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Abstract

The purpose of this study was to examine needs of personnel in Bunditpatanasilpa Institute
for recreation management in according with the following demographic variables: gender, age,
education level, duration of work. Two hundred personnel were selected to answer the five rating
scale questionnaire. Data were analyzed using frequency, percentage, mean, and standard deviation.
The result were as follow.
1. Needs for recreation management of personnel in the Central of Bunditpatanasilpa Institute
in general were at high level. Consideration to each aspect found that places, equipment and facilities,
and recreation activities were at high level. For provision of operation and personnel were at moderate
level.
2. Needs for recreation management of personnel in the Central of Bunditpatanasilpa Institute
by gender; male and female were at high level. Consideration to each aspect found that places,
equipment and facilities, and recreation activities were at high level. The aspects of operation and
personnel were at moderate level.
3. Needs for recreation management of personnel in the Central of Bunditpatanasilpa Institute
by ages were at high level. Consideration to each aspect found that places, equipment and facilities,
and recreation activities were at high level. The aspects of operation and personnel were at moderate
level.
4. Needs for recreation management of personnel in the Central of Bunditpatanasilpa Institute
by education level in general were at moderate level. Consideration to each aspect found that needs
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for recreation activities was at high level. The aspects of places, equipment and facilities,operation ,and
personnel were at moderate level.
5. Needs for recreation management of personnel in the Central of Bunditpatanasilpa Institute
by duration of work in general were at moderate level. Consideration to each aspect found that need
for recreation activities was at high level. The aspects of places, equipment and facilities, provision of
operation , and personnel were at moderate level.
Keyword: Needs, Recreation management

บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความต้องการการจัดการนันทนาการของบุคลากรส่วนกลาง
ในสถาบันบัณฑิตพัฒ นศิลป์ จําแนกตามตัวแปรเพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ จํานวน 200 คน เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม
มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ผลการวิ จยั พบว่า
1. ความต้องการการจัดการนันทนาการของบุคลากรส่วนกลางในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พบว่า
โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง และเมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านทีม่ คี วามต้องการการจัดการนันทนาการ
อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านสถานที่ อุปกรณ์ และสิง่ อํานวยความสะดวก ด้านกิจกรรมนันทนาการ และความ
ต้องการการจัดการนันทนาการอยูใ่ นระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านการจัดดําเนินงาน ด้านบุคลากร
2. บุคลากรส่วนกลางในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ทัง้ เพศชายและเพศหญิง มีความต้องการการ
จัดการนันทนาการอยูใ่ นระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านทีม่ คี วามต้องการการจัดการ
นันทนาการอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านสถานที่ อุปกรณ์ และสิง่ อํานวยความสะดวก ด้านกิจกรรมนันทนาการ
และความต้องการการจัดการนันทนาการอยูใ่ นระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านการจัดดําเนินงาน ด้านบุคลากร
3.
บุคลากรส่วนกลางในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ทุกช่วงอายุ มีความต้องการการจัดการ
นันทนาการอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านทีม่ คี วามต้องการการจัดการนันทนาการ
อยูใ่ นระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านการจัดดําเนินงาน ด้านบุคลากร และความต้องการการจัดการนันทนาการอยูใ่ น
ระดับมาก ได้แก่ ด้านสถานที่ อุปกรณ์ และสิง่ อํานวยความสะดวก ด้านกิจกรรมนันทนาการ
4. บุคลากรส่วนกลางในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ทีม่ รี ะดับการศึกษาต่างกัน พบว่า มีความต้องการ
การจัดการนันทนาการอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มคี วามต้องการการ
จัดการนันทนาการอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ ด้านกิจกรรมนันทนาการ และความต้องการการจัดการนันทนาการอยู่
ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านการจัดดําเนินงาน ด้านบุคลากร ด้านสถานที่ อุปกรณ์ และสิง่ อํานวยความสะดวก
5. บุคลากรส่วนกลางในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ทีม่ รี ะยะเวลาในการปฏิบตั งิ านต่างกัน พบว่า มี
ความต้องการการจัดการนันทนาการอยูใ่ นระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านทีม่ คี วาม
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ต้องการการจัดการนันทนาการอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านกิจกรรมนันทนาการ และความต้องการการจัดการ
นันทนาการอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านการจัดดําเนินงาน ด้านบุคลากร ด้านสถานที่ อุปกรณ์ และสิง่
อํานวยความสะดวก
คําสําคัญ: ความต้องการ กิจกรรมนันทนาการ

บทนํา
สังคมปจั จุบนั เป็ นสังคมทีม่ คี วามวุน่ วายเกิดความเดือดร้อนไปทัวทุ
่ กท้องที่ ประชาชนทัวทุ
่ กแห่งต่าง
ประสบปญั หา ไม่วา่ จะเป็ นปญั หาเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง อาชญากรรม สภาพแวดล้อมดินฟ้าอากาศที่
แปรปรวนฯลฯ ทําให้เกิดภาวะตึงเครียดทางอารมณ์และจิตใจ จนส่งผลต่อความเสื่อมโทรมทางร่างกายได้ ซึ่ง
เมื่อสภาพร่างกายและจิตใจเกิดภาวะตึงเครียดหรือเจ็บป่วยแล้ว ย่อมทําให้การทํางานต่างๆ ด้อยประสิทธิภาพ
และส่งผลต่อปญั หาระดับประเทศต่อไป
ดังนัน้ การพักผ่อนหย่อนใจและหากิจกรรมทําในยามว่างเพื่อปลดปล่อยความตึงเครียดจึงเป็ นสิง่
สําคัญ เพราะจะทําให้มนุ ษย์ได้ปรับสภาพความสมดุลของอารมณ์และจิตใจ ส่งผลให้สุขภาพร่างกายมีความสด
ชื่น แข็งแรงและมีสติปญั ญาทีจ่ ะทําการงานให้เกิดประสิทธิภาพยังผลดีแก่ประเทศชาติต่อไปได้
อีกทัง้ ใน
ั
หน่ วยงานบางหน่ วยงานที่ประสบปญหาความแตกแยก การแบ่งพรรคแบ่งพวกของพนักงาน หรือบุคลากร
ภายในหน่ วยงาน เมื่อมีการทํากิจกรรมนันทนาการร่วมกันอาจเป็ นการเสริมสร้างความสามัคคีในองค์กรได้อกี
ประการหนึ่งด้วย
การนําศาสตร์ดา้ นนันทนาการเข้ามาลดปญั หาความตึงเครียดของสังคม จึงได้รบั ความนิยมเพิม่ มาก
ขึ้น เนื่องจากคุณค่าและประโยชน์ ของนันทนาการ เพราะนันทนาการเป็ นความต้องการพื้นฐานของมนุ ษย์
นันทนาการเป็ นการแสดงออกที่ดแี ละการพัฒนาตนเอง การเล่นหรือนันทนาการช่วยให้เด็กมีการเจริญเติบโต
และมีประสบการณ์ทจ่ี ะนําไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวติ เมือ่ เจริญวัยขึน้ ช่วยให้เด็กมีความกระตือรือร้นในชีวติ และ
กิจกรรมต่างๆ ช่วยให้ได้มาซึ่งทักษะที่จําเป็ นสําหรับชีวติ ในภายหลัง สําหรับผู้ใหญ่ นันทนาการเป็ นการ
แสดงออกในกิจกรรมต่างๆ และเป็ นการคบค้าสมาคมซึ่งกันและกัน นันทนาการเป็ นวิธหี าความสุข ซึ่งจะช่วย
ให้เกิดสมดุลในชีวติ การทํางาน การพักผ่อน ความรักและความเคารพนับถือซึง่ กันและกัน
กิจกรรมนันทนาการสามารถนํ ามาใช้เป็ นสื่อเพื่อการพัฒนาบุคคลตลอดจนป้องกันแก้ไขปญั หาของ
บุ ค คลและสัง คมได้ ภายใต้ก ารชี้แ นะของผู้นํ า นัน ทนาการที่ม ีค วามสามารถ หลัก สํา คัญ ของการจัด การ
นันทนาการคือ การจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการ ความสนใจของประชาชนให้ใช้เวลาว่างให้
เป็ นประโยชน์ ได้รบั ความสนุ กสนาน บันเทิง เพลิดเพลินและเป็ นที่พอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมนัน้ ๆ และ
หลักการนี้สอดคล้องกับความหมายของคําว่านันทนาการ (Recreation) ซึง่ หมายถึง กิจกรรมทีบ่ ุคคลเข้าร่วมใน
ช่วงเวลาว่าง โดยไม่มกี ารบังคับ หรือเข้าร่วมด้วยความสมัครใจ มีผลทําให้เกิดคุณค่าทางจิตใจ พัฒนาทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ และสังคม ตลอดจนช่วยพัฒนาตนเองเป็ นกิจกรรมที่สงั คมยอมรับ จะมีรูปแบบหลากหลายมี
ขอบเขตทีไ่ ม่จาํ กัด สามารถยืดหยุน่ เปลีย่ นแปลงให้ตรงกับความต้องการและความสนใจของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมได้
(สมบัติ กาญจนกิจ.2535:142-143)
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สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็ นหน่ วยงานที่ให้บริการทางการศึกษาเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมทัง้ ที่เป็ น
จารีตแบบแผนและสร้างสรรค์ ซึง่ เป็ นศาสตร์หนึ่งทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั กิจกรรมนันทนาการ ด้วยหน้าทีแ่ ละภาระ
งานของข้าราชการ เจ้าหน้ าที่ต่างๆ ที่ทํางานอยู่ภายในองค์กร มีหน้ าที่ต้องรับผิดชอบและใช้ความละเอียด
รอบคอบอย่างมาก เพราะต้องทํางานกับเด็กทีม่ าจากต่างครอบครัว มีการอบรม สังสอนพื
่
น้ ฐานทีต่ ่างกัน หาก
ข้าราชการ เจ้าหน้ าที่ท่ตี ้องอบรมสังสอนนั
่
ก เรียน นักศึก ษา หรือต้องประสานงานติดต่อในด้านต่างๆ ไม่ม ี
พื้นฐานทางอารมณ์ และจิตใจที่ดีแล้วย่อมยุ่งยากต่อการปฏิบตั ิงาน ดังนัน้ ข้าราชการ บุคลากร เจ้าหน้ าที่ท่ี
ปฏิบตั ิงานย่อมประสบปญั หาภาวะตึงเครียด มีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าทัง้ ร่างกายและจิตใจ ส่งผลไปยัง
ระบบการทํางานอาจก่อให้เกิดการขาดประสิทธิภาพและมีผลกระทบต่อหน่วยงานและประเทศชาติ
จากเหตุผลดังกล่าว ผูว้ จิ ยั ได้เล็งเห็นความสําคัญและประโยชน์ของการส่งเสริมให้บุคลากร มีการใช้
เวลาว่างพักผ่อนหย่อนใจ และนํ ากิจกรรมนันทนาการมาใช้ในชีวติ ประจําวัน ย่อมทําให้บุคลากรมีความสมดุล
ทางอารมณ์ จติ ใจ มีความพร้อมทางร่างกายและสติปญั ญา ซึ่งจะทําให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็ นการส่งผลดีหน่วยงานหรือองค์กรให้มคี วามเจริญก้าวหน้า ต่อไป

ความมุ่งหมายในการวิ จยั
เพือ่ ศึกษาความต้องการการจัดการนันทนาการของบุคลากรส่วนกลางในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
จําแนกตามตัวแปร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน

ความสําคัญของการวิ จยั
ผลการวิจยั ครัง้ นี้ ทําให้ทราบความต้องการการจัดการนันทนาการของบุคลากรส่วนกลางในสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ เพือ่ พิจารณานําไปใช้เป็ นแนวทางในการกําหนดนโยบายเกีย่ วกับการจัดกิจกรรมนันทนาการ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของข้าราชการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และสนับสนุ นความต้องการกิจกรรม
นันทนาการของข้าราชการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ลดความเสี่ยงในการปฏิบตั ิงาน และยังส่งผลไปยังการ
ทํางานเพิม่ พูนประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทัง้ ยังเป็ นข้อมูลและแนวทางให้สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์นําไปใช้ประกอบในการพิจารณาปรับโครงสร้างการจัดบริการเพื่อให้ขา้ ราชการได้ประโยชน์
สูงสุด รวมถึงเป็ นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าสําหรับผูท้ ท่ี าํ การวิจยั และผูท้ ส่ี นใจเกี่ยวกับกิจกรรมนันทนาการ
ต่อไป

ขอบเขตของการวิ จยั
การวิจ ยั ครัง้ นี้ เป็ น การศึก ษาความต้อ งการการจัด การนัน ทนาการของบุค ลากรส่วนกลางใน
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยกําหนดขอบเขตของการศึกษาค้นคว้าไว้ดงั นี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ บุคลากรส่วนกลางในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จํานวน 360 คน
สํารวจข้อมูลเมือ่ 30 มิถุนายน 2553 (ฝา่ ยการเจ้าหน้าที่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)
กลุ่มตัวอย่าง
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจ ยั ครัง้ นี้ ได้แก่ บุคลากรส่วนกลางในสถาบัน บัณฑิตพัฒ นศิลป์ การ
กําหนดจํานวนกลุม่ ตัวอย่างโดยการประมาณขนาดของกลุม่ ตัวอย่างจากตารางสําเร็จรูปของ เครจซีแ่ ละมอร์แกน
(Krejcie and Morgan. 1970 : 610) ทีจ่ าํ นวนประมาณ 360 คน ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 186 คน ซึง่ ในการวิจยั
ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ใช้กลุม่ ตัวอย่างจํานวน 200 คน โดยการสุม่ แบบอย่างง่าย (Simple random sampling)
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
1.ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาปฏิบตั งิ าน
2.ตัวแปรตาม ได้แก่ ความต้องการการจัดการนันทนาการ

การจัดกระทําข้อมูลและวิ เคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั ดําเนินการด้วยวิธที างสถิติ ดังนี้ คือ
1. การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) และร้อยละ (Percentage) ของข้อมูลจาก
แบบสอบถามตอนที่ 1 ประกอบด้วย เพศ อายุและรายได้ โดยเสนอในรูปแบบตารางและความเรียง
2. หาค่าเฉลีย่ (Mean) ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ของข้อมูลจากแบบสอบถามใน
ตอนที่ 2 แล้วเสนอในรูปแบบตารางและความเรียง

สรุปผลการวิ จยั
ผลการวิจยั เรือ่ ง ความต้องการการจัดการนันทนาการของบุคลากรส่วนกลางในสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ สรุปผลได้ดงั นี้
1. จากผลการวิจยั พบว่า บุคลากรส่วนกลางในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็ นกลุม่ ประชากรใน
การศึกษาครัง้ นี้ จํานวน 200 คน จําแนกตามตัวแปรได้ดงั นี้
1.1 เพศ พบว่า บุคลากรส่วนกลางในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 158
คน คิดเป็ นร้อยละ 79.00 และเพศชาย จํานวน 42 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.00
1.2 อายุ พบว่า บุคลากรส่วนกลางในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ส่วนใหญ่มอี ายุ 25 - 30 ปี จํานวน
87 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.50 รองลงมา คือ อายุ 31 - 36 ปี มีจาํ นวน 73 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.50 อายุ 36 ปี ขึน้ ไป
มีจาํ นวน 29 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.50 และอายุน้อยกว่า 25 ปี จํานวน 11 คน คิดเป็ น ร้อยละ 5.50
1.3 ระดับการศึกษา พบว่า บุคลากรส่วนกลางในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ส่วนใหญ่มรี ะดับ
การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีจาํ นวน 158 คน คิดเป็ นร้อยละ 79.00 รองลงมา คือ สูงกว่าปริญญา
ตรี 27 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.50 และตํ่ากว่าปริญญาตรี จํานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.50
1.4 ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน พบว่า บุคลากรส่วนกลางในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ส่วนใหญ่ม ี
ระยะเวลาปฏิบตั งิ าน 1 ปี - 5 ปี จํานวน 169 คน คิดเป็ นร้อยละ 84.50 รองลงมา คือ 6 ปีขน้ึ ไป จํานวน 23 คน
คิดเป็ นร้อยละ 11.50 และน้อยกว่า 1 ปี จํานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.00
2. จากผลการศึกษาแสดงว่า บุคลากรส่วนกลางในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มคี วามต้องการการจัดการ
นันทนาการของบุคลากรส่วนกลางในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.41, S=
0.62) เมื่อพิจ ารณาเป็ น รายด้า นพบว่า มีค วามต้อ งการการจัด การนัน ทนาการอยู่ใ นระดับมาก ได้แ ก่ ด้า น
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กิจกรรมนันทนาการ ( X =3.86, S.=0.56) และด้านสถานที่ อุปกรณ์และสิง่ อํานวยความสะดวก ( X =3.59, S =
0.59) ส่วนความต้องการการจัดการนันทนาการอยูใ่ นระดับ ปานกลาง ได้แก่ ด้านการจัดดําเนินงาน ( X = 3.37,
S=0.62) และด้านบุคลากร ( X =2.83, S=0.72)
ด้านการจัดดําเนินงาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.37 , S=0.62) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มคี วามต้องการอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ข้อ 2 การจัดระเบียบการใช้บริการเพื่อความสะดวกแก่
ผูใ้ ช้บริการ ( X = 3.70 , S=0.76) ข้อ 3 การจัดทําเอกสารสําหรับเผยแพร่ความรูก้ บั การจัดกิจกรรมนันทนาการ
นัน้ ๆ ( X = 3.62 , S.D. = 0.79) ข้อ 1 การประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับการจัดกิจกรรมนันทนาการ ( X = 3.61 , S=
0.82) และข้อ 9 การจัดสรรงบประมาณด้านกิจกรรมนันทนาการได้เหมาะสมและต่อเนื่อง ( X = 3.50 , S= 0.83)
ส่วนข้ออื่นๆ มีความต้องการอยูใ่ นระดับปานกลาง
ด้านบุคลากร โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 2.83 , S= 0.72 ) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มี
ความต้องการทุกข้ออยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ข้อ 1 บุคลากรให้คําแนะนํ าในการจัดกิจกรรมนันทนาการ ( X =
3.02, S= 0.75) ข้อ 4 เจ้าหน้าทีพ่ ยาบาลประจําสถานทีจ่ ดั กิจกรรมนันทนาการ ( X = 2.81, S= 0.76) ข้อ 2
บุคลากรคอยให้ขา่ วสารและคําแนะนําบริการการจัดกิจกรรมนันทนาการ ( X = 2.80, S= 0.74) ข้อ 3 เจ้าหน้าที่
ดูแลรับผิดชอบ และรับฝากสิง่ ของในบริเวณที่มกี ารจัดกิจกรรมนันทนาการ ( X = 2.80, S= 0.85) ข้อ 7
เจ้าหน้าทีด่ แู ลความปลอดภัยในการจัดกิจกรรมนันทนาการ ( X = 2.72, S= 0.89) ข้อ 5 เจ้าหน้าทีบ่ ริการเบิกจ่าย อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมนันทนาการ ( X = 2.67, S= 0.91) และข้อ 6 เจ้าหน้าทีด่ แู ลรักษาความสะอาด
บริเวณทีจ่ ดั กิจกรรมนันทนาการ ( X = 2.65, S= 0.95)
ด้านสถานที่ อุปกรณ์ และสิง่ อํานวยความสะดวก โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.59, S= 0.59) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อที่มคี วามต้องการอยู่ในระดับปานกลางได้แ ก่ ข้อ 8 สถานที่ห รืออุ ปกรณ์ ปฐม
พยาบาล ( X = 3.49, S = 0.80) และข้อ 5 อุปกรณ์ทม่ี มี าตรฐานและความปลอดภัยในการให้บริการ ( X =
3.26, S= 0.82
ด้านกิจกรรมนันทนาการ โดยรวมมีความต้องการอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.86, S=0.56) เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่า มีความต้องการอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ข้อ 27 พุทธศาสนาวันอาทิตย์ ( X = 3.49, S=
0.75) ข้อ 28 นังวิ
่ ปสั สนากรรมฐาน ( X = 3.49, S= 0.75) ข้อ 21 จัดกิจกรรมในวันพระ ( X = 3.30, S=0.79) ข้อ
9 ปกั ผ้า ( X = 3.15, S=0.82) ข้อ 7 แกะสลักไม้ ( X = 3.03, S=0.84) และข้อ 8 แกะสลักผลไม้ ( X = 2.93, S=
0.87) นอกนัน้ ทุกข้อมีความต้องการอยูใ่ นระดับมาก
3. ความต้องการการจัดการนันทนาการของบุคลากรส่วนกลางในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยรวมและ
รายด้าน จําแนกตามตัวแปรเพศ ดังนี้
เพศชาย มีความต้องการการจัดการนันทนาการ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 3.40, S=0.64) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า มีความต้องการอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ ด้านกิจกรรมนันทนาการ ( X = 3.87, S=0.57)
และด้านสถานที่ อุปกรณ์ และสิง่ อํานวยความสะดวก ( X = 3.60, S=0.61) นอกจากนัน้ ทุกด้านมีความต้องการอยู่
ในระดับปานกลาง
เพศหญิง มีความต้องการการจัดการนันทนาการ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 3.41, S=0.61)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า มีความต้องการอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ ด้านกิจกรรมนันทนาการ ( X = 3.80, S=
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0.54) และด้านสถานที่ อุปกรณ์ และสิง่ อํานวยความสะดวก ( X = 3.67, S=0.58) นอกจากนัน้ ทุกด้านมีความ
ต้องการอยูใ่ นระดับปานกลาง
4. ความต้องการการจัดการนันทนาการของบุคลากรส่วนกลางในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยรวมและ
รายด้าน จําแนกตามตัวแปรอายุ ดังนี้
อายุน้อยกว่า 25 ปี มีความต้องการการจัดการนันทนาการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.37, S=
0.54) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า มีความต้องการอยูใ่ นระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านการจัดดําเนินงาน ( X =
3.43, S=0.45) และด้านบุคลากร ( X = 2.68, S=0.69) นอกจากนัน้ ทุกด้านมีความต้องการอยูใ่ นระดับมาก
อายุ 25 - 30 ปี มีความต้องการการจัดการนันทนาการ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.45, S=0.58)
เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า มีความต้องการอยูใ่ นระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านการจัดดําเนินงาน ( X = 3.42,
S=0.50) และด้านบุคลากร ( X = 2.83, S=0.73) นอกจากนัน้ ทุกด้านมีความต้องการอยูใ่ นระดับมาก
อายุ 31 - 36 ปี มีความต้องการการจัดการนันทนาการ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.43, S= 0.60)
เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า มีความต้องการอยูใ่ นระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านการจัดดําเนินงาน ( X = 3.28,
S=0.51) และด้านบุคลากร ( X = 2.84, S=0.74) นอกจากนัน้ ทุกด้านมีความต้องการอยูใ่ นระดับมาก
อายุ 36 ปี ขน้ึ ไป มีความต้องการการจัดการนันทนาการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.34, S=
0.55) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า มีความต้องการอยูใ่ นระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านการจัดดําเนินงาน ( X =
3.33, S=0.50) และด้านบุคลากร ( X = 2.67, S=0.69) นอกจากนัน้ ทุกด้านมีคามต้องการอยูใ่ นระดับมาก
5. ความต้องการการจัดการนันทนาการของบุคลากรส่วนกลางในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยรวม
และรายด้าน จําแนกตามตัวแปรระดับการศึกษา ดังนี้
ตํ่ากว่าปริญญาตรี มีความต้องการการจัดการนันทนาการ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.41,
S=0.49) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า มีความต้องการอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ ด้านกิจกรรมนันทนาการ ( X =
3.72, S=0.52) นอกจากนัน้ ทุกด้านมีความต้องการอยูใ่ นระดับปานกลาง
ปริญญาตรี มีความต้องการการจัดการนันทนาการ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.42, S=
0.48) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า มีความต้องการอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านกิจกรรมนันทนาการ ( X =
3.89, S=0.40) นอกจากนัน้ ทุกด้านมีความต้องการอยูใ่ นระดับปานกลาง
สูงกว่าปริญญาตรี มีความต้องการการจัดการนันทนาการ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 3.44,
S=0.47) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า มีความต้องการอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ ด้านกิจกรรมนันทนาการ ( X =
3.81, S=0.50) นอกจากนัน้ ทุกด้านมีความต้องการอยูใ่ นระดับปานกลาง
6. ความต้องการการจัดการนันทนาการของบุคลากรส่วนกลางในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยรวม
และรายด้าน จําแนกตามตัวแปรระยะเวลาในการทํางาน ดังนี้
ไม่เกิน 1 ปี มีความต้องการการจัดการ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.36, S=0.50) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า มีความต้องการอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ ด้านกิจกรรมนันทนาการ ( X = 3.52, S=
0.57) นอกจากนัน้ ทุกด้านมีความต้องการอยูใ่ นระดับปานกลาง
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1 ปี - 5 ปี มีความต้องการการจัดการนันทนาการ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 3.41, S=0.50)
เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า มีความต้องการอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ ด้านกิจกรรมนันทนาการ ( X = 3.81, S=
0.50) นอกจากนัน้ ทุกด้านมีความต้องการอยูใ่ นระดับปานกลาง
6 ปี ขึน้ ไป มีความต้องการการจัดการนันทนาการ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 3.41, S=0.49)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า มีความต้องการอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านกิจกรรมนันทนาการ ( X = 3.67,
S=0.52) นอกจากนัน้ ทุกด้านมีความต้องการอยูใ่ นระดับปานกลาง
7 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทีเ่ ป็ นความต้องการการจัดการนันทนการของบุคลากรส่วนกลางใน
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประกอบด้วย ด้านการจัดดําเนินงาน ด้านบุคลากร ด้านสถานที่ อุปกรณ์ สิง่ อํานวย
ความสะดวก และด้านกิจกรรมนันทนาการ ผูว้ จิ ยั ได้รวบรวมและสรุปได้ดงั นี้
- ต้องการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เช่น แอโรบิค
- ต้องการให้มกี ารจัดการแข่งขันกีฬาเพือ่ เชื่อมความสัมพันธ์ภายในองค์กร
- การให้มกี ารจัดอบรมในรูปแบบการสัมมนาเพือ่ เป็ นการเพิม่ ความรูใ้ ห้กบั เจ้าหน้าทีเ่ พือ่ เป็ นการสร้าง
ความสามัคคีภายในองค์กร
- ควรจัดกิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์ในองค์กร
- ควรจัดกิจกรรมพัฒนาจิตใจและสมาธิ เช่น การฟงั ธรรม การนังวิ
่ ปสั สนากรรมฐาน
- ต้องการให้มกี ารจัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา เพือ่ ทําประโยชน์ให้กบั สังคม
- ควรมีการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์ต่อการขับเคลื่อนมิตกิ ารขับเคลื่อนทางสังคมในองค์กร

อภิ ปรายผล
จากสรุปผลการวิจยั เรือ่ ง ความต้องการการจัดการนันทนาการของบุคลากรส่วนกลางในสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ขา้ งต้น ผูว้ จิ ยั ได้อภิปรายผล สรุปได้ดงั นี้
การศึกษาความต้องการการจัดการนันทนาการของบุคลากรส่วนกลางในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
โดยรวมและเป็ นรายด้าน 4 ด้าน คือ ด้านการจัดดําเนินงาน ด้านบุคลากร ด้านสถานที่ อุปกรณ์ และสิง่ อํานวย
ความสะดวก และด้านกิจกรรมนันทนาการ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะสภาพปจั จุบนั
บุคลากรมีภาระหน้าทีท่ ต่ี อ้ งรับผิดชอบมากขึน้ ทัง้ ในรายบุคคล และโดยรวมของแต่ละฝา่ ยงาน ดังนัน้ เวลาว่างใน
การเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการจึงมีน้อยลง รวมทัง้ ไม่สามารถจัดสรรเวลาให้ตรงกันได้ ประกอบกับทาง
สถาบัน บัณฑิตพัฒ นศิลป์ยงั ไม่มนี โยบาย หน่ ว ยงาน และบุคลากรที่รบั ผิดชอบโดยตรง เป็ นสาเหตุ ท่ีทํา ให้
บุคลากร มีความต้องการการจัดการนันทนาการ ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ เสริมพงศ์
พงศ์ทองเมือง (2548: บทคัดย่อ) ทีไ่ ด้ศกึ ษาสภาพและความต้องการการจัดกิจกรรมนันทนาการของพนักงาน
กรุ ง ศรีอ ยุ ธ ยา สํา นัก งานใหญ่ กรุ เ ทพมหานคร พบว่า พนัก งานส่ว นใหญ่ ม ีค วามต้อ งการการจัด กิจ กรม
นันทนาการ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
1. ด้านการจัดดําเนินงาน
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ผลการศึก ษาพบว่ า บุ ค ลากรส่ว นกลางในสถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นศิล ป์ มีค วามต้อ งการการจัด การ
นันทนาการ ด้านการจัดดําเนินงาน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะบุคลากรต้องการให้ม ี
หน่ วยงานรับผิดชอบการจัดการนันทนาการอย่างชัดเจน และมีการประชาสัมพันธ์อย่างทัวถึ
่ ง พร้อมทัง้ จัดสรร
งบประมาณต่อการจัดการนันทนาการอย่างเพียงพอ เพือ่ ให้บุคลากรของสถาบันได้ใช้เวลาว่างร่วมกันมากยิง่ ขึน้
สอดคล้องกับงานวิจยั ของสุพตั รา ตัง้ รัตน์จนิ ดา (2547: บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาวิจยั เรื่องสภาพและความต้องการ
การจัดกิจกรรมนันทนาการของบุคลากรกลุ่มบริษทั สามารถ ผลการวิจยั พบว่า ความต้องการการจัดกิจกรรม
นันทนาการของบุคลากรกลุม่ บริษทั สามารถ ด้านการจัดการและการดําเนินการอยูใ่ นระดับปานกลาง
2. ด้านบุคลากร
ผลการศึก ษาพบว่ า บุ ค ลากรส่ว นกลางในสถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นศิล ป์ มีค วามต้อ งการการจัด การ
นัน ทนาการ ด้า นบุ ค ลากร ส่ว นใหญ่ อ ยู่ใ นระดับ ปานกลาง ทัง้ นี้ อ าจเป็ น เพราะบุ ค ลากรผู้ดู แ ลการจัด การ
นันทนาการไม่มคี วามเชี่ยวชาญในการจัดการนันทนาการอย่างแท้จริง หรือไม่เพียงพอต่อจํานวนบุคลากรใน
สถาบัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของสุทธิชยั พลับพลาเล็ก (2550: บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาวิจยั เรื่องสภาพและความ
ต้องการการจัดกิจกรรมนันทนาการของบุคลากรกรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม ผลการวิจยั พบว่า ความ
ต้องการการจัดกิจกรรมนันทนาการของบุคลากรกรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม ด้านบุคลากร อยูใ่ นระดับปาน
กลาง
3. ด้านสถานที่ อุปกรณ์ และสิง่ อํานวยความสะดวก
ผลการศึก ษาพบว่ า บุ ค ลากรส่ว นกลางในสถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นศิล ป์ มีค วามต้อ งการการจัด การ
นันทนาการ ด้านสถานที่ อุปกรณ์ และสิง่ อํานวยสะดวก ส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับมาก ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะบุคลากรมี
ความต้องการให้มสี ถานที่ และอุป กรณ์ ท่มี มี าตรฐาน เพื่อให้บุค ลากรมีค วามรู้สกึ ปลอดภัยในการใช้บริการ
สถานที่จะต้องมีความเป็ นสัดส่วน สะดวกในการเปลี่ยนเครื่องแต่งกายและทําความสะอาด สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของปราโมทย์ ปรีไทย (2550: 102) ได้ศกึ ษาวิจยั เรื่องความต้องการการจัดกิจกรรมนันทนาการของ
นัก เรีย นอาชีว ศึก ษา สัง กัด สํา นัก บริห ารงานคณะกรรมการส่ง เสริม การศึก ษาเอกชน เขตพื้น ที่ก ารศึก ษา
กรุงเทพมหานคร 3 ผลการวิจยั พบว่า ความต้องการการจัดกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนในโรงเรียน
อาชีวศึกษา ด้านสถานที่ อุปกรณ์ สิง่ อํานวยความสะดวก อยูใ่ นระดับมาก
4. ด้านกิจกรรมนันทนาการ
ผลการศึก ษาพบว่ า บุ ค ลากรส่ว นกลางในสถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นศิล ป์ มีค วามต้อ งการการจัด การ
นันทนาการ ด้านกิจกรรมนันทนาการ ส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับมาก ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะบุคลากรมีความต้องการดูแล
สุขภาพร่างกายของตนเองให้แข็งแรงยิง่ ขึน้ และต้องการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทด่ี รี ว่ มกันมากขึน้ ดังนัน้ ควร
มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ อาทิเช่น กีฬาสี เป็ นต้น สอดคล้องกับงานวิจยั ของจันทร์อนิ ทร์
ชูทอง (2547: 67) ได้ศกึ ษาวิจยั เรื่องความต้องการการจัดกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนอาชีวศึกษา สังกัด
สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากรุงเทพมหานคร 3 ผลการวิจยั
พบว่า มีความต้องการกิจกรรมนันทนาการ ด้านกิจกรรมนันทนาการ ของนักเรียนระดับช่วงชัน้ ที่ 3 ส่วนใหญ่อยู่
ในระดับมาก
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ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีนโยบายและแผนงานด้านการจัดการนันทนาการของบุคลากรส่วนกลางในสถาบันบัณฑิต
พัฒ นศิลป์ อย่างชัด เจน เพื่อนํ า มาจัดทํา แผนปฏิบตั ิง านด้า นการจัดดําเนิ น งาน ด้า นบุค ลากร ด้า นสถานที่
อุปกรณ์ และสิง่ อํานวยความสะดวก และด้านกิจกรรมนันทนาการได้อย่างเหมาะสม
2. ควรมีหน่ วยงานรับผิดชอบการจัดการนันทนาการของบุคลากรส่วนกลางในสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์อย่างชัดเจน
3. ควรมีการสํารวจความต้องการการจัดการนันทนาการจากบุคลากรส่วนกลางในสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์เป็ นระยะเพือ่ ให้สอดคล้องและตรงตามความต้องการของบุคลากรอย่างแท้จริงและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
4. ควรมีการจัดสรรเวลาสําหรับบุคลากรให้มโี อกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการร่วมกัน

ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจยั สภาพและเปรียบเทียบความต้องการการจัดการนันทนาการของบุคลากร
ส่วนกลางในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
2. ควรศึกษาความต้องการการจัดการนันทนาการของบุคลากรส่วนกลางในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ในตัวแปรอื่น
3. ควรศึกษาถึงความต้องการการจัดการนันทนาการของบุคลากรในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ทอ่ี ยูใ่ น
ส่วนภูมภิ าคอื่นๆ ในโอกาสต่อไป
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