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Abstract

The study was aimed to explore the states and needs for recreation management in Lumpini
Park. Ten of selected personnel were interviewed about the state of actual recreation activity
management using structured interview form. Four hundred participants were accidentally randomised
to answer the researcher made questionnaire(r=.89) about the needs of recreation activity
management in Lumpini Park. The comparisons among participants’ needs for recreation activities
were studied by gender, age, time of participation, frequency and number of days of participation.
Data were analized using percentage, mean, standard deviation, t-test, and F test.
The results were as follows:
1. The states of recreation activity management in Lumpini Park were provided in 4
aspects ; operation, facilities and equipment, personnel, and recreation activities to serve participants
which generally adequate for all. Except on holidays, there were big number of participants it might be
shortage in some aspects.
2. The needs for recreation activities of participants were:
2.1. Participants needs for all aspect s of recreation activity management were at
high level . The needs of facilities and equipment, personnel, and recreation activities aspects were at
high level. The need of operation aspect was at moderate level.
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2.2. There was no significant difference between gender on the needs for recreation
activities .
2.3. There were no significant difference among different age groups on the needs
for recreation activities
2.4. There were no significant difference among different time participants on the
needs for recreation activities.
2.5. There were no significant difference among participants who came to Lumpini
Park with different frequency and number of days of participation on recreation activities.
Keyword : State and Need , Recreation Activity Management, Lumpini Park

บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพและความต้องการการจัดกิจกรรมนันทนาการ โดยการ
สัม ภาษณ์ บุ ค ลากรของสวนลุ ม พินี เกี่ย วกับ สภาพการจัด กิจ กรรมนัน ทนาการที่ไ ด้ดํา เนิ น การเพื่อ บริก าร
ประชาชน และศึกษาเปรียบเทียบความต้องการการจัดกิจกรรมนันทนาการของประชาชนทีเ่ ข้ามาใช้บริการ ณ
สวนลุมพินี ตามตัวแปรเพศ อายุ ช่วงเวลาทีม่ าใช้บริการ และความถี/่ จํานวนวันทีเ่ ข้ามาใช้บริการ กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ ประชาชนทีม่ าใช้บริการ จํานวน 400 คน โดยการสุม่ แบบบังเอิญ เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็ นแบบสัมภาษณ์ สภาพการจัดกิจกรรมนันทนาการในสวนลุมพินี และแบบสอบถามความต้องการการจัด
กิจกรรมนันทนาการทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ มีค่าความเชื่อมันโดยใช้
่
วธิ กี ารหาค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟ่า (α - Coefficient)
ของครอนบัค เท่ากับ 0.89 สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และทําการทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าที (t-test) ทดสอบค่าเอฟ (F-test)
ผลการวิ จยั พบว่า
1) สภาพการจัดกิจกรรมนันทนาการในสวนลุมพินี 4 ด้าน คือ ด้านการจัดการดําเนินการ ด้าน
สถานทีแ่ ละอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมนันทนาการ ด้านบุคลากรผูใ้ ห้บริการ และด้านกิจกรรมนันทนาการ สรุป
ได้ว่า สวนลุ มพินี ได้ดําเนิ นการเพื่อให้ป ระชาชนได้รบั การบริก ารอย่า งครบถ้วนทุก ด้าน แต่ในบางครัง้ ที่ม ี
ประชาชนเข้ามาใช้บริการเป็ นจํานวนมาก เช่น ในวันหยุดราชการหรือในช่วงเวลาที่ประชาชนส่วนใหญ่เสร็จ
ภารกิจประจําวัน ทําให้การให้บริการมีความขาดตกบกพร่องหรือไปบ้าง แต่กถ็ อื ว่าอยูใ่ นสภาพทีม่ พี ร้อมสําหรับ
ให้บริการประชาชนได้ตามภารกิจของสวนสาธารณะได้
2) ความต้องการการจัดกิจกรรมนันทนาการของประชาชนทีเ่ ข้ามาใช้บริการ พบว่า
2.1 ประชาชนทีเ่ ข้ามาใช้บริการ ณ สวนลุมพินี มีความต้องการการจัดกิจกรรมนันทนาการโดย
รวมอยูใ่ นระดับมาก ( Χ =3.57, S=0.95) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการจัดดําเนินการ มีความต้องการ
อยูใ่ นระดับปานกลาง ( Χ =3.38, S=0.94) ด้านสถานทีอ่ ุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมนันทนาการ มีความต้องการ
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อยู่ในระดับมาก ( Χ =3.64, S=0.96) ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ มีความต้องการอยู่ในระดับมาก ( Χ =3.56,
S=0.95) และด้านกิจกรรมนันทนาการ มีความต้องการอยูใ่ นระดับมาก ( Χ =3.68, S=0.95)
2.2 ประชาชนทีเ่ ข้ามาใช้บริการ ณ สวนลุมพินี ทีม่ เี พศต่างกัน มีความต้องการการจัดกิจกรรม
นันทนาการ โดยรวมไม่แตกต่างกัน
2.3 ประชาชนทีเ่ ข้ามาใช้บริการ ณ สวนลุมพินี ทีม่ อี ายุต่างกัน มีความต้องการการจัดกิจกรรม
นันทนาการ โดยรวมไม่แตกต่างกัน
2.4 ประชาชนทีเ่ ข้ามาใช้บริการ ณ สวนลุมพินี ทีม่ ชี ว่ งเวลาเข้ามาใช้บริการต่างกัน มีความต้องการ
การจัดกิจกรรมนันทนาการโดยรวม ไม่แตกต่างกัน
2.5 ประชาชนทีเ่ ข้ามาใช้บริการ ณ สวนลุมพินี ทีม่ คี วามถี/่ จํานวนวันทีเ่ ข้ามาใช้บริการต่างกัน มี
ความต้องการการจัดกิจกรรมนันทนาการโดยรวม ไม่แตกต่างกัน
คําสําคัญ : สภาพและความต้องการ, การจัดกิจกรรมนันทนาการ, สวนลุมพินี.

บทนํา
ในป จั จุ บ ัน ความเปลี่ย นแปลงทางเศรษฐกิจ สัง คม การเมือ ง การดํา เนิ น ชีวิต และรวมถึง ความ
เปลี่ยนแปลง ในสภาวการณ์ต่างๆ ของโลก ส่งผลต่อประชาชนอย่างทัวกั
่ นไม่ว่าจะในเขตเมืองหรือนอกเมือง
โดยเฉพาะภาวะความเครีย ดและสภาพจิต ใจที่ถูก กดดัน จากการที่จ ะต้อ งดิ้น รนแสวงหาสิ่งต่า งๆ เพื่อ การ
ดํารงชีวติ ทีน่ บั วันจะมีความยุง่ ยากมากขึน้ อันเป็ นผลมาจากการทีท่ รัพยากรในการดํารงชีวติ ของมนุ ษย์มจี าํ นวน
อยู่เท่าเดิมหรือลดลง แต่ความต้องการกลับเพิม่ มากขึน้ การแข่งขันหรือแก่งแย่งเพื่อให้ได้มาซึ่งสิง่ ที่ตอ้ งการ
สําหรับตนเองและครอบครัวจึงเป็ นสิง่ ทีห่ ลีกเลีย่ งไม่ได้ ซึง่ เป็ นปจั จัยหนึ่งทีม่ ผี ลต่อคุณภาพชีวติ ของประชาชนที่
ลดลง โดยเฉพาะในประเทศทีด่ อ้ ยพัฒนาหรือกําลังพัฒนาทัง้ หลาย โลกปจั จุบนั ถูกครอบงําด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ
ทําให้หลายประเทศมีสภาวะแวดล้อมและลักษณะของปญั หาต่างๆ คล้ายคลึงกัน การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ
มีปญั หามากขึน้ เท่าไหร่ปญั หาของมนุ ษย์กม็ มี ากขึน้ เท่านัน้ ส่งผลให้ตอ้ งมีภาระหน้าทีท่ ต่ี อ้ งรับผิดชอบมากขึน้
ในสภาพที่มกี ารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทําให้คนในสังคมก็มกี ารเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ในเรื่องของการ
แก่งแย่งเพือ่ ความอยูร่ อดในการดํารงชีวติ ดังนัน้ ภารกิจในแต่ละวันของคนในสังคมมีการใช้เวลาว่างต่างกัน จะ
มากหรือน้ อยนัน้ ขึ้นอยู่กบั สถานะภาพของแต่ละบุคคล ถ้าเลือกใช้เวลาในทางที่ผิดจะก่อให้เกิดปญั หาต่างๆ
มากมาย สังคมมีสภาพยํ่าแย่เพิม่ ขึน้ และยังเป็ นการสร้างปญั หาในด้านจิตใจทีจ่ ะส่งผลต่อสุขภาพจิต ทําให้เกิด
ั หาด้า นสุขภาพของคน ซึ่ง ประเทศชาติจ ะเจริญ ก้า วหน้ า ด้วยดีไ ด้นัน้ จะต้องมีก ารพัฒ นาศักยภาพและ
ปญ
คุณภาพของประชาชนในชาติอย่างทัวถึ
่ งและต่อเนื่องทุกๆ ด้าน ดังแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.
2545–2549) (การกีฬาแห่งประเทศไทย. 2544: 1) ทีม่ งุ่ เน้นการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของคนในชาติโดย
ทัวถึ
่ งและต่อเนื่ อง การออกกําลังกาย การเล่นกีฬา การร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างสมํ่าเสมอจะสามารถ
พัฒนาคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทําให้บุคคลมีรา่ งกายแข็งแรง พลานามัยสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
มีสุขภาพกายและจิตใจทีด่ ี มีอารมณ์มนคง
ั ่ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิง่ แวดล้อมกับสภาพสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลง

วารสารคณะพลศึกษา ปี ที่ 14 เลมที่ 2

159

ั ญา พัฒ นาลัก ษณะประจํา ตัว เสริม สร้า งคุ ณ ธรรมจริย ธรรมยิ่ง ขึ้น ซึ่ง
ได้อ ย่า งเหมาะสม เพิ่ม พูน สติป ญ
กระบวนการทีจ่ ะใช้ในการพัฒนาทีก่ ล่าวมาเป็ นกระบวนการทีอ่ าศัยหลักแห่งวิชาการนันทนาการทัง้ สิน้
กิจกรรมนันทนาการ เป็ นกิจกรรมที่ผูเ้ ข้าร่วมจะได้รบั การผ่อนคลายความเครียด คลายความเหน็ด
เหนื่อยเมื่อยล้าทัง้ ทางด้านร่างกายและจิตใจ เป็ นการตอบสนองความต้องการทางกายและจิตใจของบุคคลและ
สังคม ทําให้ สดชื่น เสริมสร้างพลังขึน้ มาใหม่ การทีบ่ ุคคลจะมีสุขภาพดีหรือไม่เพียงใดนัน้ ขึน้ อยู่กบั กิจกรรมที่
บุคคลปฏิบตั ใิ นยามว่างเท่าๆ กับการปฏิบตั ใิ นช่วงเวลาการทํางาน กริยาทีบ่ ุคคลกระทําในยามว่างจึงเป็ นสิง่ ที่
วัดคุณภาพทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสุขภาพจิตของบุคคลได้ ปจั จุบนั ประชาชนให้ความสนใจกิจกรรม
การออกกําลังกายและกิจกรรมด้านนันทนาการต่างๆ เพิม่ มากขึน้ เนื่องจากได้เล็งเห็นถึงความสําคัญ มีสถานที่
สําหรับการออกกําลังกายและมีกจิ กรรมด้านนันทนาการต่างๆ ให้เลือกใช้บริการมากขึน้ อีกทัง้ มีหน่ วยงานให้
การสนับสนุนให้ได้มาใช้บริการกันอย่างกว้างขวาง ดังเช่นสวนลุมพินี ก็เป็ นอีกสถานทีห่ นึ่งทีป่ ระชาชนได้เข้ามา
ใช้บ ริก ารเป็ น จํา นวนมาก เป็ น สวนสาธารณะที่ม ีป ระวัติค วามเป็ น มายาวนาน โดยมีว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่อ ให้
ประชาชนมีสถานทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจและมีสถานทีอ่ อกกําลังกาย รวมถึงการประกอบกิจกรรมนันทนาการต่างๆ
ผู้วจิ ยั ในฐานะที่เป็ นอีกบุคคลหนึ่งที่ได้เข้ามาใช้บริการออกกําลังกายและร่วมกิจกรรมนันทนาการ
ต่างๆ ทีส่ วนลุมพินีจดั ดําเนินการ และกําลังศึกษาในสาขาวิชาการจัดการนันทนาการ จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษา
สภาพและความต้องการการจัดกิจกรรมนันทนาการของประชาชนทีเ่ ข้ามาใช้บริการ ณ สวนลุมพินี เพื่อทราบ
ข้อมูลความต้องการของประชาชนทีเ่ ข้ามาใช้บริการ ซึ่งผลการวิจยั จะเป็ นแนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรม
นันทนาการให้กบั บุคคลหรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องนํ าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม อีกทัง้ ยังเป็ นข้อมูลใน
การศึกษาค้นคว้าต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิ จยั
เพือ่ ศึกษาสภาพและความต้องการการจัดกิจกรรมนันทนาการของประชาชนทีเ่ ข้ามาใช้บริการ ณ
สวนลุมพินี และเพือ่ เปรียบเทียบความต้องการการจัดกิจกรรมนันทนาการ ตามตัวแปรเพศ อายุ ช่วงเวลาทีม่ า
ใช้บริการ และความถี/่ จํานวนวันทีเ่ ข้ามาใช้บริการ

ความสําคัญของการวิ จยั
ทําให้ทราบถึงสภาพและความต้องการการจัดกิจกรรมนันทนาการของประชาชนทีเ่ ข้ามาใช้บริการ ณ
สวนลุมพินี เพื่อเป็ นข้อมูลความรูใ้ ห้กบั ตัวผูว้ จิ ยั ตลอดจนเป็ นแนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรมนันทนาการ
ให้กบั หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้นําไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ขอบเขตของการวิ จยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิ จยั
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ ประชาชนทีม่ าใช้บริการ ณ สวนลุมพินี วันธรรมดาประมาณ 20,000
คน/วัน วันหยุดราชการประมาณ 40,000 คน/วัน (สํานักงานสวนสาธารณะกรุงเทพมหานคร. 2552: ออนไลน์)
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กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ได้แก่ ประชาชนทีเ่ ข้ามาใช้บริการ ณ สวนลุมพินี โดยใช้ตารางเปรียบเทียบ
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ เครจซี่ และ มอร์แกน (Krejcie; & Morgan. 1970: 608) ได้จาํ นวน 385 คน ซึง่ ใน
การวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั จะดําเนินการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน โดยทําการสุม่ ตัวอย่างแบบบังเอิญ
(Accidental sampling)
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อายุ ช่วงเวลาทีม่ าใช้บริการและความถี/่ จํานวนวันทีเ่ ข้ามาใช้บริการ
ตัวแปรตาม ได้แก่ ความต้องการการจัดกิจกรรมนันทนาการของประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ ณ
สวนลุมพินี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการดําเนินการ ด้านสถานทีแ่ ละอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมนันทนาการ
ด้านบุคลากรผูใ้ ห้บริการ และด้านกิจกรรมนันทนาการ

สมมติ ฐานในการวิ จยั
1. ประชาชนทีเ่ ข้ามาใช้บริการ ณ สวนลุมพินี ทีม่ เี พศต่างกัน มีความต้องการการจัดกิจกรรม
นันทนาการของสวนลุมพินี แตกต่างกัน
2. ประชาชนทีเ่ ข้ามาใช้บริการ ณ สวนลุมพินี ทีม่ อี ายุต่างกัน มีความต้องการการจัดกิจกรรม
นันทนาการของสวนลุมพินี แตกต่างกัน
3. ประชาชนทีเ่ ข้ามาใช้บริการ ณ สวนลุมพินี ทีเ่ ข้ามาใช้บริการในช่วงระยะเวลาต่างกัน มีความ
ต้องการการจัดกิจกรรมนันทนาการของสวนลุมพินี แตกต่างกัน
4. ประชาชนทีเ่ ข้ามาใช้บริการ ณ สวนลุมพินี ทีม่ คี วามถี/่ จํานวนวันทีเ่ ข้ามาใช้บริการต่างกัน มี
ความต้องการการจัดกิจกรรมนันทนาการของสวนลุมพินี แตกต่างกัน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ แบ่งออกเป็ น 2 ชุด ได้แก่
ชุดที่ 1 เป็ นแบบสัมภาษณ์สภาพการจัดกิจกรรมนันทนาการ โดยทําการสัมภาษณ์บุคลากรของสวน
ลุมพินี จํานวน 10 คน ประกอบด้วย หัวหน้าสํานักงานสวนลุมพินี 1 คน และเจ้าหน้าทีท่ ป่ี ฏิบตั งิ านภายใน
สวนลุมพินี จํานวน 9 คน ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการจัดดําเนินการ ด้านสถานทีอ่ ุปกรณ์และสิง่ อํานวยความ
สะดวก ด้านบุคลากรผูใ้ ห้บริการ และด้านกิจกรรมนันทนาการ
ชุดที่ 2 เป็ นแบบสอบถามความต้องการการจัดกิจกรรมนันทนาการ โดยทําการสอบถามประชาชน
ทีเ่ ข้ามาใช้บริการ ณ สวนลุมพินี แบบสอบถามเป็ นแบบเลือกตอบ แบ่งเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ
(Check Lists) ประกอบด้วย เพศ อายุ ช่วงเวลาทีเ่ ข้ามาใช้บริการและความถี/่ จํานวนวันทีเ่ ข้ามาใช้บริการ
ตอนที่ 2 สอบถามความต้ อ งการการจัด กิจ กรรมนั น ทนาการ 4 ด้ า น ได้แ ก่ ด้า นการจัด
ดําเนินการ ด้านสถานทีแ่ ละอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมนันทนาการ ด้านบุคลากรผูใ้ ห้บริการ และด้านกิจกรรม
นันทนาการ เป็ นแบบสอบถามปลายปิ ด แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อยและน้อยทีส่ ดุ
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ มีลกั ษณะเป็ นแบบปลายเปิด
กําหนดการให้คะแนนตามแบบสอบถามระดับความต้องการการจัดกิจกรรมนันทนาการ ได้แก่ มาก
ทีส่ ดุ ให้5 คะแนน มาก ให้ 4 คะแนน ปานกลาง ให้ 3 คะแนน น้อย ให้ 2 คะแนน และน้อยทีส่ ดุ ให้ 1
คะแนน
การแปลความหมายโดยใช้เกณฑ์การประเมินผลโดยอิงเกณฑ์หาค่าเฉลีย่ เพือ่ ทําการวิเคราะห์แปลผล
ระดับความต้องการ (บุญชม ศรีสะอาด. 2532: 150) คือ
คะแนนเฉลีย่
ระดับความต้องการ
4.50 – 5.00
มากทีส่ ดุ
3.50 – 4.49
มาก
2.50 – 3.49
ปานกลาง
1.50 – 2.49
น้อย
1.00 – 1.49
น้อยทีส่ ดุ
การหาคุณภาพของเครื่องมือ
1. นํ าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขไปให้ผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 คน ตรวจแบบสอบถามเพื่อตรวจสอบ
ความเทีย่ งตรงของเนื้อหา (Content Validity)
2. นําแบบสอบถามทีป่ รับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของผูเ้ ชีย่ วชาญแล้ว ไปทดลองใช้ (Try out) กับ
กลุ่มประชากรทีไ่ ม่ใช่กลุ่มตัวอย่างทีจ่ ะใช้ในการวิจยั จํานวน 30 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) โดย
ใช้วธิ กี ารหาค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟ่า (α - Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach. 1970: 161) ได้ค่าความเชื่อมัน่
เท่ากับ 0.89
3. นําแบบสอบถามทีม่ คี ุณภาพแล้วไปดําเนินการเก็บข้อมูลกับกลุม่ ตัวอย่างต่อไป

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินตามลําดับดังนี้
1. ผูว้ จิ ยั ยืน่ หนังสือต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพือ่ ขอให้ออกหนังสือขอ
ความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพือ่ การวิจยั เสนอต่อหัวหน้าสํานักงานสวนลุมพินี เพือ่ ขออนุญาตเข้าไปเก็บข้อมูลใน
การวิจยั
2. ผูว้ จิ ยั ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเอง
3. รวบรวมแบบสอบถามทีไ่ ด้คนื จากกลุม่ ตัวอย่างเพือ่ ตรวจสอบความสมบูรณ์ ถูกต้อง แล้วนําไป
วิเคราะห์ตามวิธกี ารจัดกระทําและการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป

การวิ เคราะห์ข้อมูล
1. นําข้อมูลชุดที่ 1 การสัมภาษณ์สภาพการจัดกิจกรรมนันทนาการของสวนลุมพินี มาสรุปแล้ว
นําเสนอในรูปความเรียง
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2. นําข้อมูลชุดที่ 2 แบบสอบถามความต้องการการจัดกิจกรรมนันทนาการ มาวิเคราะห์โดยใช้
โปรแกรมประมวลผลสําเร็จรูป ตามขัน้ ตอนดังนี้
2.1 ตอนที่ 1 นํามาวิเคราะห์แจกแจงความถีแ่ ละหาค่าร้อยละ แล้วนําเสนอข้อมูลในรูปตาราง
ประกอบความเรียง
2.2 ตอนที่ 2 นํ ามาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมและรายด้าน
แล้ว นํ า เสนอข้อ มูล ในรูป แบบตารางประกอบความเรีย ง และเปรีย บเทีย บความต้อ งการการจัด กิจ กรรม
นันทนาการประชาชนทีเ่ ข้ามาใช้บริการ ณ สวนลุมพินี ระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยใช้สถิตกิ ารทดสอบค่าที
(t–test) และ ค่าเอฟ (F–test) สําหรับความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการการจัดกิจกรรมนันทนาการ กับตัว
แปรอิสระด้านอายุ ช่วงเวลาทีม่ าใช้บริการและความถี/่ จํานวนวันทีเ่ ข้ามาใช้บริการ หากพบความแตกต่างอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 จึงทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคูโ่ ดยใช้วธิ เี ชฟเฟ่ (Scheffe’s Method)
2.3 นําข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 3 มาสรุปแล้วนําเสนอในรูปความเรียง

สรุปผลการวิ จยั
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั เรือ่ ง สภาพและความต้องการการจัดกิจกรรมนันทนาการของ
ประชาชนทีเ่ ข้ามาใช้บริการ ณ สวนลุมพินี สรุปผลได้ดงั นี้
1. สภาพการจัดกิจกรรมนันทนาการในสวนลุมพินี สรุปได้ดงั นี้
ด้านการจัดการดําเนิ นการ สวนลุมพินีได้ดําเนินการด้านต่างๆ เพื่อให้ประชาชนที่เข้ามาใช้
บริการ ได้รบั รูแ้ ละใช้บริการได้อย่างทัวถึ
่ ง เช่น มีการประชาสัมพันธ์กจิ กรรมต่างๆ การจัดวิทยากรให้ความรู้
การดูแลความปลอดภัยในส่วนกิจกรรม เป็ นต้น แต่ในบางครัง้ ทีม่ ปี ระชาชนเข้ามาใช้บริการเป็ นจํานวนมาก เช่น
ในวันหยุดราชการ หรือในช่วงเวลาที่ประชาชนส่วนใหญ่เสร็จภารกิจประจําวันอาจทําให้การให้บริการมีความ
ขาดตกบกพร่องไปบ้าง
ด้ า นสถานที่ แ ละอุป กรณ์ ใ นการจัดกิ จ กรรมนั น ทนาการ สวนลุม พินี ได้จ ดั สถานที่แ ละ
อุปกรณ์ไว้พร้อมเพื่อบริการประชาชนทีม่ าเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการทีม่ กี ารจัดขึน้ ภายในสวน เช่น มีอาคาร
และสิง่ อํา นวยความสะดวกเพีย งพอ มีห้อ งนํ้ า /ห้องเปลี่ยนเครื่อ งแต่ง กายที่ถูก สุข อนามัย มีสถานบริก าร
พยาบาล มีอุปกรณ์นนั ทนาการทีไ่ ด้มาตรฐานและมีความปลอดภัยเหมาะสมแต่ละกิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้
ด้านบุคลากรผู้ให้ บริ การ สวนลุมพินี มีบุคลากรที่มคี วามรูค้ วามชํานาญในการจัดกิจกรรม
นันทนาการชนิดต่างๆ รวมทัง้ มีบุคลากรทีใ่ ห้บริการด้านอื่นเพื่อบริการประชาชนทีเ่ ข้ามาใช้บริการ เช่น จัดให้ม ี
เจ้าหน้าที่รบั ฝากสิง่ ของ มีเจ้าหน้าทีด่ ูแลรักษาความสะอาดบริเวณที่จดั กิจกรรมนันทนาการ มีเจ้าหน้าที่ซ่อม
บํารุงอุปกรณ์ต่างๆ เพือ่ ให้สมารถใช้บริการได้อยูเ่ สมออย่างปลอดภัย เป็ นต้น
ด้ า นกิ จ กรรมนั น ทนาการ สวนลุ ม พินี มีก ารจัดกิจ กรรมนัน ทนาการเพื่อ ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนทีห่ ลากหลาย อาทิ กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย เช่น ลีลาศ แอโรบิคด๊านซ์
เดิน/วิง่ เพื่อสุขภาพ รําไท้เก๊ก เป็ นต้น กิจกรรมนันทนาการกีฬา เช่น ว่ายนํ้ า ฟุตบอล เทนนิส แบดมินตัน
ตะกร้อ เป็ นต้น กิจกรรมนันทนาการเพื่อการผ่อนคลาย เช่น ห้องสมุดประชาชน จักรยานนํ้ าและเรือพาย
ถ่ายภาพ ดนตรีในสวน เป็ นต้น
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2. จํานวนและค่าร้อยละของกลุม่ ตัวอย่าง จํานวน 400 คน จําแนกได้ดงั นี้
2.1 เพศ พบว่า ประชาชนทีเ่ ข้ามาใช้บริการ ณ สวนลุมพินี ส่วนใหญ่แบ่งเป็ นชาย 233 คน คิด
เป็ นร้อยละ 57.50 และหญิง 167 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.50
2.2 อายุ พบว่า ประชาชนทีเ่ ข้ามาใช้บริการ ณ สวนลุมพินี ส่วนใหญ่มอี ายุ 31– 45 ปี มีจาํ นวน
188 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.00 รองลงมามีอายุระหว่าง 15– 30 ปี จํานวน 114 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.50 และ
อายุ 46 ปีขน้ึ ไป จํานวน 98 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.50
2.3 ช่วงเวลาทีม่ าใช้บริการ พบว่า ประชาชนทีเ่ ข้ามาใช้บริการ ณ สวนลุมพินี ส่วนใหญ่เข้ามา
ใช้บริการในช่วงเวลา 05.00 – 10.00 มากทีส่ ุด จํานวน 183 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.75 รองลงมาคือช่วงเวลา
15.01 – 20.00 น. จํานวน 135 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.75 และช่วงเวลา 10.01 – 15.00 น. จํานวน 82 คน คิด
เป็ นร้อยละ 20.50
2.4 ความถี/่ จํานวนวันทีเ่ ข้ามาใช้บริการ พบว่า ประชาชนทีเ่ ข้ามาใช้บริการ ณ สวนลุมพินี ส่วน
ใหญ่เข้าใช้บริการ จํานวนวัน 3 – 5 วัน มากทีส่ ุด จํานวน 190 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.50 รองลงมาคือ จํานวน
วัน 1 – 2วัน จํานวน 126 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.50 และจํานวนวัน 6 – 7 วัน จํานวน 84 คน คิดเป็ นร้อยละ
21.00
3. ความต้องการการจัดกิจกรรมนันทนาการของประชาชนทีเ่ ข้ามาใช้บริการ ณ สวนลุมพินี สรุปได้
ดังนี้
ประชาชนทีเ่ ข้ามาใช้บริการ ณ สวนลุมพินี มีความต้องการด้านการการจัดกิจกรรมนันทนาการ
ด้านการจัดดําเนินการ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( Χ =3.38, S.=0.94 ) ด้านสถานทีแ่ ละอุปกรณ์ในการจัด
กิจกรรมนันทนาการ มีความต้องการโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( Χ =3.64, S.=0.96) ด้านบุคลากรผูใ้ ห้บริการ มี
ความต้องการโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( Χ =3.56, S.=0.95) และด้านกิจกรรมนันทนาการ มีความต้องการ
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( Χ =3.68, S.=0.95) ดังตาราง 1
ตาราง 1 ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน ความต้องการการจัดกิจกรรมนันทนาการของประชาชนทีเ่ ข้ามา
ใช้บริการ ณ สวนลุมพินี จําแนกเป็ นรายด้าน
การจัดกิจกรรมนันทนาการ
ด้านการจัดดําเนินการ
ด้านสถานทีแ่ ละอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม
ด้านบุคลากรผูใ้ ห้บริการ
ด้านกิจกรรมนันทนาการ

Χ

3.38
3.64
3.56
3.68

S.
0.94
0.96
0.95
0.95

ความต้องการ
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก

เมือ่ จําแนกและเปรียบเทียบความต้องการการจัดกิจกรรมนันทนาการ ตามตัวแปร พบว่า
เพศ ประชาชนทีเ่ ข้ามาใช้บริการ ณ สวนลุมพินี ทัง้ เพศชายและเพศหญิง มีความต้องการการ
จัดกิจกรรมนันทนาการโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( Χ =3.57, S=0.95) โดยพบว่า ประชาชนเพศชายมีความ
ต้องการมากกว่าเพศหญิง ( Χ =3.63, S=0.97 และ Χ =3.47, S=0.93 ตามลําดับ)
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อายุ ประชาชนทีเ่ ข้ามาใช้บริการ ณ สวนลุมพินี มีความต้องการการจัดกิจกรรมนันทนาการ
โดยรวม ทุกช่วงอายุ อยูใ่ นระดับมาก ( Χ =3.57, S=0.95) โดยพบว่า ประชาชนทีม่ อี ายุ 15-30 ปี มีความ
ต้องการมากทีส่ ดุ รองลงมาคืออายุ 31-45 ปี และอายุ 46 ปีขน้ึ ไป ( Χ =3.58, S=0.97 และ Χ =3.57, S=0.95
และ Χ =3.52, S=0.93 ตามลําดับ)
ช่วงเวลาที่มาใช้บริ การ ประชาชนทีเ่ ข้ามาใช้บริการ ณ สวนลุมพินี มีความต้องการการจัด
กิจกรรมนันทนาการโดยรวมทุกช่วงเวลาอยูใ่ นระดับมาก ( Χ =3.57, S=0.95) โดยพบว่าประชาชนทีเ่ ข้ามาใช้ใน
ช่วงเวลา 05.00–10.00 น. และช่วงเวลา 15.01–20.00 น. มีความต้องการอยูใ่ นระดับมาก ( Χ =3.65, S=0.99
และ Χ =3.61, S=0.96) ส่วนช่วงเวลา 10.01–15.00 น. มีความต้องการอยูใ่ นระดับปานกลาง ( Χ =3.33,
S=0.89)
ความถี่/จํานวนวันที่เข้ามาใช้บริ การ ประชาชนทีเ่ ข้ามาใช้บริการ ณ สวนลุมพินี มีความ
ต้องการ การจัดกิจกรรมนันทนาการโดยรวมทุกความถีอ่ ยูใ่ นระดับมาก ( Χ =3.57, S=0.95) โดยพบว่า
ประชาชนทีม่ คี วามถี/่ จํานวนวันทีเ่ ข้ามาใช้บริการ 1-2 วัน มีความต้องการมากทีส่ ดุ รองลงมาคือ 6–7 วัน และ
3–5 วัน ตามลําดับ ( Χ =3.60, S=0.97, Χ =3.55, S=0.95 และ Χ =3.53, S=0.91 ตามลําดับ) ดังตาราง 2
ตาราง 2 ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน ความต้องการการจัดกิจกรรมนันทนาการของประชาชน
ทีเ่ ข้ามาใช้บริการ ณ สวนลุมพินี จําแนกตามตัวแปรเพศ อายุ ช่วงเวลาทีม่ าใช้บริการและความถี/่ จํานวนวันที่
เข้ามาใช้บริการ
ตัวแปร
ความถี/่ จํานวนวันฯ
n
S.
ความต้องการ
Χ
เพศ
ชาย
233
3.63
0.97
มาก
หญิง
167
3.47
0.93
ปานกลาง
รวม
400
3.57
0.95
มาก
อายุ
15 – 30 ปี
114
3.58
0.96
มาก
31 - 45 ปี
188
3.56
0.95
มาก
46 ปีขน้ึ ไป
98
3.52
0.93
มาก
รวม
400
3.57
0.95
มาก
ช่วงเวลาทีม่ าใช้บริการ
05.00 – 10.00 น.
183
3.65
0.99
มาก
10.01 – 15.00 น.
82
3.33
0.89
ปานกลาง
15.01 – 20.00 น.
135
3.61
0.96
มาก
รวม
400
3.57
0.95
มาก
ความถี/่ จํานวนวัน
1 – 2 วัน
126
3.60
0.97
มาก
ทีเ่ ข้ามาใช้บริการ
3 – 5 วัน
190
3.53
0.91
มาก
6 – 7 วัน
84
355
0.95
มาก
รวม
400
3.57
0.95
มาก

วารสารคณะพลศึกษา ปี ที่ 14 เลมที่ 2

165

เมือ่ เปรียบเทียบความต้องการการจัดกิจกรรมนันทนาการ ตามตัวแปร พบว่า
ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ ณ สวนลุมพินี ที่มเี พศ อายุ ต่างกัน ช่วงเวลาเข้ามาใช้บริการ
และ/จํานวนวันทีเ่ ข้ามาใช้บริการต่างกัน มีความต้องการการจัดกิจกรรมนันทนาการ โดยรวมไม่แตกต่างกัน
4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ สรุปได้ดงั นี้
ด้านการจัดดําเนิ นการ ประชาชนเห็นว่าควรมีการประชาสัมพันธ์โดยใช้สอ่ื หลายๆ ประเภท
รวมทัง้ ควรมีป้ายประชาสัมพันธ์ให้รอบบริเวณสวนเพือ่ ให้ประชาชนสมารถเข้าถึงข่าวสารได้ในทุกพืน้ ทีข่ องสวน
ด้านสถานที่และอุปกรณ์ ในการจัดกิ จกรรมนันทนาการ ประชาชนเห็นว่าควรมีการจัดหา
อุปกรณ์ให้เพียงพอและสามารถรองรับความต้องการใช้ของประชาชนในพืน้ ทีท่ เ่ี พิม่ มากขึน้ ได้อย่างเพียงพอ และ
รวมถึงการจัดกิจกรรมพิเศษในโอกาสต่างๆ ด้วย
ด้านบุคลากรผู้ให้บริ การ ประชาชนเห็นว่าควรมีบุคลากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญทางด้านกิจกรรม
และครูฝึกด้านกีฬาให้ครอบคลุมมากขึน้ ทุกชนิดทีท่ างสวนพินีให้บริการอยูอ่ ย่างเพียงพอ
ด้านกิ จกรรมนันทนาการ ประชาชนเห็นว่าควรมีการเพิม่ จํานวนกิจกรรมทีจ่ ดั ให้มคี วาม
หลากหลายและทันตามยุคสมัยทีเ่ ปลีย่ นแปลงอยูเ่ สมอ และให้สามารถใช้บริการได้ทุกวัย เช่น บริการ
อินเตอร์เนต ซุม้ เกมคอมพิวเตอร์ กิจกรรมผาดโผน เป็ นต้น

อภิ ปรายผล
จากสรุปผลการวิจยั เรือ่ ง สภาพและความต้องการการจัดกิจกรรมนันทนาการของประชาชนทีเ่ ข้ามา
ใช้บริการ ณ สวนลุมพินี ข้างต้น ผูว้ จิ ยั ขอจึงเสนอบทอภิปรายผลการวิจยั ดังนี้
1. สภาพการจัดกิจกรรมนันทนาการในสวนลุมพินี โดยรวม พบว่า สวนลุมพินี มีการดําเนินการใน
ทุกด้านไว้พร้อมพอสมควรอยูแ่ ล้ว ทัง้ ด้านการจัดดําเนินการ ด้านสถานทีอ่ ุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมนันทนาการ
ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ และด้านกิจกรรมนันทนาการ อาจเป็ นเพราะว่า โดยภารกิจหลักของสวนลุมพินี มี
หน้าทีใ่ นด้านให้บริการประชาชนเพือ่ ส่งเสริมสวัสดิภาพให้ประชาชนมีสขุ ภาพพลานามัยทีส่ มบูรณ์ ส่งเสริมการมี
คุณภาพชีวติ ทีด่ ี จึงมีการบริหารจัดการทีเ่ อือ้ ต่อการใช้บริการของประชาชน อย่างเต็มความสามารถ ในความ
ต้องการของประชาชนที่อาจจะมีมากกว่าที่ดํา เนินการอยู่หรือเกิน ขีดความสามารถ ก็มกี ารพัฒนาอยู่เ สมอ
เพื่อให้เป็ นแหล่งนันทนาการทีส่ มบูรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับ บรรจง คณะวรรณ (2531: 31) ที่ให้ความหมายของ
นันทนาการ ว่าหมายถึง การเข้าร่วมทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งในช่วงที่มเี วลาว่างจากงานประจํา หรือการทํา
กิจ กรรมใดกิจ กรรมหนึ่ ง ที่ตนเองมีความสนใจขณะมีเวลาว่างเพื่อเพิม่ ทักษะ ประสบการณ์ และการเข้า ทํา
กิจกรรมนัน้ ก็เป็ นไปด้วยความสมัครใจ เป็ นการทํางานทีม่ อี ยู่แล้วให้ดขี น้ึ หรือสร้างสรรค์งานขึน้ ใหม่หรือเป็ น
การเข้าร่วมทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง เพื่อลดเวลาว่างที่ตวั เองมีอยู่ให้น้อยลง เป็ นการลดความเครียดทัง้ ทาง
กาย และทางอารมณ์ ให้หมดหรือน้ อยลงกลับเป็ นคนใหม่ท่มี พี ลัง มีความสดชื่น ที่เต็มไปด้วยพลังพร้อมที่จะ
ทํางานต่อไป
2. ประชาชนที่เข้ามาใช้บริก าร ณ สวนลุม พินี ที่ม ีเพศต่า งกัน มีความต้องการการจัดกิจกรรม
นันทนาการโดยรวมไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านกิจกรรมนันทนาการ มีความต้องการแตกต่างกัน ทัง้ นี้ อาจเป็ น
เพราะว่า สรีรวิทยาด้านเพศไม่มผี ลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ เพราะเป็ นกิจกรรมทีผ่ เู้ ข้าร่วมมุง่ หวังให้
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เกิดผลดีต่อสุขภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปญั ญา มีกจิ กรรมหลากหลายทีส่ ามารถเลือกเข้าร่วมได้
ทุกเพศทุกวัย ตามความเหมาะสมและความถนัดของแต่ละบุคคล สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุทธิชยั พลับพลา
เล็ก (2550: บทคัดย่อ) ทีไ่ ด้ศกึ ษาสภาพและความต้องการการจัดกิจกรรมนันทนาการของบุคลากรกรมส่งเสริม
คุณภาพสิง่ แวดล้อม พบว่า บุคลากรกรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อมทีม่ เี พศต่างกันมีความต้องการการจัด
กิจกรรมนันทนาการ ไม่แตกต่างกัน
3. ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ ณ สวนลุมพินี ที่มอี ายุต่างกัน มีความต้องการการจัดกิจกรรม
นันทนาการโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะว่า ถึงแม้ประชาชนทีเ่ ข้ามาใช้บริการจะอยู่
ในวัยที่ต่างกัน แต่ละระดับอายุต่างก็มคี วามต้องการให้มรี ะบบและการบริหารจัดการที่ดีเกี่ยวกับกิจกรรมที่
ตนเองต้องการ เพื่อให้สามารถทํากิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างปลอดภัยและได้รบั ความพึงพอใจเต็มที่
ซึ่งในสวนลุม พินี ม ีก ารจัดบริก ารกิจ กรรมต่ างๆ ได้ค รอบคลุ ม ทุก วัย อยู่แ ล้ว จึงไม่พ บความแตกต่า งกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุทธิชยั พลับพลาเล็ก (2550: บทคัดย่อ) ทีไ่ ด้ศกึ ษาสภาพและความต้องการการจัด
กิจกรรมนันทนาการของบุคลากรกรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม พบว่า บุคลากรกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิง่ แวดล้อมทีม่ อี ายุต่างกันมีความต้องการการจัดกิจกรรมนันทนาการ ไม่แตกต่างกัน
4. ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ ณ สวนลุมพินี ทีม่ ชี ่วงเวลาทีม่ าใช้บริการต่างกัน มีความต้องการ
การจัดกิจกรรมนันทนาการโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ทัง้ นี้ อาจเป็ นเพราะว่า ในแต่ละช่วงเวลา
ประชาชนสามารถทํากิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่จดั บริการอยู่ในสวนลุมพินีได้โดยไม่จํากัดเวลาตลอดการ
เปิ ดบริการในแต่ละวัน ซึง่ ไม่วา่ จะเข้ามาใช้บริการในช่วงเวลาใดก็ไม่แตกต่าง การเปิ ดบริการสําหรับประชาชน
ของสวนลุมพินี ทําให้ประชาชนสามารถเลือกช่วงเวลาในการเข้าใช้บริการได้สะดวก ตามภารกิจของแต่ละคน
คือ สวนลุมพินีเปิ ดให้บริการบริการตัง้ แต่เช้าตรู่ จนถึงกลางคืน (04.30–21.00 น.) เพียงพอสําหรับประชาชน
ส่วนใหญ่ทจ่ี ะเลือกเวลาได้
5. ประชาชนทีเ่ ข้ามาใช้บริการ ณ สวนลุมพินี มีความต้องการการจัดกิจกรรมนันทนาการโดยรวม
จําแนกตามความถี่/จํานวนวันทีเ่ ข้ามาใช้บริการ อยู่ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างความต้องการ
การจัดกิจกรรมนันทนาการ พบว่า ประชาชนทีม่ คี วามถี/่ จํานวนวันทีเ่ ข้ามาใช้บริการต่างกัน มีความต้องการการ
จัดกิจกรรมนันทนาการโดยรวมไม่แตกต่างกัน ยกเว้น ด้านการจัดดําเนินการ และด้านสถานทีแ่ ละอุปกรณ์ใน
การจัดกิจกรรมนันทนาการ มีความต้องการแตกต่างกัน อาจเป็ นเพราะว่า ถึงแม้วา่ ประชาชนจะมีความถีใ่ นการ
บริการต่างกัน แต่ก็ได้รบั ประโยชน์ จากเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการที่มุ่งส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิต และ
สัมพันธภาพทีด่ ตี ่อกันกับผูท้ เ่ี ข้าร่วมกิจกรรมเดียวกัน รวมทัง้ ได้รบั การบริการจากการจัดดําเนินการและการจัด
กิจกรรมนันทนาการต่างๆ ของสวนลุมพินี ได้ไม่ต่างกัน

ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั เรื่อง สภาพและความต้องการการจัดกิจกรรมนันทนาการของประชาชนที่เข้ามาใช้
บริการ ณ สวนลุมพินี ดังกล่าวข้างต้น ผู้วจิ ยั มีขอ้ เสนอแนะว่า ควรมีการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรม
นันทนาการทีม่ คี วามเหมาะสมตามความคิดเห็นของประชาชนอยู่แล้วให้มคี วามสมบูรณ์มากยิง่ ขึน้ เช่น การจัด
ประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น มีการจัดกิจกรรมที่มคี วามหลากหลายและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยและ
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สภาพสังคม และรวมทัง้ มีการพัฒนาด้านบุคลากรผู้ให้บริการนันทนาการให้มคี วามเชี่ยวชาญ เพียงพอและ
ทัวถึ
่ งทุกพืน้ ทีใ่ นกรุงเทพมหานคร

ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจยั เกีย่ วกับการจัดกิจกรรมนันทนาการในสวนลุมพินี เรื่องอื่นๆ เพื่อพัฒนาการ
จัดกิจกรรมนันทนาการและให้ประโยชน์กบั ประชาชนทีเ่ ข้ามาใช้บริการได้อย่างสูงสุด
2. ควรมีการศึกษาสภาพและความต้องการการจัดกิจกรรมนันทนาการของประชาชนทัวไปที
่ เ่ ข้ามา
ใช้บริการกับสวนสาธารณแห่งอื่นๆ ทัง้ ในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมให้
ครอบคลุมเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนอย่างทัวถึ
่ ง
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