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การทําวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมาย เพื่อศึกษาคุณลักษณะและทักษะพื้นฐานของบุคลากรในวิชาชีพนันทนาการ โดยใชเทคนิค
เดลฟาย และใชแบบสอบถามความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญดานนันทนาการ จํานวน 21 คน ประกอบดวย 1. อาจารยผูสอนวิชาเอก
นันทนาการ ในสถาบันอุดมศึกษา 2. ผูมีคุณวุฒิทางการศึกษาดานนันทนาการ ปริญญาโทขึ้นไป 3. บุคคลที่ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการระดับรองศาสตราจารยขึ้นไป สาขานันทนาการหรือสาขาอื่นที่มีความสัมพันธกับนันทนาการ 4. เปนผูมีความรูความ
สามารถ ประสบการณทางนันทนาการและเปนที่ยอมรับของวงการนันทนาการ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คามัธยฐาน
คาฐานนิยม และคาพิสัยระหวางควอไทล
ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะและทักษะพื้นฐานของบุคลากรในวิชาชีพนันทนาการ ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
ดานนันทนาการ มีดังนี้
1. คุณลักษณะทางวิชาชีพ ไดแก ดานสถานภาพทางวิชาชีพ มีทั้งหมด 16 ขอ ที่สําคัญเปนอันดับแรก คือ มีความรักและ
ศรัทธาในวิชาชีพนันทนาการ สวนดานสถานภาพทางวิชาการ มีทั้งหมด 9 ขอ ที่สําคัญอันดับแรก คือ มีความใฝรูทางวิชาการ
ในวิชาชีพนันทนาการ เชน การเขารวมประชุม สัมมนา อบรมทางวิชาการ
2. ทักษะพื้นฐานทางวิชาชีพ มีทั้งหมด 5 ดานไดแก
- ดานการสอน และการฝกอบรม มีทั้งหมด 6 ขอ ที่สําคัญอันดับแรกคือ มีประสบการณการเปนผูนําโครงการ
นันทนาการ
- ดานการวิเคราะหผูเขารวมกิจกรรม มีทั้งหมด 6 ขอ ที่สําคัญอันดับแรก คือ ผานการศึกษา อบรมเทคนิคการเปน
ผูนํานันทนาการ
- ดานมนุษยสัมพันธ มีทั้งหมด 6 ขอ ที่สําคัญอันดับแรก คือ สามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณตาง ๆ ไดเปน
อยางดี
- ดานการใชภาษาและการสื่อสาร มีทั้งหมด 3 ขอ ที่สําคัญอันดับแรก คือ มีทักษะและประสบการณเกี่ยวกับการ
สื่อสารรูปแบบตาง ๆ เชน ภาษาพูด ภาษาเขียน และภาษาทาทาง
- ดานการจัดการทั่วไป มีทั้งหมด 7 ขอ ที่สําคัญอันดับแรก คือ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงาน
ABSTRACT
The purposes of this research were to study recreation specialists’ opinions towards characteristics and
basic skills of personnel in recreation profession by using Delphi technique. The opinion inquiries were
performed by twenty-one recreation specialists consisting of the following types of specialists: first, lecturers
teaching recreation as a major subject in higher education institutes; second, qualified scholars in recreation, at
least, completing Master’s Degree; third, persons with academic ranks equal or above Associate Professor; in
recreation or related area and fourth, persons with skills and experience in recreation and being accepted in the
field of recreation. The instrument used in data Collection was the questionnaires. The statistics applied to
analyze the data were median Mode and Interquartile range .
The results of this research revealed that characteristics and basic skill, of personnel in recreation
profession according to recreation specialists’ opinion were as follows:
1. For the characteristics in recreation profession concerning profession status which consisted of 16 items,
the most important criterion was to have the affection and the faith in recreation profession. For academic status

which consisted of 9 items, the most important aspect was to have academic enthusiasm in recreation profession
such as attending the conference, seminar, and academic training.
2. Basic skills of recreation profession in all five aspects were shown as follows:
• In the aspects of teaching and training which consisted of 6 items, the most important aspect was to
have a leadership experience in recreation projects.
• In the aspect of analysis of the participants backgrounds which consisted of 6 items, the most important
aspect was to pass studying and training techniques to be in recreation projects leaders.
• In the aspect of human relationships which consisted of 6 items, the most important aspect was to have
high competency in self-adaptation to various situations.
• In the aspect of language expression and communication which consisted of 3 items, the most important
aspect was to have experience involving various patterns of communication skills such as speaking, writing and
gesture language.

• In the aspect of general management which consisted of 7 items, the most important aspect was to have virtue
and morals in administration.

บทนํา
การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย จากเดิมที่เปนสังคม
เกษตรกรรมมาเป น สั ง คมอุ ต สาหกรรม ก อ ให เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมอยางมากมาย เชน การเปลี่ยนแปลง
วิ ถี ชี วิ ต ความเป น อยู สภาพแวดล อ ม การเพิ่ ม จํ า นวน
ประชากร ความเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ ปญหาการวางงาน
อาชญากรรม ปญหายาเสพติด ความเจริญทางเทคโนโลยี
และวิทยาศาสตร สงผลใหสุขภาพกายและจิตใจเสื่อมลง
กอใหเกิดความตึงเครียด และมีผลกระทบตอคุณภาพชีวิต
ของคนในสั ง คมไทยที่ ก า วเข า สู ยุ ค โลกาภิ วั ต น การที่
ประเทศจะกาวหนาหรือพัฒนาใหเจริญรุงเรืองไดนั้น สิ่ง
สําคัญประการหนึ่งที่ตองคํานึงถึง คือ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดี เพราะคนเปนเหตุปจจัยและผลลัพธที่สําคัญของ
การพัฒนาประเทศ ดังที่รัฐบาลไดกําหนดนโยบายใหมุง
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม ตั้งแตฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2519–2523) จนมาถึงฉบับ
ที่ 6 (พ.ศ. 2544–2549) ไดอธิบายความหมายของคุณภาพ
ชีวิตวา การพัฒนาคุณภาพของประชาชนตองพัฒนาทั้งทาง
ร า งกาย สติ ป ญ ญา ความรู ความคิ ด ความสามารถ คุ ณ
ธรรมและวั ฒ นธรรม พร อ มๆ กั น ไปและต อ เนื่ อ ง โดย
เฉพาะอยางยิ่งในดานจิตใจเปนสิ่งสําคัญที่สุด ดังที่ สมบัติ
กาญจนกิจ (2542: 15) สังคมไทยในปจจุบันมีวิถีชีวิตเปลี่ยน
แปลงอยางรวดเร็วตามยุคสมัยของขอมูลขาวสาร ทุกคน
ตองขวนขวายรีบเรง และเปนสังคมผูบริโภค มุงเนนการหา
รายได ห รื อ วั ต ถุ ธ รรม เพื่ อ สร า งความเป น อยู ที่ ดี ก ว า
อยางไรก็ตาม คนไทยไดรับผลกระทบอยางรุนแรงเมื่อเกิด
ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ตั้งแตกลางป พ.ศ. 2540 สงผลกระ
ทบใหสังคมปนปวน สรางปญหาดานจิตใจและสุข ภาพจิต
เกิ ดความเครี ยดทางสั งคมที่ ส งผลทางด านเศรษฐกิ จ เมื่ อ

การจางงานลดลงทํ าใหเกิดภาวะการวางงานเพิ่ม ขึ้น ซึง
กอใหเกิดความตึงเครียดตอภาวะจิตใจตามมา รัฐบาลจึง
ตองใหความชวยเหลือในเรื่องของการใชเวลาวางดวยการ
จัด โปรแกรมนันทนาการต างๆ ให ส อดคลองกับ สถานการณ นั้น ๆเพื่ อ ส ง เสริ ม สุ ข ภาพกายและจิต ให ดี ขึ้น เพื่ อ
สรางเสริมกําลังใจ และสรางความสมดุลของชีวิตอันเปน
ศาสตรทางนันทนาการ ซึ่งหมายถึง กระบวนการ (Process)
ในการพัฒนาประสบการณของขบวนการหรือพัฒนาการ
คุ ณ ภาพชี วิ ต ของบุ ค คลหรื อ สั ง คม โดยอาศั ย กิ จ กรรม
นันทนาการตางๆ เปนสื่อในชวงเวลาวาง ใหบุคคลเขารวม
ดวยความสมัครใจ ทําใหเกิดการพัฒนาอารมณสุข สนุก
สนาน และสงบสุข นั่นเอง
ดังนั้นในสภาพปจจุบันนันทนาการจึงมีการพัฒนาไป
อย า งมาก โดยเฉพาะความหลากหลายของเทคนิ ค และ
วิธีการใหมๆ ในลักษณะรูปแบบของศาสตรที่เปนวิชาชีพ
มากยิ่งขึ้นทําใหมีความหลากหลายในเทคนิค และวิธีการ
ของการเขารวมกิจกรรมที่สงผลใหเกิดความพึงพอใจของ
ผูเขารวมกิจกรรมมากขึ้น กิจกรรมนันทนาการที่ใหบริการ
แกสมาชิกแตละกิจกรรมจะตองถูกหลักวิชาการ โดยผูนํา
กิจกรรมและบุคลากรทางนันทนาการตองมีความรู ความ
เขาใจในศาสตรของนันทนาการ และนอกจากนั้นจะตองมี
ความสามารถในการแสดงออก และมีคุณลักษณะอันดีงาม
กล าวคื อ มี คุ ณลั กษณะด านวิ ชาการ ด านทั กษะปฏิ บั ติ ทั้ ง
ระดับพื้นฐานและระดับสูงเฉพาะทางดวย จึงจะเปนที่ยอมรับ
และประทั บใจของผู เข าร วมกิ จกรรม ดั งที่ ฟอง เกิ ดแก ว
(2520: 25) กลาววา พลศึกษา สุขศึกษา และนันทนาการ เปน
กระบวนการในลั กษณะปฏิ บั ติ การ ก อให เกิ ดคุ ณค าแห ง
คุณภาพชีวิต โดยอาศัยครูพลศึกษา สุขศึกษา และนันทนาการ

ที่มีศักยภาพ มีความรู เขาใจ ตลอดจนมีความสามารถในการ
ถายทอดกิจกรรมไดเปนอยางดีดวย
สุวิมล ตั้งสัจจพจน (2540: 95) กลาววา บุคลากรทาง
นั น ทนาการในประเทศไทยยั ง มี น อ ยที่ มี คุ ณ สมบั ติ แ ละ
คุณลักษณะทางวิชาชีพ สําหรับในตางประเทศนั้น นันทนา
การไดรับการยกระดับเปนสาขาวิชาเฉพาะ โดยมีการศึกษา
เลาเรียนถึงระดับปริญญาโทและเอก และไดรับการยอมรับ
วาเปนวิชาชีพ (Profession) โดยมีองคแหงความรูที่เปน
ความจําเพาะของวิชา ทั้งทางดานทฤษฎีและปฏิบัติ มีขอกํา
หนดทางกฎหมายวาผูประกอบวิชาชีพจะตองมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพเฉพาะทางนันทนาการ เรียกวา ประกาศนียบัตรผูเชี่ยวชาญ (Certificate of Therapeutic Recreation
Specialist หรือ CTRS) ฉะนั้นนันทนาการจึงเปนการศึกษา
ทางวิชาชีพ มีลักษณะเฉพาะของการเรียนการสอนที่มุง
พัฒนาคนใหใชชีวิตอยางมีคุณภาพ ในประเทศสหรัฐ
อเมริกาบุคลากรทางนันทนาการตองเปนผูที่ขึ้นทะเบียน
และไดรับใบประกอบวิชาชีพนันทนาการ
ด ว ยเหตุ ดั ง กล า ว ผู วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจศึ ก ษาคุ ณ
ลักษณะและทักษะพื้นฐานของบุคลากรในวิชาชีพนันทนา
การ ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญในวิชาชีพนันทนาการ
วาควรจะตองมีคุณลักษณะและทักษะพื้นฐานดานใดบาง
ซึ่งขอมูลครั้งนี้จะเปนประโยชนตอวิชาชีพนันทนาการ อัน
นํ าไปพั ฒนาตนเองในด านการเพิ่ ม พู นและพั ฒนาทั กษะ
พื้นฐานดานนันทนาการตางๆ นอกจากนั้นสามารถนํามา
เป น ข อ มู ล สํ า หรั บ ผู ที่ จ ะศึ ก ษาค น คว า เกี่ ย วกั บ วิ ช าการ
นันทนาการ อีกทั้งยังเปนการพัฒนาวิชาชีพนันทนาการให
เปนที่ยอมรับอยางแพรหลายตอไปในอนาคต

ความมุงหมายในการวิจัย
เพื่อศึกษาคุณลักษณะและทักษะพื้นฐานของบุคลากร
ในวิชาชีพนันทนาการตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญใน
วิชาชีพนันทนาการ

ความสําคัญของการวิจัย
1. ทํ า ให ท ราบคุ ณ ลั ก ษณะและทั ก ษะพื้ น ฐานใน
วิชาชีพนันทนาการ ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญใน
วิชาชีพนันทนาการ
2. เพื่อเปนขอมูลนําไปเปนแนวทางในการพัฒนา
บุคลากรสายวิชาชีพนันทนาการ

3. เพื่อเปนขอมูลนําไปเปนแนวทางในการพัฒนาดาน
บริหารจัดการเกี่ยวกับงานบุคลากรของหนวยงานตาง ๆ

วิชาชีพนันทนาการ
ความหมายของวิชาชีพ
การพัฒนาของการอาชีพมีวิวัฒนาการมาตามลําดับ
ทั้งทางดานความรู ทักษะและความมี มาตรฐานของการ
อาชี พ จนเกิ ด การรวมกลุ ม กัน ของแตล ะอาชีพ ไดมี ก าร
ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการอาชีพอยางจริงจังในสมัยหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 โดยมีนักวิชาการหลายทานไดทําการ
ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการทํางาน บทบาทหนาที่เฉพาะ
อยาง การใหบริการของนักปฏิบัติการกับผูรับบริการ แต
ผลการศึกษายังไมเปนที่รับรองชัดเจน จนไดมีการศึกษา
เปรียบเทียบระหวางชาติ และการศึกษาขามวัฒนธรรม ผล
การศึกษาวิจัยนี้ทําใหเกิดหลักการเบื้องตน และพัฒนาเปน
รูปแบบของวิชาชีพขึ้นในตอนปลายของคริตสศตวรรษที่
19 รูทเชมิเยอร (Rueschemeyer. 1983: 38–39)
พัฒนาการของวิชาชีพเริ่มจากการกระจายของงานที่
หลากหลาย การมีวิวัฒนาการทางความคิดของการอาชีพ
การเกิดความคิดที่ขัดแยงกัน การมีความสนใจแตกตางกัน
และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทําใหเกิดการแบงอาชีพ
ออกเปนกลุมเปนเหลา แตละกลุมก็มีประวัติความเปนมา มี
เปาหมายสําหรับอนาคต มีกิจกรรมขององคการที่มีสถาบัน
รับรอง มีขอตกลงที่ชัดเจนแนนอนตางจากกลุมอื่นๆ และ
พยายามพัฒนางานของตนใหมีเอกลักษณเฉพาะตัวขึ้น บัชเชอรและสตอร (Bucher and Strauss. 1961: 325–326)
การแขงขันกันในดานวิชาชีพ การขัดแยงกันในทาง
ความคิ ด ทํ า ให บุ ค คลมี ก ารประเมิ น สถานะของตนใน
สังคม ตองการปรับปรุงสถานภาพของตนทางสังคม ประ
กอบกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เจริญกาวหนาขึ้นดวย
ความเจริญ และการขยายขอบขายความรูทางวิชาการในแต
ละสาขาอาชีพ ความกาวหนาของวิทยาศาสตรและเทคโน
โลยี พัฒนาการของการติดตอสื่อสาร สิ่งตางๆ เหลานี้สราง
ความกดดั นต อบุ คคลและกลุ มให ต องแข งขั นและพั ฒนา
สถานภาพของตนใหมั่นคง เปนที่ยอมรับของสังคมใหได ใน
ขณะเดียวกันก็เกิดกลุมอาชีพใหมที่ตองการพัฒนาอาชีพตน
ใหไดรับการยอมรับจากสังคมในฐานะของวิชาชีพ รูทเชมิเยอร(Rueschemeyer. 1983: 39–40)

กูด (Good, William. 1957: 194–200) ไดกลาวถึงวิชา
ชีพวา วิชาชีพจะตองมีการขัดเกลาทางสังคม (Socializa
tion) หรือผานการศึกษาอบรม มีการควบคุมทางสังคม
(Social Control) มีการประเมินทางวิชาชีพ (Professional
Evaluation) ซึ่งคุณลักษณะของกลุมวิชาชีพจะมีดังนี้
1. สมาชิกเชื่อมโยงกันดวยความรูสึกเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกัน หรือมีความเปนเอกลักษณ
2. มีสถานภาพยืนยาวในฐานะสมาชิก
3. สมาชิกมีคานิยมพื้นฐานรวมกัน
4. มีการกําหนดบทบาทของผูที่เปนสมาชิกไวอยาง
ชัดเจน
5. มีการปฏิบัติหรือแสดงออกในแนวทางเดียวกัน
6. กลุมสังคมมีอิทธิพลในการควบคุมมวลสมาชิก
ทุกคน
7. มีขอจํากัดที่ชัดเจน และมีเหตุผลทางสังคม
8. สมาชิกรุนใหมตองผานกระบวนการขัดเกลาทาง
ทางสังคม โดยมีกระบวนการฝกปฏิบัติ และมีการควบคุม
การฝกปฏิบัติงานในวิชาชีพนั้น
การสรางกลุมอาชีพใหพัฒนาขึ้นเปนวิชาชีพ สรางให
กลุมแตละกลุมมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน สมาชิกจะ
รว มกั นสรา งเอกลัก ษณ ค านิ ย ม กํ า หนดบทบาท หน า ที่
และเปาหมาย เพื่อเปนกรอบมิใหเกิดความแตกตางกันไป
ของมวลสมาชิ ก ในกลุม วิ ช าชีพ การให ก ารศึ ก ษาอบรม
หรือการถายทอดทางสังคมแกสมาชิกใหมจะนําไปสูการมี
ลักษณะรวมกันของบรรทัดฐานเฉพาะแบบ หลักการ และ
แบบแผนพฤติกรรมทางวิชาชีพ ทั้งดานความรูสึกนึกคิด
และการแสดงออกทางภายนอก ในทางสังคมวิทยา ความ
เป น วิ ช าชี พ เป น สิ่ ง ช ว ยให เ กิ ด ความเหนี ย วแน น ในด า น
โครงสรางทางสังคมขององคการ ถึงแมวาในทางปฏิบัติยัง
มีความหลากหลายในความเปนเอกลัก ษณ คานิย ม และ
ความสนใจ แตก็เปนผลใหเกิดลักษณะของรูปแบบ และมี
สวนใหเกิดการพัฒนาการอาชีพใหกาวหนาขึ้นไปอีก บัชเชอร และสตอร (Bucher and Strauss. 1961: 326–329)
โฮโรบิน (Horobin. 1983: 85–87) ไดกลาววา เปน
การยากที่จะใหคําจํากัดความของคําวา “วิชาชีพ” ใหชัดเจน
ได แตวิชาชีพจะแตกตางจากอาชีพทั่วๆ ไป คือ ระยะการ
ฝกปฏิบัติมีระยะเวลายาวนาน มีการศึกษาหาความรูลึกลง
ไปในเฉพาะสาขาและมีพฤติกรรมตามเอกลักษณเฉพาะ
แบบ คํานึงถึงประโยชนของประชาชนผูรับบริการมากกวา

ประโยชนตอบแทน บุคคลที่อยูในกลุมวิชาชีพ เชน แพทย
พยาบาล ครู นักสังคมสงเคราะห และนักกฎหมาย เปนตน
การใชเวลาในการฝกฝนในงานที่ยาวนานอยางเต็มความ
สามารถ และมีหลักวิชาการ ทําใหเกิดความยึดมั่นผูกพัน
ตออาชีพ ประสงคที่จะประกอบอาชีพนั้นตอไปโดยไมคิด
ที่จะเปลี่ยนงาน และมีพฤติกรรมตามบรรทัดฐานอันเปน
เอกลักษณเฉพาะแบบเกิดขึ้น
ไวเลนสกี (Wilensky. 1964: 137–148) ไดกลาวถึง
การพัฒนางานอาชีพเขาสูความเปนวิชาชีพวา ลักษณะของ
งานอาชีพนั้นจะประกอบไปดวย
1. การปฏิบัติงานตองใชเทคนิคเฉพาะ มีความรูทาง
วิชาการรองรับ เชน คณิตศาสตร ฟสิกส เคมี สรีระวิทยา
และจิตวิทยาสังคม มีระบบการฝกฝนการปฏิบัติงานเพื่อ
พัฒนาระดับความสามารถของบุคคล
2. การปฏิบัติงานครอบคลุมไปถึงการถายทอดความ
รูทางดานทักษะดวย
3. การปฏิบัติงานดําเนินไปไดดวยกลุมสมาชิกซึ่งมี
ระบบอาวุโส การมีอํานาจเปลี่ยนแปลงไปตามลําดับขั้น
ของอาวุโส มีการรับรองสถานภาพในงาน คาตอบแทนได
ตามสถานภาพของตน
4. วัตถุประสงค กฎ ระเบียบ และมาตรฐาน อยูภาย
ใต บั ญ ญั ติ จ รรยาแห ง วิ ช าชี พ มี ส มาคมเป น ผู รั บ ผิ ด ชอบ
สมาชิกทั้งมวลทั้งในดานกฎหมายคุมครองสมาชิก คาตอบ
แทนการทํางาน และอื่น ๆ
จากพัฒนาการอาชีพเขาสูความเปนวิชาชีพ โคลบ รูบิน และ แมคอินธราย (Kolb, Rubin and McIntry. 1979:
18–19) ไดรวบรวมคุณลักษณะของความเปนวิชาชีพไว
ดังนี้
1. การตัดสินใจในทางวิชาชีพมีพื้นฐานอยูบนหลัก
การ ทฤษฎี และขอตกลงรวมกันในวิชาชีพ
2. ใชความรูเฉพาะสาขา มิใชความรูทั่วๆ ไป
3. มีค วามสั ม พั น ธ กั บ ผู รั บ บริ ก าร โดยมี วั ต ถุ ป ระ
สงคที่ชัดเจน
4. สมาชิกภาพไดมาดวยความสามารถเชิงสมรรถ
นะ มิใชดวยอํานาจ หรือการแขงขัน
5. การตัดสินใจทางวิชาชีพสวนหนึ่งเปนของผูรับ
บริการ และอีกสวนหนึ่งเปนของผูประกอบวิชาชีพ ซึ่งตัด
สินใจไดอยางอิสระตามหลักวิชาการ

6. ผูประกอบวิชาชีพจะตองยอมรับอํานาจของกลุม
สมาชิก ในการควบคุมความประพฤติของตน
7. ตองมีจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อปกปองผูรับบริการ
การประกอบวิชาชีพ ผูประกอบวิชาชีพตองทํางาน
อยางมีความสํานึกในความรับผิดชอบ ยอมรับบรรทัดฐาน
และมาตรฐานของอาชีพนั้น มีความเปนสมาชิกภาพ และ
ไดรับการรับรองจากกลุม ในทางดานการศึกษาเพื่อความ
เปน วิ ช าชี พ มี พื้ นฐานจากความสนใจที่ แ ตกตา งกัน ของ
สมาชิกในสมาคมวิชาชีพ จึงมีการศึกษาแตกตางกันไปตาม
สาขายอย ๆ และตามความเฉพาะของปญหาที่เกิดขึ้น และ
เพื่อ คุณภาพของการบริการจึงเกิดการกํ าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของผูประกอบวิชาชีพวา ควรจะไดรับการศึกษา
ในระดับสูงอยางนอยจะตองศึกษาในระดับอุดมศึกษา มัวร
(Moore. 1970: 3–4)

จากอาชีพมาเปนวิชาชีพ (From Occupation to Profession)
เมอรฟ (Murphy. 1991: 35) ไดกลาววา ในอดีตที่
ผานมา บุคคลที่ทํางานดานนันทนาการและการผอนคลาย
จะไมใชเปนนักวิชาชีพ เพราะยังไมไดรับการฝกฝนอยาง
เป น ทางการสํ า หรั บ ตํ า แหน ง นี้ หลายป ต อ มาผู นํ า ในกิ จ
กรรมนันทนาการจึงไดพยายามรวบรวมองคความรูของ
ตนเองขึ้นและเผยแพรไปยังบุคคลอื่น ทั้งในลักษณะที่เปน
ทางการโดยการศึกษาในระดับวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย
และแบบไมเปนทางการ โดยจัดเปนการประชุมเชิงปฏิบัติ
การ (Workshop) และการฝกอบรมในระหวางปฏิบัติงาน
ปรากฏวาผูที่เปนนักวิชาชีพในดานนันทนาการและการ
ผอนคลายนี้มักจะเปนผูที่ทํางานดานอื่นที่ใกลเคียงกัน เชน
งานสังคมสงเคราะห (Social Work) พลศึกษา (Physical
Education) หรือผูที่ศึกษาดานศาสนา (Religion Studies)
นันทนาการเกิดขึ้นครั้งแรก จากการจัดการศึกษาใน
คณะพลศึกษาของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย และจากการ
ประชุมแหงชาติครั้งแรกในป ค.ศ. 1907 สมาคมสนามเด็ก
เลน ของประเทศสหรัฐอเมริกา (Playground Association
of America) ไดเสนอหลักสูตรสําหรับนักวิชาชีพไว 3
ระดับ ดังนี้
ระดับที่ 1 หลักสูตรการเลนขั้นธรรมดา (Normal
Course in Play Curriculum) หลักสูตรนี้จัดไวสําหรับผูที่จะ

เปนผูอํานวยการของเพลกราวด ในอนาคตจะครอบคลุมทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ระดับที่ 2 หลักสูตรการเลนสําหรับครูในโรงเรียน
(Play for Grade School Teachers) หลักสูตรนี้ตองการใหครู
ชั้นประถมศึกษาสามารถจัดกิจกรรมในโรงเรียนได
ระดับที่ 3 หลักสูตรสถาบันการเลน (Institute Course
in Play) หลักสูตรนี้จัดไวสําหรับผลิตผูตรวจการของ
สมาคม
ในขณะที่หนวยงานของรัฐบาลและองคกรตางๆ ได
เริ่ ม มี ก ารให บ ริ ก ารนั น ทนาการมากขึ้ น ความจํ า เป น ที่
จะตองมีผูบริหารที่ไดรับการฝกฝนมาอยางดีจึงเริ่มเกิดขึ้น
ในป ค.ศ. 1926 สมาคมสนามเด็กเลน (Playground Association) มีจุดมุงหมายเพื่อใหผูเขาเรียนในวิทยาลัยมีความรู
ความสมบูรณยิ่งขึ้น
สมาคมสนามเด็กเลนอเมริกา ซึ่งตอมาไดเปลี่ยนชื่อ
เรียกวาสมาคมนันทนาการแหงชาติ (National Recreation
Association) เริ่มจัดการศึกษาระดับปริญญาโท เปนเวลา 1 ป
ในโรงเรียนนันทนาการแหงชาติ (National Recreation
School) ใน ป ค.ศ. 1937 มหาวิทยาลัยมินนิสโซตา ไดจัด
หลักสูตรนันทนาการพิเศษขึ้นเปนครั้งแรก ซึ่งตอมาวิทยาลัย
และมหาวิทยาลัยตาง ๆ ที่มีวิชานันทนาการไวในหลักสูตร
พลศึกษา ก็ไดจัดหลักสูตรนันทนาการในระดับปริญญาตรี
ขึ้น ในตอนปลายของสงครามโลกครั้งที่ 2 ป ค.ศ. 1943 มี
หลักสูตรที่เปนปริญญาเพียง 37 หลักสูตร ตอมาในป ค.ศ.
1960 จึงมีจํานวนเพิ่มขึ้นเปน 2 เทา ปจจุบันนี้มีสถาบันใน
สหรั ฐ อเมริ ก าและแคนาดาที่ เ ป ด หลั ก สู ต รทั้ ง ในระดั บ
ปริญญาตรีและโทในสาขาวิชานันทนาการและนันทนาการ
บําบัด มีวิทยาลัยอยางนอย 270 แหง ที่เปดหลักสูตร 2 ป
สํ าหรั บการนั นทนาการ ในสวนสาธารณะ และเวลาว าง
(Recreation, Park and Leisure) และหลักสูตร 4 ป มีสถาบัน
อีกกวา 320 แหง นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรที่สูงกวาปริญญา
ตรีประมาณ 150 แหง ซึ่งในสถาบันเหลานี้มี 120 แหง จะ
เป น หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาโท และ 30 แห ง เป น ระดั บ
ปริญญาเอก
ในตอนตนของ ป ค.ศ. 1980 นักการศึกษาหวงใย
เกี่ ย วกั บ การลดจํา นวนลงของนัก ศึก ษาในสาขาวิช าเอก
นันทนาการในสวนสาธารณะและเวลาวาง แตปรากฏวาใน
ตอนปลายของศตวรรษนี้จํานวนกลับเพิ่มขึ้น ซึ่งในชวงที่มี

การลงทะเบียนเรียนนอยลงนั้นเพราะมีความหลากหลาย
ในโอกาสของอาชีพตางๆ มากขึ้น และนายจางสมัยเกามี
การแขงขันกันในการเลือกนักเรียนที่มีคุณภาพ
หลักสูตรของวิทยาลัยที่มีการศึกษาวิชานันทนาการ
และการผอนคลาย จึงไดมีการทบทวนกันขึ้น ตัวอยางเชน
จากการรายงานการศึ ก ษาขั้ น สู ง ที่ ส มาคมนั ก การศึ ก ษา
นันทนาการในที่สาธารณะ ไดทําการสํารวจพบวา ผูตอบ
แบบสอบถามจํานวน 619 คน กลาววา ในระยะเวลา 2 ปที่
ผานมา วิ ชาใหมๆ หลายวิชาไดเพิ่ม ขึ้นในหลักสูตรของ
พวกเขา ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ไดแบงโปรแกรมตางๆ ได 7
ประเภท ดังนี้ อิบราฮิม (Ibrahim. 1999: 230)
1. การศึกษาเรื่องการผอนคลาย (Leisure Studies)
2. นันทนาการบําบัด (Therapeutic Recreation)
3. การบริ ห ารและการจั ด การ (Administration/
Management)
4. นันทนาการกลางแจง และแหลงทรัพยากรธรรม
ชาติ (Outdoor Recreation/ Natural Resources)

5. โปรแกรมและภาวะผูนํา (Program / Leadership)
6. ธุรกิจและการทองเที่ยว (Commercial / Tourism)
7. นันทนาการทั่วไป (General Recreation)
ในขณะที่หลักสูตรในสาขาวิชานันทนาการ และการ
ผ อ นคลายเพิ่ ม มากขึ้ น สมาคมนั น ทนาการและสวน
สาธารณะแหงชาติ (National Recreation and Park Association หรือ NRPA) รวมกับสมาคมการนันทนาการ และใช
เวลาวางของอเมริกา (America Association for Leisure
and Recreation หรือ AALR) ไดมีการรับรองหลักสูตร
เพื่อใหไดคุณภาพตามมาตรฐาน เมื่อหนวยงานทั้ง 2 นี้ ได
จัดตั้งเปนสภารับรองมาตรฐานแหงชาติ (National Council
on Accreditation) นักวิชาชีพดานการบริการเวลาวาง (Leisure Service Profession) ไดรับการรับรองจากสภาการรับ
รองมาตรฐาน (Council of Post-Secondary Accreditation)
ซึ่งเปนหนวยงานเดียวในอเมริกาที่รับรองมาตรฐานวิชาชีพ
ขณะที่หลักสูตร 4 ป ในระดับปริญญาตรีเกือบ 100 แหง
ไดรับการรับรองโดย NRPA-AALR

ตาราง 1 แสดงผูที่เลือกเรียนสาขาตางๆ ในระดับการศึกษาตาง ๆ (1990, N = 164) มีดังนี้
ต่ํากวาปริญญา

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

General / Administrative

21 %

32 %

36 %

32 %

Therapeutic Recreation

29 %

28 %

27 %

37 %

Commercial / Tourism

11 %

13 %

11%

11 %

Outdoor Recreation

18 %

16%

14 %

21 %

Program / Leadership

21 %

10 %

10 %

-

ที่มา: Ibrahim, H.M. and Cordes. (1999). Application in Recreation : 230

การเริ่มตนของวิชาชีพ (Becoming a Professional)
เกณฑ 5 ประการสําหรับการเปนระดับวิชาชีพ ซึ่ง
อิบราฮิมและคอรเดส (1999) ไดเสนอแนะไวดังนี้
1. ตองมีองคความรูที่เปนระบบ
2. หนาที่ของผูที่เปนวิชาชีพขึ้นอยูกับองคความรู
3. ตองไดรับการยอมรับจากสังคมที่ทํางานอยู
4. ตองมีจริยธรรม
5. วัฒ นธรรมของวิชาชีพขึ้น อยูกับ คานิย มและ
ประ เพณี

นั ก นั น ทนาการวิ ช าชี พ จะพอใจกั บ เกณฑ เ หล า นี้
สาขาวิ ช าได เ ริ่ ม มี ค วามยุ ง ยากซั บ ซ อ นขึ้ น โดยการต อ ง
ประยุกตความรูในหลายสาขาเพื่อสรางองคความรู ที่เปน
ระบบ ซึ่งจะพบไดในหนังสือวารสารการวิจัย หรือวรรณ
กรรมที่มีชื่อเสียง ผูที่ตองการเขามาทํางานดานนี้ตองมีการ
เตรียมพรอมทางดานความรูอยางเปนพิเศษและจะตองมีการ
จดทะเบียนกับองคกรวิชาชีพ เพื่อใหไดรับใบอนุญาตหรือ
ประกาศนียบัตร ทั้งที่เปนองคกรวิชาชีพหรือองคกรของรัฐ
ตั วอย างเช น ในการทํ างานในนั นทนาการเพื่ อการแก ไข

(Correctional Recreation) ตองมีมาตรฐานตาม American
Correction Association เปนตน ตัวอยางอื่นๆ เชน การจะ
ทํางานในหนวยงานเอกชนก็ตองมีคุณสมบัติตามที่หนวย
งานนั้นกําหนด เชน วาย เอ็ม ซี เอ (YMCA) หรือ วาย ดับ
บิว เอช เอ (YWHA) หรือหนวยงานลูกเสือหรือเนตรนารี
จะเห็นวาสังคมใหการยอมรับนักนันทนาการวิชาชีพมาก
ขึ้นทั้งในระดับทองถิ่น และระดับชาติ
บนพื้นฐานคานิยมของวิชาชี พนันทนาการ สมาคม
นันทนาการแหงชาติอเมริกา (American National Recreation Society) ไดมีการพัฒนาจริยธรรมขึ้นในป ค.ศ.
1960 ซึ่งเกิดขึ้นกอนสมาคมนันทนาการและสวนสาธารณะ
แหงชาติ (National Recreation and Park Association)
องคการที่ใหบริการนันทนาการแบบผอนคลายจํานวนมาก
ไดมีการสรางจริยธรรมขึ้นเปนพิเศษเฉพาะหนวยงาน ซึ่ง
สมาคมนันทนาการในสวนสาธารณะแหงชาติก็ไดกําหนด
จริยธรรมขึ้น ยิ่งไปกวานั้นยังมีระบบคานิยมที่นําไปสูการ
กําหนดบทบาทของการเป นนักนั นทนาการวิชาชีพ และ
ลําดับขั้นของบทบาทเกิดขึ้น เชน ผูตรวจการ และผูอํานวย
การจะเปนผูดูแลทีมงานของนักนันทนาการวิชาชีพอื่นๆ

องคกรวิชาชีพของประเทศสหรัฐอเมริกา
องค ก รที่ เ ป น ตั ว แทนของวิ ช าชี พ จะทํ า หน า ที่ เ ป น
ตัวแทนทางกฎหมายและพัฒนามาตรฐานสําหรับวิชาชีพ
นั้น สองหนวยงานแรกที่จัดขึ้นสําหรับวิชาชีพนันทนาการ
และสวนสาธารณะ (Park and Recreation) ไดแก สมาคม
นันทนาการแหงชาติ (National Recreation Association
หรือ NRA) ซึ่งเปนสมาคมสนามเด็กเลน (Playground
Association) เกาและสมาคมการบริหารสวนสาธารณะแหง
อเมริกา (American Institute of Park Executives หรือ
AIPE) ซึ่งกอตั้งขึ้นในป ค.ศ. 1898 สมาชิกจะเปนผูบริหาร
ของหน ว ยงานระบบสวนสาธารณะต า งๆ ของรั ฐ และ
บุคคลในกลุมตางๆ เชน ชมรมเซียรา (Sierra Club) ซึ่งเปน
ตั ว แทนในการอนุ รั ก ษ ค วามสนใจของสาธารณะชนที่
ประชุมอุทยานแหงชาติ (National Conference on State
Parks หรือ NCSP) ตั้งขึ้นในป ค.ศ. 1921 เพื่อพัฒนาการ
เคลื่อนไหวสวนสาธารณะของรัฐในระดับสูง สมาคมนันทนาการแหงอเมริกา (American Recreation Society หรือ
ARS) ตั้งขึ้นในป ค.ศ. 1937 เปนตัวแทนของนักนันทนาการ

ในป ค.ศ. 1966 NRA, AIPE, NCSP และ ARS ได
รวมกันจัดตั้งเปนสมาคมนันทนาการและสวนสาธารณะ
แหงชาติ (National Recreation and Park Association หรือ
NRPA) ซึ่งเปนหนวยงานที่ทําหนาที่พัฒนาโครงสรางทั้ง
ของผู ที่ อ ยู ใ นวิ ช าชี พ และความสนใจของสมาชิ ก ที่ เ ป น
สาธารณะชน สมาคมนี้ไดจัดตั้งสาขาพิเศษตางๆ ขึ้น
NRPA รวมกับสมาคมนันทนาการและการใชเวลา
วางของอเมริกา (AALR) ซึ่งเปนหนวยงานขององคกรรวม
ทางด า นสุ ข ภาพ พลศึ ก ษา นั น ทนาการ และการเต น รํ า
(Association Allied for Health Physical Education Recreation and Dance หรือ AAHPERD) ไดใหความสําคัญอยาง
มากในการใหบริการสําหรับสาธารณะชน และพยายามยก
ฐานะความเป น วิ ช าชี พ ให กั บ นั น ทนาการ เพื่ อ การผ อ น
คลาย (Leisure Service)
AAHPERD ตั้งขึ้นในป ค.ศ. 1885 เพื่อพัฒนาการ
ศึกษาสําหรับผูที่จะเขาสูวิชาชีพใหสูงขึ้นในทุกระดับ โดย
การใหคําปรึกษา การตีพิมพเรื่องทางวิชาการลงในนิตยสารหรือสิ่งพิมพอื่นๆ การพัฒนาภาวะผูนํา มาตรฐานและ
การวิจัย หนวยงานนี้จะมีการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
การให ก ารสนั บ สนุ น บริก ารขั้น พื้ น ฐาน และสนับ สนุ น
ทุ น การศึ ก ษา หน ว ยงานนี้ จ ะมี ก ารตี พิ ม พ บ ทความใน
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วารสารราย 3 เดือน เกี่ยวกับการออกกําลังกายและกีฬา
และในหนังสือที่เฉพาะสาขา โดยมีสมาชิกจํานวนมากมาย
หนวยงานนี้เปนหนวยงานที่ใหญที่สุดและมีอิทธิพลมาก
ที่สุ ด ในการสนั บ สนุ น และคอยดู แ ลผู ที่ อ ยู ใ นสาขาวิ ช า
ดังกลาวขางตน และมีสมาคมที่ทํางานรวมกันอีกในระดับ
ชาติ 6 แหง และระดับทองถิ่น 6 แหง ซึ่งประกอบดวยรัฐ
ตางๆ 54 รัฐ ที่เขามารวมดําเนินงานดวย
AALR เคยเปนหนวยงานดานนันทนาการหนึ่งของ
AAHPERD แตปจจุบันนี้ไดแยกออกมาทําหนาที่ใหบริการ
สําหรับวิชาชีพนันทนาการและการผอนคลาย รวมทั้งผูที่
เปนอาจารยในสาขานี้ดวย AARL ตีพิมพเรื่องราวปจจุบัน
ในวารสารพลศึกษาและนันทนาการ AAL Reporter ใน
ขณะเดียวกันก็ยังมีการเผยแพรในสาขานันทนาการ การ
ผอนคลาย และสวนสาธารณะ หนวยงานนี้ตั้งขึ้นในป ค.ศ.
1938 และใหความรวมมือในการพัฒนาวิชาชีพนันทนาการ
และคุณภาพชีวิตของคนอเมริกัน โดยการสงเสริมประสบ
การณนันทนาการที่ริเริ่มสรางสรรคและมีความหมาย

ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาเรื่อ งคุณลักษณะ และ
ทั ก ษะพื้ น ฐานของบุ ค ลากรในวิ ช าชี พ นั น ทนาการ ตาม
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานนันทนาการ เปนการวิจัย
แบบสํารวจดวยเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) ซึ่งมี
ขั้นตอนและรายละเอียดดังนี้

ประชากรในการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก ผูเชี่ยวชาญใน
วิชาชีพนันทนาการ ดังตอไปนี้
1. เปนผูสอนวิชาเอกนันทนาการ ในสถาบันอุดม
ศึกษาไมนอยกวา 5 ป จํานวน 7 คน
2. เปนผูมีวุฒิทางการศึกษาดานนันทนาการ ปริญญาโทขึ้นไป จํานวน 3 คน
3. เปนบุคลที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับรอง
ศาสตราจารยขึ้นไป สาขานันทนาการหรือสาขาวิชาอื่นที่มี
ความสัมพันธกับนันทนาการ จํานวน 4 คน
4. เปนผูมีความรูความสามารถ ประสบการณทาง
นั น ทนาการ และเป น ที่ ย อมรั บ ของวงการนั น ทนาการ
จํานวน 7 คน

การสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา
เครื่องมือ ที่ใชในการรวบรวมขอมูลโดยใชเทคนิค
เดลฟาย ในการวิ จั ย ครั้ งนี้ ป ระกอบดว ยแบบสอบถาม 3
ฉบับ ไดแก แบบสอบถามปลายเปด จํานวน 1 ฉบับ และ
แบบสอบถามปลายป ด ชนิ ด มาตราส ว นประมาณค า
(Rating Scale) 5 ระดับ จํานวน 2 ฉบับ ซึ่งมีขั้นตอนการ
สรางดังนี้
1. การสรางแบบสอบถามปลายเปด (Open–ended
Form) รอบที่ 1
1.1 ผูวิจัยดําเนินการศึกษาคนควาเอกสาร ตํารา
บทความ สิ่ ง ตี พิ ม พ แ ละงานวิ จั ย ต า งๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ ทฤษฎี
แนวความคิดทางนันทนาการ
1.2 รวบรวมความรูและขอมูลที่ไดศึกษาคนควา
มากําหนดขอบเขตการศึกษา เพื่อใหกรรมการที่ปรึกษา
ตรวจพิจารณาแกไขใหสมบูรณ
1.3 สรางแบบสอบถามรอบที่ 1 ซึ่งประกอบดวย
3 สวน โดยสวนที่ 1 เปนแบบสอบถามปลายเปด ถามความ
คิ ด เห็ น ผู เ ชี่ ย วชาญด า นสถานภาพทางวิ ช าชี พ ว า มี ค วาม

คิดเห็นอยางไร สวนที่ 2 ถามความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญดาน
สถานภาพทางวิชาการ และสวนที่ 3 เปนการสอบถามถึง
ความคิ ด เห็ น ในส ว นอื่ น ๆ ที่ มี ผ ลต อ บุ ค ลากรในวิ ช าชี พ
นันทนาการ
2. การสรางแบบสอบถามปลายปด รอบที่ 2
2.1 ผูวิจัย นําข อ มูลที่ ไดจ ากการตอบแบบสอบ
ถามปลายเปดรอบแรก พรอมทั้งความคิดเห็นสวนอื่น ๆ มา
วิ เ คราะห สั ง เคราะห สร า งแบบสอบถามปลายป ด ชนิ ด
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ โดยพยายามคงรูปภาษา
และสํานวนเดิมของผูเชี่ยวชาญไว และปรับแกไขประเด็น
ที่ยังไมมีความชัดเจน
2.2 นํากรอบแบบสอบถามปลายปดที่ไดเสนอ
ใหประธานกรรมการและกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ
พิจารณาตรวจสอบ และปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ
ใหสมบูรณ
3. การสร า งแบบสอบถามปลายป ด มาตราส ว น
ประมาณคา 5 ระดับ รอบที่ 3
ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการตอบกลับแบบสอบถาม
ปลายปด มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ในรอบที่ 2 มา
วิเ คราะหท างสถิ ติห าคาพิ สัยระหว างควอไทล มัธ ยฐาน
ฐานนิยม แลวนํามาสรางเปนแบบสอบถามปลายปดชนิด
มาตราสวน 5 ระดับ ในรอบที่ 3 ที่มีขอความเกี่ยวกับคุณ
ลักษณะและทั กษะพื้ นฐานของบุ คลากรในวิชาชี พนั น ทนาการ โดยมีการเพิ่ ม ตํา แหนงของคามัธ ยฐาน ขอบเขต
พิสัยระหวางควอไทล และตําแหนงคําตอบของผูเชี่ยวชาญ
แตละคนในรอบที่ผานมา เพื่อประกอบการพิจารณาการคง
คําตอบเดิม หรือเปลี่ยนแปลงคําตอบใหเปนตามภาพรวม
ของกลุม กรณีที่ผูเชี่ยวชาญตองการยืนยันคําตอบเดิม เมื่อ
คําตอบในรอบที่ผานมาอยูนอกเหนือขอบเขตพิสัยระหวาง
ควอไทล ตองแสดงเหตุผลประกอบ

การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล
ควบคูกับการเก็บรวบรวมขอมูล เพราะในแบบสอบถามแต
ละรอบจะตองนํามาวิเคราะหขอมูล เพื่อจัดทําแบบสอบ
ถามฉบับใหมสงใหผูเชี่ยวชาญในรอบตอไป ดังนี้
1. นําคําตอบที่ไดจากแบบสอบถามรอบที่ 1 มา
วิเคราะหเนื้อหาเพื่อจัดกลุมขอความใหอยูในเรื่องเดียวกัน
เพื่อจัดทําเปนแบบสอบถามรอบที่ 2

2. นําผลที่ไดจากการวิเคราะหเนื้อหา มาสรางเปน
แบบสอบถามรอบที่ 2 แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
และกํ าหนดน้ํ าหนั กคะแนนในแต ละระดั บความคิ ดเห็ น
ดังนี้
5 คะแนน สําหรับขอความที่ผูเชี่ยวชาญเห็นดวย
อยางยิ่ง
4 คะแนน สําหรับขอความที่ผูเชี่ยวชาญเห็นดวย
3 คะแนน สําหรับขอความที่ผูเชี่ยวชาญเห็นดวย
ปานกลาง
2 คะแนน สําหรับขอความที่ผูเชี่ยวชาญไมเห็น
ดวย
1 คะแนน สําหรับขอความที่ผูเชี่ยวชาญไมเห็น
ดวยอยางยิ่ง
3. นํ า คํ า ตอบในแบบสอบถามที่ ไ ด ม าคํ า นวณหา
คามัธยฐานและคาพิสัยระหวางควอไทลของคําถามแตละ
ขอแลวสรางแบบสอบถามรอบที่ 3 ซึ่งใชขอความเดิม
แสดงตําแหนงของมัธยฐาน และคาพิสัยระหวางควอไทล
และตําแหนงที่ผูเชี่ยวชาญแตละคนตอบในแบบสอบถาม
รอบที่ 2 นําแบบสอบถามฉบับนี้สงกลับไปถามผูเชี่ยวชาญ
ในรอบที่ 3 ซึ่งในรอบนี้ ผูเชี่ยวชาญแตละคนจะทราบวา
ตนมี ค วามคิ ด เห็ น แตกต า งจากกลุ ม ผู เ ชี่ ย วชาญทั้ ง หมด
อยางไร เพื่อจะไดพิจารณาวาเห็นดวยกับความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญคนอื่นๆ หรือไม หากไมเห็นดวยก็แสดงเหตุผล
ประกอบการยืนยันคําตอบเดิม ในกรณีคําตอบเดิมอยูนอก
พิสัยระหวางควอไทล
4. นําคําตอบในแบบสอบถามรอบที่ 3 มาคํานวณ
หาคามัธยฐาน และคาพิสัยระหวางควอไทล และวิเคราะห
ผลคําตอบรอบสุดทาย โดยแปลผลตามเกณฑ ดังนี้
4.1 คามัธยฐาน (Median) ที่คํานวณได แปล
ความตามเกณฑดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2535: 100)
คามัธยฐาน 4.51–5.00 แปลความวา กลุมผู
เชี่ยวชาญเห็นดวยมากที่สุด
คามัธยฐาน 3.51–4.50 แปลความวา กลุมผู
เชี่ยวชาญเห็นดวยมาก
คามัธยฐาน 2.51–3.50 แปลความวา กลุมผู
เชี่ยวชาญเห็นดวยปานกลาง
คามัธยฐาน 1.51–2.50 แปลความวา กลุมผู
เชี่ยวชาญไมเห็นดวยมาก

คามัธยฐาน 1.00–1.50 แปลความวา กลุมผู
เชี่ยวชาญไมเห็นดวยมากที่สุด
4.2 คาพิสัยระหวางควอไทล โดยคํานวณหาคา
ความแตกตางระหวางควอไทลที่ 1 กับควอไทลที่ 3 คา
พิสัย ระหวางควอไทลที่คํานวณไดแ ปลความตามเกณฑ
ดังนี้
คาพิสัยระหวางควอไทล 0.00–1.50 หมาย
ความวา ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ มีความสอดคลองกัน
มากถึงมากที่สุด
ค า พิ สั ย ระหว า งควอไทล มากกว า 1.50
หมายความวา ความคิ ดเห็นของผูเชี่ยวชาญ มีความสอด
คลองกันนอย
4.3 ฐานนิยม (Mode) คาความถี่ของระดับคะแนน
1 ถึง 5 ในแตละขอความ ระดับคะแนนใดที่มีความถี่สูงสุด
ถือเปนฐานนิยมของขอความนั้น ถาคาของความแตกตาง
ระหวางคาฐานนิยมกับมัธยฐานมีคาไมเกิน 1 ถือวาความ
คิดเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญที่มีตอขอความนั้นสอดคลอง
กัน
5. เกณฑการตัดสินวาความคิดเห็นที่มีความสอด
คลองกันจะตองมีลักษณะดังนี้ ความคิดเห็นที่มีคามัธยฐาน
เกิน 3.5 ขึ้นไป และความคิดเห็นนั้นมีคาพิสัยระหวางควอ
ไทลไมมากกวา 1.5 แสดงวา ความคิดเห็นนั้นกลุมผูเชี่ยว
ชาญเห็นดวยมากขึ้นไป และความคิดเห็นของผูเชี่ยว ชาญยัง
มีความสอดคลองกันกับขอความนั้นดวย จึงไดนํามาสรุป
เปนความคิดเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญที่มีตอคุณลักษณะและ
ทักษะพื้นฐานของบุคลากรในวิชาชีพนันทนาการ

ผลการวิจัย
ผูเชี่ยวชาญดานนันทนาการใหความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุ ณ ลั ก ษณะและทั ก ษะพื้ น ฐานของบุ ค ลากรในวิ ช าชี พ
นันทนาการ ดังนี้
1. คุณลักษณะทางวิชาชีพ ประกอบดวย
1.1 ด า นสถานภาพทางวิ ช าชี พ ผู เ ชี่ ย วชาญมี
ความเห็นวาบุคลากรในวิชาชีพนันทนาการ ควรมีสถาน
ภาพทางวิชาชีพที่มีองคประกอบสําคัญ 16 ขอ คือ มีความ
รักและศรัทธาในวิชาชีพนันทนาการ มีความรอบรูในวิชา
ชีพนันทนาการ มีความสามารถในการประยุกตหลักทฤษฎี
ตาง ๆ มาใชกับนันทนาการและตระหนักเสมอวานันทนา-

การเปนประโยชนตอตนเองและสังคม เปนผูสําเร็จการ
ศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขานันทนาการ มีหนวย
งานรองรับการปฏิบัติหนาที่ทางนันทนาการ มีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพนันทนาการ มีอุดมการณที่จะเปนนักนันทนาการ
มี วิสัย ทั ศ นใ นวิชาชี พ นันทนาการ มีใบประกอบวิชาชี พ
นั น ทนาการมี คุ ณ ลั ก ษณะทางบุ ค ลิ ก ภาพที่ เ ด น ชั ด ทาง
นันทนาการ มี เทคนิ คในการบริ หารงานทางนันทนาการ
เปนผูสอนหรือปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของกับนันทนาการ มี
ความสามารถเปนผูนํานันทนาการไดหลายประเภท มีความ
เขาใจในปรั ชญาของนันทนาการ มีความสามารถในการ
สัมพันธอันดีกับบุคลากรวิชาชีพอื่น
1.2 ด า นสถานภาพทางวิ ช าการ ผู เ ชี่ ย วชาญมี
ความเห็ นว าบุ คลากรในวิ ชาชี พนั นทนาการควรมี ส ถาน
ภาพทางวิชาการ ที่มีองคประกอบสําคัญ 9 ขอ คือ มีความใฝ
รูทางวิชาการในวิชาชีพนันทนาการ มีความคิดสรางสรรค
ในการพัฒนากิจกรรมนันทนาการ มีความสามารถในการ
สอน บรรยาย ถายทอดวิชานันทนาการได มีการศึกษาคน
ควาวิจัยทางนันทนาการ มีความรูพื้นฐานทางดานจิตวิทยา
และตองเปนผูรับฟงความคิดเห็นและวิพากษของผูอื่น เปน
ผูไดรับเชิญไปทําการสอนหรือบรรยาย หรือเปนวิทยากร
นันทนาการใหกับสถาบัน หนวยงานและชุมชน มีการเขียน
บทความเชิงวิชาการทางนันทนาการ มีการพบปะสังสรรค
สนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นกับผูเกี่ยวของ
หรือสนใจทางนันทนาการ
2. ทักษะพื้นฐานทางวิชาชีพ ประกอบดวย
2.1 ดานการสอนและการฝกอบรม ผูเชี่ยวชาญมี
ความคิดเห็นวาบุคลากรในวิชาชีพนันทนาการ ควรมีทักษะ
พื้นฐานดานการสอนและการฝกอบรม ที่มีองคประกอบ
สําคัญ 6 ขอ คือ มีความสามารถในการเขียนโครงการและ
วางแผนการสอนและการฝกอบรมได มีประสบการณการ
เปนผูนําโครงการนันทนาการและผานการศึกษาวิธีการ
สอน การฝกอบรม และปฏิบัติการทางนันทนาการ มีประ
สบการณ/อบรมการพูด/สาธารณะทางนันทนาการ มีความ
รูในเรื่องการประเมินผลทางนันทนาการ มีประสบการณ
การใชสื่อในการดําเนินกิจกรรมนันทนาการ
2.2 ดานการวิเคราะหผูเขารวมกิจกรรม ผูเชี่ยว
ชาญมีความคิดเห็นวาบุคลากรในวิชาชีพนันทนาการ ควรมี
ทักษะพื้นฐานดานการวิเคราะหผูเขารวมกิจกรรม ที่มีองค
ประกอบสําคัญ 6 ขอ คือ ผานการศึกษาและอบรมเทคนิค

การเปนผูนํานันทนาการ มีความสามารถในการวิเคราะห
ผูเขารวมกิจกรรมนันทนาการได มีประสบการณการเขา
ร ว มกิ จ กรรมนั น ทนาการ มี ทั ศ นคติ ที่ ดี แ ละให เ กี ย รติ
ผูเขารวมกิจกรรม ผานการศึกษา อบรมเกี่ยวกับการพัฒนา
การของมนุ ษ ย ผ า นการศึ ก ษา อบรมทางด า นจิ ต วิ ท ยา
พื้นฐาน
2.3 ดานมนุษยสัมพันธ ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นวา
บุคลากรในวิชาชีพนันทนาการ ควรมีทักษะพื้นฐานดาน
มนุษยสัมพันธที่มีองคประกอบสําคัญ 6 ขอ คือ มีความ
สามารถในการปรับตัวใหเขากับสถานการณตางๆ ไดเปน
อยางดี มีความสามารถในการพบปะสังสรรคสนทนากับ
คนทุกระดับ และมีประสบการณการรวมทีม จัดนันทนา
การ มีป ระสบการณการเปนผูนํ ากิจกรรมนันทนาการ มี
ทักษะและประสบการณเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ มี
ทักษะและประสบการณเกี่ยวกับ เรื่องพฤติก รรมองคก ร
และบุคคล
2.4 ดานการใชภาษาและการสื่อสาร ผูเชี่ยวชาญมี
ความคิดเห็นวาบุคลาการในวิชาชีพนันทนาการ ควรมีทักษะ
พื้นฐานดานการใชภาษาและการสื่อสารที่มีองคประกอบ
สําคัญ 3 ขอ คือ มีทักษะและประสบการณเกี่ยวกับการสื่อ
สารรูปแบบตางๆ มีทักษะและประสบการณเกี่ยวกับเทคนิค
การนําเสนอ มีทักษะและประสบการณเกี่ยวกับการใชภาษา
ตางประเทศ
2.5 ด า นการจั ด การทั่ ว ไป ผู เ ชี่ ย วชาญมี ค วาม
คิ ด เห็ น ว า บุ ค ลากรในวิ ช าชี พ นั น ทนาการ ควรมี ทั ก ษะ
พื้นฐานดานการจัดการทั่วไปที่มีองคประกอบสําคัญ 7 ขอ
คือ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงาน มีทักษะ
และประสบการณเกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการทั่วไป มี
ความสนใจติดตามขาวสารทางนันทนาการอยูเสมอ มีความ
รูเบื้องตนดานการเงินและงบประมาณ มีประสบการณการ
ประเมิน ผลวิเ คราะหง านทางนัน ทนาการ มีค วามรู เรื่อ ง
กฎหมายที่เกี่ยวของกับนันทนาการ

สรุปและอภิปรายผล
จากผลการศึกษาคนควาเรื่องคุณลักษณะและทักษะ
พื้นฐานของบุคลากรในวิชาชีพนันทนาการ สามารถนําผล
การศึกษามาอภิปรายไดดังนี้
1. คุณลักษณะทางวิชาชีพ ไดแก

1.1 ดานสถานภาพทางวิชาชีพ ผลการวิจัยในดาน
นี้พบวา ผูเชี่ยวชาญใหความสําคัญเกี่ยวกับองคประกอบที่
แสดงสถานภาพทางวิชาชีพนันทนาการ อยูในอันดับมากที่
สุดถึงมาก เปนอันดับแรก 4 อันดับ คือ ความรักและศรัทธา
ในวิชาชีพนันทนาการ มีความรอบรูในวิชาชีพนันทนาการ
มีความสามารถประยุกตหลักทฤษฎีตางๆ มาใชกับนันทนาการ และตระหนักเสมอวานันทนาการเปนประโยชนตอ
ตนเองและสังคม นอกนั้นมีความสําคัญอยูในอันดับรองๆ
ลงมา ทั้งนี้อาจเปนเพราะวานันทนาการนั้นเปนศาสตรที่มี
ระบบ มี ก ระบวนการของการดํ า เนิ น การเป น ขั้ น ตอน
เหมื อ นกั บ ศาสตร อื่ นๆ ที่ เป นทั้ งวิ ทยาศาสตร และศิ ลปศาสตร อันจะนําไปสูเปาหมายของการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคน กล าวคือ บุ คคลใดๆ ที่ เข าร วมหรื อประกอบกิ จกรรมนันทนาการแลวจะมีสุขภาพจิตใจและรางกายสมบูรณ
ขึ้ น ดํ า รงชี วิ ต ได อ ย า งมี ค วามสุ ข ดั ง ความหมายของ
นันทนาการ คือ ศาสตรอยางหนึ่งที่ใชกิจกรรมหรือวิธีการ
ต างๆ โดยเน นการเคลื่ อนไหวร างกาย อวั ยวะต างๆ เป น
เครื่องมือหรือสื่อใหบรรลุเปาหมายแหงอารมณสนุกสนาน
เพลิดเพลิ น คลายเครี ยด เชน การเล นกีฬา เกม รองเพลง
ทองเที่ยว เปนตน
1.2 ดานสถานภาพทางวิชาการ ผลการวิจัย พบวา
ผู เชี่ ยวชาญให ความสํ าคั ญ เกี่ ยวกั บองค ประกอบที่ แสดง
สถานภาพทางวิ ชาการอยู ในอั นดับมากที่ สุดถึงมาก เป น
อันดับแรก 3 อันดับ คือ มีความใฝรูทางวิชาการในวิชาชีพ
นันทนาการ เชน การเขาร วมประชุม สัมมนา อบรมทาง
วิ ช าการ มี ค วามคิ ด สร า งสรรค ใ นการพั ฒ นากิ จ กรรม
นันทนาการ มีความสามารถในการสอน บรรยาย ถายทอด
วิ ช านั น ทนาการได และมี ค วามรู พื้ น ฐานด า นจิ ต วิ ท ยา
นอกนั้นมีความสําคัญอยูในอันดับรองลงมา ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวาการศึ กษาศาสตรทางดานนันทนาการมีขอบเขต
และเนื้อหาที่เกี่ ยวของและสัมพันธ กับศาสตรสาขาตางๆ
มากมายอยางกวางขวางหรือเรียกวา นันทนาการ เปนการ
ศึกษาแบบสหวิทยาการ ซึ่งมีความสัมพันธกับศาสตรอื่น
เชน สั งคมวิ ทยา เศรษฐศาสตร เกษตรศาสตร การศึ กษา
บริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ วิทยาศาสตรการกีฬา และ
ศิ ล ปศาสตร ดั ง นั้ น ความจํ า เป น ที่ จ ะต อ งมี ค วามรู เ ชิ ง
วิ ชาการทางนั นทนาการ นั้นตองเสาะแสวงหาจากแหล ง
ความรูที่หลากหลาย เชน การประชุม สัมมนา ที่มีความ
เกี่ยวของหรือสอดคลองกับนันทนาการ เพื่อเรียนรูทฤษฎี

และวิธีการตาง ๆ มาประยุกตและพัฒนากิจกรรมนันทนา
การใหมีความกาวหนาตอไป (สมบัติ กาญจนกิจ. 2544: 34)
2. ทักษะทางวิชาชีพ ไดแก
2.1 ดานการสอน และการฝกอบรม ผลการวิจัย
พบวา ผูเชี่ยวชาญใหความสําคัญเกี่ยวกับองคประกอบที่
แสดงทักษะพื้นฐานในวิชาชีพนันทนาการดานการสอน
และการฝกอบรม อยูในอันดับมากที่สุดถึงมาก เปนอันดับ
แรก 3 อันดับ คือ มีความสามารถเขียนโครงการและวาง
แผนการสอน และการอบรมได มีประสบการณการเปน
ผูนําโครงการนันทนาการ และผานการศึกษาวิธีการสอน
และการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการทางนันทนาการ นอกนั้นมี
ความสําคัญรองๆ ลงมาทั้งนี้อาจเปนเพราะวา การจัดโครง
การนันทนาการตางๆ นั้น สิ่งที่มีความสําคัญอยางหนึ่ง คือ
การจัดบุคลาการ ทั้งนี้เพราะวาบุคลากรเปนผูจัดการหรือ
ผูบริหาร เรียกวาเปนผูนํานันทนาการ ดังนั้น ผูนํานันทนาการจึงมีบทบาทสําคัญที่จะจัดโครงการนันทนาการระยะ
สั้น และระยะยาว โดยมีการวางแผนงานอยางเปนระบบ
เพื่อใหโครงการมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด
ตอผูเขารวมโครงการ (สมบัติ กาญจนกิจ. 2535:91–92)
ดังนั้น คุณสมบัติที่เปนองคประกอบดังกลาว จึงเปนความ
จําเปนที่บุคลากรทางนันทนาการพึงมี
2.2 ดานการวิเคราะหผูเขารวมกิจกรรม ผลการ
วิจัยพบวา ผูเชี่ยวชาญใหความสําคัญเกี่ยวกับองคประกอบ
ที่ แ สดงทั ก ษะพื้ น ฐานในวิ ช าชี พ นั น ทนาการ ด า นการ
วิเคราะหผูเขารวมกิจกรรมอยูในอันดับมากที่สุด ถึงมาก
เปนอันดับแรก 3 อันดับ คือ ผานการศึกษาและอบรมเทค
นิคการเปนผูนํานันทนาการ มีประสบการณในการเขารวม
กิจกรรมนันทนาการ มีความรูสึก ทัศนคติที่ดีและใหเกียรติ
ผูเขารวมกิจกรรม มีความสามารถในการวิเคราะหผูเขารวม
กิจกรรมนันทนาการได นอกนั้นมีความสําคัญอันดับรองๆ
ลงมา ทั้งนี้อาจเปนเพราะบุคลากรทางนันทนาการนั้นนอก
จากจะมี ค วามรู ความสามารถและประสบการณ ใ น
กิจ กรรมนัน ทนาการแล ว ยังจะต องมี ค วามสนใจ ความ
ตอ งการพื้ น ฐานของผูเข าร วมกิจ กรรมควบคู กัน ไปดว ย
กลาวคือ ตองเรียนรูและมีความเขาใจจิตวิทยาการเรียน การ
เลน และจิตวิทยาวัยตางๆ เพราะสิ่งเหลานี้จะทําใหผูนํา
นั น ทนาการมี ค วามเข า ใจและรู ถึ ง ความต อ งการของ

ผู เ ข า ร ว มกิ จ กรรมได ดี ขึ้ น อั น จะเป น ผลให ก ารเข า ร ว ม
กิจกรรมนันทนาการประสบความสําเร็จ
2.3 ด า นมนุ ษ ยสั ม พั น ธ ผลการวิ จั ย พบว า ผู
เชี่ ย วชาญให ค วามสํ า คั ญ เกี่ ย วกั บ องค ป ระกอบที่ แ สดง
ทักษะพื้นฐานในวิชาชีพนันทนาการดานมนุษยสัมพันธ อยู
ในอันดับมากที่สุดถึงมาก เปนอันดับแรก 3 อันดับ คือ
สามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณตางๆ ไดเปนอยางดี
มีประสบการณในการรวมทีมจัดกิจกรรมนันทนาการ และ
สามารถพบปะ สังสรรค สนทนา กับคนทุกระดับ นอกนั้น
มีค วามสํ าคั ญ รองๆ ลงมา ทั้ง นี้อ าจเปน เพราะว า มนุ ษ ย
สัมพันธเปนศาสตรที่เกี่ยวของกับคนทุกคนและทุกคนตอง
นําไปปฏิบัติเพื่อติดตอสัมพันธกันตลอดเวลา ดังนั้น มนุษย
สัมพันธจึงเปนเครื่องมือที่สําคัญและมีประโยชนตอบุคคล
คื อ ทํ า ให รู จั ก และเข า ใจ ธรรมชาติ แ ละพฤติ ก รรมของ
มนุษ ย ทําใหบุคคลเกิดความรวมมือ รวมใจในการทํากิจ
กรรมตางๆ นักฝกอบรมหรือผูนํากิจกรรมที่ดีนั้นจะตอง
เป น ไปในลัก ษณะเชิ งสร างสรรคแ ละต อ งคํา นึ งถึ งหลั ก
มนุ ษ ยสั ม พั น ธ ป ระกอบกั น จึ ง จะทํ า ให ง านนั้ น ประสบ
ความสํ า เร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค ลั ก ษณะงานของวิ ช าชี พ
นันทนาการนั้นตองมีการปฏิสัมพันธกับผูเขารวมกิจกรรม
ตลอดเวลา อีกทั้งยังตองประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยว
ของ ฉะนั้นทักษะดานมนุษยสัมพันธนั้นมีความสําคัญที่ทํา
ให ก ารปฏิ บั ติ ง านมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล
สูงสุด กลาวคือ มนุษยสัมพันธจะชวยเสริมสรางใหบุคคลมี
ความสุขทั้งทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ ซึ่งมีผลตอการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล (วิภาพร มาพบสุข. 2543:
15–16)
2.4 ดานการใช ภาษาและการสื่ อสาร ผลการ
วิจัยพบวา ผูเชี่ยวชาญใหความสําคัญเกี่ยวกับองคประกอบที่
แสดงทักษะพื้นฐานในวิชาชีพนันทนาการดานการใชภาษา
และการสื่อสารอยูในอันดับมากที่สุดถึงมาก เปนอันดับแรก
3 อันดับ คือ มีทักษะและประสบการณการเกี่ยวกับการ
สื่ อ สารรู ป แบบต า งๆ มี ทั ก ษะแลประสบการณ เ กี่ ย วกั บ
เทคนิคการนําเสนอ และมีทักษะและประสบการณเกี่ยวกับ
การใชภาษาตางประเทศ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวานันทนาการ
เปนกิจกรรมที่ตองใชวิธีการสอน อธิบาย การสาธิต ซึ่งมี
รูปแบบที่แตกตางกันออกไป หากบุคลากรทางนันทนาการ
มีความสามารถในการใชสื่อความหมายที่ดี มีความกระจาง
ชัดเจน เขาใจงาย ก็ยอมจะเกิดสัมพันธภาพที่ดีตอการดําเนิน

กิจกรรมนันทนาการอีก ทั้งรูปแบบของการติดตอสื่อสารมี
ความแตกตางกันออกไป เชน ภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษา
ทาทางกิริยา ซึ่งตองอาศัยทักษะความชํานาญ การฝกฝนจน
เปนลักษณะนิสัยของบุคลากรทางวิชาชีพนั้น
2.5 ด า นการจั ด การทั่ ว ไป ผลการวิ จั ย พบว า
ผูเชี่ยวชาญใหความสําคั ญ เกี่ยวกับองคประกอบที่แสดง
ทักษะพื้นฐานในวิชาชีพนันทนาการดานการจัดทั่วไปอยูใน
อันดับมากที่สุดถึงมาก เปนอันดับแรก 3 อันดับ คือ มี
คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมในการบริ ห ารงาน มี ทั ก ษะและ
ประสบการณเกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการทั่วไป และมี
ความสนใจติดตามขาวสารทางนันทนาการอยูเสมอ ทั้งนี้
อาจเปนเพราะวาวิชาชีพนันทนาการเปนวิชาการที่มีระบบ
เชิ ง วิ ท ยาศาสตร แ ละศิ ล ปศาสตร อ ยู ด ว ยกั น กล า วคื อ
พื้ น ฐานของวิ ช าชี พ นั น ทนาการที่ สํ า คั ญ คื อ พลศึ ก ษา
จิตวิ ทยา สั งคมวิ ทยา มานุ ษยวิ ทยา วิ ทยาศาสตร สุ ขภาพ
ดังนั้น การจัดเพื่อใหมีการบูรณาการของวิชาเหลานี้ตองมี
ระบบของการจัดการทางดานบริหารวิชาการในดานหลัก
สูตรดวย และกําโชค เผือกสุวรรณ (2542: 82–85) กลาววา
บุคลากรทางนันทนาการจะตองมีคุณลักษณะที่สําคัญอยาง
ยิ่ง 3 ประการ คือ 1. มีความรูดี 2. เปนคนดี 3. บริหารจัดการ
กิจกรรมนันทนาการไดเปนอยางดี
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