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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะการเป็นวิทยากรนันทนาการ

ของนักศกึษาสถาบันการพลศกึษา กระทรวงทอ่งเทีย่วและกฬีา กลุม่ทีใ่ชเ้ปน็นกัศกึษาคณะวทิยาศาสตร์
การกีฬาและสุขภาพ จำานวน 104 คน เครื่องมือที่ใช้มี 2 ฉบับ ประกอบด้วย แบบสอบถามสภาพ
สมรรถนะการเปน็วทิยากรนันทนาการ และ แบบสอบถามความตอ้งการพฒันาสมรรถนะการเป็นวทิยากร
นันทนาการ วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า
โปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะการเป็นวิทยากรนันทนาการของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา กระทรวง
ท่องเที่ยวและกีฬา ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) หลักการและเหตุผล 2) จุดมุ่งหมาย
ของโปรแกรม 3) โครงสร้างของโปรแกรม 4) เนื้อหาสาระตามการฝึกอบรม 5) วิธีการและขั้นตอนการ
ฝึกอบรม 6) สื่อประกอบการอบรม 7) การประเมินผล ได้โปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะการเป็นวิทยากร
นันทนาการจำานวน 9 ชุดฝึกอบรม
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Abstract
This research aims to develop the recreation resource person competency  

enhancement program for the students. The sample consists of 104 students of the Faculty 
of Sports and Health Science, while the research tools are the questionnaires on 1) the 
recreation resource person competency and 2) the need for the recreation resource person 
competency development. It is revealed by the analysis through the statistics, percentage, 
mean and standard deviation as follows: It consists of 1) principle and rationality, 2) program 
objectives, 3) program structure, 4) contents of nine training packages, 5) training methods 
and procedures, 6) training materials, and 7) assessment and the recreation resource person 
competency enhancement program of nine training modules.

Keywords: Competency, Recreation, Resource Person, Competency Enhancement Program.

บทนำา
สถาบันการพลศึกษา กระทรวงการ

ท่องเที่ยวและกีฬา มีหน้าที่ในการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรีทางด้านพลศึกษา และด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ โดยมีเป้าหมาย
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะ
ส่วนบุคคล (Attributes) ตามที่หลักสูตรกำาหนด 
และนำา ไปปฏบัิตงิานใหป้ระสบความสำาเรจ็ในการ
ประกอบอาชีพ นักศึกษาเป็นส่วนหน่ึงที่ช่วยขับ
เคล่ือนให้องค์กรดำาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 
ผลิตภาพและผลผลิตของงานเกิดจากนักศึกษา 
(Productivity through people) ที่แสดงถึงความ
เป็นเลิศ (Excellence) หรือการปฏิบัติงานที่
เหนือกว่า (Superior Performance) (Boyatzis,  
1982: 58 ; Spencer and Spence, 1993: 7) 
ซึ่งสำานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (2554: 
13-14) ได้ต้ังเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์สำาหรับ
การพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งในระยะ
ยาวและระยะสั้น ซึ่งในระยะสั้น (2551 - 2554) 
ตั้งเป้าหมายไว้ว่า ผู้สำาเร็จการศึกษาต้องมีงานทำา 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และยุทธศาสตร์ในระยะ

ยาว (2551-2565) ตั้งเป้าหมายว่าการปฏิรูป
ยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อ
ชว่ยแกไ้ขปญัหาวกิฤตเิศรษฐกจิโดยเฉพาะอยา่งยิง่
เรือ่งการวา่งงาน ดงันัน้สถาบนัการศกึษาทีอ่ยูภ่าย
ใตก้ารกำากบัดแูลของสำานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาทุกแห่งจึงต้องเร่ง ผลิตและพัฒนาขีด
ความสามารถบณัฑติใหม้คีณุภาพและมสีมรรถนะ
สากลเพื่อการแข่งขันในระดับนานาชาติ

ผลการสำารวจของสถาบนัพลศกึษา พบวา่  
มีปัญหาเกี่ยวกับศักยภาพของนักศึกษาที่สำาเร็จ
การศึกษาหลายประการคือ 1) จำานวนนักศึกษา
ที่สมัครเข้าเรียนในสถาบันพลศึกษามีจำานวนน้อย  
2) กระบวนการจัดการเรียนการสอนในบาง
วิทยาเขตขาดความเอาใจใส่ ทำาให้คุณภาพและ
มาตรฐานของนกัศึกษาต่ำา 3) ขาดการจดักจิกรรม
การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ 4) ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนนักศึกษาต่ำา 5) คุณภาพ
ของนักศึกษาที่จบการศึกษามีคุณภาพที่ต่ำา ด้วย
ปัจจัยดังกล่าวเป็นผลให้บัณฑิตจากสถาบัน
พลศึกษามีงานทำาที่ต่ำากว่าเป้าหมาย ที่สำานักงาน
คณะกรรมการอดุมศกึษาตัง้ไว ้อาทเิชน่ ในป ีพ.ศ.
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2552 มีนักศึกษาที่สำาเร็จการศึกษาจากคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพมีงานทำาร้อยละ 
70.36 คณะศกึษาศาสตร ์มงีานทำารอ้ยละ 67.95 
และคณะศิลปะศาสตร์ มีงานทำาร้อยละ 65.38 
(สถาบันการพลศึกษา, 2553: 16 – 20) และ
มีปัจจัยเสริมที่ส่งผลให้เกิดปัญหาต่อกระบวนการ
การผลิตบัณฑิต ตามองค์ประกอบต่างๆ คือ  
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่มาจาก  
1) อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกที่ประจำา
ในแต่ละวิทยาเขต ต่ำากว่าร้อยละ 30 ตามเกณฑ์
ที่กำาหนด 2) ผู้บริหารด้านวิชาการทั้งระบบยัง
ไม่สามารถขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอน
อย่างเต็มศักยภาพ 3) จำานวนนักศึกษาบางสาขา
วิชามีน้อยกว่ากลุ่มละ 20 คน เช่น สาขาผู้นำา
นันทนาการ วิทยาเขตอุดรธานีและวิทยาเขต
มหาสารคาม สาขาการจัดการกีฬา วิทยาเขต
เพชรบูรณ์ สาขาการฝึกสอนกีฬา วิทยาเขต
เชียงใหม่ เป็นต้น 4) ศักยภาพของบณัฑติด้านการ
สื่อสาร โดยเฉพาะภาษาอังกฤษยังไม่พร้อมที่จะ
ทำางาน และแข่งขันได้ใน การเปิดประเทศรองรับ
ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ.2558 องค์ประกอบ
ที่ 3 กิจกรรมการพัฒนา นักศึกษา มีปัญหาอัน
เป็นผลมาจาก 1) สถาบันการพลศึกษามีการ
จัดโครงการเพื่อพัฒนานักศึกษาแต่ไม่มีการนำา 
ผลการประเมินไปปรับปรุงหรือพัฒนาการจัดการ 
ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 2) ไม่มีการติดตาม
และประเมินผลการจัดบริการให้คำาปรึกษาด้าน
ข้อมูลข่าวสารด้านกิจการนักศึกษา นอกจากนี้ 
ยังมีผลการประเมินคุณภาพระดับคณะวิชา 
ส่วนกลางของสถาบันการพลศึกษาที่ปรากฏว่า  
ทั้งสามคณะวิชาได้แก่คณะวิทยาศาสตร์การ
กีฬาและสุขภาพ คณะศิลปะศาสตร์และคณะ
ศึกษาศาสตร์ มีตัวช้ีวัดคุณภาพได้แก่ ระบบ
และกลไกลการจัดการเรียนการสอน ระบบและ
กลไกลการพัฒนาความสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน
ตามคุณลักษณะของบัณฑิต ระดับความสำาเร็จ

ของการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับ
นักศึกษา คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
ระบบกลไกลการให้คำาปรึกษาและบริการด้าน
ข้อมูลข่าวสารและระบบกลไกลการส่งเสริม
กิจกรรมนักศึกษา ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่
สำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศกึษา (องคก์ารมหาชน) ไดก้ำาหนดไว้ (สถาบนั
การพลศึกษา, 2553: 42-47) 

จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษาของ
สถาบันการพลศึกษา ผู้วิจัยจึงแสวงหาแนวทาง
แก้ไขปัญหา โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาสมรรถนะของ
นักศึกษาเป็นสำาคัญ เนื่องจากเป็นสิ่งที่สามารถ
ช่วยให้นักศึกษาประสบความสำาเร็จในการทำางาน
ในสายอาชีพตามมาตรฐานที่ถูกคาดหวัง โดย
การนำาความรู้ ทักษะ คุณลักษณะและเจตคติ  
ไปใช้แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม (Delles and 
Hes, 1995: 80 ; Hall and Jones, 1976: 5 ; 
Orth and Athey, 1999: 11) ประกอบกบัสถาบนั
การพลศกึษา ยงัไมม่โีปรแกรมในลกัษณะน้ีมาก่อน  
ผู้วิจัยจึงมีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาโปรแกรม 
สง่เสรมิสมรรถนะการเป็นวทิยากรนนัทนาการของ
นักศึกษา และนำาผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดกิจกรรม
ตามโปรแกรม ไปประยกุต์ใชใ้นการประกอบอาชพี 
เพื่อให้สามารถดำารงชีวิตอยู่ในสังคมโลกอนาคต 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ความมุ่งหมายการวิจัย
เพื่อพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะ

การเปน็วทิยากรนนัทนาการของนกัศกึษาสถาบนั
การพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ความสำาคัญของการวิจัย
ผลการวิจัยในครั้งน้ีจะส่งผลดีต่อการ
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พัฒนาสมรรถนะการเป็นวิทยากรนันทนาการ
ของสถาบันการพลศึกษา คือได้โปรแกรมส่ง
เสริมสมรรถนะการเป็นวิทยากรนันทนาการของ
นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่อง
เที่ยวและกีฬา นักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปสามารถ
พัฒนาสมรรถนะวิทยากรนันทนาการโดยการ
ศึกษาโปรแกรมนี้ด้วยตนเอง เป็นการสะดวก 
ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายและเมื่อยังไม่กระจ่างชัด
ก็สามารถนำาไปศึกษาทบทวนเพื่อให้เกิดความ
เข้าใจยิ่งขึ้น

แนวคิดทฤษฎี
จากการศึกษาเอกสารและงานวิ จัย

ที่ เกี่ยวข้องกับ การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริม
สมรรถนะการเป็นวิทยากรนันทนาการ ของ
นักศึกษา สถาบันการพลศึกษา สรุปได้ว่า  
1) สมรรถนะของวทิยากรนันทนาการ 5 สมรรถนะ 
คือ ความสามารถทางความคิด ทักษะด้าน
บุคลิกภาพ ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ ทักษะ
ด้านการบริหารจัดการ ทักษะเฉพาะเกี่ยวกับ
นันทนาการ (การพูดเพื่อการสื่อสาร กิจกรรม
กลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมวอล์คแรลลี่ เพลงและเกม)  
2) องค์ประกอบของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะ
การเป็นวิทยากรนันทนาการ 7 องค์ประกอบ
หลัก คือ หลักการและเหตุผล จุดมุ่งหมาย 
โครงสร้าง เนื้อหาสาระ วิธีการและขั้นตอนฝึก
อบรม สื่อประกอบการฝึกอบรมและการวัดและ
การประเมินผล 3) คู่มือการฝึกอบรมวิทยากร
นันทนาการ 9 ชุด คือ การปฐมนิเทศก่อนการฝึก
อบรม นันทนาการ การเป็นวิทยากรนันทนาการ 
หลกัการพดูเพือ่ปฏบิตัหินา้ทีว่ทิยากรนนัทนาการ 
เทคนิคการสอนเพลง เทคนคิการสอนเกม เทคนคิ
การสอนกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เทคนิคการสอน
กิจกรรมวอล์คแรลลี่ และกิจกรรมบูรณาการ และ 
4) วิธีการฝึกอบรมและพัฒนาคือ การบรรยาย 

บทบาทสมมุติ การปฏิบัติจริง การประชุมกลุ่ม
ย่อย การระดมสมองและการจัดกิจกรรมแบบ 
บูรณาการ (Lawson, 2011: 5–22, Goad, 
2010: 10, Boyatsis, 1982: 21, Goel, 2006: 
41, Knowles, 1973: 199, Miller, 2002: 574, 
Katz, 1974: 90, Robbins, Bradley, Spicer, 
and Macklenburg, 2001: 188–202, Buell, 
1981: 42, Caneday, 1981: 42, Murphy  
and Jenks, 1982: 2 - 6, Stark, Lowther, 
and Hagerty, 1986: 252, Chung-Herrera, 
Enz, and Lankau, 2003: 17-25, Zeiler, 
1987: 4-24, Chen, 2004: 105, Barcelona 
and Ross, 2004: 25-42, Longsdorf, 2004: 
385-389, Hellrigel, Jackson and Slocum, 
2001: 14-24, Spencer and Spencer, 1993: 
11, Delmont. 2010 สำานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน, 2548: 11, วิทยา จันทร์ศิริ, 
2551: 29-30, สถาบันการพลศึกษา, 2553: 
113-114, สมคิด บางโม, 2547: 85-95) 

วิธีดำาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา 

(Research and Development) โดยแบ่งออก
เป็น 2 ระยะดังนี้

ระยะที่  1 การศึกษาองค์ประกอบ
ของสมรรถนะการเป็นวิทยากรนันทนาการของ
นักศึกษาสถาบันพลศึกษา

1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากตำาราและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สังเคราะห์องค์ประกอบของ
สมรรถนะการเป็นวิทยากรของนักศึกษาสถาบัน
พลศึกษา

1.2 สนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (Focus 
Group) เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงองค์ประกอบ
การเป็นวิทยากรนันทนาการของนักศึกษา โดย 
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ผู้เชี่ยวชาญในการทำาการสนทนากลุ่ม จำานวน 
คน ที่มีคุณลักษณะดังนี้ 1) เป็นผู้สอนในสถาบัน
อุดมศึกษา 2) เป็นผู้สอนวิชานันทนาการ 3) เป็น
ผู้สอนจิตวิทยา 4) เป็นวิทยากรนันทนาการ ซึ่งมี
ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
ได้วิเคราะห์และได้บทสรุปร่วมกัน

ระยะที ่2 การพัฒนาโปรแกรมการพัฒนา
สมรรถนะของวิทยากรนันทนาการของนักศึกษา 
สถาบันพละศึกษา

2.1 ศึกษาสมรรถนะการเป็นวิทยากร
นันทนาการ และความต้องการสมรรถนะการเป็น
วิทยากรของนักศึกษา เพื่อสร้างแบบสอบถาม
สมรรถนะการเป็นวิทยากรนันทนาการ และความ
ต้องการสมรรถนะการเป็นวิทยากร

2.2 ยกร่างโปรแกรมและคู่มือการ
พัฒนาสมรรถนะการเป็นวิทยากรนันทนาการ
ของนักศึกษาสถาบันพลศึกษา 

2.3 ทำาการสนทนากลุ่มผู้ เชี่ยวชาญ  
(Focus Group) เพ่ือประเมินในด้านความ 
เหมาะสม ความเปน็ไปได้ และความเปน็ประโยชน์
ของโปรแกรม

ผลการวิจัย
จากการวิจัยเรื่องการพัฒนาโปรแกรม 

สง่เสรมิสมรรถนะการเป็นวทิยากรนันทนาการของ
นกัศกึษาสถาบนัพลศกึษา กระทรวงทอ่งเทีย่วและ
กีฬา สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

1. การวิเคราะห์หาองค์ประกอบของ
สมรรถนะการเป็นวิทยากรนันทนาการของ
นักศึกษา สถาบันการพลศึกษา กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา สมรรถนะการเป็นวิทยากร
นันทนาการของนักศึกษาจากการสนทนากลุ่ม 
ผู้เชี่ยวชาญจำานวน 9 คน ทำาให้ได้ขอเสนอแนะให้

มีองค์ประกอบของสมรรถนะ จำานวน 5 ด้าน คือ 
ทักษะความสามารถทางความคิดของวิทยากร
นันทนาการ ทักษะด้านบุคลิกภาพของวิทยากร
นนัทนาการ ทกัษะดา้นมนษุยสมัพนัธ์ของวทิยากร
นันทนาการ ความสามารถด้านการบริหารจัดการ
ของวิทยากรนันทนาการและทักษะด้านความ
เชี่ยวชาญเฉพาะเกี่ยวกับนันทนาการ 

2. การพฒันาโปรแกรมสง่เสรมิสมรรถนะ
การเปน็วทิยากรนนัทนาการของนกัศกึษาสถาบนั
การพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
เมื่อนำามาสร้างเป็นแบบสอบถามสมรรถนะการ
เป็นวิทยากรนันทนาการ มีค่าอำานาจจำาแนกอยู่
ระหว่าง .25 - .75 ค่าความเช่ือมั่น .60 - .96 
และความต้องการสมรรถนะการเป็นวิทยากร  
มีค่าอำานาจจำาแนกอยู่ระหว่าง .22 - .86 ค่า 
ความเชื่อมั่น .74 - .98 และโปรแกรมส่งเสริม
สมรรถนะการเป็นวิทยากรนันทนาการประกอบ
ด้วยองค์ประกอบหลกั 7 องค์ประกอบ คือ หลกัการ 
และเหตุผล จุดมุ่งหมาย โครงสร้าง เนื้อหาสาระ 
วิธีการและข้ันตอนฝึกอบรม สื่อประกอบการฝึก
อบรมและการวัดและการประเมินผล เกิดคู่มือ
การฝึกอบรมวิทยากรนันทนาการ 9 ชุดฝึกอบรม  
คือ การปฐมนิเทศก่อนการฝึกอบรม นันทนาการ 
การเป็นวิทยากรนันทนาการ หลักการพูดเพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรนันทนาการ เทคนิคการ
สอนเพลง เทคนิคการสอนเกม เทคนิคการสอน
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เทคนิคการสอนกิจกรรม
วอล์คแรลลี่ และกิจกรรมบูรณาการ ระยะเวลา 
ฝึกอบรม 16.35 ช่ัวโมง หรือ 4 วัน ในการฝึก
อบรมเน้นการนำาไปสู่การปฏิบัติได้จริง มีการ
ประเมินที่หลากหลาย โดยประเมินทั้งก่อนและ
หลังการพัฒนา และมีเกณฑ์การประเมินที่ดี  
(มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.95) 
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อภิปรายผล
จากการวจิยัการพัฒนาโปรแกรมสง่เสรมิ 

สมรรถนะการเป็นวิทยากรนันทนาการของ
นักศึกษาสถาบันการพลศกึษา กระทรวงทอ่งเทีย่ว 
และกีฬา มีข้อค้นพบดังนี้

1 . ผลการศึกษาสมรรถนะการเป็น
วิทยากรนันทนาการของนักศึกษาสถาบันการ
พลศึกษาจากแบบสอบถาม พบว่า สมรรถนะการ
เป็นวิทยากรนันทนาการประกอบด้วย 5 ทักษะ 
ดังนี้ 

1.1 ความสามารถทางความคิดของ
วิทยากรนันทนาการ โดยมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 3.52 เนื่องจากว่าโปรแกรมวิทยากร
นันทนาการนี้ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้มี 
ความรู้ และความเข้ า ใจในวิชาชีพวิทยากร
นันทนาการ มีการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการทำางาน
อีกทั้งมีความเข้าใจความต้องการของผู้ที่มีส่วน
ได้ ส่วนเสีย สามารถวิเคราะห์แนวโน้มของโลก 
สังคมและสภาพแวดล้อมที่อาจส่งกระทบต่อวิถี
ชีวิต คิดริเริ่มสร้างสรรค์ หมั่นศึกษาหาความรู้
เพื่อพัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Lawson (2011: 5 - 
22) ที่กล่าวว่า การตระหนักถึงความแตกต่างทาง
วฒันธรรมและความละเอยีดอ่อน (Cross-Cultural  
Awareness and Sensibility) คือการมีวิสัยทัศน์ 
มีความคิดกว้างไกล มุ่งสู่อนาคต จินตนาการเห็น
ภาพชัดเจนถึงความน่าจะเป็นขององค์กร เกิด
ความรูส้กึทีด่ ีมคีวามปรารถนาอยา่งแรงกลา้ มอง
เห็นอนาคตพร้อมด้วยอิทธิพลการช้ีนำา มีพลังที่ 
ผู้อื่นยากจะขัดขืนในการแสดงความคิดเห็น มีการ
ประพฤติปฏิบัติ สามารถนำาเสนอความคิดใหม่
ที่คิดสร้างสรรค์ และวิถีแห่งการปฏิบัติ นำาบาง
สิ่งบางอย่าง ไปปฏิบัติด้วยความสนุกสนาน ถึง
แม้ว่าจะมีความยุ่งยากอย่างไรก็พร้อมที่จะฝ่าฟัน
ไปให้ถึงจุดมุ่งหมายตามบรรทัดฐานที่วางไว้ วนิช 

นิรันตรานนท์ (2555: สัมภาษณ์) ได้กล่าวไว้ว่า 
วิทยากรนันทนาการ สามารถนำากระบวนการคิด
สร้างสรรค์น้ีไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนา
กิจกรรมต่างๆ เพื่อการวางแผน การตัดสินใจ
แก้ไขปัญหา ตลอดจนการพัฒนาระบบงาน หรือ
ผลผลิต เพื่อให้ผลงานนั้นมีคุณค่าและคุณภาพ
มากขึ้นอันจะเป็นผลต่อการเพิ่มศักยภาพของ
ตนเอง องค์กร และเพิ่มความสามารถ ในการ
แข่งขันกับองค์กรอื่นได้ดียิ่งขึ้น รณรุทธ์ บุตรแสน
คม (2555: สัมภาษณ์) กล่าวว่า สมรรถนะด้าน
นี้มีความจำาเป็นอย่างมากต่อการเป็นวิทยากร
นันทนาการของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งจะต้องเรียนรู ้
หลักการคิดเชิงสร้างสรรค์ การประยุกต์แนวคิด
สู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด การฝึกคิด
พยายามสร้างนวัตกรรมให้สอดคล้องกับเวลาใน
การคิด กำาหนดให้มีตัวกระตุ้นการคิดสร้างสรรค์ 
อันได้แก่ การรับรู้ การชื่นชม และการให้รางวัล 
สกุล โสรัจจ์ (2555: สัมภาษณ์) กล่าวว่าการมี
ความคิดริเริ่มสร่างสรรค์ เป็นสิ่งหนึ่งที่วิทยากร
นันทนาการต้องมี เนื่องจากต้องใช้ความคิดเพื่อ
ออกแบบกิจกรรมและนำาเสนอกิจกรรมเพื่อให้ 
ผู้มีส่วนได้เสียได้เกิดการเรียนรู้ควบคู่ไปกับความ
สนกุสนาน มกีารพลกิแพลงวธิกีารดำาเนนิกจิกรรม
ไปตามสถานการณ์อยู่ ตลอดเวลา ทุกครั้งที่กลุ่ม
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเปลี่ยนไป บริบทเปลี่ยนไป
กิจกรรมทั้งหลายก็ปรับเปลี่ยนไปเช่นกัน วิทยากร
นนัทนาการ จงึตอ้งพฒันาตนเอง เพือ่ทำาใหท้นักบั
กระแสความตอ้งการของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ความ
คิดของวิทยากรจึงไม่สามารถปล่อยให้หยุดนิ่งได้ 
วิทยากรจึงต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ความ
สามารถทางความคิดจึงจำาเป็นอย่างยิ่งต่ออาชีพ
การเปน็วทิยากรนนัทนาการของนกัศกึษาสถาบนั
การพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

1.2 ทักษะด้านบุคลิกภาพของวิทยากร
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นันทนาการ โดยมีค่าเฉล่ียในระดับมาก 3.76 
เนื่องจากว่า บุคลิกภาพวิทยากรนันทนาการเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้การดำาเนินกิจกรรม
นันทนาการประสบความสำาเร็จตามเป้าหมาย 
เพราะกิริยาท่าทางทีเ่ตม็ได้ด้วยความกระตอืรอืรน้
มกีารสือ่สารทีช่ดัเจนฉะฉานแฝงไปด้วยความเปน็
มิตรและอารมณ์ขันจะทำาให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
คล้อยตามไปกับการชี้นำาของวิทยากรได้อย่าง
ยากที่จะปฏิเสธ เป็นสมรรถนะหนึ่งที่วิทยากร
นนัทนาการจะตอ้งพฒันาตนเอง ซึง่สอดคลอ้งกบั
สิ่งที่ Hellrigel, Jackson, Slocum (2001: 14 
- 24) และ Delmont (2010: http: www.umn.
edu/ohr/adp/heads) ได้กล่าวไว้ว่าบุคลิกภาพ
ผู้นำาจะประกอบไปด้วยคุณสมบัติหลายประการ
อาทิเช่น ความสามารถในการควบคุมตนเอง ฝึก
ตนใหเ้ปน็ผูม้พีฤตกิรรมทีพึ่งประสงคโ์ดยครองตน
ภายใตก้ฎหมายและหลกัคณุธรรมจรยิธรรม เปน็ผู้
มีความซื่อตรงสามารถไว้วางใจได้ สุภาพนุ่มนวล
มีความรับผิดชอบ รู้จักตัดสินใจใช้ภาวะผู้นำาอย่าง
เหมาะสม อีกทั้งยังเป็นผู้มีแรงบันดาลใจรู้จักวิธี
การจูงในโน้มน้าวใหผู้อ้ืน่ปฏิบตัติาม ตลอดจนการ
ยดึหลกัแนวทางในวิชาชพีของตนโดยมุง่ประโยชน์
ขององคก์รและประเทศชาติมากกวา่ประโยชน์สว่น
ตนทั้งนี้ เพื่อธำารงรักษาศักด์ิศรีแห่งอาชีพของตน
อีกทั้งเป็นกำาลังสำาคัญในการสนับสนุนผลักดันให้
ภารกิจหลักขององค์การและรัฐบรรลุเป้าหมายที่
กำาหนดไว้ดังนั้นสมรรถนะในด้านนี้มีความจำาเป็น
อย่างยิ่งสำาหรับการนำามาเพ่ือการทำาหน้าที่เป็น
วิทยากรนันทนาการของนักศึกษาสถาบันการ
พลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

1.3 ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ของ
วิทยากรนันทนาการ โดยรวมระดับมาก ค่าเฉลี่ย 
3.66 เนื่องจากว่า วิทยากรนันทนาการ คือ อาชีพ
หนึง่ทีจ่ะช่วยนำากจิกรรมนนัทนาการไปสรา้งความ
สมัพนัธร์ะหวา่งผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมนนัทนาการด้วย

กัน ดังนั้น วิทยากรนันทนาการจึงต้องมีทักษะ
ด้านมนุษยสัมพันธ์เป็นอย่างมาก ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ Hellrigel, Jackson, Slocum 
(2001: 14-24) และ Lawson (2011: 5–22) 
ที่กล่าวว่า การสร้างมนุษยสัมพันธ์ เป็นความ
สามารถในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนที่มาจากพื้น
ฐานทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจ 
ดว้ยมสีตปิญัญาและสามารถตกลงตดัสนิใจ เลอืก
สิ่งท่ีเหมาะสมท่ามกลางเง่ือนไขท่ีจำากัด อีกท้ังยัง
เป็นการเข้าใจตัวผู้อื่น รวมถึงสามารถเข้าใจความ
รู้สึกสามารถไตรตรองหรือเข้าใจทัศนคติของผู้อ่ืน 
และเกิดความตระหนักรู้เข้าใจในสิ่งที่เขาสื่อสาร
ออกมาใหเ้หน็ และเป็นการสรา้งพลงัอำานาจ ทำาให้
ผู้อื่นสามารถคิด ประพฤติ ปฏิบัติ ควบคุมการ
ทำางานและตัดสินใจได้ลงมือปฏิบัติด้วยการสร้าง
ความรูสึ้กแหง่สมัพนัธภาพกบัผูอ้ืน่การปฏบิตังิาน
ในปัจจุบัน ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของ
โลก ความแตกต่างทางวัฒนธรรม การทำางานที่
มีการแข่งขันมากข้ึนทั้งการแข่งขันกับเวลาเพื่อ
ทำาให้ทันต่อการทำางานที่ซับซ้อน และต้องอาศัย
การประสานงานและการทำางานเป็นทีม ทำาให้
มนุษยสัมพันธ์ เข้ามามีบทบาทสำาคัญ และได้
รับการยอมรับให้เป็นรูปแบบการบริหารที่ก่อให้ 
เกิดประโยชน์แก่บุคคล และองค์กรมากที่สุด  
ศิริศักดิ์ จันฤๅไชย (2555: สัมภาษณ์) ได้กล่าว
ไว้ว่า วิทยากรนันทนาการจำาเป็นจะต้องมีความรู้ 
ความเข้าใจเรื่องมนุษยสัมพันธ์ เพื่อนำาไปใช้
ประกอบการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการทำางาน
เปน็ทมี เพือ่ใหส้มาชกิการทำางานทีป่ระสานกนั ได้
ฝึกร่วมคิดร่วมการแก้ปัญหา มนุษยสัมพันธ์มีข้อดี
คอื บรรยากาศในการทำางานด ีนำาสูค่วามไวว้างใจ
กนัและทำาใหง้านประสบความสำาเรจ็ มงคล แฝงสา
เคน (2555: สมัภาษณ)์ กลา่ววา่ การทำางานในยคุ
ปัจจุบันเน้นการทำางานเป็นทีม ซึ่งมนุษยสัมพันธ์ 
จะช่วยส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการทำางาน
เป็นทีม เป็นการนำาจุดเด่นของแต่ละคนมาใช้
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เพื่อพัฒนาตน พัฒนาคุณภาพชีวิตและนำาไปสู่
การพัฒนาวิชาชีพต่อไป จึงเห็นได้ว่าทักษะด้าน
มนุษยสัมพันธ์มีความสำาคัญต่อการเป็นวิทยากร
นันทนาการของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

1.4 ความสามารถดา้นการบริหารจดัการ
ของวิทยากรนันทนาการ โดยรวมระดับมาก ค่า
เฉลีย่ 3.58 เนือ่งจากวา่ การบริหารจดัการเปน็กระ
บวนการทางสติปญัญาทีพิ่จารณากำาหนดแนวทาง
ปฏบิตังิานมรีากฐานการตัดสนิใจตามวตัถปุระสงค ์
ความรู ้และการคาดคะเนอย่างใช้ดุลพินจิ เปน็การ
เลือกวิธีปฏิบัติงานที่ดีที่สุดเพ่ือกำาหนดเป้าหมาย
วางโครงการดำาเนนิงาน กำาหนดแนวทาง นโยบาย
และแนวปฏบัิติ พร้อมทัง้กลวธิกีารดำาเนินงานเพ่ือ
นำาไปสูส่มัฤทธิผ์ลเป้าหมายของ ตนเองและองคก์ร
ในอนาคต ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับความ
คิดเห็นของ Goad (2010: 10) ได้กล่าวถึงความ
เชีย่วชาญทีว่ทิยากรตอ้งมเีพ่ือใหบ้งัเกิดผลดีในการ
เรียนรู้ คือ วิทยากรต้องมีทักษะท่ีประกอบด้วย
ความสามารถในการบริหารจัดการ การฝึกอบรม
ตามโปรแกรมต้องการการจดัการเพ่ือใหเ้กดิความ
สำาเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีงบประมาณ
จำากัด วิทยากรต้องสามารถจัดการเรื่องเวลา โดย
เฉพาะกับผู้เข้ารับการอบรมที่ต้องสละเวลาการ
ทำางานเพื่อเข้ารับการอบรม ทรัพยากร ทุนทรัพย์
รวมถึง ทีมงานและสมาชิกทุกคน ดังนั้น จะเห็น
ได้ว่า สมรรถนะในด้านน้ีมีความจำาเป็นอย่างยิ่ง
สำาหรับการเป็นวิทยากรนันทนาการของนักศึกษา

1.5 ทักษะเฉพาะเก่ียวกับนันทนาการ 
โดยรวมระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.52 แสดงว่าการ
ประสบความสำาเรจ็ในการเปน็วทิยากรนันทนาการ
จำาเป็นต้องมีความความรู้เฉพาะด้านนันทนาการ
แตกต่างจากวิทยากรทั่วไป เนื่องจากนันทนาการ
เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมที่สนุกสนาน
พร้อมกับพัฒนาความรู้ ทักษะปฏิบัติและทัศนคติ

ให้เกิดขึ้นอย่างชัดเจนภายในเวลาจำากัด ผลการ
วจิยันีส้อดคลอ้งกบังานวจิยัของ Leonard Nadler 
and Garland D. Wiggs (สำานกังานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน 2548: 224) ได้กล่าวว่าการ
พฒันาทรพัยากรมนษุยม์ ี3 แนวทางคอื 1.การฝกึ
อบรม คือ การจัดกิจกรรมโดยมุ่งเน้นงานปัจจุบัน
เพื่อให้นำาสิ่งที่เรียนรู้มาใช้ทันที เช่น นักบัญชีสอน
วิธกีารทำาบญัชี 2.การศกึษา คอืการเตรยีมบคุลากร
ในการปฏิบัติงานในอนาคตแต่ยังคงเกี่ยวข้องกับ
งานที่ปฏิบัติอยู่ เช่น นักบัญชี สอนการบัญชีที่จะ
เอามาใชใ้นอนาคต เชน่ อาจจะมกีารเปลีย่นแปลง
กฎเกณฑ์ต่างๆ ในการทำางาน 3.การพัฒนาคือ 
การจัดกิจกรรมให้มุ่งเน้นอยู่ที่การพัฒนาองค์การ
ในอนาคต สกุล โสรัจจ์และคนอื่นๆ (2555: 
สัมภาษณ์) ได้กล่าวว่าวิทยากรนันทนาการต้อง
มีทักษะในกิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลายเพ่ือนำา
ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ซึ่ง
กิจกรรมเหล่านั้นได้แก่ การพูด เพลง เกม กลุ่ม
สัมพันธ์ กิจกรรมวอล์คแรลล่ี รวมถึงกิจกรรม
บูรณาการอ่ืนๆ ที่อยู่ในขอบข่ายของกิจกรรม
นันทนาการ ดังนั้น จะเห็นได้ว่าสมรรถนะในด้าน
นีจ้งึมีความจำาเปน็อยา่งยิง่สำาหรบัการเปน็วิทยากร
นันทนาการของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา

2. ผลการพัฒนาโปรแกรมส่งเสริม
สมรรถนะการเป็นวิทยากรนันทนาการของ
นกัศกึษา สถาบนัการพลศกึษา กระทรวงการทอ่ง
เที่ยวและกีฬา พบว่า ชุดฝึกอบรมตามโปรแกรม
มีความครอบคลุมทุกสมรรถนะโดยทำาการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องในรูปแบบชุดฝึกอบรม 9 ชุดฝึก
อบรม รวมระยะเวลา 16.35 ชั่วโมง หรือ 4 วัน  
ชุดฝึกอบรมนี้ให้เวลาแก่นักศึกษาที่ผ่านการ
พัฒนาตามโปรแกรม ได้นำาความรู้ที่ได้จากการ 
ฝึกอบรมไปบูรณาการใช้ในสถานการณ์จริงใน
ช่วงระยะหนึ่ง จากนั้นจึงจัดให้มีการสัมมนานำา
ผลการปฏบิตังิานหลงัจากใชโ้ปรแกรมสง่เสรมิการ
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พัฒนาสมรรถนะวิทยากรนันทนาการนี้ นำาเสนอ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปเป็นองค์ความรู้ใหม่ ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของนวัตกร หอมสินและ
คณะ (2558: 219) ได้ทำาการพัฒนาโปรแกรม
ปลูกจิตสำานึกสุจริตสำาหรับนักเรียนโรงเรียนศรี
เมืองวิทยาคาร ผลการศึกษาพบว่า โปรแกรมการ
ฝกึอบรมปลกูจติสำานกึทัง้ 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) 
การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด 2) การพัฒนา
ความซื่อสัตย์สุจริต 3) การพัฒนาความมีวินัย 
4) การพัฒนาการอยู่อย่างพอเพียง และ 5) การ
พัฒนาจิตสาธารณะ มีกิจกรรมฝึกอบรมรวมทั้ง
สิ้น 14 กิจกรรม ได้เป็นการนำาความรู้ท่ีมีความ
เหมาะสมกบับรบิทสภาพแวดลอ้มของชุมชน และ
ได้ประยุกต์ใช้กระบวนการจัดการความรู้มาเป็น
เครื่องมือในการพัฒนา ทำาให้เกิดองค์ความรู้ใหม่
ในการพัฒนานักเรียน

ข้อเสนอแนะ
1. ควรวิจัยเพื่อค้นหาวิธีการพัฒนา

สมรรถนะการเป็นวิทยากรนันทนาการแต่ละด้าน
ของนกัศกึษาทีไ่ดร้บัการพฒันาแลว้ เกีย่วกบัความรู ้ 
ทักษะและทัศนะคติ ว่าจะมีรูปแบบการสร้าง
อย่างไร จะมีความคงอยู่และยั่งยืนอย่างไร

2. ควรวจิยัเพือ่คน้หารปูแบบการตดิตาม
ประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะการเป็นวิทยากร
นันทนาการที่เหมาะสม เป็นรูปธรรม เที่ยงตรง
และมีประสิทธิภาพ

3. ควรวจิยัตดิตามผลการนำาโปรแกรมไป
ใช้ เพื่อติดตามผลการนำาความรู้ ความเข้าใจและ
ทักษะที่นำาไปปฏิบัติได้ตามความเป็นจริง
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