สดุ 2 = น้อย  3 = มาก  4 = มากที่สดุ 

 

คุณลักษณะของเยาวชนอาสาสมัครการท่องเที่ยว 
ระดับความเป็นผู้น า 

1 2 3 4 

ความรู้พืน้ฐาน (Foundational knowledge)  

1. ทา่นมีความรู้เก่ียวกบัทรัพยากรการทอ่งเที่ยวในจงัหวดัที่อาศยัอยู่ 

    

2. ท่านมีความรู้เก่ียวกับประวัติศาสตร์ของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดที่
อาศยัอยู ่

    

3. ทา่นเข้าใจถึงหน้าที่ท่ีต้องปฏิบตัิในการเป็นเยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเที่ยว     

4. ทา่นเข้าใจถึงการให้บริการแก่นกัทอ่งเที่ยวที่ทา่นได้รับมอบหมาย     

การตระหนักรู้ตนเอง และการจัดการอย่างมืออาชพี  

(Self-Awareness and Professional Conduct) 

5. ทา่นมีความตัง้ใจที่จะดแูลเอาใจใสน่กัทอ่งเที่ยวตลอดเวลา  
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คุณลักษณะของเยาวชนอาสาสมัครการท่องเที่ยว 
ระดับความเป็นผู้น า 

1 2 3 4 

6. ทา่นรู้ถึงขดีความสามารถและข้อจ ากดัของตนเองในการเป็นเยาวชน
อาสาสมคัรการทอ่งเที่ยว 

    

7. ทา่นสามารถพดูโน้มน้าวให้ผู้อื่นสามารถปฏิบตัติามได้     

8. ทา่นมีจริยธรรมที่จ าเป็นตอ่การเป็นเยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเที่ยว     

การตัดสินใจและการประเมิน (Decision Making and Judgment) 

9. ทา่นมีกระบวนการในการตดัสนิใจที่ท าให้ผู้อื่นยอมรับได้ 

    

10. ทา่นสามารถเลอืกแนวทางที่ดีที่สดุในการปฏิบตัิงานของการเยาวชน
อาสาสมคัรการทอ่งเที่ยวได้ 

    

11. ทา่นรู้และเข้าใจถึงแหลง่ทรัพยากรที่มีความจ าเป็นตอ่การปฏิบตังิานได้     

การสอนและการอ านวยความสะดวก (Teaching and Facilitation) 

12. ทา่นสามารถอ านวยความสะดวกกบันกัทอ่งเที่ยวได้ 

    

13. ทา่นสามารถให้ค าแนะน าการทอ่งเที่ยวในจงัหวดัที่ตนอาศยัอยูใ่ห้แก่
นกัทอ่งเที่ยวได้ 

    

14. ทา่นสามารถถา่ยทอดประสบการณ์ตา่งๆทีต่นเองมใีห้กบันกัทอ่งเที่ยวได้     

การดูแลสิ่งแวดล้อม (Environmental Stewards)  

15. ทา่นมีจริยธรรม และเคารพกฎเกณฑ์ตา่งๆด้านสิง่แวดล้อมในการทอ่งเที่ยว  

    

16.  ท่านได้รับการเรียนรู้เก่ียวกับธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตต่างๆรอบๆตวัเองในทุก
กิจกรรม 

    

17.  ทา่นมีหลกัการในการจดัการและปฏิบตัิในสถานท่ีทอ่งเที่ยวได้     

การจัดการโปรแกรม (Program Management) 

18.  ทา่นสามารถออกแบบและพฒันาโปรแกรมการทอ่งเที่ยวได้ 

    

19.  ทา่นสามารถน าโปรแกรมการทอ่งเที่ยวไปใช้ได้     

20.  ทา่นสามารถอ านวยความสะดวก ควบคมุและดแูลให้โปรแกรมการท่องเที่ยว
ประสบความส าเร็จได้ 
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คุณลักษณะของเยาวชนอาสาสมัครการท่องเที่ยว 
ระดับความเป็นผู้น า 

1 2 3 4 

การจัดการความปลอดภยัและความเสี่ยง (Safety and Risk management) 

21. ทา่นสามารถจดัการเร่ืองความปลอดภยัให้แก่นกัทอ่งเที่ยวได้ 

    

22.  ทา่นน าโปรแกรมการทอ่งเทีย่วไปใช้ให้มีความมัน่ใจในความปลอดภยัของ
นกัทอ่งเที่ยวได้ 

    

23.  ทา่นสามารถจดัการความเสีย่งและสร้างความปลอดภยัให้กบันกัทอ่งเที่ยวใน
เร่ืองเก่ียวกบักฎหมายได้ 

    

24.  ทา่นสามารถประเมินความเป็นไปได้และข้อจ ากดัตา่งๆของความเสีย่งที่
อาจจะเกิดขึน้ได้ 

    

ความสามารถทางเทคนิค (Technical Abilities) 

25.  ทา่นมีความเช่ียวชาญในกิจกรรมกลางแจ้ง 

    

26.  ทา่นมีความสามารถพืน้ฐานและประสบการณ์ในกิจกรรมกลางแจ้งที่เก่ียวข้อง
กบัการทอ่งเที่ยว 

    

27.  ทา่นมีความเหมาะสมที่จะได้รับใบรับรองการเป็นเยาวชนอาสาสมคัรการ
ทอ่งเที่ยว 

    

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
แบบประเมินความพงึพอใจโปรแกรมของเยาวชนอาสาสมัครการท่องเที่ยว 
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แบบสอบถามความพงึพอใจของการเข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้งของ 
เยาวชนอาสาสมัครการท่องเที่ยว 

 

 

ค าชีแ้จง   ให้เขียนเคร่ืองหมาย ลงในช่องวา่งตามความคดิเหน็ของทา่นให้ชดัเจนตรงตามความเป็นจริง 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด 

การปฺฏิสัมพันธ์กนั (Interacting  People)     
1. ทา่นได้มีสว่นร่วมตอ่กิจกรรมอยา่งตอ่เนื่อง     
2. เกิดการปฏิสมัพนัธ์กบัสมาชิกในกลุม่     
3. ความรู้ความสามารถของผู้น าในการจดักิจกรรม     
4. ผู้น ากิจกรรมสามารถชว่ยกระตุ้นทา่นให้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม     
การจัดสถานที่ทางกายภาพ (The Physical Setting)     
5. วนัเวลาที่ใช้ในการจดักิจกรรม      
6. ระยะเวลาที่ใช้จดักิจกรรมตอ่ครัง้     
7. ความปลอดภยัของสถานท่ีอนัจะเอือ้ตอ่การจดักิจกรรม     
8. ความเหมาะสมของสถานท่ีที่สอดคล้องกบัรูปแบบกิจกรรม     
อุปกรณ์ในการใช้เวลาว่าง (Leisure Object)     
9. ความเหมาะสมของอปุกรณ์ทีใ่ช้ในการจดักิจกรรม     
10.  วสัดอุปุกรณ์มีความเพยีงพอกบัผู้ เข้าร่วม     
11.  ความหลากหลายของวสัดอุปุกรณ์ที่ใช้ในการจดักิจกรรม     
12. ความปลอดภยัของอปุกรณ์อนัจะเอือ้ตอ่การจดักิจกรรม     
โครงสร้าง (Structure)     
13. ทา่นได้มีสว่นร่วมในการตัง้กฎกตกิาในการเข้าร่วมกิจกรรม      
14. ทา่นสามารถปฏิบตัิตามกติกาทีก่ าหนดร่วมกนัได้      
15. ทา่นมีโอกาสในการแสดงความคดิเห็นตอ่ทกุกิจกรรม     
16. ทา่นได้รับการเอาใจใสจ่ากผู้น ากิจกรรมและสมาชิกในกลุม่     
มีความสัมพนัธ์กัน (Relationship)     
17. ผู้น าสามารถอธิบายรูปแบบกิจกรรมได้อยา่งเข้าใจงา่ย     
18. สมาชิกในกลุม่ของทา่นให้ความร่วมมือในทกุกิจกรรม     
19.  ได้แลกเปลีย่นความคิดเห็นกบัผู้น าและสมาชิกในกลุม่     
20. ทา่นรู้สกึสนกุสนานเมื่อได้เข้าร่วมกิจกรรม     
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ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด 

การเคลื่อนไหว (Animation)     
21. ผู้น าได้ให้ความช่วยเหลอืทา่นในการเข้าร่วมกิจกรรม     
22. ทกุกิจกรรมมีการสรุปผลเพื่อให้ทา่นเข้าใจถึงวตัถปุระสงค์และ

ประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรม 
    

23. รูปแบบกิจกรรมช่วยให้ทา่นท าให้เกิดความลืน่ไหลในการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

    

24. ลกัษณะกิจกรรมชว่ยให้ทา่นได้เคลือ่นไหวร่างกาย และเกิดการ
ท างานร่วมกบัผู้อื่น 

    

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
คู่มือโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้งของเยาวชนอาสาสมัครการท่องเที่ยว 
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คู่มือโปรแกรมนันทนาการ
กลางแจ้งของเยาวชนอาสาสมัคร

การท่องเที่ยว 
 

 

 

 

 

วิรัตน์ ทองแก้ว 
นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาการจัดการกีฬาและนันทนาการ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

  

จัดท าโดย 
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ปรัชญาของโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้ง 
 โปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้งสามารถสร้างเสริมการเป็นผู้น าของเยาวชนอาสาสมคัรการ
ทอ่งเท่ียวได้ 

 
ตัวบ่งชี ้(KPI) การเป็นผู้น าของเยาวชนอาสาสมัครการท่องเท่ียว  

1. ความรู้พืน้ฐาน (Foundational Knowledge, FK)  
FK 1  มีความรู้ ความเข้าใจถึงความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบัการทอ่งเท่ียว  
FK 2  มีความรู้เก่ียวกบัประวตัศิาสตร์ด้านการทอ่งเท่ียวท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตังิาน 
FK 3  มีความเข้าใจถึงหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบตัใินการเป็นเยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียว 
FK 4  มีความเข้าใจถึงการให้บริการแก่นกัท่องเท่ียวท่ีท่านได้รับมอบหมาย 

 
2. การตระหนักรู้ตนเอง และการจัดการอย่างมืออาชีพ (Self-Awareness and 

Professional Conduct, SP)  
SP 1  มีความตัง้ใจในการดแูลเอาใจใสต่อ่นกัทอ่งเท่ียวในทกุๆการปฏิบตั ิ  
SP 2  รับรู้ถึงขีดความสามารถและข้อจ ากดัของตนเองในการเป็นเยาวชนอาสาสมคัร

การทอ่งเท่ียว 
SP 3  สามารถสร้างอิทธิพลให้เกิดขึน้กบัคนอ่ืนได้ 
SP 4  มีจริยธรรมท่ีจ าเป็นตอ่การท างานให้มีประสิทธิผล  
 

3. การตัดสินใจและการประเมิน (Decision Making and Judgment, DJ)  
DJ 1  มีกระบวนการในการตดัสินใจท่ีคนอ่ืนยอมรับได้ 
DJ 2  สามารถตดัสินใจท่ีไปสูแ่นวทางในการปฏิบตัไิด้ 
DJ 3  ตระหนกัรู้ถึงแหลง่ทรัพยากรท่ีมีความจ าเป็นตอ่การปฏิบตังิานได้ 
 

4. การสอนและการอ านวยความสะดวก (Teaching and Facilitation, TF)  
TF 1  มีทกัษะในการอ านวยความสะดวกกบันกัท่องเท่ียวได้ 
TF 2  มีทกัษะในการให้ค าแนะน าท่ีเก่ียวข้องกบัการท างานได้ 
TF 3  สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ให้กบันกัท่องเท่ียวในเร่ืองท่ีท่านมีประสบการณ์

ได้ 
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5. การดูแลส่ิงแวดล้อม (Environmental Stewards, ES)  
ES 1  มีจริยธรรม และเคารพกฎเกณฑ์ตา่งๆท่ีส าคญัด้านสิ่งแวดล้อม  
ES 2  มีการเรียนรู้เก่ียวกบัชีววิทยาตลอดเวลา 
ES 3  มีหลกัการจดัการและปฏิบตัใินสถานท่ีท่องเท่ียวได้ 
 

6. การจัดการโปรแกรม (Program Management, PM)  
PM 1  สามารถออกแบบและพฒันาโปรแกรมได้ 
PM 2  สามารถน าโปรแกรมไปใช้ได้ 
PM 3  สามารถอ านวยความสะดวก ควบคมุและดแูลให้โปรแกรมประสบความส าเร็จ

ได้ 
 

7. การจัดการความปลอดภัยและความเส่ียง (Safety and Risk management, 
SR)  
SR 1  สามารถจดัการเร่ืองความปลอดภยัให้แก่นกัทอ่งเท่ียวได้ 
SR 2  สามารน าการวางแผนโปรแกรมไปใช้ให้เกิดความมัน่ใจในความปลอดภยัของ

ผู้ เข้าร่วมโปรแกรม 
SR 3  สามารถจดัการความเส่ียงให้เกิดความปลอดภยัตอ่นกัทอ่งเท่ียวในมมุมองด้าน

กฎหมาย 
SR 4  มีความสามารถท่ีจะประเมินความเป็นไปได้และข้อจ ากดัท่ีเกิดขึน้ได้ 
 

8. ความสามารถทางเทคนิค (Technical Abilities, TA)  
TA 1  มีความเช่ียวชาญในกิจกรรมกลางแจ้ง 
TA 2  มีความสามารถพืน้ฐานตอ่ประสบการณ์ท่ีเก่ียวกบักิจกรรมกลางแจ้ง 
TA 3  มีความเหมาะสมท่ีจะได้รับใบรับรองวิชาชีพ 

 
สถานที่ด าเนินกิจกรรม 

ผู้วิจยัด าเนินการศกึษา  ณ   4 กลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอา่วไทย ประกอบด้วย   
1. กลุ่มเยาวชนอาสาสมัครการท่องเท่ียวจังหวัดสุราษฎร์ธานี  สถานท่ี คือ องค์การ

บริหารสว่นต าบลคลองน้อย และโรงเรียนเวียงสระ 
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2. กลุ่มเยาวชนอาสาสมัครการท่องเท่ียวจังหวัดชุมพร สถานท่ีคือ บ้านไม้ชายคลอง 
โฮมสเตย์ 

3. กลุ่มเยาวชนอาสาสมัครการท่องเท่ียวจังหวดันครศรีธรรมราช สถานท่ีคือ โครงการ
พฒันาพืน้ท่ีลุม่น า้ปากพนงั ประตรูะบายน า้อทุกวิภาชประสิทธิและโรงเรียนปากพนงั 

4. กลุ่มเยาวชนอาสาสมัครการท่องเท่ียวจังหวดัพัทลุง โดยใช้ โฮมสเตย์หนานมดแดง  
และโรงเรียนนิคมควนขนนุวิทยา 

ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม 
 ระยะเวลา 8 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 3 ชัว่โมง 
ตาราง 1  แสดงรายละเอียดของโปรแกรมนนัทนาการกลางแจ้งโดยรวม 
 

Week ชื่อกิจกรรม KPI ใบงาน 

1 กิจกรรม Walk Rally ประกอบด้วย
ฐานกิจกรรม 4 ฐาน ดงันี ้(3 
ชัว่โมง) 
1. จบัคูภ่าพ  
2. บนัไดง ู 
3. จ๊ิกซอว์  
4. ตัง้เต (Hop Scotch)  

ความรู้พืน้ฐาน (FK)  
1. FK 1   
2. FK 2 
3. FK 3 
4. FK 4 
การดแูลสิง่แวดล้อม (ES) 
1. ES 3  
การตดัสนิใจและการ
ประเมิน (DJ) 
1. DJ 3 

ใบงานท่ี 1 
1. แบบบนัทกึความรู้ตา่งๆในแตล่ะ
ฐานลงในสมดุบนัทกึ 

2 กิจกรรมหลกัการเดินทางแบบไม่
ทิง้ร่องรอยไว้ (Leave No Trace 
Principle: LNTP) (3 ชัว่โมง) 

การดแูลสิง่แวดล้อม (ES) 
1. ES 1   
2. ES 2   
3. ES 3   
ความรู้พืน้ฐาน (FK)  
1. FK 3   
2. FK 4   
การตระหนกัรู้ตนเอง และการ
จดัการอยา่งมืออาชีพ (SP)  
1. SP 1   
2. SP 4  

ใบงานท่ี 2 
1 แบบบนัทกึความรู้และสิง่ที่ได้
เรียนรู้จากกิจกรรม 
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Week ชื่อกิจกรรม KPI ใบงาน 

3 กิจกรรมการเดินประกอบแผนท่ี 
(3 ชัว่โมง) 

การตดัสนิใจและประเมิน
(DJ)  
1. DJ 1   
2. DJ 2   
3. DJ 3  

การดแูลสิง่แวดล้อม (ES) 
1. ES 2   
การจดัการความปลอดภยั
และความเสีย่ง (SR) 
 1. SR 4   
ความสามารถทางเทคนิค 
(Martin et al.) 
1. TA 1   
TA 2   

ใบงานท่ี 3 
1. ใบงานการเดินประกอบแผนท่ี 

4 กิจกรรมอบรมและฝึกปฏิบตัิการ
ปฐมพยาบาลเบือ้งต้นส าหรับ
อาสาสมคัรการทอ่งเที่ยว  
(1.5 ชัว่โมง) 

กิจกรรมละครบทบาทสมมติ 
ปัญหาในการทอ่งเที่ยวและวิธี
ปอ้งกนัแก้ไข (1.5 ชัว่โมง) 

ความรู้พืน้ฐาน (FK)  
1. FK 1 
2. FK 3 
3. FK 4   
การจัดการความปลอดภัย
และความเสีย่ง (SR)   
1. SR 1 
2. SR 2 
3. SR 3 
4. SR 4   

ใบงานท่ี 4 
1. การฝึกปฏิบตัิการปฐมพยาบาลใน
รูปแบบตา่งๆ 
2. โจทย์เก่ียวสถานการณ์ปัญหาใน
การทอ่งเที่ยวเพื่อแสดงบทบาท
สมมต ิ

5 กิจกรรมคา่ยพกัแรม (3 ชัว่โมง) การตระหนกัรู้ตนเอง และการ
จดัการอยา่งมืออาชีพ (SP)  
1. SP 1 
2. SP 2 
3. SP 3   
4. SP 4   
 
 

ใบงานท่ี 5 
1. แบบส ารวจสถานท่ีตัง้คา่ย 2. 
แบบส ารวจเมื่อมกีารก่อกองไฟ 

3. แบบส ารวจในการปรุงอาหาร 
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Week ชื่อกิจกรรม KPI ใบงาน 

5 กิจกรรมคา่ยพกัแรม (3 ชัว่โมง) 
(ตอ่) 

การจัดการความปลอดภัย
และความเสีย่ง (SR)   
SR 4   

ความสามารถทางเทคนิค
(Martin et al.) 

1. TA 1 
2. TA 2 

3. TA 3 

4. แบบส ารวจการพกัแรมข้ามคนื 
5. โจทย์การผกูเง่ือนท่ีจ าเป็นตอ่การ
อยูค่า่ยพกัแรม 

6 1. กิจกรรม Camera safari  
(1 ชัว่โมง) 

2. กิจกรรม Artistic Session 
(1 ชัว่โมง) 

3. กิจกรรมพากย์ทวัร์(1 ชัว่โมง)  

การสอนและการอ านวย
ความสะดวก (TF) 

1. TF 1 
2. TF2 
3. TF3 

ใบงานท่ี 6 
1. บรรยายความสวยงามทาง
ธรรมชาติจากภาพวาด 
2. ใบงานงานศิลปะจากธรรมชาติ 

7 เกมกลางแจ้ง (3 ชัว่โมง) ความสามารถทางเทคนิค  
1. TA 1   
2. TA 2 
3. TA 3  
การดแูลสิง่แวดล้อม (ES) 
1. ES 2   

ใบงานท่ี 7 
1. แบบบนัทกึสิง่ที่ได้เรียนรู้จาก
กิจกรรม 

8 กิจกรรมการวางแผน การเขยีน
รายการน าเทีย่วของทอ่งเที่ยว
ชมุชน (3 ชัว่โมง) 

ความรู้พืน้ฐาน (FK)  
1. FK 1   
การจดัการโปรแกรม (PM) 
1. PM 1 
2. PM 2 
3. PM 3 

ใบงานท่ี 8 
1. แบบบนัทกึระยะทางและเวลา
ของสถานท่ีทอ่งเที่ยว 
2. ใบงานสร้างเส้นทางการเดินทาง
ทอ่งเที่ยวในชมุชน 
3. ใบงานรายการน าเที่ยวในชมุชน 
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สัปดาห์ที่ 1  

ช่ือกิจกรรม  กิจกรรม Walk Rally  

รูปแบบกิจกรรม กิจกรรมทางกายกลางแจ้ง กีฬากลางแจ้ง และเกมตา่งๆท่ีปฏิบตัิกลางแจ้ง  
(นนัทนาการกลางแจ้งอิงพืน้ดนิ (Land-based Outdoor Recreation)) 

เวลา    กิจกรรม Walk Rally 4 ฐาน ฐานละ 45  รวมเป็น 180 นาที (3 ชัว่โมง) 

วัตถุประสงค์   

1. ให้ผู้ เข้าร่วมมีความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบัการทอ่งเท่ียว  

2. ให้ผู้ เข้าร่วมมีความรู้เก่ียวกับประวัติศาสตร์ท่ีเก่ียวกับการท่องเท่ียวในการ
ปฏิบตังิาน 

3. ให้ผู้ เข้าร่วมมีความเข้าใจถึงบทบาท หน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติในการเป็นเยาวชน
อาสาสมคัรการทอ่งเท่ียว 

4. ให้ผู้ เข้าร่วมมีความเข้าใจในการให้บริการแก่นกัทอ่งเท่ียวท่ีทา่นได้รับมอบหมาย 

5. ให้ผู้ เข้าร่วมมีหลกัการจดัการและปฏิบตัใินสถานท่ีทอ่งเท่ียวได้ 

6. ให้ผู้ เข้าร่วมตระหนกัรู้ถึงแหลง่ทรัพยากรท่ีมีความจ าเป็นตอ่การปฏิบตังิานได้ 

สถานที่ (Physical Setting) พืน้ท่ีกลางแจ้งท่ีมีขนาดเพียงพอตอ่ฐาน 5 ฐาน 

 ฐานที่ 1 จับคู่ภาพ 
เนือ้หา 

1. Do and Don’t in Thailand (การทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย, 2554) 

Do’s and Don’ts In Thailand สิ่งท่ีควรท าและไม่ควรท าในประเทศไทย 

1) Making a good relationship การสร้างความสมัพนัธ์ 
- Do “สวสัดี” คือ ค าทกัทายด้วยอธัยาศยัไมตรีท่ีแสดงถึงความสุภาพและความเป็นมิติร
ของคนไทย  (“Sawasdee” is a greeting with hospitality, showing the politeness 
and friendliness of Thais.) 
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- Do แม้ว่าจะมีการทักทายด้วยการสัมผัสมือแต่การ “พนมมือไหว้” ถือเป็นการทักทาย
และแสดงความเคารพตามมารยาทท่ีดีของไทย  (Though there is a greeting by 
shaking hands, to put your palms together in a lotus bud shape or “Phomom 
Mue” in Thai, is a way of greeting showing respect according to Thai good 
courtesy.) 

- Do เป็นการสภุาพท่ีจะค้อมตวัลงเล็กน้อยเม่ือเดินผ่านผู้ ท่ีนัง่อยู่ และจะต้องไม่เดินข้าม
ใครอย่างเด็ดขาด  (It is polite to slightly bend down when you walk through the 
way where someone is seated, and do not walk cross anyone.) 

- Don’t การจูบและกอดในท่ีสาธารณะนัน้สังคมไทยถือว่าไม่สุภาพ  (Hugging and 
kissing in public places is considered impolite in Thai society.) 

2) Mind your manners หมัน่ตรวจด ู
- Do คนไทยพดูจานุม่นวล (Thais speak softly.) 
- Do คนไทยช่ืนชอบชาวต่างชาติท่ีแต่งกายสะอาดและสุภาพ  (Thais like foreigners 

who are well-groomed.) 
- Don’t ในเมืองไทยนัน้ศีรษะเป็น “ของสูง” เท้าเป็น “ของต ่า” (In Thailand, one’s head 

is a “high” part of body that is respected whereas one’s foot is “low” that is less 
respected.) 

- Don’t คนไทยไม่ชอบการเผชิญหน้าอย่างรุนแรง อย่าตะโกน หรือพูดเสียงดงั  (Thais do 
not like violent confrontation. Do not shout or speak loudly.) 

- Don’t การเปลือยกายอาบน า้ในท่ีสาธารณะนัน้ถือเป็นการไม่สุภาพอย่างยิ่ง  (Naked 
bathing in public places is very impolite.) 

3) Remember what to do รู้ปฏิบตั ิ
- Do เม่ืออยู่ในวัดและศาสนสถาน กรุณาเคารพต่อสถานท่ีและแต่งกายให้เรียบร้อย
รวมถึงขณะท่ีถ่ายภาพด้วย (When you visit temples and religious sites, and take 
pictures there, please respect the places and dress appropriately.) 

- Do โปรดจ าไว้ว่าเป็นมารยาทท่ีต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าไปในบ้านเรือนของคนไทย  
(Please remember to take your shoes off before entering a house.)  

- Don’t มีปชูนียสถานและปชูนียวตัถมุากมายในประเทศไทย กรุณาอย่าจบัต้อง หรือเข้า
ไปในสถานท่ีเหล่านัน้โดยไม่ได้รับอนุญาต  (There are many ancient objects and 
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places in Thailand. Please do not touch them or enter the sites without 
permission.) 

- Don’t พระสงฆ์เป็นบุคคลท่ีคนไทยให้ความเคารพอย่างสูง สตรีไม่ควรแตะเนือ้ต้องตวั
หรือจีวรพระเน่ืองจากผิดกฎของศาสนา  (Buddhist monks are highly revered by 
Thais. Women must not touch them or their yellow robes since it is forbidden 
by religious rules.) 

4) Realise the community’s value วิถีชมุชน 
- Do ก่อนจะถ่ายรูปใครสักคนควรถามเจ้าตัวดูก่อนว่ายินดีหรือไม่  (Before taking 

pictures of anyone, you should ask for their consent.) 
- Do ลองรับประทานอาหารไทยอร่อยๆ เม่ือมีโอกาสเป็นการช่วยเหลือธุรกิจและ
การเกษตรในท้องถ่ิน  (Try delicious Thai food whenever possible, as a way to 
help local business and farming.) 

- Do ท่ีผ่านมา ไทยสูญเสียมรดกทางวัฒนธรรมไปทีละเล็กทีละน้อยจากการค้า
โบราณวตัถ ุโปรดอยา่ซือ้โบราณวตัถ ุขอให้สนบัสนนุช่างฝีมือในท้องถ่ินด้วยการซือ้งาน
ฝีมือท่ีท าใหม่และมีคุณภาพดี (Support local craftsmen by means of purchasing 
newly-made handicrafts with good quality. Over the past, Thailand has lost 
cultural heritage bit by bit from trade in ancient objects. Please do not buy 
ancient objects.) 

- Don’t การซือ้สตัว์ป่าหรือผลิตภณัฑ์จากสตัว์ป่าเป็นการส่งเสริมการท าลายสตัว์ป่าสาย
พันธุ์ พื น้เมืองของไทย โปรดช่วยกันพิทักษ์สัตว์ป่า  (To purchase wild animals or 
products made from them is to endorse the destruction of local species of Thai 
fauna. Please help protect wild animals.) 

- Don’t กรุณาอย่าแจกของฝากแก่เด็กๆ โดยตรงเพราะจะเป็นการส่งเสริมให้มีการขอ แต่
ควรมอบให้ผ่านองค์กรหรือผ่านผู้ ใหญ่ในหมู่บ้านแตล่ะแห่งไป (Please do not directly 
give things to children since it will encourage them into the habit of begging for 
things. You should present things through or organizations or seniors in each 
village.) 

5) Care about others การดแูลใสใ่จ 
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- Do กรุณาช่วยคนไทยรักษาความสะอาดโดยไม่ทิง้ขว้าง การช่วยเก็บเศษขยะเป็นการ
สร้างตัวอย่างท่ีดีให้แก่เยาวชน  (Please help Thailand stay clean by not littering, 
and set a good example for youth by helping collect rubbish.) 

- Do ชว่ยกนัปอ้งกนัไฟป่าด้วย (Help prevent forest fires.) 
- Don’t ช่วยกันปกป้องเด็กและเยาวชนจากการทารุณกรรมและกดข่ีทางเพศ  (Help 

prevent children and youth from child abuse and sexual exploitation.) 
- Don’t การเสพยาเสพติดเป็นสิ่งผิดกฎหมาย อาจจะเกิดผลร้ายแรงตวัตวัคณุเองและตอ่
สังคมไทย  (To take drugs is not only illegal, but may also have bad effects on 
you and Thai society as well.) 

- Don’t การขีดเขียนลวดลายตามฝาผนังในถ า้และท่ีสาธารณะเป็นสิ่งท่ีไม่อนุญาตให้
ปฏิบตั ิ(Graffiti is not allowed on either cave walls or public places.) 

6) Respect the Monarchy ใคร่ควรรู้ 
- Do ควรยืนให้ความเคารพธงชาติไทยซึ่งตามปกติจะมีในเวลา 8.00 น. และ 18.00 น. 
ของทุ ก วัน  (You should stand to show respect for the national anthem always 
played at 08.00 a.m. and 6.00 p.m. every day.) 

 
2. สิ่งดงึดดูใจในการทอ่งเท่ียว (Attractions) (Goeldner & Ritchie, 2009) 

สิ่งดงึดดูใจในการทอ่งเท่ียวสามารถจดัประเภทได้ ดงัตอ่ไปนี ้
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ภาพประกอบ 1 ภาพรวมของสิ่งดงึดดูใจในการท่องเท่ียว 
 
ท่ีมา: Goeldner & Ritchie, 2009, p. 214 
 

เวลา    45 นาที 

วัสดุอุปกรณ์ (Leisure Objects) 

1. บตัรภาพพฤตกิรรม Do’s and Don’ts In Thailand  จ านวน 20 คู ่
2. บตัรภาพสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีอยูใ่นประเภทสถานท่ีทอ่งเท่ียวเดียวกนั จ านวน 

20 คู ่
3. โต๊ะ 
4. กระดาษฟลิปชาร์ทท่ีมีเนือ้หาส าหรับการบรรยาย 
5. สมดุบนัทึกกิจกรรมกลุม่พร้อมปากกา 
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วิธีด าเนินกิจกรรม 

1. การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน (Interacting People) 

ผู้น ากล่าวทักทายผู้ เข้าร่วมกิจกรรมและให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมได้แนะน าตวัให้กับ
ผู้ เข้าร่วมอ่ืนได้รู้จกัโดยบอกช่ือ-นามสกลุ และ ช่ือเลน่ของตนเองจนครบทกุคน 

2. โครงสร้าง (Structure) (บรรยาย 25 นาทีและกิจกรรมภายในฐาน 20 นาที) 

- Do’s and Don’s in Thailand (การทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย, 2554) 
- สิ่งดงึดดูใจในการทอ่งเท่ียว (Attractions) (Goeldner & Ritchie, 2009) 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วม (Relationship) 

ผู้น าถามผู้ เข้าร่วมวา่ “สิ่งท่ีควรท าและไม่ควรท าในประเทศไทยและสิ่งดงึดดูใจใน
การทอ่งเท่ียวมีอะไรบ้าง” เพ่ือน าไปสูก่ารบรรยายจากกระดาษฟลิปชาร์ท  

4. การเคล่ือนไหวของผู้เข้าร่วม (Animation)  

ชว่งของกิจกรรมฐาน 

1) ให้ผู้ เข้าร่วมเข้าแถวหน้ากระดานโดยผู้ เข้าร่วมคนแรกยืนตรงกบัชดุของบตัรภาพท่ี
วางอยู่บนโต๊ะ 

ชุดที่ 1  Do’s and Don’s in Thailand (10 นาที) 

2) ผู้น ากิจกรรมอธิบายกิจกรรม ให้ผู้ เข้าร่วมเปิดบตัรภาพคนละบตัรภาพ เม่ือเปิด
เสร็จให้ไปต่อท้ายแถว คนล าดบัท่ี 2 เปิดต่อจากคนท่ี 1 หากว่าบัตรภาพท่ีเปิด
โดยผู้ เข้าร่วมคนแรกตรงข้าม(Do-Don’t, Don’t-Do)กับผู้ เข้าร่วมคนท่ี 2 จะได้ 1 
คะแนนและน าบตัรภาพท่ีเหมือนกันออก  แต่หากว่าบตัรภาพของผู้ เข้าร่วมคน
แรกไม่ตรงกันข้ามหรือไม่เก่ียวข้องกับบัตรภาพท่ีผู้ เข้าร่วมคนท่ี 2 เปิดจะไม่ได้
คะแนนและต้องคว ่าบตัรภาพให้เหมือนตอนเร่ิมต้น ผู้ เข้าร่วมคนต่อไปท าอย่างนี ้
ตอ่ไปเร่ือยๆจนหมดเวลา หรือหมดบตัรภาพ  

 ชุดที่ 2  ส่ิงดงึดูดใจในการท่องเท่ียว (10 นาที) 
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3) ผู้น ากิจกรรมอธิบายกิจกรรม ให้ผู้ เข้าร่วมเปิดบตัรภาพคนละบตัรภาพ เม่ือเปิด
เสร็จให้ไปต่อท้ายแถว คนล าดบัท่ี 2 เปิดต่อจากคนท่ี 1 หากว่าบัตรภาพท่ีเปิด
โดยผู้ เข้าร่วมคนแรก อยู่ในประเภทเดียวกนักับผู้ เข้าร่วมคนท่ี 2 จะได้ 1 คะแนน
และน าบตัรภาพท่ีเหมือนกันออก  แตห่ากว่าบตัรภาพของผู้ เข้าร่วมคนแรกไม่ได้
อยูใ่นประเภทเดียวกนักบับตัรภาพท่ีผู้ เข้าร่วมคนท่ี 2 เปิดจะไมไ่ด้คะแนนและต้อง
คว ่าบตัรภาพให้เหมือนตอนเร่ิมต้น ผู้ เข้าร่วมคนต่อไปท าอย่างนีต้่อไปเร่ือยๆจน
หมดเวลา หรือหมดบตัรภาพ 

4) ผู้น าสรุป และบันทึกคะแนนจากกิจกรรม พร้อมให้ผู้ เข้าร่วมบันทึกเนือ้หาท่ีได้
เรียนรู้และสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากกิจกรรมในฐานกิจกรรมให้ผู้ เข้าร่วมท าเป็นการบ้าน 
และน ามาสง่ในครัง้ตอ่ไป  

 ฐานที่ 2  บันไดงู  

เนือ้หาความรู้พืน้ฐานเก่ียวกับการท่องเท่ียว 

1. ความหมายของการท่องเที่ยว 
องค์การการท่องเท่ียวโลกแห่งสหประชาชาติ (Black & Bricker, 2015)กล่าวว่า การ

ท่องเท่ียว คือ ปรากฏการณ์ทางสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อการเคล่ือนย้ายของ
บุคคลไปสู่ประเทศหรือสถานท่ีท่ีนอกเหนือจากสิ่งแวดล้อมตามปกติเพ่ือวตัถุประสงค์ของบุคคล
หรือธุรกิจหรือวิชาชีพ ซึ่งบุคคลเหล่านีเ้รียกว่า ผู้มาเย่ียมเยือนและการท่องเท่ียวมีการท ากิจกรรม
รวมถึงแสดงให้เห็นถึงการใช้จา่ยตา่งๆ 

การท่องเท่ียว (Goeldner & Ritchie, 2009)หมายถึง กระบวนการ กิจกรรมและผลท่ี
เกิดขึน้จากความสัมพันธ์และการมีปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มของนักท่องเท่ียว ผู้ ให้บริการด้านการ
ทอ่งเท่ียว รัฐบาลท้องถ่ิน ชมุชนท้องถ่ินและสภาพแวดล้อมโดยรอบท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกบัการดงึดดู
ใจผู้มาเยือน 

ผู้มาเยือนสามารถแบง่ออกเป็น 2 ประเภท คือ 
1. ผู้ มาเยือนภายใน 1 วัน กล่าวคือ ผู้ มาเยือนท่ีไม่ได้พักค้างคืนในใน

สถานท่ีท่ีไปเย่ียมเยือนประเทศเข้าเย่ียมชม 
2. นกัท่องเท่ียว คือ ผู้มาเยือนท่ีอาศยัอยูส่ถานท่ีท่ีเย่ียมชมเป็นเวลาอยา่ง

น้อย 1 คืน 
2. ธรรมชาตขิองการท่องเที่ยวที่ส าคัญ (Cooper, 2012) คือ  
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- การท่องเท่ียวท่ีเกิดขึน้จากการเคล่ือนย้ายของบุคคลและอาศยัอยู่ในสถานท่ีต่างๆ 
หรือสถานท่ีทอ่งเท่ียวนัน้ๆ 

- การท่องเท่ียวมี 2 องค์ประกอบ คือ การเดินทางไปยังปลายทาง และการเข้าพักท่ี
ปลายทาง (รวมถึงมีกิจกรรม)  

- การเดินทางและพักในสถานท่ีนอกเหนือจากสภาพแวดล้อมปกติ หรือไม่ใช่สถานท่ี
ปกติท่ีเคยอยู่อาศยัหรือท างาน ดงันัน้ในการท่องเท่ียวจะก่อให้เกิดกิจกรรมท่ีแตกตา่ง
จากถ่ินท่ีอยูแ่ละท่ีเคยท างานโดยท่ีนกัทอ่งเท่ียวมีการเดนิทางและพกัอาศยั 

- การเคล่ือนย้ายจุดหมายปลายทางเป็นช่วงระยะชัว่คราว และระยะสัน้ๆ กล่าวคือ มี
ความตัง้ใจท่ีจะกลบัภายในไมก่ี่วนั ไมก่ี่สปัดาห์ หรือเป็นเดือน 

- วตัถุประสงค์ในการท่องเท่ียวเพ่ือเย่ียมชมจุดหมายปลายทางมากกว่าการอยู่ถาวร
หรือการจ้างงานในสถานท่ีท่ีเย่ียมชม 

3. มุมมองของการท่องเที่ยว  
มุมมองของการท่องเท่ียวมีประเด็นหลัก 4 ประการ ดังต่อไปนี  ้(Goeldner & Ritchie, 
2009) 

a. นกัท่องเท่ียว คือ นกัท่องเท่ียวท่ีเสาะแสวงหาประสบการณ์และความพึงพอใจทัง้
กาย จิตใจ โดยก าหนดสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีได้เลือกไว้และมีความสุขกับกิจกรรม
นัน้ๆ 

b. ธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ท่ีจัดให้มีสินค้าทางการท่องเท่ียวและการ
ให้บริการ คือ การท่องเท่ียวเป็นโอกาสท่ีจะท าให้ก าไรโดยการจดัหาสินค้าและ
บริการท่ีเป็นความต้องการของตลาดนกัท่องเท่ียว 

c. ภาครัฐของชมุชนท้องถ่ิน คือ นกัการเมืองมองว่าการท่องเท่ียวเป็นปัจจยัท่ีท าให้
เกิดความมั่งคั่งในทางเศรษฐกิจของในสมัยของรัฐบาลนัน้ๆ ซึ่งมุมมองจะ
เก่ียวข้องกบัรายได้ท่ีประชาชนสามารถสร้างรายได้จากธุรกิจการท่องเท่ียวเหลา่นี ้
โดยนักการเมืองจะอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศจากการท่องเท่ียวจาก
ต่างประเทศ รวมถึงเงินภาษีท่ีเก็บได้จากค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียวทัง้ทางตรง
หรือทางอ้อม  ดังนัน้รัฐบาลจะมีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบายการ
ทอ่งเท่ียว การพฒันา การสง่เสริมและการด าเนินงานในการทอ่งเท่ียวตา่งๆ 

d. ชมุชนท้องถ่ิน คือ คนในท้องถ่ินมกัจะมองการท่องเท่ียวเป็นปัจจยัทางวฒันธรรม
และปัจจยัในการจ้างงาน 
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4. รูปแบบของการท่องเท่ียว (Black & Bricker, 2015) 
รูปแบบของการทอ่งเท่ียว ประกอบด้วย 

a. การท่องเท่ียวแบบขาเข้า (Inbound tourism) คือ การเย่ียมเยือนประเทศท่ีไม่ใช่
ถ่ินพ านกัของตน 

b. การท่องเท่ียวภายในประเทศ (Internal tourism) ประกอบด้วย การท่องเท่ียว
ภายในประเทศบวกกบัการท่องเท่ียวแบบขาเข้าซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีผู้มาเย่ียมชมท่ี
อาศยัอยู่ในประเทศนัน้หรือผู้ มาเย่ียมชมท่ีไม่ได้อาศยัอยู่ในประเทศนัน้ปฏิบัติ
ภายในประเทศซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางท่องเท่ียวทัง้ภายในประเทศหรือ
การทอ่งเท่ียวตา่งประเทศ 

c. การท่องเท่ียวตา่งประเทศ (International tourism) ประกอบด้วยการท่องเท่ียวขา
เข้าบวกกับการท่องเท่ียวขาออก กล่าวคือเป็นกิจกรรมของผู้มาเย่ียมชมท่ีอาศยั
อยู่ในประเทศนัน้เดินทางออกนอกประเทศของตน หรือการท่องเท่ียวขาออก 
(Outbound tourism) เพ่ือปฏิบตัิกิจกรรมต่างๆด้านการท่องเท่ียว และกิจกรรม
ของผู้มาเย่ียมชมท่ีไม่ได้อาศยัอยู่ในประเทศนัน้ปฏิบตัิภายในประเทศปลายทาง 
(Inbound tourism) 

5. ระบบของการท่องเที่ยว 
กันน์และไล เปอร์ (Walker & Walker, 2011) ได้อธิบายถึงระบบการท่องเท่ียว

ประกอบด้วยการจัดให้มีสิ่งดึงดูดใจ การให้บริการ การส่งเสริม การให้ข้อมูลและการ
ขนสง่  

รูปแบบของระบบการทอ่งเท่ียว ประกอบด้วยองค์ประกอบดงัตอ่ไปนี ้
a. นกัทอ่งเท่ียว คือ บคุคลท่ีวางแผนและเตรียมตวัส าหรับเย่ียมชมสถานท่ีตา่งๆ 
b. ขอบขา่ยทางภมูิศาสตร์ 3 ประการ ประกอบด้วย 

i. การเร่ิมต้นของจุดหมายปลายทางของนักเดินทาง คือ ผู้ ท่ีกระตุ้นตลาด
ในจดุหมายปลายทางตา่งๆ    

ii. เส้นทางในการเดนิทาง คือ สถานท่ีทัง้หมดท่ีบคุคลเย่ียมเยือนบนเส้นทาง
ไปสูจ่ดุหมายปลายทาง 

iii. ขอบเขตจดุหมายปลายทางของนกัท่องเท่ียว คือ สถานท่ีท่ีดงึดดูท่ีสร้าง
ขึน้เพ่ือเหตผุลให้บคุคลได้เดนิทางไป 
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องค์ประกอบท่ีเก่ียวกบัธุรกิจ (ธุรกิจการท่องเท่ียวและการเดนิทาง)  กลา่วคือ การ
กระจายของการเดินทางโดยใช้บริการตวัแทนการเดินทาง  อินเตอร์เน็ต การท่องเท่ียวเป็น
หมูค่ณะ การลดราคาในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ สิ่งดงึดดูใจ การเข้าพกั และร้านอาหาร 
 

 
 

ภาพประกอบ 2 ระบบการท่องเท่ียว  
 
ท่ีมา: Robinson, Luck, and Smith (2013) 
 

6. ขอบข่ายของการท่องเที่ยว  
ขอบขา่ยของการทอ่งเท่ียว ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบพืน้ฐาน ดงัตอ่ไปนี ้ 

a. องค์ประกอบเก่ียวกับการตดัสินใจท่ีจะเดินทางไปสู่จดุปลายทางของนกัเดินทาง
และปัจจัยท่ีหลากหลายด้านสังคม เศรษฐกิจ ขนบธรรมเนียมท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจ 

b. การพกัอาศยัอยูท่ี่จดุหมายปลายทาง ซึง่ประกอบด้วยการปฏิสมัพนัธ์ตอ่จดุหมาย
ปลายทางท่ีเก่ียวข้องกบัระบบเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสงัคม 

c. องค์ประกอบท่ีส่งผลกระทบ คือ ผลขององค์ประกอบทัง้ 2 ประการก่อนหน้านีท่ี้
เก่ียวกบัผลตอ่เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และระบบสงัคมย่อยๆท่ีนกัท่องเท่ียวเข้ามา
เย่ียมเยือนทัง้ทางตรงและทางอ้อม 

7. ความส าคัญของการท่องเที่ยว 
การท่องเท่ียวมีความส าคญัตอ่การพฒันาประเทศ ซึ่งมีบทบาทท่ีส าคญัในด้านสงัคมและ

การอยู่ดีทางเศรษฐกิจของพลเมืองท้องถ่ินและมีชีวิตชีวาของนกัท่องเท่ียว องค์ประกอบหลัก มี
ดงันี ้
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a. พลังชีวิตเพ่ือความสงบสุข กล่าวคือ การท่องเท่ียวท่ีออกแบบและพฒันาขึน้นัน้
สามารถช่วยเช่ือมความห่างไกลทางจิตวิทยาและวฒันธรรมท่ีแบ่งคนให้มีความ
แตกตา่งทางเชือ้ชาติ สีผิว ศาสนาและสภาวะของการพฒันาทางสงัคมเศรษฐกิจ
ได้ 

b. ความส าคญัทางสงัคม กล่าวคือ นกัทอ่งเท่ียวและพลเมืองท้องถ่ินได้รับประโยชน์
ท่ีเพิ่มขึน้อย่างมากจากปฏิสมัพนัธ์ทางสังคมท่ีได้มาจากประสบการณ์ท่ีเกิดขึน้
จากการจดัการท่องเท่ียว   ซึ่งทัง้นกัท่องเท่ียวและพลเมืองท้องถ่ินสามารถเรียนรู้
ได้อยา่งมากจากสิ่งตา่งๆเหลา่นี ้

c. ความส าคญัทางเศรษฐกิจ กล่าวคือ การท่องเท่ียวมีความส าคญัต่อเศรษฐกิจใน
หลากหลายประเทศ ซึ่งบางประเทศนัน้  การท่ องเท่ียวช่วยให้ได้เงินตรา
ตา่งประเทศเข้ามาและลดดลุการช าระเงินขาดดลุได้  สว่นในบางประเทศนัน้ การ
ทอ่งเท่ียวชว่ยให้เกิดความสมดลุการช าระเงินได้ 

d. ความส าคญัทางวฒันธรรม กล่าวคือ  การท่องเท่ียวท าให้บุคคลซาบซึง้ตอ่ความ
หลากหลายทางวฒันธรรมและวิวฒันาการของมนษุยชาติท่ีเกิดขึน้บนโลกรวมถึง
คอ่ยๆปรากฏความน่าเช่ือถือขึน้และการเคารพตอ่สิ่งใดสิ่งหนึ่งและศกัดิศ์รีของทกุ
ชีวิตบนโลก  การท่องเท่ียวน าไปสูก่ารอนรัุกษ์และพฒันามรดกทางวฒันธรรมของ
โลกโดยการกระตุ้นให้ภาครัฐอนรัุกษ์สถานท่ีทางประวตัศิาสตร์และอนสุรณ์สถาน
ตา่งๆรวมถึงให้แรงจงูใจต่อคนในท้องถ่ินเพ่ือนรัุกษ์มรดกในรูปแบบของการเต้นร า 
ดนตรีและวตัถตุา่งๆไว้ 

e. โอกาสตอ่การจ้างงาน กล่าวคือ การทอ่งเท่ียวท าให้เกิดโอกาสในการจ้างงานและ
การพฒันาอาชีพตา่งๆได้ 

f. มีความส าคญัท่ีเก่ียวกับการศึกษา กล่าวคือ การท่องเท่ียวจะช่วยเพิ่มเก่ียวกับ
การให้การศึกษากับบุคคลในวิธีการท่ีหลากหลาย กล่าวคือ การเพิ่มโอกาสท่ีจะ
เรียนรู้เก่ียวกับวฒันธรรมและสถานท่ีอ่ืนๆโดยผ่านการติดต่อกับบุคคลในชุมชน
ท้องถ่ิน และการมีประสบการณ์จากการเดินทางและการท่องเท่ียวไปยงัสถานท่ี
นัน้ๆ 

 
เวลา    45 นาที 
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วัสดุอุปกรณ์ (Leisure Objects) 

1. ไวนิลท่ีเป็นตารางบนัไดงขูนาดใหญ่ท่ีผู้ เข้าร่วมสามารถเข้าไปยืนได้ 

2. ปา้ยค าถามในชอ่งบนัไดงู 

3. ลกูเตา๋ ขนาดใหญ่ 

4. กระดาษฟลิปชาร์ทท่ีมีเนือ้หาส าหรับการบรรยาย 

5. สมดุบนัทึกกิจกรรมกลุม่ 

วิธีด าเนินกิจกรรม 

1. การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน (Interacting People) 

ผู้น ากลา่วทกัทายผู้ เข้าร่วมกิจกรรมและอธิบายค าสัง่ ดงัตอ่ไปนี ้

- ผู้น าสัง่วา่ “น า้ตก” ให้ผู้ เข้าร่วมจ ากลุม่ 2 คนจบัมือกนัพร้อมถามช่ือสมาชิก 

- ผู้น าสัง่วา่ “ภเูขา” ให้ผู้ เข้าร่วมจ ากลุม่ 3 คนจบัมือกนัพร้อมถามช่ือสมาชิก 

- ผู้น าสัง่วา่ “ทะเล” ให้ผู้ เข้าร่วมจ ากลุม่ 4 คนจบัมือกนัพร้อมถามช่ือสมาชิก 

- ผู้ น าสั่งว่า “ท่องเท่ียว” ให้ผู้ เข้าร่วมจ ากลุ่ม 5 คนจับมือกันพร้อมถามช่ือ
สมาชิก 

ให้ปฏิบตัไิปเร่ือยๆจนผู้ เข้าร่วมเร่ิมรู้จกักนัมากขึน้ 

2. โครงสร้าง (Structure) (บรรยาย 25 นาทีและกิจกรรมภายในฐาน 20 นาที) 

ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบัการทอ่งเท่ียว (การทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย, 2559) 

1. ความหมายของการทอ่งเท่ียว 

2. ธรรมชาตขิองการทอ่งเท่ียว 

3. มมุมองของการทอ่งเท่ียว 

4. รูปแบบของการทอ่งเท่ียว 
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5. ระบบของการทอ่งเท่ียว 

6. ขอบขา่ยของการทอ่งเท่ียว 

7. ความส าคญัของการทอ่งเท่ียว 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วม (Relationship) 

ผู้น าถามผู้ เข้าร่วมว่า “สิ่งท่ีควรรู้และจ าเป็นต่อการเป็นเยาวชนอาสาสมัครการ
ทอ่งเท่ียวมีอะไรบ้าง” เพ่ือน าไปสูก่ารบรรยายจากกระดาษฟลิปชาร์ท  

4. การเคล่ือนไหวของผู้เข้าร่วม (Animation)  

กิจกรรมฐาน ประกอบด้วย 

4.1 ให้ผู้ เข้าร่วมเข้าแถวหน้ากระดาน 

4.2 ผู้น ากิจกรรมอธิบายกิจกรรม โดยให้ผู้ เข้าร่วมในกลุ่มเลือกผู้ เข้าร่วม 1 คนเพ่ือเป็นผู้
โยนลูกเต๋าให้กับผู้ เข้าร่วมในกลุ่มเดิน  แล้วให้ผู้ เข้าร่วมต่อแถวตอนท่ีจุดเร่ิม ต้นของ
ตารางบนัไดง ู 

4.2.1 เคร่ืองหมายดงันี ้

สัญลักษณ์ ความหมาย 

 คณุคือผู้ โชคดีได้ไปทางลดัไปยงัปลายลกูศรท่ีชี ้

 คณุคือผู้ โชคร้ายท่ีต้องลงไปยงัปลายลกูศรท่ีชี ้

LUCKY DAY คณุเป็นคนโชคดีสดุๆจะได้โอกาสโยนลกูเตา๋เพิ่มอีก 1ครัง้ 

?? คณุจะต้องตอบค าถามท่ีได้ก าหนดไว้  
- หากคณุตอบถกูให้เดนิไปตอ่ไป 1 ชอ่ง 
- หากคณุตอบผิดต้องเดินย้อนกลบั 1 ชอ่ง 

 
คณุชนะในกิจกรรมนี ้

ภาพบันไดงู 
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4.3 เร่ิมต้นกิจกรรมโดยให้ผู้ เข้าร่วมท่ีได้รับเลือกโยนลูกเต๋า โยนลูกเต๋า 1 ครัง้แล้วดู
จ านวนของจดุด้านบนของลกูเต๋าว่ามีก่ีจดุ หลงัจากนัน้คนท่ี1เดินไปในตารางบนัไดงู
จากจุดเร่ิมต้นตามจ านวนท่ีได้แล้วให้สงัเกตว่ามีเคร่ืองหมายหรือป้ายค าถามใดบ้าง
ในช่องนัน้ หากมีเคร่ืองหมายหรือปา้ยค าถามตา่งๆให้ปฏิบตัิตามจึงจะถือวา่บรรลผุล
ของจดุนัน้   

  4.3.1 ค าถาม (ช่องท่ี 4, 10, 14, 20) ดงันี ้

  ค าถามช่องท่ี 4    

   - ให้อธิบายความหมายของ “การทอ่งเท่ียว” ตามความเข้าใจของทา่น   

   - ให้อธิบายถึงธรรมชาตขิองการทอ่งเท่ียวมา 1 ค าตอบ 

  ค าถามช่องท่ี 10 

  - ให้อธิบายองค์ประกอบของการทอ่งเท่ียวมา 1 ค าตอบ 

   - ให้อธิบายถึงมมุมองของการทอ่งเท่ียวมา 1 ค าตอบ 

   ค าถามช่องท่ี 14 

  - ให้อธิบายรูปแบบของการท่องเท่ียวมา 1 ค าตอบ 
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   - ให้อธิบายถึงระบบของการทอ่งเท่ียวมา 1 ค าตอบ 

  ค าถามช่องท่ี 20 

  - ให้อธิบายขอบข่ายของการทอ่งเท่ียวมา 1 ค าตอบ 

   - ให้อธิบายถึงความส าคญัของการท่องเท่ียวมา 1 ค าตอบ 

4.4 ให้ด าเนินกิจกรรมโดยให้ผู้ โยนโยนลกูเตา๋แล้วคนตอ่ไปเดินไปยงัจดุท่ีได้หากมี
เคร่ืองหมายให้ปฏิบตัิตาม หรือปา้ยค าถามให้ตอบค าถามนัน้ หากไมมี่เคร่ืองหมาย
หรือปา้ยใดๆให้หยดุอยูท่ี่จดันัน้ แล้วโยนให้คนตอ่ไปเดนิจนครบทกุคน หลงัจาก
จากนัน้ปฏิบตัวินไปเร่ือยๆจนไปสูจ่ดุสิน้สดุ ตามเวลาท่ีก าหนด หรือครบจ านวนคน
ของกลุม่ 

4.5 ในการด าเนินกิจกรรม หากมีผู้ เข้าร่วมคนใดไมส่ามารถตอบค าถามจากปา้ยค าถาม
จะต้องเดนิถอยหลงักลบัไป 1 ชอ่ง แตถ้่าหากตอบได้ให้ไปข้างหน้า 1 ชอ่ง 

4.6 ผู้น าสรุป และบนัทึกคะแนนจากกิจกรรม พร้อมให้ผู้ เข้าร่วมบนัทกึเนือ้หาท่ีได้เรียนรู้
และสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากกิจกรรมในฐานกิจกรรมให้ผู้ เข้าร่วมท าเป็นการบ้าน และน ามา
สง่ในครัง้ตอ่ไป  

 ฐานที่ 3 จิก๊ซอว์ 

เนือ้หาทรัพยากรการท่องเที่ยว 

- ทรัพยากรการท่องเท่ียวไทย ชดุภาคใต้ นครศรีธรรมราช (การทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย, 
2556d) สามารถดาวน์โหลดได้ท่ี 
http://tourismproduct.tourismthailand.org/open_pdf.php?userId=2762&bookId=1
16 

- ทรัพยากรการท่องเท่ียวไทย ชดุภาคใต้ สรุาษฎร์ธานี (การทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย, 
2556c) สามารถดาวน์โหลดได้ท่ี 
http://tourismproduct.tourismthailand.org/open_pdf.php?userId=2762&bookId=1
26 
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- ทรัพยากรการท่องเท่ียวไทย ชดุภาคใต้ ชมุพร (การท่องเท่ียวแหง่ประเทศไทย, 2556a)
สามารถดาวน์โหลดได้ท่ี 
http://tourismproduct.tourismthailand.org/open_pdf.php?userId=2762&bookId=1
14 

- ทรัพยากรการท่องเท่ียวไทย ชดุภาคใต้ พทัลงุ (การท่องเท่ียวแหง่ประเทศไทย, 2556b)
สามารถดาวน์โหลดได้ท่ี 
http://tourismproduct.tourismthailand.org/open_pdf.php?userId=2762&bookId=1
20 

 ประกอบด้วย เนือ้หาที่เก่ียวข้องกับ   

1. ตราประจ าจงัหวดั 

2. ดอกไม้ประจ าจงัหวดั 

3. ค าขวญัประจ าจงัหวดั 

4. แผนท่ีแสดงท่ีตัง้และอาณาเขตของจงัหวดั 

5. ท่ีตัง้ อาณาเขต 

6. ภมูิประเทศ 

7. ภมูิอากาศ 

8. ศลิปวฒันธรรม 

9. สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัประจ าจงัหวดั 

เวลา    45 นาที 

วัสดุอุปกรณ์ (Leisure Objects) 

1. จิ๊กซอว์ พร้อมภาพตวัอยา่ง ประกอบด้วย 

- ตราประจ าจงัหวดั     1 ภาพ ภาพละ 1 ชดุ 
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- ดอกไม้ประจ าจงัหวดั    1 ภาพ ภาพละ 1 ชดุ 

- ค าขวญัประจ าจงัหวดั    1 ภาพ ภาพละ 1 ชดุ 

- แผนท่ีแสดงท่ีตัง้และอาณาเขตของจงัหวดั  1 ภาพ ภาพละ 1 ชดุ 

- ประเพณีตา่งๆ และศลิปวฒันธรรมประจ าจงัหวดั 2 ชนิด ชนิดละ 1 ชดุ 

- สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัประจ าจงัหวดั  4 สถานท่ี สถานท่ีละ 
1 ชดุ 

- ขนมพืน้บ้าน     1 ชนิด 1 ชดุ 

- อาหารพืน้เมือง     1 ชนิด 1 ชดุ 

3. โต๊ะส าหรับตอ่จิ๊กซอว์ 

4. กระดาษฟลิปชาร์ทท่ีมีเนือ้หาส าหรับการบรรยาย 

3. สมดุบนัทึกกิจกรรมกลุม่ 

วิธีด าเนินกิจกรรม 

1. การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน (Interacting People) 

ผู้น ากล่าวทกัทายผู้ เข้าร่วมกิจกรรมและให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมจบัคูก่ับเพ่ือนข้างๆ เม่ือผู้น า
สั่ง ให้ผู้ เข้าร่วมท าอะไร ให้ผู้ เข้าร่วมท าตามโดยให้ท ากับเพ่ือนท่ีเป็นคู่ของตน เช่น ผู้ น าสั่งให้
ปรบมือ 1 ครัง้ ผู้ เข้าร่วมก็ปรบมือ 1 ครัง้กับคู่ของตน ผู้น าสั่งให้จบัไหล่ก็ให้จับไหล่เพ่ือนท่ีเป็นคู่
ของตน เป็นต้น เม่ือผู้น าต้องการเปล่ียนคู่จะส่งให้ผู้ เข้าร่วมเปล่ียนคู่ ดงันัน้ผู้ เข้าร่วมจะต้องหาคู่
ใหม่โดยเร็วท่ีสุดพร้อมแนะน าตัวให้กับคู่ ใหม่ได้ รู้จักด้วย ท าอย่างนี ว้นไปเร่ือยๆ จนเกิด
ความสมัพนัธ์กนัมากขึน้ 

2. โครงสร้าง (Structure) (บรรยาย 25 นาทีและกิจกรรมภายในฐาน 20 นาที) 

ทรัพยากรการทอ่งเท่ียวไทยของแตล่ะจงัหวดั 

- ตราประจ าจงัหวดั 
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- ดอกไม้ประจ าจงัหวดั 

- ค าขวญัประจ าจงัหวดั 

- แผนท่ีแสดงท่ีตัง้และอาณาเขตของจงัหวดั 

- ท่ีตัง้ อาณาเขต 

- ภมูิประเทศ 

- ภมูิอากาศ 

- ศลิปวฒันธรรม 

- สถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีส าคญัประจ าจงัหวดั 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วม (Relationship) 

ผู้น าสอบถามถึงค าขวญัประจ าจงัหวดัของแต่ละจังหวดั โดยให้ผู้ เข้าร่วมขยายความค า
ขวญัประจ าจงัหวดัของตนเองวา่กลา่วถึงอะไรบ้าง นอกจากนี ้ผู้น าถามผู้ เข้าร่วมว่า “ทรัพยากรการ
ทอ่งเท่ียวไทยของจงัหวดัของตน มีอะไรบ้าง” เพ่ือน าไปสูก่ารบรรยายจากกระดาษฟลิปชาร์ท  

4. การเคล่ือนไหวของผู้เข้าร่วม (Animation) 

กิจกรรมฐาน ประกอบด้วย  

4.1 ให้ผู้ เข้าร่วมเข้าแถวหน้ากระดานหน้าโต๊ะท่ีใช้ตอ่จิ๊กซอว์ 

4.2 ผู้น ากิจกรรมอธิบายกิจกรรม โดยให้ผู้ เข้าร่วมในกลุม่ทัง้หมดชว่ยกนัตอ่ภาพจิกซอว์ท่ี
ได้ก าหนดไว้ทีละภาพตามล าดบัแล้วให้ตอบว่าภาพจิ๊กซอว์นัน้เป็นภาพอะไรเม่ือตอบ
ได้ให้ตอ่ภาพถดัไปเร่ือยๆ จนหมดเวลาหรือภาพจิ๊กซอว์หมด  

4.3 ผู้น ากิจกรรมนบัคะแนนจากภาพท่ีต่อได้ครบทุกชิน้และสามารถตอบได้ว่าคือภาพ
อะไร 
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4.4 ผู้น าสรุป และบนัทึกคะแนนจากกิจกรรม พร้อมให้ผู้ เข้าร่วมบนัทึกเนือ้หาท่ีได้เรียนรู้
และสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากกิจกรรมในฐานกิจกรรมให้ผู้ เข้าร่วมท าเป็นการบ้าน และน ามา
สง่ในครัง้ตอ่ไป  

 ฐานที่ 4  ตัง้เต (Hop Scotch)  

เนือ้หาการเป็นเยาวชนอาสาสมัครการท่องเที่ยว 

ความหมายและความส าคัญของการเป็นเยาวชนอาสาสมัครการท่องเที่ยว 
การเป็นอาสาสมัครในการใช้เวลาว่าง คือ การแสวงหาของบุคคลท่ีเกิดขึน้ในช่วงเวลา

ว่างท่ีมีความซับซ้อนและท าให้บุคคลได้ค้นพบถึงความหมายของมนุษย์ และเอกลักษณ์ต่างๆ 
รวมถึงแสดงออกผ่านการปฏิบตัิตามท่ีตนต้องการ สนใจ มีคณุคา่ทางสงัคมและคณุคา่ในการเป็น
พลเมือง (Stebbins & Graham, 2004) 

สเต็บบิน และเกรแฮม (Stebbins & Graham, 2004)ได้ให้ความหมายของค าว่า การเป็น
อาสาสมคัรในเวลาว่าง คือ ความพึงพอใจพืน้ฐานหรือประสบการณ์ท่ีมีความเพลิดเพลิน ซึ่งการ
เป็นอาสาสมคัรประกอบด้วยความต้องการในการก าหนดการท าหน้าท่ีท่ีมีความชดัเจน 

เม็ คคาร์วิว  และแม็ ค เค ย์  (Mccarville & Mackay, 2013) เสนอแนะถึ ง  การเป็น
อาสาสมัครจะกล่าวถึง กิจกรรมชนิดหนึ่งท่ีมีอิสระในการท าประโยชน์เพ่ือบุคคลอ่ืน กลุ่ม หรือ
สถานการณ์ต่างๆ  ซึ่งมุมมองของการเป็นอาสาสมัครนัน้ จะให้ความส าคัญต่อการกระท าด้วย
เจตจ านงเสรี  บุคคลท่ีเป็นอาสาสมัครนัน้เกิดจากการเลือกท่ีจะท า และไม่มีความหวังต่อ
คา่ตอบแทนหรือได้รับเงินใดๆ  ในการเป็นอาสาสมคัรและการใช้เวลาว่างนัน้ มีลกัษณะพืน้ฐานท่ี
ร่วมกนัอยู่ 2 ประการ คือ เป็นกิจกรรมท่ีเลือกอย่างอิสระโดยมีแรงจงูใจภายในเป็นจดุเร่ิมต้น และ
ท าให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคลได้  ซึ่งประโยชน์ต่อบุคคลจากการเป็นอาสาสมัครนัน้ จะช่วยเพิ่ม
ความรู้สึกว่า ตนเองมีประสิทธิภาพ มีคณุค่าในตนเอง และการเคารพในตนเอง  การรับรู้ในการ
บรรลเุปา้หมาย รวมไปถึงช่วยปอ้งกนัความเศร้าสลดตา่งๆ อีกทัง้ยงัเพิ่มความพึงพอใจในชีวิตของ
ตนเอง   

โฮมและสมิธ (Holmes & Smith, 2009) ให้ค าจ ากัดความของการเป็นอาสาสมัคร คือ 
กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการใช้เวลา ไม่ได้ค่าจ้าง กระท าบางสิ่งท่ีมีจดุประสงค์เพ่ือประโยชน์ตอ่คน
อ่ืนๆ (บคุคลหรือกลุม่) หรือ เพ่ือประโยชน์ตอ่สิ่งแวดล้อม 
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สเต็บบินและเกรแฮม  (Stebbins & Graham, 2004) ได้ก าหนดมิ ติ ของการเป็น
อาสาสมคัรท่ีมีความหมายท่ีหลากหลายไว้ 4 มิติ คือ การเลือกอย่างอิสระ คา่ตอบแทน โครงสร้าง
และประโยชน์ท่ีตัง้ใจไว้  ซึง่ความหมายเหลา่นีส้ร้างมาจากเหตผุล 4 ประการ คือ  

- การเป็นอาสาสมคัรจะไม่ถกูบงัคบัเพ่ือจะช่วยเหลือ ทัง้ท่ีปฏิบตัิเป็นปกติ หรือ
ปฏิบตัเิป็นครัง้คราวก็ตาม และท่ีส าคญัท่ีสดุ คือ มุง่สนใจตอ่การท าเพ่ือประโยชน์ของผู้ อ่ืน
และตวัของอาสาสมคัรเอง  

- อาสาสมัครรักษาไว้ซึ่งจิตวิญญาณของอาสาสมัคร ท่ีจะท าให้เขาหลีกเล่ียง
ตอ่การยดึตดิกบัการรับเงินจากการเป็นอาสาสมคัรนัน้ๆ  

- อาสาสมัครอาจจะให้บริการเป็นการปฏิบัติเป็นปกติท่ีร่วมมือกับองค์กรท่ี
ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย หรือปฏิบัติเป็นครัง้คราวตามสถานการณ์ต่างๆ ท่ีมีความ
เก่ียวข้องกบัความสมัพนัธ์ของคนกลุม่เล็ก เพ่ือน เพ่ือนบ้านและไมมี่การก าหนดขึน้ 

การเห็นประโยชน์ของผู้ อ่ืนเป็นส าคญั รวมถึงความสนใจในการเป็นอาสาสมคัรของ
บุคคลนัน้ ทัง้ในแบบอาสาสมัครหรือผู้ ท่ีช่วยเหลือต่างจะต้องค้นพบถึงประโยชน์ท่ีได้รับจาก
กิจกรรมตา่งๆเหลา่นัน้  

ซึ่งสอดคล้องกบั การเป็นอาสาสมคัรเป็นแนวคิดท่ีดีและมีความซบัซ้อน (Holmes & 
Smith, 2009) ซึง่การเป็นอาสาสมคัรมี  4 องค์ประกอบ แตล่ะมิตมีิความตอ่เน่ืองกนั ดงันี ้

- สามารถเลือกได้อยา่งอิสระ (มีอิสระ ไมถ่กูบงัคบั มีหน้าท่ีเป็นอาสาสมคัร) 

- การจา่ยคา่ตอบแทน (ไมมี่ ไมค่าดหวงั ไมมี่คา่ใช้จา่ย) 

- มีโครงสร้าง (มีรูปแบบ ไมมี่รูปแบบ) 

- ตัง้ใจให้เกิดประโยชน์ (มีประโยชน์/ชว่ยผู้ อ่ืน/แขก) 
เม็คคาวิลและแม็คคาย (Mccarville & Mackay, 2013) กล่าวเพิ่มเติมว่า แรงจูงใจ

เป็นสิ่งหนึ่งท่ีขบัเคล่ือนบคุคลไปสู่การปฏิบตัแิละกระตุ้นบคุคลท าให้ก าหนดทิศทางไปสูก่ารกระท า
ขึน้ ซึ่ง ประโยชน์จึงเป็นผลลพัธ์ของการปฏิบตัิ ท่ีชีใ้ห้เห็นด้านบวกของการเข้าร่วมของบคุคล  โดย
ท่ีการเป็นอาสาสมคัรจะมีแรงจงูใจเป็นแรงขบัให้บคุคลกลายเป็นอาสาสมคัร และประโยชน์นัน้ คือ
ผลลัพธ์ท่ีท าให้มีประสบการณ์อย่างมีความหมายและพึงพอใจต่อสิ่งนัน้และด ารงไว้ซึ่งการเป็น
อาสาสมคัรตอ่ไป 

เลเวนทอล และคณะ (Haski-Leventhal et al., 2008) ได้เสนอแนะความหมายของ 
การเป็นเยาวชนอาสาสมคัร คือ อาสาสมคัรเยาวชนท่ีมีอาย ุ12-19 ปี ท่ีท างานกับชุมชนโดยไม่มี
ค่าตอบแทนเป็นรางวัล ซึ่งปัจจัยท่ีเยาวชนกลายเป็นอาสาสมัครโดยผ่าน พ่อแม่ โรงเรียน และ
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โบสถ์เป็นสิ่งท่ีส าคญั แสดงให้เห็นว่า โรงเรียน ครอบครัวและโบสถ์นัน้มีบทบาทส าคญัในสังคม
วัยรุ่นท่ีน าไปสู่การเป็นอาสาสมัคร โดยการส่งเสริมคุณค่าของการเป็นอาสาสมัค ร  การเป็น
แบบอยา่งท่ีดี การให้การสนบัสนนุ ให้ข้อมลู และให้การกระตุ้นตา่งๆ 

ผลลัพธ์ของการเป็นเยาวชนอาสาสมัครการท่องเที่ยว 
งานวิจัยของ โรเนล (Haski-Leventhal et al., 2008) การเป็นเยาวชนอาสาสมัครนัน้มี

อิทธิพลต่อในแง่บวกต่อระดบัเกรดท่ีดีขึน้ในโรงเรียน ความทะเยอทะยานส าหรับการศึกษาใน
ระดบัท่ีสงูขึน้ ความมัน่ใจในตนเองท่ีสงูขึน้ และมีแรงจงูใจภายในท่ีจะบรรลใุนงานและปัญหาด้าน
พฤติกรรมให้น้อยลง รวมถึงการลดการตัง้ท้องท่ีไม่พึงประสงค์ให้น้อยลง  ยิ่งไปกว่านัน้ เยาวชน
อาสาสมคัรมีทศันคติในด้านบวกต่อสงัคม กล่าวคือ มีความรับผิดชอบตอ่สงัคม มีความรู้เก่ียวกับ
บุคคลอ่ืนในสงัคมท่ีมากขึน้ การปรับปรุงทกัษะ และมีความกล้าตดัสินใจมากกว่าคนท่ีไม่ได้เป็น
อาสาสมคัร 

โฮลมส์ และสมิธ (Holmes & Smith, 2009) ได้กล่าวถึง ผลลพัธ์ของการเป็นอาสาสมคัร
การทอ่งเท่ียว (The Outcomes of Tourism Volunteering) ใน 4 ระดบั ดงันี ้

1) ผลลัพธ์ต่อการเป็นอาสาสมัคร (Outcomes for volunteering)  ประโยชน์
ส าหรับการเป็นอาสาสมคัรการท่องเท่ียว ประกอบด้วย การพฒันาบคุคล กล่าวคือ การศกึษาและ
การเรียนรู้ ทกัษะและประสบการณ์การท างาน การเพิ่มความมัน่ใจ การใช้เวลาท าอะไรบางอย่าง
เพ่ือตัวเองและการเพิ่มศักยภาพในการท างานให้มากขึน้  ส าหรับเยาวชนนัน้ มีหลักฐานบาง
ประการท่ีปรากฏวา่ในชว่งว่างของปีนัน้สามารถจะเพิ่มความสามารถในการศกึษา และทัง้เยาวชน 
รวมถึงผู้ ท่ีไม่มีอาชีพสามารถท่ีจะปรับปรุงความสามารถในการท างานและทักษะชีวิตทั่วๆไปได้ 
(ประกอบด้วย ทักษะระหว่างบุคคลและการส่ือสาร มีอิสระ การแก้ไขปัญหาและความเป็นผู้น า)  
ประโยชน์เหล่านี ้เป็นหลกัฐานส าคญัท่ีอาสาสมคัรท่ีเป็นเยาวชนในการทอ่งเท่ียวซึ่ง มีการศกึษาถึง
สถานท่ีดึงดูดใจของผู้ มาเย่ียมชม เรียกอาสาสมัครเหล่านี ว้่า “ผู้ แสวงหาประสบการณ์ 
(experience-seeker)” ผู้ ท่ีสนใจประโยชน์เพ่ือความก้าวหน้าท่ีสามารถเป็นไปได้ไปสู่การจ้างงาน
หรือการศกึษาตอ่ไป 

2) ผลลัพธ์ต่อองค์กร (Outcome for the organization) กล่าวคือ องค์กรการ
ทอ่งเท่ียวท่ีมีหน้าท่ีน าส่งบริการหรือการเป็นเจ้าบ้านของกลุ่มอาสาสมคัรนัน้ประกอบด้วย สถานท่ี
ดึงดูดใจ เหตุการณ์ต่างๆ การให้บริการปลายทาง และองค์กรการท่องเท่ียวท่ีอิงอาสาสมัคร  
องค์กรเหล่านีจ้ะด าเนินการภายใต้ชมุชนและมีประโยชน์ท่ีสามารถขยายตวัเพิ่มขึน้ ซึ่งอาสาสมคัร
มีส่วนช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจได้ด้วยการลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของผู้ จัด ท าให้การ



  227 

ด าเนินการในสถานท่ีดึงดูดใจหรือจัดโปรแกรมต่างๆ  การกระตุ้นและความสนใจสามารถท าได้
ตามท่ีก าหนดไว้  ประโยชน์ในการอาสาสมคัรท่ีเข้าร่วมสามารถสลบัเวลาได้ ซึง่จากการศกึษาของ
ของ เฟอร์ดินาน  เก่ียวกับอาสาสมัครท่ีเป็นนักเรียนในการเข้าร่วมเหตุการณ์ด้านดนตรีเล็กๆ
เหตกุารณ์หนึ่ง แสดงให้เห็นถึงผลลพัธ์ท่ีมีศกัยภาพในแง่บวกส าหรับองค์กร ระยะสัน้ คือ คา่ใช้จา่ย
ท่ีลดลงและคนท างานมากขึน้ ระยะกลาง คือ การเพิ่มระดบัของการให้บริการลกูค้า และระยะยาว
คือ มีความได้เปรียบในการแขง่ขนัโดยการเพิ่มเหตกุารณ์ตา่งได้มากขึน้และสร้างสรรค์โอกาสตา่งๆ
ในเหตุการณ์ใหม่ๆได้  บทบาทของอาสาสมัครท่ีมีประโยชน์ส าหรับองค์กรการท่องเท่ียวในด้าน
อ่ืนๆ คือ สามารถคดัเลือกอาสาสมัครมาเพิ่มได้ โดยการบอกแบบปากต่อปาก และอาสาสมัคร
สามารถจะได้รับการจ้างให้เป็นพนกังานประจ าเพ่ือให้ความส าคญัตอ่งานหลกัๆหรือรับผิดชอบตอ่
โครงการท่ีเพิ่มเข้ามาได้ 

3) ผลลพัธ์ตอ่ลกูค้า (Outcome for client: visitor and communities)  
3.1) ผู้ ม า เ ย่ี ย ม ชม แล ะผู้ เ ข้ า ชม  (Visitor and spectator)  ก ล่ า ว คื อ 

อาสาสมัครจ านวนมากมีความเก่ียวข้องกับบทบาทของการน าส่งการให้บริการและมีอิทธิพล
โดยตรงต่อประสบการณ์ของผู้มาเย่ียมชม  ทัง้การกระตุ้นความชอบ และความปรารถนาเพ่ือมี
ปฏิสมัพนัธ์และการเรียนรู้ทัง้หมดท่ีสามารถถ่ายโอนไปสู่ผู้มาเย่ียมชมได้  ในกรณีของสถานท่ีตัง้ท่ี
เป็นเจ้าบ้านนัน้ ผู้มาเย่ียมชมมีประโยชน์โดยตรงจากความพยายามของอาสาสมคัร  ซึ่งสอดคล้อง
กับ สมิธ (Holmes & Smith, 2009) ค้นพบว่า ปฏิสมัพนัธ์ของผู้มาเย่ียมชมนัน้มีมุมมองด้านบวก
ต่อประสบการณ์อาสาสมัครในสถานท่ีดึงดูดใจทางมรดก และเป็นแรงจูงใจท่ีส าคญั ซึ่งในการ
เรียนรู้นัน้เป็นประสบการณ์ทัง้ 2 ทาง กล่าวคือ การแลกเปล่ียนความรู้ของอาสาสมัครกับผู้ มา
เย่ียมชม ซึง่เป็นการเรียนรู้ซึง่กนัและกนั 

3.2) ชุมชน (Communities) กล่าวคือ การเป็นอาสาสมัครการท่องเท่ียว
สามารถมีอ านาจในการเปล่ียนแปลงชมุชนได้  ผลลพัธ์ด้านบวกตอ่ชมุชน ประกอบด้วย 

- ผลท่ีจับต้องได้และการจัดการให้บริการท่ีไม่ต้องจัดหาทุนหรือ
วตัถดุบิ (เชน่โครงสร้างพืน้ฐานใหม่ๆ  การอนรัุกษ์สถานท่ีทางประวตัศิาสตร์และสิ่งประดษิฐ์ตา่งๆ) 

- ประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม (ส าหรับทัง้พืชและสตัว์ ประกอบด้วยการ
อนรัุกษ์สายพนัธุ์และถ่ินท่ีอยู ่งานวิจยัทางด้านวิทยาศาสตร์ การเพิ่มการดแูลสิ่งแวดล้อม) 

- ผลตอ่การพฒันาสงัคม (เชน่ การปรับปรุงการศกึษาและสขุภาพโดย
ผา่นโครงการนกัทอ่งเท่ียวอาสาสมคัร) 
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- ผลต่อการรัฐ (เช่น การสร้าพลังของชุมชน การเพิ่มการตระหนักรู้
และความเข้าใจรวมถึงด้านการเงินจากแหลง่ทรัพยากรของท้องถ่ินและวฒันธรรม) 

- การพฒันาของต้นทนุมนษุย์ผา่นการพฒันาทกัษะและการปฏิบตัิ 

- ความภาคภูมิใจในเมืองและการส านึกถึงวัฒนธรรมของท้องถ่ิน
รวมถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆ (เช่นการเฉลิมฉลองของวัฒนธรรมชุมชนผ่านการเป็นเจ้าบ้านหรือ
เหตกุารณ์ตา่งๆ) 

- การเพิ่มกิจกรรมอาสาสมคัรภายในชมุชน 
4) ผลลัพธ์ต่อสังคม (Outcomes for society) กล่าวคือ ผลต่อชุมชนนัน้ เป็น

ประโยชน์ท่ีส าคญัส าหรับสงัคมในมุมกว้าง  ซึ่งผลลพัธ์เหล่านี ้ประกอบด้วย  3 ประการ คือ การ
สนบัสนุนการเป็นอาสาสมคัรเพ่ือพฒันาต้นทนุทางสงัคม  การพฒันาความสามารถของการเป็น
อาสาสมัครและเป็นพลเมืองท่ีกระตือรือร้น รวมถึงการเปล่ียนแปลงคุณค่าทางสังคมและ
สิ่งแวดล้อมซึง่เป็นเหมือนผลของการเป็นอาสาสมคัรนัน้เอง 

การเป็นอาสาสมัครการท่องเที่ยว 
โฮลมส์ และสมิธ (Holmes & Smith, 2009) ได้ให้ความหมายของ อาสาสมัครการ

ท่องเท่ียวในฐานะเป็นเจ้าบ้าน หมายถึง การเป็นอาสาสมัครในองค์กรการท่องเท่ียวท่ีอยู่ภายใต้
ชมุชนของตนเอง โดยมีการแบง่ประเภทของการเป็นอาสาสมคัรการท่องเท่ียวตามสถานท่ีตัง้ตา่งๆ 
ดงันี ้

1. อาสาสมคัรท่ีเป็นเจ้าบ้านในสถานท่ีดึงดดูใจ (Host volunteers: attraction) 
ซึ่ง โบนิเฟส และคูเปอร์ กล่าวถึง สิ่งดึงดูดใจนักท่องเท่ียว ท่ีท าให้เกิดการมาเย่ียมชมนัน้เป็น
รูปแบบของการเดนิทางและสร้างสรรค์อตุสาหกรรมท่ีชว่ยสนบัสนนุการให้บริการตา่งๆเกิดขึน้  เช่น 
การคมนาคม ของท่ีระลึก อาหารวา่งและท่ีพกั เป็นต้น  สิ่งท่ีดงึดดูใจตา่งๆนัน้สามารถสร้างขึน้หรือ
เกิดขึน้เองตามธรรมชาติก็ได้  ซึ่งสิ่งท่ีดึงดูดใจสามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภท โดยท่ีอาสาสมัคร
สามารถมีสว่นร่วมในการจดัการและด าเนินการในสิ่งท่ีดงึดดูใจทัง้หมดได้ ประกอบด้วย  

1.1 สิ่งดึงดูดใจทางธรรมชาติ (Natural attraction) สิ่งท่ีดึงดูดใจท่ีมี
พืน้ฐานจากโครงสร้างทางธรรมชาติ ประกอบด้วย ชายหาด ภูเขา น า้ตก และอุทยาน
แห่งชาติ  ซึ่งการเป็นอาสาสมัครในสิ่งท่ีดึงดูดใจตามธรรมชาตินัน้ จะกล่าวถึง การเป็น
อาสาสมคัรด้านสิ่งแวดล้อม  การเป็นอาสาสมคัรในสิ่งท่ีดึงดดูใจท่ีจดัขึน้ในสถานท่ีต่างๆ 
และมีจัดการโดยผู้จัดการสถานท่ีดึงดูดใจทางธรรมชาตินัน้หรือสถานท่ีส าหรับกิจกรรม
การเป็นอาสามาสมคัรขององค์กรอ่ืนๆ   
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1.2 สิ่งดงึดดูใจท่ีมนษุย์สร้างขึน้ (Human-made attractions) สิ่งท่ีดงึดดู
ใจท่ีมนษุย์ขึน้ 2 ชนิด คือ 

- สถานท่ีท่ีไม่ได้ออกแบบเพ่ือนกัท่องเท่ียวแตก่ลายเป็นสิ่งท่ีดงึดดู
ใจ ซึ่งประกอบด้วย สิ่งท่ีดึงดูดใจทางมรดก เช่น อนุสาวรีย์ ปราสาท พระราชวงั วดัและ
โบราณสถานต่างๆ  สิ่งดึงดดูใจเหล่านีท่ี้มีความส าคญัต่อการจดัการผู้มาเย่ียมชมท่ีไปสู่
ผลกระทบด้านการท่องเท่ียวได้  ซึ่ง บอ่ยครัง้จะเป็นในแง่ลบ  อาสาสมคัรจึงมีส่วนร่วมทัง้
ในบทบาทการให้บริการสว่นหน้า (Front-of house) ท่ีมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้มาเย่ียมชมรวมไป
ถึงบทบาทในการปฏิบตัิการท่ีอยู่เบือ้งหลงั ต าแหนง่ในการจดัการและบทบาทการควบคมุ
เป็นเหมือนผู้ ท่ีได้รับมอบหมายในการจดัการดแูล 

- สถานท่ีท่ีสร้างขึน้เพ่ือดึงดูดและจัดให้ส าหรับผู้ มาเย่ียมชม
โดยเฉพาะ เชน่ สวนสนกุครบวงจร พิพิธภณัฑ์ สวนน า้  อาสาสมคัรมีส่วนร่วมในบทบาทท่ี
มีความหลากหลายมากมาย 

2. อาสาสมัครท่ีเป็นเจ้าบ้านในองค์กรให้บริการปลายทาง  (Host volunteers: 
destination service organizations) 

องค์กรท่ีให้บริการปลายทาง คือ การส่งเสริมและการอ านวยความสะดวกใน
การทอ่งเท่ียวท่ีจดุหมายปลายทาง  การเป็นอาสาสมคัรในสถานท่ีนัน้ประกอบด้วย 

- ศนูย์ในการให้ข้อมลูผู้มาเย่ียมชม 

- ผู้ ท่ีกลา่วค าทกัทายและการนดัเจอในจดุท่ีมีการขนสง่ เช่น สนามบิน 
สถานีรถไฟและทา่เรือ 

- บทบาทของเจ้าบ้านในท่ีพกัตา่งๆ เชน่ เจ้าบ้านในสถานท่ีกางเตน็ท์ 

- การให้บริการช่วยเหลือฉกุเฉินท่ีจดุหมายปลายทางของการทอ่งเท่ียว 
การให้บริการท่ีจุดหมายปลายทาง และสถานท่ีดึงดดูใจมีความคล้ายกันในเร่ืองท่ี

เก่ียวข้องกบัอาสาสมคัรและบทบาทพืน้ฐานในการให้ข้อมูล จึงต้องการการอาสาสมคัรท่ีมีความรู้
ในรายละเอียดเก่ียวกบัพืน้ท่ีตา่งๆในท้องถ่ิน ทัง้ภมูิศาสตร์ และส่วนท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียว  ดงันัน้
อาสาสมคัรจะเปรียบเสมือนคนในท้องถ่ิน  ดงันัน้ความรู้เก่ียวกบัท้องถ่ินจงึมีคณุคา่มากตอ่บทบาท
ในการให้บริการ ชว่ยเหลือฉกุเฉิน  

3. อาสาสมคัรท่ีเป็นเจ้าบ้านในงานพิเศษตา่งๆ (Host volunteers: events) 
เห ตุ ก า รณ์ พิ เศ ษ  (special events)   ป ระก อ บ ด้ วย กิ จ ก รรม แล ะ

ประสบการณ์ท่ีมีความหลากหลายมากมาย รวมถึงอาสาสมคัรมีความเก่ียวข้องในทุกๆระดบัของ
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เหตกุารณ์การใช้เวลาวา่งจากโปรแกรมท่ีมีรายละเอียดมากและใหญ่  อาสาสมคัรมีความเก่ียวข้อง
ในเหตกุารณ์ตา่งๆซึง่เป็นสว่นหนึง่ของการใช้เวลาวา่งโดยไมถ่กูบงัคบั ประกอบด้วย 

- เหตุการณ์ท่ียิ่งใหญ่ (Mega events) เป็นเหตุการณ์ท่ีขนาดใหญ่ท่ีสุด 
และมีช่ือเสียงระดับนานาชาติท่ีน่าสนใจ เช่น โอลิมปิกเกม และกีฬาภูมิภาคต่างๆ เป็นต้น 
เหตกุารณ์ท่ียิ่งใหญ่จ าเป็นต้องมีอาสาสมคัรจ านวนมาก และต้องการระบบการจดัการอาสาสมคัร
รวมถึงกระบวนการต่างๆท่ีมีความเช่ียวชาญ  ซึ่งการเป็นอาสาสมัครในเหตุการณ์ท่ียิ่งใหญ่เป็น
รูปแบบท่ีตัง้ใจท าเป็นพิเศษ และเป็นประสบการณ์ครัง้หนึง่ในชีวิต 

- เหตุการณ์หลัก (Major events) เป็นเหตุการณ์ท่ีใหญ่ท่ีสามารถดึงดูด
นกัท่องเท่ียวและสร้างประโยชน์ท่ีส าคญัส าหรับชมุชน ซงึประกอบด้วยเหตกุารณ์ในกีฬาระดบัชาติ
และนานาชาติรวมถึงเทศกาลทางวฒันธรรมท่ีใหญ่ๆตา่งๆ  บอ่ยครัง้ท่ีองค์กรในเหตกุารณ์เหล่านีมี้
การจ้างคนท างานซึง่ได้รับการสนบัสนนุโดยอาสาสมคัรจ านวนมากท่ีให้บริการ 

- เหตุการณ์ ในภูมิภาค (Regional events) เป็นเหตุการณ์ ท่ียังคงมี
ความสามารถท่ีจะดึงดดูใจนักท่องเท่ียวบางส่วนได้ แต่มีระดบัท่ีเล็กกว่าเหตุการณ์หลกั (Major 
events) ในขณะท่ีอาจจะมีจ านวนของอาสาสมัครท่ีน้อยกว่า โดยท่ีความเข้มข้นของเหตุการณ์
ต่างๆจะขึน้อยู่กับงานและอาจจัดการโดยคณะกรรมการอาสาสมัครนัน้  เหตุการณ์ในภูมิภาค
สามารถท าให้เกิดความต่อเน่ืองต่อการเป็นอาสาสมัครท่ีสัมพันธ์กับชุมชนท้องถ่ินได้ และการ
ท าซ า้ๆได้ 

- เหตุการณ์ ในท้องถ่ินห รือรองลงมา (Local or minor events) เป็น
เหตกุารณ์ท่ีมีระดบัท่ีเล็กท่ีสุดและสามารถเป็นส่วนส าคญัส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีพร้อมจะเย่ียมชม
ในจุดหมายปลายทางท่ีเฉพาะ  ศกัยภาพในการท่องเท่ียวเหล่านีมี้ข้อจ ากัดมาก ซึ่งบ่อยครัง้ท่ี
เหตกุารณ์ท้องถ่ินประสบความส าเร็จได้ด้วยอาสาสมคัรและเทศกาลของชมุชนท้องถ่ินจ านวนมาก
อยูภ่ายใต้รูปแบบนี ้

เลเวนทอล และคณะ (Haski-Leventhal et al., 2008) ได้เสนอแนะถึงความหมายหมาย
ของ การเป็นเยาวชนอาสาสมคัร คือ อาสาสมคัรเยาวชนท่ีมีอายุ 12-19 ปี ท่ีท างานกบัชุมชนโดย
ไม่มีคา่ตอบแทนเป็นรางวลั ซึง่ปัจจยัท่ีเยาวชนกลายเป็นอาสาสมคัรโดยผ่าน พ่อแม่ โรงเรียน และ
โบสถ์เป็นสิ่งท่ีส าคญั แสดงให้เห็นว่า โรงเรียน ครอบครัวและโบสถ์นัน้มีบทบาทส าคญัในสังคม
วัยรุ่นท่ีน าไปสู่การเป็นอาสาสมัคร โดยการส่งเสริมคุณค่าของการเป็นอาสาสมัคร  การเป็น
แบบอยา่งท่ีดี การให้การสนบัสนนุ ให้ข้อมลู และให้การกระตุ้นตา่งๆ 
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เวลา    45 นาที 

 

วัสดุอุปกรณ์ (Leisure Objects) 

1. เชือกไนลอ่นท่ีใช้ส าหรับท าตารางตัง้เต (Hop Scotch)  1 ม้วน 

2. หมดุยึดมมุของตารางตัง้เต     1 กลอ่ง 

3. หินใช้ส าหรับทอยตัง้เต      1 ก้อน 

4. กระดาษฟลิปชาร์ทท่ีมีเนือ้หาส าหรับการบรรยาย 

5. สมดุบนัทึกกิจกรรมกลุม่ 

วิธีด าเนินกิจกรรม 

1. การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน (Interacting People) 

ผู้น ากล่าวทักทายผู้ เข้าร่วมกิจกรรมและให้ผู้ เข้าร่วมแนะน าช่ือตวัเอง พร้อมช่ือของกินท่ี
คล้องจองกัน เช่น ฉันช่ือ สมศรี เอากีวี มาฝาก  คนถัดมาก็ ผมช่ือ สมชาย เอากระชาย มาฝาก 
เป็นต้น ให้ผู้ เข้าร่วมแนะน าช่ือจนครบจ านวนสมาชิกทัง้หมด  

2. โครงสร้าง (Structure) (บรรยาย 25 นาทีและกิจกรรมภายในฐาน 20 นาที) 

การเป็นเยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียว 

- ความหมายและความส าคญัของการเป็นเยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียว 

- ผลลพัธ์ของการเป็นเยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียว 

- การเป็นอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียว 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วม (Relationship) 

ผู้น าถามผู้ เข้าร่วมสิ่งดึงดูดใจทางธรรมชาติและ  สิ่งดึงดูดใจท่ีมนุษย์สร้างขึน้ของแต่ละ
จังหวัดมีอะไรบ้าง โดยยกตัวอย่างช่ือสถานท่ีนัน้ พร้อมบอกถึงความส าคัญต่อแต่ละจังหวัด
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อย่างไร และให้ผู้ เข้าร่วมระดมความคิดกนัว่า ผู้ เข้าร่วมจะมีบทบาทอย่างไรท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อ
การทอ่งเท่ียวในจงัหวดัของตนเอง เพ่ือน าไปสูก่ารบรรยายจากกระดาษฟลิปชาร์ท  

4. การเคล่ือนไหวของผู้เข้าร่วม (Animation)  

4.1 ให้ผู้ เข้าร่วมเข้าแถวตอนหน้าแผน่ไวนิลตัง้เต (Hop Scotch) 

4.2 ผู้น ากิจกรรมอธิบายกิจกรรม โดยให้ผู้ เข้าร่วมคนท่ี 1 โยนหินไปในช่องท่ีมีหมายเลข
ตัง้แต่ 1-9 (ช่องท่ี 10 ใช้ตอบค าถาม) โดยหินท่ีโยนออกไปจะต้องอยู่ในช่องส่ีเหล่ียม
นัน้โดยท่ีไม่สมัผสัขอบของชอ่ง หรือกระเด็นออกไป ถ้าโยนออกนอกช่อง ผู้ เข้าร่วมคน
นัน้ต้องข้ามการเล่นครัง้นัน้ของเขาไป แล้วส่งหินให้ผู้ เข้าร่วมคนถัดไปหลงัจากนัน้ไป
ตอ่หลงั แตถ้่าผู้ เข้าร่วมคนนัน้โยนได้ ให้ท าขัน้ตอนตอ่ไป 

4.3 ผู้ เข้าร่วมโยนหินในช่องส่ีเหล่ียมเสร็จแล้วให้กระโดดไปตามช่อง โดยท่ีข้ามช่องท่ีโยน
หินไว้ จะเร่ิมด้วยเท้าข้างไหนก่อนก็ได้ (ใช้เท้าข้างนัน้ทกุครัง้ในกรณีท่ีต้องใช้เท้าเดียว) 
โดนห้ามให้เท้าทัง้สองข้างสมัผสัพืน้พร้อมกนั ยกเว้น มีช่องส่ีเหล่ียมสองช่องเขียนไว้
ข้าง ๆ(ช่อง 4,5และ 7,8) ในกรณีนี ้ผู้ เข้าร่วมสามารถวางเท้าสองข้างพร้อมกันได้ 
(ช่องละหนึ่งข้าง ผู้ เข้าร่วมต้องให้เท้าอยู่ด้านในช่องส่ีเหล่ียมเสมอ ถ้าเหยียบเส้น การ
เลน่ของคนนัน้จะจบลง 

4.4 ให้ผู้ เข้าร่วมปฏิบตัิกิจกรรมไปจนถึงจุดท่ี 10 ซึ่งผู้ เข้าร่วมสามารถพักโดยวางเท้าทัง้
สองข้างไว้ในช่องได้ หลังจากนัน้ให้ตอบค าถามท่ีได้ระบุไว้ในช่องท่ีโยนหินไว้ 
ประกอบด้วยดงันี ้

ชอ่งหมายเลข 1  

- ให้อธิบายความหมายของการเป็นอาสาสมคัรตามความเข้าใจของท่าน 

- ให้อธิบายความหมายของการเป็นอาสาสมัครในการใช้เวลาว่างตาม
ความเข้าใจของทา่น 

ชอ่งหมายเลข 2  

- ให้บอกถึงเหตผุลและองค์ประกอบในการเป็นอาสาสมคัรมาอยา่งน้อย 1 
องค์ประกอบ  
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ชอ่งหมายเลข 3  

- ให้บอกถึงผลลพัธ์ของการเป็นอาสาสมคัรการท่องเท่ียวมาอย่างน้อย 1 
ค าตอบ 

ชอ่งหมายเลข 4 

- ให้บอกถึงสิ่งดงึดดูใจทางธรรมชาติ (Natural attraction) มาอย่างน้อย 1 
ค าตอบ (ชายหาด ภเูขา น า้ตก และอทุยานแหง่ชาต)ิ 

  ชอ่งหมายเลข 5 

- ให้ยกตัวอย่างช่ือของสิ่งดึงดูดใจทางธรรมชาติในจังหวัดของตนเอง 
(Natural attraction) มาอย่างน้อย 1 ค าตอบ (ช่ือของชายหาด ภูเขา 
น า้ตก และอทุยานแหง่ชาตใินจงัหวดัของตนเอง) 

  ชอ่งหมายเลข 5 

- ให้บอกถึงสถานท่ีท่ีไม่ได้ออกแบบเพ่ือนักท่องเท่ียวแต่กลายเป็นสิ่งท่ี
ดงึดดูใจในประเทศไทย มาอย่างน้อย 1 ค าตอบ (ค าตอบ เช่น อนสุาวรีย์ 
ปราสาท พระราชวงั วดัและโบราณสถานตา่งๆ) 

  ชอ่งหมายเลข 6 

- ให้ยกตวัอย่างช่ือสถานท่ีท่ีไม่ได้ออกแบบเพ่ือนกัท่องเท่ียวแต่กลายเป็น
สิ่งท่ีดงึดดูใจในจงัหวดัของตนเอง มาอยา่งน้อย 1 ค าตอบ (ค าตอบคือช่ือ
ของอนุสาวรีย์ ปราสาท พระราชวงั วดัและโบราณสถานต่างๆในจงัหวดั
ของตนเอง) 

  ชอ่งหมายเลข 7 

- ให้บอกถึงสถานท่ีท่ีสร้างขึน้เพ่ือดึงดูดและจัดให้ส าหรับผู้ มาเย่ียมชม
โดยเฉพาะ ในประเทศไทย มาอย่างน้อย 1 ค าตอบ (ค าตอบ เช่นสวน
สนกุครบวงจร พิพิธภณัฑ์ สวนน า้) 

  ชอ่งหมายเลข 8 
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- ให้ยกตวัอย่างช่ือสถานท่ีท่ีสร้างขึน้เพ่ือดงึดดูและจดัให้ส าหรับผู้มาเย่ียม
ชมโดยเฉพาะ ในจงัหวดัของตนเอง มาอย่างน้อย 1 ค าตอบ (ค าตอบ ช่ือ
ของสวนสนกุครบวงจร พิพิธภณัฑ์ สวนน า้ในจงัหวดัของตนเอง) 

ชอ่งหมายเลข 9 

- ให้ยกตวัอย่างช่ืองานพิเศษต่างๆ ในจงัหวดัของตนเอง มาอย่างน้อย 1 
ค าตอบ  

4.5 เม่ือเสร็จสิน้จากการตอบค าถามในจุดท่ี 10 แล้ว หากตอบค าถามไม่ถูกต้องให้กลับไป
เร่ิมต้นใหม่ตัง้แต่ขัน้ตอนแรก  แต่ถ้าตอบค าถามถูกต้องให้ผู้ เข้าร่วมกลับโดยให้มีการ
ปฏิบตัเิหมือนตอนท่ีมาจากจดุเร่ิมต้น ซึง่เม่ือมาถึงช่องส่ีเหล่ียมข้างๆชอ่งคณุโยนหินไว้ ให้
โน้มตวัลง (เขยง่อยู)่ แล้วหยิบหินขึน้มาแล้วกระโดดข้ามชอ่งนัน้ไปยงัจดุเร่ิมต้น 

4.6 หลงัจากนัน้ส่งหินให้ผู้ เข้าร่วมคนถดัไป ถ้าโยนหินไปท่ีช่องท่ีไหนแล้ว คนตอ่ไปให้จะต้อง
โยนไปท่ีช่องท่ีไมซ่ า้กบัผู้ เข้าร่วมท่ีผ่านมา ปฏิบตัไิปเร่ือยๆจนครบทกุช่องหรือจนหมดเวลา 
หากมีเวลาเหลือให้เลน่วนเหมือนตอนเร่ิมต้นได้ 

4.7 ผู้น ากิจกรรมนบัคะแนนจากจ านวนคนท่ีถึงจดุสิน้สดุและตอบค าถามได้ 

4.8 ผู้น าสรุป และบนัทึกคะแนนจากกิจกรรม พร้อมให้ผู้ เข้าร่วมบนัทึกเนือ้หาท่ีได้เรียนรู้และ
สิ่งท่ีได้เรียนรู้จากกิจกรรมในฐานกิจกรรมให้ผู้ เข้าร่วมท าเป็นการบ้าน และน ามาสง่ในครัง้
ตอ่ไป  

การวัดการปฏิบัต ิ(Performance Measure) 

FK 1  มีความรู้ ความเข้าใจถึงความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบัการทอ่งเท่ียว 
FK 2 มีความรู้เก่ียวกบัประวตัศิาสตร์ด้านการทอ่งเท่ียวท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตังิาน 

FK 3  มีความเข้าใจถึงหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบตัใินการเป็นเยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียว 
FK 4  มีความเข้าใจถึงการให้บริการแก่นกัท่องเท่ียวท่ีท่านได้รับมอบหมาย 
ES 3  มีหลกัการจดัการและปฏิบตัใินสถานท่ีท่องเท่ียวได้ 
DJ 3  ตระหนกัรู้ถึงแหลง่ทรัพยากรท่ีมีความจ าเป็นตอ่การปฏิบตังิานได้ 
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สัปดาห์ที่ 2 

ช่ือกิจกรรม  กิจกรรมหลกัการเดนิทางแบบไมท่ิง้ร่องรอยไว้ (Leave No Trace Principle: 
LNTP) 

รูปแบบกิจกรรม กิจกรรมทางกายกลางแจ้ง กีฬากลางแจ้ง และเกมตา่งๆท่ีปฏิบตัิกลางแจ้ง  
(นนัทนาการกลางแจ้งอิงพืน้ดนิ (Land-based Outdoor Recreation)) 

เวลา   3 ชัว่โมง แบง่ได้ดงัตอ่ไปนี ้

1. บรรยายความรู้     30 นาที 
2. กิจกรรมท่ี 1 Are You Ready   35 นาที 
3. กิจกรรมท่ี 2 Beach Ball Challenge  40 นาที 
4. กิจกรรมท่ี 3 Pet Peeve    35 นาที 
5. กิจกรรมท่ี 4 Countryside Detectives  40 นาที 

วัตถุประสงค์   

1. ให้ผู้ เข้าร่วมตระหนกัถึงจริยธรรมและเคารพกฎเกณฑ์ตา่งๆท่ีส าคญัด้านสิ่งแวดล้อม  
2. ให้ผู้ เข้าร่วมได้เรียนรู้เก่ียวกบัชีววิทยาตลอดเวลา 
3. ให้ผู้ เข้าร่วมมีหลกัการจดัการและปฏิบตัใินสถานท่ีทอ่งเท่ียวได้ 
4. ให้ผู้ เข้าร่วมสามารถท่ีจะประเมินความเป็นไปได้และข้อจ ากดัท่ีเกิดขึน้ได้ 
5. ให้ผู้ เข้าร่วมเข้าใจถึงบทบาทหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติในการเป็นเยาวชนอาสาสมัครการ

ทอ่งเท่ียว 
6. ให้ผู้ เข้าร่วมเข้าใจการให้บริการแก่นกัทอ่งเท่ียวท่ีได้รับมอบหมาย 
7. ให้ผู้ เข้าร่วมสนใจในดแูลเอาใจใสต่อ่นกัทอ่งเท่ียวในทกุๆการปฏิบตั ิ 
8. ให้ผู้ เข้าร่วมมีจริยธรรมท่ีจ าเป็นตอ่การท างาน  
 

สถานที่ (Physical Setting) พืน้ท่ีกลางแจ้ง 

เนือ้หา  

หลักการเดินทางแบบไม่ทิง้ร่องรอยไว้ Leave No Trace Principle (M. Goldenberg & 
Martin, 2008) 
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1. วางแผนและเตรียมตวัการเดนิทางให้เหมาะสม (Plan Ahead and Prepare) 
- รู้กฎเกณฑ์ กฎระเบียบและสิ่งท่ีต้องค านงึถึงเป็นพิเศษของพืน้ท่ีท่ีจะเข้าเย่ียมชม 
- มีการเตรียมการส าหรับสภาพอากาศท่ีรุนแรง อนัตรายและเหตฉุกุเฉินอาจจะเกิดขึน้

ได้ 
- การจัดตารางเวลาในการเดินทางท่ีหลีกเล่ียงช่วงเวลาท่ีมีการใช้สถานท่ีนัน้จ านวน

มาก 
- การเข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ท่ีมีคนจ านวนมากให้แบง่เป็นกลุม่เล็ก กลุม่ละ 4-6 คน 
- การใช้แผนท่ีและเข็มทิศเพ่ือหลีกเล่ียงการใช้หิน การใช้ธง หรือการท าเคร่ืองหมาย

ตา่งๆในพืน้ท่ี 
2. การเดินทางและตัง้ค่ายพกัแรมบนพืน้ท่ีท่ีคงทนแข็งแรง (Travel and Camp on Durable 

Surfaces) 
- พืน้ผิวท่ีคงทน ได้แก่ ทางท่ีก าหนดไว้และสถานท่ีตัง้คา่ย หิน ลกูรัง หญ้าแห้ง 
- การตัง้ค่ายพักแรมต้องห่างจากพืน้ท่ีชายฝ่ังอย่างน้อย 61 เมตรเพ่ือปกป้องพืน้ท่ี

ทะเลสาบล าธารและแหลง่น า้ตา่งๆ 
- สถานท่ีตัง้คา่ยพกัแรมท่ีดีจะต้องไมมี่การเปล่ียนแปลงสถานท่ีโดยไมจ่ าเป็น 

พืน้ทีที่ไ่ดร้ับความนิยม 

- การเน้นการใช้เส้นทางเดนิและสถานท่ีตัง้คา่ยพกัแรมท่ีมีอยู่แล้ว 
- ในช่วงท่ีทางเดินเปียกชืน้ หรือเป็นโคลนให้เดินตรงกลางของทางเดินเพ่ือหลีกเล่ียง

การขยายทางเดนิให้กว้างขึน้ 
- การรักษาไว้ซึ่งสถานท่ีตัง้คา่ยขนาดเล็กและมุ่งเน้นกิจกรรมในพืน้ท่ีไม่มีพนัธ์ไม้อาศยั

อยู ่

พืน้ทีด่ัง้เดิม 

- ควรใช้พืน้ท่ีให้กระจดักระจายเพ่ือปอ้งกนัการสร้างสถานท่ีตัง้คา่ยพกัแรมและทางเดิน
ตา่งๆใหมใ่ห้เกิดขึน้ 

- ให้หลีกเล่ียงสถานท่ีท่ีก าลงัเร่ิมมีผลกระทบเกิดขึน้ตอ่พืน้ท่ี 
3. การจดัการขยะและของเสียอยา่งเหมาะสม (Dispose of Waste Properly) 
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- ให้เก็บของเสียตา่งๆน าออกภายนอกสถานท่ีนัน้ๆ  กลา่วคือ ตรวจสอบขยะและอาหาร
ท่ีเหลือตา่งๆในสถานท่ีตัง้คา่ยพกัแรมและพืน้ท่ีท่ีใช้แล้วน าขยะทัง้หมด อาหารท่ีเหลือ
และท่ีทิง้กระจดักระจายออกนอกพืน้ท่ี 

- ให้ฝังมูลตา่งๆของมนษุย์ลงในหลมุท่ีมีความลึกตัง้แต ่15-20 เซนติเมตรและห่างจาก
น า้ ท่ีตัง้ค่ายพักแรม และทางเดินอย่างน้อย 61 เมตรรวมทัง้ให้กลบและฝังให้
เรียบร้อยเม่ือเสร็จสิน้กิจกรรมทัง้หมด 

- ให้น ากระดาษช าระและผลิตภณัฑ์สขุอนามยัตา่งๆออกนอกพืน้ท่ี 
- ในการล้างจานหรือสิ่งของตา่งๆจะต้องห่างล าธาร ทะเลสาบอย่างน้อย 61 เมตร และ

การใช้สารในการล้างท่ีสามารถยอ่ยสลายได้ในปริมาณท่ีน้อยท่ีสดุ 
4. การปลอ่ยให้สิ่งตา่งๆในธรรมชาตใิห้อยูใ่นสภาพเดมิ (Leave What You Find) 

- อนุรักษ์สิ่ งท่ี มีอยู่ในอดีต กล่าวคือ ไม่สัมผัสสิ่งปลูกสร้างท่ีเก่ียวกับวัฒนธรรม 
ประวตัศิาสตร์และสิ่งประดษิฐ์ตา่งๆ 

- ไมน่ า หิน พืชและวตัถตุา่งๆทางธรรมชาตท่ีิพบออกนอกพืน้ท่ี 
- หลีกเล่ียงการน าหรือการขนย้ายสายพนัธ์ท่ีไมใ่ชส่ายพนัธ์พืน้เมือง 
- ไมส่ร้างโครงสร้างตา่ง สิ่งตกแตง่และขดุครูะบายน า้ตา่งๆ 

5. การใช้ไฟให้เหมาะสมและลดผลกระทบของไฟให้น้อยท่ีสุด (Minimize Campfire 
Impacts) 
- การก่อกองไฟก่อให้เกิดผลกระทบต่อเขตพืน้ท่ีนัน้ได้ ให้ใช้เตาสนามส าหรับการปรุง

อาหารและการจดุเทียนให้แสงสวา่ง 
- ในสถานท่ีท่ีได้รับรับอนญุาตให้ใช้ไฟได้ จะต้องใช้ไฟท่ีอยู่ในวงล้อม ไฟในกระทะหรือ

กองไฟนัน้ๆ 
- ควบคมุกองไฟให้มีขนาดเล็กและใช้เพียงไม้จากพืน้ดนิท่ีสามารถหกัด้วยมือได้ 
- การเผาไม้ทัง้หมดและถ่านให้เป็นขีเ้ถ้านัน้จะต้องเอาออกจากกองไฟเม่ือเสร็จสิน้แล้ว

ให้กระจายขีเ้ถ้าให้เย็นลง 
6. การไมร่บกวนสตัว์ป่าและสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาต ิ(Respect Wildlife) 

- ให้สอ่งสตัว์ป่าจากระยะไกล ไมใ่ห้ตดิตามหรือเข้าใกล้ 
- ห้ามให้อาหารสัตว์ ซึ่งการให้อาหารสัตว์ป่านัน้อันตรายต่อสุขภาพสัตว์ในการ

เปล่ียนแปลงพฤตกิรรมทางธรรมชาตขิองสตัว์ป่า 
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- การเก็บอาหารบางส่วนและถังขยะให้ปลอดภัยเป็นวิธีการท่ีช่วยป้องกันสตัว์ป่าและ
อาหารของคณุ 

- การควบคมุสตัว์เลีย้งตลอดเวลาเม่ืออยูน่อกสถานท่ีหรือให้สตัว์เลีย้งอยูท่ี่บ้าน 
- หลีกเล่ียงสตัว์ป่าในชว่งเวลาท่ีสุม่เส่ียงตา่งๆ เชน่ การผสมพนัธุ์ การท ารัง เป็นต้น 

7. ความเห็นอกเห็นใจกบันกัเดนิทางคนอ่ืน (Be Considerate to Other Visitors) 
- เคารพผู้ อ่ืนเพ่ือให้มีประสบการณ์ท่ีมีคณุคา่ 
- มีมารยาท กลา่วคือให้กบัผู้ อ่ืน ๆได้ใช้เส้นทางร่วมกนั 
- เส้นทางลงเขาให้ก้าวลงท่ีละก้าวเม่ือมีสิ่งของ 
- การพกัผอ่นและการอยูค่า่ยให้หา่งจากทางเดนิและนกัทอ่งเท่ียวคนอ่ืน 
- หลีกเล่ียงเสียงดงัและเสียงอกึทกึตา่งๆ โดยให้มีเสียงธรรมชาตท่ีิมากกวา่  

 

กิจกรรมที่ 1 Are You Ready 

เนือ้หาค าอธิบายเก่ียวกับองค์ประกอบที่ต้องพจิารณาในการวางแผนการเดินทาง(Boy 
Scouts of America, 2001) 

สิ่งท่ีส าคญัท่ีสดุในหลกัการไม่ทิง้ร่องรอยไว้ (LNT) คือ การวางแผนล่วงหน้าและเตรียมตวั 
ซึ่งการวางแผนในการเดินทางอย่างเพียงพอจะช่วยให้สามารถบรรลุเปา้หมายของการเดินทางได้
อยา่งปลอดภยัและมีความสนกุสนานโดยท่ีมีผลกระทบตอ่พืน้ท่ีน้อยท่ีสดุ 

องค์ประกอบ 7 ประการท่ีต้องพิจารณาในการวางแผนการเดนิทาง ประกอบด้วย 

1. ให้ระบถุึงวตัถปุระสงค์และเปา้หมาย (ความคาดหมาย) ของการเดนิทาง 

2. ระบคุวามสามารถและทกัษะท่ีจ าเป็นของผู้ ร่วมเดินทาง 

3. เลือกปลายทางให้ตรงกบัวตัถปุระสงค์ เปา้หมาย ทกัษะ และความสามารถ  

4. หาความรู้เพิ่มเตมิเก่ียวกบัพืน้ท่ีท่ีวางแผนท่ีจะเดนิทาง 

5. เลือกอปุกรณ์และเคร่ืองแตง่กายท่ีมีความปลอดภยัและออกมาโดยไมมี่ร่องรอยไว้ 

6. วางแผนกิจกรรมการเดินทางเพ่ือส่งเสริมวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ทักษะ และ
ความสามารถ 
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7. การประเมินการเดินทางหลงัจากท่ีกลบัมาท่ีบ้าน และบนัทึกสิ่งท่ีจะปรับเปล่ียนในครัง้
ตอ่ไป 

องค์ประกอบอ่ืน ๆ ท่ีต้องพิจารณาเม่ือการวางแผนการเดนิทาง ประกอบด้วย 

- สภาพอากาศ 

- ภมูิประเทศ 

- กฎเกณฑ์และระเบียบตา่งๆ 

- ขอบเขตของพืน้ท่ีสว่นตวั 

- ความเร็วเฉล่ียของกลุม่ในการเดนิป่า 

- การคาดการณ์อาหารลา่งไว้ 

- ขนาดของกลุม่  

- มุง่มัน่ในปฏิบตัติามหลกัการไมท่ิง้ร่องรอยไว้ (LNTP) 

วัสดุอุปกรณ์ (Leisure Objects) 

1. รูปภาพเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อมในท้องถ่ินหรือภมูิภาค (ภเูขา ทะเล แมน่ า้และ
อ่ืนๆ) 10 ภาพ 

2. ค าอธิบายองค์ประกอบท่ีต้องพิจารณาในการวางแผนการเดนิทาง 
3. สมดุบนัทึกกิจกรรมกลุม่พร้อมปากกา 

วิธีด าเนินกิจกรรม 

1. การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน (Interacting People) 

ผู้น ากล่าวทกัทายผู้ เข้าร่วมและอธิบายผู้ เข้าร่วมว่า ถ้าผู้น าพูดค าว่า “ขึน้บก” ให้
ผู้ เข้าร่วมยืนขึน้ เม่ือพดูค าวา่ “ลงน า้” ให้ผู้ เข้าร่วมนัง่ลง เม่ือพดูค าวา่ “พบปะ” ให้ผู้ เข้าร่วมปรบมือ
กบัเพ่ือน 2 ครัง้ และเม่ือพูดค าว่า “ปาท่องโก๋” ให้ผู้ เข้าร่วมหนัหลงัชนกัน หลงัจากนัน้ให้พูดค าสัง่
ไปเร่ือยๆ จนผู้ เข้ารับการอบรมท าได้อย่างถูกต้อง จึงสลบัค าสัง่เป็น “ขึน้บก” ให้นัง่ลง “ลงน า้” ให้
ยืนขึน้ และ “พบปะ” ให้หนัหลงัชนกนั “ปาทอ่งโก๋” ให้ปรบมือกบัเพ่ือน 2 ครัง้ 
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2. โครงสร้าง (Structure)  

- หลกัการเดนิทางแบบไมท่ิง้ร่องรอยไว้ Leave No Trace Principle  

- องค์ประกอบท่ีต้องพิจารณาในการวางแผนการเดนิทาง  

3. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วม (Relationship) 

ผู้น ากลา่วทกัทายผู้ เข้าร่วมและถามผู้ เข้าร่วมว่า สิ่งใดบ้างท่ีต้องเตรียมพร้อมหาก
ต้องจดัเตรียมของเพ่ือเดนิป่าในเวลากลางวนั 

4. การเคล่ือนไหวของผู้เข้าร่วม (Animation)  

1) แบง่ผู้ เข้าร่วมออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3-5 คน ให้ผู้ เข้าร่วมจินตนาการถึงการเดินป่า 
หลงัจากนัน้แจกรูปภาพเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมในท้องถ่ินหรือภูมิภาค (ภูเขา ทะเล 
แม่น า้และอ่ืนๆ)ให้แต่ละกลุ่ม  ซึ่งจะภาพจะแสดงถึงสถานท่ีท่ีได้ถูกเลือก(เช่น 
สภาพอากาศ  ภมูิประเทศ และอ่ืนๆ) 

2) ผู้น ากิจกรรมอธิบายถึงวตัถุประสงค์ของการเดินทาง คือ การดนูก ให้แต่ละกลุ่ม
ตอบค าถามว่า “รายละเอียดของวางแผนและเตรียมการท่ีเหมาะสมกับการ
เดนิทางครัง้นีมี้อะไรบ้าง” โดยให้แตล่ะกลุ่มระดมความคดิแล้วเขียนค าตอบลงใน
กระดาษฟลิบชาร์ต  พร้อมน าเสนอให้ผู้ เข้าร่วมคนอ่ืนๆได้ฟัง  โดยก าหนด
รายละเอียดในการตอบค าถามให้ครอบคลมุ 3 หวัข้อ ดงันี ้

ก. รายละเอียดในการวางแผนและเตรียมการท่ีท าให้เกิดความปลอดภัย
และมัน่ใจได้ 

(แนวทางการตอบค าถาม เช่น การเตรียมเสือ้ผ้าท่ีเหมาะสม แผนท่ี เข็ม
ทิศ ไฟฉายขนาดเล็ก น า้ด่ืม ชดุปฐมพยาบาล เป็นต้น) 

ข. รายละเอียดในการวางแผนท่ีจะไม่ทิ ง้ ร่องรอยไว้(การไม่ท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาต)ิ 

(แนวทางการตอบค าถาม เช่น การตรวจสอบไม่ใช้เตา เก็บอาหารท่ีแพ็ค
ไปกลบัออกมา ฝังหลุมขยะต่างๆ ไม่ใช้ขวาน ไม่ลืมเหยือกพลาสติกท่ีใช้
ด่ืมน า้ไว้  เป็นต้น) 
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ค. รายละเอียดของการวางแผนท่ีจ าท าให้การเดินทางบรรลุตามเป้าหมาย
ท่ีตัง้ไว้(การดนูกโดยมีความสขุและปลอดภยั) 

(แนวทางการตอบค าถาม เช่น การมีกล้องส่องทางไกล กล้องถ่ายรูป 
และหนงัสือท่ีเก่ียวกบันก เป็นต้น) 

3) เม่ือเสร็จสิน้จากการน าเสนอของแต่ละกลุ่มแล้ว ให้ผู้น าแจกค าอธิบายเก่ียวกับ
องค์ประกอบท่ีต้องพิจารณาในการวางแผนการเดินทางให้ผู้ เข้าร่วมในแตล่ะกลุ่ม
อา่น โดยท่ีผู้น าด าเนินการในการพดูคยุกบัผู้ เข้าร่วมเก่ียวกบัผลของกิจกรรมตา่งๆ
ให้แลกเปล่ียนความคดิเห็นเก่ียวกบัค าตอบของแตล่ะกลุม่ในค าถามตอ่ไปนี ้  

ประเดน็ส าคญัในการอภิปรายของผู้น ากิจกรรม คือ 

- รายละเอียดตา่งๆท่ีคณุต้องเตรียมตวัและวางแผนมีความแตกตา่งกนักบั
จุดหมายปลายทางในแต่ละท่ีอย่างไร (เช่น อุปกรณ์  เสือ้ผ้า และอาหารท่ี
เปล่ียนไปตามจดุหมายปลายทางให้เหมาะสม เป็นต้น) 

- ข้อมูลอ่ืนๆท่ีคณุไม่จ าเป็นต้องวางแผนให้เหมาะสมส าหรับการเดินทาง
คืออะไร 

(นอกเหนือจากองค์ประกอบทัง้ 7 ประการท่ีอธิบายไว้ในเอกสาร) 

- การวางแผนการเดินทางล่วงหน้ามีประโยชน์อย่างไร (เช่น ช่วยให้มัน่ใจ
ในความปลอดภัยของนักท่องเท่ียว ให้บรรลุเป้าหมายของการเดินทางได้อย่าง
ปลอดภยัและสนกุสนานรวมถึงชว่ยลดผลกระทบตอ่ทรัพยากรตา่งๆได้ เป็นต้น) 

4) ผู้ น าสรุป และและให้ผู้ เข้าร่วมบันทึกเนือ้หาท่ีได้เรียนรู้และสิ่งท่ีได้เรียนรู้จาก
กิจกรรมน ามาสง่ในครัง้ตอ่ไป  

กิจกรรมที่ 2 Beach Ball Challenge 

วัสดุอุปกรณ์ (Leisure Objects) 

1. ลกูบอลชายหาด 2 ลกู 
2. ปากกาท าเคร่ืองหมาย 
3. ค าถามที Leave No Trace  
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4. นาฬิกาจบัเวลา  
5. สมดุบนัทึกคะแนน 
6. สมดุบนัทึกกิจกรรมกลุม่พร้อมปากกา 

วิธีด าเนินกิจกรรม 

1. การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน (Interacting People) 

ผู้น ากล่าวทกัทายผู้ เข้าร่วมกิจกรรมและให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมจบัคูก่นัเป่ายิงฉบุกนั 
ผู้ เข้าร่วมคนใดแพ้จะต้องไปต่อหลังผู้ ชนะแล้วไปเป่ายิ่งฉุบกับผู้ เข้าร่วมกลุ่มอ่ืนท่ีจ านวนเท่ากัน 
ปฏิบตัอิยา่งนีไ้ปเร่ือยๆ ผู้ เข้าร่วมทกุคนเข้าแถวเป็นแถวตอนแถวเดียว 

2. โครงสร้าง (Structure)  

- หลัก ก าร เดิ น ท างแบบ ไม่ ทิ ้ง ร่อ ง รอย ไ ว้  Leave No Trace Principle (M. 
Goldenberg & Martin, 2008) 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วม (Relationship) 

ผู้น าถามผู้ เข้าร่วมถึงความเข้าใจในหลักการเดินทางแบบไม่ทิง้ร่องรอยไว้ทัง้ 7 
ประการโดยให้ชว่ยกนัตอบไม่ให้ซ า้กนั พร้อมยกตวัอยา่งสถานการณ์ตา่งๆแล้วให้ผู้ เข้าร่วมตอบว่า
อยูใ่นหลกัการข้อใดและมีวิธีการอย่างไร 

4. การเคล่ือนไหวของผู้เข้าร่วม (Animation)  

1) ก าหนดค าถาม 20 ค าถามท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมกลางแจ้งและหลกัการเดินทาง
แบบไมท่ิง้ร่องรอยไว้โดยใช้ปากกาเขียนค าถามทัง้หมดไว้บนลกูบอลชายหาด 

2) ให้แบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม แล้วให้โยนลูกบอลกันไปมาภายในทีมของตนโดย
ไม่ให้ตกลงพืน้เป็นเวลา 15 วินาที ถ้าลกูบอลตกลงบนพืน้ให้การเร่ิมต้นใหม่โดย
การเลน่ครัง้นัน้ไป 

3) คนถือลูกบอลในวินาทีท่ี 15 จะต้องตอบค าถามท่ีเขียนไว้บนลูกบอล โดยให้
ผู้ เข้าร่วมจากทีมฝ่ังตรงข้ามเลือกค าถามจากลกูบอลในการถามซึ่งถ้าตอบค าถาม
ด้วยตวัเองได้ถกูต้องกลุ่มนัน้จะได้ 2 คะแนน หากไม่สามารถตอบค าถามได้ด้วย
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ตวัเองและต้องการปรึกษากบัสมาชิกคนอ่ืนๆในทีมแล้วตอบค าถามได้ถกูต้อง จะ
ได้ 1 คะแนน แตถ้่าตอบค าถามไมถ่กูต้องคะแนนอีกทีมจะได้คะแนนนัน้ไป 

4) ให้เล่นสลบักนัไปเร่ือยๆจนได้ผู้ชนะในกิจกรรมนี ้กลุ่มไหนได้ 20 คะแนนก่อนเป็น
ฝ่ายชนะ หรือปฏิบตัอิย่างนีต้อ่ไปเร่ือยๆจนหมดเวลา  

5) ผู้น าสรุป และบันทึกคะแนนจากกิจกรรม พร้อมให้ผู้ เข้าร่วมบันทึกเนือ้หาท่ีได้
เรียนรู้และสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากกิจกรรมในฐานกิจกรรมให้ผู้ เข้าร่วมท าเป็นการบ้าน 
และน ามาสง่ในครัง้ตอ่ไป  

Leave No Trace Questions 

1. ใครเป็นผู้ รับผิดชอบในการดแูลรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติให้อยูสื่บไป 

2. หลกัการ LNT ข้อท่ี 1 คือ………………………………………. 

3. หลกัการของ “Leave No Trace” มีความส าคญัอยา่งไรตอ่พืน้ท่ีสาธารณะ 

4. หลกัการ LNT ข้อท่ี 6 คือ………………………………………. 

5. วิธีใดบ้างท่ีคณุจะเคารพตอ่สตัว์ป่าในธรรมชาติ 

6. ท าไมคณุอาจต้องควบคมุสนุขัในการใช้สวนสาธารณะ 

7. ให้บอกเพ่ือนเก่ียวกบัหลกัการ LNT มาอยา่งน้อย 1 ข้อ 

8. แตง่บทกวีสัน้ท่ีเก่ียวกบัการเคารพสตัว์ป่า (10 วินาที) 

9. หลกัการ LNT ข้อท่ี 5 คือ………………………………………. 

10. ให้บอกช่ือหนว่ยงานในบริหารจดัการพืน้ท่ีตา่งๆ มาอยา่งน้อย 1 หนว่ยงาน 

11. วิธีการท่ีจะบนัทกึความทรงจ าเก่ียวกบัดอกไม้ท่ีสวยงาม คืออะไร 

12. ระยะหา่งจากแหลง่น า้กบัท่ีตัง้คา่ยพกัแรมและขดุขยะมีระยะเทา่ไหร่ 

13. หลกัการ LNT ข้อท่ี 7 คือ……………………………………… 

14. หากมีโคลนอยูบ่นทางเดนิ คณุควรจะเดนิผา่นหรือเดนิไปด้านข้างๆทาง 
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15. บอกช่ือสตัว์ 2 ชนิดท่ีคณุอาจจะเห็นในการเดนิป่าแถวๆบ้านของคณุ 

16. หลกัการ LNT มีก่ีข้อ จงบอกมาอยา่งน้อย 2 ช่ือ 

17. หลกัการ LNT ข้อท่ี 2 คือ………………………………………. 

18. สิ่งใดท่ีคณุควรต้องน าไปเม่ือเดนิป่า (2 ชนิด) 

19. หลกัการ LNT ข้อท่ี 4 คือ………………………………………. 

20. คณุควรล้างจานในล าธารใชห่รือไม่ 

กิจกรรมที่ 3 Pet Peeve  

วัสดุอุปกรณ์ (Leisure Objects) 

1. บตัรท่ีมีข้อความอธิบายพฤติกรรมของมนษุย์กบัธรรมชาติ 
ประกอบด้วยบตัรข้อความ ดงัตอ่ไปนี ้ 
1.1) การสลกัช่ือไว้ท่ีต้นไม้ 
1.2) ไมน่ ากระดาษช าระออกไปทิง้ภายนอกสถานท่ี 
1.3) ให้อาหารสตัว์ป่า 
1.4) ซกัผ้าในล าธารด้วยผงซกัฟอก 
1.5) การเด็ดดอกไม้ในป่า 
1.6) คยุโทรศพัท์ขณะเดนิป่า 
1.7) การตัง้เตน็ท์ใกล้กบักลุม่อ่ืนๆ 
1.8) การใช้อปุกรณ์และเสือ้ผ้าท่ีมีสีสวา่งในขณะเดนิป่า 
1.9) การหาโอกาสในการถ่ายภาพสตัว์ป่าอยา่งใกล้ชิด 
1.10) ทิง้ขยะไมล่งถงั 
1.11) การใช้ก่ิงไม้ท่ียงัยืนต้นเพ่ือก่อไฟ 
1.12) การขว้างเปลือกกล้วยบนพืน้ดนิเพ่ือให้ยอ่ยสลาย 
1.13) ไมล้่างอปุกรณ์ตา่งๆระหว่างการเดนิทาง 
1.14) เลน่ดนตรีเสียงดงัในป่า 
1.15) ก่อกองไฟในสถานท่ีใหม่ 
1.16) การกางเตน็ท์ท่ีหน้าผา 
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1.17) โดนลดัคิวในการเข้าแถวเพ่ือเข้าสถานท่ีทอ่งเท่ียว 
2. สมดุบนัทึกกิจกรรมกลุม่พร้อมปากกา 

วิธีด าเนินกิจกรรม 

1. การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน (Interacting People) 

ผู้น ากลา่วทกัทายผู้ เข้าร่วมกิจกรรม หลงัจากผู้น าร้องเพลง “ปรบมือกนัให้ดงั อย่า
มัวนั่งนิ่งเฉย ปรบมือกันเถิดเอย ปรบมือให้ดัง ปรบมือกัน.....คน” แล้วให้ผู้ เข้าร่วมจับกลุ่มเพ่ือ
ปรบมือตามจ านวนคนท่ีผู้น ากิจกรรมบอกในเพลงท่ีใช้ในกิจกรรม เช่น ปรบมือกัน 2 คน ปรบมือ
กนั 6 คน เป็นต้น ให้ปฏิบตักิิจกรรมไปเร่ือยๆจนผู้ เข้าร่วมเกิดความสนิทสนมและคุ้นเคยกนั 

2. โครงสร้าง (Structure)  

- หลกัการเดนิทางแบบไมท่ิง้ร่องรอยไว้ Leave No Trace Principle  

3. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วม (Relationship) 

ผู้น าถามผู้ เข้าร่วม “พฤติกรรมใดบ้างท่ีพบได้บ่อยในการเดินทางไปยังสถานท่ี
ทอ่งเท่ียวตา่งๆ” ให้ผู้ เข้าร่วมชว่ยกนัตอบค าถามแล้วน าเข้าสูกิ่จกรรม 

4. การเคล่ือนไหวของผู้เข้าร่วม (Animation)  

1) ให้ผู้ เข้าร่วมจบัคู่กัน แล้วผู้น าแจกบตัรข้อความ หลงัจากนัน้ให้ผู้ เข้าร่วมแต่ละคู่
อภิปรายข้อดีและข้อเสียของข้อความในบตัรข้อความนัน้พร้อมหาวิธีการในการ
สง่เสริมหรือแก้ไขปัญหานัน้ๆ 

2) เม่ือเสร็จสิน้จากการอภิปรายแล้วให้แตล่ะคูน่ าเสนอตอ่ผู้ เข้าร่วมทกุคน 

3) ผู้น าสรุป และบันทึกคะแนนจากกิจกรรม พร้อมให้ผู้ เข้าร่วมบันทึกเนือ้หาท่ีได้
เรียนรู้และสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากกิจกรรมในฐานกิจกรรมให้ผู้ เข้าร่วมท าเป็นการบ้าน 
และน ามาสง่ในครัง้ตอ่ไป  

กิจกรรมที่ 4 Countryside Detectives 

วัสดุอุปกรณ์ (Leisure Objects) 
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1. สิ่งต่างๆท่ีมีผลกระทบต่อสถานท่ีท่องเท่ียวในชุมชนท่ีอยู่บนทางเดินท่ีมีระยะ
ประมาณ 300 เมตร ซึ่งอาจจะใช้สถานท่ีท่องเท่ียวกลางแจ้งในชมุชนท่ีอาจได้รับ
ผลกระทบอยา่งหนกัจากพฤตกิรรมของนกัท่องเท่ียวจากการเดนิทางมาทอ่งเท่ียว  

สิ่งตา่งๆท่ีมีผลกระทบตอ่สถานท่ีท่องเท่ียวในชมุชนเช่น ขยะ  เปลือกส้ม  ก้นบหุร่ี  
ซองขนม เปลือกลกูอม หรือเปลือกผลไม้อ่ืนๆ บนเส้นทางเดินในสถานท่ีท่องเท่ียว 
เสียงดงัการเลน่ดนตรีของนกัทอ่งเท่ียว เป็นต้น 

2. คลิปบอร์ด 

3. กระดาษ 

4. ปากกา 

5. สมดุบนัทกึกิจกรรม 

วิธีด าเนินกิจกรรม 

1. การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน (Interacting People) 

ผู้น ากล่าวทกัทายผู้ เข้าร่วมกิจกรรมและให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมจบักลุ่มเป็นวงกลม 
หลงัจากนัน้ผู้น ากิจกรรมอธิบายกิจกรรมโดยก าหนดให้มีผู้ ท่ีจะเร่ิมเล่นเป็นคนแรก ซึ่งผู้ เล่นคนแรก
จะพูดว่า “ลิง 1 ตวั” ผู้ เล่นท่ีอยู่ทางซ้ายมือของผู้พูดจะต้องกระโดดท าท่าลิงไปข้างหน้า 1 ครัง้ 
พร้อมพดูวา่ “กระโดด 1 ครัง้” ผู้ เลน่ท่ีอยู่ทางขวามือของผู้พดูจะกระโดดท าท่าลิงไปข้างหน้า 1 ครัง้
พร้อมร้องเสียงลิง 1 ครัง้ “เจ๊ียก”เป็นอนัครบลิง 1 ตวั โดยท่ีผู้น ากิจกรรมจะก าหนดจ านวนของลิง 
เช่น ลิง 2 ตวั ผู้ ท่ีเร่ิมก็ต้องพดูว่าลิง 2 ตวั คนทางซ้ายของผู้พดู 2 คนก็กระโดดท าท่าลิงไปข้างหน้า 
2 ครัง้ พร้อมพดูวา่ กระโดด 2 ครัง้ ผู้ เล่นท่ีอยู่ทางขวามือของผู้พดูจะกระโดดท าท่าลิงไปข้างหน้า 2 
ครัง้ พร้อมร้องเสียงลิง 2 ครัง้วา่ เจ๊ียก เจีย้ก เป็นต้น 

2. โครงสร้าง (Structure)  

- หลกัการเดนิทางแบบไมท่ิง้ร่องรอยไว้ Leave No Trace Principle  

3. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วม (Relationship) 
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ผู้น าถามผู้ เข้าร่วมถึงสิ่งท่ีมีผลกระทบต่อสถานท่ีท่องเท่ียวของชุมชนมีอะไรบ้าง
เพ่ือน าเข้าสูกิ่จกรรม 

4. การเคล่ือนไหวของผู้เข้าร่วม (Animation)  

1) ก่อนกิจกรรม ให้ส ารวจสถานท่ีท่องเท่ียวของชุมชนท่ีได้รับผลกระทบจากการ
ท่องเท่ียวเพ่ือเก็บรายละเอียดต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับ  หลักการไม่ทิง้ร่องรอยไว้ 
(Leave No Trace Principle)  

1.1) ทางเดินไปสู่สถานท่ีท่องเท่ียวมีขยะกระจาย เปลือกส้ม ก้นบุหร่ี ถุงขนม 
เปลือกลกูอม หรือสิ่งตา่งๆอยูบ่นทางเดนินัน้หรือไม่ 

1.2) ส ารวจผลกระทบอ่ืนท่ีมีในสถานท่ีท่องเท่ียวนัน้เพ่ือเป็นข้อมูลในการสรุป
กิจกรรม เช่น เต็นท์ท่ีพกัอยู่ใกล้กบัแหล่งน า้ การก่อกองไฟในสถานท่ีไม่ได้
รับอนุญาต การให้อาหารสัตว์ป่า การส่งเสียงดังในพืน้ท่ี การประกอบ
อาหารในพืน้ท่ีท่ีไม่ได้รับอนญุาต การเด็ดดอกไม้ การเก็บของป่า ขีดเขียน
ฝาผนงั การลดัคิวในการตอ่แถวซือ้อาหาร  การล้างพาชนะตา่งๆในล าธาร 
เป็นต้น 

2) ให้ผู้ เข้าร่วมทบทวนหลกัการไม่ทิง้ร่องรอยไว้ แล้วแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ซึ่งแต่
ละทีมจะได้รับปากกาและคลิปบอร์ด 

3) ผู้น ากิจกรรมอธิบายผู้ เข้าร่วมโดยให้เดินจากทางเดินไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียวและ
สงัเกตสถานการณ์ต่างๆท่ีเกิดขึน้จริง แล้วบนัทึกพฤติกรรมต่างๆท่ีส่งผลกระทบ
ตอ่สถานท่ีท่องเท่ียวตามหลกัการไม่ทิง้ร่องรอยไว้ทัง้ในแง่บวกและแง่ลบ โดยแต่
ละทีมกระจายตวักนัให้ทัว่สถานท่ีนัน้รวมถึงพยายามหาผลกระทบให้ได้มากท่ีสดุ
เทา่ท่ีจะท าได้ 

4) เม่ือครบก าหนดเวลาให้แตล่ะทีมจะกลบัมายงัจดุเร่ิมต้น แล้วน าเสนอให้ทกุคนได้
ฟังและร่วมอภิปรายถึงผลกระทบนัน้รวมถึงเสนอแนวทางตา่งๆในการสง่เสริม(แง่
บวก)และแนวทางแก้ไขปัญหา(แง่ลบ) อีกทัง้บอกด้วยว่าผลกระทบนัน้ตรงกบักับ
หลกัการไมท่ิง้ร่องรอยไว้ในข้อใด 
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5) ผู้น าสรุป พร้อมให้ผู้ เข้าร่วมบนัทกึเนือ้หาท่ีได้เรียนรู้และสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากกิจกรรม
ในฐานกิจกรรมให้ผู้ เข้าร่วมท าเป็นการบ้าน และน ามาสง่ในครัง้ตอ่ไป  

การวัดการปฏิบัต ิ(Performance Measure) 

ES 1  มีจริยธรรม และเคารพกฎเกณฑ์ตา่งๆท่ีส าคญัด้านสิ่งแวดล้อม  
ES 2  มีการเรียนรู้เก่ียวกบัชีววิทยาตลอดเวลา 
ES 3  มีหลกัการจดัการและปฏิบตัใินสถานท่ีท่องเท่ียวได้ 
FK 3  มีความเข้าใจถึงหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติในการเป็นเยาวชนอาสาสมัครการ
ทอ่งเท่ียว 
FK 4  มีความเข้าใจถึงการให้บริการแก่นกัท่องเท่ียวท่ีท่านได้รับมอบหมาย 
SP 1  มีความตัง้ใจในการดแูลเอาใจใสต่อ่นกัทอ่งเท่ียวในทกุๆการปฏิบตั ิ  
SP 4  มีจริยธรรมท่ีจ าเป็นตอ่การท างานให้มีประสิทธิผล  

 
เอกสารอ้างอิง 
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Goldenberg, & Martin, B. (2008). Hiking and Backpacking: Outdoor Adventures. IL: 
Human Kinetics. 
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สัปดาห์ที่ 3  

ช่ือกิจกรรม  กิจกรรมการเดนิประกอบแผนท่ี 

รูปแบบกิจกรรม   เดนิเพ่ือความสนกุสนาน ถนน ทางเท้า ทางเดนิ หรือเส้นทางในชมุชน 
(นนัทนาการกลางแจ้งอิงพืน้ดนิ (Land-based Outdoor Recreation)) 

เวลา    3 ชัว่โมง  แบง่เวลา ดงัตอ่ไปนี ้คือ  

- เวลาท่ีใช้ในการอธิบายถึงการอา่นแผนท่ี การใช้แผนท่ี และประโยชน์ตา่ง
ของการใช้แผนท่ีในการทอ่งเท่ียว และการสาธิตการเดนิทางด้วยแผนท่ี
35  นาที 

- เวลาท่ีใช้ในทดลองฝึกซ้อมเดนิตามระยะท่ีผู้น ากิจกรรมก าหนดให้  
15  นาที 

- เวลาท่ีใช้ในการปฏิบตักิิจกรรมลา่สมบตัิ (เดนิประกอบแผนท่ี)  
110  นาที 

- เวลาท่ีใช้ในเฉลย RC ของแตล่ะกลุม่และสรุปกิจกรรม 20  นาที 

วัตถุประสงค์   

1. ให้ผู้ เข้าร่วมมีกระบวนการในการตดัสินใจในการเดินทางโดยใช้แผนท่ีท่ีคนอ่ืนยอมรับ
ได้ 

2. ให้ผู้ เข้าร่วมมีแนวทางในการใช้แผนท่ีเพ่ือการทอ่งเท่ียวปฏิบตัไิด้ 
3. ให้ผู้ เข้าร่วมตระหนกัรู้ถึงแหลง่ทรัพยากรท่ีมีความจ าเป็นตอ่การท่องเท่ียว 
4. ให้ผู้ เข้าร่วมได้เรียนรู้เก่ียวกบัชีววิทยาตลอดเวลา  
5. ให้ผู้ เข้าร่วมสามารถประเมินความเป็นไปได้และข้อจ ากดัตา่งๆท่ีเกิดขึน้ได้ 
6. ให้ผู้ เข้าร่วมมีความเช่ียวชาญในการเดนิประกอบแผนท่ี 
7. ให้ผู้ เข้าร่วมมีประสบการณ์พืน้ฐานในการเดนิประกอบแผนท่ี 
 

สถานที่ (Physical Setting) พืน้ท่ีกลางแจ้งท่ีมีขนาดประมาณ 200,000ตารางเมตร 
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เนือ้หาความรู้พืน้ฐานเก่ียวกับแผนท่ี 

การใช้แผนที่และการอ่านแผนที่(Map Use and Map Reading) (Ormeling, 2014) 

แผนท่ีสามารถท าได้หลายอย่าง ยกตวัอย่าง เช่น การใช้การวางแนวต่างๆและระบบน า
ทาง  การจดัเก็บข้อมลู (สิ่งท่ีมีอยู่) เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการจดัการตา่งๆ (เชน่ การบ ารุงรักษาถนน) 
เพ่ือการศึกษา  การวิเคราะห์ภูมิประเทศ (สถานท่ีท่ีเหมาะสมส าหรับวตัถุประสงค์บางอย่าง)และ
ข้อมลูในการสนบัสนนุการตดัสินใจ 

แผนที่เป็นเสมือนเคร่ืองมือในการท านาย (ส าหรับการน าทางและวางแนวต่างๆ) 

แผนท่ีภมูิประเทศของพืน้ท่ีท่ีคณุก าลงัจะไปเย่ียมชม (อธิบายถึงลกัษณะของท่ีดนิและ
วตัถุต่างๆท่ีมนุษย์สร้างขึน้) สามารถสรุปไว้ล่วงหน้าได้เก่ียวกับภูมิประเทศทางธรรมชาติท่ีจะไป
เย่ียมชม  ซึ่งเส้นทางหรือถนนต่างสิ่งท่ีส าคญัและมีความจ าเป็นท่ีสุด เช่น เส้นทางเป็นแบบแนว
ตรงหรือโค้ง สงูชนั ขึน้เนินหรือลงเนินหรือไม ่การตัง้ถ่ินฐานของมนษุย์ท่ีเดนิทางผา่นหรือจดุหมาย
ปลายทางของคุณเป็นแบบใด  ดังนัน้จะเห็นถึงจ านวนประชากรท่ีอาศัยอยู่จากขนาดของช่ือ
สถานท่ีนัน้บนแผนท่ี) ท้องถ่ินเป็นอย่างไร  รูปแบบของพนัธุ์พืช พืชท่ีมี คณุจะต้องข้ามแม่น า้หรือ
ผ่านป่าหรือไม่ วัตถุท่ีมนุษย์สร้างขึน้ท่ีจะเห็นบนทางมีอะไรบ้าง  โรงงาน  คลอง  ทางรถไฟ 
(โครงสร้างพืน้ฐาน) และวตัถท่ีุเก่ียวข้องกบัมรดกทางวฒันธรรมหรือสภาพแวดล้อมทางวฒันธรรม 
(ปราสาท อนุสาวรีย์ สถานท่ีทางศาสนา) ท่ีคุณจะได้พบบนเส้นทางนัน้ รวมถึงคณุสามารถท่ีจะ
ผ่านทุกท่ีหรือจะมีข้อจ ากัด เช่น ขอบเขตต่างๆ หรือถนนท่ีมีการเปิดเพียงบางส่วนหนึ่งในปี  และ
สถานท่ีท่ีคุณไปนัน้ ถ้าคุณมีปัญหาต่างจะติดต่อท่ีไหน (สถานีต ารวจ ส านักงานเทศบาล สถานี
ดบัเพลิง โรงพยาบาลและอ่ืนๆ) ชนิดของแผนท่ีจะขึน้อยู่กับรูปแบบการเดินทางของคณุ เช่น การ
เดิน ป่ันจักรยาน หรือการเดินทางด้วยรถยนต์ ซึ่งส าหรับการเดินนัน้ แผนท่ีจะมีอัตราส่วนท่ี 1: 
25,000 ถึงจะถือว่าเหมาะสม (ถ้ามี) ส าหรับการป่ันจกัรยานในความเร็วท่ีเหมาะสมจะอตัราสว่นท่ี 
1:50,000 ส าหรับพาหนะท่ีใช้เคร่ืองยนต์ต่างๆจะมีอัตราส่วนท่ี 1: 200,000 (และส าหรับการวาง
แผนการเดนิทางไกลๆจะมีอตัราสว่นท่ี 1: 1,000,000) 

จากแผนท่ีภมูิประเทศจะได้รับข้อมลูเก่ียวกบัระยะทาง ทิศทางตา่งๆและความลาดชนั 
ซึ่งเส้นท่ีแสดงถึงรูปร่างตา่งๆบนแผนท่ีเหล่านี ้(ทางแยกระหว่างระนาบขนานและพืน้ผิวของโลกท่ี
เกิดขึน้) จะช่วยให้คณุสามารถเห็นข้อมูลเก่ียวกับความสูงของจุดต่างๆบนแผนท่ี  โดยความลาด
ชันสรุปได้ว่ามาจากความแตกต่างของความสูงและระยะทางระหว่างจุดสองจุดบนแผนท่ีนัน้ๆ  



  253 

จากการปรับสดัส่วนของความสูงกบัเส้นท่ีแสดงรูปร่างตา่งๆสามารถเห็นถึงทิศทางของในทิศทาง
ของความลาดชนัท่ีเกิดขึน้ (รูปท่ี 2.3) 

 

ภาพประกอบท่ี 1 การท าหน้าท่ีของแผนท่ี 

 

ภาพประกอบท่ี 2 หลกัการของเส้นท่ีแสดงชัน้ความสงู 

ค่าความลาดชันมีความเก่ียวข้องกับตดัสินใจในการผ่านถนนหรือเส้นทาง การเดิน 
การป่ันจักรยาน การใช้ยานยนตร์ท่ีในเส้นทางนัน้ๆ ซึ่งความลาดชัน 1:40 (หรือ 2.5%) จะชัน
เกินไปส าหรับรถไฟ  ความลาดชัน 1:10 (หรือ 10%) มีความชันเกินไปส าหรับการป่ันจักรยาน 
ความลาดชนั 1: 3 (หรือ 33%) มีความชนัเกินไปส าหรับรถขบัเคล่ือน 4 ล้อ (ดรููปท่ี 3) จากสถานท่ี
ท่ีเก่ียวมีความเก่ียวข้องกบัเส้นแสดงรูปร่างตา่งสามารถสรุปความลาดชนัของภมูิประเทศ 
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ภาพประกอบท่ี 3 ผลกระทบของความลาดชนั 

ปัจจบุนัแผนท่ีท าให้เราได้เห็นถนนท่ีสามารถผ่านได้ ซึ่งท าให้สามารถประเมินในสิ่งท่ี
พบหรือเห็นจากถนนต่างๆ ประกอบด้วย สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งท่ีมนุษย์สร้างขึน้ 
โครงสร้างพืน้ฐานต่างๆ  วตัถุท่ีเก่ียวข้องกับวัฒนธรรมและข้อจ ากัดท่ีเป็นเหมือนขอบเขตต่างๆ  
การปิดพืน้ท่ีหรือถนน  ทางตดัรถไฟ ท่าเรือข้ามฟากหรืออุโมงค์ ในรูปท่ี 4 แสดงให้เห็นสิ่งต่างๆท่ี
เรามองเห็นได้ เช่น ถนน  มอเตอร์เวย์  ถนนเกษตรกรรม สวนผลไม้  ไร่องุ่น บ้านเรือน  โรงงาน  
หรืออาคารตา่งๆ 

 

ภาพประกอบท่ี 4 แผนท่ีภมูิประเทศกบัประเภทของข้อมลูท่ีเห็น 

แผนที่เปรียบเสมือนการเช่ือมโยงระบบสารสนเทศ 
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แผนท่ีเป็นระบบสารสนเทศทางภมูิศาสตร์ ซึง่ข้อมลูท่ีสามารถอ่านจากแผนท่ีเป็นการ
เรียนรู้ท่ีมากขึน้เฉพาะพืน้ท่ีนัน้ๆ 

แผนที่ใช้ในกระบวนการต่างๆ 

การใช้แผนท่ีในขัน้ตอนแรกคือการหาแผนท่ีท่ีเหมาะสมเพ่ือการก าหนดสิ่งต่างๆ 
ประกอบด้วยแผนท่ีภูมิประเทศหรือเนือ้หาท่ีเก่ียวกบัแผนท่ีท่ีมีขนาดตา่งๆทัง้ใหญ่หรือเล็ก  ขัน้ตอน
ตอ่ไปคือการหาข้อมูลท่ีมองเห็นได้ (สญัลกัษณ์ท่ีใช้แทนวตัถุหรือข้อมลูตามหมวดหมู่ต่างๆ) และ
สามารถความสมัพนัธ์ระหวา่งวตัถท่ีุเก่ียวข้องในสถานท่ีนัน้และลกัษณะตา่งๆท่ีมี โดยท่ีทกุขัน้ตอน
มีส่วนมาจากการอ่านแผนท่ี  ขัน้ตอนต่อไปจะมีการวิเคราะห์แผนท่ีท่ีน ามาสู่การวดัต่างๆ (ความ
ลาดชัน  ระยะทาง  เส้นทาง  สภาพพืน้ท่ีและอ่ืนๆ) หรือวัตถุต่างๆท่ีมี ขัน้ตอนสุดท้าย คือ การ
พยายามท่ีจะอธิบายสถานการณ์ตา่งๆ ซึง่การด าเนินการมีสว่นจากการตีความแผนท่ีเพ่ือพยายาม
หาเหตุผล ส าหรับการกระจายตวัทางภูมิศาสตร์เฉพาะพืน้ท่ีของวัตถุหรือปรากฏการณ์ต่างๆท่ี
เกิดขึน้ 

ความหมายของแผนท่ีทางภูมิประเทศ 

แผนท่ีทางภมูิประเทศ (Topographic (topo) maps) แสดงถึงข้อมลูท่ีมากมายท่ีมี
ประโยชน์กบัทัง้ผู้ใช้แผนท่ีในวิชาชีพและผู้ใช้แผนท่ีทางนนัทนาการ ซึง่แผนท่ีทางภมูิประเทศ 
(Topo) ใช้เส้นท่ีแสดงรูปร่างท่ีท าให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงในภมูิประเทศ  ระดบัความสงูและ
ข้อมลูท่ีคลอบคลมุตา่งๆมากมาย เชน่ ถนน เส้นทาง ขอบเขตในการใช้ท่ีดิน  ต้นไม้และพืชพรรณท่ี
ปกคลมุ และข้อมลูท่ีเก่ียวกบัการตัง้คา่ยพกัแรมและข้อมลูการเดนิป่าเพ่ือแสดงให้เห็นถึงการ
ก าหนดพืน้ดนิท่ีสมัพนัธ์ลกัษณะทางธรรมชาตแิละสิ่งท่ีมนษุย์สร้างขึน้อ่ืน ๆ   แผนท่ีทางภมูิ
ประเทศจะใช้ส าหรับกิจกรรมกลางแจ้ง  งานวิศวกรรม  การส ารวจด้านพลงังาน  การอนรัุกษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ การจดัการสิ่งแวดล้อม  การออกแบบด้านโยธาธิการและการวางแผนเชิง
พาณิชย์และท่ีอยู่อาศยัตา่งๆ (National Geographic, 2002) 

การสร้างแผนท่ีภูมิประเทศ 

แผนท่ีท่ีดีต้องเหมาะกับการใช้งานตามวตัถุประสงค์ท่ีต้องการ กล่าวคือ แผนท่ีต้อง
อ่านง่าย เข้าใจง่ายและใช้งานได้ง่าย รวมถึงดึงดดูสายตา  โดยท่ีแผนท่ีทางภูมิประเทศท่ีดีจะให้
ข้อมูลเก่ียวกับลกัษณะของท่ีดินและมีความสมัพนัธ์กบัการแสดงลกัษณะทางธรรมชาติและสิ่งท่ี
มนุษย์สร้างขึน้อ่ืน ๆ  การท าแผนท่ีนัน้เป็นทัง้ศาสตร์และศิลป์ ซึ่งการออกแบบแผนท่ีด้วยข้อมูลท่ี
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แม่นย าและการใช้ข้อมูลท่ีทันสมัยมากท่ีสุด ดังนัน้เทคนิคการท าแผนท่ีจึงเป็นทัง้ศิลปะและ
วิทยาศาสตร์มาบรรจบกนั 

ข้อมูลพืน้ฐานเก่ียวกับแผนท่ีทางภูมิประเทศ 

เส้นแสดงระดับความสูง (Contour Lines) 

แผนท่ีทางภูมิประเทศใช้เส้นแสดงความสงูท่ีจะวาดรูปร่างและความสงูของพืน้ท่ี  ซึ่ง
เส้นแสดงความสูงจะโค้งจะเช่ือมต่อกับจุดท่ีระดับความสูงท่ีเท่ากันและท าให้แผนท่ีทางภูมิ
ประเทศแสดงให้เห็นรูปทรงสามมิตบินพืน้ผิวสองมิติ 

 

 

ชอ่งว่างระหว่างเส้นแสดงระดบัความสงูแสดงให้เห็นถึงการก าหนดระยะห่าง เรียกว่า 
ระยะห่างของเส้น (contour interval) ซึ่ง ถ้าระยะห่างของเส้นคือ 80 ฟุตเช่นระยะทางแนวดิ่ง
ระหว่างเส้นแสดงระดบัความสงู 2 เส้นท่ีอยู่ติดกนั คือ 80 ฟุต โดยท่ีเส้นแสดงระดบัความสงูท่ีใกล้
กว่าบนแผนท่ีแสดงให้เห็นภูมิประเทศท่ีสูงชันกว่าและเส้นท่ีห่างออกไปจะแสดงให้เห็นว่าภูมิ
ประเทศท่ีราบเรียบกวา่ ระดบัความสงูทัง้ฟตุหรือเมตรจะเขียนลงบนเส้นแสดงระดบัความสงูด้วยสี
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เข้มกวา่หรือหนากว่า เรียกว่า "ดชันี" ของเส้นแสดงระดบัความสงู  ดงันัน้ระยะห่างของเส้นสามารถ
พบวา่อยูใ่กล้กบัมาตราสว่นตา่งในค าอธิบายในแผนท่ี 

สัญลักษณ์ 

การใช้สัญลักษณ์  เส้นและสีในแผนท่ีทางภูมิประเทศแสดงให้เห็นถึงลักษณะ
ธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึน้ซึ่งเป็นสิ่งส าคญัในการอ่านแผนท่ีท่ีต้องเข้าใจสญัลกัษณ์ เส้นและสี
เหล่านีท่ี้แสดงออกมา แผนท่ีทางภูมิประเทศระบุถึงบริเวณในการใช้พืน้ท่ีด้วยการแรเงาด้วยสีท่ี
แตกตา่งกนัเพ่ือให้เห็นถึงพืน้ท่ีแตล่ะประเภท  โดยปกติแล้วการแรเงาเหล่านีจ้ะระบไุว้ในค าอธิบาย
แผนท่ีซึ่งเส้นทางท่ีอธิบายในแผนท่ีจะใช้หลากหลายสีท่ีแสดงลักษณะต่างๆเพ่ือให้ง่ายต่อการ
จ าแนกและชว่ยให้สามารถอา่นได้ง่ายขึน้   

สีท่ีแสดงบนแผนท่ี (Boy Scouts of America, 2010) 

สีท่ีน ามาใช้เพ่ือก าหนดสญัลกัษณ์ในแผนท่ี ซึ่งแผนท่ีจะมีสีทัง้หมด 5 สี ประกอบด้วย 
สีด า สีน า้ตาล สีฟ้า สีเขียวและสีเหลืองท่ีอยูบ่นบนสีขาว มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. สีด า แสดงถึงสิ่งท่ีสร้างขึน้โดยมนุษย์ รวมทัง้ ถนน เส้นทาง บ้าน อาคาร รถไฟ 
สายไฟฟ้า เข่ือน สะพานและแนวกันตา่งๆ  โดยท่ีถนนลาดยางและการปรับปรุงถนน
ลูกรังใหม่มีเส้นสีด าสนิททัง้เส้น ส่วนถนนท่ีไม่ได้รับการปรับปรุง (เส้นทางรถวิบาก) 
จะใช้เส้นสีด าท่ีประห่างๆ เส้นทางจะเป็นเขตแดนจะเป็นเส้นประละเอียด สีด าท่ีเป็น
ส่ีเหล่ียมจตัุรัสและส่ีเหล่ียมผืนผ้าและรูปทรงต่างๆแสดงถึงอาคาร ซากปรักหกัพังท่ี
ระบไุว้ รวมถึงลกัษณะของโขดหินยงัจะแสดงเป็นสีด า 

2. สีน า้ตาล คือลกัษณะท่ีดินทางธรรมชาติ เช่น ท่ีลาดชนับนโลก ทางไหลของน า้ บอ่ คู
แห้งหลมุและ เนินเขาเล็กๆ  โดยเส้นท่ีแสดงความสงูและรูปแบบของเส้นท่ีแสดงเป็นสี
น า้ตาล 

3. สีฟ้าคือลกัษณะท่ีเป็นน า้ ประกอบด้วย ล าธาร แม่น า้ บงึ ทะเลสาบ มหาสมทุร บอ่น า้
ร้อนและหนองน า้ต่างๆ  ซึ่งท่ีดินขนาดใหญ่ท่ีเป็นบ่อน า้หรือทะเลสาบ โดยท่ีสีฟ้าอ่อน
คือล าธารและแม่น า้ขนาดใหญ่ เส้นประสีฟ้าหมายถึงกระแสน า้ท่ีไหลบางเวลา หนอง
และบงึจะเป็นสีน า้เงิน 
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4. สีเขียวคือพืช โดยท่ีการแรเงาสีเขียวอาจแตกต่างกันขึน้อยู่กับความหนาแน่นของ
ต้นไม้ท่ีครอบคลุมพืน้ดิน โดยท่ีสีท่ีเข้มกว่าจะมีความหนาแน่นของพืชบนพื น้ดินท่ี
มากกวา่   

5. สีเหลือง คือภูมิประเทศเปิดท่ีสามารถเห็นดวงอาทิตย์โดยการดไูด้ ซึ่งสีเหลืองเข้มเป็น
หญ้าท่ีค่อนข้างสัน้และสีเหลืองอ่อนเป็นพืน้ท่ีโล่งรวมถึงจุดสีขาวบนสีเหลืองภูมิ
ประเทศเป็นบางสว่นโดยมีต้นไม้และพุม่ไม้กระจดักระจายไปทัว่สีขาว 

มาตราส่วน 

แผนท่ีทางภูมิประเทศท่ีสร้างขึน้เพ่ือมาตราส่วนท่ีเฉพาะซึ่งมาตราส่วนเป็นอตัราส่วน
ของระยะทางระหวา่งจดุ 2 จดุบนแผนท่ีกบัระยะทางจริงของ 2 จดุเดียวกนับนพืน้ดิน โดยท่ีมาตรา
สว่นนัน้ขนาดของพืน้ท่ีหรือระยะทางได้ถกูลดขนาดลงเพ่ือให้อยู่ในแผนท่ีได้  ตวัอย่าง เชน่  มาตรา
สว่น 1: 250,000 หมายความว่า 1 นิว้บนแผนท่ีเท่ากบั 250,000 นิว้บนพืน้ดินจริง หรือประมาณ 4 
ไมล์ 

 

Sample 1:100,000 scale map detail 

ระบบพกัิด 

ละติจูดและลองติจูดเป็นระบบพิกัดท่ีโลกแบ่งออกเป็นตารางของส่วนของวงกลมซึ่ง
จะตัง้ฉากกับสิ่งอ่ืน ท่ีเรียกว่าเส้นรุ้งและเส้นแวง  เส้นละติจูดท างานในแนวขนานกับแนวพืน้ดิน
และขนานกบัเส้นศนูย์สตูรซึ่งองศาของละติจดูจะมีหมายเลขตัง้แต ่0 ° ถึง 90 °เหนือและใต้ โดยท่ี 
0 องศา (0 °) คือเส้นศนูย์สตูร และ 90 องศาคือขัว้โลกเหนือและ 90 องศาใต้คือขัว้โลกใต้ ละติจูด
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เป็นตวัเลขแรกท่ีแสดงในพิกดั lat / long จะแสดงในรูปแบบขององศา นาที และวินาที ตวัอยา่งเช่น 
N38 ° 47'30 " 

เส้นลองจิจดู (ท่ีเรียกว่าเส้นเมอริเดียน) จะตัง้ฉากกบัเส้นละตจิดู โดยชอ่งว่างคือความ
กว้างท่ีสุดท่ีเส้นศูนย์สูตรและบรรจบกับขัว้โลก ซึ่งเส้นเมอริเดียนแรกหรือกรีนวิชเมริเดียน 
(Greenwich Meridian)(0 °ลองจิจูด) วิ่งผ่านกรีนิชของประเทศองักฤษ โดยท่ีคร่ึงนึงของรอบโลก
จะมีองศาท่ีพบในมหาสมทุรแปซิฟิกในทางตะวนัตกของหมู่เกาะมิดเวย์ (180 องศาตะวนัออกและ
ตะวนัตก)  และทางตะวนัออกของหมู่เกาะฟิจิและนิวซีแลนด์  ตวัเลขของลองจิจดูจะเป็นตวัเลขใน
ล าดบัท่ี 2 แสดงในพิกดั lat / long จะแสดงในรูปแบบขององศา นาที และวินาที 

องศาจะแบง่ออกเป็นนาที และวินาที ( ") ซึง่แตล่ะองศามี 60 นาทีและแตล่ะนาทีมี 60 
วินาที โดยวินาทีสามารถแบ่งออกได้ดงัตอ่ไปนีคื้อ 10 100 และอ่ืนๆ เพ่ือความแม่นย าและถกูต้อง
มากขึน้ 

เวลา    3 ชัว่โมง 

วัสดุอุปกรณ์ (Leisure Objects) 

1. แผนท่ีจาก Google map ท่ีดดัแปลงมาใช้โดยการระบถุึงจดุเข้าร่วมกิจกรรม 

2. สายวดัระยะทางแบบล้อ  

3. สายวดัรอบเอวความยาว 10 เมตร 

4. ปา้ย RC (Route Check) พร้อม เชือก ตะป ูค้อนในการติดตัง้ 

5. สมดุบนัทึกกิจกรรมและรายละเอียดในฐาน 

6. ปากกา 

วิธีด าเนินกิจกรรม 

ก่อนกิจกรรมให้ผู้น ากิจกรรมตรวจสอบว่า 

- สถานท่ีท่ีใช้ในการประกอบกิจกรรมมีความปลอดภัยและเหมาะสมต่อ
กิจกรรม 
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- แผนท่ีท่ีได้ดดัแปลงมามีความถกูต้องแมน่ย าท่ีสอดคล้องตอ่กิจกรรม 

- ตรวจเช็คข้อมูลเก่ียวกับสุขภาพ  สมรรถภาพของผู้ เข้าร่วมและมีความ
พร้อมในการปฏิบตังิาน 

- มีชดุปฐมพยาบาลและหนว่ยปฐมพยาบาลท่ีพร้อมปฏิบตังิาน 

- มีน า้ด่ืมท่ีเพียงพอ 

- การเดินทางไปยงัสถานท่ีปฏิบตัิกิจกรรมท่ีมีความสะดวกปลอดภัยและ
การขนย้ายในกรณีท่ีมีการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยท่ีตามได้ 

1. การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน (Interacting People) 

ผู้น ากลา่วทกัทายผู้ เข้าร่วมกิจกรรมและให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสัง่ผู้ เข้าร่วมให้ปฏิบตัิ
ตามค าสัง่ เช่น จบักลุ่ม 2 คน จบักลุ่ม 3 คน จบักลุ่มตามวนัเกิด จบักลุ่มตามเดือนเกิด โดยในแต่
ละค าสัง่นัน้ผู้ เข้าร่วมจะต้องจ าช่ือเลน่ของสมาชิกกลุม่นัน้ๆให้ได้ 

2. โครงสร้าง (Structure)  

ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบัแผนท่ี 

2.1 การใช้แผนท่ีและการอา่นแผนท่ี(Map Use and Map Reading) 

2.2 ข้อมลูพืน้ฐานเก่ียวกบัแผนท่ีทางภมูิประเทศ 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วม (Relationship) 

ผู้ น าถามผู้ เข้าร่วมว่า “ผู้ เข้าร่วมคิดว่าแผนท่ีมีความส าคัญต่อการท่องเท่ียว
อยา่งไร และรู้อะไรเก่ียวกบัแผนท่ีบ้าง” เพ่ือน าไปสูก่ารบรรยายจากกระดาษฟลิปชาร์ท  

4. การเคล่ือนไหวของผู้เข้าร่วม (Animation)  

4.1 ผู้น ากิจกรรมแจกแผนท่ีให้ผู้ เข้าร่วมกลุ่มละ 1 ชดุ(แตล่ะกลุ่มมีเส้นทางการเดินท่ี
แตกตา่งกนั)พร้อมสายวดัรอบเอวความยาว 10 เมตร  
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4.2 ผู้น ากิจกรรมอธิบายกิจกรรม โดยให้แต่ละกลุ่มเดินจากจุดเร่ิมต้นไปยังจุดท่ีได้
ก าหนดไว้ในแผนท่ีเก็บ RC (Route Check) ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนท่ี ซึ่งมีการ
ก าหนดระยะทางไว้ในแผนท่ีโดยให้แตล่ะกลุม่ใช้การนบัก้าวแทนการวดัระยะทาง 

4.3 ให้ผู้ เข้าร่วมแต่ละกลุ่มปรึกษาหารือเก่ียวกบัการอ่านแผนท่ีและการนบัระยะทาง
จากการก้าวเท้า โดยท่ีผู้น ากิจกรรมแจกสายวดัรอบเอวความยาว 10 เมตร เป็น
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการก าหนดการนับก้าวเท้าเม่ือเปรียบเทียบกับระยะทางจริง 
หลังจากนัน้ให้ทดลองฝึกซ้อมเดินตามระยะท่ีผู้ น ากิจกรรมก าหนดให้ เช่น 10 
เมตร 20 เมตร เป็นต้น 

4.4 เม่ือผู้ เข้าร่วมแต่ละกลุ่มสามารถก าหนดการนบัก้าวเท้าได้แล้ว ให้ผู้น ากิจกรรม
เก็บสายวดัรอบเอวคืน แล้วเตรียมพร้อมท่ีจดุเร่ิมต้น เม่ือได้ยินสญัญาณให้เร่ิมต้น 
ให้แต่ละกลุ่มปฏิบตัิกิจกรรมในการหา RC ท่ีได้ก าหนดไว้ในแผนท่ีให้ครบตาม
จ านวนท่ีได้ก าหนดไว้ และภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ 

4.5 เม่ือสิน้สุดการปฏิบตัิกิจกรรมให้ผู้ เข้าร่วมทกุคนรวมกนัท่ีจุดเร่ิมต้นเพ่ือเฉลย RC 
ของแตล่ะกลุม่และสรุปกิจกรรมทัง้หมด 

การวัดการปฏิบัต ิ

DJ 1  มีกระบวนการในการตดัสินใจท่ีคนอ่ืนยอมรับได้ 
DJ 2  สามารถตดัสินใจท่ีไปสูแ่นวทางในการปฏิบตัไิด้ 
DJ 3  ตระหนกัรู้ถึงแหลง่ทรัพยากรท่ีมีความจ าเป็นตอ่การปฏิบตังิานได้ 
ES 2  มีการเรียนรู้เก่ียวกบัชีววิทยาตลอดเวลา  
SR 4  มีความสามารถท่ีจะประเมินความเป็นไปได้และข้อจ ากดัท่ีเกิดขึน้ได้ 
TA 1  มีความเช่ียวชาญในกิจกรรมกลางแจ้ง 
TA 2  มีความสามารถพืน้ฐานตอ่ประสบการณ์ท่ีเก่ียวกบักิจกรรมกลางแจ้ง 
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สัปดาห์ที่ 4 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมอบรมและฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื อ้งต้นส าหรับ
อาสาสมคัรการทอ่งเท่ียว 

รูปแบบกิจกรรม   กิจกรรมทางกายกลางแจ้ง กีฬากลางแจ้ง และเกมตา่งๆท่ีปฏิบตัิ
กลางแจ้ง 
(นนัทนาการกลางแจ้งอิงพืน้ดนิ (Land-based Outdoor Recreation)) 

เวลา     2 ชัว่โมง 

วัตถุประสงค์   

1. ให้ผู้ เข้าร่วมมีความรู้ ความเข้าใจถึงหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติในการเป็นเยาวชน
อาสาสมคัรการทอ่งเท่ียว 

2. ให้ผู้ เข้าร่วมความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบัการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 
3. ให้ผู้ เข้าร่วมมีความเข้าใจถึงการให้บริการแก่นกัทอ่งเท่ียวท่ีได้รับมอบหมาย 
4. ให้ผู้ เข้าร่วมสามารถจดัการความปลอดภยัให้แก่นกัท่องเท่ียวได้ในกรณีฉกุเฉิน 
5. ให้ผู้ เข้าร่วมสามารถประยุกต์ความรู้ หลกัการไปสู่การวางแผนโปรแกรมไปใช้ให้

เกิดความปลอดภยัตอ่นกัท่องเท่ียวได้ 
6. ให้ผู้ เข้าร่วมจดัการความเส่ียงให้เกิดความปลอดภยัตอ่นกัทอ่งเท่ียว 
7. ให้ผู้ เข้าร่วมมีความสามารถประเมินสถานการณ์ ความเป็นไปได้และข้อจ ากัดท่ี

เกิดขึน้ได้ 
สถานที่ (Physical Setting) พืน้ท่ีกลางแจ้งและพืน้ท่ีในร่ม 

 
เนือ้หา 

ข้อควรปฏิบตัิเพ่ือปอ้งกนัและการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นให้กบันกัท่องเท่ียว (มนสัสินี บญุมีศรี
สง่า, 2555)  

ในการเดินทางท่องเท่ียว อาจมีเหตกุารณ์ไม่คาดคิด เช่น เหตกุารณ์ผิดปกติ หรือ อบุัตเิหตุ
เกิดขึน้ได้ตลอดเวลา ระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว เหตกุารณ์ผิดปกติในท่ีนีอ้าจหมายถึงปัญหา
ตา่ง ๆ ดงันัน้มคัคเุทศก์ควรท่ีมีความรู้เก่ียวกบัการป้องกันอบุตัิเหต ุการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น จะ
ทาให้สามารถรับมือกบัเหตกุารณ์ผิดปกตท่ีิอาจเกิดขึน้ได้เป็นอยา่งดี 



  264 

ความหมายของอบุตัเิหต ุ(Accident) 
ค าว่า “อุบัติเหตุ” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้คานิยามไว้ว่า 

อบุตัเิหต ุหมายถึง เหตท่ีุเกิดขึน้โดยไมท่นัคดิ ความบงัเอิญ 
อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ใด ก็ตามท่ีเกิดขึน้มิได้ตัง้ใจ หรือมิได้คาดคิดมาก่อน 

และเป็นผลให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายหรือทรัพย์สินของคนเรา 
อบุตัิเหต ุหมายถึง เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้โดยไม่ได้ตัง้ใจ และเหตกุารณ์นัน้ต้องทาให้คน

อ่ืนถึงแก่ความตาย บาดเจ็บ หรือทรัพย์สินเสียหาย 
อุบัติเหตุ (Incidence) หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ อาจเป็นเหตุการณ์ท่ีร้ายหรือ

เหตกุารณ์ดีก็ได้ แตถ้่าเป็นอบุตัิเหตแุล้วมกัจะนึกถึงแตเ่หตรุ้ายไม่คิดว่าจะเป็นเร่ืองดี จึงตรงกบัคา
ว่า Accidents นิยมใช้กันมาจนเป็นท่ียอมรับแล้ว ส่วน อุบัติภัย (Accident) คือ เหตุการณ์ ท่ี
เกิดขึน้โดยไม่ตัง้ใจ ไม่คาดฝันมาก่อน เป็นผลให้เกิดความเสียหายตอ่ทรัพย์สิน ร่างกาย และจิตใจ 
รวมทัง้อาจเป็นอนัตราย ถึงแก่เสียชีวิตได้ทัง้กบัตนเองและผู้ อ่ืน 

อบุตัิเหต ุหมายถึง เหตกุารณ์หรืออนัตรายท่ีเกิดขึน้ โดยไม่ได้คาดคดิหรือตัง้ใจมาก่อน 
ซึ่งมีผลให้บคุคลได้รับบาดเจ็บ อนัตราย ตาย หรือสูญเสียทรัพย์สิน ส่วนคาว่า “อบุตัิภัย” ปัจจบุนั
นิยมใช้กันอย่างกว้างขว้างนัน้ มีความหมายว่า “อันตราย หรือ ภัยท่ีอาจเกิดขึน้แก่ร่างกาย ชีวิต 
และทรัพย์สินของบคุคล” คาวา่ “อบุตัเิหต”ุ หรือ “อบุตัภิยั” จงึมีความหมายคล้ายกนั 

สรุปได้ว่า อุบตัิเหต ุ(Accident) หมายถึง เหตกุารณ์อนัตรายท่ีเกิดขึน้โดยไม่ได้ตัง้ใจ 
หรือคาดคิดมาก่อน ทาให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน บคุคลได้รับอนัตรายทัง้ร่างกายและจิตใจ 
อาจบาดเจ็บ พิการ หรือรุนแรงถึงขัน้เสียชีวิต 

อบุตัเิหตท่ีุพบและข้อควรปฏิบตั ิ 
อบุตัิเหตจุากไฟฟ้า มกัเกิดขึน้จากการกระทาของผู้ ท่ีขาดความรู้หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือ 

อาจเป็นเพราะความประมาททาให้ถูกไฟดูด หรือ ไฟลัดวงจร บางครัง้เป็นอันตรายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

อบุตัิเหตจุากการจราจร อบุตัิเหตจุากการจรราจรนัน้อาจเกิดขึน้ได้ทกุเวลา ถ้าหากว่าขาด
ความระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจราจรในเมืองท่ีมียวดยานพาหนะและผู้คนหนาแน่น
อบุตัิเหตก็ุยิ่งเกิดได้ง่ายขึน้ ดงันัน้ ในการสญัจรไม่ว่าจะไปท่ีใดหรือโดยวิธีใดก็ตามควรจะมีความ
ระมดัระวงัอยูเ่สมอ 
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อบุตัิเหตจุากการใช้เคร่ืองมือตา่ง ๆ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่าง ๆ ท่ีเราน ามาใช้งานอาจทาให้
เกิดอนัตรายแก่ผู้ใช้ได้ ต้องเรียนรู้วิธีใช้แล้วใช้ให้ถกูวิธีและใช้ด้วยความระมดัระวงั  

การปฐมพยาบาลเบือ้งต้น (ส่วนจดัการการท่องเท่ียว กรมอุทยานแห่งชาติ สตัว์ป่าและ
พนัธ์พืช, 2557)  

 การปฐมพยาบาล หมายถึง การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้บาดเจ็บหรือผู้ ป่วย ณ สถานท่ีเกิด
เหต ุโดยใช้อปุกรณ์เทา่ท่ีหาได้ในขณะนัน้ ก่อนท่ีผู้บาดเจ็บจะได้รับการดแูลรักษาจากบคุลากรทาง
การแพทย์ หรือสง่ตอ่ไปยงัโรงพยาบาล 

 วตัถปุระสงค์ของการปฐมพยาบาล เพ่ือชว่ยชีวิตเป็นการลดความรุนแรง ของการบาดเจ็บ
หรือการเจ็บป่วยท าให้บรรเทาความเจ็บปวดทรมาน และช่วยให้กลับสู่สภาพเดิมโดยเร็ว รวมทัง้
ปอ้งกนัความพิการท่ีจะเกิดขึน้ตามมาภายหลงั 

 หลกัการปฐมพยาบาล 

หลกัการทัว่ไปในการปฐมพยาบาลนัน้จ า เป็นจะต้องกระท าโดยเร็วท่ีสุดซึ่งต้อง
ค านงึถึงกลุม่บคุคลสองกลุม่ตอ่ไปนี ้

1. ผู้ ช่วยเหลือ มักเป็นบุคคลท่ีอยู่ในเหตุการณ์ขณะนัน้ จึงควรมีหลักการ
ชว่ยเหลือ ดงันี ้

- ความปลอดภัยของสถานท่ีเกิดเหตุเป็นสิ่งส าคญัท่ีต้องค านึงถึงก่อนเป็น
อนัดบัแรกก่อนเข้าไปให้การชว่ยเหลือ 

- ใช้ตามองดู โดยการส ารวจระบบส าคัญของร่างกายอย่างรวดเร็ว และ
วางแผนให้การช่วยเหลืออย่างมีสติ ไม่ต่ืนเต้นตกใจ ห้ามเคล่ือนย้าย เม่ือมีการ
บาดเจ็บของอวยัวะต่างๆซึ่งผู้ ให้การช่วยเหลืออาจมองไม่เห็น ถ้าท าการเคล่ือนย้าย
ทนัทีอาจท าให้เกิดการบาดเจ็บมากขึน้โดยเฉพาะกระดกูสนัหลงัหกั ถ้าเคล่ือนย้ายไม่
ถูกวิธีอาจท าให้ผู้บาดเจ็บ พิการไปตลอดชีวิตได้ แต่มีข้อยกเว้นในกรณีการบาดเจ็บ
เกิดขึน้ในสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภยั อาจเกิดอนัตรายมากขึน้ทัง้ผู้บาดเจ็บและผู้ช่วยเหลือ 
หรือไมส่ะดวกตอ่การปฐมพยาบาล จ าเป็นต้องเคล่ือนย้าย 
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- ผู้บาดเจ็บอยูใ่นท่ีปลอดภยัก่อน จึงให้ท าการชว่ยเหลือได้ เช่น อยูใ่นน า้ อยู่
ในกองไฟ หรืออยูก่ลางถนน 

- ช่วยเหลือด้วยความนุ่มนวล และระมัดระวัง โดยการให้การช่วยเหลือ
ตามล าดบัความส าคญัของการมีชีวิต หรือตามความรุนแรงท่ีได้รับบาดเจ็บ 

2. ผู้บาดเจ็บ หรือผู้ เคราะห์ร้ายจากเหตุการณ์ต่างๆ อันตรายท่ีร่างกายได้รับ
เรียงตามล าดบัความส าคญัได้ดงันี ้

- หยดุหายใจ ทางเดนิหายใจอดุตนั หวัใจ 

- หยดุเต้น 

- การเสียเลือดเป็นจ านวนมากอยา่งรวดเร็ว 

- หมดความรู้สกึ 

- ความเจ็บปวด 

- กระดกูหกั 

การปฐมพยาบาลท่ีดี ผู้ ช่วยเหลือควรให้การปฐมพยาบาลอย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
นุ่มนวล และต้องค านึงถึงสภาพจิตใจของผู้บาดเจ็บ ควรได้รับการปลอบประโลมและให้ก าลงัใจ
เพ่ือสร้างความมัน่ใจวา่จะได้รับการชว่ยเหลือและปลอดภยั 

การประเมินเบือ้งต้น 

การประเมินเบือ้งต้น เป็นการรวบรวมข้อมูล เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนให้
การชว่ยเหลือเบือ้งต้น 

การประเมินเบือ้งต้นมี 2 ประเภท คือ 

1. การประเมินสถานการณ์ เป็นการรวบรวมข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบัสถานการณ์ 
สภาพแวดล้อม ภาวะอนัตรายความรุนแรงและปลอดภัยต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
พิจารณาวางแผนให้การชว่ยเหลือผู้ ป่วยได้อย่างถกูต้องเหมาะสม 
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2. การประเมินสภาพผู้ ป่วย เป็นการรวบรวมข้อมูลความผิดปกติท่ีเกิดขึน้กับ
ผู้ ป่วย เพ่ือเป็นแนวทางในการให้ความช่วยเหลือผู้ ป่วยตามความรุนแรง และล าดับ
ก่อนหลงั 

ขัน้ตอนการชว่ยเหลือเม่ือพบผู้ประสบเหตฉุกุเฉิน 

1. การส ารวจสถานการณ์ ต้องประเมินว่าสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมนัน้
ปลอดภัยพอท่ีจะเข้าไปช่วยผู้บาดเจ็บหรือไม่ ถ้าไม่ปลอดภัยต้องขอความช่วยเหลือจาก
หน่วยกู้ภยัตา่งๆ โดยเร็ว และไม่ควรเข้าไปในสถานการณ์นัน้ เพราะอาจเป็นอนัตรายตอ่ผู้
ชว่ยเหลือได้ 

2. การส ารวจการบาดเจ็บเบือ้งต้น เป็นการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าเกิดภาวะ
คกุคามชีวิตผู้ ป่วยหรือไม ่โดยวิธีการปฏิบตัดิงันี ้

- ตรวจดคูวามรู้สกึตวั 

- ตรวจดทูางเดนิหายใจ 

- ตรวจดกูารหายใจ 

- ตรวจชีพจร 

- ตรวจดกูารบาดเจ็บ 

3. แจ้งขอความช่วยเหลือเม่ือตรวจดสูภาพผู้ ป่วยอย่างคร่าวๆเสร็จแล้ว ให้รีบ
แจ้งขอความช่วยเหลือจากหน่วยแพทย์ โทรศพัท์หมายเลข 1669 ในขณะแจ้งขอความ
ชว่ยเหลือ ตัง้สตใิห้ดีพดูจาให้ชดัเจนตื่นเต้นตกใจพร้อมทัง้ให้รายละเอียดข้อมลูตา่งๆ 

การปฐมพยาบาลบาดแผล การห้ามเลือด 

ให้การปฐมพยาบาลตามอาการบาดเจ็บการปฐมพยาบาลบาดแผล การห้าม
เลือด การบาดเจ็บใดๆก็ตาม แม้จะเห็นเป็นบาดแผลภายนอกเล็กๆ แต่อาจเป็นสาเหตุให้
อวยัวะภายในบาดเจ็บรุนแรงได้ ตลอดจนเป็นสาเหตุ ให้เลือดออกมาก ช็อก หัวใจหยุดเต้น 
สมองบาดเจ็บ รวมทัง้เส้นประสาทถกูท าลายได้ 

หลกัการห้ามเลือด 
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1. ต้องค านึงถึงความปลอดภัยของตนเอง การป้องกันการติดเชือ้ หากต้องไป
สัมผัสบาดแผลและเลือดของผู้ ป่วยโดยตรง ควรสวมถุงมือยาง หรือหาวัสดุใกล้ตัว  เช่น 
ถงุพลาสตกิ 

2. แผลเล็กกดโดยตรงลงบนบาดแผล แผลใหญ่ขึน้ใช้ฝ่ามือกดปลายแผลไว้ วิธี
ท่ีดีท่ีสุดคือใช้ผ้าสะอาดพับหนาๆ กดลงบนบาดแผลในกรณีฉุกเฉินใช้เสือ้ ผ้าเช็ดหน้า 
ผ้าพนัคอ แต่ถ้าไม่มีจริงๆ ใช้ฝ่ามือกดลงไปตรงๆ ได้เลยนานประมาณ 10 นาทีถ้าเลือดยงัไม่
หยดุให้เตมิผ้าชิน้ใหมล่งบนชิน้เดมิท่ีปิดอยู่บนบาดแผล 

3. ใช้ผ้ายืดพนัทบับนผ้าท่ีปิดกดบาดแผลไว้ 

4. ถ้าเลือดออกมาก อย่าเสียเวลาท าแผลให้ใช้มือกดบนบาดแผล พร้อมทัง้ยก
สว่นนัน้ให้สงูขึน้เหนือระดบัหวัใจ ในกรณีท่ีไมมี่กระดกูบริเวณนัน้หกัร่วมด้วย 

5. ถ้าเลือดยังไม่หยุด ให้ใช้นิว้มือกดตรงจุดเส้นเลือดแดงท่ีมาเลีย้งบริเวณ
บาดแผลท่ีมีเลือดออก โดยการกดติดกับกระดูก ซึ่งจะช่วยท าให้การไหลของเลือดช้าลง
ชัว่คราว การใช้นิว้กดเส้นเลือดนีจ้ะต้องท าควบคูก่ับการกดลงบนบาดแผลโดยตรง ไม่ควรใช้
วิธีนีว้ิธีเดียว 

6. เฝ้าระวังอาการช็อกเน่ืองจากการเสียเลือดจะมีอาการดังนี ้หน้ามืด เวียน
ศีรษะ หน้าซีดตวัเย็น เหง่ือออก ชีพจรเบา เร็ว หรือคล าไมไ่ด้ต าแหนง่กดเส้นเลือดแดง 

แผลไหม้ (J. Baas & R. C. Burns) 

ผิวหนังท่ีปกคลุมร่างกายมีหน้าท่ีป้องกันอนัตรายและเชือ้โรคมิให้เข้าสู่ร่างกาย 
เม่ือผิวหนังถูกท าลายด้วยความร้อนเกิดเป็นแผลไหม้จะท าให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายตัง้แต่
เล็กน้อยไปจนถึงเสียชีวิตได้ การชว่ยเหลืออยา่งถกูต้องจะชว่ยลดความรุนแรงได้ 

หลกัการปฐมพยาบาลไฟไหม้และน า้ร้อนลวก 

1. หยดุยัง้ความร้อน โดยปฏิบตัดิงันี ้

- ดบัไฟโดยใช้น า้ราด หรือใช้ผ้าหนาๆคลมุตวั 
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- ถอดเสือ้ผ้าท่ีไหม้ไฟหรือถกูน า้ร้อน พร้อมถอดเคร่ืองประดบัท่ีอมความร้อน
ออกให้หมด 

2. ตรวจร่างกาย ดงันี ้

- การหายใจ ถ้าพบสิ่งผิดปกติ เชน่เสียงแหบ หายใจมีเสียงผิดปกติ เสมหะมี
เขมา่ปน ต้องชว่ยหายใจโดยเร็ว 

- ชีพจร ถ้าเบามาก หรือไมเ่ต้นต้องชว่ยนวดหวัใจ 

- การบาดเจ็บ มีบาดแผลเลือดออก ต้องห้ามเลือดถ้ากระดูกหักก็ต้อง
เข้าเฝือกชัว่คราวให้ 

- ประเมินความรุนแรงของแผลไฟไหม้ และให้การช่วยเหลือตามความ
เหมาะสม 

การบาดเจ็บของกล้ามเนือ้และกระดกู 

การบาดเจ็บของกระดกูและข้อตอ่ 

ร่างกายคนเราประกอบด้วยกระดกูจ านวน 206 ชิน้การเคล่ือนไหวของร่างกาย
ต้องอาศยัการท างานของกล้ามเนือ้ ถ้าปราศจากกล้ามเนือ้ กระดกู และข้อต่อตา่ง ๆจะไม่
สามารถเคล่ือนไหวได้เลย การบาดเจ็บตอ่กล้ามเนือ้และกระดกู ท าให้มีการฉีกขาดของ
กล้ามเนือ้ เอ็น ข้อตอ่เคล่ือน และกระดกูหกั ท าให้อวยัวะตา่งๆ เสียหน้าท่ีไป ไมส่ามารถ
ท างานได้ตามปกติ 

การปฐมพยาบาลผู้ ป่วยกระดกูหกั 

1. กระดกูปลายแขนหกั ให้ใช้ไม้แผน่แบนๆหรือหนงัสือพิมพ์พบัหนาๆให้มีความ
ยาว ตัง้แตป่ลายนิว้ถึงข้อศอกใช้เป็นเฝือก แล้วพนัด้วยเชือกหรือผ้ายืดให้กระชบั ใช้ผ้า
คล้องคอห้อยแขนข้างท่ีหกัไว้ 

2. กระดกูแขน และไหปลาร้าหกัใช้ผ้าคล้องแขนแล้วผกูกบัคอ ใช้ผ้าอีกผืนพนัรัด
แขนข้างท่ีหกัให้ติดกบัล าตวั (อยา่พยายามฝืนงอแขนถ้าท าไมไ่ด้) กระดกูแขนหกับริเวณ
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ข้อศอกอาจจะหกัตอนปลายของกระดกูต้นแขน หรือสว่นบนของกระดกูปลายแขน อย่า
พยายามงอแขนเพ่ือคล้องแขน ให้ดามแขนในลกัษณะตรง 

3. กระดกูขาทอ่นลา่งหกั กระดกูปลายขาเป็นกระดกูท่ีชว่ยรองรับน า้หนกัของ
ร่างกายถ้าหกัควรดามโดยใช้เฝือก 2 อนัยาวตัง้แตส้่นเท้าถึงเหนือเขา่ และใช้ผ้าผกูตดิกนั
เป็นเปลาะๆ หรือถ้าหาเฝือกไมไ่ด้ ให้ใช้ผ้าหนาๆ สอดระหวา่งขาทัง้ 2 ข้าง แล้วผกูตดิกนั
เป็นเปลาะๆ ข้อควรระวงั ควรให้ปลายเท้าตัง้ฉากเสมอ และคอยตรวจดวูา่ผ้าท่ีมดัไว้แนน่
เกินไปจนเลือดไหลไมส่ะดวกหรือไม ่และพยายามอยา่เคล่ือนไหวส่วนท่ีหกั 

4. กระดกูต้นขาหกั เกิดจากการพลดัตก หกล้มหรืออบุตัเิหตรุถชน ผู้ ป่วยจะมี
อาการเจ็บปวดมาก ขาข้างท่ีหกัมกัจะสัน้กว่าขาข้างท่ีดีเน่ืองจากปลายกระดกูท่ีหกัร่นไป
เกยกนั 

การดามกระดูกต้นขาหักโดยใช้เฝือก 2 ชิน้ โดยชิน้หนึ่งยาวตัง้แต่ส้นเท้าถึงใต้
รักแร้ อีกชิน้ยาวตัง้แตส้่นเท้าถึงโคนขา แล้วใช้ผ้าผกูเฝือกทัง้ 2 ให้ติดกบัขาข้างท่ีหกั ถ้าไม่
มีเฝือกให้ผูกขาทัง้ 2 ข้างติดกัน ถ้ามีบาดแผลหรือกระดกูโผล่อย่าพยายามล้างท าความ
สะอาด ถ้ามีเลือดออกใช้ผ้าปิดแผลห้ามเลือดก่อนแล้วจงึเข้าเฝือก 

สรุป การบาดเจ็บของกระดูกและข้อต่อ ท าให้อวัยวะไม่สามารถท างานได้
ตามปกติ อาจมีการตกเลือดเน่ืองจากมีบาดแผลมีความเจ็บปวดมากถึงกับช็อกได้ การ
ชว่ยเหลือให้ถกูวิธีจึงจะท า ให้อาการของผู้บาดเจ็บบรรเทาลง กระดกูสนัหลงัหกัเป็นภาวะ
ฉกุเฉินมาก เพราะจะท าให้เกิดเป็นอมัพาตได้ ดงันัน้การ เคล่ือนย้ายผู้ ป่วยจ าเป็นต้องท า
อย่างถูกวิธี เพ่ือป้องกันความพิการ ท่ีอาจจะเกิดขึน้ การรักษาพยาบาลควรให้แพทย์ผู้
ช านาญโดยเฉพาะ 

ช็อก (SHOCK) 

ภาวะช็อก หมายถึง สภาวะท่ีโลหิตไปเลีย้งเซลล์ตา่งๆ ของร่างกายไม่เพียงพอ มี
อาการเหง่ือออก ตวัเย็น ซีด กระสบักระส่าย กระวนกระวาย หายใจหอบลึก หรือหายใจ
เร็ว ดิน้ ชีพจรเบา เร็ว กระหายน า้ ตอ่มาไมรู้่สกึตวั และเสียชีวิตได้ถ้าชว่ยเหลือไมท่นั 

การปฐมพยาบาล 

1. ถ้ามีบาดแผลเลือดออกให้รีบท าการห้ามเลือด 
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2. จดัทา่ให้นอนราบ ตะแคงหน้าไปข้างใดข้างหนึง่ 

3. ยกปลายเท้าสงู 

4. คลายเสือ้ผ้าให้หลวม 

5. ให้ความอบอุน่ หม่ผ้าให้ 

6. รีบน าผู้ ป่วยสง่โรงพยาบาล 

ลมบ้าหม ู

ลมบ้าหม ูเป็นโรคของระบบประสาท มกัมีอาการเตือน ก่อนชกั มีประสาทสมัผสั
ผิดไป เช่น ได้กลิ่นประหลาด เห็นภาพ หลอน ได้ยินเสียงแปลกๆ คล้ายละเมอน า้ลายฟูม
ปาก อาจมี เลือดออกในปากหรือกัดลิน้ตวัเองขณะชกัจะไม่รู้สึกตวัประมาณ 5 นาที เม่ือ
รู้สกึตวัจะมีอาการงงและสบัสน ตอ่มาจะนอนหลบั หลงัชกัเป็นชัว่โมง 

การปฐมพยาบาล 

1. อยา่ตกใจ ห้ามคนมงุ หรือเข้าไปรบกวนขณะชกั 

2. ดแูลป้องกันไม่ให้เกิดอุบตัิเหตุ เช่น ตกบนัได หรือล้มลงศีรษะ กระแทกพืน้ 
จมน า้ 

3. ให้ผู้ ป่วยนอนลงกบัพืน้ ใช้ผ้านุม่ๆ รองศีรษะขณะชกั 

4. คลายเสือ้ผ้าให้หลวม  

5. หลงัจากหยดุชกั จดัทา่นอนตะแคงหน้า ดแูลทางเดนิหายใจอยา่ให้อดุตนั 

6. คอยดแูลจนกวา่จะฟืน้ 

การปฏิบตักิารชว่ยชีวิตขัน้พืน้ฐาน (Cardio Pulmonary Resuscitation : CPR) 

เป็นการช่วยเหลือระบบการหายใจและระบบการไหลเวียนโลหิตเม่ือเกิด
ภาวการณ์หยดุหายใจ และหวัใจหยุดเต้นกะทนัหนัเพ่ือเป็นการน าออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายและ
ช่วยให้มีการไหลเวียนโลหิตท าให้เนือ้เย่ือต่างๆกลับมาท าหน้าท่ีได้เป็นปกติดงันัน้ เม่ือเกิด
อบุตัิเหตตุา่งๆ ท่ีท าให้ผู้บาดเจ็บเกิดภาวะหยดุหายใจ และหวัใจหยดุเต้น ผู้ประสบเหตไุม่ควร
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ปล่อยให้เวลาสูญเสียไปโดยไม่ได้ท าการช่วยเหลือเพราะโอกาสรอดชีวิตของผู้บาดเจ็บจะ
ลดลงในทุกนาทีท่ีผ่านไป สิ่งส าคญัของการช่วยเหลือเม่ือประสบเหตุคือ โทรศพัท์ขอความ
ช่วยเหลือจากระบบบริการฉุกเฉินทางการแพทย์ทันทีจากนัน้ช่วยผู้บาดเจ็บโดยการท าซี.พี.
อาร์. ในระหวา่งท่ีรอรถพยาบาลมาถึงการชว่ยเหลือท่ีถูกต้อง และเหมาะสมกบัสามารถช่วยให้
การหายใจ และไหลเวียนโลหิตของผู้บาดเจ็บยงัคงอยู่ เพ่ือประคบัประคองชีวิตไว้ จนกระทัง่
ได้รับการช่วยเหลือขัน้สูงจากบุคลากรทางการแพทย์ต่อไปการท า ซี.พี.อาร์ จึงเป็นสิ่งส าคญั
และจ าเป็นส าหรับประชาชน ท่ีควรมีความรู้ และทกัษะในการปฏิบตัท่ีิถกูต้อง 

ห่วงโซ่ความอยู่รอด (Chain of Survival)ผู้ ประสบภาวะ คุกคามต่อชีวิต (Life 
threatening) คือ หัวใจวาย หยุดหายใจ หัวใจ หยุดเต้น ส าลัก อุบัติเหตุต่างๆ  เช่น จมน า้ 
ไฟฟ้าดดู ฯลฯมีโอกาส รอดสงู ถ้าผู้ประสบเหตใุห้การช่วยเหลือโดยการปฏิบตัติามขัน้ตอนของ
หว่งโซค่วามอยูร่อดดงันี ้

1. โทรศพัท์ขอความช่วยเหลือ จากระบบบริการฉุกเฉิน ทางการแพทย์ทันทีท่ี
หมายเลข 1669, 1554 หรือ 191 

2. ท า ซี.พี.อาร์. (CPR) โดยให้การช่วยเหลือ ณ จดุเกิดเหต ุตามอาการท่ีตรวจ
พบ เช่น หยุดหายใจ ให้ช่วยหายใจโดยการเป่าปากเพ่ือให้มีออกซิเจนเข้าสู่ร่างกาย หวัใจ
หยุดเต้นให้ช่วยกด หน้าอก เพ่ือให้มีการไหลเวียนของโลหิต ท่ีจะช่วยให้ผู้บาดเจ็บ ได้รับ
ออกซิเจนเข้าสูร่่างกาย และมีการไหลเวียนโลหิตไปเลีย้ง อวยัวะส าคญั 

3. กระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า (Early Defibrillation)เพ่ือ ช่วยให้หัวใจกลับมาเต้น
เป็นปกต ิถ้าท าได้รวดเร็วผู้บาดเจ็บจะมีโอกาสรอดชีวิตมากขึน้ 

4. การดแูลขัน้สงู (Advance Care) เป็นการรักษาโดย การให้ยา การใส่ท่อช่วย
การหายใจโดยบุคลากรทางการแพทย์ ณ จุดเกิดเหตแุละโรงพยาบาล เพ่ือให้ผู้บาดเจ็บ
กลบัคืนสูภ่าวะปกต ิ

การยกและเคล่ือนย้ายผู้ ป่วย (Lifting and Moving) 

 การยกและเคล่ือนย้ายถือเป็นบทบาทท่ีส าคญัของผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบือ้งต้น 
เน่ืองจากการยกและเคล่ือนย้ายท่ีไมถ่กูวิธี เป็นสาเหตสุ าคญัท่ีท าให้ผู้ ป่วยเกิดความพิการและ
เสียชีวิตได้ นัน่หมายถึงว่าการช่วยเหลือท่ีไม่ถูกต้องแทนท่ีจะเป็นการช่วยให้ผู้ ป่วยปลอดภัย 
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แตก่ลบัเป็นการท าให้ผู้ ป่วยได้รับอนัตรายเพิ่มขึน้ นอกจากนีก้ารยกและเคล่ือนย้ายผู้ ป่วยท่ีถกู
วิ ธี  จะช่วยลดอันตรายท่ีอาจเกิดขึน้กับตัวผู้ ช่วยเหลือเองด้วย เน่ืองจากในแต่ละปีมี
ผู้ ได้รับบาดเจ็บจากการยกและเคล่ือนย้ายผู้ ป่วยอย่างผิดวิธี ดงันัน้ผู้ปฏิบตัิการทกุคน จึงควร
ฝึกฝนทกัษะการยกและเคล่ือนย้ายอย่างถกูต้อง และเหมาะสมกบัสภาวะผู้ ป่วยแตล่ะคน เพ่ือ
ความปลอดภยัทัง้ตวัผู้ปฏิบตักิารเองและผู้ ป่วย 

 กฎทัว่ไปในการยกและเคล่ือนย้ายผู้ ป่วย 

 การยกและการเคล่ือนย้ายผู้ ป่วยมีอยู่ด้วยกนั หลายวิธีแตห่ลกัการเหมือนกนัโดย
มีกฎทัว่ไปในการยกและเคล่ือนย้าย คือ 

1. บอกเล่าแผนการกับผู้ ท่ีมาช่วยว่าจะท าอะไรเพ่ือให้เข้าใจตรงกันก่อนการยก
และเคล่ือนย้าย และท่ีส าคญัก็ต้องบอกผู้ ป่วยด้วยวา่จะต้องท าอะไรกบัเขาบ้าง 

2. ประมาณก าลงัท่ีจะยกผู้ ป่วย ถ้าไม่แน่ใจว่ายกไหวต้องหาคนช่วยให้มากพอ
ห้ามลองยกเด็ดขาด เพราะผู้ ป่วยจะได้รับอันตราย และพิจารณาใช้วิธีการยกและ
เคล่ือนย้ายให้เหมาะสมกบัสภาพผู้ ป่วยด้วย 

3. การระวังความปลอดภัย ห้ามท าหลังงอเวลายกเพราะจะท าให้หมอนรอง
กระดูกหลังเคล่ือน เกิดอาการปวดหลัง หรือเสียวแปลบตามเส้นประสาท ดงันัน้ต้องให้
หลงัตรงเสมอ ให้น า้หนกัท่ียกอยูใ่กล้ตวัมากท่ีสดุ 

4. ทา่ทางในการยกและเคล่ือนย้าย ให้ยืนในต าแหน่งท่ีเหมาะสม เวลายกผู้ ป่วย
ต้องยอ่ขา งอเขา่ และหนีบแขนก ามือท่ีจบัผู้ ป่วยให้แน่น ให้แขนอยูแ่นบล าตวัมากท่ีสดุ จะ
ท าให้ได้แรงมาก เวลายกให้ยกขึน้ตรงๆ 

5. ต้องยกผู้ ป่วยโดยให้ตวัเราอยู่ในสมดลุ น า้หนกัจะได้ลงท่ีศนูย์กลางล าตวั ท า
ให้ออกแรงได้เต็มท่ี และตวัผู้ ยกเองก็จะปลอดภัย ไม่เกิดการบาดเจ็บต่อกล้ามเนือ้และ
เส้นประสาท 

6. ต้องท าด้วยความละมุนละม่อมท่ีสุด เราต้องการให้คนอ่ืนปฏิบัติต่อเรา
อยา่งไร ก็ควรปฏิบตัเิชน่นัน้ตอ่ผู้ อ่ืนด้วย 

หลกัส าคญัท่ีจะต้องยดึถือเสมอ เม่ือจะท าการเคล่ือนย้ายผู้ ป่วย 



  274 

1. อย่าเค ล่ือนย้ายผู้ ป่ วยโดยไม่จ าเป็น ยกเว้นอาการไม่ปลอดภัยหรือ
สถานการณ์ท่ีเกิดเหตไุมป่ลอดภยั 

2. ห้ามเคล่ือนย้ายผู้ ท่ีได้รับบาดเจ็บท่ีกระดกูสนัหลงัโดยไมไ่ด้ดามกระดกูก่อน 

3. ห้ามเคล่ือนย้ายผู้ ป่วยโดยท่ียงัไมไ่ด้แก้ไขสว่นท่ีบาดเจ็บ 

4. ห้ามทิง้ผู้ ป่วยท่ีหมดสติอยู่เพียงล าพงั เพราะผู้ ป่วยอาจมีอาการทรุดลงเม่ือไร
ก็ได้ 

5. ห้ามท าให้ผู้ ป่วยบาดเจ็บมากขึน้ 

6. ห้ามท าในสิ่งท่ีไม่ รู้หรือไม่แน่ใจ ในกรณี ท่ีไม่แน่ใจ  ว่าควรอย่างไร อย่า
ตดัสินใจกระท าในสิ่งท่ีไมรู้่โดยเดด็ขาด 

วัสดุอุปกรณ์ (Leisure Objects) 

1. เคร่ืองฉายภาพ หรือวีดีทศัน์ (Projector) พร้อมอปุกรณ์ตอ่พว่ง 

2. จอฉายภาพ Projector Screen  

3. สไลด์การปฐมพยาบาลขัน้พืน้ฐานเพ่ือให้ความปลอดภยัแก่นกัท่องเท่ียว 

4. สไลด์การ CPR 

5. ชดุปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 

6. บตัรลกัษณะอาการผิดปกตขิองนกัท่องเท่ียว 

7. สมดุบนัทึกกิจกรรมและปากกา 

วิธีด าเนินกิจกรรม 

1. การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน (Interacting People) 

ผู้น ากล่าวทกัทายผู้ เข้าร่วมกิจกรรมและผู้น าสัง่ในการสร้างหุ่นยนต์ขึน้มาโดยหุ่น
แต่ละตวัจะต้องมีองค์ประกอบตามท่ีผู้น าบอก เช่น อยากได้หุ่นท่ีมี 8 แขนกางออก มี 4 ขา 3 หัว 
เป็นต้น เม่ือผู้น าสัง่จบ ผู้ เข้าร่วมทัง้หมดต้องหาสมาชิกมารวมร่างกนัให้ได้ตามท่ีก าหนด ผู้ เข้าร่วม
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กลุม่ใดสามารถท าได้ตามสัง่แล้วให้พดูพร้อมกนัว่า รวมร่าง ผู้ เข้าร่วมท่ีช้าหรือไม่สามารถปฏิบตัไิด้
ตามค าสัง่จะแพ้ในกิจกรรมนี ้ให้ด าเนินกิจกรรมตอ่ไปเร่ือยๆจนคุ้นเคยกนั 

2. โครงสร้าง (Structure)  

2.1 การปฐมพยาบาลเบือ้งต้น (ส่วนจดัการการท่องเท่ียว กรมอุทยานแห่งชาติ สตัว์
ป่าและพนัธ์พืช, 2557) 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วม (Relationship) 

ผู้น าถามผู้ เข้าร่วมว่า “เม่ือพบว่านกัท่องเท่ียวเกิดอบุตัิเหต ุในฐานะท่ีเป็นเยาวชน
อาสาสมัครการท่องเท่ียวจะปฏิบัติอย่างไร” เพ่ือน าไปสู่การบรรยาย และฝึกปฏิบัติในการปฐม
พยาบาลเบือ้งต้นตอ่ไป  

4. การเคล่ือนไหวของผู้เข้าร่วม (Animation)  

4.1 ผู้น ากิจกรรมแบ่งกลุ่ม กลุ่ม 6 คน หลงัจากนัน้ผู้น าอธิบายถึงการปฐมพยาบาล
เบือ้งต้นพร้อมสาธิตวิธีการในการปฏิบตั ิ

4.2 หลงัจากนัน้ให้แต่ละกลุ่มจบัคู่กนัโดยให้เป็น นกัท่องเท่ียว 1 คนและเป็นเยาวชน
อาสาสมัครการท่องเท่ียว 1 คน ฝึกปฏิบตัิการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น แล้วสลับ
หน้าท่ีกนัจนครบบทเรียนในฝึกปฏิบตัิ 

4.3 เม่ือเสร็จสิน้จากฝึกปฏิบตัิแล้ว ให้แตล่ะกลุ่มส่งตวัแทน 2 คน เป็นนกัท่องเท่ียว 1 
คนและเป็นอาสาสมัคร 1 คน หลังจากนัน้ให้จับรายช่ือบัตรลักษณะอาการ
ผิดปกตขิองนกัทอ่งเท่ียว ซึง่ประกอบด้วย 

- นกัทอ่งเท่ียวล้มมีแผลถลอก 

- นกัทอ่งเท่ียวมีแผลฟกช า้ตามร่างกาย 

- นกัท่องเท่ียวเป็นลมในป่า จ าเป็นต้องเคล่ือนย้ายไปยงัรถพยาบาลท่ี
จอดด้านนอก 

- นกัทอ่งเท่ียวโดนแมลงกดัตอ่ย 

- นกัทอ่งเท่ียวโดนงพูิษกดั 
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- นกัทอ่งเท่ียวโดนน า้ร้อนลวก 

- นกัทอ่งเท่ียวมีเลือดก าเดา 

- นกัทอ่งเท่ียวมีอาการชกั น า้ลายฟมูปาก 

- นกัทอ่งเท่ียวมีอาการของโรคไฮเปอร์เวนตเิลชัน่ 

- นกัทอ่งเท่ียวหวัใจหยดุเต้น 

4.4 เม่ือจบับตัรอาการเสร็จแล้วให้แสดงบทบาทสมมติตามอาการท่ีบอกในบตัรพร้อม
การปฐมพยาบาล หากปฏิบัติถูกต้องถูกต้อง กลุ่มนัน้จะได้ 3 คะแนน แต่หาก
ปฏิบตัิไม่ถกูต้องต้องเปล่ียนคนในกลุ่มมาแสดงบทบาทแทนและเม่ือปฏิบตัิได้จะ
ได้คะแนน 2 คะแนน แตห่ากทัง้ไม่สามารถปฏิบตัิตามอาการในบตัรได้จะต้องจบั
บตัรอาการใหมแ่ล้วปฏิบตัไิด้จะได้ 1 คะแนน 

4.5 เม่ือสิน้สุดการปฏิบตัิกิจกรรมให้ผู้ เข้าร่วมบนัทึกกิจกรรมและผู้น าสรุปกิจกรรม
ทัง้หมด 

 
กิจกรรมที่ 2 ละครบทบาทสมมต ิปัญหาในการทอ่งเท่ียวและวิธีปอ้งกนัแก้ไข 

เวลา    1 ชัว่โมง 

สถานที่ (Physical Setting) พืน้ท่ีกลางแจ้ง 
 

เนือ้หา 

 ปัญหาในการน าเท่ียวและวิธีปอ้งกนัแก้ไข  (มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา, 2560) 

ปัญหาเก่ียวกบัการเจ็บป่วย มคัคเุทศก์หรือผู้น าเท่ียวต้องมีความรู้เร่ืองการปฐมพยาบาล
เบือ้งต้น เพราะจะได้ชว่ยเหลือนกัท่องเท่ียวเม่ือเจ็บป่วย ผู้น าเท่ียวจะต้องน ายาทัว่ไปและเคร่ือง
ปฐมพยาบาลอยา่งง่าย เชน่ ยาแก้ไข้ ยาลดไข้ ยาหม่อง ยาแก้ท้องเดนิ แก้ท้องเฟ้อ ยาแก้เมารถ
เมาเรือ ยาแก้แพ้ ยาลม และผ้าพนัแผล พลาสเตอร์ยา ติดตวัไปด้วยเม่ือเดนิทาง และใน
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ขณะเดียวกนัควรเตือนนกัท่องเท่ียวให้น ายาประจ าตวัติดตวัไปด้วย โดยเฉพาะคนท่ีมีโรค
ประจ าตวั และตอ่ไปนีคื้อปัญหาของการเจ็บป่วยท่ีมกัพบเจอและเกิดขึน้เสมอกบันกัทอ่งเท่ียว  

1.1 อาหารเป็นพิษ หรือแพ้อาหาร เกิดขึน้ได้ทุกครัง้ ถ้าอาหารไม่สะอาด จะมี
อาการท้องร่วง หรืออาเจียนควรให้ด่ืมน า้สะอาด รับประทานอาหารท่ีเพิ่งปรุงเสร็จใหม่ๆ 
ควรแนะนาถึงข้อควรระวงัและโทษของการกินอาหารแปลกๆ ในแตล่ะท้องถ่ิน ย่ิงถ้าคนท่ี
แพ้อาหารควรห้ามปรามเดด็ขาด  

1.2 ป่วยเป็นไข้หวดั 

1.3 ป่วยกะทันหัน เช่น เป็นลม ไมเกรน ทอนซิลอักเสบ ไส้ติ่งอักเสบหรือโรค
ประจ าตัวก าเริบ การปฏิบัติ  : ควรนาส่งโรงพยาบาล และถ้าอาการไม่ ดีควรอยู่
โรงพยาบาล เพ่ือให้แพทย์ดูแลใกล้ชิด ถ้ายังอยู่ในเมืองหรือจังหวัดนัน้ ให้ค้างคืนท่ี
โรงพยาบาลเพ่ือท าการรักษา แตถ้่าต้องเดินทางต่อไปท่ีอ่ืน และคนป่วยยงัไม่สามารถไป
ได้ มัคคุเทศก์ควรแนะน าให้ญาติหรือเพ่ือนท่ีมาด้วยเฝ้าอาการ ถ้าวันรุ่งขึน้อาการดีขึน้
ผู้ ป่วยและญาติอาจจะตามไปสมทบยังสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการถัดไป แต่ถ้า
จ าเป็นต้องรักษาตัวต่อนักท่องเท่ียวจะต้องหยุดการท่องเท่ียว โดยมัคคุเทศก์จะเป็นผู้
ตดิตอ่เร่ืองยานพาหนะ เพ่ือการเดนิทางกลบัหลงัจากแพทย์อนญุาตให้เดนิทางกลบัได้ 

1.4 อบุตัเิหต ุได้รับบาดเจ็บมีแผล หกล้มขาแพลง ขาหกั แขนหกั 

1.5 เสียชีวิต  

1. ปัญหาเก่ียวกับกระเป๋าเดินทางหรือของหาย กระเป๋าเดินทางหาย ถือว่าเป็น
ปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้เสมอในกรณีท่ีมีการเคล่ือน ย้ายกระเป๋าเดินทาง เพราะถ้าไม่
ตรวจสอบกระเป๋าตลอดเวลา จะทาให้ไม่ทราบว่ากระเป๋าหายท่ีใด ท่ีสนามบิน ท่ีรถไฟ หรือท่ี
โรงแรม หรือหยิบผิด 

2.1 ของหายท่ีสนามบนิ 

2.2 ของหายท่ีโรงแรม 

2. ปัญหาสิ่งของมีคา่หาย 

3.1 หนงัสือเดนิทาง 
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3.2 บตัรโดยสาร 

3.3 ตัว๋แลกเงินเพ่ือการเดนิทาง (Traveller Cheque) 

3.4 บตัรเครดติ (Credit Card) 

3.5 ใบสญัญาการชาระเงิน (Voucher) 

3.6 เงินสด 

3.7 นกัทอ่งเท่ียวหลงทาง หรือหาย 

3. ปัญหาเก่ียวกบัยานพาหนะ  

4.1 เท่ียวบินล่าช้า (Flight Delay) ไม่ว่าจะเป็นการได้ขึน้เคร่ืองบินช้า หรือถึง
จดุหมายปลายทางช้า 

4.2 รถท่ีใช้เดนิทาง 

4.2.1 เคร่ืองยนต์เสียหรือยางแตก  

4.2.2 แอร์ไมเ่ย็นหรือแอร์เสีย  

4.2.3 เกิดอบุตัเิหต ุรถชนกบัรถคนัอ่ืน รถถกูชนท้าย หรือรถคว ่า 

4.2.4 ปัญหารถหลงทาง 

4.2.5 ปัญหาการลา่ช้าในการเดนิทาง 

4.2.6 ปัญหาการส่ือสารกบัพนกังานรถ 

4. ปัญหาเก่ียวกบัห้องพกั 

5.1 ไมไ่ด้ห้องพกั 

5.2 ห้องพกัไมดี่หรือแขกไม่พอใจสภาพห้องพกัหรือข้าวของเคร่ืองใช้ในห้องพกัไม่
คุ้น แขกใช้ของอปุกรณ์บางอยา่งไมเ่ป็น หรืออปุกรณ์ท่ีเตรียมมานามาใช้ไมไ่ด้ 

5. ปัญหาเก่ียวกบัอาชญากรรม 
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6. ปัญหาเม่ือลกูทวัร์ไมพ่อใจ 

วัสดุอุปกรณ์ (Leisure Objects) 

1. บตัรสถานการณ์ปัญหาและแนวทางแก้ไขในการท่องเท่ียว 

2. สมดุบนัทึกกิจกรรมและปากกา 

วิธีด าเนินกิจกรรม 

1. การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน (Interacting People) 

ผู้น ากล่าวทกัทายผู้ เข้าร่วมกิจกรรมและให้ผู้ เข้าร่วมจบัคูก่นั หลงัจากนัน้ให้แตล่ะ
คูต่กลงกันว่าใครจะเป็น “สตัว์บก” และใครเป็น “สตัว์น า้”  เม่ือสามารถตกลงกนัให้แต่ละคู่ย่ืนมือ
ขวาไปด้านหน้าให้ฝ่ามือสมัผสักนั ซึง่ผู้น าพดูช่ือสตัว์ท่ีอยู่บนบกให้ผู้ เข้าร่วมท่ีเป็นสตัว์บกพยายาม
ตีฝ่ามือของคู่ตนเองให้ได้และคนท่ีเป็นสตัว์น า้ก็ต้องพยายามเอามือออกไม่ให้โดยตีให้ได้ ในทาง
ตรงข้ามกนัหากวา่ผู้น าพดูช่ือสตัว์ท่ีอยู่ในน า้ให้ผู้ เข้าร่วมท่ีเป็นสตัว์น า้พยายามตีฝ่ามือของคูต่นเอง
ให้ได้ ให้สลบัคูไ่ปเร่ือยแล้วด าเนินกิจกรรมตอ่ไปเร่ือยๆจนคุ้นเคยกนั 

2. โครงสร้าง (Structure)  

2.1 ปัญหาในการน าเท่ียวและวิธีปอ้งกนัแก้ไข  (มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, 
2560) 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วม (Relationship) 

ผู้น าถามผู้ เข้าร่วมว่า “เม่ือพบว่านกัท่องเท่ียวเกิดอบุตัิเหต ุในฐานะท่ีเป็นเยาวชน
อาสาสมัครการท่องเท่ียวจะปฏิบัติอย่างไร” เพ่ือน าไปสู่การบรรยาย และฝึกปฏิบัติในการปฐม
พยาบาลเบือ้งต้นตอ่ไป  

4. การเคล่ือนไหวของผู้เข้าร่วม (Animation)  

4.1 ผู้น ากิจกรรมแบ่งกลุ่ม กลุ่ม 6 คน หลังจากนัน้ผู้น าอธิบายถึงปัญหาในการน า
เท่ียวท่ีเกิดขึน้การทอ่งเท่ียวในปัจจบุนั   

4.2 ให้แต่ละกลุ่มส่งตวัแทนมาจบับตัรสถานการณ์ปัญหาในการท่องเท่ียว หลงัจาก
นัน้ให้แตล่ะกลุ่มระดมความคิดในการแสดงบทบาทสมมติจากบตัรสถานการณ์
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ปัญหาในการท่องเท่ียวได้รับเพ่ือมาออกแบบเป็นละครบทบาทสมมติขึน้ภายใน
กลุม่พร้อมฝึกซ้อมเพ่ือเตรียมแสดงให้ผู้ เข้าร่วมทกุคนได้ด ู

4.3 เม่ือซ้อมละครบทบาทสมมติเสร็จแล้วให้แต่ละกลุ่มด าเนินการแสดงโดยไม่
จ าเป็นต้องบอกถึงสถานการณ์ท่ีได้รับจากบตัร  

4.4 เม่ือสิน้สดุการแสดงละครบทบาทสมมติ ให้ผู้ เข้าร่วมทุกคนท่ีไม่ใช่กลุ่มการแสดง
ระดมความคิดว่ากลุ่มท่ีแสดงได้รับบตัรสถานการณ์ปัญหาในการท่องเท่ียวอะไร 
พร้อมกบับอกถึงวิธีการในการแก้ไขสถานการณ์ปัญหานัน้ๆ 

4.5 ให้ด าเนินการแสดงจนครบทุกกลุ่ม แล้วผู้ น าสรุปกิจกรรมทัง้หมดพ ร้อมให้
ผู้ เข้าร่วมบนัทกึกิจกรรม 

การวัดการปฏิบัต ิ

FK 1  มีความรู้ ความเข้าใจถึงความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบัการทอ่งเท่ียว  
FK 3  มีความเข้าใจถึงหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบตัใินการเป็นเยาวชนอาสาสมคัรการทอ่งเท่ียว 
FK 4  มีความเข้าใจถึงการให้บริการแก่นกัท่องเท่ียวท่ีท่านได้รับมอบหมาย 
SR 1  สามารถจดัการเร่ืองความปลอดภยัให้แก่นกัท่องเท่ียวได้ 
SR 2  สามารน าการวางแผนโปรแกรมไปใช้ให้เกิดความมัน่ใจในความปลอดภยัของ

ผู้ เข้าร่วมโปรแกรม 
SR 3  สามารถจดัการความเส่ียงให้เกิดความปลอดภยัตอ่นกัท่องเท่ียวในมมุมองด้าน

กฎหมาย 
SR 4  มีความสามารถท่ีจะประเมินความเป็นไปได้และข้อจ ากดัท่ีเกิดขึน้ได้ 

 
เอกสารอ้างอิง 

มนสัสินี บญุมีศรีสง่า. (2555). หลกัการมคัคเุทศก์. เอกสารประกอบการสอน มหาวิทยาลยั
ศลิปากร , 273-291. 

มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา. (2560). การวางแผนและการแก้ไขปัญหาในการน าเทีย่ว. 
กรุงเทพมหานคร. เข้าถึงได้จาก http://www.teacher.ssru.ac.th/chantouch_wa/ 

http://www.teacher.ssru.ac.th/chantouch_wa/
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สว่นจดัการการทอ่งเท่ียว กรมอทุยานแหง่ชาติ สตัว์ป่าและพนัธ์พืช. (2557). คู่มือการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร: สหมิตรพริน้ติง้แอนด์พบัลิสชิ่ง.  



  282 

สัปดาห์ที่ 5 

ช่ือกิจกรรม  กิจกรรมคา่ยพกัแรม 

รูปแบบกิจกรรม   การอยูค่า่ยพกัแรม (เตน็ท์  กระทอ่ม ท่ีพกัอาศยัรูปแบบอ่ืน)  
(นนัทนาการกลางแจ้งอิงธรรมชาต ิ(Natural-based Outdoor 
Recreation )) 

เวลา    3 ชัว่โมง  แบง่เวลา ดงัตอ่ไปนี ้คือ  

- กิจกรรมท่ี 1 เง่ือน 1  ชัว่โมง 

- กิจกรรมท่ี 2 การเลือกและสร้างท่ีพกั 1  ชัว่โมง 

- กิจกรรมท่ี 3 การก่อกองไฟและประกอบอาหาร 1  ชัว่โมง 

วัตถุประสงค์   

1. ให้ผู้ เข้าร่วมรู้ถึงขีดความสามารถและข้อจ ากดัของตนเองในการอยูค่า่ยพกัแรม 
2. ให้ผู้ เข้าร่วมได้สร้างอิทธิพลให้เกิดขึน้กบัสมาชิกในกลุ่ม 
3. ให้ผู้ เข้าร่วมมีจริยธรรมและเคารพกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมตามหลกัการ 

LNT (หลกัการไมท่ิง้ร่องรอยไว้)  
4. ให้ผู้ เข้าร่วมได้เรียนรู้เก่ียวกบัชีววิทยาตลอดเวลา  
5. ให้ผู้ เข้าร่วมสามารถท่ีจะประเมินความเป็นไปได้และข้อจ ากัดท่ีเกิดขึน้ในการอยู่

คา่ยพกัแรมได้ 
6. ให้ผู้ เข้าร่วมมีทกัษะ ความสามารถ และความเช่ียวชาญในประสบการณ์การอยู่

คา่ยพกัแรม 
 

สถานที่ (Physical Setting) สถานท่ีส าหรับคา่ยพกัแรมท่ีได้รับอนญุาตให้สร้างท่ีพกัและก่อกอง
ไฟได้ เชน่ อทุยานตา่งๆ เป็นต้น 

เนือ้หาความรู้ท่ัวไปในการอยู่ค่ายพักแรม (Marni Goldenberg & Martin, 2007; M. 
Goldenberg & Martin, 2008) 

ก่อนอยู่ค่ายพักแรม 
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การมีประสบการณ์ ท่ีดีต่อการอยู่ค่ายพักแรมนัน้เร่ิมต้นจากการวางแผนและการ
เตรียมการท่ีดีโดยท่ีข้อมูลท่ีได้รับมาก่อนหน้านีจ้ะน าไปสู่ประสบการณ์รวมถึงการตดัสินท่ีดีขึน้ใน
การท่ีจะก าหนดเส้นทาง ซึ่งรายการท่ีส าคัญท่ีควรจะพิจารณาระหว่างการวางแผนและการ
เตรียมการตา่งๆ คือ กฎระเบียบ ข้อบงัคบัตา่งๆ 

การวางแผนและการเตรียมการ 

 เม่ือมีการเตรียมการส าหรับการมีประสบการณ์การอยู่ค่ายพักแรมข้ามคืนนัน้ต้อง
พิจารณาดงัตอ่ไปนี ้

1. อปุกรณ์ต่างๆและเสือ้ผ้าต้องมีความเหมาะสมต่อสถานท่ี ภูมิประเทศ สภาพอากาศ 
รูปแบบของการเดนิทางและขนาดของกลุม่ท่ีเดนิทาง 

2. มีความรู้ในการใช้อุปกรณ์ทัง้หมดก่อนออกเดินทาง  ตรวจสอบเตา เต็นท์หรือผ้าใบ 
ไฟฉาย และอปุกรณ์อ่ืนๆท่ีจ าเป็นตอ่การใช้งานท่ีเหมาะสม 

3. การหาสิ่งอ านวยความสะดวกทางการแพทย์ท่ีใกล้ท่ีสุด เส้นทางการอพยพและตู้
โทรศพัท์สาธารณะในกรณีฉุกเฉิน  การรับมือกับโทรศพัท์มือถือท่ีมีข้อจ ากัดในเขต
พืน้ท่ีห่างไกล ตระหนักถึงการช่วยเหลือจ าเป็นท่ีใกล้ท่ีสุดซึ่งข้อมูลเหล่านีส้ามารถ
ได้มาจากเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินหรือศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเท่ียวหรือการค้นหาทาง
อินเตอร์เน็ต 

4. การตรวจสอบพยากรณ์อากาศในพืน้ท่ีท่ีอยูค่่ายพกัแรม  

กฎระเบียบต่างๆ 

การอนุญาตคือสิ่งท่ีจ าเป็นส าหรับพืน้ท่ีท่ีหลากหลายและจะต้องได้รับอนุญาต
ลว่งหน้า เน่ืองบางครัง้สถานท่ีนัน้อาจมีข้อจ ากดั ซึ่งการวางแผนคา่ยพกัแรมในพืน้ท่ีของรัฐจะต้อง
ติดต่อท่ีส านกังานท่ีรับผิดชอบอยู่หรือศนูย์ของนกัท่องเท่ียวเก่ียวกบัข้อมูลต่างๆก่อนท่ีจะเร่ิมการ
เดนิทางเพ่ือให้แน่ใจในการพิจารณาถึงกฎระเบียบเฉพาะท่ีเก่ียวข้องกบัพืน้ท่ีท่ีใช้ในการอยู่คา่ยพกั
แรม 

การเลือกสถานที่ตัง้ค่ายพักแรม 

เม่ือไปถึงสถานท่ีแล้วควรค านึงถึงการเลือกสถานท่ีตัง้ค่ายพักแรมท่ีเหมาะสม เม่ือ
พิจารณาสถานท่ีเพ่ืออยู่ค่ายแล้ว สิ่งท่ีส าคัญคือการมองหาภูมิทัศน์ท่ีมีการชีท้างท่ีจะช่วยให้
ประเมินสถานท่ีตัง้คา่ยท่ีเป็นไปได้ 



  284 

ความปลอดภัยในสถานท่ี 

ความปลอดภัยในสถานท่ีควรพิจารณาในหลายปัจจยัเพ่ือประเมินความปลอดภัย
ของสถานท่ีท่ีเป็นไปได้ ซึง่ปัจจยัเหลา่นีป้ระกอบด้วย พาย ุโขดหิน ต้นไม้ น า้ทว่ม สตัว์และพืช 

1. พาย ุกล่าวคือ แนวคิดท่ีไม่ดีท่ีเป็นปัจจยัส าคญัในพืน้ท่ีคือฟ้าแลบและพายฟุ้า
ฝนคะนองเป็นเหตขุองลางร้ายท่ีอาจเกิดขึน้ได้  การอยู่ค่ายพกัแรมท่ีอยู่พืน้ท่ีเปิดบนสนัเขา ท่ีราบ 
พืน้ท่ีป่าหวัโล้นอาจท าให้เกิดอนัตรายได้มากขึน้ได้จากสภาพอากาศท่ีไมดี่ 

2. โขดหิน กล่าวคือ ไม่ควรตัง้คา่ยพกัแรมบริเวณหน้าผาอาจน ามาสูอ่นัตรายของ
หินถล่มลงมาได้ ซึ่งสภาพอากาศทางกายภาพและทางเคมีของหน้าผาท่ีไม่ดีท่ีอาจจะเผชิญกบัหิน
ท่ีตกลงมาได้   

3. ต้นไม้ กล่าวคือ ท้องฟ้าท่ีปิดท าให้เกิดแนวต้นไม้ท่ีต้านลมเพ่ือป้องกนัจากฝน
และช่วยความคุมความร้อน แต่ท้องฟ้าเปิดท าให้การพัดของลมและการพดัความร้อนออกไปได้
มากกวา่ ซึง่ต้นไม้ท่ีอยูใ่นสถานท่ีนัน้อาจจะเหมาะสมหรือไมเ่หมาะสมตอ่การสร้างท่ีบงัฝน 

4. น า้ท่วม กล่าวคือ สถานท่ีตัง้คา่ยพกัแรมท่ีดีนัน้จะมีความเก่ียวข้องกบัสถานท่ี
ท่ีราบแต่ภูมิประเทศโดยรอบๆควรจะทางน า้ไหลห่างจากเต็นท์หรือท่ีบงัฝน ซึ่งเป็นสิ่งท่ีส าคญัท่ี
สงัเกตการไหลของแหล่งน า้ท่ีมีสาเหตใุห้เกิดพาย ุโดยดหูลกัฐานจากสิ่งท่ีมองเห็น เชน่จดุท่ีต้นไม้ท่ี
โค้งงอลงเพ่ือหาทางท่ีน า้ไหล ดงันัน้ควรระวงัพืน้ท่ีเอียงลาดท่ีท าให้น า้ไหลบ่าลงมาเป็นสาเหตใุห้
เกิดพายใุหญ่ได้ ซึ่งระดบัน า้จะสงูขึน้อย่างรวดเร็วในช่องเขาท่ีแคบและหุบเขาท่ีสงูชนัโดยการไหล
บา่สามารถเกิดขึน้ได้อยา่งรวดเร็วท่ีชาวคา่ยอาจจะถกูชดัไปจากเตน็ท์ได้ 

5. สัตว์ กล่าวคือ ให้หลีกเล่ียงการเลือกสถานท่ีตัง้ค่ายพักแรมท่ีอาจจะส่งผล
กระทบต่อสตัว์ป่าในพืน้ท่ีนัน้ๆได้ โดยการส ารวจรอบๆทันทีและดวู่ามีมูลหรือสัญญาณอ่ืนๆของ
สัตว์หรือไม่ ซึ่งการอยู่ค่ายพักแรมในพืน้ท่ีนัน้บ่อยๆท าให้สัตว์ป่าถูกรบกวนในการรูปแบบของ
พฤตกิรรมสตัว์ป่าและสง่ผลกระทบในแง่ลบตอ่สขุภาพของสตัว์ป่าเหลา่นีด้้วย 

6. แมลง กล่าวคือ การอยู่ค่ายพักแรมจะอยู่ใกล้แหล่งน า้อาจจะมีปัญหาท่ีเพิ่ม
ขึน้กบัยงุและแมลงชนิดอ่ืนๆท่ีอาศยัในท่ีนัน้ๆ ซึง่เป็นท่ีมาของการเจ็บป่าว หรือโรคตา่งๆได้ 

7. พืช กล่าวคือ การสวมใส่รองเท้าและขาท่ีเหมาะสมจะช่วยหลีกเล่ียงการเกิด
ผ่ืนคนัหรือการระคายเคืองผิวหนงัจากพืช 
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การพจิารณาเพิ่มเตมิ 

ปัจจยั 3 ประการท่ีควรพิจารณาก่อนท่ีจะเลือกสถานท่ี ประกอบด้วย 
1. ไม้  กล่าวคือ หากมีแผนในการปรุงอาหารด้วยการก่อกองไฟท่ีสามารถหาไม้ได้

และเพียงพอตัง้แตเ่ร่ิมก่อกองไฟจนจบ ดงันัน้จึงมีความจ าเป็นท่ีต้องพิจารณาถึงเศษไม้ท่ีตายแล้ว
หรือล่มแล้วท่ีจะมาเผาไฟ ซึ่งบางครัง้อาจจะจ าเป็นต้องซือ้ไม้ฟืนมากจากภายนอกในการก่อกอง
ไฟในคา่ยพกัแรมครัง้นัน้ 

2. น า้ กล่าวคือ ต้องเช็คให้มัน่ใจว่าแผนท่ีน าทางก่อนท่ีจะถึงสถานท่ีปลายทางนัน้ว่า
บริเวณนัน้มีแหลง่น า้ท่ีปรุงอาหารและใช้ด่ืมเพียงพอหรือไม ่ 

3. ของเสียตา่งๆ กลา่วคือ ควรมีกลยทุธ์ในการควบคมุมลพิษท่ีเกิดขึน้  

ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องการตัง้ค่ายพักแรม 

การเลือกสถานท่ีท่ีเหมาะสมคือเวลาในการตัง้ค่ายพักแรม ซึ่งกลยุทธ์จ านวนมากท่ี
อธิบายการเลือกสถานท่ีนัน้ขึน้อยูข่นาดของกลุ่ม ต าแหนง่ท่ีตัง้และชนิดของท่ีพกั โดยการพิจารณา
หลักการพืน้ฐานแสดงให้เห็นและปรับสถานท่ีท่ีจ าเป็นต่อการสร้างความปลอดภัยและการใช้
สถานท่ี  สถานท่ีตัง้ค่ายพักแรมท่ีน่าพอใจคือสถานท่ีท่ีปลอดภัยและท าให้ชาวค่ายตระหนักถึง
อนัตรายท่ีจ าเป็น 

ทศิทางลม 

ลกัษณะของทิศทางลมท่ีเด่นชดัท่ีควรจะพิจารณาในการตดัสินใจก าหนดต าแหน่ง
ของคา่ย ซึง่สิ่งแวดล้อมจะท าให้เห็นถึงสิ่งท่ีส าคญัของทิศทางลม 

ผังของที่ตัง้ค่ายพักแรม 

ทิศทางลมเป็นสิ่งส าคัญต่อการก าหนดองค์ประกอบต่างๆในค่ายประกอบด้วย
สถานท่ีส าหรับประกอบอาหาร การนอน การเก็บอาหารและการก าจดัของเสีย  ดงันัน้สิ่งท่ีส าคญั
ในการก าหนดสถานท่ีส าหรับประกอบอาหารและเก็บอาหารให้มีทิศทางลมท่ีต ่ากว่าสถานท่ี
ส าหรับหลบันอน  เม่ือมีการก าหนดคา่ยพกัแรมในท้องถ่ินจงึควรพิจารณาถึงพืน้ท่ีส าหรับหลบันอน 
ปรุงอาหารและการเก็บอาหารให้แต่ละสถานท่ีท าเป็นมุม 3 เหล่ียมให้มีระยะห่างประมาณ 61 
เมตร 

ที่พัก 
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การเลือกสถานท่ีท่ีเหมาะสมจะขึน้อยูก่บัขนาดของกลุม่ผู้ เข้าร่วมและชนิดของท่ีพกัท่ี
น ามาใช้  ซึ่งการปรับแต่งท่ีอยู่เพ่ือให้เกิดความสะดวกสบายและปลอดภัยเป็นแนวคิดของแต่ละ
บคุคล หากใช้ท่ีก าบงันัน้ควรพิจารณาถึงสถานท่ีตัง้ท่ีมีต้นไม้ให้เหมาะสมท่ีสามารถผกูท่ีก าบงัหรือ
พิจารณาในการเลือกใช้วิธีการพาดท่ีก าบงัตา่งๆ 

การใช้เต้นสามารถตัง้ได้ทุกท่ีท่ีเหมาะสมต่อการหลบันอนหรือว่าการใช้เต็นท์หรือท่ี
ก าบงัให้พิจารณาพืน้ท่ีสญัจรหลกัของคา่ย 

การลดผลกระทบให้น้อยที่สุด 

ไม่ควรขุดคนู า้รอบท่ีก าบงัหรือเต็นท์ ซึ่งการขดุจะท าลายระบบนิเวศของดินและเป็น
สาเหตขุองการกัดกร่อนท่ีท าลายระบบรากท่ีมีผลต่อสิ่งอ่ืนๆ  โดยท่ีการขุดจะท าลายไมคอร์ไรซา 
(การอยู่ร่วมกนัแบบภาวะพึ่งพากนั (mutualism) ระหวา่งฟังไจ (fungi) และรากพืช โดยท่ีพืชได้รับ
น า้และธาตุอาหาร) ความสมัพันธ์ด้านชีวภาพระหว่างรา (fungi) และรากพืช ซึ่งเชือ้ราจะช่วยใน
การดดูซมึน า้ในขณะท่ีรากจดัเก็บอาหารไว้ 

วิธีด้านสิ่งแวดล้อมท่ีดีคือการพยายามท่ีจะออกจาสถานท่ีตัง้คา่ยให้มีผลกระทบน้อย 
โดยจะเก่ียวกบัทกุสิ่งทกุอย่างท่ีน าขยะออกมาเพ่ือท าความสะอาดให้พ้นจากแนวไฟเพ่ือช่วยฟืน้ฟู
และการกดัเซาะตลิ่ง  คนเป็นปัญหาใหญ่ตอ่พนัธ์พืชในพืน้ท่ีท่ีมีการอยู่คา่ยพกัแรมด้วยการเดินจะ
ยงัสถานท่ีในการหลบันอน พืน้ท่ีในการประกอบอาหาร ห้องน า้และแหลง่น า้ตา่งๆ ดงันัน้ในสถานท่ี
ดัง้เดิมนัน้จะต้องไม่ใช้เป็นทางเดินใหม่ท่ีจะท าให้มีผลกระทบเพิ่มขึน้  ถ้าพิจารณาท่ีจะอยู่ใน
สถานท่ีนัน้มากกว่า 1 คืน จะต้องแน่ใจว่าพืน้ท่ีท่ีมีการอยู่ค่ายพักแรมสามารถทนต่อการใช้ของ
จ านวนผู้ เข้าร่วมในกลุม่นัน้ๆ 

แหล่งน า้ 

ข้อควรระวงัเพ่ือปกป้องแหล่งทรัพยากรน า้ในสถานท่ีตัง้ค่ายพกัแรม คือ สถานท่ีตัง้
คา่ยพกัแรมควรจะตัง้อยู่ให้ห่างจาก แม่น า้ ทะเลสาบและล าธารอย่างน้อย 61 เมตร ให้หลีกเล่ียง
การน าน า้ท่ีปนดนิ เศษอินทรีย์และวตัถอิุนทรีย์อ่ืนๆมาใช้  อีกทัง้ให้สงัเกตทางเดนิไปสูแ่หลง่น า้ให้มี
การกดัเซาะให้น้อยท่ีสดุ  

การพิจารณาแหล่งน า้ควรจะระมดัระวงั ซึ่งน า้ท่ีสะอาดมกัจะใส เย็นและไหล(Clear, 
Cold, Running: CCR) น า้เย็นสามารถชะลอการเจริญเติบโตของเชือ้โรค หรือโรคท่ีมีสาเหตุ
จลุินทรีย์ตา่งๆได้ น า้ใสหมายถึงมีเศษอินทรีย์และตะใคร่น า้ท่ีเป็นสิ่งมีชีวิตในน า้น้อย  น า้ท่ีไหลคือ
มีออกซิเจนจะช่วยท าลายแบคทีเรียท่ีไม่ใช้ออกซิเจนและเชือ้โรคต่างๆ  นอกจากนีล้ าธารมี
ทางเลือก 2 กลุ่มคือ กลุ่มไหลช้าๆและกลุ่มท่ีเป็นสระซึ่งการมีออกซิเจนจะเกิดขึน้ในน า้ท่ีไหลช้าๆ 
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ได้แก่น า้ท่ีไหลจากเขาแต่ในทางตรงกันข้ามน า้ในสระจะมีการเน่าเป่ือยเกิดขึน้ท าให้กระบวนการ 
CCR จะลดลง ดงันัน้ควรจะท าให้น า้บริสทุธ์ิโดยการกรอง การต้ม หรือการบ าบดัทางเคมีตา่งๆ 

การใช้ไฟ 

ถ้ามีการก่อกองไฟท่ีสถานท่ีตัง้คา่ยพกัแรมควรพิจารณาถึงข้อแนะน าตา่งๆ ดงันี ้ 
1. ในพืน้ท่ีท่ีเดนิทางไปอนญุาตให้ก่อกองไฟหรือไม่ 
2. ควรพิจารณาถึงชนิดของไม้ท่ีสามารถเผาไฟได้ ซึ่งใช้ไม้ขนาดเล็กๆและก่ิงท่ีตาย

แล้วท่ีพบบนพืน้ โดยใช้วงล้อมของไฟท่ีได้รับอนญุาต การสร้างหลมุ กองหิน หรือเตาไฟ  
3. หลงัจากใช้ไฟเสร็จสิน้ให้กระจายถ่านและกลบลงในหลมุ 

การใช้ห้องน า้ 

วิธีการมากมายท่ีจะสร้างขึน้เพ่ือจดัการกับปัสสาวะและท าความสะอาดอุจจาระซึ่ง
ประกอบด้วย การแยก การฝัง และการน าออก โดยทุกวิธีการจะมีความเหมาะสมต้องขึน้อยู่กับ
สถานท่ีในการอยูค่า่ยพกัแรม  วิธีการในการฝังอจุจาระในหลมุจะต้องมีความลึก 15-20 เซนติเมตร
และห่างจากน า้ คา่ยพกัแรมและทางเดินอย่างน้อย 61 เมตร  เม่ือเดินทางกบักลุ่มใหญ่หรือการใช้
สถานท่ีตัง้ค่ายพักแรมท่ีก าหนดขึน้จะต้องพิจารณาถึงศักยภาพของพืน้ท่ีใช้ด้วย ซึ่งพืน้ท่ีท่ีมี
ผลกระทบมากจะมีการขดุเพ่ือท าห้องน า้หรือบอกผู้ เข้าร่วมถึงการใช้วิธีการอ่ืนๆเพ่ือน าออกไปท า
ความสะอาด นอกจากนีก้ระดาษช าระควรจะน าออกจากพืน้ท่ี 

การเก็บอาหาร 

อาหารควรจะเก็บให้ปลอดภัยและห่างจากท่ีก าบังหรือเต็นท์โดยพิจารณาถึงสัตว์
ชนิดตา่งๆท่ีอยูใ่นบริเวณนัน้และควรมีวิธีการท่ีเหมาะสมในการปอ้งกนัหรือท าความสะอาดอาหาร
ซึง่วิธีการมากมายในการเก็บอาหาร 

การประกอบอาหาร 

บ่อยครัง้ท่ีค่ายพกัแรมจะมีการเตรียมมือ้อาหารโดยมีวิธีการท่ีใช้มากมายซึ่งอยู่บน
พืน้ฐานของกฎระเบียบของท้องถ่ิน การมีไม้ท่ีใช้ก่อไฟและเป้าหมายของกลุ่มผู้ เข้าร่วมนัน้ๆซึ่งจะ
พิจารณาหลกัการพืน้ฐานและการประยกุต์สิ่งท่ีตา่งๆท่ีจ าเป็นตอ่การประกอบอาหารในการอยู่คา่ย
พกัแรม ดงันี ้

ผังของครัวของสถานท่ีตัง้ค่ายพักแรม 
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การเตรียมมือ้อาหารเม่ือมีการอยู่ค่ายพักแรมเป็นสิ่งท่ีมีความสนุกสนานและสร้าง
ความเพลินเพลินให้เกิดขึน้ได้ แตต้่องมีเวลาท่ีเพียงพอให้การเตรียมมือ้อาหารท่ีรสชาตท่ีิอร่อยและ
มีโภชนาการท่ีปลอดภัย โดยพืน้ท่ีในการประกอบอาหารจะต้องตัง้อยู่ใต้ลมจากสถานท่ีหลบันอน
และสถานท่ีเก็บอาหาร  หากการประกอบอาหารมีมากกว่าการก่อกองไฟควรเตรียมสิ่งต่างๆให้
เพียงพอตอ่ไฟเพ่ือให้ท าให้ไฟติดตลอดเวลาในการประกอบอาหารโดยท่ีหากประกอบอาหารโดย
ใช้เตาควรตัง้เชือ้เพลิงในบริเวณท่ีหา่งจากครัวในการเติมเชือ้เพลิงซึง่เลือกจดุท่ีไมต่รงกบัทางสญัจร
หลกัของคา่ย ดงันัน้สถานท่ีในการประกอบอาหารจะต้องไม่มีฝุ่ นหรือสกปรกหรืออนัตรายตอ่บาง
คนในการเตะกองไฟหรือน า้ท่ีเดือดบนเตา 

เตา 

เม่ือมีค่ายพักแรมในท้องถ่ินต่างๆควรพิจารณาถึงพืน้ท่ีท่ีเดินทางไปว่าสามารถ
ประกอบอาหารท่ีก่อไฟโดยอิสระหรือก่อนในเตาเท่านัน้ ซึ่งการประกอบอาหารในเตานัน้ต้อง
ค านงึถึงผลท่ีเกิดขึน้และจะต้องจ ากดัผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมได้ โดยการใช้เตาจะต้องมีการฝึกซึ่ง
เตาแตล่ะแบบจะแตกต่างกันเล็กน้อยซึ่งเป็นสิ่งท่ีควรรู้เก่ียวกับอปุกรณ์และทดสอบการใช้งานให้
มัน่ใจในการปฏิบตักิ่อนท่ีจะด าเนินการจริง 

การก่อไฟ 

การก่อไปท าให้เกิดประสบการณ์ท่ีดีในการประกอบอาหารในท้องถ่ินนัน้ๆ ซึ่งการก่อ
ไฟเป็นเคร่ืองมือในการเอาตวัรอดท่ีมีความจ าเป็นเม่ือต้องการความอบอุ่น  สิ่งส าคญัเม่ือมีการก่อ
กองไฟคือจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าหลมุท่ีใช้ก่อกองไฟหรือวงล้อมของกองไฟนัน้ไม่ใกล้กบัราก
ของต้นไม้ท่ีอาจมองไมเ่ห็นหรือก่ิงตา่งๆ 
 การวางแผนอาหาร 

เม่ือมีการปรุงอาหารโดยก่อกองไฟหรือใช้เตานัน้จะต้องพิจารณาถึงประเภทของ
อาหารท่ีสมาชิกในกลุม่อาจจะมีความสขุและสนกุสนานกบัการเตรียมอาหารนัน้ๆ ซึ่งเม่ือการเลือก
อาหารนัน้จะต้องพิจารณาถึงน า้หนกั การบรรจใุห้มีน า้หนกัเบา ราคา โภชนาการและความจ าเป็น
ตา่งๆด้านอาหารเฉพาะรวมถึงความพงึพอใจของสมาชิกในกลุม่ 
 การท าความสะอาดครัว 

ศิลปะในการอยู่ค่ายพกัแรมคือการสร้างเมนูอาหารท่ีมีรสชาติดีและเพียงพอต่อทุก
คนโดยไม่ให้มีอาหารเหลือ ซึ่งเป้าหมายของการท่ีจะให้อาหารเหลือน้อยท่ีสุดคือการท าให้มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยท่ีสุด โดยเม่ือถึงเวลาในการท าความสะอาดอาหารควรจะ
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พิจารณาขอเสนอต่างๆ (ใบงานการพิจารณาการท าความสะอาดอาหาร) ดังนัน้การประกอบ
อาหารเป็นประสบการณ์การอยู่ค่ายพกัแรมท่ีสนุกสนานมากท่ีสุดก็ต่อเม่ือมีการวางแผนมาก่อน
ลว่งหน้าเพ่ือสร้างความสนกุและเมนตูามโภชนาการรวมถึงมีเวลาท่ีเพียงพอในการปรุงนัน้เอง 

การนอน 

หลงัจากท่ีรับประทานอาหารท่ีดีแล้วจะเป็นเวลาส าหรับการนอนซึ่งการนอนในพืน้ท่ี
ต่างๆในท้องถ่ินนัน้สามารถสร้างประสบการณ์ท่ีดีมากด้วยการเตรียมการมาก่อน  การส ารวจ
ทิวทศัน์ก่อนท่ีจะมืดค ่าโดยการหลีกเล่ียงการนอนบนหินและรากไม้ท่ีจะท าให้นอนไม่สบายซึ่งง่าย
ท่ีสดุคือให้หลีกเล่ียงตัง้แตก่ารตัง้ท่ีพกัอาศยั 
 การเตรียมสถานที่ในการนอน 

ควรท่ีจะสร้างความคุ้นเคยกบัพืน้ท่ีรอบๆในช่วงกลางวนัเพ่ือท่ีจะได้มีความปลอดภยั
ในการเคล่ือนไหวตอนมืด  การน าแผ่นปูพืน้และเบาะมาใช้จะท าให้มีความสะดวกสบายมากขึน้
และช่วยลดการสูญเสียอุณหภูมิความร้อนของร่างกายบนพืน้ได้ เม่ือต้องนอนอยู่ใต้ผ้ายางกันน า้
จะต้องปิดส่วนบนสุดของถงุนอนเพ่ือป้องกนัแมงมุม งู แมงป่องหรือสตัว์อ่ืนๆท่ีจะคลานเข้ามาใน
ถุงนอน อีกทัง้ต้องระมัดระวังรองเท้าจากสัตว์เหล่านีค้ลานเข้าไปในเวลากลางคืนและต้อง
ตรวจสอบความปลอดภยัในรองเท้าก่อนสวมใส ่
 การเตรียมที่นอน 

ก่อนท่ีจะนอนจะต้องมัน่ใจว่าสถานท่ีตัง้คา่ยพกัแรมทัง้หมดมีความปลอดภยั ซึ่งของ
แตล่ะชิน้ควรท่ีจะมีการเก็บทัง้อาหารและอปุกรณ์อ่ืนๆควรจะมีความปลอดภยัตอ่กรณีท่ีอาจจะเกิด
ลมพดัแรงๆ ฝนตกหรือสถานการณ์อ่ืนท่ีไม่คาดคิด  ดงันัน้ควรจะดแูลตวัเอง เช่นการเข้าห้องน า้
ก่อนนอน เป็นต้น 

 
กิจกรรมที่ 1 เงื่อน 

เนือ้หา 

Knots and Ropes  (Owen, 1993) 

ในขณะท่ีอยู่คา่ยพกัแรมผู้ เข้าร่วมจะมีโอกาสท่ีจะเรียนรู้เก่ียวกับเง่ือนท่ีหลากหลายท่ี
ใช้งานในคา่ยซึง่เง่ือนเป็นทกัษะท่ีต้องรู้เพ่ืออยูร่อดในป่า  



  290 

เง่ือนเป็นการเช่ือมต่อเชือก สายหรือความยาวของเชือกท่ีเกิดขึน้ตัง้แต่ต้นจนจบงาน 
โดยใช้บว่งและท าให้แน่นหรือโดยการพนัพาดกบัส่วนตา่งๆ ด้วยสายหรือเชือกตา่งๆ  แต่ละเง่ือนมี
จดุมุง่หมายท่ีแตกตา่งกนั  

1. Stopper Knots คือ กลุ่มของเง่ือนท่ีมกัจะถกูน ามาใช้ปอ้งกนัในสว่นปลายสดุของ
เชือกซึ่งเง่ือนปิดสามารถใช้ในการผูกปลายของเชือกเพ่ือไม่ให้ปมคล่ีออก และยังสามารถ
น ามาใช้เป็นประดบัเชือกไมใ่ห้พะรุงพะรังได้ 

1.1 เง่ือนปล่อย (Overhand Knot) เป็นเง่ือนพืน้ฐานของเง่ือนอ่ืนๆซึ่งมกัถกูใช้ผูก
สว่นปลายของเชือก 

 

ภาพท่ี 1 Overhand Knot  

1.2 บ่วงปล่อย (Overhand Loop) เป็นเง่ือนนีค้่อนข้างเทอะทะ แต่มีประโยชน์
มากท่ีต้องการปิดจดุท่ีใหญ่ ซึ่งในความเป็นจริงห่วงท่ีคนส่วนใหญ่จะผกูโดยไม่ต้องคิดว่า
จะต้องยึดปมในส่วนปลายของความยาวของสายข้อเสียเปรียบ คือ สายเชือกอาจจะต้อง
ตดัเพราะปมท่ีผกูจะแก้ยาก 

 

ภาพท่ี 2 Overhand Loop  
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2. เง่ือนผูกติดกับวสัดุต่างๆ (Hitches) เป็นเง่ือนท่ีท าให้เกิดความปลอดภัยโดยใช้
เชือกผกูกบัวสัดตุา่งๆ เชน่ เสา ตะขอ วงแหวน เสากระโดงเรือ หรือราวตา่งๆ 

2.1 เง่ือนกระหวดัไม้ (Half Hitch) คือเง่ือนกระหวดัไม้ได้ใช้อยา่งแพร่หลาย แตใ่น
ความเป็นจริงแล้วเป็นเง่ือนท่ีผูกไว้ชั่วคราวโดยเป็นการผูกปมครัง้เดียวกับวัสดตุ่างแล้ว
หลงัจากนัน้กลบัมาผกูเป็นรอบท่ี 2 ซึ่งอาจจะเป็นรูปแบบของการคาดกบัวสัดตุา่ง การผกู
กบัสิ่งท่ีห้อยอยู่หรือการผกูกบัตะขอเบ็ด เป็นต้น ซึ่งเป็นเง่ือนท่ีผกูและแก้ง่าย ส่วนมากจะ
ใช้ผกูกบัห่วงเรือ รวมเรือ เสาหรือหลกัอะไรก็ได้ท่ีแข็งแรงบนเรือ เป็นเง่ือนท่ีมัน่คง ไม่ล่ืนรูด
ออกง่าย 

 

ภาพท่ี 3 Half Hitch 

2.2 เง่ือนผูกววั (Cow Hitch) เป็นเง่ือนท่ีผูกวตัถุ 2 สิ่งเข้าด้วยกันซึ่งโดยทัว่ไปจะ
ท าเป็นแหวน แต่เป็นเง่ือนท่ีใช้ผูกติดกับอุปกรณ์ท่ีมีความปลอดภัยค่อนข้างน้อยใน
ประเภทของเง่ือนท่ีใช้ผูกติดวัตถุทัง้หมด ดังนัน้เง่ือนนีจ้ึงใช้ในการผูกยึดเพียงชั่วคราว
เทา่นัน้ 
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ภาพท่ี 4 Cow Hitch  

2.3 เง่ือนตะกรุดเบ็ด (Clove Hitch) ซึง่ประโยชน์หลกัของการการผกูเง่ือนตะกรุด
เบด็ คือ สามารถผกูรอบเสาได้ด้วยมือข้างเดียว เง่ือนนีมี้ประโยชน์มากกบัชาวเรือ เช่น 
การผกูเรือไว้กบัเสาท่ีใช้ผกูเชือกเรือด้วยมือข้างเดียวในขณะท่ีต้องเทียบเรือกบัทา่เรือหรือ
กบัเรือล าอ่ืนๆ เป็นต้น โดยเชือกหย่อนเง่ือนจะคลายตวัออกง่ายแตจ่ะแนน่ขึน้เม่ือเชือกตงึ 

 

ภาพท่ี 5 Clove Hitch 

2.4 เง่ือนผกูสมอ (Fisherman’s Bend) เป็นเง่ือนท่ีมีความมัน่คงแข็งแรงมากท่ีสดุ
ในกลุ่มของเง่ือนท่ีผูกติดกับวัตถุ โดยท าได้ง่ายๆด้วยพัน 2 รอบกับเสาหรือวงแหวนแล้ว 
เหน็บเชือกไว้เม่ือเสร็จจากการผกูเง่ือน ซึง่เง่ือนประมงได้รับความนิยมอยา่งแพร่หลายโดย
ชาวเรือเพ่ือการจอดเรือท่ีท่าเรือ  เป็นเง่ือนท่ีใช้ส าหรับผูกสมอเรือโดยเป็นเง่ือนผูกท่ี
คอ่นข้างจะถาวร 



  293 

 

ภาพท่ี 6 Fisherman’s Bend  

3. เง่ือนท่ีเป็นบ่วง (Loops) บ่วงท่ีท านัน้จะคงสภาพตามวตัถุนัน้ซึ่งจะแตกต่างการ
ผกูติดกับวตัถท่ีุจะพนัรอบวตัถโุดยตรงและตามรูปร่างของวตัถท่ีุพนัรอบ เง่ือนจะมีรูปแบบจะ
คงสภาพตัง้แตต่อนเร่ิมต้นจนจบการใช้งาน 

3.1 เง่ือนบ่วงธนู (Bowline) บ่วงธนูเป็นเง่ือนท่ีง่าย แข็งแรง และแน่นหนาซึ่งเป็น
เง่ือนท่ีรู้จกักันดีและใช้กันอย่างแพร่หลายมากท่ีสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มชาวเรือท่ี
มดัเชือกกับวตัถุต่างๆ ส่วนมากใช้ผูกหวัเรือกับเสาเรือหลกัเวลาเรือเทียบหรือเข้าจอดซึ่ง
เป็นเง่ือนท่ีใช้ท าเป็นบว่งบาศก์และสามารถแก้ได้ง่าย 

 

ภาพท่ี 7 Bowline 
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4. เง่ือนท่ียืดหยุ่นได้ (Bends) คือ เง่ือนท่ีใช้ในการต่อปลายของเชือก 2 เส้นเพ่ือท า
ให้เชือกยาวขึน้ ดงันัน้เพ่ือให้แน่ใจว่าเชือกท่ีตอ่กัน 2 เส้นนัน้มีความปลอดภัยจึงควรจะเลือก
เชือกชนิดเดียวกันและมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่ีเท่ากัน แต่จะไม่ปลอดภัยถ้าน าเชือกท่ีมี
ขนาดแตกตา่งกนัมาตอ่  

4.1 เง่ือนพิรอด (Reef Knot) คือ เง่ือนเก่าแก่ท่ีรู้จกักันตัง้แต่ช่วงปลายยุคหิน ซึ่ง
ชาวกรีกโบราณรู้จกัในนามของเง่ือนเฮอร์คิวลิส(Hercules) และยงัใช้มาในกรุงโรมเก่าแก่ 
คนจ านวนมากรู้ดีวา่เพียงดงึบางส่วนผ่านเง่ือนก็จะท าให้ห่วงออกจากกนัซึง่มกัจะถกูใช้ใน
การผกูเชือกรองเท้า โดยการใช้งานแบบดัง้เดมิการตอ่เชือกท่ีใช้ในเรือ 

 

ภาพท่ี 8 Reef Knot  

4.2 เง่ือนหัวล้านชนกัน (Fisherman’s knot) เป็นเง่ือนท่ีมาจากเงือนปล่อยโดย
การผกูเง่ือนปลอ่ยท่ีปลายของอีกเชือกเส้นตรงข้ามกนั 

 

ภาพท่ี 9 Fisherman’s knot  
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4.3 เง่ือนขัดสมาธิ (Sheet bend) เป็นเง่ือนท่ีใช้ต่อเชือกสองเส้นท่ีมีขนาดไม่
เท่ากันได้เป็นอย่างดี เป็นเง่ือนท่ีผูกง่ายแตไ่ม่เหมาะจะใช้ในการถือของหนกั ๆ เพราะจะ
หลดุออกได้ง่าย 

 

ภาพท่ี 10 Sheet bend 

เวลา    1 ชัว่โมง 

วัสดุอุปกรณ์ (Leisure Objects) 

1. เชือก 

2. ทอ่นไม้ 

3. หว่ง 

4. ภาพประกอบขัน้ตอนการผกูเง่ือน 

5. กลอ่งใสร่ายช่ือเง่ือนตา่งๆ 

6. สมดุบนัทึกกิจกรรมและปากกา 

วิธีด าเนินกิจกรรม 

1. การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน (Interacting People) 

ผู้น ากล่าวทกัทายผู้ เข้าร่วมกิจกรรมและให้แจกเชือกให้ผู้ เข้าร่วมทุกคนหลงัจาก
นัน้ให้จบัคูก่นัแล้วน าเชือกของตนเองไปผกูกบัเชือกของเพ่ือนในเง่ือนท่ีตนสามารถปฏิบตัิได้และให้
บอกเพ่ือนว่าเง่ือนท่ีผูกนัน้ช่ือว่าอะไรและมีประโยชน์อย่างไร หลังจากนัน้ให้เปล่ียนคู่กัน แล้ ว
ด าเนินการรูปแบบเดมิตอ่ไปเร่ือยๆจนคุ้นเคยกนั 
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2. โครงสร้าง (Structure)  

2.1 ความรู้ทัว่ไปในการอยูค่า่ยพกัแรม (M. Goldenberg & Martin, 2008) 

2.2 Knots and Ropes (Owen, 1993) 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วม (Relationship) 

ผู้น าถามผู้ เข้าร่วมว่า “เง่ือนอะไรบ้างท่ีผู้ เข้าร่วมรู้จกัและสามารถปฏิบตัิได้” เพ่ือ
น าไปสูก่ารฝึกปฏิบตัจิากภาพประกอบขัน้ตอนการผกูเง่ือน  

4. การเคล่ือนไหวของผู้เข้าร่วม (Animation)  

4.1 ผู้น ากิจกรรมแบ่งกลุ่ม กลุ่ม 5 คน หลงัจากนัน้สอนและฝึกปฏิบตัิการผกูเง่ือนใน
แตแ่บบแล้วให้ผู้ เข้าร่วม 

4.2 เม่ือเสร็จจากสอนและฝึกปฏิบตัิแล้ว ให้ผู้น ากิจกรรมจบัรายช่ือเง่ือนจากกล่องใส่
รายช่ือเง่ือนต่างๆ หลังจากนัน้ให้ผู้ เข้าร่วมแต่ละกลุ่มผูกเง่ือนตามรายช่ือท่ีผู้น า
กิจกรรมสั่ง โดยท่ีกลุ่มไหนท่ีสมาชิกในกลุ่มทุกคนสามารถปฏิบัติได้เร็วท่ีสุด 
ถูกต้อง 3 อันดับ โดยท่ีอันดับท่ี 1 จะได้รับ 5 คะแนน อันดับท่ี 2 จะได้รับ 4 
คะแนน อนัดบัท่ี 3 จะได้รับ 3คะแนน 

4.3 ให้ผู้น ากิจกรรมจับรายช่ือเง่ือน 5 ช่ือ (ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้) แล้วรวม
คะแนนกลุม่ท่ีได้คะแนนสงูสดุเป็นผู้ชนะในกิจกรรมนี ้

4.4 เม่ือสิน้สดุการปฏิบตักิิจกรรมให้ผู้ เข้าร่วมบนัทกึกิจกรรมและสรุปกิจกรรมทัง้หมด 

กิจกรรมที่ 2 การเลือกและสร้างที่พัก 

เนือ้หา 

การเลือกสถานที่ตัง้ค่ายพักแรม (Indiana University's Outdoor Center, 2016) 

การเลือกสถานท่ีตัง้ค่ายเป็นกระบวนการท่ีต้องท าเป็นอนัดบัแรกของการอยู่ค่ายพัก
แรม ซึง่ในกระบวนการเลือกนัน้มีสิ่งท่ีส าคญั คือ 

1. พืน้ท่ีจะต้องใหญ่พอตอ่จ านวนของคนทัง้หมด 
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2. สถานท่ีท่ีพร้อมในการใช้งานหนักๆได้ คือ สถานท่ีตัง้ค่ายพักแรมตาม
หลกัการไมท่ิง้ร่องรอยท่ีดี หรือ ไมค่วรใช้สถานท่ีท่ีสง่ผลกระทบจากการตัง้คา่ยพกัแรม 

3. ในพืน้ท่ีท่ีพักหรือเต็นท์ไม่ควรมีอันตราย ซึ่งเม่ือเลือกพืน้ท่ีท่ีใช้นอนจะต้อง
มองหาพืน้ราบท่ีเหมาะสมหรือผู้ เข้าร่วมสามารถวางศีรษะในต าแหนง่ท่ีสงูขึน้เล็กน้อย 

4. ก าหนดพืน้ท่ีส าหรับการปรุงอาหาร ถงุของ การนอนและห้องน า้ให้เหมาะสม 

5. ให้แหล่งน า้มีระยะทางท่ีเหมาะสมหรือมีน า้ท่ีน ามาตามความต้องการของ
กลุม่ท่ีเพียงพอ 

6. ถ้าเลือกท่ีตัง้ท่ีไม่ได้รับการออกแบบมาก่อนนัน้ ท่ีตัง้ต้องหา่งจากทางเดินท่ีคน
อ่ืนเดนิท่ีเพียงพอ 

7. สถานท่ีตัง้คา่ยนัน้เป็นทางเดนิสตัว์และไปปิดกัน้แหลง่น า้ของสตัว์ป่าหรือไม่ 

8. พืน้ท่ีมีความสอดคล้องกบัพืน้ท่ีท่ีคงคนเพ่ือให้มีผลกระทบท่ีน้อยท่ีสดุหรือไม่ 

การเลือกพื น้ ท่ีตัง้ค่ายพักแรมโดยใช้หลักการ LNT  (Indiana University's Outdoor 
Center, 2016) 

สถานท่ีตัง้คา่ยท่ีดีตามหลกัการ LNT นัน้ควรจะอยู่ห่างจากเส้นทางหลกัและแหล่งน า้
อย่างน้อย 200 ฟุต (ประมาณ 75 ก้าว) โดยมีเกณฑ์ในการเลือกสถานท่ีตัง้ค่ายของแต่ละพืน้ท่ีท่ี
แตกตา่งกนัดงันี ้

1. พืน้ท่ีท่ีได้รับความนิยม  ถ้าเป็นไปได้ให้กางเต็นท์ในพืน้ท่ีตัง้ค่ายท่ีก าหนดไว้ 
โดยสถานท่ีตัง้ค่ายนัน้จะมีท่ีก่อกองไฟไว้และพืน้ดินมีร่องรอยของการเหยียบจากคน หาก
สถานท่ีนัน้มีการใช้งานอยา่งหนกัจะท าให้พืน้ดนิสว่นนัน้แห้งแล้งและสกึกร่อน 

2. พืน้ท่ีดัง้เดิม คือพืน้ท่ีท่ีไม่ได้ก าหนดสถานท่ีตัง้ค่ายไว้ โดยคา่ยในจดุนัน้จะไม่
เคยใช้มาก่อนซึ่งแสดงให้เห็นว่าถึงการรบกวนจากมนุษย์ หากจ าเป็นต้องใช้พืน้ท่ีนัน้ควร
สร้างคา่ยในบริเวณท่ีมีพืน้ผิวท่ีมีความทนทานสงู แตห่ากว่ามีการเดินทางของคนกลุ่มใหญ่
(12 ขึน้ไป) ควรหลีกเล่ียงการอยูค่า่ยพกัแรมบริเวณนัน้ 

ประเภทของที่พักอาศัย  (Brotherhood Campcraft, 2006) 



  298 

1. เต็นท์ (Tents) กล่าวคือ เต็นท์ทกุชนิดมีวตัถุประสงค์และความคุ้มค่าซึ่งกล่าวได้
ว่าเต็นท์อเนกประสงค์มาก ซึ่งเต็นท์บางชนิดเป็นท่ีนิยมมากและแต่ละคน แต่ละค่าย แต่ละ
กลุ่ม หรือครอบครัวจะเลือกตามความช่ืนชอบเพ่ือไปใช้ประโยชน์  ซึ่งประเภทของเต็นท์
ประกอบด้วย 

1.1 เต็นท์เด่ียว (Solo Tents) คือ เต็นท์ท่ีมีนาดรองรับคนได้ 1-2 คน หรือเรียกว่า 
เตน็ท์โครงเอ หรือเตน็ท์ยืนอิสระ(Free Standing Tents) 

 
ภาพประกอบท่ี 1 Solo Tents  

1.2 เตน็ท์โดม (Dome Tents) มีขนาดและรูปร่างท่ีหลากหลายมากโดยอาจจะ
เป็น 2-4 คนไปสู่ขนาดครอบครัวใหญ่ๆ ซึง่มีโครงท่ีอิสระท่ีต้องการฟลายชีสเพื่อกนัฝน 

 

ภาพประกอบท่ี 2 Dome Tents 

1.3 เต็นท์ผนงั (Wall Tents) ท่ีมกัจะท าจากผ้าใบหนา โดยเต็นท์มีขนาด 3-4 คน
หรือขนาดใหญ่กว่านัน้ ซึ่งมกัจะใช้เป็นฐานของค่ายท่ียานพาหนะสามารถเข้าถึงได้ 
อาจจะมีห้องพิเศษส าหรับการใช้เป็นกระทอ่มหรือมีห้องขนาดใหญ่อ่ืน ๆ 
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ภาพประกอบท่ี 3 Wall Tents 

เต็นท์ท่ีดีควรมีการดูแลอย่างถูกต้องเพ่ือให้มีอายุการใช้งานได้เป็นเวลานาน ซึ่ง
การดแูลเตน็ท์นัน้จะรวมถึงการใช้ชีวิตอยู่ในเต็นท์ การเก็บรักษา การซ่อมแซมและปอ้งกนั
การร่ัวซมึตา่งๆ  การสงัเกตท่ีปอ้งกนัการร่ัวหรือเกิดความเสียหายตอ่เตน็ท์ มีดงัตอ่ไปนี ้

- ไมจ่ดุไฟ จดุเทียน และเตาตา่งๆภายในเตน็ท์หรือบริเวณใกล้ๆเตน็ท์ 

- ไมเ่ก็บหรือใช้ของมีคมภายในเตน็ท์ 

- ไมห่นีบสิ่งของด้านบนหรือด้านข้างของเตน็ท์ 

- ไมส่มัผสัภายในเตน็ท์เม่ือเตน็ท์เปียก 

- ไมฉี่ดสเปรย์ไลแ่มลงภายในเตน็ท์ 

- พยายามเปิดช่องระบายอากาศของเต็นท์ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้เพ่ือ
ลดการควบแนน่ตา่งๆ 

2. ท่ีพกัพิงชนิดตา่งๆ 

2.1 ผ้าใบกันน า้หรือท่ีกางกันฝน (Rain Fly or Tarps) คือ สิ่งท่ีกางกันฝนท่ีท า
จากวัสดุท่ีเป็นไนล่อนเพ่ือกันน า้หรือผ้าใบกันน า้ท่ีท าจากวัสดุพลาสติกกันน า้ซึ่ง
สามารถท าให้ท่ีก าบงัได้ดี โดยขนาดท่ียอดนิยมคือ 10 x 12 ฟุตเป็นมีขนาดใหญ่พอ
กับชาวค่าย 2-3 คน โดยใช้การผูกเชือกระหว่างต้นไม้ 2 ต้นไม้ท่ีมาช่วยเป็นฐาน ซึ่ง
รอยพบัของผ้าใบกนัน า้ด้วยเชือกในรูปร่างคล้ายเต็นท์หรือผกูเชือกกบัผ้าใบกนัน า้แล้ว
กางออกมาเป็นเพิงหมาแหงน 
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ภาพประกอบท่ี 4 Rain Fly or Tarps  

2.2 เสือ้กันฝนหรือเสือ้ปอนโช (Poncho) กล่าวคือ เสือ้ปอนโชน ามาใช้ใน
รูปแบบท่ีแตกตา่งกนัส าหรับเป็นพกัพิงฉกุเฉินท่ีรวดเร็ว 

 

ภาพประกอบท่ี 5 Poncho  

2.3 ท่ีพกัพิงเรือแคนู (Canoe Shelters) คือ การหมุนเรือแคนูให้ด้านข้างเป็นท่ี
พกัพิงโดยกางผ้ากนัฝนหรือผ้าใบกนัน า้ออกจากเรือแคนแูล้วท าเสาให้ลาดลง 

 

ภาพประกอบท่ี 6 Canoe Shelters 
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2.4 เพิงหมาแหงน (Lean-To) กล่าวคือ รูปแบบท่ีพักแบบเพิงหมาแหงนนัน้
สามารถท าได้โดยใช้วสัดธุรรมชาติ ซึ่งท าเสาเป็นโครงในแต่ละด้านใช้ก่ิงไม้แล้วคลุม
โครงด้วยใบไม้หรือพุม่ไม้ต ่าๆท่ีท าให้หลงัคาย่ืนออก 

 

ภาพประกอบท่ี 7 Lean-To  

เวลา    1 ชัว่โมง 

วัสดุอุปกรณ์ (Leisure Objects) 

1. แผนท่ีท่ีจ าลองขึน้  

2. ดนิสอ 

3. ผ้าใบกนัฝน (กราวชีท)  

4. เชือก   

วิธีด าเนินกิจกรรม 

1. การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน (Interacting People) 

ผู้น ากล่าวทกัทายผู้ เข้าร่วมกิจกรรมและให้ผู้ เข้าร่วมทุกคนจับมือเป็นวงกลมวง
เดียวหลงัจากนัน้ผู้น านบั 1 ให้ผู้ เข้าร่วมกระโดด 2 เท้าพร้อมกนัไปทางซ้ายมือ 1 ครัง้ ผู้น านบั 2 ให้
ผู้ เข้าร่วมกระโดดไปทางขวามือ 1 ครัง้ ผู้น านบั 3 ให้ผู้ เข้าร่วมกระโดดไปด้านหน้า 1 ครัง้ และผู้น า
นบั 4 ให้ผู้ เข้าร่วมกระโดดถอยหลงั 1 ครัง้ แล้วด าเนินการรูปแบบเดมิตอ่ไปเร่ือยๆจนคุ้นเคยกนั 

2. โครงสร้าง (Structure)  
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2.1 ความรู้ทัว่ไปในการอยูค่า่ยพกัแรม (M. Goldenberg & Martin, 2008) 

2.2 การเลือกสถานท่ีตัง้คา่ยพกัแรม (Indiana University's Outdoor Center, 2016) 

2.3 การเลือกพื น้ ท่ีตัง้ค่ายพักแรมโดยใช้หลักการ LNT  (Indiana University's 
Outdoor Center, 2016) 

2.4 ประเภทของท่ีพกัอาศยั  (Brotherhood Campcraft, 2006) 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วม (Relationship) 

ผู้น าถามผู้ เข้าร่วมว่า “ผู้ เข้าร่วมเคยมีประสบการณ์การเข้าค่ายพักแรมท่ีใดมา
บ้างและแตล่ะท่ีเป็นอยา่งไร” เพ่ือน าไปสูก่ารฝึกปฏิบตัจิากกิจกรรม  

4. การเคล่ือนไหวของผู้เข้าร่วม (Animation)  

กิจกรรมท่ี 2.1 การเลือกสถานท่ีตัง้คา่ยพกัแรม 

4.1 สร้างแผนท่ีจ าลองขึน้โดยประกอบด้วย เนินเขา แหล่งน า้ ต้นไม้ ทางเดิน ฯลฯ (10 
แบบ)  

4.2 แบ่งกลุ่มผู้ เข้าร่วมออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ  3-4 คน แล้วผู้ น ากิจกรรมแจกแผนท่ี
จ าลองให้แตล่ะกลุม่ หลงัจากนัน้ให้แตล่ะกลุ่มระดมความคิดในการเลือกพืน้ท่ีใน
การตัง้คา่ยพกัแรม ซึ่งประกอบด้วย พืน้ท่ีกางเต้นท์ พืน้ท่ีประกอบอาหารและเก็บ
อาหาร พื น้ท่ี กิจกรรม  หลุมขยะและห้องน า้ตามหลักการ LNT โดยท าเป็น
สญัลกัษณ์แทนพืน้ท่ีนัน้ๆลงบนแผนท่ีจ าลองของแตล่ะกลุม่ 

4.3 ให้แตล่ะกลุ่มออกมาอภิปรายถึงการเลือกสถานท่ีตัง้คา่ยพกัแรมของแตล่ะกลุม่ให้
ผู้ เข้าร่วมทัง้หมดฟังพร้อมอธิบายเหตุผลประกอบในการเลือกบริเวณนัน้ตาม
หลกัการ LNT  

กิจกรรมท่ี 2.2 การสร้างท่ีพกั 

4.4 ผู้น าก าหนดบริเวณท่ีให้แต่ละกลุ่มสามารถสร้างท่ีพกั ห้องน า้กลางแจ้ง สถานท่ี
ประกอบอาหารและเก็บอาหารท่ีเพียงพอ 
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4.5 ให้แบ่งกลุ่มกลุ่มละ 6-8 คน แล้วผู้น ากิจกรรมแจกเต้นโดม ผ้าใบกนัฝน เสือ้ปอน
โช (Poncho) และเชือกให้แต่ละกลุ่ม หลังจากนัน้ให้ทุกคนช่วยกันสร้างท่ีพัก 
ประกอบด้วย 

4.5.1 การสร้างท่ีพกัอาศยัส าหรับนอนโดยใช้เตน็ท์โดม (Dome Tents) 

4.5.2 สถานท่ีประกอบอาหารและเก็บอาหาร(สมมติว่า ในกรณีท่ีสภาพอากาศท่ี
เลวร้าย)โดยใช้ผ้าใบกนัน า้หรือท่ีกางกนัฝน (Rain Fly or Tarps)  

4.5.3 ท่ีพักฉุกเฉินโดยใช้เสื อ้กันฝน (Poncho) ใช้ ผ้าใบกันฝนและเชือกท่ี
ก าหนดให้ตามเวลาท่ีก าหนดตามหลกัการ LNT 

4.6 หลังจากให้แต่ละกลุ่มได้เข้าเย่ียมชมสถานท่ีตัง้ค่ายพักแรมของกลุ่มอ่ืนๆ โดย
ก าหนดค าถามดงัตอ่ไปนีนี้ ้

- คณุคดิวา่สิ่งท่ีสร้างนีต้อบสนองวตัถปุระสงค์ท่ีต้องการหรือไม่ 

- วิธีการท่ีคณุใช้ในการสร้างแตล่ะอยา่งเป็นอยา่งไร 

- ในกรณีท่ีไมมี่ผ้าใบกนัน า้ คณุสามารถใช้อะไรทนแทนได้บ้าง 

4.7 เม่ือสิน้สดุการปฏิบตักิิจกรรมให้ผู้ เข้าร่วมบนัทกึกิจกรรมและสรุปกิจกรรมทัง้หมด 

 

กิจกรรมที่ 3 การก่อกองไฟและประกอบอาหาร 

เนือ้หา 

 การก่อกองไฟในค่ายพักแรมตามหลักการ LNT (Indiana University's Outdoor 
Center, 2016) 

 การเรียนรู้ถึงผลกระทบท่ีเกิดจากไฟเป็นสิ่งท่ีจ าเป็น เน่ืองจากมีหลายองค์กรท่ีห้าม
ไมใ่ห้ก่อกองไฟในคา่ยพกัแรมและจ ากดัการประกอบอาหารของชาวคา่ยไปสู่การพกพาเตา ซึง่หาก
ตดัสินใจว่าจะก่อกองไฟแล้วนัน้ สิ่งส าคญัท่ีจะต้องพิจารณาคือหลักการ LNT และข้อมูลต่างๆ
ตอ่ไปนีใ้ห้มากท่ีสดุเทา่ท่ีจะเป็นไปได้  
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 เหตผุลท่ีจะก่อกองไฟตามหลกั LNT คือ 

- วงล้อมของไฟ เป็นสิ่งท่ีมนษุย์จะท าให้เกิดอาการปวดตากบัคนอ่ืนๆได้ ซึ่งบอ่ยครัง้ท่ี
นกัทอ่งเท่ียวท่ีเดนิทางผา่นมกัใช้วงล้อมของไฟเป็นถงัขยะ 

- ความเสียหายต่อดิน กล่าวคือ ไฟเป็นสาเหตุท่ีท าให้เกิดความ เสียหายต่อ
สภาพแวดล้อมได้อยา่งเห็นได้ชดั โดยท่ีความร้อนจากไฟไหม้จะท าให้เป็นรอยแผลตอ่ภูมิทศัน์  
ซึ่งหากมีการก่อกองไฟซ า้ๆ ภายในวงล้อมเดิมจะท าลายสารอินทรีย์และฆ่าสารตา่งๆท่ีอยู่ใน
ดินลึกลงไปถึง 4 นิว้  ดังนัน้ในการก่อกองไฟภายในวงล้อมไฟท่ีก าหนดก็ท าให้เกิดความ
เสียหายเพียงแคจ่ดุเดียวเทา่นัน้ 

- การใช้เชือ้เพลิง กล่าวคือ ปัญหาของการก่อกองไฟในค่ายมกัมีไม้ท่ีไม่เพียงพอ ซึ่ง
สถานท่ีตัง้ค่ายพักแรมท่ีได้รับความนิยมและพืน้ท่ีท่ีมีประชากรจ านวนมากมักจะมีไม้ลดลง
และต้นไม้บริเวณใกล้เคียงมักจะมีสูงไม่เกิน 6 ฟุต อาจท าให้เกิดปัญหาการขาดแคลนท่ีอยู่
อาศยัของสตัว์ป่าได้ 

 เม่ือมีการก่อกองไฟตามหลกัการ LNT 

- ตรวจสอบให้แนใ่จวา่มีกฎเกณฑ์ท่ีสามารถจดุไฟในพืน้ท่ีท่ีตัง้คา่ยพกัแรม 

- ตรวจสอบให้แนใ่จวา่ไมมี่อนัตรายท่ีท าให้เกิดไฟไหม้ป่าได้ 

- ตรวจสอบให้แน่ใจวา่มีไม้ท่ีใช้เป็นเชือ้เพลิงท่ีหาได้ และมีกฎระเบียบให้สามารถเก็บ
ไม้ฟืนได้ 

- แนวคิดในการใช้เชือ้เพลิงท่ีมีผลกระทบน้อยซึ่งอาจจะเป็นก่ิงไม้หรือไม้ท่ีร่วงลงมา
มากกวา่การใช้มือหกัมา 

- ไมค่วรตดัก่ิงไม้จากต้นไม้ท่ียืนต้นอยูเ่ว้นแตต้่นไม้ท่ีตายแล้ว 

- ในสถานท่ีท่ีก าหนดให้มีการตัง้ค่ายพักแรมได้นัน้ให้ก่อกองไฟในวงไฟหลักโดย
มุง่เน้นถึงผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้ 

- ในพืน้ท่ีเก่าแก่ (pristine area)ท่ีมีไม่มีวงไฟให้ก่อไฟท่ีจะส่งผลกระทบน้อยต่อ
ธรรมชาต ิเชน่การใช้เตา หรือก้อนหินมาเป็นเตา 
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- ก าจดัถ่านท่ีไมพ่งึประสงค์ท่ีเกิดจากการเผาไหม้ให้มอดลงเป็นเถ้าทัง้หมด 

- เม่ือไฟดบัลงให้กระจายเถ้าถ่านออก 

การก่อกองไฟด้วยมือ (Fire Craft)  (Brotherhood Campcraft, 2006) 

 การก่อกองกองไฟในสถานท่ีเปิดนัน้เป็นสิ่งท่ีดีและมีประโยชน์ซึ่งสามารถใช้ไฟเพ่ือ
ความอบอุ่นให้แสงสวา่ง การประกอบอาหาร และมิตรภาพท่ีดี แตช่าวคา่ยจะต้องตระหนกัวา่การ
ใช้ไฟส่งผลกระทบต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งไฟท าให้เกิดรอยและสีด าบนพืน้ดิน หิน และพืช
ตา่งๆ ดงันัน้ไฟจะท าลายก่ิงไม้ให้ตายและพืชผกัอ่ืน ๆ ท่ีน ามาใช้ในการสร้างท่ีพกัพิงตา่งๆ รวมถึง
อาหารของสตัว์และพืชได้ ในการใช้ไฟจะมีอนัตรายจากไฟท่ีกระจายและท าลายภูมิทศัน์โดยรอบ
อยา่งมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งพืน้ดนิและวสัดจุากธรรมชาตท่ีิจ าเป็นตอ่การใช้ เพราะฉะนัน้ขนาดไฟ
ท่ีเล็กคอืวิธีท่ีดี 

 ความปลอดภยัจากไฟ โดยการรู้กฎความปลอดภยัในการใช้ไฟในคา่ย ดงัตอ่ไปนี ้

- ไมเ่ลน่ไม้ขีดไฟ 

- ไมเ่ลน่รอบพืน้ท่ีไฟของคา่ย 

- ควรใช้ความระมัดระวังในรอบกองไฟในค่าย ซึ่งประกอบด้วยควันและ
ประกายไฟจากไฟนัน้สามารถก่อให้เกิดการลกุลามและการเผาไหม้จากไฟได้ 

- รู้วิธีการแก้ไขเม่ือเกิดเหตุเสือ้ผ้าติดไฟ ซึ่งหากเสือ้ผ้าติดไฟนัน้ให้ปฏิบัติ
ดงัตอ่ไปนี ้

 หยดุ 

 ทิง้ตวัลงกบัพืน้และปิดใบหน้าไว้ 

 กลิง้ตวัเองบนพืน้ดนิท่ีจะดบัไฟหรือกลบด้วยผ้าหม่ 

- ควรควบคมุกองไฟไว้ตลอดเวลา 

การจดัเตรียมสถานท่ีก่อไฟ 

- เลือกพืน้ท่ีเปิดท่ีไมมี่ก่ิงไม้ห้อยหรือโผล่ออกมาและอยูห่า่งจากทางเท้า 
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- เคลียร์วงไฟท่ีจะใช้วสัดใุนการเผาไฟให้มีขนาดใหญ่พอท่ีจะควบคมุไฟไม่ให้
แพร่กระจายออกได้ 

- ถ้าได้รับอนุญาตและมีความต้องการท่ีจะขุดดินตืน้ๆนัน้ให้ก่อกองไฟภายใน
หลมุนัน้ โดยรักษาดนิด้วยการกลบแทนท่ีหลงัจากท่ีไฟแล้ว 

- ตรวจสอบให้มัน่ใจว่ากองไม้ท่ีน ามาใช้ก่อกองไฟนัน้พียงพอตอ่ความต้องการ
ก่อนท่ีคณุจะเร่ิมก่อกองไฟ 

- เก็บรวบรวมวสัดตุา่งๆเพื่อการปอ้งกนัไมใ่ห้ไฟแพร่กระจาย 

 

ภาพประกอบท่ี 8  การจดัเตรียมสถานท่ีก่อไฟ  

พืน้ท่ีก่อกองไฟตามหลกัการ LNT 

การตระหนักเก่ียวกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเพิ่มขึน้และการอนุรักษ์พืน้ท่ีป่า
จ านวนมากมีการแนะน าและต้องการให้ใช้บางส่วนต้องใช้ พืน้ท่ีก่อกองไฟตามหลกัการ LNT 
โดยการควบคมุไฟให้มีขนาดเล็กและใช้ไม้ให้เพียงพอกับวตัถุประสงค์ของค่ายพักแรม ซึ่งมี
วิธีการ 2 ประการ ดงันี ้

- ไฟกองดิน (Mound Fire) คือ การน าชิน้ส่วนพลาสติกตา่งๆ เช่น ผ้าใบกนัน า้ 
แผ่นพลาสติกหนา หรือถงุขยะ เป็นต้นและทรายหรือดินเหนียวมาใช้ โดยวางพลาสติกบน
พืน้แล้วน ากองดินให้อยู่บนพลาสติกหลังจากนัน้ให้ก่อกองไฟบนสุดของกองดินนัน้ 
หลงัจากการใช้งานเสร็จหรือการเผาไม้ทัง้หมดเป็นเถ้าถ่านท่ีดบัแล้วนัน้ให้กระจายขีเ้ถ้าไป
ให้ทัว่บริเวณ หลงัจากนัน้ให้หอ่ทรายหรือดนิเหนียวกบัพลาสตกิเข้าด้วยกนั 

- ไฟกระทะ (Pan Fire) คือ การท ากระทะไฟให้เหมือนเตาย่างบาร์บีคิว
สมยัก่อนโดยอาจจะใช้กระทะโลหะเก่า  อลมูิเนียมท่ีใช้แล้วทิง้ กระทะยา่งขนาดใหญ่ หรือ
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ถังขยะฝาท่ีเป็นโลหะ ซึ่งวิธีการคือ วางกระทะบนหินหรือท่อนไม้ หลงัจากให้ใส่ทรายใน
กระทะแล้วก่อกองไฟภายในกระทะ หลงัจากการใช้งานเสร็จหรือการเผาไม้ทัง้หมดเป็น
เถ้าถ่านท่ีดบัแล้วนัน้ให้กระจายขีเ้ถ้าไปให้ทัว่บริเวณ 

 

ภาพประกอบท่ี 9 Pan Fire  

 การใช้ชนวนจดุไฟ 

 การเร่ิมจุดไฟเม่ือมีลมแรงหรือเม่ือไม้เปียกเป็นเร่ืองยากมาก ซึ่งชนวนจุดไฟควร
เตรียมไว้ก่อนท่ีถึงเวลาจะท าให้ง่ายต่อการเร่ิมต้นจุดไฟเม่ือมีลมแรงหรือไม้เปียก ชนวนเร่ิมไฟ
อาจจะเป็น 

- บตัรแข็ง กล่าวคือ การตัดบัตรแข็งเป็นชิน้ส่ีเหล่ียมชิน้ละ 2-3 นิว้ กองบัตร
แข็งแตล่ะชิน้และมดัร่วมกบัเชือกหลงัจากนัน้จุม่ท่ีมดัทัง้หมดลงในน า้มนัก๊าซ เม่ือต้องการ
จะใช้ให้จดุไฟท่ีเชือกหรือมมุของบตัรแข็งนัน้ 

- ซงัข้าวโพด คือ ซงัข้าวโพดแสงแห้ง 

 

ภาพประกอบท่ี 10 ซงัข้าวโพด 
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- ไม้ท่ีเป็นฝอยเล็กๆ คือ เอาไม้ท่ีเป็นฝอยเล็กวางลงไปท่ีพืน้แล้วราดเชือ้เพลิงให้
รอบไม้ 

 

ภาพประกอบท่ี 11 ไม้ท่ีเป็นฝอยเล็กๆ  

- รางไข ่คือ กล่องกระดาษแข็งท่ีใส่ไข่กบัส าลีจากเสือ้ผ้าหรือขีก้บเติมลงไปคร่ึง
ถ้วยคร่ึงหนึ่งแล้วเติมน า้มนัก๊าซ หลงัจากนัน้ตดัถ้วยและวางไว้กบัเชือ้ไฟแล้วจดุไฟท่ีขอบ
ของถ้วย 

 

ภาพประกอบท่ี 12 ร่างไข ่ 

- เทียน กลา่วคือให้ใช้ชิน้สัน้ของเทียนเพ่ือเป็นไฟเร่ิมต้น 

 

ภาพประกอบท่ี 13 เทียน  

- หนงัสือพิมพ์ – ม้วนหนงัสือพิมพ์แผ่นเดียวและผูกด้วยเชือกแล้วตดัระหว่าง
เชือกและแชล่งในน า้มนัก๊าซ 

- ชนวนจดุไฟอ่ืนๆ คือชนวนจดุไฟท่ีสามารถหาซือ้ได้จากร้านขายปลีกอ่ืนๆ 



  309 

 

ภาพประกอบท่ี 14 ชนวนจดุไฟอ่ืนๆ  

 ประเภทของไฟ 

 ประเภทท่ีแตกตา่งของไฟขึน้อยูก่บัวตัถปุระสงค์ท่ีแตกตา่งกนั 

 ความอบอุน่และแสงสวา่ง 

- ไฟแบบกระโจม (Tepee Fire) ช่วยให้ไฟลุกอย่างรวดเร็วเพ่ือให้ความอบอุ่น
และแสงสว่าง ซึ่งการสร้างกองไฟกระโจมโดยใช้ก่ิงไม้ให้เป็นกระโจมโดยรอบแล้วใช้
เชือ้เพลิงและจดุไฟ 

 

ภาพประกอบท่ี 15 Tepee Fire 

- ไฟแบบเชิงตะกอน (Criss-Cross Fire) มีประโยชน์เพ่ือให้ความอบอุ่นและ
แสงสว่างต่อกลุ่ม สร้างกระโจมด้วยไม้เล็กและวางท่อนไม้ขนาดใหญ่รอบๆกระโจม   โดย
กากบาดท่องไม้ให้มากกว่าชัน้แรก หลังจากนัน้ให้วางเชือ้ไฟและท่ีจุดไฟไว้บนชัน้สูงสุด
โดยใช้ก่ิงไม้เล็ก ๆ หรือไม้ฝอยๆ โดยไฟท่ีบนสุดจะเปล่ียนเป็นถ่านลงมาด้านล่างของ
กระโจม 
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ภาพประกอบท่ี 16 Criss-Cross Fire  

- ไฟแบบสะท้อน (Reflector Fire) เป็นการสร้างก าแพงหินหรือท่อนไม้เขียวไว้
ข้างหลงัและด้านข้างของไฟเพ่ือสะท้อนความร้อน 

 

ภาพประกอบท่ี 17 Reflector Fire  

 ไฟส าหรับประกอบอาหาร 

- ไฟคนเดนิเท้า (Hiker’s Fire) คือ การก่อกองไฟขนาดเล็กแล้วแขวนหม้อไว้กบั
ก่ิงไม้ท่ีแข็งแรงบนไฟท่ีจะถือหม้อและท าท่ีงดัก่ิงไม้ด้วยหิน 

 

ภาพประกอบท่ี 18 Hiker’s Fire  

- ไฟนักล่า (Hunter’s Fire) คือ การใช้ท่อนไม้เขียวไว้พืน้ท่ีด้านข้างเพ่ือช่วย
ประคองหม้อในการประกอบอาหารแล้วเรียงท่อนไม้ไปตามทิศทางลมและจดุไฟระหว่าง
ทอ่นไม้นัน้ 
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ภาพประกอบท่ี 19 Hunter’s Fire 

- ไฟแบบร่องระบาย(Trench Fire) เป็นไฟท่ีมีความปลอดภัยสภาพอากาศท่ีมี
ลมแรงมากท่ีสดุในและสะดวกสบายท่ีสดุในสภาพอากาศร้อน โดยการขดุร่องตามทิศทาง
ลมให้มีขนาดเล็กกวา่หม้อส าหรับประกอบอาหารเล็กน้อย และลกึลงไป 6-12 นิว้ หลงัจาก
นัน้จุดไฟในร่องและปล่อยให้เผากลายเป็นถ่านแล้ววางหม้อไว้บนถ่านท่ีอยู่ด้านข้างของ
ร่องระบาย 

 

ภาพประกอบท่ี 20 ไฟแบบร่องระบาย 

- ไฟแบบรูกญุแจ (Keyhole Fire) เป็นไฟท่ีดดัแปลงจากไฟครูะบายเพ่ือช่วยให้
การประกอบอาหารได้ระยะเวลายาวนานกว่าในขณะท่ียงัมีถ่านอยู่ตลอดเวลา วิธีการคือ
ขดุหลมุกลมๆในการจดุไฟแล้วขดุร่องย่ืนออกมาจากวงกลมนัน้ 

 

ภาพประกอบท่ี 21 Keyhole Fire  
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- ไฟสะท้อน (Reflector Fire) การใช้ทอ่นไม้หรือก าแพงอลมูิเนียมด้านหลงัของ
ไฟเพ่ือสะท้อนความร้อนไปข้างหน้าแล้ววางไฟสะท้อนไว้ฝ่ังตรงข้ามท าให้ท่ีท่ีส าหรับอบได้ 

 

ภาพประกอบท่ี 22 Reflector Fire  

- ไฟแบบหลุมถั่ว (Beanhole Fire) ให้ขุดหลุมขนาดใหญ่พอส าหรับหม้อ
หลงัจากนัน้ให้ก่อกองไฟให้ท่วมถึงด้านบน เม่ือไฟเผาไหม้แล้วนัน้ถ่านหินจะลงไปอยู่ใน
หลมุ หลงัจากนัน้จดุไฟและเชือ้เพลิงตา่งๆเพิ่มจนถ่านร้อนเต็มหลมุแล้วน าถ่านออกให้พอ
ส าหรับหม้อท่ีลงไปในหลมุแล้ววางถ่านสว่นท่ีเหลือบนและรอบ ๆ ของหม้อพร้อมคลมุด้วย
ผ้ากระสอบเปียกเพ่ือปอ้งกนัสิ่งสกปรกด้านบน หลงัจาก 4-6 ชัว่โมงอาหารก็จะเสร็จ 

 

ภาพประกอบท่ี 23 Beanhole Fire 

การดบัไฟ มีวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

- พรมน า้บนไฟ 

- กระจายทอ่นไม้และถ่านหินออก 

- พรมน า้อีกครัง้ 

- ระวงัไฟด้วยการทดสอบความร้อนโดยใช้มือบนกองไฟเพ่ือให้แน่ใจว่าไฟดบั
แล้ว 
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- พรมน า้ซ า้จนความร้อนหมดไป 

- น าดนิมากลบ 

ชาวคา่ยท่ีดีจะออกจากพืน้ท่ีโดยไมท่ิง้ไร้ร่องรอยไว้ 

 

ภาพประกอบท่ี 24 การดบัไฟ 

เวลา    1 ชัว่โมง 

วัสดุอุปกรณ์ (Leisure Objects) 

1. ชนวนจดุไฟ 

2. จอบ 

3. เคร่ืองครัวท่ีจ าเป็นตอ่การประกอบอาหาร เชน่ หม้อ กระทะ จาน ชาม ช้อน เป็น
ต้น 

4. วตัถดุบิในการประกอบอาหาร  

วิธีด าเนินกิจกรรม 

1. การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน (Interacting People) 
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ผู้ น ากล่าวทักทายผู้ เข้าร่วมกิจกรรมและแบ่งผู้ เข้าร่วมออกเป็นกลุ่มแล้วให้
ผู้ เข้าร่วมแต่ละกลุ่มเล่าประสบการณ์ในการก่อกองไฟและประกอบอาหารในอดีตให้สมาชิกใน
กลุม่ฟังพร้อมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในประสบการณ์ท่ีผา่นมา 

2. โครงสร้าง (Structure)  

2.1 ความรู้ทัว่ไปในการอยูค่า่ยพกัแรม (M. Goldenberg & Martin, 2008) 

2.2 การก่อกองไฟในค่ายพักแรมตามหลกัการ LNT (Indiana University's Outdoor 
Center, 2016) 

2.3 การก่อกองไฟด้วยมือ (Fire Craft) (Brotherhood Campcraft, 2006) 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วม (Relationship) 

   ให้ผู้น าอภิปรายกบัผู้ เข้าร่วมเก่ียวกบัความจ าเป็นท่ีต้องก่อกองไฟในคา่ยพกัแรม
พร้อมอภิปรายเก่ียวกบัหลกัการ LNT ท่ีสอดคล้องกบัการก่อกองไฟในคา่ยพกัแรม เพ่ือน าไปสู่การ
อธิบายถึงวิธีในก่อกองไฟในแตล่ะประเภท 

4. การเคล่ือนไหวของผู้เข้าร่วม (Animation)  

กิจกรรมท่ี 3.1 การก่อกองไฟ 

4.1 ผู้น าอธิบายถึงวิธีในก่อกองไฟในแตล่ะประเภทแก่ผู้ เข้าร่วม 

4.2 หลงัจากนัน้แบ่งผู้ เข้าร่วมออกเป็นกลุ่มๆ และแจกจอบและชนวนจุดไฟให้แต่ละ
กลุ่มโดยก าหนดให้แตล่ะกลุม่ก่อกองไฟในรูปแบบไฟส าหรับประกอบอาหารแบบ
ใดก็ได้ โดยเน้นย า้ถึงการใช้ไฟเฉพาะท่ีจ าเป็นเท่านัน้โดยใช้หลกัการก่องกองไฟ
ของ LNT  

กิจกรรมท่ี 3.2 การประกอบอาหาร 

4.3 ผู้น าแจกหม้อสนามเคร่ืองครัวท่ีจ าเป็นต่อการประกอบอาหารและวตัถดุิบในการ
ประกอบอาหาร 

4.4 ให้แตล่ะกลุม่ประกอบอาหารจากวตัถดุบิท่ีก าหนดให้ตามเวลาท่ีก าหนดให้ 
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4.5 เม่ือเสร็จสิน้จากการประกอบอาหาร ผู้น าจดัให้มีการประกวดรสชาติอาหารของ
แตล่ะกลุม่และร่วมรับประทานอาหารร่วมกนัทัง้หมดเพ่ือแลกเปล่ียนอาหารกนั 

4.6 เม่ือสิน้สดุการปฏิบตักิิจกรรมให้ผู้ เข้าร่วมบนัทกึกิจกรรมและสรุปกิจกรรมทัง้หมด 

การวัดการปฏิบัต ิ

SP 1  มีความตัง้ใจในการดแูลเอาใจใสต่อ่นกัทอ่งเท่ียวในทกุๆการปฏิบตั ิ  
SP 2  รับรู้ถึงขีดความสามารถและข้อจ ากดัของตนเองในการเป็นเยาวชนอาสาสมคัร

การทอ่งเท่ียว 
SP 3  สามารถสร้างอิทธิพลให้เกิดขึน้กบัคนอ่ืนได้ 
SP 4  มีจริยธรรมท่ีจ าเป็นตอ่การท างานให้มีประสิทธิผล  
ES 1  มีจริยธรรม และเคารพกฎเกณฑ์ตา่งๆท่ีส าคญัด้านสิ่งแวดล้อม  
ES 2  มีการเรียนรู้เก่ียวกบัชีววิทยาตลอดเวลา  
SR 4  มีความสามารถท่ีจะประเมินความเป็นไปได้และข้อจ ากดัท่ีเกิดขึน้ได้ 
TA 1  มีความเช่ียวชาญในกิจกรรมกลางแจ้ง 
TA 2  มีความสามารถพืน้ฐานตอ่ประสบการณ์ท่ีเก่ียวกบักิจกรรมกลางแจ้ง 
TA 3  มีความเหมาะสมท่ีจะได้รับใบรับรองวิชาชีพ 

 
 

เอกสารอ้างอิง 
Brotherhood Campcraft. (2006). Campcraft-Outdoor Living Skills. Texas, Brotherhood 

Commission Publishing. 

Goldenberg, M & Martin, B. (2008). Hiking and Backpacking: Outdoor Adventures. IL: 
Human Kinetics. 

Indiana University's Outdoor Center. (January 2016). Outdoor Living Skills. เรียกใช้เม่ือ 26 
February 2017 จาก Bradwoods: https://www.bradwoods.org/wp-
content/uploads/2016/01/ 
Outdoor-Living-Skills_11.pdf 



  316 

Owen, P. (1993). Knots: More Than 50 of Most Useful Knot for Camping, Sailing, 
Fishing and Climbing. Pennsylvania: Running Press. 

  



  317 

สัปดาห์ที่ 6 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรม Camera safari 

รูปแบบกิจกรรม   การชมความสวยงามทางธรรมชาต ิและการถ่ายภาพกลางแจ้ง  
(นนัทนาการกลางแจ้งอิงธรรมชาต ิ(Natural-based Outdoor 
Recreation )) 

เวลา    1 ชัว่โมง   

วัตถุประสงค์   

1. ให้ผู้ เข้าร่วมทกัษะในการแนะน าตนเองและสิ่งท่ีจะน าเสนอให้กบัผู้ อ่ืนได้ 
2. ให้ผู้ เข้าร่วมสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ท่ีได้รับให้กบัผู้ อ่ืนได้ 

สถานที่ (Physical Setting) พืน้ท่ีท่ีมีทรัพยากรทางธรรมชาตหิลากหลายชนิด เชน่ ต้นไม้ แหลง่
น า้ เป็นต้น 

วัสดุอุปกรณ์ (Leisure Objects) 

1. กล้องถ่ายรูปหรือโทรศพัท์มือถือท่ีสามารถถ่ายรูปได้ 

2. กระดาษวาดเขียน 

3. ดนิสอและสี 

4. สมดุบนัทึกกิจกรรมและปากกา 

วิธีด าเนินกิจกรรม 

1. การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน (Interacting People) 

ผู้น ากล่าวทกัทายผู้ เข้าร่วมกิจกรรมและให้ผู้ เข้าร่วมกลุ่มมือเป็นวงกลมวงเดียว 
หลังจากนัน้ผู้น าให้ผู้ เข้าร่วมนับเลขเพียง 1 ตวัเรียงกันไปในทิศทางหมุนไปตามเข็มนาฬิกาซึ่งมี
กติกาว่า ถ้าผู้ เข้าร่วมคนใดต้องนบัเลขท่ีนบัหาร 5 ได้ลงตวั เช่น 5 10 15 20 25 เป็นต้น ให้เปล่ียน
จากการนบัเป็นพดูวา่ "เซเวน่อพั" แล้วคนตอ่ไปนบัตอ่จากเลขท่ีเว้นไป เชน่ 1 2 3 4 เซเวน่อพั 6 7 8 
9 เซเวน่อพั เป็นต้น แล้วด าเนินการรูปแบบเดมิตอ่ไปเร่ือยๆจนคุ้นเคยกนั 

2. โครงสร้าง (Structure)  
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การชมความสวยงามทางธรรมชาต ิและการถ่ายภาพกลางแจ้ง  

3. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วม (Relationship) 

ผู้ น าตรวจสอบผู้ เข้าร่วมว่ามีใครใช้กล้องถ่ายรูปไม่เป็นหรือไม่มีกล้องส าหรับ
ถ่ายรูปบ้างหลังจากนัน้ชกัชวนผู้ เข้าร่วมอภิปรายถึงความสวยงามของธรรมชาติท่ีสังเกตได้จาก
บริเวณท่ีเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อน าไปสูอ่ธิบายกิจกรรมตอ่ไป 

4. การเคล่ือนไหวของผู้เข้าร่วม (Animation)  

4.1 ผู้น ากิจกรรมตรวจสอบความพร้อมของกล้องท่ีใช้ในการถ่ายภาพของผู้ เข้าร่วมทกุ
คนและความพร้อมด้านอ่ืนๆพร้อมเน้นย า้เร่ืองความปลอดภัยในการปฏิบัติ
กิจกรรมโดยก าหนดพืน้ท่ีในการปฏิบตักิิจกรรมให้ชดัเจน 

4.2 ผู้น ากิจกรรมให้ผู้ เข้าร่วมแต่ละคนเดินส ารวจธรรมชาติและถ่ายภาพธรรมชาติ
ความสวยงามในพืน้ท่ีท่ีก าหนดไว้ มาอย่างน้อย 5 ภาพ เม่ือเสร็จสิน้จากการ
ถ่ายภาพแล้วให้ผู้ เข้าร่วมมารวมกนัท่ีจดุเร่ิมต้น โดยเน้นย า้เร่ืองความปลอดภยัใน
การปฏิบตักิิจกรรมและการใช้พืน้ท่ีในกิจกรรมนี ้

4.3 เม่ือผู้ เข้าร่วมมารวมกนัในจดุเร่ิมต้นแล้วให้ผู้ เข้าร่วมเลือกภาพธรรมชาติท่ีคิดว่า
สวยงามและช่ืนชอบมากท่ีสุดมาวาดลงในกระดาษวาดเขียนพร้อมระบายสีใน
ภาพนัน้ให้มีความสวยงาม 1 ภาพ 

4.4 น าเสนอให้ผู้ เข้าร่วมทกุคนฟัง โดยก าหนดหวัข้อในน าเสนอดงัตอ่ไปนี ้  

- ให้แนะน าตัวเองให้ผู้ เข้าร่วมรู้จักมากขึน้  เชิญชวนให้สนใจในภาพท่ีจะ
น าเสนอ 

- ให้บอกช่ือภาพ (ให้ตัง้ช่ือภาพ) และหมายถึงอะไรหรือกลา่วถึงอะไร 

- ให้บอกถึงจดุเดน่ และความนา่สนใจของภาพนีคื้ออะไร ให้อธิบายเป็นข้อๆ 

- ให้บอกถึงต าแหนง่ท่ีตัง้ในการถ่ายภาพนี ้

- ให้อธิบายถึงองค์ประกอบท่ีมีในภาพนีแ้ละรายละเอียดทัง้ภาพ 

- ให้อธิบายถึงสาเหตท่ีุวาดภาพนี ้
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4.5 เม่ือสิน้สุดการปฏิบตัิกิจกรรมให้ผู้ เข้าร่วมบนัทึกกิจกรรมและผู้น าสรุปกิจกรรม
ทัง้หมด 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม Artistic Session 

รูปแบบกิจกรรม   การการวาดภาพ หรืองานศลิปะท่ีปฏิบตักิลางแจ้ง 
(นนัทนาการกลางแจ้งอิงธรรมชาต ิ(Natural-based Outdoor 
Recreation )) 

เวลา    1 ชัว่โมง 

สถานที่ (Physical Setting) พืน้ดนิท่ีมีขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 5 เมตร จ านาน 5 บริเวณ (ส าหรับ
แตล่ะกลุม่) 

วัสดุอุปกรณ์ (Leisure Objects) 

สมดุบนัทึกกิจกรรมและปากกา   

วิธีด าเนินกิจกรรม 

1. การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน (Interacting People) 

ผู้น ากล่าวทกัทายผู้ เข้าร่วมกิจกรรมและให้ผู้ เข้าร่วมทุกคนจับมือเป็นวงกลมวง
เดียวหลงัจากนัน้ผู้น าก าหนดให้ผู้ เข้าร่วมแตล่ะคนนบั 1-4 โดยท่ีคนท่ีนบั 1 ให้สมมติวา่เป็น กุ้ง คน
ท่ีนบั 2 ให้สมมติเป็น หอย คนท่ีนบั 3 ให้สมมติว่าเป็น ป ูคนท่ีนบั 4 ให้สมมติเป็น ปลา เม่ือเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ผู้น าก็จะบอกช่ือสตัว์หรือโป๊ะแตก เช่น ผู้น าพดูค าวา่ กุ้ ง คนท่ีเป็นกุ้ งทกุคนเปล่ียนท่ี
กนั แล้วถามช่ือคนท่ีนัง่อยูซ้่ายและขวามือของตวัเอง ผู้น าอาจจะพดู ช่ือสตัว์ 2 หรือ 3 ตวั ก็ได้ เช่น 
กุ้ ง หอย หรือ กุ้ ง ปลา ปู ถ้าใครตรงกับช่ือท่ีถูกเรียกให้เปล่ียนท่ีกันทันที และถ้าผู้น าบอกว่า โป๊ะ
แตก ให้ทกุคนไมว่า่จะมีช่ือเป็นอะไรไหน ให้วิ่งเปล่ียนท่ี หาท่ีใหม่ ซึง่เม่ือมีการเปล่ียนท่ีนัง่ทกุครัง้ ผู้
เล่นต้องถามช่ือคนท่ีนั่งอยู่ด้านซ้ายและขวามือเราด้วยเสมอ แล้วด าเนินการรูปแบบเดิมต่อไป
เร่ือยๆจนคุ้นเคยกนั 

2. โครงสร้าง (Structure)  

- การวาดภาพและงานศลิปะท่ีปฏิบตักิลางแจ้ง 
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3. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วม (Relationship) 

ผู้น าถามผู้ เข้าร่วมว่า “เราสามารถสร้างงานศิลปะโดยใช้วัสดุทางธรรมชาติได้
หรือไม ่และถ้าได้จะมีวิธีการท าอยา่งไร” เพ่ือน าไปสูกิ่จกรรมตอ่ไป  

4. การเคล่ือนไหวของผู้เข้าร่วม (Animation)  

4.1 ผู้น าก าหนดบริเวณท่ีเป็นพืน้ท่ีเรียบบนดินท่ีมีขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 5 เมตร จ า
นาน 5 บริเวณ(ส าหรับแตล่ะกลุม่)  

4.2 หลงัจากนัน้ผู้น าแบง่กลุ่มผู้ เข้าร่วมออกเป็นกลุ่ม กลุม่ละ 6-8 คน แล้วให้ผู้ เข้าร่วม
วาดภาพเก่ียวกบัธรรมชาติลงบนดินในพืน้ท่ีท่ีก าหนดให้พร้อมทัง้ตกแตง่ด้วยวสัดุ
ทางธรรมชาติท่ีหาได้จากบริเวณนัน้ซึ่งเป็นวสัดท่ีุตายแล้ว เช่น ใบไม้แห้ง ลูกสน
ร่วง เป็นต้น เป็นวสัดุในการตกแต่งภาพให้น่าสนใจมากท่ีสุด โดยเน้นหลักการ 
LNT 

4.3 หลังจากนัน้ให้ส่งตัวแทนในการน าเสนอให้ผู้ เข้าร่วมทุกคนได้ฟัง โดยมีหัวข้อ
ดงัตอ่ไปนี ้ 

- ให้แนะน าตวัเองและกลุม่ของตนให้ผู้ เข้าร่วมรู้จกัมากขึน้ 

- ให้บอกช่ือภาพ (ให้ตัง้ช่ือภาพ) และหมายถึงอะไรหรือกลา่วถึงอะไร 

- ให้บอกถึงจดุเดน่ และความนา่สนใจของภาพนีคื้ออะไร ให้อธิบายเป็นข้อๆ 

- ให้อธิบายถึงองค์ประกอบท่ีมีในภาพนีแ้ละรายละเอียดทัง้ภาพ 

- ให้อธิบายถึงสาเหตท่ีุวาดภาพนี ้ 

4.4 เม่ือสิน้สดุการปฏิบตักิิจกรรมให้ผู้ เข้าร่วมบนัทกึกิจกรรมและสรุปกิจกรรมทัง้หมด 
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กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพากษ์ทวัร์ 

เวลา    1 ชัว่โมง 

รูปแบบกิจกรรม   การเย่ียมชมสถานท่ีท่องเท่ียว (นนัทนาการกลางแจ้งอิงพืน้ดนิ (Land-
based Outdoor Recreation)) 

สถานที่ (Physical Setting) สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีนา่สนใจในท้องถ่ิน 

วัสดุอุปกรณ์ (Leisure Objects) 

1. แบบบนัทกึการเย่ียมชมสถานท่ีในรูปแบบของการพากย์ทวัร์ 

2. สมดุบนัทึกกิจกรรมและปากกา   

 

วิธีด าเนินกิจกรรม 

1. การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน (Interacting People) 

ผู้น ากล่าวทกัทายผู้ เข้าร่วมกิจกรรมและให้ผู้ เข้าร่วมทกุคนจบัคูก่นัแล้วหนัหลงัชน
กนั หลงัจากนัน้ผู้น าก าหนดให้ทัง้คูเ่ลือกว่าใครจะต้องการให้หนัหน้าไปฝ่ังเดียวและใครต้องการให้
หนัคนละฝ่ังกนั เม่ือก าหนดเสร็จสิน้แล้ว ผู้น านบั 1 2 3 ให้ผู้ เข้าร่วมเลือกหนัไปทางซ้ายหรือขวาก็
ได้ แล้วด าเนินการรูปแบบเดมิตอ่ไปเร่ือยๆจนคุ้นเคยกนั 

2. โครงสร้าง (Structure)  

- การเย่ียมชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีนา่สนใจ (Land-based Outdoor Recreation) 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วม (Relationship) 

ผู้น าถามผู้ เข้าร่วมว่า “ประเด็นใดบ้างท่ีผู้ เข้าร่วมควรบนัทึกเม่ือเย่ียมชมสถานท่ี
ทอ่งเท่ียวท่ีนา่สนใจในท้องถ่ิน” เพ่ือน าไปสูกิ่จกรรมตอ่ไป  

4. การเคล่ือนไหวของผู้เข้าร่วม (Animation)  

4.1 ผู้น าก าหนดสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีนา่สนใจในท้องถ่ิน (ตามจ านวนกลุม่ท่ีก าหนด)  
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4.2 หลงัจากนัน้ผู้น าแบง่กลุ่มผู้ เข้าร่วมออกเป็นกลุ่ม กลุม่ละ 6-8 คน แล้วให้ผู้ เข้าร่วม
เดินทางไปเย่ียมชมสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจในท้องถ่ินพร้อมบนัทึกการเย่ียม
ชมสถานท่ีในรูปแบบของการพากย์ทวัร์ (ตามแบบบนัทกึแนบ) 

4.3 หลงัจากนัน้ให้สมาชิกทกุคนในกลุ่มน าเสนอให้ผู้ เข้าร่วมทุกคนได้ฟัง โดยมีหวัข้อ
ดงัตอ่ไปนี ้ 

- ช่ือสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ ความหมายของช่ือสถานท่ีและประวตัิความ
เป็นมาของช่ือสถานท่ี (ถ้ามี) (Name and Meaning Name) 

- ให้บอกถึงจดุเดน่ และความนา่สนใจของสถานท่ีนัน้ (Hilight) 

- ให้อธิบายถึงสถานท่ีตัง้ของสถานท่ีนัน้ ว่าอยูท่ี่ไหน (Geography) 

- ให้อธิบายถึงประวตัคิวามเป็นมาของสถานท่ีนัน้ (History) 

- ให้อธิบายถึงแผนผงัของสถานท่ีนัน้วา่ประกอบด้วยอะไรบ้าง (Ground Plan) 

4.4 เม่ือสิน้สดุการปฏิบตักิิจกรรมให้ผู้ เข้าร่วมบนัทกึกิจกรรมและผู้น าสรุปกิจกรรม
ทัง้หมด 

การวัดการปฏิบัต ิ

TF 1  มีทกัษะในการอ านวยความสะดวกกบันกัท่องเท่ียวได้ 
TF 2  มีทกัษะในการให้ค าแนะน าท่ีเก่ียวข้องกบัการท างานได้ 
TF 3  สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ให้กบันกัท่องเท่ียวในเร่ืองท่ีท่านมีประสบการณ์

ได้ 
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สัปดาห์ที่ 7  

ช่ือกิจกรรม  เกมกลางแจ้ง 

รูปแบบกิจกรรม   กิจกรรมทางกายกลางแจ้ง กีฬากลางแจ้ง และเกมตา่งๆท่ีปฏิบตัิ
กลางแจ้ง(นนัทนาการกลางแจ้งอิงพืน้ดนิ (Land-based Outdoor 
Recreation)) 

เวลา    3 ชัว่โมง  ประกอบด้วย 

1) การบรรยายความรู้เก่ียวกบัวตัถปุระสงค์ คณุคา่และความส าคญั 
ระหวา่งมนษุย์กบัสิ่งแวดล้อมโดยใช้กิจกรรมนนัทนาการกลางแจ้ง  30 
นาที 

2) กิจกรรมท่ี 1 สมัผสัธรรมชาติ   45 นาที 

3) กิจกรรมท่ี 2 ผู้พิทกัษ์ป่า    45 นาที 

4) กิจกรรมท่ี 3 บงิโกธรรมชาติ   30 นาที 

5) กิจกรรมท่ี 4 ลา่สมบตัิ    30 นาที 

วัตถุประสงค์ 

1. ให้ผู้ เข้าร่วมมีประสบการณ์พืน้ฐานในกิจกรรมกลางแจ้ง 
2. ให้ผู้ เข้าร่วมได้สมัผสัธรรมชาตแิละเรียนรู้สิ่งแวดล้อมท่ีอยูร่อบตวั 
3. ให้ผู้ เข้าร่วมได้เห็นถึงวัตถุประสงค์ คุณค่าและความส าคัญระหว่างมนุษย์กับ

สิ่งแวดล้อม 
4. ให้ผู้ เข้าร่วมมีความเช่ียวชาญในกิจกรรมกลางแจ้ง 
5. เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมพัฒนาทักษะในการสังเกตให้ความสนใจและความเข้าใจใน

สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาตท่ีิอยูร่อบๆตวัให้มากขึน้ 
สถานที่ (Physical Setting) พืน้ท่ีกลางแจ้งท่ีมีต้นไม้ปกคลมุ 

เนือ้หานันทนาการกลางแจ้ง 
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คาร์ลสัน (Carlson, 1960 as cited in Plummer, 2009) นันทนาการกลางแจ้ง คือ 
กิจกรรมการใช้เวลาว่างท่ีสนุกสนานทัง้กลางแจ้งหรือในร่มท่ีท าให้บรรลุผลซึ่งเก่ียวข้องกบัความรู้ 
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติหรือความซาบซึง้ในแหล่งทรัพยากรและ พลมัเมอร์ (Plummer, 2009) 
กล่าวเพิ่มเติมว่า นันทนาการกลางแจ้งเป็นกิจกรรมกลางแจ้งท่ีเกิดขึน้ในเมืองและสิ่งแวดล้อมท่ี
มนุษย์ดัดแปลงขึน้มาอีกทัง้ยังรวมไปถึงกิจกรรมทางประเพณีท่ีเก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาต ิ นนัทนาการกลางแจ้ง คือ นนัทนาการท่ีด าเนินการในกลางแจ้งอยา่งง่ายๆ 

ได ร เว อ ร์ แ ล ะ บ ร า ว น์  (Driver & Brown, 1983 as cited in Plummer, 2009) 
เสนอแนะว่า นนัทนาการกลางแจ้ง กล่าวถึง กิจกรรมการใช้เวลาว่างท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ีเปิดสีเขียว 
(Open Green Spaces) ท่ีห่างจากบ้านและพืน้ท่ีหลังบ้านรวมถึงห่างจากตวัเมืองมากกว่าสถาน
ท่ีตัง้ของพืน้ท่ีกลางแจ้งในเมือง  

แซสซั่ม (Sessoms, 1984 as cited in Plummer, 2009)กล่าวถึงค าว่า นันทนาการ
กลางแจ้งจะใช้ในการอธิบายถึง กิจกรรมนันทนาการท่ีเก่ียวข้องกับธรรมชาติท่ี เกิดขึน้ใน
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและอยู่ภายใต้ความพึงพอใจตอ่สิ่งแวดล้อมนัน้  นนัทนาการลางแจ้งจึง
เปรียบเสมือนปฏิสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมกลางแจ้งและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติท่ีท าให้เกิด
ความสขุทางกาย จิตใจ อารมณ์และสงัคมของบุคคล  สอดคล้องกับ มอร์และไดรเวอร์  (Moore & 
Driver, 2005) กล่าวถึง นันทนาการกลางแจ้ง คือ ประสบการณ์ทางนันทนาการท่ีมีผลจาก
กิจกรรมนนัทนาการท่ีเกิดขึน้และอยูภ่ายใต้สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาต ิ ดงัภาพประกอบ 2 

 

ภาพประกอบ 2นนัทนาการกลางแจ้งเสมือนกิจกรรมและ 
ประสบการณ์ท่ีเกิดขึน้ภายใต้ทรัพยากรทางธรรมชาติ 

ท่ีมา : Moore & Driver, 2005 
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นนัทนาการกลางแจ้งจึงเป็นมากกว่ากิจกรรม กล่าวคือ กิจกรรมเป็นเพียงเคร่ืองมือท่ี
ท าให้บรรลตุามประสบการณ์ท่ีปรารถนาซึ่งความแตกตา่งของนนัทนาการกลางแจ้งจากรูปแบบอ่ืน 
ๆจะเกิดขึน้และอยูภ่ายใต้สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 

ดกัลาส (Douglas, 2000 as cited in Moore & Driver, 2005) กล่าวว่า นนัทนาการ
กลางแจ้งเป็นนนัทนาการท่ีมีประโยชน์โดยไม่มีขอบเขต  สอดคล้องกับ คอทเทรล และ คอทเทรล  
(Cottrell & Cottrell, 1998 as cited in Moore & Driver, 2005) กล่าวว่า นันทนาการกลางแจ้ง
ประกอบด้วยประเภทของความสนกุสนานหรือเพลิดเพลินท่ีพบได้กลางแจ้งซึ่งเก่ียวข้องกับการใช้
แหล่งทรัพยากรเพ่ือให้เกิดกิจกรรมหรือชุดของกิจกรรมจากการคดัเลือก  ยิ่งไปกว่านัน้ อิบราฮิม 
แ ล ะ โ ค้ ด  (Ibrahim & Codes, 1993 as cited in Moore & Driver, 2005) ก ล่ า ว เส ริ ม ว่ า 
นันทนาการกลางแจ้งจะรวมไปถึงการด าเนินการในการเข้าร่วมกิจกรรมในเวลาว่างเพ่ือ
วัตถุประสงค์ของตัวเองรวมไปถึงสถานท่ีท่ีมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ เข้าร่วมกับองค์ประกอบทาง
ธรรมชาต ิ

นนัทนาการกลางแจ้งและการจดัการนนัทนาการกลางแจ้งมีความเก่ียวข้องเช่ือมโยง
ระหวา่งองค์ประกอบ 2 ประการท่ีแตกตา่งอยา่งชดัเจน คือ บคุคลและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 

 

ภาพประกอบ 3 นนัทนาการกลางแจ้งมุง่สนใจในจดุร่วมระหวา่งมิตมินษุย์ 
และมิตทิรัพยากรทางธรรมชาติ 

ท่ีมา : Moore & Driver, 2005 

พิกเกรม และเจนคิน (Pigram & Jenkins, 2006) กล่าวว่า นนัทนาการกลางแจ้งคือ
นนัทนาการท่ีเกิดขึน้กลางแจ้งทัง้ในสภาพแวดล้อมเมืองและชนบท นอกจากนี ้อิบราฮิม และโค้ด  
(Ibrahim & Cordes, 2008) กล่าวเพิ่มเติมว่า นนัทนาการกลางแจ้งเป็นรูปแบบท่ีมีส าคญัต่อการ
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ใช้ทรัพยากร ซึ่งทรัพยากรนัน้ ๆ สามารถจดัการได้โดยผ่านการจดัสิ่งแวดล้อมท่ีมีคณุภาพเพ่ือให้มี
ด าเนินการด้านนนัทนาการได้อยา่งยัง่ยืนและเกิดความพงึพอใจ 

1.2 วัตถุประสงค์ ความส าคัญและคุณค่าของนันทนาการกลางแจ้ง 
1.2.1 วัตถุประสงค์ และความส าคัญของนันทนาการกลางแจ้ง 

พลมัเมอร์ (Plummer, 2009) กล่าวว่า ค าวา่ นนัทนาการกลางแจ้งท่ีใช้จะมีความ
สอดคล้องท่ีนา่สงัเกตและการพิจารณาถึงพฤตกิรรมท่ีวา่ 

- มีความเก่ียวข้องกบัการเข้าร่วมอย่างสมคัรใจตอ่กิจกรรมในเวลาวา่ง 
- เกิดขึน้กลางแจ้ง 
- การรวบรวมปฏิสมัพนัธ์ของคนกบัสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาตเิข้าด้วยกนั 

เจนเซ่น  (Jensen, 1995 as cited in Plummer, 2009)กล่าวว่า นันทนาการ
กลางแจ้ง คือ กิจกรรมการใช้เวลาว่างกลางแจ้งท่ีมีการเข้าร่วมอย่างสมคัรใจ ซึ่งมีความสมัพนัธ์
ระหว่างปฏิสัมพันธ์ของบุคคลกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ  คุณลักษณะท่ีจดัขึน้นัน้ด าเนินการ
เพ่ือให้เห็นคณุค่าของนนัทนาการกลางแจ้งถึง วตัถุประสงค์ 5 ประการของนนัทนาการกลางแจ้ง 
คือ 

1) ท าให้เห็นถึงคณุค่าของธรรมชาติ นนัทนาการกลางแจ้ง ช่วยในการสร้าง
ความรู้และความเข้าใจท่ีเพิ่มขึน้ตอ่กระบวนการท่ีเก่ียวข้องกบัระบบนิเวศน์ ซึง่กลา่วคือ การพฒันา
ความรู้สกึตระหนกัถึงสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาตท่ีิมีอิทธิพลตอ่มนษุย์ 

2) ท าให้เกิดความพึงพอใจและความเพลิดเพลินของบคุคลนัน้ๆ นนัทนาการ
กลางแจ้งเป็นส่ือให้บุคคลมีประสบการณ์ทางธรรมชาติให้ได้รับความเพลิดเพลินและการเพิ่ม
คณุคา่ให้เกิดขึน้ได้เอง   

3) สร้างสมรรถภาพทางกาย นนัทนาการกลางแจ้งจะสร้างโอกาสให้เกิดการ
เข้าร่วมกิจกรรมทางกาย   

4) ท าให้เกิดรูปแบบของพฤติกรรมในแง่บวก นันทนาการกลางแจ้ง จะ
ปลกูฝังการเคารพตอ่ความคดิเห็น  การเห็นใจผู้ อ่ืน และความจริงท่ีน าไปสูผู่้ เข้าร่วมและผู้จดั   

5) ท าให้เกิดการให้บริการ นันทนาการกลางแจ้ง จะสร้างโอกาสในการใช้
ศีลธรรมและคณุคา่ทางจริยธรรมท่ีจะน าไปสู่สิ่งแวดล้อม  การให้บริการควรจะให้ความส าคญักับ
วตัถปุระสงค์และความมีน า้ใจเป็นนกักีฬาท่ีสง่เสริมจากนนัทนาการกลางแจ้งนี ้

สอดคล้องกบั โฮล์เมสและสมิธ (Holmes & Smith, 1973 as cited in Plummer, 
2009) ระบถุึงวตัถปุระสงค์จากการศกึษากลางแจ้ง ประกอบด้วย 

1) มีแนวความคดิของตวัเองมากขึน้ 
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2) ตระหนกัรู้และมีมมุมองส าหรับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 
3) การเรียนรู้การผจญภยั 
4) การส่ือสาร 
5) การเปล่ียนแปลงพฤตกิรรม 
6) การสนใจในชีวิตท่ียืดยาวและทกัษะเพ่ือพฒันาในการใช้เวลาวา่ง 
7) ความคดิสร้างสรรค ์
8) การพฒันาภายในบคุคล (แรงบนัดาลใจ) 

1.2.2 คุณค่าของนันทนาการกลางแจ้ง 
สุวิมล ตัง้สัจจพจน์ (2558)ได้กล่าวถึงคุณค่าของนันทนาการกลางแจ้งมีความ

เก่ียวข้องกบัแตล่ะแนวคดิท่ีแยกออกจากกนัและรวมกนั ดงันี ้ 
1.2.2.1 คณุค่าทางจิตวิทยาสงัคม  คณุค่าของกิจกรรมกลางแจ้งเป็นสิ่งท่ีดี

ท่ีสุดท่ีน ามาซึ่งบุคคลไปสู่กลุ่ม  (Ewert, 1987 อ้างถึงใน สุวิมล ตัง้สัจจพจน์, 2558) ชีใ้ห้เห็นถึง
ประโยชน์ด้านความสามารถทางจิตวิทยาของนนัทนาการกลางแจ้งแบบผจญภยัท่ีมีอยูคื่อ แนวคิด
ของตนเอง ความมัน่ใจ ประสิทธิภาพในตนเอง การแสวงหาสิ่งท่ีต่ืนเต้นเร้าใจ การค้นพบตวัเอง สขุ
ภาวะและการทดสอบบุคคล  ประโยชน์ด้านความสามารถทางสงัคม ประกอบด้วย ความอดทน 
การประสานงานในกลุ่ม การยอมรับผู้ อ่ืน การส่ือสาร การสะท้อนกลับด้านพฤติกรรม มิตรภาพ
และความสมัพนัธ์ระหวา่งกนั 

1.2.2.3 คณุค่าทางกายภาพ  คณุค่าทางกายภาพของนนัทนาการกลางแจ้ง
ประกอบด้วย ประโยชน์ของการออกก าลงักาย การพฒันาความอดทนและการเพิ่มการท าหน้าของ
กล้ามเนือ้หวัใจซึ่งโดยการเพิ่มความแข็งแรงและอดทนท่ีมาจากพลงังาน การเพิ่มกล้ามเนือ้ การ
เพิ่มการไหลเวียนออกซิเจนไปสมองและความรู้สึกมีสุขภาวะทางกาย  ประโยชน์ทางกายภาพอ่ืน
จะเป็นการท าให้สมรรถภาพ ทกัษะ ความแข็งแรง การท างานประสานงาน การออกก าลงักายและ
ความสมดลุท่ีดี 

1.2.2.3 คณุค่าทางอารมณ์  อารมณ์และทศันคติเป็นหนึ่งในการพฒันาโดย
ผ่านการแสวงหากลางแจ้งท่ีเก่ียวข้องกับตนเอง ผู้ อ่ืนไปสู่สังคมและไปสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถ
เพิ่มการรับรู้ความสมัฤทธ์ิผล การเอาชนะความเครียด การค้นพบการผ่อนคลาย การเพิ่มแนวคิด
ในตนเองหรือการสนกุสนานในประสบการณ์ นนัทนาการกลางแจ้งอาจจะพฒันาทศันคติใหม่ๆท่ี
ไปสูส่มาชิกของกลุม่เพราะมีความใกล้ชิดของแตล่ะบคุคลในงานท่ีท าให้บรรลุผลได้ไมง่่าย 
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1.2.2.4 คุณค่าทางจิตใจ  การเพิ่มความรู้จากการแสวงหากลางแจ้งท่ีมี
คณุภาพประกอบด้วยความรู้ของตนและแนวคิดของตนท่ีมีความรู้ในการวดัความปลอดภัยและ
ความจ าเป็นในการท าตาม รวมถึงความรู้ด้านทักษะท่ีเก่ียวข้องกับคุณค่าทางกายภาพ  ความรู้
ด้านทักษะกลางแจ้งความจะรวมไปถึงความรู้ของสิ่งแวดล้อมท่ีกิจกรรมเกิดขึน้  ภูมิอากาศ พืช 
สตัว์ ภเูขาและข้อมลูเก่ียวกบัดนิ คณุภาพของน า้และการเปล่ียนแปลงระบบนิเวศน์ท่ีท าให้บคุคลมี
ความเข้าใจสิ่งมีชีวิตท่ีมีอยูบ่นโลกและมีประสบการณ์อ่ืน ๆ ท่ีสนใจมากกวา่นี ้
 
กิจกรรมที่ 1 สัมผัสธรรมชาต ิ

เวลา    45 นาที 

วัสดุอุปกรณ์ (Leisure Objects) 

1. ผ้าปิดตา 

2. บริเวณท่ีมีต้นไม้ปกคลมุ 

3. ชิน้สว่นธรรมชาติท่ีหาได้ในพืน้ท่ี (เชน่ เปลือกไม้ ท่อนไม้ ก่ิงไม้ เป็นต้น) 

4. สมดุบนัทึกกิจกรรมและรายละเอียดในฐาน 

5. ปากกา 

วิธีด าเนินกิจกรรม 

5. การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน (Interacting People) 

ผู้ น ากล่าวทักทายผู้ เข้าร่วมกิจกรรมและให้ผู้ เข้าร่วมจับคู่กัน หลังจากนัน้ให้
ผู้ เข้าร่วมตกลงกนัว่าใครจะเป็นปลาท ูใครจะเป็นปลาร้า และอธิบายกติกาว่า ผู้น าจะเล่านิทานให้
ผู้ เข้าร่วมแบมือซ้ายไว้มือซ้ายคูข่องตวัเอง สว่นมือขวาให้จบัติ่งหไูว้ เม่ือได้ยินช่ือปลาของตัวเอง ให้
น ามือท่ีจบัหไูว้ตีมือซ้ายของคูต่นเองท่ีแบอยู ่สว่นคูต้่องพยายามดงึมือออกก่อนท่ีจะโดนตีให้ได้  

6. โครงสร้าง (Structure)  

6.1 การบรรยายความรู้เก่ียวกบัวตัถปุระสงค์ คณุคา่และความส าคญัของนนัทนาการ
กลางแจ้ง 
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6.2 เกมกลางแจ้ง 

7. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วม (Relationship) 

ผู้ น าถามผู้ เข้า ร่วมว่า “ผู้ เข้า ร่วมคิดว่านันทนาการกลางแจ้งคืออะไร มี
วตัถปุระสงค์เพ่ืออะไร และมีความส าคญัอย่างไรกบัมนษุย์” เพ่ือน าไปสู่การบรรยายจากกระดาษ 
ฟลิปชาร์ท  

8. การเคล่ือนไหวของผู้เข้าร่วม (Animation)  

กิจกรรมท่ี 1.1 สมัผสัชิน้สว่นทางธรรมชาติ 

8.1 ผู้น ากิจกรรมอธิบายกิจกรรม โดยให้ผู้ เข้าร่วมจบัคู่กนั ให้ปิดตา 1 คน และอีกคน
เป็นผู้น า  

8.2 ให้ผู้ ท่ีเป็นผู้น าจบัมือผู้ เข้าร่วมท่ีปิดตาไปสมัผสัชิน้ส่วนท่ีได้ก าหนดไว้ ซึง่ผู้ เข้าร่วม
ท่ีถูกปิดตาสมัผสัชิน้ส่วนนัน้แล้วต้องพยายามจ าให้ได้ว่าเป็นรูปลกัษณะอย่างไร  
(ผู้ เข้าร่วมท่ีปิดตาสามารถนบัก้าวได้) 

8.3 หลังจากนัน้ให้กลับมายังจุดเร่ิมต้น ผู้ เข้าร่วมท่ีปิดตาสามารถเปิดตาดวงตาได้ 
และพยายามท่ีจะหาชิน้ส่วนชิน้ท่ีเขาสมัผสัก่อนหน้านี ้ถ้าสามารถค้นหาได้เจอได้ 
1 คะแนน 

8.4 ให้สลบักนัเป็นผู้ ปิดตา และผู้น า จนกวา่ครบก าหนดเวลา 

กิจกรรมท่ี 1.2 สมัผสัต้นไม้ 

8.5 ให้ปฏิบตัิในลกัษณะเดียวกนักับ กิจกรรมท่ี 1.1 โดยเปล่ียนสิ่งท่ีสมัผสัเป็นต้นไม้
ในบริเวณท่ีก าหนด 

8.6 ผู้น าสรุป บนัทกึคะแนน และให้ผู้ เข้าร่วมบนัทึกสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากกิจกรรมน ามาส่ง
ในครัง้ตอ่ไป 

กิจกรรมที่ 2 ผู้พทัิกษ์ป่า 

เวลา    45 นาที 
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วัสดุอุปกรณ์ (Leisure Objects) 

1. วสัดท่ีุแสดงสญัลกัษณ์เป็นกระตา่ย 

2. อปุกรณ์ท่ีท าให้เกิดเสียงเม่ือเคล่ือนไหว 

3. สมดุบนัทึกกิจกรรมและปากกา 

วิธีด าเนินกิจกรรม 

1. การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน (Interacting People) 

ผู้ น ากล่าวทักทายผู้ เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ น าสั่งให้ผู้ เข้าร่วมปรบมือตามจ านวนท่ี
ก าหนดให้ และหากผู้น าสัง่วา่ “อาสาทอ่งเท่ียว” ให้ผู้ เข้าร่วมชมืูอขวาขึน้พร้อมพดูวา่ “เฮ้” 

2. โครงสร้าง (Structure)  

2.1 เกมกลางแจ้ง 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วม (Relationship) 

ผู้น าถามผู้ เข้าร่วมวา่ “ผู้ เข้าร่วมคิดวา่ท าไมในป่าถึงเงียบ” เพ่ือน าไปสู่การอธิบาย
กิจกรรม 

4. การเคล่ือนไหวของผู้เข้าร่วม (Animation)  
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4.1. ผู้น ากิจกรรมอธิบายกิจกรรม โดยให้ผู้ เข้าร่วมแบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่มเท่ากนัเป็นทีม A และ 
B  

4.2. หลังจากนัน้จินตนาการว่ามีกระต่าย (วัตถุท่ี เป็นสัญลักษณ์)ก าลงันอนอยู่ใกล้กับสุนัข
จิง้จอก และผู้พิทกัษ์ป่าอยูต่รงกลางระหวา่งของกระตา่ยโดยมีฝงูสนุขัจิง้จอกล้อมรอบ 

4.3. ก าหนดให้ตวัแทนผู้ เล่นของทีม A  1 คนเป็นผู้พิทกัษ์ป่าถกูปิดตาและอยู่ตรงกลางของวง
โดยห่างจากกระต่าย(วัตถุสัญลักษณ์) ประมาณ 6-8 ก้าว แล้วให้ผู้ เข้าร่วมทัง้หมดของ
ทีม Bมีบทบาทเป็นสนุขัจิง้จอก  

4.4. เม่ือผู้น าบอกให้เร่ิมกิจกรรมโดยจบัเวลาในการแขง่ขนัของแตล่ะทีม 

4.5. ให้ผู้ ท่ีเป็นสนุขัจิง้จอกทีละคน(ทีม B)พยายามท่ีจะเข้าใกล้และสมัผสัวตัถใุห้ได้ เม่ือผู้ เล่น
ท่ีถูกปิดตา(ทีม A)ได้ยินสุนขัจิง้จอก จะต้องใช้นิว้ชีท้ิศทางของสุนขัจิง้จอกท่ีเข้ามา หาก
การระบทุิศทางจากการชีน้ัน้ถกูต้อง สนุขัจิง้จอกตวันัน้ต้องออกจากการเล่นของกิจกรรม
นัน้ จนสุนขัจิง้จอกออกจากกิจกรรมทัง้หมด หรือสุนขัจิง้จอกสามารถสัมผสักระต่ายได้
หมดทกุตวั ถือเป็นอนัสิน้สดุของทีมนัน้ สลบัทีมเลน่จนครบก าหนดเวลา 

4.6. ถ้าสุนขัจิง้จอกสามารถสมัผสักระต่ายจะได้ 2 คะแนนและสุนขัจิง้จอกถูกชีจ้ากผู้พิทกัษ์
ป่าได้ถกูต้องจะถกู -1 คะแนน  

4.7. ผู้น าสรุป บนัทึกคะแนน และให้ผู้ เข้าร่วมบนัทึกสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากกิจกรรมน ามาส่งในครัง้
ตอ่ไป 

 

กิจกรรมท่ี 3 บงิโกธรรมชาต ิ

เวลา    30 นาที 

วัสดุอุปกรณ์ (Leisure Objects) 

1. บตัรภาพบงิโกท่ีมีรูปของสิ่งตา่งๆท่ีพบได้ตามธรรมชาตใินแตล่ะพืน้ท่ี 

2. กล้องถ่ายรูปหรือโทรศพัท์มือถือท่ีสามารถถ่ายรูปได้ 

3. ปากกา 
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วิธีด าเนินกิจกรรม 

1. การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน (Interacting People) 

ผู้น ากล่าวทกัทายผู้ เข้าร่วมกิจกรรมและให้ผู้ เข้าร่วมจบัมือกันเป็นวงกลมวงเดียว   
หลงัจากนัน้ผู้น าอธิบายกิจกรรมโดยก าหนดให้ดงัตอ่ไปนี ้

ผู้น าสัง่วา่ “1” ให้ผู้ เข้าร่วมกระโดดเท้าคูไ่ปทางด้านซ้ายมือ 1 ครัง้พร้อมๆกนั  

ผู้น าสัง่วา่ “2” ให้ผู้ เข้าร่วมกระโดดเท้าคูไ่ปทางด้านขวามือ 1 ครัง้พร้อมๆกนั 

ผู้น าสัง่วา่ “3” ให้ผู้ เข้าร่วมกระโดดเท้าคูไ่ปทางด้านหน้า 1 ครัง้พร้อมๆกนั 

ผู้น าสัง่วา่ “4” ให้ผู้ เข้าร่วมกระโดดเท้าคูไ่ปทางหลงั 1 ครัง้พร้อมๆกนั 

ผู้น าสัง่วา่ “5” ให้ผู้ เข้าร่วมสลบัท่ีกนัแล้วจบัเป็นวงกลมเหมือนเดมิ  

ถ้าผู้น าจะสัง่เลขติดกัน เช่น 1 2 ให้ผู้ เข้าร่วม กระโดดไปทางด้านซ้าย 1 ครัง้
และกระโดดมาทางด้านขวาอีก 1 ครัง้ เป็นต้น ผู้ น าด าเนินการต่อไปเร่ือย จนผู้ เข้าร่วมเกิด
ความคุ้นเคยกนัละสนิทสนมกนั  

2. โครงสร้าง (Structure)  

2.1 เกมกลางแจ้ง 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วม (Relationship) 

ผู้น าถามผู้ เข้าร่วมว่า “ผู้ เข้าร่วมคิดวา่สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในบริเวณท่ีตนยืน
อยูต่อนนีน้า่จะมีอะไร” เพ่ือน าไปสูก่ารอธิบายกิจกรรม  

4. การเคล่ือนไหวของผู้เข้าร่วม (Animation)  

4.1 ผู้น ากิจกรรมอธิบายกิจกรรม โดยแจกบตัรภาพบงิโกให้ผู้ เข้าร่วมทกุคน 

4.2 หลังจากนัน้เร่ิมต้นให้ผู้ เข้าร่วมเดินไปรอบ ๆ ในสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติใน
บริเวณท่ีก าหนดให้ และสังเกตสิ่งต่างๆทางธรรมชาติท่ีแสดงบนบตัรภาพบิงโก
ตามเวลาท่ีก าหนด 
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4.3 เม่ือผู้ เข้าร่วมพบสิ่งท่ีตรงกับในบตัรภาพ ให้วงกลมในบตัรภาพบิงโกให้ตรงกบัสิ่ง
ท่ีเห็นเท่านัน้พร้อมถ่ายภาพประกอบเพ่ือใช้ในการตรวจสอบความถูกต้อง โดย
ผู้ เข้าร่วมท่ีสามารถวงกลมได้ทัง้แถวในทกุรูปแบบจะเป็นผู้ชนะของกิจกรรมนี ้ ซึ่ง
แถวท่ีได้คะแนน คือ แนวตัง้  แนวนอน หรือแนวทแยงมมุ 

4.4 ผู้น าสรุป และบนัทกึคะแนนของกิจกรรม 

 
กิจกรรมที่ 4 ล่าสมบัต ิ

เวลา    30 นาที 

วัสดุอุปกรณ์ (Leisure Objects) 

1. ใบงานท่ีเก่ียวกบัสิ่งตา่งๆในธรรมชาติ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1.1 ช่ือต้นไม้ 3 ชนิด 

1.2 สิ่งตา่งๆท่ีมีสีเหลือง 2 ชนิด 

1.3 ดอกไม้ท่ีมีสีแดง 1 ชนิด 

1.4 สิ่งท่ีสง่ผลกระทบตอ่การทอ่งเท่ียว 1 ชนิด 

1.5 สตัว์ท่ีพบ 3 ชนิด 

1.6 สิ่งตา่งๆท่ีมนษุย์สร้างขึน้ 3 ชนิด 

1.7 สิ่งตา่งๆท่ีท าด้วยมือ 2 ชิน้ 

1.8 ดอกไม้ 1 ชนิด 

1.9 สิ่งสวยงาม 1 อย่าง 

1.10 นก 1 ชนิด 

***สามารถปรับให้เหมาะสมตามพืน้ท่ีได้ 

2. สมดุบนัทึกกิจกรรมและรายละเอียดในฐาน 
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3. ปากกา 

วิธีด าเนินกิจกรรม 

1. การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน (Interacting People) 

ผู้น ากล่าวทกัทายผู้ เข้าร่วมกิจกรรมและให้ผู้ เข้าร่วมจบัคู่กัน หลงัจากนัน้ผู้น าจะ
ก าหนดหวัข้อในการพูด เช่น จงัหวดัในประเทศไทย เป็นต้น ให้ผู้ เข้าร่วมสลบักันพูดตามหัวข้อท่ี
ผู้น าก าหนด โดยไมใ่ห้ซ า้กนัและไม่ช้าเกิน 3 วินาที หากช้าหรือซ า้กนัจะเป็นฝ่ายแพ้ในกิจกรรมนีไ้ป 
แต่ในกรณีท่ีไม่มีคนช้าหรือไม่ซ า้กัน ผู้น าจะเป่านกหวีด ถ้าใครท่ียงัไม่ได้พูด หรือก าลงัพูดค้างอยู่
จะเป็นฝ่ายแพ้ไป หลังจากนัน้ให้เปล่ียนคู่แล้วก าหนดหัวข้อในการพูดสลับกันใหม่ซึ่งผู้ น า
ด าเนินการตอ่ไปเร่ือย จนผู้ เข้าร่วมเกิดความคุ้นเคยกนัละสนิทสนมกนั  

2. โครงสร้าง (Structure)  

2.1 เกมกลางแจ้ง 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วม (Relationship) 

ผู้น าถามผู้ เข้าร่วมว่า “ผู้ เข้าร่วมคิดวา่สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในบริเวณท่ีตนยิน
อยูต่อนนีน้า่จะมีอะไร” เพ่ือน าไปสูก่ารอธิบายกิจกรรม  

4. การเคล่ือนไหวของผู้เข้าร่วม (Animation)  

4.1 ผู้น ากิจกรรมอธิบายกิจกรรม โดยแจกใบงานท่ีเก่ียวกับสิ่งต่างๆในธรรมชาติให้
ผู้ เข้าร่วมทกุคน 

4.2 หลังจากนัน้เร่ิมต้นให้ผู้ เข้าร่วมเดินไปรอบ ๆ ในสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติใน
บริเวณท่ีก าหนดให้ และสงัเกตสิ่งตา่งๆทางธรรมชาตติามใบงานท่ีได้ก าหนดไว้ 

4.3 เม่ือผู้ เข้าร่วมพบสิ่งท่ีตรงกบัในใบงานให้ผู้ เข้าร่วมเขียนช่ือสิ่งท่ีพบตามหวัข้อตา่งๆ
เหล่านัน้ลงในใบงานพร้อมถ่ายรูปประกอบเพ่ือการตรวจสอบความถูกต้อง เม่ือ
ครบก าหนดเวลาให้กลบัมายงัจดุเร่ิมต้น 

4.4 ผู้น าสรุปกิจกรรม และบนัทกึคะแนนของกิจกรรม 

การวัดการปฏิบัต ิ
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TA 1  มีความเช่ียวชาญในกิจกรรมกลางแจ้ง 
TA 2  มีความสามารถพืน้ฐานตอ่ประสบการณ์ท่ีเก่ียวกบักิจกรรมกลางแจ้ง 
TA 3  มีความเหมาะสมท่ีจะได้รับใบรับรองวิชาชีพ 
ES 2  มีการเรียนรู้เก่ียวกบัชีววิทยาตลอดเวลา  
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สัปดาห์ที่ 8 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการวางแผน การเขียนรายการน าเท่ียวของทอ่งเท่ียวชมุชน 

รูปแบบกิจกรรม   การเย่ียมชมสถานท่ีท่องเท่ียวของชมุชน 
(นนัทนาการกลางแจ้งอิงพืน้ดนิ (Land-based Outdoor Recreation)) 

เวลา     3 ชัว่โมง 

วัตถุประสงค์   

1. ให้ผู้ เข้าร่วมมีมีความรู้ ความเข้าใจถึงความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบัการท่องเท่ียว 
2. ให้ผู้ เข้าร่วมสามารถออกแบบและพฒันาโปรแกรมการทอ่งเท่ียวได้ 
3. ให้ผู้ เข้าร่วมสามารถวางแผนโปรแกรมการทอ่งเท่ียวท่ีน าไปใช้จริงได้ 
4. ให้ผู้ เข้าร่วมสามารถวางแผนในการอ านวยความสะดวก ควบคุมและดูแลให้

โปรแกรมการทอ่งเท่ียวประสบความส าเร็จได้ 
สถานที่ (Physical Setting) สถานท่ีท่องเท่ียวในชมุชนและพืน้ท่ีในร่ม 

เนือ้หา 

 การวางแผนจัดรายการน าเที่ยว (มนสัสินี บญุมีศรีสง่า, 2555) 

การเตรียมเส้นทาง ก่อนการจัดท ารายการน าเท่ียวในแต่ละเส้นทางผู้ จัดน าเท่ียว
จะต้องก าหนดเส้นทางท่ีจดัน าเท่ียว 

1. ส ารวจเส้นทางและศึกษาข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง เช่น ระยะทางตัง้แต่จุดเร่ิมต้น
จนถึงปลายทางระยะเวลาในการเดินทาง ความยากง่ายในการเดินทาง และสภาพของ
เส้นทาง จดุท่องเท่ียว จดุหยดุพกั จดุรับประทานอาหาร จดุพกัแรม สภาพร้านอาหารและท่ีพกั
แรม มาตรฐานในการบริการ และคณุภาพของการบริการ ฯลฯ สวสัดิการหรือบริการตา่ง ๆ ณ 
จดุหยดุพกั เช่น ห้องน้า ร้านขายของท่ีระลกึ และสิ่งท่ีดงึดดูใจนกัทอ่งเท่ียว ข้อมลูทางวิชาการ
ของแหลง่ทอ่งเท่ียวในเส้นทาง เพ่ือบรรยาย ประกอบการนาชม พาหนะท่ีควรใช้ในการเดนิทาง 

2. ก าหนดกิจกรรมการท่องเท่ียว สาหรับรายการโดยอาศัยข้อมูลท่ีได้จาก
การศึกษาส ารวจ เช่น แวะซือ้ผลไม้ตามฤดูกาลระหว่างการเดินทาง หรือการล่องแพ ด าน า้ 
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รับประทานอาหารพืน้เมือง ฯลฯ อปุกรณ์ส าคญัในการเตรียมเส้นทางสาหรับผู้จดันาเท่ียว คือ 
แผนท่ีชนิดตา่ง ๆ ทัง้แผนท่ีภมูิศาสตร์ แผนท่ีทางหลวง แผนท่ีจงัหวดั ฯลฯ 

3. การวางแผนจัดรายการน าเท่ียวท่ีดี มีขัน้ตอนเร่ิมตัง้แต่ การวิจัยและการ
วางแผนเพ่ือเลือกแหล่งท่อง เท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวสนใจ การเตรียมและก าหนดเส้นทางท่ีจดันา
เท่ียว ก าหนดกิจกรรมการทอ่งเท่ียว การก าหนดวันระยะเวลาท่ีใช้ในการทอ่งเท่ียว ท่ีส าคญัคือ 
คณุภาพของการบริการ ราคาในความรู้สกึของลกูค้า 

 ชนิดของรายการน าเที่ยว 

 รายการน าเท่ียวสามารถแบง่ออกได้เป็น 3 ชนิด ดงันี ้

1. รายการน าเท่ียวชนิดย่อ หรือ Summary Itinerary เป็นรายการน าเท่ียวท่ี
เขียนเฉพาะเส้นทางและจดุทอ่งเท่ียวท่ีส าคญั ๆ พร้อมวนัเดนิทางไปและกลบัหรือบอกจ านวน
วนัเดนิทางทอ่งเท่ียว โดยไมร่ะบรุายละเอียดอ่ืน ๆ 

 

ภาพประกอบท่ี 1 Summary Itinerary  

การเขียนรายการน าเท่ียวแบบก าหนดเป็นตารางท่ีบอกการท่องเท่ียวอย่างละเอียด
แบง่ออกเป็น 2 รูปแบบยอ่ย ๆ คือ 

1.1 แบบ Outline Itinerary เป็นการเขียนรายการน าเท่ียวท่ีบอกก าหนดการ
ทอ่งเท่ียวแตล่ะวนัอยา่งไมมี่รายละเอียด 
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ภาพประกอบท่ี 2 Outline Itinerary 

1.2 แบบ  Descriptive Itinerary เป็นการเขียนรายการน า เท่ี ยว ท่ีบอก
ก าหนดการทอ่งเท่ียวแตล่ะวนัอย่างรายละเอียด ตามเวลาท่ีก าหนดอยา่งคร่าว ๆ 

2. รายการน าเท่ียวส าหรับลูกค้า หรือ Detailed Passenger Itinerary (DPI) 
หรือPassenger Itinerary เป็นรายการน าเท่ียวท่ีเขียนข้อมูลอย่างละเอียดเพียงพอท่ีจะให้
ลูกค้าทราบว่าเขาจะท าอะไรบ้างในแต่ละวัน ตัง้แต่เร่ิมออกเดินทางจนกระทั่งสิน้สุดการ
เดนิทาง เพ่ือลกูค้าจะได้วางแผนและเตรียมตวัเดนิทางได้อยา่งถกูต้อง 
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3. รายการน าเท่ียวส าหรับผู้ ปฏิบัติงาน Operating Itinerary เป็นรายการน า
เท่ียวท่ีทางบริษัทน าเท่ียวจดัท าขึน้เพ่ือเป็นคูมื่อในการท างานของมคัคเุทศก์หรือ หวัหน้าทวัร์
และคนขบัรถ ดงันัน้ข้อมลูในรายการน าเท่ียวจะละเอียดมาก 

 การวางแผนเส้นทางการเดนิทาง 

1. เส้นทางการเดินทางท่ีเรียกว่า Hub and Spoke Itinerary การจดัรายการน าเท่ียว
โดยเลือกใช้เส้นทางการเดินทางรูปแบบนี ้เหมาะสาหรับการจดัน าเท่ียวประมาณ 2-4 วนั โดยมีท่ี
พกัเดียวตลอดการเดินทาง ในแตล่ะวนัคณะเดินทางจะต้องออกเดินทางจากท่ีพกัในช่วงเช้า และ
จะกลบัมาท่ีพกัพกัเดมิในตอนเย็น 

 

ภาพประกอบท่ี 3 Hub and Spoke Itinerary 

2. เส้นทางการเดินทางท่ีเรียกว่า The Circle Tour คือ การจัดรายการน าเท่ียวโดย
เลือกใช้เส้นทางการเดินทางรูปแบบนี ้จะต้องเปล่ียนท่ีพักทุกวัน หรือวันเว้นวัน  เหมาะส าหรับ
รายการน าเท่ียวท่ีต้องใช้เวลาในการเดินทางมากกว่ารูปแบบท่ี 1 โดยจะเร่ิมเดินทางจากจุดหนึ่ง
แล้วเดนิทางตอ่ไปเร่ือย ๆ เป็นวงรอบ แล้วกลบัมาท่ีจดุเดมิอีกครัง้หนึง่เพ่ือเดนิทางกลบั 
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ภาพประกอบท่ี 4 The Circle Tour 

3. เส้นทางการเดินทางท่ีเรียกว่า An Open Jaw Itinerary การเดินทางรูปแบบนีจ้ะ
คล้ายคลึงกับรูปแบบท่ี 2 แต่สถานท่ีท่ีออกเดินทางจะแตกตา่งจากสถานท่ีเดินทางกลบั เหมาะสา
หรับการเดนิทางระหวา่งประเทศท่ีใช้ระยะทางไกล และใช้ระยะเวลานาน 

 

ภาพประกอบท่ี 5 An Open Jaw Itinerary 

วัสดุอุปกรณ์ (Leisure Objects) 

1. แผนท่ีชมุชน 
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2. รายละเอียดเก่ียวกบัแหลง่ท่องเท่ียวของชมุชน 

3. สไลด์บรรยายเก่ียวกบัการวางแผนจดัรายการน าเท่ียว 

4. กระดาษฟลิปชาร์ท 

5. ปากกาเขียนฟลิปชาร์ท 

6. สมดุบนัทึกกิจกรรมและปากกา 

วิธีด าเนินกิจกรรม 

1. การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน (Interacting People) 

ผู้น ากล่าวทกัทายผู้ เข้าร่วมกิจกรรมและผู้น าแบง่ผู้ เข้าร่วมเป็นกลุ่มละ 10-12 คน
แล้วจบัมือกนัเป็นวงกลม หลงัจากนัน้ให้ผู้ เข้าร่วม 1 คนอยู่กลางวงพร้อมกบักระดาษหนงัสือพิมพ์
ม้วน เม่ือได้ยินสญัญาณเร่ิมให้ผู้ เข้าร่วมท่ีนัง่ล้อมวงพดูช่ือผู้ เข้าร่วม(ภายในวง) และผู้ เข้าร่วมท่ีอยู่
ตรงกลางวงต้องรีบใช้หนงัสือพิมพ์แตะขาคนถูกเรียกช่ืออย่างรวดเร็วก่อนท่ีเขาจะเรียกช่ือคนอ่ืน
ตอ่ไป ถ้าคนท่ีถกูเรียกช่ือพดูช้า ถกูแตะ ก็จะต้องมายืนกลางวงแทน 

2. โครงสร้าง (Structure)  

2.1 การวางแผนจดัรายการน าเท่ียว (มนสัสินี บญุมีศรีสง่า, 2555) 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วม (Relationship) 

ผู้ น าถามผู้ เข้าร่วมว่า “ถ้ามีนักท่องเท่ียวเข้ามาติดต่อให้เราแนะน าสถานท่ี
ท่องเท่ียว เราจะแนะน าให้นักท่องเท่ียวคนนัน้ไปสถานท่ีใด” เพ่ือน าไปสู่การบรรยาย และระดม
ความคดิตอ่ไป  

4. การเคล่ือนไหวของผู้เข้าร่วม (Animation)  

ขัน้ตอนการเตรียมข้อมูล 

4.1 ผู้น ากิจกรรมก าหนดสถานท่ีในการเดินทางเพ่ือเย่ียมสถานท่ีท่องเท่ียวในชุมชน
จากการระดมความคดิของผู้ เข้าร่วม 
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4.2 ผู้น ากิจกรรมแบ่งกลุ่มผู้ เข้าร่วมออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 6-8 คน แล้วให้ผู้ เข้าร่วม
ระดมความคิดเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวของชมุชนมีอะไรบ้างลงในกระดาษฟลิป
ชาร์ท พร้อมสง่ตวัแทนในการน าเสนอให้กบัผู้ เข้าร่วมทัง้หมดได้ฟัง 

4.3 ผู้น ากิจกรรมสรุปสถานท่ีท่องเท่ียวของชุมชมท่ีมีทัง้หมดจากการระดมความคิด
ของผู้ เข้าร่วมลงในกระดาษฟลิปชาร์ทเพ่ือน าไปสู่การก าหนดสถานท่ีท่องเท่ียวใน
ชมุชนท่ีจะเย่ียมชม 

ขัน้วางแผนจัดรายการน าเที่ยวในชุมชน 

4.4 ผู้น ากิจกรรมให้ผู้ เข้าร่วมในแตล่ะกลุ่มระดมความคิดในการสร้างรายการน าเท่ียว
ชนิดย่อ หรือ Summary Itinerary พร้อมกบัวางแผนเส้นทางการเดินทาง (รูปแบบ
เส้นทางการเดินทางใดก็ได้) ลงในกระดาษฟลิปชาร์ท หลังจากนัน้ส่งตวัแทนใน
การน าเสนอให้กบัผู้ เข้าร่วมทัง้หมดได้ฟัง 

4.5 ผู้น ากิจกรรมให้ผู้ เข้าร่วมในแตล่ะกลุม่ระดมความคิดในการสร้าง รายการน า
เท่ียวส าหรับลูกค้า หรือ Detailed Passenger Itinerary (DPI) หรือ Passenger 
Itinerary โดยให้เขียนข้อมูลอย่างละเอียดพร้อมบรรยายว่านักท่องเท่ียวท า
อะไรบ้างในแต่ละวัน ตัง้แต่เร่ิมออกเดินทางจนกระทั่งสิน้สุดการเดินทางลงใน
กระดาษฟลิปชาร์ท พร้อมสง่ตวัแทนในการน าเสนอให้กบัผู้ เข้าร่วมทัง้หมดได้ฟัง 

4.6 เม่ือสิน้สุดการปฏิบตัิกิจกรรมให้ผู้ เข้าร่วมบนัทึกกิจกรรมและผู้น าสรุปกิจกรรม
ทัง้หมด 

การวัดการปฏิบัต ิ

FK 1  มีความรู้ ความเข้าใจถึงความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบัการทอ่งเท่ียว  
PM 1  สามารถออกแบบและพฒันาโปรแกรมได้ 
PM 2  สามารถน าโปรแกรมไปใช้ได้ 
PM 3  สามารถอ านวยความสะดวก ควบคมุและดแูลให้โปรแกรมประสบความส าเร็จ

ได้ 
เอกสารอ้างอิง 

มนสัสินี บญุมีศรีสง่า. (2555). หลกัการมคัคเุทศก์. เอกสารประกอบการสอน , 273-291.  
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