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การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงคเ์พื่อศึกษาแรงจูงใจการใชเ้วลาว่างของกลุ่มคนวัยท างานที่มาใช้

บริการสวนสาธารณะวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คนเครื่องมือวิจยัโดยน าแบบสอบถามที่ได้
สรา้งขึน้มาเรียบรอ้ยไปให้ผู้เชียวชาญ  จ านวน 5 ท่านช่วยพิจารณาตรวจสอบ หาความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา 
(Content Validity) น าผลคะแนนที่ไดม้าหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ระหว่างขอ้ค าถามกบัส่ิงที่ตอ้งการวดั 
โดยผูว้ิจยัจะเลือกค าถามที่มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ค่าคะแนนอยู่ระหว่าง 0.6 – 1.0 และน าแบบทดสอบ
ผลวิเคราะหไ์ปทดสอบค่าความเชื่อมั่นมีค่าสมัประสิทธ์ เท่ากับ 0.908 วิเคราะหข์อ้มลูโดยหาความถ่ี ค่าเฉล่ีย 
และ ค่าความเบี่ยงมาตรฐาน และ สถิติวิเคราะหเ์ชิงอนมุาน คือค่าสถิติทดสอบที (t-test) เพื่อทดสอบตวัแปรสอง
กลุ่ม และ เพื่อการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว ค่าสถิติ (One Way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างจะท า
การทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ดว้ยวิธีผลต่างนัยส าคญันอ้ยที่สดุ (Least Significant Difference : LSD) 
ผลการศกึษาพบว่า โดยภาพรวมดา้นแรงจงูใจการใชเ้วลาวา่งของกลุ่มคนวยัท างานท่ีมาใชบ้รกิารสวนสาธารณว
ชิรเบญจทศั กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดบั มากที่สดุ ค่าเฉล่ีย4.23 ดา้นสติปัญญา พบว่าค่าเฉล่ียในภาพรวมอยู่
ในระดบัมากที่สดุ ดา้นสงัคม พบว่าค่าเฉล่ียในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ดา้นความสามารถ ความช านาญ พบว่า
ค่าเฉล่ียในภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด ดา้นสภาวะกระตุน้ – การหลีกเล่ียง พบว่าค่าเฉล่ียในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมากที่สดุ  แรงจงูใจการใชเ้วลาว่างของกลุ่มคนวยัท างานท่ีมาใชบ้ิการสวนวชิรเบญจทศั กรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตามตวัแปร เพศ อายุ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบว่า เพศ อาย ุรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนและอาชีพ ของกลุ่มคน
วยัท างานที่แตกต่างกัน มีแรงจูงใจต่อการใชเ้วลาว่างไม่แตกต่างกัน แรงจูงใจการใชเ้วลาว่างของกลุ่มคนวัย
ท างานที่มาใช้บริการสวนสาธารณวชิรเบญจทัศ  กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามตัวแปรระดับการศึกษาใน
ภาพรวมพบว่ากลุ่มวยัท างานที่มีระดบัการศึกษาต่างกันมีแรงจูงใจการใชเ้วลาว่างแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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  จ 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ  

Title LEISURE MOTIVATION OF WORKING PEOPLE TO USE THE SERVICE 
AT VACHIRABENJATUS PUBLIC PARK, BANGKOK METROPOLISTAN 

Author NUTTAYA SIRISONGPRAKOB 
Degree MASTER OF ARTS 
Academic Year 2020 
Thesis Advisor Assistant Professor Dr. Wipongchai Rongkhankaew  

  
This research aims to study the motivation for free time activities among 400 working-

age people who visited Wachira Benchatas Park in Bangkok. The research process involved 
delivering the completed questionnaires to five experts for review. In order to find the content validity 
score, the results were obtained to find the IOC value between the question and measurement. The 
researcher selected the questions based on a conformity index (IOC) score between 0.6-1.0 and the 
results were tested for confidence with a coefficient of 0.908, and standard deviation and inferential 
analysis statistics. The statistical t-test was used to test two groups of variables and for one-way 
analysis of variance. The statistical value (One Way ANOVA) was tested on a pair of differences, with 
the least significant difference (LSD) method. It was found that overall motivation regarding free time 
among working-age people who used the services of Wachirabenchatas Public Park in Bangkok was 
at the highest level, and a mean of 4.23. In terms of intelligence, it was found that the overall mean 
was at the highest level and society found that the overall mean was at a high level. In terms of 
competence and expertise, it was found that the overall mean was at the highest level, and the 
overall mean of stimulus-avoidance was at the highest level. The motivation fo the use of free time 
among working-age people who used the Vachirabenchatas Garden in Bangkok. Their motivation for 
free time was no different. The motivation of the free time usage of working-age people who visited 
Wachirabenchatas Public Park in Bangkok were classified by educational level variables. It was 
found that working-age groups with different educational levels had statistically significant 
differences in motivation for leisure time at a level of 0.05. 
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บทที ่1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

มนุษยท์ุกคนมีเวลา 24ชั่วโมงเท่ากนั ในแต่ละวนัการใชเ้วลาว่างของคนมีความแตกต่าง
กนั และในปัจจุบนันัน้การแข่งขันทางดา้นธุรกิจมกัจะมีความรุนแรงมากยิ่งขึน้ ต่างคนต่างมุ่งหวัง
หาผลประโยชน์แกตนเอง จึงท าใหส้่งผลกระทบต่อการที่ท าใหม้ีเวลาว่างลดลง ลีเซอรต์ ทูเดย ์
(Leisure Today) ไดใ้ห ้ค าจ ากัดความของเวลาว่าง ไวว้่า เวลาว่างเป็นช่วงเวลาที่นอกเหนือจาก
การท างานเสรจ็สิน้แลว้ และเป็นการช่วยเติมเต็มชีวิตของเขาใหส้มบูรณ ์และยังใหค้วามหมายว่า
ชั่วโมงของเวลาว่าง เป็นช่วงเวลาที่อิสระที่สามารถเพิ่งคุณค่าของมนุษย์ และเป็นผลของมวล
สมาชิกในสังคม (Editorial Advisory Board,1972,p.15) ความส าคัญของการใช้เวลาว่างคือ  
การรูจ้กัใชเ้วลาว่างเป็นสิ่งส าคัญอย่างหนึ่งของมนุษย ์ผูฉ้ลาดย่อมแสวงหาวิธีการพักผ่อนโดยใช้
กิจกรรม ต่างๆ อนัก่อใหเ้กิดประโยชนต่์อตนเองและสงัคม สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศิรชัญากรณ ์
ภมูิพิรยิะสกลุ (2563) ไดก้ลา่วว่าความสมัพนัธร์ะหว่างแรงจงูใจกบัทศันคติในการใชเ้วลาว่าง ของ
ผูใ้ชศู้นยบ์ริการเยาวชนในสงักดักรุงเทพมหานคร ประชากรที่ศึกษาจาก 13 ศนูยเ์ยาวชน จ านวน 
400 คน เครื่องมือวิจยั คือ แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมแรงจงูใจในการใชเ้วลา
ว่างด้านความสามารถและความเชี่ ยวชาญ  โดยรวม ผู้ใช้บริการศูนย์เยาวชนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร มีแรงจงูใจในการใชเ้วลาว่างดา้นความสามารถและความเชี่ยวชาญในระดบัมาก 
(ค่าเฉลี่ย 3.87,ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ ใช้บริการ 
ศูนย์เยาวชนในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีแรงจูงใจในการใช้เวลาว่างด้านความสามารถและ  
ความเชี่ยวชาญในระดบัมากทุกขอ้ โดยเรียงล าดบัค่าเฉลี่ยแรงจูงใจจากมากไปนอ้ย 3 ล าดบัแรก 
ได้ดังนี ้ เพื่อให้มีความช านาญในสิ่งนั้นมากขึน้เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกาย และเพื่อใช้
ความสามารถทางกายภาพ จากค ากลา่วของ (นฤมล กอ้งเกียรติศกัดิ,์2549 ) ที่ว่าเมื่อสภาพสงัคม
ที่แออดั และการเจอค่าครองชีพที่สงูนัน้ซึง้ท าใหค้นตอ้งดิน้รนหาทางต่อสู ้เพื่อการเอาชีวิตรอด จึง
เกิดเป็นภาวะตึงเครียดและวิตกกังวล ดั้งนั้น คนจึงมีการออกก าลังกาย และการใช้บริก าร
สววนสาธารณะที่มักจะมีประชาชนมาใชบ้ริการ ทั้งของภาครฐัและเอกชน จึงได้มีการปลูกฝ่ัง
ค่านิยมหรือความคิดเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายและสุขภาพ ดังนั้นการใช้เวลาว่างจึงมี
ความส าคัญอย่างยิ่งเพื่อที่จะลดความเครียดและการสรา้งคุณภาพชีวิตที่ดีดว้ย สอดคลอ้งกับ
แนวคิดของ วิพงษ์ชัย รอ้งขันแก้ว (2557) ซึ่งไดก้ล่าวว่า สวนสาธารณะเป็นแหล่งนันทนาการใน
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ชุมชน เป็นสถานที่ที่พักผ่อนหย่อนใจและประกอบกิจกรรมนันทนาการต่างๆ โดยรฐัเป็นเจา้ของ
หรือสรา้งโดยภาคเอกชนแลว้มอบใหแ้ก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย โดยไม่มีการเก็บค่าบริการใดๆ 
และมีการตกแต่งพืน้ที่ไวอ้ย่างสวยงามประกอบดว้ย ตน้ไม ้ทั้งไมด้อก ไมป้ระดับ สระน า้ สนาม
หญ้า พรอ้มกับสิ่งอ านวยความสะดวกไวค้อยบริการแก่ประชาชน ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่นัก
นนัทนาการจะตอ้งพัฒนาสวนสาธารณะเป็นแหล่งนันทนาการที่มีความพรอ้ม สามารถดึงดูดคน
มาท ากิจกรรมนนัทนาการและตอ้งอาศยักระบวนการจดัการพืน้ที่ทางนนัทนาการที่มีประสิทธิภาพ 
ซึ่งไดแ้ก่ สนามเล่น สนามกีฬา สระว่ายน า้ ลานอเนกประสงค ์ฐานการออกก าลงักาย พิพิธภณัฑ ์
และบริเวณพกัผ่อนหย่อนใจ เพื่อใหส้วนสาธารณะมีความพรอ้มใหบ้ริการแก่คนในชมุชน ดว้ยเหตุ
นี ้ผูว้ิจยัจึงมีความตอ้งการที่จะศึกษาแรงจูงใจการใชเ้วลาว่างของคนวยัท างานที่มาใชบ้ริการสวน
สาธารณวชิรเบญจทศั กรุงเทพมหานคร เพื่อไดศ้ึกษาและเรียนรูถ้ึงการใชเ้วลาว่างใหเ้กิดประโยชน์
สงูสดุ และเป็นการกระตุน้ใหเ้กิดการศกึษาถึงการบรหิารการใชเ้วลาว่างในแขนงต่าง ๆ ต่อไป 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพื่ อศึกษาแรงจู งใจการใช้ เวลาว่ างของ กลุ่ ม คนวัยท างานที่ ม าใช้บ ริการ 
สวนสาธารณวชิรเบญจทศั กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลที่มีผลต่อแรงจูงใจต่อการใชเ้วลาว่างของกลุ่ม
คนวยัท างานที่มาใชบ้รกิารสวนสาธารณวชิรเบญจทศั กรุงเทพมหานคร 

 
ความส าคัญของการวิจัย 

ท าให้ทราบถึงแรงจูงใจต่อการใช้เวลาว่างของกลุ่มคนวัยท างานที่มาใช้บริการ 
สวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นประโยชนใ์นการพัฒนาคุณภาพของประชาชน และ
บคุคลอื่น ๆ ต่อไป 
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ขอบเขตการวิจัย 
กลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยั 

กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้คือ กลุ่มคนวยัท างานคนวยัท างานที่มาใชบ้ริการ
สวนสาธารณวชิรเบญจทศั กรุงเทพมหานคร ณ สวนสาธารณะขนาดกลางในกรุงเทพมหานคร คือ
สวนสาธารณวชิรเบญจทศั กรุงเทพมหานคร จ านวน 385 คน ดงันัน้จึงก าหนด ขนาดกลุ่มตวัอย่าง
โดยใชส้ตูรค านวณหาขนาดตวัอย่างที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และใหค้วาม ผิดพลาดไม่เกิน 0.05 
(กัลยา วานิชยบ์ญัชา, 2549, น. 14) ไดข้นาดตัวอย่างจ านวน 385 คน โดยใชว้ิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบสะดวก (Convenience Sampling) 

ตวัแปรที่จะศกึษา 
ตวัแปรตน้  ไดแ้ก่  ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ 

และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน  
ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่  แรงจูงใจการใชเ้วลาว่างของกลุม่คนวยัท างานที่มาใชบ้ริการสวน

สาธารณวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย แรงจูงใจดา้นสติปัญญา  แรงจูงใจดา้น
สงัคม แรงจงูใจดา้นความสามารถความช านาญ  แรงจงูใจดา้นภาวะกระตุน้  - หลีกเลี่ยง 

 
 นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

ค านิยามศพัทเ์ฉพาะในการศกึษาในครัง้นี ้ไดแ้ก่ 
1. ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง ลกัษณะทางประชากรของประชาชน ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ

ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน  
2. เพศ หมายถึง เพศชาย เพศหญิงวยัท างานที่มาใชบ้ริการสวนสาธารณเบญจทัศ 

กรุงเทพมหานคร 
3. อายุ หมายถึง อายุวัยท างานที่แบ่งเป็นอายุ 21 – 30 ปี, 31 – 40 ปี, 41 – 50 ปี, 

51-60 ปีและมากกว่า 60ปี 
4. ระดับการศึ กษา หมายถึ ง  การศึกษาของคนวัยท างานที่ ม าใช้บ ริการ

สวนสาธารณะเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร แบ่งเป็นระดับ ต ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่า
ปรญิญาตรี  

5. อาชีพ หมายถึง อาชีพของคนวัยท างานที่มาใช้บริการสวนสาธารณเบญจทัศ 
กรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น พนกังานเอกชน, ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ, ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย/
อาชีพอิสระ, อ่ืน ๆ 
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6. รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน หมายถึง เงินรายไดห้รือเงินที่ไดร้บัจากการท างานโดยเฉลี่ย
ของวัยท างานที่มาใช้บริการสวนสาธารณเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร หรือเท่ากับ ต ่ากว่า  
15,000 บ า ท , 15,000 – 20,000 บ า ท , 20,001 – 30,000 บ า ท , 30,001 – 40,000 บ า ท ,  
40,001 บาท ขึน้ไป 

7. คนวัยท างาน หมายถึง วัยท างานที่มีอายุตั้งแต่ 21-60 ปีและมากกว่า 60 ปี 
เนื่องจากเป็นช่วงอายวุยัผูใ้หญ่ตอนตน้จนถึงวยักลางคน ซึ่งเป็นวยัที่ยงัท างานอยู่ 

8. การใชเ้วลาว่าง หมายถึง เป็นการใชเ้วลานอกเหนือจากการท ากิจกรรมที่จ  าเป็น
หรือประกอบกิจวตัรประจ าวนั เป็นเวลาที่อิสระจากการท างานและภารกิจต่าง ๆ เป็นการใชเ้วลาที่
เหฟลืออยู่อย่างรูคุ้ณค่า ก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ละสรา้งความสขุใหแ้ก่ชีวิต โดยมีอิสระในการเลือก
ท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามความพึ่งพอใจของตนเอง มีอิสระในการเลือกท ากิจกรรมต่าง ๆ ไม่ถูกบงัคบั 
ก่อใหเ้กิดความสขุและช่วยสรา้งความสมดุลทางจิตวิญญาณจิตใจร่างกายและพฒันาความชอบ
แต่ละบคุคล 

9. แรงจูงใจการใชเ้วลาว่าง หมายถึง แรงขบัในการแสวงหากิจกรรม การใชเ้วลาว่าง
และมีส่วนช่วยใหเ้กิดความพึงพอใจในชีวิตและมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยแรงจูงใจในการใชเ้วลาว่าง
ในงานวิจยัเล่มนีป้ระกอบดว้ย1) แรงจูงใจดา้นสติปัญญา 2) แรงจุงใจดา้นสงัคม 3) แรงจูงใจดา้น
ความสามารถ ความช านาญ  4) แรงจุงใจด้านภาวะกระตุ้น หลีกเลี่ยง (Beard and Ragheb, 
1983) 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
           ตวัแปรอิสระ                                                                 ตวัแปรตาม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าถามการวิจัย  
1. แรงจูงใจการใช้เวลาว่างของกลุ่มคนวัยท างานที่มาใช้บริการสวนสาธารณ  

วชิรเบญจทศั กรุงเทพมหานคร เป็นอย่างไร 
2. ปัจจยัส่วนบุคคลที่แตกต่างกนัมีแรงจงูใจต่อการใชเ้วลาว่างของกลุ่มคนวยัท างาน

ที่มาใชบ้รกิาร สวนสาธารณวชิรเบญจทศันแ์ตกต่างกนัหรือไม่ 
  
 

ปัจจยัสว่นบคุคล 
เพศ  
อาย ุ 
ระดบัการศกึษา  
อาชีพ  
รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
  

แรงจูงใจต่อการใช้เวลาว่างของกลุ่มคนวัย
ท างานที่มาใชบ้ริการสวนสาธารณวชิรเบญจทัศ 
กรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย 

1)แรงจงูใจดา้นสติปัญญา 
 2)แรงจงูใจดา้นสงัคม 

 3)แรงจงูใจดา้นความสามารถ 
ความช านาญ  

4)แรงจงูใจดา้นภาวะกระตุน้หลีกเลี่ยง (Beard 
and Ragheb, 1983) 

 



  
 

บทที ่2 
ทบทวนวรรณกรรม 

 
เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 

1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการใชเ้วลาว่าง 
1.1 ความหมายของการใชเ้วลาว่าง 
1.2 แนวคิดและทฤษฎีการใชเ้วลาว่าง 
1.3 ประโยชนข์องการใชเ้วลว่าง 
1.4 รูปแบบการเขา้ร่วมการใชเ้วลาว่าง 
1.5 ปัจจยัที่มีผลต่อการใชเ้วลาว่าง 

2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจงูใจการใชเ้วลาว่าง 
2.1 ความหมายของแรงจงูใจและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัแรงจงูใจ 
2.2 สาเหตขุองแรงจงูใจ 
2.3 ความส าคญัของแรงจงูใจ 
2.4 ประเภทของแรงจงูใจ  
2.5 กระบวนการสรา้งแรงจงูใจ 
2.6 ปัจจยัที่มีผลต่อแรงจงูใจ 
2.7 แรงจงูใจการใชเ้วลาว่าง 
2.8 การวดัแรงจงูใจ  

3.แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบสวนสาธารณะ 
3.1 ความหมายของสวนสาธารณะ 
3.2 ประเภทของสวนสาธารณะ 
3.3 คณุค่าของสวนสาธารณะ 
3.4 คณุลกัษณะที่ดีของสวนสาธารณะ 

4. สวนวชิรเบญจทศั 
5. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัคนวยัท างาน 

5.1 ความหมายของคนวยัท างาน 
5.2 ลกัษณะของคนวยัท างาน 
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6. งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง  
6.1 งานวิจยัต่างประเทศ  
6.2 งานวิจยัในประเทศ 

 
1. เอกสารเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการใช้เวลาว่าง 

1.1 ความหมายของการใช้เวลาว่าง 
ความหมายของการใชเ้วลาว่าง ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาเอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัความหมายของ

เวลาว่าง ซึ่งได้ให้ความหมาย ของเวลาว่างไวต่้าง ๆ ดังต่อไปนี ้ เวลา หมายถึง ชั่วขณะเวลา
ประกอบกันเป็นความยาวนานที่มีอยู่หรือเป็นโดยนิยมก าหนด เป็นชั่ วคราว วัน เดือน ปี                
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2525, น. 751) เวลา คือขณะหนึ่งของปรากฎการณ์ที่เป็นอยู่หรือด าเนิน
ต่อเนื่องไปจากอดีตปัจจบุนัจนเป็นอนาคต และหวนกลบัคืนมาไม่ได ้(Morris,1979, p. 1746) 

จรินทร ์ธานีรตัน ์(2528, น. 16) กล่าวไวว้่าง เวลาว่าง (Leisure) หมายถึงเวลาว่าง 
(Free time) จากกิจกรรมที่จ  าเป็น อ่ืน ๆ เช่น ว่างจากงานประจ าของตนเอง เวลานอนหลับ และ
เวลาที่ประกอบกิตวตัรประจ าวนัของตนเอง 

ชัยณรงค์ สุวรรณสาร (2528, น. 39) ได้ให้ความหมายของเวลาว่า “เวลาเป็น
ทรพัยากรที่มี อยู่สิ่งเดียวในโลกไม่สามารถสะสมไวไ้ดเ้หมือนสะสมเงินหรือวัตถุ" วิมาน จิ๋วเจียม 
(2529, น. 6) ไดใ้หค้วามหมายของเวลาไวด้งันี ้

1. เวลาเป็นสิ่งที่ธรรมชาติที่มนุษยไ์ดร้บัเท่าเทียมกนั ส าหรบัใชใ้นการท างาน โดยมี
หน่วยนบัเป็น วินาที นาที ชั่วโมง วนั สปัดาห ์เดือน ปี ยกเวน้ ช่วงอายขุยัซึ่งจะไม่เท่ากนั 

2. เวลาเป็นทรพัยากรที่เปลี่ยนแปลงไม่ได ้เวลาผ่านไปแลว้จะหวนกลบัสู่อดีตอีก
ย่อมท าไม่ได ้

3. เวลาเป็นทรพัยากรที่สะสมไม่ได ้จึงไม่มีธนาคารหรือโรงพสัด ุหรือหอ้งเก็บสะสม
เวลา 

4. เวลาว่าง คือ เวลาอิสระ 
5. เวลาเป็นทรพัยากรที่หายืมเช่นเดียวกบัเงินหรือวสัดไุม่ได ้

ปธาน สุวรรณมงคล (2533, น. 80) ไดก้ล่าวไวว้่า เวลานั้นเป็นสิ่งที่มีค่าและเราไม่
สามารถสะสมได ้เพราะฉะนัน้เวลาเป็นสิ่งที่ทกุคนตอ้งขวนขวายและส าคญัอย่างมาก  

สมบั ติ  กาญ จนกิจ  (2535, น . 28-29) ได้ให้ความหมายของเวลาว่างไว้มี
แนวความคิดโดย แยกออกเป็น 5 ความหมายคือ 

1. ทศันะของเวลาว่างแบบดัง้เดิม เวลาว่าง คือ เวลาที่ไม่ไดท้ างาน  
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2. เวลาว่าง คือ หนา้ที่ของสงัคมชนชัน้  
3. เวลาว่าง คือ กิจกรรมที่กระท าในช่วงเวลาว่าง  
4. เวลาว่าง คือ เวลาอิสระ 
5. เวลาว่าง คือ วิถีชีวิต หรือสภาพที่เกิดขึน้ที่ตอ้งการใหบุ้คคลประสบความส าเร็จ

ที่เขาตอ้งการกระท าได ้และยงัไดก้ลา่วถึงลกัษณะ และองคป์ระกอบของกิจกรรมในเวลาว่าง ดงันี ้
5.1 ระดับของความมีอิสระภาพที่มีส่วนเก่ียวข้องกับเวลา และการตัดสินใจ 

เป็นเวลาที่ ปราศจากการควบคมุ เป็นการใชเ้วลาอย่างอิสระในการเขา้ร่วมกิจกรรมการเล่น เป็นการ
แสดงออก อย่างอิสระ เป็นกิจกรรมดีหรือไม่ดีก็ได ้

5.2 การแสดงออกแห่งตน เวลาว่างเป็นเรื่องที่บุคคลได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ
สง่เสรมิ การแสดงออกแห่งตน สามารถจดัขึน้ไดใ้นสถานการณท์ี่มีความสนใจ 

5.3 ความพอใจในกิจกรรมเวลาว่างจะต้องก่อให้เกิดความพอใจ ไม่เน้นกฎ
กติกา 

เพลโต (Plato, 1978, p. 3 อ้างถึงใน ธัญญารัตน์ วงษ์สมัย , 2542, น. 12) ได้ให้
ความหมาย ของเวลาไว ้3 ประการ คือ 

1. เวลาว่างคือเวลาที่เหลืออยู่  
2. เวลาว่างคือเวลาที่เป็นอิสระจากกิจกรรมอ่ืน ๆ 
3. เวลาว่างเป็นเวลาที่เป็นตัวของตัวเองหรือความเป็นอิสระจากสภาพจิตใจที่       

จดจ่ออยู่กบัการงานหรือสิ่งต่าง ๆ 
เมเยอร ์(Mayers, 1964 อา้งถึงใน ธัญญารตัน ์วงษ์สมยั, 2542, น. 12) ไดแ้บ่งเวลา

ไวเ้ป็น 3 ลกัษณะ คือ 
1. เวลาส่วนตัว (Existence) เป็นเวลาที่ ใช้ในการด าเนินกิจกรรมส่วนตัว เช่น       

การกิน อาหาร นอน ดแูลรา่งกาย 
2. เวลาท างาน (Subsistence) เป็นเวลาที่คนตอ้งท างานเพื่อหาเลีย้งชีพ 
3. เวลาว่าง (Leisure) เป็นเวลาที่ ใช้ในการด าเนินกิจกรรมการเล่น พักผ่อนที่

นนัทนาการ และยงักลา่วถึงการใชเ้วลาว่างมี 2 ประเภท คือ 
3.1 เวลาว่างจริง (True Leisure) คือเวลาว่างที่ เราไตร่ตรองใช้เลือกหรือ

ตดัสินใจท ากิจกรรมหนึ่งที่เรารูส้ึกอยากท า 
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3.2 เวลาว่างเชิงบงัคบั (Enforced Leisure) คือเวลาที่เราไม่ไดเ้ลือกท าอะไร แต่
มี “เวลาว่าง” นัน้อยู่ เช่น ตกงาน ป่วย เกษียณอายุ ซึ่งท าใหเ้ราตอ้งท าใจใชเ้วลาว่างนั้นท าอะไรสัก
อย่าง เพื่อเป็นการฆ่าเวลาใหเ้วลานัน้หมดไป 

วิสคอฟ (Weiskopf, 1975, p. 3 อ้างถึงใน ธัญญารัตน์ วงษ์สมัย , 2542, น. 12) 
กล่าวถึง เวลาว่างไวว้่า “เวลาว่าง” (Leisure) โดยทั่วไปหมายถึงเวลาซึ่งเป็นอิสระของแต่ละบุคคล
หลงัจากการท างาน ที่จ  าเป็น หรือหลังจากการปฎิบัติงานต่างๆ ซึ่งเป็นเวลาว่างที่สมบรูณ์ และ
สามารถปฎิบติังกิจกรรมเวลาว่างไดส้มบรูณ ์ตามความพงึพอใจและท าใหเ้กิดประโยชนต่์อสงัคม 

บรชัเวย์และแนช (Bushway and Nash, 1977, p. 50) กล่าวว่า เวลาว่างหมายถึง 
เวลาอิสระจากกิจกรรมที่จ  าเป็นทัง้มวล อาจจะว่างจากงานประจ า ภารกิจ กิจวตัรประจ าวนัก็ได ้

โธมาส (Thomas, 1963, p. 2. อา้งถึงใน เอนก หงษ์ทองค า, 2542, น. 2) กล่าวว่า 
เวลาว่างคือ ความพอใจเลือกท าสิ่งใดตามความตอ้งการของตนเองโดยปราศจากการบงัคบั 

ฟิทย์เจอรร์าลด์ (Fitierald, 1972, p. 35 อา้งถึงใน เอนก หงษ์ทองค า, 2542 น. 2) 
กล่าวว่า เวลาว่าง หมายถึง เวลาที่เหลือจากงาน เป็นการแสดงออกตามความสนใจในเวลาอิสระ  
เวลาว่างนัน้และกิจกรรมนันทนาการไม่ใช่สิ่งเดียวกนั แต่เวลาว่างที่ท าติดต่อกนัก็สามารถจัดเป็น
นนัทนาการได ้ 

สรุปได้ว่า เวลาว่าง คือ เวลาที่ เป็นอิสระจากการงานและภารกิจต่างๆ ท าด้วย       
ความสุขใจ ไม่ไดอ้ยู่ใตค้  าสั่งของผูห้นึ่งผูใ้ด การใชเ้วลาว่างประกอบดว้ยงานหลายชนิดซึ่งแต่ละ
บคุคลสามารถเลือกที่จะท าตามอ าเภอใจ เช่น การพกัผ่อน ท าใหต้วัเองเพลิดเพลิน เพิ่มเติมความรู้
และพัฒนาความสามารถหรือการมีส่วนร่วมในการเป็นอาสาสมัครเพื่อสงัคมหลังจากพน้หนา้ที่
ความรบัผิดชอบจากการงานครอบครวัเเละสงัคม 

1.2 แนวคิดและทฤษฎีการใช้เวลาว่าง 
ทฤษฎี The Spillover 

Engels and Marx ( as cited in Bammel and Burrus-Bammel, 1996, pp.      
204-205) กล่าวไวว้่าการใชเ้วลาว่างของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกนั ตามลกัษณะของการท างาน
บุคคลที่มีความสุขกับการท างานก็จะใช้เวลาว่างในลักษณะเดียวกับการท างาน แต่ในอีกแง่หนึ่ง   
หากบุคคลไม่มีความสุขกับงานที่ท าอยู่ก็จะมีกิจกรรมการใช้เวลาว่างที่แตกต่างออกไปจาก             
การท างาน ดังนั้น การจัดการบริการกิจกรรมการใชเ้วลาว่างจะต้องมีความคลอบคลุมถึงกิจกรรม  
ต่าง ๆ ทัง้ในและนอกสถานที่ ตอ้งมีกิจกรรมที่ใชค้วามสามารถทางดา้นร่างกาย และความคิดควบคู่
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กันไปในสถานที่นั้นเท่าที่สามารถจะท าได้ เช่น บุคคลที่มีความสุขอยู่กับการท างานประเภท
คอมพิวเตอร ์การใชเ้วลาว่างของเขาก็อาจจะเป็นการท่องอินเทอรเ์น็ต เป็นตน้ 

ทฤษฎี The Familiarity 
William Burch (as cited in Bammel and Burrus-Bammel, 1996, pp. 205-207) 

กล่าวถึงความคุ้นเคยของบุคคลในการใช้เวลาว่าง ซึ่งไม่เฉพาะธรรมชาติเท่านั้น แต่รวมไปถึง           
สิ่งรอบ ๆ ตัวของบุคคลเหล่านั้นด้วย แต่คนส่วนใหญ่กลับเบื่อหน่ายความคุ้นเคยเหล่านั้น ดังนั้น    
การบริการกิจกรรมการใช้เวลาว่างควรจัดให้สภาพแวดล้อมของบุคคลเหล่ านั้นที่พวกเขามี
ความคุน้เคยอยู่แลว้มีความน่าสนใจ กระตุน้แรงจงูใจในการใชเ้วลาว่างของบุคคลเหล่านัน้ 

ทฤษฎี Tripartite 
Joffre Dumazedier ( as cited in Bammel and Burrus-Bammel, 1996,             

pp. 208-209) ทฤษฎีนีก้ล่าวถึงการใชเ้วลาว่าง ว่าเป็นการผ่อนคลาย ใหค้วามบันเทิง และพัฒนา
ตนเอง กิจกรรมที่จัดใหก้ับบุคคลเป็นการผ่อนคลายทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ของผูเ้ขา้ร่วม เมื่อ
ผูเ้ขา้ร่วมปฏิบัติกิจกรรมแลว้ตอ้งเกิดความบนัเทิงและสามารถมีการพัฒนาตนเองได ้กิจกรรมที่จัด                
ไม่จ าเป็นต้องมีความซับซ้อนแค่เป็นกิจกรรมง่าย ๆ ดึงดูดความสนใจของผู้เข้าร่วม ซึ่งเป็น
ปัจจยัพืน้ฐานของการเขา้ร่วมกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง 

ทฤษฎี Kelly’s Types 
John Kelly (as cited in Russell, 1996, p. 84-86) ทฤษฎีนี ้กล่าวถึ งการเลือก

ปฏิบติักิจกรรมการใชเ้วลาว่างของแต่ละบุคคลซึ่งจะขึน้อยู่กบัปัจจยัต่าง ๆ คือ เงื่อนไขต่าง ๆ ของการ
ใชเ้วลาว่างตามความพอใจของตนเอง เลือกตามความสามารถของพวกเขา เลือกตามความสมัพันธ ์
และเลือกตามบทบาท การจดักิจกรรมการใชเ้วลาว่างในทฤษฎีนีอ้าจจะมีวฒันธรรมเขา้มาเก่ียวขอ้ง 
ซึ่งแนวโนม้จะอยู่ในเงื่อนไขการใชเ้วลาว่างตามความพอใจของแต่ละบุคคล เช่น งานศิลปะ งานฝีมือ 
การสรา้งสรรคต่์าง ๆ ดงันัน้กิจกรรมที่จดัจะตอ้งมีความหลากหลายเพื่อสนองตอบความตอ้งการของ
ผูเ้ขา้ร่วมตามปัจจัยต่าง ๆ ที่กล่าวมา ซึ่งบุคคลที่เขา้ร่วมส่วนใหญ่จะใชเ้วลาว่างเพื่อความพอใจของ
ตนเอง และเพื่อการพกัผ่อน 

ทฤษฎี Neulinger’s Paradigm 
Neulinger (as cited in Russell, 1996, p. 88-93) ให้ความสนใจเก่ียวกับสภาวะ

ทางจิตใจ ซึ่งการจัดกิจกรรมการใชเ้วลาว่างของแต่ละบุคคลจะมีผลในทางจิตใจของแต่ละบุคคล
มากกว่า ดังนั้น กิจกรรมที่บุคคลแต่ละคนเลือกที่จะเข้าร่วมอาจจะเป็นการใช้เวลาว่างที่เกิดจาก
แรงจูงใจภายใน แรงจูงใจภายนอก หรือทั้งสองอย่าง ซึ่งก็ขึน้อยู่กับแต่ละบุคคลที่มีมุมมองใน  2 
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ลกัษณะ คือ มมุมองของความเป็นอิสระ และมุมมองของการบีบบงัคับ ซึ่งสามารถแบ่งแยกไดว้่าสิ่ง
ใดเป็นการใชเ้วลาว่างและสิ่งใดไม่ใช่การใช้เวลาว่าง ซึ่งสามารถอธิบายพฤติกรรมของบุคคลที่มี
เปา้หมายในการปฏิบติักิจกรรมที่นอกเหนือจากกิจวตัร 

ทฤษฎี Flow 
Mihaly Csikszentmihalyi (as cited in Russell, 1996, p. 93-97) ทฤษฎีนีก้ล่าวถึง 

ประสบการณข์องผูเ้ขา้ร่วมที่มีความไหลลื่น เมื่อบุคคลมีความรูส้ึกเก่ียวกบัประสบการณท์ี่เหมาะสม
ที่สุดก็จะเกิดความพอใจของการใชเ้วลาว่าง ดังนั้นกิจกรรมการใชเ้วลาว่างควรจะมีระดับที่มีความ
เหมาะสมของความทา้ทาย หากมีความทา้ทายมากเกินไปผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมก็จะเกิดความวิตกกังวล 
หากกิจกรรมมีความท้าทายน้อยจนเกินไป ผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็จะรูส้ึกเบื่อหน่าย แนวทางการจัด
กิจกรรมใหม้ีระดบัที่เหมาะสม จะตอ้งส ารวจทกัษะต่าง ๆ ของผูเ้ขา้ร่วม ว่ามีทกัษะนัน้ ๆ อยู่ในระดับ
ใด และจดักิจกรรมใหเ้หมาะสม โดยส าหรบัผูท้ี่มีทักษะสูง ควรจัดใหก้ิจกรรมมีความทา้ทายสูง เป็น
ตน้ ซึ่งการส ารวจนีอ้าจจะดจูากอาย ุเพศ หรือระดบัการศึกษาก็ได ้

ทฤษฎี Self-As-Entertainment 
Mannell (as cited in Russell, 1996, p. 97-98) ในทฤษฎี นี ้ ได้พู ดถึ งปัญ หา

เก่ียวกับ  ความเบื่อหน่ายในการใชเ้วลาว่างซึ่งมีปัจจยั 2 อย่าง คือ การใชค้วามสามารถของพวกเขา
ในกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง และ ความเพลิดเพลินที่ไดร้บัระหว่างการใชเ้วลาว่าง ซึ่งการจัดกิจกรรม
นนัทนาการจะตอ้งจดัใหเ้หมาะสมกบัความสามารถของผูเ้ขา้รว่ม และค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บคุคล    โดยสามารถใหบุ้คคลทุกเพศ ทกุวยั เขา้ร่วมไดอ้ย่างอิสระเหมาะสมกบัความสามารถของแต่
ละบุคคลจึงจะไม่ท าใหเ้กิดความเบื่อหน่าย และไดร้บัความเพลิดเพลินระหว่างการปฏิบัติกิจกรรม
การใชเ้วลาว่างของพวกเขา 

ทฤษฎี Theory of Anti-Structure 
ทฤษฎีนี ้Turner (1969) กล่าวถึงบุคคลพยายามใชเ้วลาว่างเพื่อต่อตา้นสิ่งที่ท าเป็น

กิจวัตรประจ าวัน ดังนั้นกิจกรรมที่จะให้บริการแก่บุคคลจะต้องมีความแตกต่างกันของกิจกรรม        
ซึ่งต้องค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งอาจจะจัดในหน่วยงาน เช่น การจัดสวัสดิการให้      
แก่พนักงานในบริษัท ได้แก่ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามความสนใจให้แก่พนักงานในเวลาพัก เช่น   
การออกก าลังกาย จัดห้องส าหรบัอ่านหนังสือ ฟังเพลง เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมเหล่านีส้ามารถท าให้
บคุคลหลีกหนีจากกิจวตัรประจ าวนัของพวกเขาได ้
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นิวลินเจอร ์(1976 อา้งถึงใน สายวสนัต ์รุ่งสกุรี, 2548, น. 9-10) เป็นนกัจิตวิทยา ได้
พัฒนาทฤษฎีการใช้เวลาว่าง ซึ่งถือเรื่องอิสรภาพเป็นตัวหลักในการก าหนดคุณลักษณะของ 
แต่ละคน โดยแบ่งทฤษฎีออกเป็น 6 ชนิด ไดแ้ก่ 

1. เวลาว่างอย่างแท้จริง (Pure Leisure) คือกิจกรรมที่ถูกเลือกเป็นกิจกรรมที่มา
จากความพอใจภายใน เช่นกิจกรรมที่น่าต่ืนเตน้ กิจกรรมที่แสดงความคิดสรา้งสรรค ์

2. การท างานในเวลาว่าง (Leisure - Work) คือการใช้เวลาว่างที่สามารถน ามา
ประยุกต์เพื่อใช้ในหน้าที่  เช่นชอบท าเฟอรน์ิเจอร ์หรือม้านั่ ง เพื่อเป็นของตกแต่งบ้าน อาจท าให้      
คณุมีแนวทางในการประกอบอาชีพเพิ่มขึน้ 

3. งานในเวลาว่าง (Leisure – Job) คือการเข้าไปมีส่วนร่วมในหนึ่ งกิจกรรม         
โดยปราศจากการบงัคบั เช่น การเขา้บ่อนคาสิโน 

4. การท างานอย่างแท้จริง (Pure Work) คือไม่สามารถใช้เวลาว่างได้เนื่องจาก
ขอ้จ ากดัภายใน เช่นการท าการบา้นที่ไดร้บัมอบหมายจนไม่มีเวลา 

5. งานที่ต้องท า (Work Job) คือกิจกรรมที่ เกิดขึน้ภายใต้ข้อจ ากัดแต่มีรางวัล        
เป็นนามธรรม และรูปธรรม เช่นนกันนัทนาการที่มีหนา้ที่ในการใหบ้ริการ แต่ไดเ้งินเดือนต ่า 

6. งานที่แทจ้รงิ (Pure Job) คือแบบตรงกนัขา้มกบัการใชเ้วลาว่างในขอ้ที่หนึ่ง 
จากแนวคิดทฤษฎีดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า  การใช้เวลาว่างนั้นเป็น

องคป์ระกอบที่ครอบคลุมในการให้บริการเก่ียวกับการใชเ้วลาว่าง โดยมีการเนทางดา้นทักษะ 
ความรูใ้นการใชเ้วลาว่าง การสนบัสนุนและการใหค้ าแนะน ากิจกรรมเพื่อมุ่งเนน้ใหผ้เูขา้รว่มไดเ้กิด
การพฒันาและไดร้บัรูเ้ก่ียวกับการใชเ้วลาว่างใหดี้ต่อสงัคม  และยงัพัฒนาคณุภาพชีวิต ทางดา้น
สงัคม 

1.3 ประโยชนข์องการใช้เวลาว่าง 
ในปัจจบุนั ผูค้นมีความตอ้งการการใชเ้วลาว่างอย่างสงู เพื่อตอ้งการความส าเร็จและ

การท างานในแต่ละวนัของบุคคลนัน้จะตอ้งมีการพกัผ่อนหย่อนใจ ซึ่งจ าเป็นการที่จะตอ้งการการ
ใชเ้วลาว่างในการท ากิจกรรมจึงกลา่วไดว้่า ดงันี ้

ฟอง เกิดแกว้ (2527, น. 33) ไดก้ลา่วไวว้่า เวลาว่างเป็นเวลาที่ใหป้ระโยชนอ์ย่างมาก 
ซึ่งสามารถน าไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได ้พัฒนาดา้นสุขภาพ การสรา้งสมัพันธไ์มตรี และการเป็น
พลเมืองที่ดีเพื่อพฒันาบคุคลต่อไป  

ประพนัธศิ์ร ิไชยชนะใหญ่ (2527, น. 12) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการใชเ้วลาว่าง
คือ การ รูจ้ักใชเ้วลาว่างเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งอย่างหนึ่งของมนุษย ์ผูฉ้ลาดย่อมแสวงหาวิธีการ
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พกัผ่อน โดยการใชก้ิจกรรมต่างๆ โดยจะเป็นการตอบสนองของบุคคล ซึ่งเพื่อตอ้งการการพกัผ่อน 
และยงัสามารถเลือกไดต้ามใจชอบ  

วิวัฒน์ พวงมะลิต (2533, น. 17) กล่าวว่า เวลานั้นเป็นสิ่งส าคัญต่อตัวเรามาก 
เพราะเวลานัน้เป็นทรพัยากรที่จ  ากดั และมีคณุค่า ซึ่งเวลานัน้เป็นสญัลกัษณข์องการเปลี่ยนแปลง
และการก าหนดพฒันาการของสรรพสิ่งบนโลก 

สมบัติ กาญจนกิจ (2533, น. 37-38) ไดส้รุปใหเ้ห็นถึงความส าคัญของการใชเ้วลา
ว่าง ไวด้ังนี ้1. ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดของร่างกาย 2. ช่วยใหม้ีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์    
3. ท าให้จิตใจสดชื่นแจ่มใส 4. ท าให้ครอบครัวได้แสวงหาความสุขร่วมกัน 5. ท าให้มี  ความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน 6. ท าใหไ้ดร้บัความรูเ้พิ่มเติม 7. สรา้งมิตรภาพและความสมัพันธ์อันดี 8. 
สรา้งรายไดน้อกเหนืองานและเมื่อบุคคลกบัชมุชนไดม้ีการเขา้รว่มกิจกรรมนนัทนาการนัน้ ซึ่งท าให้
เกิดประโยชน ์ซึ่งท าใหเ้กิดการใชเ้วลาว่างแก่สงัคมซึ่งจะไดเ้รียนรูห้นา้ที่ตวัเองและความรบัผิดชอบ 
การมีน า้ใจและการเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ  

ทองสุข สมัปหังสิต (2531, น. 2) ไดก้ล่าวถึงความส าคัญของการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็น
ประโยชน ์ว่า การใชเ้วลาว่างที่ถูกตอ้งจะเป็นประโยชน์มากที่สุด เพื่อการลดปัญหา โดยเฉพาะ
ปัญหาวยัรุ่นในปัจจุบัน ซึ่งมักมีตน้เหตุมาจากการใชเ้วลาว่างไม่ถูกตอ้งเหมาะสมเช่นการ ติดยา
เสพติด เล่นการพนัน มั่ วสุมสถานเริงรมย์ต่าง ๆ การช่วยให้มีการใช้เวลาว่างที่มีอยู่ให้เกิด 
ประโยชน์นั้นสามารถท าได้ โดยบิดา มารดา ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ รวมทั้งสถานศึกษา   
ตอ้งปลกูฝัง ความสนใจในการใชเ้วลาว่างใหก้บัเด็ก 

ด ารสั ดาราศักดิ์ (2525, น. 11-12) กล่าวว่า ในสังคมโลกสมัยปัจจุบันประชาชนมี
เวลาว่าง มาก ซึ่งเวลาดังกล่าวเปิดโอกาสให้คนได้รบัความรื่นเริงจากกิจกรรมนันทนาการได ้
อย่างไรก็ตาม เวลาว่างนีคื้อสิ่งที่ตอ้งศึกษาเพราะมีอิทธิพลต่อชีวิตของสงัคมสมัยใหม่อย่างมาก 
เวลาว่างนัน้มีบทบาทที่ส  าคญั 3 ประการ คือ 

1. เวลาว่างเป็นปัญหาของสงัคม (Social problem) เวลาว่างนัน้ท าใหค้นมีอิสระที่
จะท าในสิ่งที่เขาตอ้งการเมื่อไร ที่ไหน กบัใครก็ได ้อันจะเป็นการพัฒนาสงัคมทางกาย และจิตใจของ
เขา การที่ คนท าอะไรในเวลาว่างนัน้เป็นสิ่งที่บ่งบอกใหเ้ห็นบุคลิกลกัษณะ ฐานะ และสงัคมของเขา 
เวลาว่างใน สงัคมสมัยใหม่นัน้ มีผลดีหรือเลวต่อความเป็นอยู่ของบุคคลต่อครอบครวัต่อชุมชน และ
ต่อ ประเทศชาติ ปัจจัยที่มีผลต่อเวลาว่างในสังคมสมัยใหม่และปัญหาทางสงัคมที่เกิดขึน้จากเวลา
ว่างนัน้ มีดงันี ้

1.1 ความกา้วหนา้ทางเทคนิคและอตุสาหกรรม 
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1.2 ฐานะความเป็นอยู่สะดวกสบายขึน้ 
1.3 การศกึษาเจรญิขึน้ 1.4 เวลาว่างมากขึน้ 
1.5 ปัญหาคนว่างงาน 
1.6 ทศันคติทางสงัคมเปลี่ยนรูปแบบ 
1.7 ประชากรเพิ่มขึน้ 

2. เวลาว่างเป็นองค์ประกอบของเศรษฐกิจ (Economic factor) เวลาว่างที่
นอกเหนือจาก การตอ้งท ามาหาเลีย้งชีพก็คือ เวลาว่างของคน ในเวลาว่างนีค้นอ่านนวนิยาย ฟังวิทย ุ
ดโูทรทศัน ์เลน่กีฬาต่าง ๆ ไปดหูนงัดลูะคร ไปท่องเที่ยวเยี่ยมเยียนเพื่อน ๆ เป็นตน้ การที่สินคา้จะขาย
ได้นั้น เกิดจากคนที่มีเวลาว่าง มีความปรารถนาที่จะซือ้ และมีเงินจะซือ้ ฐานะทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ ขึน้อยู่กบัการใชจ้่ายและรายไดข้องประชากร เวลาว่างนัน้มีอิทธิพลใหญ่ยิ่งต่อเศรษฐกิจของ
ชาติ เมื่อ 50 ปีก่อน คนงานตอ้งท างาน 40 ชั่วโมงต่อสปัดาห ์เวลาที่เหลือนัน้ เป็นเวลาที่ตอ้งใชอ้ย่าง 
เหมาะสม มีผูพ้ยากรณไ์วว้่า อีก 30 ปีขา้งหนา้ มนุษยจ์ะท างานสปัดาหล์ะ 20 ชั่วโมง เพราะมีเครื่อง 
ทุ่นแรง และเครื่องอ านวยความสะดวกในการท างาน เนื่องจากความเจริญกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร ์
จะเป็นปัญหาเก่ียวกับคนมีเวลาว่างมาก และเป็นปัญหาคนว่างงาน เมื่อเป็นเช่นนี ้ท าให้คนต้อง
เสาะหาสิ่งที่อ  านวยทางกิจกรรมนันทนาการแก่เขา ไม่ว่าจะเป็นสถานที่บริการ อุปกรณ์ นอกจากนัน้ 
ยงัตอ้งเตรียมโครงการนนัทนาการใหแ้ก่บุคคลเหล่านัน้เป็นการเตรียมรบัสถานการณ ์

3. เวล าว่ าง เป็ น โอกาสของการส ร้างวัฒ นธรรม  (Leisure as a cultural 
opportunity) คือการที่วฒันธรรมมีความเจริญและสัมพันธ์กบัเวลามาชา้นาน ซึ่งเป็นการสรา้งสรรค ์
สิ่ง สวยงามและการสรา้งอารยธรรมต่อเมื่อการมีเวลาว่างและจิตนาการ ในเมื่อคนไม่มีเวลาว่างซึ่งมกั
มุ่งแต่สงคราม คนก็ไม่มีความเจรญิ และไม่เกิดโอกาสในการสรา้งวฒันธรรม จึงไดใ้หค้วามส าคญัต่อ
เวลาว่าง คือ การพักผ่อน โดยการท ากิจกรรมต่างๆ ซึ่งเกิดประโยชนต่์อตนเองหรือสงัคม เพราะเวลา
เป็นสิ่งมีค่าเสมอ การใชเ้วลาว่างอย่างถูกตอ้งเพื่อลดปัญหาต่าง ๆ ในวยัรุ่นได ้เช่น อาจเป็นกิจกรรม
เก่ียวกับการเล่นที่ก่อให้เกิดความรกัความสามัคคี ความสนุกสนานเพลิดเพลิน และเป็นการออก
ก าลงักายที่ท าใหส้ขุภาพสมบรูณแ์ข็งแรงอีกดว้ย 

สรุปได้ว่า ประโยชน์ของการใช้เวลาว่าง เน้นการพัฒนาความคิดและตนเองใน
รูปแบบการด าเนินชีวิตและสงัคมเนน้เปิดโอกาสแต่ละบุคคลเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตในการใชเ้วลา
ว่างซึ่งช่วยสรา้งความเขา้ใจในศกัยภาพในการใชเ้วลาว่างใหม้ีผลต่อคุณภาพชีวิตเพื่อไดร้บัความ
พึงพอใจในการใชเ้วลาว่างและตระหนกัถึงผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตการเรียนรูท้ักษะที่เก่ียวขอ้ง
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กบัการใชเ้วลาว่าง เช่น กิจกรรมนนัทนาการ ทักษะ การแกปั้ญหา และการตระหนกัในการเรียนรู้
และเขา้ถึงการใชเ้วลาว่างเพื่อใหไ้ดร้บัสขุภาพที่ดี 

1.4 รูปแบบการเข้าร่วมการใช้เวลาว่าง 
มันดี ้และโอดัน  (Mundy, 1998, p. 35) กล่าวถึ ง กิจกรรมการใช้เวลาว่างนั้น

ประกอบดว้ย 
1. กิจกรรมศิลปะหตัถกรรม หรือการประดิษฐ์ต่าง ๆ ที่สรา้งสรรค ์
2. กิจกรรมนอกสถานที่ กิจกรรมเก่ียวกบัสิ่งแวดลอ้ม 
3. กิจกรรมทางดา้นจิตและภาษา เช่น การคน้หาค าศพัทแ์ละแปลความหมาย 
4. กิจกรรมดนตรี 
5. งานอดิเรก 
6. กิจกรรมเกม 
7. กิจกรรมเตน้ร  า หหรือเขา้จงัหวะ 
8. กิจกรรมการแสดงละคร  

จาโคบีและโรเบิรต ์(Jacoby and Robert, 1978, p. 3) แบ่งรูปแบบการใชเ้วลาว่าง
ออกเป็น 4 ประเภทดงันี ้

1. ประเภทสรา้งสรรค ์(Creative) 
1.1 การใชเ้วลาว่างภายในบา้น เช่น อ่านหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสาร อ่านหนงัสือ 

ฟังเพลงวิทย ุดโูทรทศัน ์ฟังซีดี และเลน่เกมภายในบา้น ฯลฯ 

1.2 การใชเ้วลาว่างนอกบา้นนัน้ เช่น การชมภาพยนตร ์เขา้พิพิธภณัฑ ์สวนสาร
ธารณะ เขา้หอ้งสมดุ เรียนหนงัสือ เป็นตน้ 

2. ประเภทท่องเที่ยว (Tourism) 

2.1 การใชเ้วลาว่างรว่มกนั เช่น การพกัในโรงแรม การไปแคมป์ การแลน่เรือ 

2.2 การใชเ้วลาว่างแบบดงึดดู เช่น ประวติัศาสตร ์ธรรมชาติ สวนสนกุ เป็นตน้ 
2.3 การใชเ้วลาว่างแบบมีประชาสมัพนัธ ์เช่น บรษิัททวัร ์การเดินทาง เป็นตน้  

3. ประเภทกีฬา (Sports) เช่น การออกก าลงักาย และการเขา้ชมกีฬา 
4. การใช้เวลาว่างทางสังคม (Leisure and Socializing)  เช่นเล่นการพนัน ทาน

อาหาร ซอ้ปป้ิง เตน้ร  า รอ้งเพลง สขุภาพความงาม  
ปารค์เกอร์ (Parker, 1981, pp. 223-231) แบ่งรูปแบบการใช้เวลาว่างออกเป็น         

3 รูปแบบ มีดงัต่อไปนี ้
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1. รูปแบบกวา้ง (The Extension Pattern) คือแบบที่ความสมัพนัธ์ระหว่างงานและ
กิจกรรมการใชเ้วลาว่าง สามารถน ามาเชื่อมโยงระหว่างกนัได ้

2. รูปแบบตรงขา้ม (The Opposition Pattern) คือแบบที่ความสมัพันธ์ระหว่างงาน
และการใชเ้วลาว่างนัน้เดินไปในทางเดียวกนั  

3. รูปแบบกึ่งกลาง (The Neutrality Pattern) คือแบบที่ความสัมพันธ์ระหว่างงาน
และกิจกรรมการใชเ้วลาว่างนัน้เชื่อต่อกนัอย่างชดัเจน 

ออเนอร ์(Orthner, 1974, pp. 91-102) แบ่งรูปแบบการใชเ้วลาว่าง โดยแบ่งไดเ้ป็น 
3 ประเภทดงันี ้ 

1. กิจกรรมที่ขนานกนั (Parella Activity) เป็นการแสดงออกของแต่ละคน ซึ่งเกิดกับ
กลุม่หรือคนที่ไดเ้ตรียมหรือก าหนดทิศทางในการใชเ้วลาว่างไดใ้กลเ้คียงกนั  

2. กิจกรรมที่ร่วมกนั (Joint Activity) เป็นกิจกรรมที่ตอ้งการปฎิสมัพันธ์กนัอย่างสูง 
เช่น กิจกรรมการแข่งขนั หรือรว่มชมุชนกนั ซึ่งสามารถท าใหแ้ต่ละคนมีส  านึกในกิจกรรมนัน้ดว้ย 

3. กิจกรรมปัจเจกบุคคล (Individual Activity) เป็นกิจกรรมที่ เกิดขึ ้นโดยมี
ความสมัพนัธม์าจากหนา้ที่การงาน เช่นเลน่กอลฟ์เพื่อธุรกิจ 

สรุปไดว้่า รูปแบบการเขา้ร่วมการใชเ้วลาว่างนัน้เป็นการท ากิจกรรมที่สามารถท าให้
เกิดการเขา้ร่วมโดยกิจกรรมที่เกิดขึน้จะมีความสมัพนัธ์กนัเช่น การใชเ้วลาว่างในการดทูีวี หรือท า
กิจกรรมต่าง ๆ 

1.5 ปัจจยัที่มีผลต่อการใชเ้วลาว่าง 
Torkildsen (อา้งถึงใน สุวิมล ตั้งสัจพจน์, 2541, น. 126) ไดเ้สนอปัจจัยใหญ่ๆ ที่มี

ต่อการเขา้รว่มการใชเ้วลาว่างดงันี ้
1. ดา้นบุคคล ไดแ้ก่ อายุ ระดับขัน้ของวงจรชีวิต เพศ สถานภาพการสมรส คนที่มี

อายุมากที่ตอ้งพึ่งพาอาศัยผูอ่ื้น เป้าหมายของชีวิต หน้าที่ของแต่ละบุคคล การมีไหวพริบ การรบัรู ้
การใช้เวลาว่าง ทัศนคติและแรงจูงใจ ความสนใจและอาชีพ ทักษะและความสามารถทางด้าน
รา่งกาย ทกัษะทางสงัคม การรูจ้กัคิดและวฒันธรรมแหลง่ก าเนิด 

2. ด้านสังคมและสภาพแวดล้อม ได้แก่ อาชีพ รายได้ เงินที่สามารถใช้จ่ายได ้
สินค้าและความมั่ งคั่ งของวัสดุสิ่งของ กรรมสิทธิ์ในรถและการเคลื่อนท่ี เวลาท่ีมี หน้าท่ีความ
รบัผิดชอบกลุ่มเพื่อน การติดต่อและกฎทางสงัคม ปัจจยัการใชเ้วลาว่างของมวลชน การศึกษา ปัจจยั        
ดา้นประชากร ปัจจยัดา้นวฒันธรรม 
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3. ด้านโอกาส ได้แก่  ทรัพยากรที่หามาได้ คุณภาพและชนิดของสิ่งอ านวย         
ความสะดวก ความรูต้ัว การรบัรูจ้ากโอกาส การบริการทางนันทนาการ สิ่งอ านวยความสะดวกที่
สรา้งขึน้ ท าเล และการเขา้ถึง ตัวเลือกจากกิจกรรม การคมนาคมขนส่ง ราคา การจัดการ: นโยบาย 
พืน้ที่ การสนบัสนนุการตลาด แผนการด าเนินงาน ภาวะผูน้  า การเขา้สงัคม นโยบายทางการเมือง 

Torkildsen (1992, p. 91) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัที่ชักจูงใหเ้ขา้ร่วมการใชเ้วลาว่าง    ว่ามี 
3 ปัจจยั คือ 

1. ปัจจยัดา้นบุคคลไดแ้ก่ อายุ วยั เพศ สถานภาพการสมรส ผูท้ี่อยู่ในอปุการะและ
อายคุวามตัง้ใจและจดุมุ่งหมายในชีวิต ภาระหนา้ที่สว่นตวั ปฎิภาณไหวพรบิ ความเขา้ใจ การใชเ้วลา
ว่างทัศนคติและแรงจูงใจ ความสนใจและความตั้งใจ ทักษะและความสามารถทางกายภาพ สงัคม
และสติปัญญา อปุนิสยัและความเชื่อมั่น วฒันธรรมในถิ่นที่เกิดตลอดจน การเลีย้งดแูละภมูิหลงั 

2. ปัจจัยดา้นสงัคมและสภาพแวดลอ้ม ไดแ้ก่ อาชีพ รายได้ การจัดการกับรายได ้
วสัดทุี่มีคณุค่าทางสินคา้ ขา้วของรถยนตแ์ละเครื่องยนต ์เวลาที่เหมาะสม หนา้ที่และความตัง้ใจบา้น
และสภาพแวดลอ้มทางสงัคม เพื่อน ๆ และกลุ่มเพื่อนสนิท บทบาทการติดต่อทางสงัคมและปัจจัย
สิ่งแวดลอ้ม การใชเ้วลาว่างโดยรวม ปัจจยัดา้นประชากรและดา้นวฒันธรรม 

3. ปัจจัยด้านโอกาส ได้แก่ทรพัยากรที่หามาได้ เครื่องอ านวยความสะดวก-แบบ
และคุณภาพ ความส านึก ความรูค้วามเขา้ใจของโอกาส การบริการดา้นนันทนาการ การแจกแจง  
ของเครื่องอ านวยการความสะดวก วิธีการและสถานที่ การเลือกกิจกรรม การคมนาคม การตลาด 
การจดัโปรแกรม การด าเนินและความเปน้ผูน้  า การเขา้สงัคม และนโยบายทางการเมือง  

แบมเมอรแ์ละแบมเมอร ์(1996, pp. 359-403) ได้กล่าวถึงปัจจัยอ่ืน ๆ ที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการใชเ้วลาว่างมีลกัาระดา้นสงัคม – ประชากร ซึ่งไดแ้ก่ อาชีพ การศึกษา รายได ้ระดับ
ทางสังคม การแข่งขัน ศาสนา อายุ เพศ สถานภาพทางครอบครวั จริยธรรม ที่อยู่ อาศัย และ
วฒันธรรม 

รูสเชลล ์(1996, p. 74) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการใชเ้วลาว่าง
นอกจากอายุ เพศ ชนชาติ ระดบัความสามารถ และยงัมีปัจจยัอ่ืน ๆ อีกไดแ้ก่ รายได ้อาชีพ ระดบั
การศึกษา ครอบครวั เพื่อนฝูง สภาพภูมิศาสตร ์ที่อยู่อาศัย ความเชื่อทางศาสนา ระบบราชการ 
การคมนาคม และการอยู่ในภาวะสงคราม ปัจจัยดา้นรายไดแ้ละการศึกษา การศึกษาสูงรายได ้   
ยิ่งมากขึน้สามารถใชใ้นการจ่ายเงินทองและใชเ้วลาในการท่องเที่ยวไดม้ากกว่าผูท้ี่มีรายไดต้ ่า 

ครูปและครูป (1981, p. 417) กล่าวถึงปัจจัย 2 ปัจจัยที่มีผลต่อการเขา้ร่วมกิจกรรม 
ดงันี ้ 
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1. ปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ฐานะทางเศรษฐกิจ ลกัษณะของประชากร ภาวะทางสงัคม 
แหลง่ทรพัยากร และสิ่งเอือ้อ านวยต่อการใชเ้วลาว่าง  

2. ปัจจัยภายใน ไดแ้ก่ ความสนใจต่อการเขา้ร่วมกิจกรรม ประกอบไปดว้ยปัจจัย  
ต่าง ๆ คือบุคลิกภาพ ความรูแ้ละทักษะ การรับรู ้เพศ อายุ เจตคติ วัฒนธรรมประเพณี รวมทั้ง         
วิถีการด าเนินชีวิต 

โรตเจอร ์(Rogers, 1997, p. 30)  กล่าวถึงปัจจัยที่มีผลต่อการใช้เวลาว่าง ว่ามี         
4 ปัจจยั คือ  

1. เวลาเรง่ด่วน 
2. เวลาจ าเป็นต่อการเขา้รว่มกิจกรรมใชเ้วลาว่าง 
3. ความมีประสิทธิภาพในวฒันธรรมเวลาต่าง ๆ 
4. ความเขา้ใจสว่นบคุคลในเรื่องของเวลาว่าง 
คาแพน (1975, pp. 27-28) กล่าวว่าการใชเ้วลาว่างของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกัน 

ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัปัจจยัที่ส  าคญั 3 ประการ คือ 

1. ปัจจัยภายใน (Internal factors) ได้แก่ ความพึงพอใจการพิจารณาตัดสินใจ 
บคุลิกภาพของแต่ละบุคคล อ านาจนึกคิดต่าง ๆ และรสนิยมขงแต่ละบุคคล 

2. ปัจจยัภายนอก (Extremal factors) ที่สามารถวดัและมองเห็นไดอ้ย่างชดัเจน คือ
อายุ เพศ รายได้ ที่อยู่อาศัย การท างาน การศึกษา ระยะเวลา โดยมีอิทธิพลต่อการเลือกและ         
การใชเ้วลาว่างของบุคคล ดงัรายการต่อไปนี ้ 

2.1 อายุ เป็นตัวแปรพืน้ฐานที่แสดงใหเ้ห็นถึงความแตกต่างในเรื่องของการใช้
เวลาว่าง ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัการยอมรบับทบาทตามที่สงัคมก าหนดให ้ทกัษะและประสบการณต์ามอายุ
การยดึถือ และปฏิบติัเป็นประจ า 

2.2 เพศ เป็นความแตกต่างทางสรีระ ซึ่งเป็นตวัก าหนด แลแบ่งแยกกิจกรรมให้
ผูห้ญิงและผูช้ายแตกต่างกนัอย่างชดัเจน 

2.3 การศึกษา เป็นตวัแปรที่มีอิทธิพลอย่างเห็นไดช้ดั ทัง้นี ้อาจเป็นเพราะระดบั
การศกึษา มีความสมัพนัธก์บัอาชีพ การท างาน ระดบัรายไดแ้ละสถานภาพทางสงัคม นอกจากนีย้งัมี
ผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต รสนิยม การเลือกสรร การตัดสินใจ บุคลิกภาพ และอ านาจนึกคิดของ
แต่ละบคุคล 
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2.4 รายได ้การเลือกใชเ้วลาว่างในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ของแต่ละบุคคลยัง
ขึน้อยู่กบัค่าใชจ้่ายที่ใชใ้นการท ากิจกรรมนัน้ดว้ย รายไดแ้ละทรพัยส์ินเป้นตวัแบ่งแยกความแตกต่าง

ของบคุคล ออกเป็นคนจนและคนรวย ซึ่งมีผลไปถึงการด าเนินชีวิต (Life style) ของแต่ละคนดว้ย  
2.5 การท างาน ปัจจัยด้านการท างานมีผลต่อการเลือกและการใช้เวลาว่าง 

ทัง้นีข้ึน้อยู่กับลกัษณะของงานที่ท าว่ามีความเก่ียวขอ้งกับวสัดุ อุปกรณ ์และมีความสมัพันธต่์อการ
น าไปใชใ้นยามว่างดว้ย เนน้ใหเ้กิดทกัษะ ประสบการณ ์และการสรา้งคณุค่า ความส าคญั ที่ตอ้งการ
เรียนรู ้ 

2.6 ที่อยู่อาศยั เปน้ตวัแปรหนึ่งที่มีผลต่อการเลือกใชเ้วลาว่างในการท ากิจกรรม
ที่แตกต่างกัน ทั้งนั้น ขึน้อยู่กับว่าสถานที่นั้นมีประเภทของกิจกรรมให้เลือกหรือไม่ นอกจากนี ้ยัง
ขึน้อยู่กับการคมนาคม ภูมิประเทส ภูมิอากาศ ความสัมพันธ์ในชุมชนละแวกบา้น โครงสรา้งทาง
ระบบนิเวศน ์อาชีพโดยรวมในชมุชนนัน้ ๆ 

2.7 ระยะเวลา การใชเ้วลาว่างในการท ากิจกรรมใด ๆ ย่อมขึน้อยู่กับระยะเวลา
ว่างที่มีการแบ่งเวลาเพื่อใชใ้นกิจกรรมต่าง ๆ ขึน้อยู่กบัการเห็นคณุค่าและความจ าเป็นในกิจกรรมนัน้ 
ๆ รวมถึงระยะเวลาในการเดินทางไปร่วมกิจกรรมในชมุชนนัน้ ๆ 

3. เงื่อนไขระดับสงัคม เป็นตัวควบคุมปัจจยัในระดับบุคคลอีกระดับหน่ึงไดแ้ก่
ความสอดคล้องเหมือนๆ กัน ประเพณีที่ถือปฏิบัติ การแนะน า และเสนอแนะ ช่วงชั้นทางสังคม    
ขอ้หา้มและกีดกนัทางสงัคม หรือขอ้ก าหนดบงัคบัต่าง ๆ 

สรุปไดว้่า ปัจจยัที่มีต่อการเขา้ร่วมการใชเ้วลาว่าง ไดแ้ก่  ดา้นบุคคล ดา้นสงัคมและ
สภาพแวดลอ้ม และ ดา้นโอกาสซึ่งเป็นกระบวนการที่แต่ละบุคคลนัน้ไดร้บัความพึงพอใจการใช้
เวลาว่าง และยงัไดคิ้ดถึงผลกระทบต่อคณุภาพชีวิตเพื่อการเรียนรูเ้ก่ียวกบัการใชเ้วลาว่าง เช่นการ
แก้ปัญหา การเรียนรู ้การเข้าถึงการใช้เวาวลาว่าง เพื่อที่จะ ได้เกิดความพึ่งพอใจ และความ
สนกุสนานในการเขา้รว่มกิจกรรม 
 
2. เอกสารเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจการใช้เวลาว่าง 

2.1 ความหมายของแรงจูงใจและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับแรงจูงใจ 
แรงจูงใจ คือ แรงผลักดัน แรงกระตุ้น ที่ เกิดจากความต้องการที่จะได้รับ   การ

ตอบสนองต่อสิ่งกระตุน้ที่องคก์ารจัดให ้ซึ่งก่อใหเ้กิดพฤติกรรมในการท างาน สิ่งสนองเหล่านีจ้ะ
ประกอบไปด้วยปัจจัยแห่งความตอ้งการพืน้ฐาน ได้แก่  ความส าเร็จ ต่างๆต่อการท างาน การ
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เติบโตในหน้าที่การงาน ด้านสุขอนามัย การบริหารขององค์กร ค่าจา้งเงินเดือน เพื่อนร่วมงาน 
ความมั่นคงต่อการท างาน เป็นตน้ (ตลุา มหาพสธุานนท,์ 2545, น. 110) 

Berelson and Steiner (1964, pp. 140-149) กล่าวว่าแรงจูงใจเป็นภาวะภายในที่
ให้พลังกระตุ้นหรือเคลื่อนไหวและน าหรือเป็นช่องทางให้พฤติกรรมด าเนินสู่ เป้าหมาย 
ประกอบดว้ย 

1. สิ่งจูงใจที่เป็นวัตถุ ได้แก่เงินสิ่งของ รางวัลที่จับต้องได้ให้แก่ผู ้ปฏิบัติงานเป็น
ค่าตอบแทนหรือเป็นรางวลัที่เขาไดป้ฏิบติังานแก่หน่วยงานมาแลว้เป็นอย่างดี 

2. สิ่งจูงใจที่ เป็นโอกาสของบุคคลซึ่งไม่ใช่วัตถุ เป็นสิ่งจูงใจส าคัญในการช่วย
ส่งเสริมความร่วมมือในการท างานมากกว่ารางวัลที่เป็นวัตถุเพราะ สิ่งจูงใจที่เป็นโอกาสนี ้แต่ละ
บุคคลจะได้รับแตกต่างกันออกไป เช่น เกียรติภูมิ การได้สิทธิพิเศษ การมีอ านาจ และการได้รับ      
การยกย่อง 

3. สภาพทางกายที่พึงปรารถนา หมายถึงสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ได้แก่
สถานที่ท างาน และการด าเนินความสะดวกแก่ การท างาน 

4. ผลประโยชนท์างอุดมคติ หมายถึงสมรรถภาพของหน่วยงานในการตอบสนอง
ความตอ้งการของบุคคลในดา้นความภูมิใจที่ไดแ้สดงฝีมือ การไดม้ีส่วนช่วยเหลือครอบครวัตนเอง 
และผูอ่ื้น ทัง้การไดแ้สดงความภกัดีต่อหน่วยงาน 

5. ความดึงดูดใจทางสังคม หมายถึงความสัมพันธ์ฉันมิตรซึ่งถ้ามีความสัมพันธ์
เป็นไปดว้ยดีก็จะท าใหค้วามผูกพนัและความพอใจร่วมกบัหน่วยงาน 

6. การปรับตัวในการท างานให้เหมาะสมเป็นวิธีการและทัศนคติของบุคคล 
หมายถึงการปรบัปรุงต าแหน่งงาน วิธีการท างานใหเ้ขา้กบัความสามารถของบุคลากร ซึ่งแต่ละคนมี
ความสามารถแตกต่างกนั 

7. โอกาสที่จะมีส่วนร่วมในการท างาน หมายถึงการให้โอกาสกับบุคลากรรูส้ึกมี
ส่วนร่วมในงานเป็นบุคคลส าคัญคนหนึ่งของหน่วยงาน มีความรูท้ัดเทียมกันในหมู่ผู ้ร่วมงานและ
ก าลงัใจในการปฏิบติังาน 

เสนาะ ติเยาว์ (2543, น. 208) กล่าวว่า การจูงใจ คือ การทุ่มเท ความพยายาม 
เพื่อที่จะใหง้านบรรลเุปา้หมาย เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการ และยงัเป็นพลงัในการกระตุน้ และ
ก าหนดทิศทางพฤติกรรมต่อสิ่งจงูใจนัน้ 
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สามารถสรุปไดจ้ากแนวความคิดที่ไดน้ าเสนอในขา้งตน้ว่าแรงจูงใจในการท างานคือ    
การกระท าที่มีส่วนช่วย ใหเ้กิดความเต็มใจต่อการท างาน และมีความมุ่งมั่นที่จะท างานใหดี้ที่สุด
ซึ่งไม่ใช่การถกูบงัคบัดว้ยภาระหนา้ที่ แต่เป็นการทุ่มเทดว้ยความเต็มใจต่างหาก 

2.2 สาเหตุของแรงจูงใจ 
สมยศ นาวีการ (2549, น. 288) ไดช้ีใ้หเ้ห็นถึงความส าคญัของการจูงใจว่า โดยทั่วไป 

ผลการปฏิบัติงานของบุคคลจะถูกก าหนดโดยแรงจูงใจ (ความปรารถนาที่ จะท างาน) 
ความสามารถ (ความสามารถท่ีจะท างาน) และสภาพแวดลอ้มของงาน (เครื่องมือและขอ้มลูที่ตอ้ง
ใชท้ างาน) ถา้บคุคลขาดความสามารถแลว้ ผูบ้รหิารสามารถใหก้ารฝึกอบรมหรือทดแทนบุคคลได ้
ถ้าพวกเขา มีสภาพแวดล้อมของงานไม่ดี โดยปกติผู้บริหารสามารถปรบัปรุงให้ดีขึน้ได้ แต่ถ้า
แรงจูงใจคือ ปัญหาแล้วผู้บริหารจะมีหน้าที่ท้าทายมากขึ ้น พฤติกรรมของบุคคลจะเป็น
ปรากฏการณท์ี่ซบัซอ้น และผูบ้ริหารอาจจะไม่สามารถวิเคราะหไ์ดว้่าท าไมบุคคลไม่ถูกจูงใจ และ
จะถูกเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมไดอ้ย่างไร ดังนั้น การจูงใจจะมีความส าคัญ เพราะว่าการจูงใจจะ
กระทบต่อ ผลการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงานจะขึน้อยู่กับปัจจัยสามอย่าง : ความสามารถ 
สภาพแวดลอ้ม และแรงจูงใจ (ดงัภาพประกอบ 1) ถา้บุคคลมีความสามารถที่จ  าเป็นถูกสนบัสนุน
ดว้ยสภาพแวดลอ้มของ องคก์าร และถูกจงูใจอย่างเพียงพอแลว้ พวกเขามีโอกาสดีที่สดุที่จะบรรลุ
เป้าหมายของพวกเขา ถ้าปัจจัยอย่างหนึ่งของปัจจัยเหล่านี ้ขาดหายหรืออ่อนแอแล้วผลการ
ด าเนินงานขององคก์ารจะ เสียหายอย่างแน่นอนแสดงผลการปฏิบติังานจะถูกก าหนดโดยปัจจัย
สามอย่าง : ความสามารถ สภาพแวดลอ้ม และแรงจงูใจ (สมยศ นาวีการ, 2549, น. 289) 
 

 
 

ภาพประกอบ 1 ความสามารถ สภาพแวดลอ้ม และแรงจูงใจ (สมยศ นาวีการ, 2549, น. 289) 
 

2.3 ความส าคัญของแรงจูงใจ 
การจงูใจนอกจากจะมีความส าคญัต่อผลการปฏิบติังานแลว้ แสงวนั ยศเฮือง (2546, 

น. 166-168) ยังชี ้ให้เห็นว่าการจูงใจยังมีความส าคัญต่อองค์การ ผู้บริหารและบุคลากรใน 
หน่วยงาน ดงัต่อไปนี ้ 
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1. ความส าคัญต่อองค์การ การจูงใจมีประโยชน์ต่อองค์การโดยเฉพาะอย่างยิ่ง       
ในด้านการบริหารงานบุคคล คือ ช่วยให้องค์การได้คนดีมีความรู้ความสามารถมาร่วมงาน            
ช่วยส่งเสริมพฤติกรรมในทางริเริ่มสรา้งสรรค์ให้กับบุคลากร ช่วยให้บุคลากรท างานได้เต็มก าลัง 
ความสามารถ รวมทัง้ยงัช่วยรกัษาบุคลากรที่ดีใหอ้ยู่กบัองคก์ารต่อไปนาน ๆ  

2. ความส าคญัต่อผูบ้ริหาร การจูงใจมีประโยชนต่์อผูบ้ริหารในดา้น การบรหิารงาน 
คือ ช่วยใหก้ารมอบอ านาจหนา้ที่ของผูบ้ริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยขจดั ปัญหาขอ้ขดัแยง้
ในการบริหารงาน โดยจะท าใหอ้ านาจหนา้ที่ของผูบ้ริหารเป็นที่ยอมรบัของ ผูใ้ตบ้งัคับบญัชา รวมทัง้
ยงัช่วยเอือ้อ านวยต่อการสั่งการ ท าใหก้ารสั่งการของผูบ้รหิารเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล  

3. ความส าคัญต่อบุคลากร การจูงใจนอกจากจะมีความส าคัญต่อองค์การและ      
ต่อฝ่ายบริหารแล้ว การจูงใจยังมีประโยชน์ต่อบุคลากรในหน่วยงาน คือ ช่วยให้บุคลากรสนอง 
วัตถุประสงคข์ององคก์ารและสนองความตอ้งการของตนเองไดพ้รอ้ม ๆ กัน ท าใหส้ามารถปรบัตัว    
ใหเ้ขา้กับองคก์ารไดส้ะดวกขึน้ และช่วยใหบุ้คลากรไดร้บัความยุติธรรมจากองคก์ารและฝ่ายบริหาร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องค่าตอบแทน จะท าให้บุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการท างาน                
ไม่เบื่อหน่ายงานหรือหลีกเลี่ยงงาน  

สุพัตรา เพชรมุณี  (2529, น. 29 อ้างถึงใน ศุภวรรณ รัตนโอภาส , 2550, น. 22)        
ไดก้ลา่วถึงความส าคญัของการจงูใจ ดงันี ้

1. ความส าคัญต่อองคก์าร การจูงใจมีประโยชน์ต่อองคก์าร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง      
ในด้านการบริหารงานบุคคลในอันที่จะสนองความต้องการด้านพฤติกรรมของคนให้แก่องค์การ        
ในเรื่องส าคญั ๆ ต่อไปนี ้

1.1. ช่วยใหอ้งคก์ารไดค้นดีมีความสามารถร่วมท างานดว้ย ที่ปรากฏว่าการที่
องคก์าร จ านวนมากไม่สามารถจะด าเนินงานใหป้ระสบผลส าเร็จตามที่ตอ้งการได ้เนื่องจากองคก์าร
เหล่านัน้ไม่สามารถสรรหาบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับงานที่
เขา้มาท างานใหก้ับองคก์าร การจูงใจเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยดึงดูดความสนใจของบุคคลเหล่านั้นให้
เขา้มาท างานรว่มกบัองคก์าร และอยู่กบัองคก์ารเป็นเวลานาน ๆ หรือตลอดไป 

1.2 ท าให้องค์การมั่ นใจว่าบุ คลากรขององค์การจะท างานอย่างเต็ม
ความสามารถ แมว้่าการคดัเลือกบุคคลเขา้มาท างานในองคก์ารจะมีการพิจารณากนัอย่างละเอียดถ่ี
ถว้นว่ามีความรูค้วามสามารถ แต่ยังมีขอ้จ ากัดอยู่หลายประการที่จะใชง้านบุคลากรไดอ้ย่างเต็มที่ 
ขอ้จ ากัดดังกล่าวลว้นมาจากปัจจัยภายนอกองคก์าร ซึ่งนอกเหนือการควบคุมทั้งสิน้ เช่น สหภาพ
แรงงาน กฎหมายหน่วยราชการที่เก่ียวขอ้ง เป็นตน้ ดงันัน้ องคก์ารจึงตอ้งพยายามหาวิถีทางใหม่ ๆ ที่
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จะใชก้ าลงัและความสามารถของบุคลากรที่มีอยู่ใหม้ากที่สุดที่จะท าได ้การจูงใจจึงเป็นวิธีการที่จะ
ช่วยองคก์ารโดยท าใหบุ้คลากรทุ่มเทก าลังความสามารถที่มีอยู่ใหก้ับองคก์ารอย่างเต็มที่และดว้ย
ความเต็มใจ 

1.3 ช่วยส่งเสริมพฤติกรรมในทางริเริ่มสรา้งสรรค์ เพิ่มประโยชน์ขององค์การ   
การเปลี่ยนแปลงกา้วหนา้อย่างรวดเร็วในสิ่งแวดลอ้มขององคก์าร โดยเฉพาะอย่างยิ่งดา้นเทคโนโลยี
ท าให้องค์การต้องประสบปัญหาที่แปลกและใหม่อยู่เสมอ ความสามารถในการริเริ่มสรา้งเสริม
บุคลากรใหม้ีความคิดริเริ่มสรา้งสรรคม์ากขึน้ วิธีการจูงใจย่อมมีประโยชนต่์อการส่งเสริมการท างาน
ในลกัษณะที่ใชค้วามคิดริเริ่มสรา้งสรรคส์ิ่งแปลกใหม่ไดอ้ย่างดี 

2. ความส าคัญต่อผู้บริหาร งานเบื ้องต้นของผู้บริหารก็คือ การด าเนินการให้
องค์การท าหน้าที่อย่างได้ผล ซึ่งผูบ้ริหารจะต้องท าใหผู้ ้ร่วมงานท างานอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ก่อใหเ้กิดผลลพัธท์ี่เป็นผลดีหรือเป็นประโยชนต่์อองคก์าร วิธีที่ผูบ้ริหารจะท าใหผู้บ้ริหารทุกระดบัใน
อนัที่จะชักจูงใหผู้ร้่วมงาน หรือผูใ้ตบ้งัคับบญัชาของตนท างานดว้ยความกระตือรือรน้มากขึน้ ทุ่มเท 
ความคิดจิตใจใหแ้ก่องคก์ารใหม้ากที่สุดที่จะมากได ้การจูงใจนัน้เกิดจากสมมติฐานที่ว่า โดยทั่วไป
มนุษยม์ิไดท้ างานเต็มความสามารถที่มีอยู่ การที่มนุษยจ์ะท างานไดเ้ต็มความสามารถหรือไม่นั้น 
ขึน้อยู่กับว่าเขาเต็มใจแค่ไหน ถ้ามีสิ่งจูงใจที่ดีตรงกับความพอใจของเขา สิ่งจู งใจนั้นจะเป็นแรง
กระตุน้ที่จะผลักดันใหเ้ขาสนใจเอาใจใส่ในงานที่ท ามากยิ่งขึน้ กล่าวอีกนัยหนึ่งการจูงใจที่ถูกตอ้ง     
จะเป็นเครื่องดงึดดูความรูส้กึและจิตใจของมนษุยใ์หเ้ป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกบัองคก์ารมากขึน้นั่นเอง 

3. ความส าคญัต่อบุคลากร 
3.1 ช่วยใหบุ้คลากรสามารถสนองวัตถุประสงคข์ององคก์าร และสนองความ

ตอ้งการของตนเองไดพ้รอ้ม ๆ กนั 
3.2 ได้รับความยุติธรรมจากองค์การและฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะในเรื่อง

ค่าตอบแทน 
3.3 มีขวัญในการท างาน ได้รบัความไวว้างใจจากฝ่ายบริหารในฐานะที่เป็น

สิ่งมีชีวิตไม่ใช่วตัถุ ท าใหไ้ม่เกิดความเบื่องานหรือหลีกเลี่ยงงานจากแนวคิดเก่ียวกบัแรงจงูใจดงักล่าว
ข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า แรงจูงใจ คือ ภาวะที่บุคคลถูกกระตุ้นจากสิ่งเรา้ภายในร่างกาย หรือ
ภายนอกร่างกาย หรือทั้งสองอย่าง ซึ่งสิ่งเรา้นี ้เป็นแรงผลักดันให้บุคคลแสดงออกทางพฤติกรรม 
เพื่อใหบ้รรลตุามจุดประสงคท์ี่ตนตอ้งการ 

 



  24 

2.4 ประเภทของแรงจูงใจ  
ตุลา มหาพสุธานนท์ (2545, น. 112) ได้แบ่งแรงจูงใจออกเป็น 2 ประเภท คือ 

แรงจงูใจปฐมภมูิและแรงจงูใจทติุยภมูิ 
1. แรงจงูใจปฐมภมูิ จ าแนกออกไดด้งันี ้

1.1 แรงจูงใจอันเนื่องมาจากความรูส้ึกทางผิวกาย เช่น ความรอ้น ความหนาว 
และความเจ็บ 

1.2 ความหิวกระหาย คือเมื่อร่างกายขาดน า้หรือความสมดลุของน า้ในร่างกาย
เสียไปคือลดนอ้ยลง จะมีการกระตุน้ทางประสาท ท าใหเ้กิดคอแหง้อยากด่ืมน า้ แรงจูงใจอนัเกิดจาก
ความตอ้งการน า้นีเ้ป็นแรงจงูใจที่เรียกว่า “ความกระหาย” 

1.3 ความหิ ว ร่างกายมนุษย์ต้องการอาหารไปบ ารุงเลี ้ย งให้ร่างกาย
เจรญิเติบโตหรือมีความสมบูรณแ์ละใหพ้ลงังาน เมื่อรา่งกายขาดอาหารย่อมเกิดความรูส้ึกหิว 

1.4 การหลบันอน เป็นการพักผ่อนร่างกายที่ส  าคญัที่สดุ เป็นการพกัใหร้่างกาย
กลับชุ่มชื่นและมีก าลังวังชา การนอนหลับเป็นแรงขับอย่างหนึ่งที่ท าให้บุคคลต้องพักผ่อนและ
กิจกรรมอ่ืนทัง้มวลได ้

1.5 ความเป็นบิดามารดา เป็นความรู้สึกอยากเป็นบิดาของเด็กบางคน 
แต่งงานแลว้ไม่มีลกู ตอ้งขอลกูคนอ่ืนมาเลีย้งเป็นลกู 

1.6 ความอยากรูอ้ยากเห็น ได้แก่ความอยากเปิดภาชนะที่ปิดอยู่ ต้องการรู ้
ความลบั ตอ้งการค าอธิบายสถานการณ ์

1.7 ความกลวั คนเรามีความกลวัเป็นพืน้ฐาน เช่น กลวัความใหญ่ ความกวา้ง
ของทะเล ความไม่มีสณัฐานแน่นอน เช่นรูปคนหนา้ตาบูดเบีย้ว ความมืด ความสงู 

1.8 เพศ เป็นแรงขับที่ร่างกายเจริญถึงวุฒิภาวะทางเพศ ฮอรโ์มนในร่างกายจะ
เป็นตัวกระตุ้นส าคัญให้เกิดความต้องการทางเพศ เมื่อความรูส้ึกมากพอที่จะผลักดันให้แสดง
พฤติกรรมออกมา 

1.9 ความรัก ความรกัชอบพอเกิดจากวุฒิภาวะของมนุษย์ เช่นการรักบิดา 
มารดา ญาติพี่นอ้ง เป็นตน้ การแสดงออกทางดา้นความรกั ไดแ้ก่ ความเอือ้เฟ้ือ ช่วยเหลือแบ่งปันซึ่ง
กนัและกนั 

1.10 แรงจูงใจที่เนื่องจากการแสดงของสรีระ การท่ีตับอ่อนขับน า้ย่อยออกมา 
ต่อมเหงื่อขับเหงื่อเพื่อลดอุณหภูมิ การหายใจ ความเป็นกรด เป็นด่าง มีผลท าให้ร่างกายแสดง
พฤติกรรมออกมา 
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2. แรงจูงใจทุติยภูมิ เป็นแรงจูงใจที่ได้รับจากการเรียนรูจ้ากประสบการณ์และ
สิ่งแวดลอ้ม จ าแนกออกไดด้งันี ้

2.1 แรงจูงใจเพื่อใหม้ีฐานะทางสงัคม ไดแ้ก่การที่มนษุยต์อ้งการต าแหน่งหนา้ที่
การงานใหส้งูขึน้ อยากมีเกียรติยศและอ านาจที่จะบงัคบับญัชาผูอ่ื้น ดงันีเ้ป็นตน้ 

2.2 ความสมัพนัธก์บับุคคลอ่ืนในทางสงัคม เป็นสิ่งที่ไดร้บัการอบรมสั่งสอนมา
ตัง้แต่เด็ก เช่นการตอ้นรบัแขกผูท้ี่มาเยี่ยมเยียน การติดต่อ การเขา้สงัคม สมาชิกของชมรม สโมสร 

2.3 ความก้าวหน้า จัดเป็นแรงจูงใจที่ต้องการท ารา้ย รุกราน ข่มขู่ ท าใหเ้จ็บ
กายหรือท าลายตนเอง สิ่งที่เป็นแรงจูงใจท าใหเ้กิดการกระท าที่ก้าวรา้ว จะเป็นแรงผลกัดันใหแ้สดง
พฤติกรรม เราเรียกแรงจงูใจชนิดนีว้่าแรงจงูใจกา้วรา้ว 

ปรียาพร วงษ์อนุตรโรจน ์(2535, น. 111-113) ไดแ้บ่งแรงจูงใจออกเป็น 2 ประเภท
คือ 

1.แรงจูงใจทางดา้นร่างกาย เป็นแรงผลกัดันที่เกิดขึน้พรอ้มกบัความตอ้งการมีชีวิต 
การด ารงชีวิต ไม่จ าเป็นตอ้งอาศยัประสบการณก์ารเรียนรูแ้ต่อย่างใด แรงจงูใจประเภทนี ้ไดแ้ก่ 

1.1 ความหิว คนเราตอ้งการอาหารเขา้สูร่่างกายเพื่อหล่อเลีย้งชีวิต 
1.2 ความกระหาย เมื่อร่างกายของคนขาดน า้ ท าใหเ้รารูส้ึกล าคอแหง้ผากเกิด

ความตอ้งการที่จะไดน้ า้ด่ืม 
1.3 ความตอ้งการทางเพศ ความตอ้งการดา้นนีจ้ะเริ่มขึน้เมื่อคนเราย่างเขา้สู่

วยัรุน่ และผูใ้หญ่อาจจะลดลงเมื่อมีอายมุากขึน้ตามล าดบั 
1.4 ความตอ้งการอุณหภูมิที่เหมาะสม สิ่งมีชีวิตจ าด ารงชีวิตอยู่ไดต้อ้งอาศัย

อณุหภมูิที่เหมาะสม อณุหภมูิในรา่งกายที่ไม่สงูหรือต ่าจนเกินไป 
1.5 การหลีกเลี่ยงความเจ็บปวด แรงขับชนิดนีเ้กิดจากความตอ้งการหลีกหนี

ความเจ็บปวดเพื่อใหร้่างกายเกิดความปลอดภยั 
1.6 ความตอ้งการการพักผ่อน เมื่อร่างกายเกิดความเหน็ดเหนื่อยเนื่องจากใช้

พลงังานออกแรงในการท างาน เราตอ้งการนอนหลบัและพกัผ่อน 
1.7 ความตอ้งการอากาศบรสิทุธท์ี่มีก๊าซออกซิเจน 
1.8 ความตอ้งการขับถ่ายเป็นการขับของเสียออกจากร่างกาย เป็นสิ่งจ าเป็น

เช่นเดียวกบัอาหารและน า้ 
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2. แรงจูงใจทางจิตใจและสงัคม แรงจูงใจประเภทนีค่้อนขา้งจะสลบัซบัซอ้น เกิดขึน้
จาก สภาพสังคม วัฒนธรรม การเรียนรูแ้ละประสบการณ์ที่บุคคลนั้นไดร้บัและเป็นสมาชิกอยู่แยก
ออกไดด้งันี ้

2.1 ความตอ้งการที่เกิดจากสงัคม ที่เป็นมรดกตกทอดทางวฒันธรรมและกลาย
มาเป็นลกัษณะนิสยัประจ าตวัของแต่ละคน  

2.2 ความตอ้งการทางสังคมที่เกิดจากการเรียนรู ้เราตอ้งมีประสบการณ์และ        
การเรียนรูม้าก่อน จึงจะเขา้ใจและเลือกปฏิบติัได ้

นกัจิตวิทยาไดแ้บ่งการจูงใจออกเป็น 2 ประเภท (ศิริวรรณ เสรีรตัน ์และคณะ, 2541,      
น. 107 - 108) คือ 

1. การจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) หมายถึง สภาวะของบุคคลที่มีความ
ตอ้งการที่จะเรียนรู ้หรือแสวงหาบางสิ่งบางอย่างดว้ยตนเอง โดยมิตอ้งใหบุ้คคลอื่นเขา้มาเก่ียวขอ้ง 
เช่น พนักงานตัง้ใจท างานดว้ยความรูส้ึกใฝ่ ดีในตวัของเขาเอง ไม่ใช่เพราะถูกบิดามารดาบงัคับหรือ
เพราะมีสิ่งลอ่ใจใด ๆ การจงูใจประเภทนี ้ไดแ้ก่ 

1.1 ความตอ้งการ (Need) เนื่องจากคนทุกคนมีความตอ้งการที่อยู่ภายใน อัน
จะท าให ้เกิดแรงขบั แรงขบันีจ้ะก่อใหเ้กิดพฤติกรรมต่าง ๆ ขึน้ เพื่อใหบ้รรลเุป้าหมาย และความพอใจ 
เช่นพนักงานตอ้งการเลื่อนต าแหน่ง ซึ่งถือเป็นแรงจูงใจให้พยายามท าความเข้าใจกับงาน เพื่อให้
ไดม้าซึ่งความส าเรจ็ที่ตอ้งการ 

1.2 ทศันคติ (Attitude) หมายถึง ความรูส้ึกนึกคิดที่ดีที่บุคคลมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
ซึ่งจะช่วยเป็นตัวกระตุน้ให้บุคคลท าพฤติกรรมที่เหมาะสม เช่น พนักงานพอใจผู้จัดการและพอใจ
วิธีการท างาน ท าใหเ้ขามีความตัง้ใจท างานเป็นพิเศษ 

1.3 ความสนใจพิเศษ (Special Interest) การท่ีเรามีความสนใจในเรื่องใดเป็น
พิเศษก็จัดว่าเป็นแรงจูงใจที่ท าใหเ้กิดความเอาใจใส่ในสิ่งนัน้ ๆ มากกว่าปกติ เช่น พนักงานมีความ
สนใจเป็นพิเศษเก่ียวกับเรื่องของเครื่องยนตก์ลไกเขาก็จะพยายามศึกษา และใชเ้วลาว่างทดลอง
ประดิษฐ์ซึ่งก็จะช่วยใหส้ามารถบรรลถุึงเป้าหมายได ้

2. การจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) หมายถึง สภาวะของบุคคล ที่ได้รบั
แรงกระตุน้มาจากภายนอกใหม้องเห็นจุดหมายปลายทาง และน าไปสูก่ารเปลี่ยนแปลงหรือการแสดง
พฤติกรรมของบุคคล แรงจงูใจเหลา่นี ้ไดแ้ก่ 
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2.1 เป้าหมายหรือความคาดหวงัของบุคคล คือการกระท าใด ๆ ย่อมกระตุน้ให้
เกิดแรงจูงใจใหม้ีพฤติกรรมที่ดีและเหมาะสม เช่น พนักงานทดลองงาน มีเป้าหมายที่จะไดร้บัการ
บรรจเุขา้ท างาน จึงตัง้ใจท างานอย่างเต็มความสามารถ 

2.2การจะท าใหต้นเองก้าวหน้านั้นจะตอ้งมีการเรียนรูแ้ละลงมือท าเสมอ ซึ่ง
เป็นแรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรมเหล่านัน้ เช่น พนกังาน เห็นเพื่อนประสบความส าเรจ็กา้วหนา้จาก
การท างาน ก็จะพยายามใหเ้ป็นเช่นนัน้บา้ง    ท าใหม้ีก าลงัใจที่จะท างานอย่างเต็มที่ 

2.3 บุคลิกภาพ การมีบุคลิกภาพที่ดีนัน้ยอ้มเป็นความประทบัใจจะท าจูงใจให้
เกิดพฤติกรรมขึน้ไดเ้ช่น นักปกครอง ผูจ้ัดการ จะตอ้งมีบุคลิกภาพของนักบริหาร หรือผูน้  าที่ดี หรือ
แมแ้ต่พนักงานแนะน าความงามก็สามารถจูงใจใหลู้กคา้ซือ้สินคา้ไดด้ว้ยคุณสมบติัดา้นบุคลิกภาพ 
เป็นตน้ 

2.4 เครื่องล่อใจอื่น ๆ มีสิ่งล่อใจหลาย ๆ อย่างที่จะก่อใหเ้กิดแรงกระตุน้ใหเ้กิด 
พฤติกรรมขึน้ เช่น การให้รางวัล (Rewards) อันเป็นเครื่องกระตุ้นให้อยากกระท า หรือการลงโทษ
(Punishment) ซึ่งกระตุ้นมิให้กระท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนีก้ารชมเชย (Praise) การติเตียน
(Blame) การประกวด (Contest) การแข่งขัน (Competition) หรือแม้แต่การทดสอบ (Test) ก็จัดว่า
เป็นเครื่องมือที่ก่อใหเ้กิดพฤติกรรมไดท้ัง้สิน้ 

2.5 กระบวนการสร้างแรงจูงใจ 
Griffin กล่าวว่า กระบวนการสรา้งแรงจูงใจในการท างาน (ดังภาพที่ 2) เริ่มตน้จาก

การที่บุคลากรไม่ไดร้บัการตอบสนองความตอ้งการที่เหมาะสม (need deficiency) ท าใหเ้ขาขาด 
ความสมดลุดา้นความตอ้งการ เช่น พนกังานมีความเชื่อว่าเขาไดร้บัค่าจา้งต ่ากว่าเกณฑม์าตรฐาน             
ที่เขา เคยไดร้บัมาก่อน พนกังานจึงหาวิธีการที่จะสรา้งความพึงพอใจใหต้นเอง โดยอาจจะท างาน 
ใหห้นักขึน้ เพื่อจะท าใหต้นเองไดร้บัค่าจา้งเพิ่มขึน้ หรือพยายามหางานใหม่ และตัดสินใจเลือก 
วิธีการที่จะท าใหต้นเองเกิดความสมดุล หลงัจากเลือกทางเลือกที่จะตอบสนองความพอใจของ 
ตนเองแลว้ พนักงานจะประเมินว่าเขาสามารถด าเนินการประสบผลส าเร็จหรือไม่ กล่าวคือ ถา้ที่
ท างานท างานหนักขึน้นั้น เคา้ก็จะสามารถคิดแลว้ว่าจะหางานใหม่หรือตัง้ใจท าใหดี้ขึน้  (Griffin, 
1998, p. 484 อา้งถึงใน ทองใบ สดุชารี, 2543, น. 196) 
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ภาพประกอบ 2 แสดงกระบวนการสรา้งแรงจงูใจในการท างาน 
 ที่มา Griffin (1998, pp. 484 อา้งถึงใน ทองใบ สดุชารี, 2543, น. 484)  

 
กระบวนการสร้างแรงจูงใจในการท างานของ  Griffin มีความคล้ายคลึงกับ

กระบวนการ จูงใจของนักวิชาการหลายท่าน ซึ่งการประเมินผลความพอใจนั้นจะประเมินจาก
รางวลัที่บคุลากร ไดร้บั เสนาะ ติเยาว ์(2543, น. 210) ไดจ้ าแนกรางวลัออกเป็น 2 กลุม่ คือ  

1. รางวัลภายใน (Intrinsic rewards) หรืออาจเรียกอีกอย่างว่าเป็นรางวัลจาก 
ธรรมชาติ (natural reward) เป็นผลตอบแทนที่เกิดจากการกระท าของตวัเอง ซึ่งเกิดขึน้ตาม ธรรมชาติ
จากการท าหนา้ที่ของมนุษย ์หากไม่ท าหนา้ที่มนุษยก์็มีชีวิตอยู่ไม่ได ้เมื่อคนท างานเสร็จ ก็จะชื่นชม
ยินดีต่อความส าเร็จของตัวเอง รางวลัตอบแทนไดจ้ากผลการกระท าโดยตรงของบุคคล เช่น ตัวเองมี
ความสามารถสูงขึ ้น ตัวเองเก่งขึ ้น ตัวเองพัฒนามากขึ ้น มีความรู้มากขึ ้น ควบคุมตัวเอง                   
ได ้ภาคภูมิใจกับการท างานหรือท าประโยชนใ์หก้ับส่วนรวม สิ่งจูงใจที่เป็นรางวัลภายในจึงเกิดขึน้ 
จากภายในตวัเองไม่ไดเ้กิดจากคนอ่ืน  

2. รางวัลภายนอก (Extrinsic rewards) เป็นค่าตอบแทนที่ไดจ้ากคนอ่ืน โดยทั่วไป    
ก็คือจากผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารระดับสูง ตัวอย่างรางวัลภายนอก ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้าง       
การเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง การได้หยุดงาน การได้รับมอบหมายงานพิเศษ เครื่องใช้ ส  านักงาน       
ค าชมเชย ประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืน ใบประกาศเกียรติคุณ เป็นต้น ส่วนใหญ่รางวัล ภายนอก     
เกิดจากคนอ่ืนไม่ไดเ้กิดจากตวัเอง  

ทั้งนี ้รางวัลภายในและรางวัลภายนอก หากผู้บริหารน ามาใช้อย่างเหมาะสมใน      
การจูงใจ บุคลากรให้ปฏิบัติงาน จะท าให้รางวัลดังกล่าวกลายเป็นปัจจัยเสริมสรา้งแรงจูงใจ        
ในการปฏิบติังาน ใหก้บับคุลากร สง่ผลใหอ้งคก์ารประสบความส าเรจ็ในการด าเนินงานต่อไป 
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ชึ่งเกิดจากความตอ้งการที่ยังไม่ไดร้บั จากการตอบสนองจึงท าใหเ้กิดความเครียด 
ท าใหเ้กิดพฤตกรรมในตนเองและจะตอ้งการแสดงพฤติกรรมตอยสนองซึ่งหากความตอ้งการมีขึน้
จะท าใหความเครียดลดลง (พรชยั ลิขิตธรรมโรจน,์ 2545, น. 74) 
 

 
 

ภาพประกอบ 3 กระบวนการจงูใจ 
ที่มา พรชยั ลิขิตธรรมโรจน ์(2545, น. 74) 

 
วิสาขา เทียมลม (2551, น. 8-9) กล่าวว่า กระบวนการจูงใจซึ่งเป็นภาวะที่อินทรีย์

ได้รับการกระตุ้นชักน า ท าให้แสดงพฤติกรรมไปในแนวทางต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายนั้น 
ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน คือ   

1. เงื่อนไขน า (Antecedent Condition) การที่ถูกกระตุน้ชักน าให้แสดงพฤติกรรม 
ออกมานั้นเนื่องจากมีความตอ้งการ (Need) เกิดขึน้ภายในร่างกายหรือตัวเอง หรือเป็นเพราะไดร้บั
การกระตุน้จากสิ่งเรา้ภายนอกร่างกาย  

1.1 ความต้องการ (Need) คือ การที่ร่างกายขาดของสิ่งที่จ  าเป็นที่จะต้องใช้
ด ารงชีวิตประจ าวัน เช่น เมื่อร่างกายขาดอาหาร ก็เกิดความหิวเพื่อท าใหเ้กิดความสมดุลขึน้ จะเป็น
แรงผลกัดนัใหค้นเรากระท าพฤติกรรมต่าง ๆ เพื่อบ าบดัความตอ้งการดงักล่าว หรือคนใกลเ้คียง ย่อม
ตอ้งการความรกั ความสนใจจากคนอ่ืน ๆ จึงตอ้งแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ เป็นการไขว่ควา้ความรกัมา
ทดแทนสิ่งที่ขาดไป เพื่อท าให้เกิดความสมดุล เราอาจแบ่งความต้องการตามพื ้นฐานของมนุษย์
ออกเป็น 2 อย่าง คือ 

1.1.1 ความตอ้งการทางกาย เป็นความตอ้งการจากร่างกาย เช่นการตอง
การทางอาหาร หรือการท างาน หรือการมีปฎิสมัพนัธ ์เป็นตน้ 

1.1.2 ความตอ้งการทางใจและสงัคม เนน้ใหค้นเรียนรู ้  จากประสบการณ์
ของตนเอง เช่น ความตอ้งการความรกั ความอบอุ่นปลอดภัย ไดร้บัความส าเร็จ หรือการยกย่องจาก
สงัคม เป็นตน้ 
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1.2 สิ่งเรา้ (Stimulus) ไดแ้ก่ บุคคล สิ่งของ หรือสถานการณต่์าง ๆ ที่มาเรา้หรือ
กระตุน้ให้เกิดความต้องการ เพื่อแสดงพฤติกรรมตอบสนองต่อสิ่งนั้นออกไป ซึ่งแบ่งออกไดเ้ป็น 2 
ชนิด คือ 

1.2.1 สิ่งเรา้ภายนอก ไดแ้ก่ สิ่งเรา้ที่อยู่ภายนอกกายของบุคคล ไม่ว่าจะ
เป็นรูปธรรมหรือนามธรรม ซึ่งกระตุน้ใหแ้สดงพฤติกรรม 

1.2.2 สิ่งเรา้ภายใน เป็นผลจากการท างานของอวยัวะต่าง ๆ ในรา่งกายของ
มนุษย ์หรือตวักระตุน้ใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรม เช่น การขบัน า้ย่อยของกระเพาะอาหาร การเตน้ของ
หวัใจ ฯลฯ 

2. แรงจูงใจและแรงขบั (Drive and Motive) การขาดสมดลุหรือ  การถูกกระตุน้กาย
ขึน้อันเป็นภาวะที่ร่างกายต้องการแสดงพฤติกรรม หรือกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อบ าบัดความ
ตอ้งการนัน้ หรือเพื่อใหร้า่งกายกลบัเขา้สู่ภาวะสมดลุตามปกติ ภาวะเช่นนีท้  าใหเ้กิดแรงจูงใจขึน้ เป็น
เหตใุหบ้คุคลแสดงพฤติกรรมออกมาเพื่อใหบ้รรลเุปา้ประสงคท์ี่ตนตอ้งการ 

3. พฤติกรรมการกระท า (Instrumental Behavior) แรงขับหรือแรงจูงใจที่เกิดขึน้
เมื่อมีพลงัมากพอก็จะเป็นตวักระตุน้ใหบุ้คคลกระท าพฤติกรรมออกมาเพื่อใหบ้รรลเุปา้หมาย  

4. การลดแรงขบัดนั (Drive Reduction) เมื่อร่างกายไดร้บัการตอบสนองจาก   การ
กระท าพฤติกรรม หรือภาวะความเครียดลดลงหรือหายไป แรงขบัหรือแรงจูงใจก็จะถูกขจดัใหห้มดไป
ดว้ย จึงเป็นกระบวนการของการจงูใจ 

2.6 ปัจจัยทีม่ีผลต่อแรงจูงใจ 
อนิวชั แกว้จ านงค ์(2550, น. 207) กล่าวว่า การจูงใจบุคคลเพื่อใหเ้ขาเต็มใจท างาน

กับ องคก์าร นอกจากผูบ้ริหารจะใหค้วามสนใจโดยใชเ้ครื่องมือจูงใจเพื่อเสริมสรา้งแรงจูงใจใน        
การปฏิบติังานใหก้บับคุคลแลว้ ผูบ้รหิารยงัตอ้งพิจารณาปัจจยัส าคญัอื่น ๆ รว่มดว้ย ดงัต่อไปนี ้

1. ผลส าเรจ็ของงาน (Achievement) เป็นปัจจยัส าคญัที่ผูบ้ริหารจดัการควรกระตุน้
และปลูกฝังให้บุคคลได้ค านึงถึงผลส าเร็จของงานว่ามีประสิทธิภาพและมีผลต่อองค์การและ           
ตัวเขาอย่างไร ทั้งนีผู้ ้บริหารต้องแสดงความจริงใจและยอมรบัที่จะสนับสนุนให้บุคคลได้มีโอกาส 
สรา้งความส าเรจ็ในการท างานตามศกัยภาพของแต่ละบุคคลดว้ย  

2. คุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล (Trait or Characteristic and Behavior) 
จะเห็นได้ว่าแต่ละบุคคลที่ เข้ามาร่วมงานในองค์การจะมีคุณลักษณะเด่นและพฤติกรรม                
ส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ผูบ้ริหารที่ดีตอ้งศึกษาแต่ละบุคคลเพื่อใหรู้จ้กัตัวตนที่แทจ้ริง หากผูบ้ริหาร 
ท าไดเ้ช่นนัน้จะท าใหก้ารจงูใจบุคคลใหท้ างานไดเ้ป็นผลส าเรจ็โดยง่าย  
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3. สภาพแวดล้อมองค์การ (Organizational Environment) แม้ว่าบุคคลจะได้รับ
มอบหมายที่ตนเองสนใจหรือมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษก็ตาม หากแต่สภาพแวดลอ้มในการท างาน
ไม่เอือ้อ านวยต่อการปฏิบติังานแลว้ ก็ยากที่จะท าใหง้านนัน้บรรลผุลส าเร็จได ้ในเรื่องนี ้ผูบ้รหิารตอ้ง
ศึกษาอย่างละเอียดถึงการจัดสภาพแวดลอ้มใหเ้อือ้อ านวยต่อการท างานแต่ละประเภท เช่น แสง
สว่างเพียงพอ อากาศที่ถ่ายเทไดส้ะดวก ความปลอดภยัจากอบุติัเหต ุเป็นตน้  

4. การยอมรับ (Recognition) บุคคลที่ เข้ามาร่วมงานกับองค์การย่อมต้องการ      
การยอมรบัจากเพื่อนร่วมงานหรือบุคคลอ่ืนในองคก์ารในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น ความรู ้ความสามารถ 
ทักษะฝีมือในการท างาน และพฤติกรรม เป็นตน้ หากผูบ้ริหารใหก้ารยอมรบับุคคล ในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งอย่างเต็มใจย่อมท าใหบุ้คคลนัน้มีแรงขับในการท างานไดดี้เพิ่มขึน้เรื่อย ๆ ตัวอย่างการยอมรบั 
เช่น การชมเชย การขอบคณุ หรือการเอ่ยชื่อบุคคลนัน้ต่อผูอ่ื้นเสมอๆ เป็นตน้  

5. การมีส่วนร่วมในการท างาน (Participation) แม้ว่าจะไม่ได้รับมอบหมายให้
ท างานเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ แต่หากไดร้บัมอบหมายใหเ้ขา้ไปมีสว่นร่วมหรือเขา้ไปเป็นส่วนหนึ่ง
ของทีมงาน โดยบุคคลผูน้ัน้ไดม้ีส่วนผลกัดันใหง้านนัน้บรรลุผลส าเร็จอาจสรา้งแรงจูงใจใหบุ้คคลนัน้
อยากท างานร่วมกบัองคก์ารต่อไปเรื่อย ๆ  

นอกจากนีผู้บ้ริหารยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการจูงใจ ทัง้นีเ้พราะผูบ้ริหาร
เป็น บุคคลส าคญัที่มีอิทธิพลต่อการจงูใจบคุคลอื่นในองคก์าร หากผูบ้รหิารไม่เขา้ใจถึงปัญหาและ 
วฒันธรรมองคก์ารท่ีแทจ้รงิแลว้ จะท าใหก้ารจงูใจบคุคลอื่นในองคก์ารไม่ประสบผลส าเรจ็ 

Ghiselli and Brown (1955, p. 430 อา้งถึงใน สิริรกัษ์ วรรธนะพินทุ, 2548, น. 13)                
มีความเห็นว่า ปัจจยัที่ท าใหผู้ป้ฏิบติังานเกิดแรงจงูใจในการท างานมี 5 องคป์ระกอบ คือ 

1. ระดบัอาชีพ การที่มีอาชีพที่สงุนัน้ก็จะเป็นสิ่งที่คนตอ้งการมาก 
2. สภาพการท างาน การมีสภาพการท างานที่ดีจึงจะสง่ผลต่อการท างาน 
3. ระดบัอายุ จากการศึกษาพบว่า ผูท้ี่มีการปฎิบติังานอายุระหว่าง 25 - 34 ปี และ          

45 - 54 ปี มีความพงึพอใจในงานนอ้ยกว่ากลุม่อายอ่ืุน ๆ 
4. รายได ้ไดแ้ก่ จ านวนรายไดป้ระจ าและรายไดต้อบแทนพิเศษ 
5. คุณภาพของการปกครองบังคับบัญชา หมายถึง ความสัมพันธ์ที่ ดีระหว่าง

ผูบ้รหิารกบัคนงาน การใหใ้จต่อผูท้  างาน 
Dersal (1968, p. 62 อา้งถึงใน สิรริกัษ์ วรรธนะพินทุ, 2548, น. 13) ใหค้วามคิดเห็น

ว่า ปัจจยัที่เอือ้อ านวยใหเ้กิดแรงจงูใจในการท างานนัน้ ประกอบดว้ย 
1. นโยบายและการบรหิารขององคก์ร (Company Policy and Administration) 
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2. การปกครองบงัคบับญัชา (Technical Supervision) 
3. เงินเดือน (Salary) 
4. ความสมัพนัธร์ะหว่างผูใ้ตบ้งัคบักบัผูบ้งัคบับญัชา (Interpersonal Relations) 
5. สภาพการท างาน (Working Conditions) 

นอกจากนัน้ Dersal ยงัใหค้วามคิดเห็นว่า มีตวักระตุน้ที่ท าใหพ้นกังานเกิดแรงจูงใจ
ในการท างานอื่น ๆ อีก ไดแ้ก่ 

1. ความส าเรจ็ในการท างาน (Achievement) 
2. การยอมรบัของสงัคม (Recognition) 
3. ลกัษณะของงาน (The Work Itself) 
4. ความรบัผิดชอบ (Responsibility) 
5. โอกาสกา้วหนา้ (Advancement) 

สุพัตรา สุภาพ (2536, น. 138-140) ให้ความคิดเห็นว่า แรงจูงใจ คือ สิ่งที่ท าให้มี
ก าลงัทกายและใจในการท างาน ซึ่งขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายทาง ดงันี ้

1. งาน งานนัน้จะเหมาะสมกับแต่ละคนเท่านั้น ไม่ใช่ทุกคนที่จะท างานได ้ดังนั้น
แรงจงูใจแบบนีจ้ะท าใหค้นนัน้ตอ้งหาความรูแ้ละใหใ้จในการรกัการท างานเพื่อเป็นปัจจยัที่ดี 

2. ค่าจา้งที่น่าพอใจ เป็นปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจใหค้นอยากท างาน หรือว่าการที่เรา
ไดค่้าตอบแทนเยอะก็เป็นแรงจงูใจอย่างหนึ่งในการท างานที่ดี 

3. คน หรือผูค้นรอบตวั มีหลายประเภท เช่น “นาย” ต ่ากว่า คือ “ลกูนอ้ง” เท่า ๆ กนั 
คือ “เพื่อนร่วมงาน” บุคคลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการท างานและช่วยการลงแรงเพื่อแรงจูงใจที่ดี
และมีความสามคัคี 

4. โอกาส คือสิ่งที่เกิดขึน้ มีโอกาสที่ ไดเ้ลื่อนขัน้เลื่อนต าแหน่ง เป็นแรงจูงใจอยาก
ใหท้ างาน ซึ่งการเลื่อนขัน้นีต้อ้งท าดว้ยความเป็นธรรม โดยขึน้อยู่กับความดี (Merit System) ไม่ใช่
เลน่พวกจนหมดก าลงัใจท างาน 

5. สภาพแวดล้อม สิ่งอ านวยความสะดวกคือมาตรฐานไม่ว่าจะในด้านสถานที่
ท างาน โต๊ะท างาน เกา้อี ้หอ้งน า้ หอ้งรบัประทานอาหาร ไฟฟ้า น า้ประปา ฯลฯ ตอ้งถูกสขุลกัษณะ มี
ความสะดวกสบาย มีอปุกรณก์ารท างานครบถว้น เช่น เครื่องเขียน โทรศพัท ์โทรสาร เป็นตน้ 

6. สวัสดิการหรือการใหบ้ริการที่จ  าเป็นแก่ผูท้ี่ท  างาน ไม่ว่าจะเป็นรถรบัส่ง น า้ด่ืม 
กระดาษช าระ การรักษาพยาบาล โบนัส บ าเหน็จบ านาญ เป็นต้น โดยสวัสดิการที่ดีนั้นจะเป็น
แรงจงูใจใหก้บับคุคลไดม้ีแรงในการท างานมากยิ่งขึน้ 
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7. การบริหารงาน ตอ้งบริหารโดยไม่เลือกขา้งใดขา้งหนึ่ง เช่น การรบัคนเขา้ท างาน
ตามความสามารถ และเหมาะสมแก่ต าแหน่ง รวมทัง้มีการพิจารณาความดีความชอบดว้ยความเป็น
ธรรม ไม่มีระบบกลั่นแกลง้หรือข่มขู่ให้เกิดความหวาดกลัว ย่ิงไปกว่านั้นองคก์รจะต้องมีแผนงาน
โครงการและนโยบายท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถสมัฤทธิ์ผลได ้

8. ความมั่นคง โดยเฉพาะหากเป็นองค์กรที่ไม่ล้มง่าย ๆ จะท าให้ผูน้  าเกิดความ
มั่นใจและมีก าลงัใจที่จะช่วยสรา้งสรรคใ์หบ้รษิัทกา้วหนา้ยิ่งขึน้ไป 

9. ความตอ้งการทางสงัคม ตอ้งการใหไ้ดร้บัการยกย่อง ชมเชย ปลอดภัย อยากมี
ความรกั 

ปัจจยักระตุน้หรือปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) เป็นปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกับเนือ้หา
ของงาน มีส่วนช่วยกระตุ้นให้เกิดความรูส้ึกขยันหรือมีชีวิตชีวาในการท างานก่อให้เกิดความ 
พงึพอใจในงานที่ท า ประกอบดว้ย 5 ปัจจยั คือ 

1. ความส าเร็จในงาน (Achievement) หมายถึง ความรูส้ึกพึงพอใจและปลาบปลืม้
ใจในความส าเรจ็ของงาน เมื่อเขาไดท้ างานหรือแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ไดเ้ป็นผลส าเรจ็ 

2. การยอมรบันับถือ (Recognition) หมายถึง การไดร้บัการยกย่อง ชมเชย อหรือ
ไดร้บัการแสดงความยินดีจากผูห้ลกัผูใ้หญ่ ผูร้ว่มงาน หรือบคุคลอ่ืน ซึ่งก่อใหเ้กิดความภมูิใจ 

3. ลักษณะของงาน (Work itself) หมายถึง ความยากง่ายความน่าสนใจ และ       
ทา้ทายความสามารถของงาน รวมทั้งงานที่ต้องใชค้วามคิดริเริ่ม การวางแผนและประเมินผลหรือ
ปรบัปรุงแกไ้ข 

4. ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง การที่ ให้โอกาสแก่ผู้ท า งานได้
รบัผิดชอบต่อการท า งานของตนอย่างเต็มที่ โดยไม่จ าเป็นตอ้งตรวจสอบหรือควบคมุมากเกินไป 

5. โอกาสก้าวหน้าในงาน (Opportunity for Advancement) หมายถึง การได้รับ   
การขึน้เงินเดือนหรือการเลื่อนต าแหน่งใหส้งูขึน้ รวมทัง้การมีโอกาสไดเ้พิ่มพนูความรูค้วามสามารถใน
การท างาน 
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ทฤษฎีการจงูใจของ Taylor 
พรรณราย ทรพัยป์ระภา (2529, น. 63) กล่าวว่า Taylor ไดช้ื่อว่าเป็นบิดาของ  การ

จัดการทางวิทยาศาสตร ์“The Father of Scientific Management” เนื่องจากเป็นคนแรกที่ได้
เสนอแนะหลักจูงใจให้คนท างานที่ เรียกว่า  “การจัดการทางวิทยาศาสตร์” (Scientific 
Management) ซึ่งถือว่าเป็นการบริหารที่มีหลกัเกณฑ ์ทฤษฎีของ Taylor เป็นที่ยอมรบัและยึดถือ
ปฏิบติัต่อมาเป็นเวลานาน Taylor ไดต้ัง้ขอ้สงัเกตว่า ระบบการใหผ้ลตอบแทนในขณะนัน้มิไดเ้ป็น
ระบบของการใหผ้ลตอบแทนที่ก าหนดขึน้มาส าหรบับุคคลที่มีผลผลิตสงู นั่นคือ คนงานที่มีผลผลิต
สงูไดร้บัค่าตอบแทนเท่ากบัผูท้ี่มีผลผลิตต ่า Taylor เชื่อว่าคนงานที่มีผลผลิตสงูเห็นว่าผลตอบแทน
ของเขา เท่ากบัคนงานที่มี ผลผลิตต ่าแลว้ คนงานที่มีผลผลิตสงูจะลดการผลิตของเขาลงทนัที จาก
ขอ้สงัเกตนีเ้อง ท าให ้Taylor เสนอแนะระบบของการใหผ้ลตอบแทนที่ขึน้อยู่กบัผลผลิตของคนงาน
แต่ละคนขึน้มา 

ระบบการจ่ายผลตอบแทนของ Taylor มีลกัษณะพิเศษ คือ จะมีอัตราผลตอบแทน
ต่อหน่วยเป็นสองอตัรา กล่าวคือ อตัราหนึ่งจะใชก้บัระดบัของผลผลิตที่ยงัไม่ถึงมาตรฐาน และอีก
อัตราหนึ่งจะใชก้ับระดับของผลผลิตที่เท่ากับมาตรฐานหรือสูงกว่า ทฤษฎีการจูงใจในสมัยเดิม
มกัจะตัง้อยู่บนสมมติฐานที่ว่า เงินเป็นตวัจูงใจต่อผลตอบแทนทางดา้นการเงินจึงมีความสมัพนัธ์
โดยตรงกับผลการปฏิบัติงาน และถ้าผลตอบแทนที่ เป็นเงินสูงเพียงพอแล้วคนงานจะมี
ความสามารถในการผลิตมากขึน้ 

นอกจากนี ้Taylor ยไดก้ าหนดมาตรฐานที่เหมาะสมส าหรบัการปฏิบติังานดว้ยการ
แยกงานออกเป็นส่วน ๆ และท าการวัดระยะเวลาในการใช้ท างานแต่ละส่วนให้   เพื่อเกิด
ความส าเรจ็ว่าจะตอ้งใชเ้วลาเท่าไร แนวทางของทฤษฎีของ Taylor ตัง้อยู่บนสมมติฐานที่เก่ียวกบั
ตวับคุคลในที่ท างาน ดงันี ้

1. ปัญหาของความไม่มีประสิทธิภาพ จะเป็นปัญหาอย่างหนึ่งของฝ่ายบริหาร      
มิใช่ปัญหาของคนงาน 

2. คนงานจะมีความรูส้ึกในทางที่ผิด ในกรณีที่ว่าถา้พวกเขาท างานรวดเร็วเกินไป 
พวกเขาจะกลายเป็นคนว่างงาน 

3. คนงานมีแนวโนม้ตามธรรมชาติที่จะท างานโดยไม่ใชค้วามสามารถเต็มที่ 
4. หนา้ที่ความรบัผิดชอบของฝ่ายบริหาร คือ การหาคนท างานใหเ้หมาะสมกับงาน

อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ และท าการฝึกฝนอบรมด้วยวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่จะ
น ามาใชป้ระโยชนใ์นการท างาน 
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5. ผลการปฏิบัติงานนั้นควรจะเก่ียวพันโดยตรงกับระบบของผลตอบแทน หรือ
ระบบจ่ายผลตอบแทนของผลผลิต Taylor มีความเชื่อว่าประสิทธิภาพของพนกังานจะสงูขึน้ ถา้มีการ
จงูใจใหพ้นกังานดว้ยการจ่ายผลตอบแทนต่อหน่วย และการออกแบบงานใหม้ีวิธีการที่ดีที่สุด 

ทฤษฎีของ Taylor ดังกล่าวนี ้ เป็นแนวทางที่ผู ้บริหารน าไปใช้มาเป็นเวลานาน
พอสมควรจนกระทั่งผูบ้ริหารส่วนใหญ่เริ่มยอมรบัว่าแนวทางนีม้ีขอ้เสียหลายประการดว้ยกัน ซึ่ง
พอสรุปไดด้งันี ้

1.การที่มีทัศนะเก่ียวกับบุคคลที่มีความไม่ชอบในการปฎิบติังานั้น จะตอ้งปฎิบัติ
โดยใชเ้งินอย่างเดียว จึงไม่ถกูตอ้ง แต่หากสามารถ กระท าโดยใชใ้จเป้นแรงจงูใจในการกระท า 

2. คนงานมักจะถูกฎิบัติโดยการท าอย่างอื่น อีกหลายอย่างแทนที่จะเป็นเงินแต่
เพียงอย่างเดียว สิ่งเหล่านี ้ได้แก่ ความส าเร็จ การยกย่องนับถือ ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานหรือ
โอกาสของการพฒันาและความเจริญงอกงามส่วนบุคคล เป็นตน้ 

จากแนวคิดเก่ียวกับแรงจูงใจในการปฎิบัติงานนั้น สามารถสรุปได้ว่า จะมี
องค์ประกอบส าคัญคือ เงินเดือนสวัสดิการ สภาพการท างาน การปกครอง นโยบายการบราร 
ความส าเรจ็การท างาน ความรบัผิดชอบ และความเจรญิกา้วหนา้ 

2.7 แรงจูงใจการใช้เวลาว่าง 
แรงจูงใจการใชเ้วลาว่าง (LM) หมายถึงความตอ้งการแรงขบัในการแสวงหากิจกรรม

การใช้เวลาว่าง (Rageb, 2012, p. 295) จากการศึกษาของ Beggs and Ekin (2010) พบว่า
มาตราวดัของแรงจงูใจการใชเ้วลาว่างมีความสมัพนัธท์างสถิติกบัความพงึพอใจการใชเ้วลาว่าง 

Crandall (1980) ซีใ้หเ้ห็นว่าวิธีก าหนดแรงจูงใจการใชเ้วลาว่างนัน้วดัความตอ้งการ 
(Needs) หรือความพึ่งพอใจโดยตรง ความต้องการเขา้ร่วมการใชเ้วลาว่างมีความสัมพันธ์กับ
ความสนกุสนานและหลีกหนีจากชีวิตประจ าวนั และการตอ้งกาการพกัผ่อน 

London et al. (1977) จ าแนกมิติของแรงจูงใจการใชเ้วลาว่างที่แฝงไดแ้ก่ การใหผ้ล
สะทอ้นกลุ่ม การเชื่อมประสานและการเขา้รว่ม Richard and Howard (1979) พบปัจจยัที่มีผลต่อ
แรงจูงใจการใชเ้วลาว่าง 10 ประการดั้งนี ้การมีสัจจะแห่งตนเอง ความเป็นเพื่อน พลังอ านาจ    
การชดเชย ความปลอดภยั การใหบ้ริการแก่สงัคม สุนทรียภาพทางสติปัญญา การออกก าลงักาย 
การรกัในศกัดิศ์รี และการความคมุตนเอง 

 ศักดิ์ภัทร ์ เฉลิมพุฒิพงค์ (2549) การใช้เวลาว่างนั้นเป็นสิ่งผสมไปกับวิถีชีวิต         
จนบางคนไม่อาจแยกได ้การศึกษาการใชเ้วลาว่างเป็นกระบวนการหนึ่งที่จะช่วยเสรมิสรา้งความรู ้
ใหเ้ล็งเห็นความส าคญัของการใชเ้วลาว่าง ประโยชนข์องการใชเ้วลาว่าง ดัง้นัน้กระบวนการศึกษา
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การใชเ้วลาว่างที่ทรงคุณค่าและมีความหมายส่งผลในการพัฒนาสังคม พัฒนาอารมณ์ พัฒนา
รา่งกายและปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ ดัง้นัน้สรุปไดว้่า การศกึษาการใชเ้วลาว่าง เป็นศาสตรค์วามรูพ้ืน้ฐาน
ที่ส  าคัญที่ประชาชนทุกคนควรเตรียมพรอ้มทัง้ดา้นความรูแ้ละทักษะในการใชเ้วลาว่าง และจะมี
สว่นช่วยในการขบัเคลื่อนองคป์ระกอบที่ส  าคญัสูก่ารมีครุภาพชีวิตที่ดี 

Eills (1973, as cited in Ragheb, 2012, pp. 302-303)ไดก้ล่าวว่า แรงจูงใจการใช้
เวลาว่างเป็นแรงขับในตัวบุคคลในกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง การท่องเที่ยว นันทนาการ ออกก าลงั
กาย และการเล่น ส่วนการใช้เวลาว่างเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นคุณค่าในโครงสรา้งของแรงจุงใจ 
(Ragheb,2012:302-303) 

Beard and Witt (1984, as cited in Ragheb, 2012, pp. 302-303) ได้ก าหนด  4 
องคป์ระกอบหลกัของแรงจูงใจไดแ้ก่ สติปัญญา (จิตใจ) สงัคม ความสามารถ (สรีระร่างกาย) และ
หลีกเลี่ยงการกระตุน้ ซึ่งพืน้ฐานในการศึกษาคน้ควา้เป็นใน 3ล าดบั แรกรวมเป็นหนึ่งในโครงสรา้ง
การกระตุน้ 

Eills and Witt (1984 as cited in Ragheb, 2012, pp. 302 – 303)  ได้ก ล่ าวถึ ง 
โครงสรา้งการวดัแรงขบัมาจากการมีอิสระในการใชเ้วลาว่าง 4 ประการไดแ้ก่ 1) ความสามารถใน
การรบัรู ้2) ความสามารถในการควบคมุตนเอง 3) แรงจงูใจภายใน และ 4) ความสนกุสนาน 

Wessinger and Bandalos ( 1995 as cited in Ragheb, 2012, pp.  302-303) 
กลา่วว่า สญัชาตญาณแรงจงูใจการใชเ้วลาว่างมี 4ระดบัดงันี ้ 

1. การยบัยัง้ ควบคมุตนเอง 
2. ความสามารถ 
3. ความรบัผิดชอบ 
4. สิ่งกระตุน้ 

สรุปไดว้่าแรงจูงใจการใชเ้วลาว่างนัน้จะตอ้งมีแรงขบัฝนการแสวงหากิจกรรมการใช้
เวลาว่างและยังต้องมีความพึ่งพอใจเนื่องจากเป็นการหลีกหนีจากการใช้ชีวิตประจ าวันและ       
การพกัผ่อนอย่างแทจ้รงิ 
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2.8 การวัดแรงจูงใจ 
ดีชี และไรอนั (Deci and Ryan, 1990) ไดพ้ฒันาทฤษฎีการประเมินทางการคิดของ

แรงจงูใจ จากแนวคิดนีดี้ซีและไรอนัไดพ้ฒันาการวดัคณุลกัษณะเพื่อประเมินสาเหตขุองพฤติกรรม
ของผูใ้หญ่ ชื่อ General Causality Orientation Scaie ซึ่งประกอบดว้ยมาตรการย่อย 3 มาตรการ
ที่มีการใหค้ะแนนเป็นอิสระต่อกนั ไดแ้ก่  

(1) มาตราวัดความเป็นตัวเอง (autonomy oriention) บุคคลที่ ได้คะแนนสุงใน
มาตรานีเ้ป็นผูม้ีประสบการณเ์ลือกสงูที่เก่ียวขอ้งกบัการริเริ่มและก าหนดพฤติกรรมของตนเอง บุคคล

เหล่ านี ้ เชื่ อว่าตัวเองเป็นจุดเริ่มต้น  (Origins) ของพฤติกรรมในระบบของเดอเดอซาร์มส ์                      
(deCharm,1968) ซึ่งหมายความว่าบุคคลเหล่านีม้ีการรบัรส้าเหตมุาจากภายในตวัเอง  

(2) มาตรการควบคมุ (control oriention) บุคคลที่ไดค้ะแนนสงุมองในมาตรานีม้อง
โลกซึ่งอาจจะเป็นสภาพแวดลอ้มหรือสิ่งที่อยู่ในตวัเองเป็นสิ่งที่ควบคมุพฤติกรรมของบคุคลเหล่านีใ้น
ระบบของเดอซารม์ส ์คือ การจองจ าผลลพัธ ์(pawn) 

(3) มาตราที่ ไม่ใช่ส่วนบุคคล (impersonal oriention) บุคคลที่ ได้คะแนนสุงใน
มาตรานีม้ีประสบการณว์่าพฤติกรรมของเขาอยู่นอกเหนือการควบคมุของเขา เหมือนถกูจ าน า  

ดีซีและไรอันไม่ได้เสนอมาตราการวัดของเข้าว่าเป็นการวัดแรงจูงใจภายในและ
ภายนอก แต่ดีซีและไรอันไดพ้ยากรรค์วามสมัพันธ์ระหว่างสาเหตุและแรงจูงใจภายใน -ภายนอก 
โดยเสนอแนะว่าบุคคลที่มีแนวทางเป็นตัวของตัวเองมักจะถูกจูงใจภายใน และบุคคลที่มีแนว
ทางการควบคมุมกัจะถูกจูงใจภายนอก เช่นเดียวกบับุคคลที่มีแนวทางที่ไม่ใช่ส่วนบุคคลมักจะถูก
จงูใจภายนอกถึงแมข้อ้มลูในสว่นนีย้งัไม่ชดัเจนนกั 

อรพินทร ์ชูชม และคณะ (2542) ไดส้รา้งแบบวัดแรงจูงใจภายในที่สรา้งขึน้เพื่อวัด
พฤติกรรมต่าง ๆ ที่แสดงออกถึงลกัษณะของการที่บุคคลมีแรงจุงใจภายโดยสรา้งแบบวดัแรงจูงใจ
ภายในที่ประกอบดว้ย 5ดา้น ไดแ้ก่ ความตอ้งการสิ่งที่ทา้ทาย ความสนใจ- เพลิดเพลิน ความเป็น
ตวัของตัวเอง ความตอ้งการมีความสามารถและความมุ่งมั่น ซึ่งแบ่งมาตรประมาณค่า 5 ระดับ 
ตัง้แต่ระดับ จริง ค่อนขา้งจริง  ไม่แน่ใจ ค่อนขา้งไม่จริง และไม่จริงตามล าดับ มีค่าความเชื่อมั่น 
แบบคงท่ีภายในดว้ยสมัประสิทธิ์อลัฟา ค่าความเชื่อมั่นท่ี .83 

แบรแ์ละราเกส Bearb and Ragheb (1983) ไดพ้ฒันา Scale เครื่องมือส าหรบัใชว้ดั
แรงจูงใจในการใช้เวลาว่าง จากปัจจัยในการวิเคราะห์ พบว่าแรงจูงใจในการใช้เวลาว่าง  
แบ่งออกเป็น 4 ปัจจยัหลกัใหญ่ ๆ โดยท าการรวม 48 ขอ้ ใหอ้ยุ่ใน 4 ปัจจยัหลกัของแรงจงูใจการใช้
เวลาว่าง 
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ประกอบดว้ย  
1.ดา้นสติปัญญา 
2.ดา้นสงัคม 
3.ดา้นความสามารถ ความช านาญ  
4.ดา้นสภาวะกระตุน้ – การหลีกเลี่ยง 

ส าหรบัส่วนปัจจยัดา้นสติปัญญา นัน้ การประเมินแรงจูงใจการใชเ้วลาว่างของแต่ละ
บคุคลคือ แรงจงูใจการมีส่วนรว่มในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ในเวลาว่าง มีกิจกรรมที่ท าเก่ียวกบัดา้น
จิตใจ เช่น การเรียนรู ้การคน้พบ การส ารวจ การคิดคน้ และการจิตนาการ เป็นตน้ 

ดา้นสังคม พบว่า แรงจูงใจในการมีส่วนร่วมมักเกิดจากเหตุผลทางสังคม ทั้งยัง
รวมถึงปัจจยัความตอ้งการมิตรภาพและการตอ้งการความเครพจากผูอ่ื้น 

ด้านความสามารถและความช านาญนั้น สัมพันธ์กับกิจกรรมเพื่อท าให้เกิด
ความส าเรจ็ ความทา้ทา้ยและ การแข่งขนั 

ดา้นสภาวะกระตุน้ – การหลีกเลี่ยง พบว่าการประเมินแรงจูงใจในการใชเ้วลาว่าง
เปน้แรงผลกัดนัใหเ้กิดการหนีและออกจากสถานการณท์ี่มีการกระตุน้ในชีวิตสงู 

แบรแ์ละราเกส Bearb and Ragheb (1983) ไดใ้หร้ายการแรงจูงใจการใชเ้วลาวาง
แบ่งออกเป็น 4 ปัจจยัดงันี ้

1.ดา้นสติปัญญา 
1.1 .ใชอ้ธิบายความสนใจในตวับุคคล 
1.2 .ใชค้น้หาสภาวะการะตุน้ 
1.3. สรา้งสิ่งที่มีความหมายใหก้บัตวัเอง 
1.4. เรียนรูส้ิ่งที่อยู่รอบตวัเอง 
1.5. เพื่อตอบสนองความตอ้งการดา้นความอยากรู ้
1.6. ส ารวจความคิดใหม่ๆ  
1.7. เรียนรูเ้ก่ียวกบัตวัเอง 
1.8. อธิบายความรูต้วัเอง 
1.9. คน้พบสิ่งใหม่ๆ 
1.10. ท าใหเ้กิดความคิดรเิริ่มสรา้งสรรค ์
1.11. ท าใหเ้กิดตน้ฉบบั 
1.12. ท าใหเ้กิดการใชจ้ิตนาการ 
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2.ดา้นสงัคม 
2.1 .ท าใหเ้กิดสิ่งอ่ืน 
2.2 .เพื่อสรา้งมิตรภาพกบับุคคลอ่ืน 
2.3. มีปฎิสมัพนัธก์บับคุคลอ่ืน 
2.4 พฒันามิตรภาพใหแ้น่นแฟ้น 
2.5. เพื่อพบปะสิ่งใหม่ๆ และผูค้นหลากหลาย 
2.6. เพื่อช่วยเหลือผูอ่ื้น  
2.7. เป็นตวัอย่างในการกระท าสิ่งดีๆ 
2.8. แลกเปลี่ยนความคิด ความรูส้กึ หรือทกัษะต่างๆ ต่อผุอ่ื้น 
2.9. เพื่อจงูใจผูอ่ื้น 
2.10. ท าใหเ้กิดความาสามารถและทกัษะทางสงัคม 
2.11. ไดร้บัความรูส้กึมีสว่นรว่ม 
2.12. ไดร้บัความเคารพจากผูอ่ื้น 

3. ดา้นความสามารถ ความข านาญ 
3.1 .รบัรูถ้ึงความรูส้กึในการประสบผลส าเร็จ 
3.2 .มองเห็นความสามารถของตนเอง 
3.3. เพื่อทา้ทายความสามารถของฉนั 
3.4. เพราะฉนัสนกุในความเชี่ยวชาญในสิ่งที่ท า 
3.5. เพื่อท าในสิ่งเหลา่นัน้ใหดี้ 
3.6. พฒันาทกัษะและความช านาญในการท าสิ่งเหล่านัน้ 
3.7. เพื่อแข่งขนักบัผูอ่ื้น 
3.8. ท าใหเ้กิดการต่ืนตวั 
3.9. พฒันาทกัษะและความสามารถ 
3.10. เพื่อรกัษารูปทรงของร่างกาย 
3.11. เพื่อใชค้วามสามารถทางกายของฉนั 
3.12. เพื่อพฒันาสมรรถภาพทางกาย 

4. ดา้นภาวะกระตุน้หลีกเลี่ยง 
4.1 อยู่ในบรรยากาศเงียบสงบ 
4.2 หลีกเลี่ยงบรเิวณผูค้นหนาแน่น 
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4.3. เพื่อกา้วไปอย่างชา้ ๆ 
4.4 .เพราะบางเวลาชอบอยู่คนเดียว 
4.5. ผ่อนคลายรา่งกาย 
4.6. ผ่อนคลายจิตใจ  
4.7. หลีกเลี่ยงสภาวะที่รีบเรง่วุ่นวายในกิจกรรมประจ าวนั 
4.8. เพื่อพกัผ่อน 
4.9. ผ่อนคลายความตงึเครียด 
4.10. เพื่อท าบางสิ่งใหง้่ายขึน้ 
4.11. ท าใหเ้กิดอิสระแก่ตวัเอง 
4.12. หลีกเลี่ยงภาระหนา้ที่ที่รบัผิดชอบในชีวิตแระจ าวนั  

 
3.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสวนสาธารณะ 

3.1 ความหมายของสวนสาธารณะ 
ธนิต วงศศ์รีธลาลยั (2544, น. 14) ไดใ้หค้วามหมายว่าเป็นสถานที่จดัสรา้งขึน้โดยรฐั 

มีวัตถุประสงคเ์พื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจผ่อนคลายความตึงเครียดและยังเป็นสถานที่ออก
ก าลงักายของประชาชนโดยไม่มีการเก็บค่าบริการใด ๆ สวนสาธารณะนัน้จะตอ้งมีการจดัการภูมิ
ทัศน ์(Landscape) เพื่อใหเ้กิดความสวยงามร่มรื่น และยังมีสิ่งอ านวยการความสะดวกเพื่อการ
พักผ่อนหย่อนใจและตอบสนองความต้องการของประชาชนผูม้าใช้บริการ ซึ่งประกอบไปด้วย 
สนามหญ้า สระน า้ ตน้ไม ้ทั้งประเภทไมด้อก ไมป้ระดับ และที่นั่งเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ และ
การออกก าลงักายของประชาชน 

อ าภาพันธ ์เนื่องสุวรรณ (2546, น. 4) ไดใ้หค้วามหมายว่าสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
พืน้ที่ออกก าลงักายและเป็นพืน้ที่ศึกษาธรรมชาติ ที่มีการจัดแต่งสภาพภูมิทัศนไ์วอ้ย่างสวยงาม 
และพรอ้มเพียง ประชาชนไม่ตอ้งเสียค่าตอบแทนใด ๆ และยงัสามารถเขา้มาใชป้ระโยชนไ์ดอ้ย่าง
เท่าเทียมกนัโดยมีสิ่งอ านวยความสะดวกไวบ้ริการ 

อติพร พรหมทะสาร (2543) กล่าวว่า สวนสาธารณะ หมายถึง พืน้ที่ที่จดัสรา้งขึน้โดย
รฐัและทอ้งถิ่น เพื่อใหป้ระชาชนไดม้าพักผ่อนหย่อนใจและผ่อนคลายความเมื่อยลา้และความตึง
เครียดที่เกิดจากการท าภารกิจประจ าวนั เช่น การเดินเลน่ การพกัผ่อน การอ่านหนงัสือ ออกก าลงั
กาย หรือการเล่นกีฬา เป็นตน้ โดยไม่คิดค่าตอบแทน สามารถเขา้ไปใชบ้ริการไดต้ลอดเวลาที่เปิด
ท าการ ภายในบริเวรสวนจะมีการจัดระเบียบและตกแต่ง ไวส้วยงามดว้ยตน้ไมด้อกไม ้และยังมี
ความ   รม่รื่น พรอ้มทัง้สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ไวบ้รกิาร เช่นหอ้งน า้ แสงไฟ เป็นตน้ 
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วิพงษ์ชยั รอ้งขนัแกว้ (2557) กล่าวว่า สวนสาธารณะเป็นแหล่งนนัทนาการในชุมชน 
เป็นสถานที่ที่พกัผ่อนหย่อนใจและประกอบกิจกรรมนนัทนาการต่างๆ โดยรฐัเป็นเจา้ของหรือสรา้ง
โดยภาคเอกชนแลว้มอบใหแ้ก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย โดยไม่มีการเก็บค่าบริการใดๆ และมีการ
ตกแต่งพืน้ที่ไวอ้ย่างสวยงามประกอบดว้ย ตน้ไม ้ทัง้ไมด้อก ไมป้ระดบั สระน า้ สนามหญ้า พรอ้ม
กับสิ่งอ านวยความสะดวกไวค้อยบริการแก่ประชาชน ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่นักนันทนาการ
จะตอ้งพฒันาสวนสาธารณะเป็นแหล่งนนัทนาการที่มีความพรอ้ม สามารถดงึดดูคนมาท ากิจกรรม
นันทนาการและต้องอาศัยกระบวนการจัดการพื ้นที่ทางนันทนาการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งได้แก่ 
สนามเล่น สนามกีฬา สระว่ายน า้ ลานอเนกประสงค์ ฐานการออกก าลังกาย พิพิธภัณฑ์ และ
บรเิวณพกัผ่อนหย่อนใจ เพื่อใหส้วนสาธารณะมีความพรอ้มใหบ้รกิารแก่คนในชมุชน  

ดงันัน้จึงสรุปไดว้่า สถานที่ที่สรา้งขึน้ โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อใหเ้ป็นที่พกัผ่อนหย่อนใจ
ส าหรบัประชาชน ทั่วไป และเป็นที่ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเดินเล่น การพกัผ่อน การออก
ก าลังกาย โดยมีการจัดแต่งบริเวณไวอ้ย่าง สวยงาม พร้อมกับสิ่งอ านวยความสะดวกไว ้คอย
บรกิารแก่ประชาชน 

3.2 ประเภทของสวนสาธารณะ 
มีหลายหน่วยงานได้แบ่งประเภทของสวนสาธารณะไว้หลายรูปแบบ ส านักงาน

สวนสาธารณะ ส านักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ได้แบ่งสวนสาธารณะตามลักษณะ พืน้ที่ 
วัตถุประสงค์ของการใช้พื ้นที่  โดยแบ่งประเภทของสวนสาธารณะออกเป็น 6 ประเภท ดังนี ้
(ส านกังานสวนสาธารณะ. 2546).   

1.2.1 สวนหย่อมขนาดเล็กย่านชุมชน หรือสวนใกลบ้้าน (Pocket Park หรือ Mini 
Tot Park) มีขนาดพืน้ที่ไม่เกิน 2 ไร่ รศัมีการให้บริการในวงรอบประมาณ 1 กิโลเมตร ให้บริการใน 
ระยะเดินเขา้ถึงใชเ้วลา 5-10 นาทีอาจอยู่ระหว่างอาคารใชเ้ป็นสนามเด็กเล่น สถานที่ออกก าลงักาย 
และพบปะสงัสรรคข์องประชาชนทกุวยั 

1.2.2 สวนหมู่บา้น สวนละแวกบา้น (Neighborhood Park) มีขนาดพืน้ที่มากกว่า 
2 ไร่แต่ไม่เกิน 25 ไร่ รศัมีการใหบ้ริการในวงรอบประมาณ 1-3 กิโลเมตร เป็นสวนส าหรบัผูอ้ยู่อาศัย 
ละแวกนัน้ มีสิ่งอ านวยความสะดวกมากกว่าสวนระดบั 1  

1.2.3 สวนชุมชน (Community) มีขนาดพื ้นที่  มากกว่า 25 ไร่แต่ไม่เกิน 125 ไร ่ 
รศัมี การใหบ้ริการในวงรอบประมาณ 3-8 กิโลเมตร มีสิ่งอ านวยความสะดวกมากกว่าสวนระดับ 1 
และ 2 มีที่เลน่กีฬา พืน้ที่พกัผ่อนชมธรรมชาติที่สวยงาม  
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1.2.4 สวนสาธารณะขนาดกลาง สวนระดับเขตหรือย่าน (District Park) มีขนาด 
มากกว่า 125-500 ไร่ การใหบ้รกิารในวงรอบมากกว่า 8 กิโลเมตร ใหบ้ริการทัง้ผูเ้ดินเทา้ เขา้ถึงและผู้
อยู่ในระยะไกล เดินทางเขา้ถึงดว้ยระบบขนส่งมวลชนหรือรถยนต ์มีสิ่งอ านวยความ สะดวกที่ไม่มีใน
สวนระดับทที่ 1, 2, 3 เช่น ที่ปิคนิค ลานเอนกประสงคแ์ละบริเวณที่มีลกัษณะเฉพาะ เช่น บึงน า้ ล  า
ธาร สวนดอกไมข้นาดใหญ่ 

1.2.5 สวนสาธารณะขนาดใหญ่ (Metro Park) หรือสวนสาธารณะระดับเมือง (City 
Park) มีขนาดพืน้ที่มากกว่า 500 ไร ่รศัมีการใหบ้รกิารในวงรอบแก่คนทัง้เมือง และในพืน้ใกลเ้คียงใน 
เขตอิทธิพลของเมือง มีลานกวา้งเพื่อจัดงาน ผูใ้ชบ้ริการเดินทางมาจากทั่วกรุงเทพมหานครและใช ้
เวลาพกัผ่อนมากกว่าครึง่วนัมีกิจกรรมหลายหลากดงึดดูความสนใจนอกเหนือจากสวนระดบัล่าง  

1.2.6 สวนถนน (Street Park) ความกวา้งของพืน้ที่ไม่นอ้ยกว่า 3 เมตร ความยาวไม่ 
จ ากดั แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ สวนไหล่ทาง สวนเกาะกลางถนน และสวนทางแยก 1.2.7 สวนเฉพาะ
ทาง หรือสวนเอนกประสงค ์(Special Purpose Park) ไม่จ ากัด ขนาดพืน้ที่ เช่น สวนประวัติศาสตร์
สวนวฒันธรรม สวนสนามกีฬา 

ส านักผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งไดแ้บ่งประเภทของสวนสาธารณะออกเป็น 6 
ประเภท โดยแบ่งตามล าดบัขัน้ของสวนสาธารณะ (ส านกัผงัเมือง. 2537) ดงันี ้

1. สวนระดบัละแวกบา้น (Neighborhood Park) 
2. สวนระดบัชมุชน (Community Park) 
3. สวนระดบัย่าน (District Park) 
4. สวนระดบัเมือง (City Park) 
5. สวนระดบัภาค (Regional Park) 
6. พืน้ที่สีเขียวอ่ืน  

เดชา บุญค า้ (2544) ไดก้ลา่วว่าการจดัระดบัของสวนสาธารณะ โดยการจ าแนกตาม
ประโยชนก์ารใชส้อย  

1. สวนสาธารณะระดับชุมชน ส่วนใหญ่จะอยู่ในย่านพักอาศยั การเขา้ถึงที่สะดวก
และปลอดภยั จึงเป็นสิ่งส าคญัของผูใ้ช ้เพื่อใหผู้ใ้ชง้านที่มีเวลาว่างสามารถเขา้ใชไ้ดต้ลอดเวลา ผูใ้ช้
ส่วนใหญ่จึง เป็นเด็ก วยัรุ่น แม่บา้น จึงควรจดัใหม้ีสนามเด็กเล่นกระจายอยู่ตามจุดต่าง ๆ ในชุมชน
ซึ่งใน 1 ชุมชน อาจมีจ านวนมากกว่า 1 แห่งขึน้ไปอยู่ที่ขนาดชุมชน การสรา้งสวนสาธารณะระดับ
ชมุชน จะเนน้ใหม้ีลานกีฬาในการท ากิจกรรมนนัทนาการส าหรบัวยัรุน่การใหม้ากที่สดุ เพื่อสง่เสริมให้
เด็กและเยาวช์น ใชเ้วลาว่างในการ พฒันารา่งกาย และจิตใจไดอ้ย่างเหมาะสม  
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2. สวนสาธารณะระดบัเมือง เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซึ่งมีองคป์ระกอบมาก
ใหญ่กว่า สวนสาธารณะ ระดับชุมชน ผู้ใชง้านจะเขา้มาจากหลายส่วนของพื ้นที่  เพื่อท ากิจกรรม
นันทนาการ และพักผ่อนหย่อนใจ ผู้ใช้งานมักจะมากับครอบครวั หรือมาเป็นกลุ่ม ใช้งานอยู่ ใน
สวนสาธารณะเป็นเวลานาน สวนสาธารณะระดบัเมืองคนอยู่เยอะนอ้ยกว่ากว่าสวนระดบัชุมชน เนน้
กิจกรรมใหท้ ามากว่าสวนสาธารณชมุชน 

3. สวนสาธารณะลกัษณะพิเศษ จะเป็นสวนสาธารณะที่มีผูค้นหลากหลายเขา้มา
ใชบ้รกิาร โดยจะมีลกัษณะพิเศษ เช่น สวนสตัว ์สวนพฤกษศาสตร ์เป็นตน้ 

 4. สวนสาธารณะขนาดหย่อมในเมือง มักจะพบได้ที่ย่านการค้าหรือย่านธุรกิจ
ส าคญัๆ นอกเหนือจากย่านพกัอาศยัส่วนมากจะมีขนาดปานกลางไปจนถึงขนาดเล็ก มีการใชง้านใน
ระยะเวลา สัน้ ๆ ซึ่งเป็นพืน้ที่ระดบัเล็กในการแวะมาพบปะ สงัสรรคส์ของคนกลุม่คน  

5. วนอทุยาน อทุยานประวติัศาสตรแ์ละอทุยานแห่งชาติ เป็นสวนสาธารณะจะมีสิ่ง
พิเศษเฉพาะตัว ที่ เป็นสิ่งดึงดูดความสนใจ เช่น มีความสวยงามตามธรรมชาติ เป็นพื ้นที่ที่มี
ความส าคัญทางประวัติศาสตร ์และให้ความรูส้ึกที่แปลกใหม่ในสิ่งที่พบเห็น โดยปัจจุบันพื ้นที่
ดงักล่าวไดร้บัความสนใจจากนกัท่องเที่ยวทัง้ใน และนอกพืน้ที่ ซึ่งพืน้ที่บางแห่งไดถู้กพัฒนาใหเ้ป็น
แหล่งท่องเที่ยวจากธรรมชาติ และมีผูเ้ขา้ไป พักผ่อนในวนัหยุดกบัครอบครวัหรือกลุ่มคนเป็นจ านวน
มาก 

ดงันัน้จึงสรุปไดว้่า ประเภทของสวนสาธารระนัน้จะแบ่งตามขนาดพืน้ที่ หรืออาจจะ
แบ่งตามลกัษณะการใชง้าน เช่นสวนสาธารณะหมู่บา้น จะเป็นแหล่งที่ประชาชนภายในชุมชนใช้
เป็นสถานที่พกัผ่อนหย่อนใจและคลายเครียดดว้ยการ เล่นกีฬาหรือท ากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม
ใหเ้ด็กและเยาวช์น และคนทุกเพศทุกวัย ไดใ้ชเ้วลาว่างในการ พัฒนาร่างกาย และจิตใจไดอ้ย่าง
เหมาะสม ด้วยการออกก าลัง (Active) และการพักผ่อน (Passive) ดังนั้นจึงประชาชนสามารถ
เขา้ถึงดว้ยการเดินเทา้ หรือมีการควบคมุปรมิาณรถยนต ์ 
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3.3 คุณค่าของสวนสาธารณะ 
เพิ่มศกัดิ ์วรรลยางกรู (2547: 143) ไดก้ลา่วถึง คณุค่าของสวนสาธารณะไวว้่า  

1. เป็นสถานที่ใหค้นใชส้รา้งความสมบูรณ์ใหแ้ก่คนในชุมชนทั้งทางร่างกายและ
จิตใจ  

2. เป็นสถานที่ป้องกันการบุกรุกท าลายธรรมชาติ ขณะเดียวกันก็เป็นสถานที่
สง่เสรมิใหม้ีธรรมชาติที่สมดลุกนัเอง 

3. เป็นสถานที่กระตุน้ใหม้ีการศกึษาที่ดีขึน้ รวมทัง้ช่วยสง่เสริมการพฒันาเศรษฐกิจ
ในทางที่ถกูตอ้ง 

จากการศึกษาเอกสารทางวิชาการและงานวิจัยในเรื่องสวนสาธารณะ พบว่า 
สวนสาธารณะมีคณุค่าต่อประชาชนและชมุชน ดงันี ้(ส  านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา. 2548; วิ
พงษช์ยั รอ้งขนัแกว้. 2550) 

1. สวนสาธารณะเป็นสถานที่ที่ท าใหเ้กิดความสมดุลระหว่างธรรมชาติและชุมชน 
ท าให้ในชุมชนมีพืน้ที่สีเขียว เป็นสถานที่ที่ท าใหส้ิ่งมีชีวิตไม่ว่า คน สัตว ์พืช และระบบนิเวศต่างๆ 
สามารถด ารงอยู่และพึงพาอาศัยกันต่อไปได้และท าให้คนได้อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ นอกจากนี ้
สวนสาธารณะยงัเป็นแหล่งอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ ไดแ้ก่ ดิน น า้ อากาศ สตัว ์และพืช ไม่ใหถู้ก
ท าลาย เป็นท่ีฟอกอากาศบรสิทุธิ์ ปอ้งกนัอากาศเสียใหแ้ก่ชมุชนเมือง   

2. สวนสาธารณะเป็นสถานที่ทางธรรมชาติที่ใชพ้ักผ่อนหย่อนใจจากการเรียนและ
การท างานเป็นสถานที่ออกก าลังกาย และท ากิจกรรมนันทนาการ สรา้งความสมบูรณ์แก่คนทั้ง
รา่งกายและจิตใจ เป็นสถานท่ีท่ีท าใหค้นเมืองไดส้ดูอากาศบรสิทุธิ์ 

3. สวนสาธารณะเป็นแหลง่การเรียนรูต้ลอดชีวิตที่ส  าคญัของคนในชุมชนและสงัคม 
เป็นสถานที่ที่ท าให้คนได้เรียนรูจ้ากธรรมชาติ และในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ได้จัด
สวนสาธารณะไวเ้ป็นหนึ่งในแหล่งการเรียนรูต้ลอดชีวิต ซึ่งอยู่ในมาตรา 25 กล่าวว่า รฐัตอ้งส่งเสริม
การด าเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรูต้ลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ หองสมุดประชาชน 
พิพิธภณัฑ ์หอศิลป์ สวนสตัว ์สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร ์อุทยาน วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
ศูนย์กีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรูอ่ื้นอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
นอกจากที่ไดก้ล่าวมาในขา้งตน้นัน้ สวนสาธารณะยงัช่วยป้องกันทรพัยากรธรรมชาติที่เป็นประโยชน์
ต่อผูค้นมิใหสู้ญไป มีที่ว่างส าหรบัปลูกตน้ไม้ ช่วยป้องกันไม่ใหเ้กิดอากาศเสีย ช่วยใหค้นไดส้งัเกต
และใกลช้ิดกับธรรมชาติ รูซ้ึง้ถึงความสวยงาม นอกจากนีส้วนสาธารณะยังส่งผลดีต่อเศรษฐกิจใน
เมือง นอกจากค่าแรงงานที่จ  าเป็นต่อการบ ารุงรกัษาสวนสาธารณะแลว้ รายไดต่้างๆ จะเกิดขึน้จาก
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การขายอาหาร น า้มนัรถยนต ์อปุกรณต่์างๆ และเครื่องกีฬาเพื่อการพกัผ่อน ตลอดจนการเก็บค่าผ่าน
ประตูช่วยท าใหธุ้รกิจบางประเภทเติบโตขึน้ เช่น ธุรกิจผลิตเครื่องเรือใบ ธุรกิจน า้อดัลม อ่ืนๆ เป็นตน้ 
สิ่งเหลา่นีส้ามารถท าใหเ้มืองบางเมืองพึ่งพาตวัเองอยู่ไดด้ว้ยการท่องเที่ยวได ้สิ่งเหลา่นีเ้ป็นเพียงส่วน
นอ้ยที่แสดงใหเ้ห็นผลดีของการมีสวนสาธารณะที่ในชมุชน  

3.4 คุณลักษณะทีด่ีของสวนสาธารณะ 
จรสัพิมพ ์บุญญานนัต ์(2547) ไดก้ล่าวถึงเรื่องเก่ียวกบัการออกแบบสวนสาธารณะที่

ดี สวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ประสบความส าเร็จนั้น การออกแบบตอ้งอาศัย
ความ รว่มมือกนัของหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ท าความเขา้ใจถึงความตอ้งการของคนในชุมชน 
และ หนา้ที่ที่สวนสาธารณะจะใหบ้ริการแก่กลุ่มคนเหล่านั้น สวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจใน ชุมชน เป็นสถานที่ส  าคญัที่สามารถใหผู้ค้นไดเ้ขา้มาพบประสบการณท์ี่แตกต่างจากใน
ชีวิตประจ าวัน ไดพ้บบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติและมุมมองที่สงบใหพ้ืน้ที่ในการท ากิจกรรมที่
หลากหลาย เช่น เดิน หรือวิ่งออกก าลังกาย ดูนก รบัประทานอาหารกลางวัน จิบกาแฟ หรือนั่ง
พกัผ่อน 

เอือ้มพร วีสมหมาย (2527, น. 34-39) ไดก้ลา่วว่าลกัษณะของสวนสาธารณะที่ดี  
1. การใหค้วามสะดวกแกผูม้าใชง้าน – มักมีป้ายติดเพื่อแสดงการบอกว่าทางเขา้

หรือทางออก มีแผนที่ หรือแผนผังแสดงขอบเขต และต าแหน่งต่าง ๆ ของ สวนสาธารณะเพื่อใหผู้ม้า
ใชบ้ริการสามารถทราบไดว้่าควรจะไปที่ใดก่อน - ถนนภายในสวนสาธารณะควรมี ขนาด ความกวา้ง 
ส่วนโคง้ และ สดัส่วนต่าง ๆ ตามมาตรฐานทั่วไป เพื่อใหค้วามปลอดภัยในการขับขี่ มีที่จอดรถ และ
ตน้ไม้ที่ร่มรื่น สองขา้งทาง เพื่อความสบายใจแก่ผู้ใชส้ถานที่ - มีถังขยะ และห้องน า้สาธารณะให้
เพียงพอต่อความตอ้งการ การเขา้มาใชง้านภายในพืน้ที่ - มีศนูยใ์หบ้รกิารสอบถามหรือใหค้ าแนะน า 
และใหค้วามช่วยเหลือแก่ ผูท้ี่เขา้มาใชบ้รกิาร  

2. ใหค้วามปลอดภัย - การจัดเจา้หน้าที่รกัษาความปลอดภัย (ร.ป.ภ.) - แสงไฟที่
สว่างยามค ่าคืนที่เพียงพอ - การเปิดทางเขา้ออกเพียงทางเดียวเพื่อความปลอดภัย - การแจง้เตือน
ทางสญัลกัษณต่์างๆเพื่อกันอุบติัเหตุ เช่น ถนนลื่น หรือสตัวป่์า - ท ารัว้กั้นในบริเวณที่ปลอดภัย กั้น
ริมแม่น้ าเมื่อส่วนนั้นอยู่ใกล้สนาม เด็กเล่น - แยกถนนและทางเดินอย่างเด็ดขาด - ส  ารวจและ
ซ่อมแซมสถานที่และอุปกรณ์ต่าง ๆ อยู่เสมอ เช่น เครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น สะพาน เก้าอี ้- ตรวจ
ตราสายไฟ และปลั๊กไฟ - ตัดแต่งตน้ไมท้ี่มีกิ่งแหง้ตาย หรือแต่งพุ่มไมเ้สมอ ไม่ใหท้ึบจนเกินไป - ควร
มีหน่วยพยาบาล  
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3. มีการดูแลรกัษาที่ดี – ท าความสะอาดอย่างสม ่าเสมอ เช่น เก็บขยะ กวาดถนน 
กวาดสนาม เป็นตน้ - ตดัหญา้ ตดัแต่งทรงพุ่มตน้ไม ้- ใหปุ้๋ ย รดน า้ พรวนดิน และฉีดยากนัโรคแมลง - 
มีการปลกูตน้ไมท้ดแทนไมเ้ดิมที่ตายไป หรือก าลงัจะตาย - ซ่อมแซมอปุกรณ ์เช่น ท่าสีเกา้อี ้ติดป้าย 
หรือท ารัว้ใหม่ - ชักชวนให้ประชาชนรูจ้ักช่วยกันรกัษาความสะอาด – อนุรกัษ์สภาพแวดล้อมที่
สวยงามตามธรรมชาติไวใ้หดี้ยิ่งขึน้ 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2548) ไดก้ล่าวถึงสวนสาธารณะที่ดีว่าควรมี
ลกัษณะที่ดี 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการใหค้วามสะดวก ดา้นความปลอดภยั ดา้นการดแูลรกัษา โดยทัง้ 
3 ดา้นมีรายละเอียดดงันี ้

1. ดา้นการใหค้วามสะดวก 
1.1 มีปา้ยบอกชื่อสวนสาธารณะบรเิวณประตทูางเขา้ทั่วไป 
1.2 มีแผนที่หรือแผนผงัแสดงขอบเขตและต าแหน่งของสวนสาธารณะ เพื่อใหผู้ ้

มาใชบ้รกิารทราบว่าควรไปที่ใดก่อน 
1.3 ถนนภายในสวนสาธารณะควรมีขนาดความกวา้ง ส่วนโค้ง และสัดส่วน

ตามมาตรฐานทั่วไป เพื่อใหค้วามปลอดภยัในการขบัขี่ มีที่จอดรถ และมีตน้ไมร้่มรื่นสองขา้งทาง เพื่อ
ความสวยงามและความสบายใจของผูใ้ชส้ถานที่ 

1.4 มีถงัขยะ สขุาใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการของผูใ้ช ้
1.5 มีศนูยใ์หค้  าแนะน าและใหบ้รกิาร 

2. ดา้นความปลอดภยั 
2.1 มียามรกัษาการณ ์
2.2 มีแสงสว่างในเวลากลางคืน 
2.3. มีประตเูขา้ออกไม่มากนกั ในเวลากลางคืนควรเปิดประตเูดียว 
2.4. มีรัว้กั้นในบริเวณที่ไม่ปลอดภัย เช่น กัน้ริมแม่น า้เมื่อสวนนัน้อยู่ใกลส้นาม

เด็กเลน่ 
2.5 ตรวจตราสายไฟและปลั๊กไฟอย่างสม ่าเสมอ 
2.6 ตดัตน้ไมท้ี่มีกิ่งแหง้หรือแต่งพุ่มไมอ้ย่างสม ่าเสมอเพื่อไม่ใหม้ืดทึบเกินไป 
2.7 ควรมีหน่วยพยาบาล 

3. ดา้นการดแูลรกัษา 
3.1 ท าความสะอาดสม ่าเสมอ เช่น เก็บขยะ กวาดถนนกวาดสนาม เป็นตน้ 
3.2 ตดัหญา้ ตดัแต่งทรงพุ่มของตน้ไม ้
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3.3 ใหปุ้๋ ย รดน า้พรวนดิน และฉีดยากนัแมลง 
3.4 มีการปลกูตน้ไมท้ดแทนไมเ้ดิมที่ตายไปหรือก าลงัจะตาย 
3.5 ซ่อมแซมอปุกรณ ์เช่น ทาสีเกา้อี ้ติดปา้ย หรือท ารัว้ใหม่ 
3.6 ชดัชวนใหป้ระชาชนรูจ้กัรกัษาความสะอาด 
3.7 อนรุกัษส์ภาพที่สวยงามตามธรรมชาติไวใ้หดี้ยิ่งขึน้ 

องคป์ระกอบส าคญัที่ขาดไม่ไดคื้อ “พืน้ที่ทางนนัทนาการ” ที่จดัไวใ้หค้นในเมืองหรือ
ชุมชนมาใช้บริการ โดยพื ้นที่ทางนันทนาการในสวนสาธารณะนั้นตามแนวคิดของ NRPA 
(National Recreation and Park Association. 2005) แ ล ะ  รั ส เ ซ ล ล์  ( Russell. 2005) 
ประกอบดว้ย สนามเล่น สนามกีฬา สระว่ายน า้ สถานที่ประกอบกิจกรรมทางน า้ เช่น พายเรือ 
พิพิธภัณฑ์ ลานอเนกประสงค ์พืน้ที่ปิกนิก ศูนยเ์ยาวชนหรือศูนยกี์ฬา ฐานออกก าลงักายต่างๆ 
เป็นตน้ 

ส าหรบัเกณฑม์าตรฐานในการประเมินคณุภาพและมาตรฐานการเป็นสว่นสาธารณะ
ที่ ดีนั้น  ส านักงานสวนสาธารณะ ส านักสิ่ งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ได้ก าหนดเกณฑ์
สวนสาธารณะน่ารื่นรมยไ์วด้งันี ้(ส  านกังานสวนสาธารณะ. 2556) 

รายการประเมินสวนสาธารณะ (ตวัชีว้ดัมาตรฐาน)  
1. มีการจดับรเิวณภายในสวนใหด้รูม่รื่นเพียงพอส าหรบัประชาชนผูม้าใชบ้รกิาร 
2. มีหน่วยงานหรือองคก์รรบัผิดชอบดูแลจัดกิจกรรมการออกก าลงักาย กีฬาและ

นนัทนาการ 
3. มีขอ้ความ ระเบียบปฏิบติั แผ่นป้ายแสดงแผนที่สวนและการแจง้ข่าวสารต่างๆ 

เก่ียวกับขอ้ปฏิบัติ ขอ้ความเตือนภัยเฉพาะจุดอันตรายภายในสวยสาธารณะและก าหนดเวลาปิด-
เปิดสวนสาธารณะ 

4. มีการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายหรือหอกระจายข่าว ใหค้วามรูแ้ก่ประชาชน 
เพื่อส่งเสริมการท ากิจกรรมสรา้งสุขภาพ เช่น การออกก าลงักาย และนันทนาการ เพื่อปลุกจิตส านึก
ใหป้ระชาชนรว่มกนัรกัษาสาธารณสมบติัและใชอ้ย่างรูค้ณุค่า 

5. มีสิ่งอ านวยความสะดวกภายในสวนสาธารณะอย่างเหมาะสม ไดแ้ก่ โต๊ะ มา้นั่ง 
ศาลาอเนกประสงค ์

6. มีลานอเนกประสงค์ที่แข็งแรง พื ้นเรียบ น ้าไม่ขัง  มีขนาดความกว้างยาว
พอเหมาะ สามารถใชเ้ดิน วิ่งออกก าลงักายได ้มีเครื่องหมายบอกทิศทาง 
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7. มีบริการห้องส้วมถูกหลักสุขาภิบาลอยู่ในสภาพดีไม่ช ารุด แยกเป็นสัดส่วน
ส าหรับเพศชาย-หญิง โดยมีข้อความหรือสัญลักษณ์ชัดเจนภายในสวนสาธารณะหรือบริเวณ
ใกลเ้คียง 

8. มีบรกิารน า้ใชท้ี่สะอาดเพียงพอส าหรบัผูม้าใชบ้รกิาร 
9. มีการจดัการมลูฝอยที่ถูกหลกัสขุาภิบาล 
10. มีสาธารณปูโภคเขา้ถึง 
11. มีอาคาร สถานที่ท าการขอ้ความ ระเบียบปฏิบติัการแจง้ข่าวสารต่างๆ เก่ียวกบั

ขอ้ปฏิบติัภายในสวนสาธารณะ และผูร้บัผิดชอบดแูล 
12. มีสนามเด็กเลน่ ซึ่งมีอปุกรณเ์ครื่องเลน่อยู่ในสภาพดีใชง้านไดไ้ม่ช ารุด 
13. มีสว้มจ านวนเพียงพอส าหรบัประชาชนผูม้าใชบ้ริการมีอ่างลา้งมือและสบู่ 
14. จดัใหม้ีชดุปฐมพยาบาลพรอ้มเจา้หนา้ที่ผูด้แูลบรกิารประชาชน 
15. มีสวนสขุภาพในบริเวณสวนสาธารณะตามมาตรฐานของการกีฬาแห่งประเทศ

ไทยที่มี 12 จดุฝึก 
16. มีสาธารณปูโภคเขา้ถึง เช่น โทรศพัท ์
17. มีกลุม่หรือชมรมสรา้งสขุภาพ เช่น การออกก าลงักาย ชมรมนนัทนาการ 
18. มีบรกิารตรวจสขุภาพเบือ้งตน้อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 
19. มีการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 
20. มีการจดัการน า้เสียที่ถกูหลกัสขุาภิบาล 
22. ไม่มีแหลง่เพาะพนัธุห์น ูแมลงวนั แมลงสาบ ยงุและไม่พบสนุขั 
23. มีเวทีเพื่อจดักิจกรรมการออกก าลงักาย 
24. มีหอ้งสว้ม หรือสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรบัคนชราหรือผูพ้ิการแบบนั่งราบ 

อย่างนอ้ย 1 ที่ 
25. ไม่พบผู้มาใช้สวนสาธารณะเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย  ในการประเมินแบ่งเกณฑ์

ประเมินออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
ปฏิบติัตามตวัชีว้ดัขอ้ที่ 1 – 10 ทกุขอ้รบัรองมาตรฐาน “ระดบัพืน้ฐาน” 
ปฏิบติัตามตวัชีว้ดัขอ้ที่ 1 – 18 ทกุขอ้รบัรองมาตรฐาน “ระดบัดี” 
ปฏิบติัตามตวัชีว้ดัขอ้ที่ 1 – 24 ทกุขอ้รบัรองมาตรฐาน “ระดบัดีมาก” 

สรุปไดว้่าสวนสาธารณะที่ดีและสถานที่พักผ่อนหย่อมใจที่ดีจะช่วยใหผู้ค้นรูส้ึกสด 
ชื่นและผ่อนคลาย รูส้ึกดีที่ไดไ้ปที่นั่น รูส้ึกอบอุ่นและเป็นส่วนหนึ่งกับสวน ไม่ใช่เพียงดา้นความ 
สวยงามอย่างเดียวที่ท าใหส้วนสาธารณะนัน้ประสบความส าเร็จ ความรูส้กึที่ผูเ้ขา้ใชไ้ดร้บัต่างหาก 
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ที่ ท าใหผู้ค้นเขา้ใชก้ารไดร้่วมกิจกรรมกับคนอ่ืน ๆ สถานที่เชื่อมโยงคนในชุมชนเขา้ดว้ยกัน เมื่อ
พวกเขา ใชเ้วลาดว้ยกนัในสถานท่ีสวนสาธารณะแห่งนัน้ 

 
4. สวนสาธารณวชิรเบญจทัศ 

ความเป็นมา 
ดว้ยการตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาสภาพแวดลอ้มในรูปการเพิ่มพืน้ที่      

สีเขียวในเมือง เพื่อยกระดบัมาตรฐานคณุภาพชีวิตของชาวกรุงเทพฯ ใหท้ดัเทียมมหานครใหญ่ใน
ภมูิภาค จึงเป็นที่มาของมติคณะรฐัมนตรี เมื่อวนัที่ 2 และ 29 มกราคม 2534 สมยัพลเอกชาติชาย 
ชุณหะวัณ ด ารงต าแหน่งนายกรฐัมนตรี ใหจ้ัดสรา้งสวนสาธารณะบนพืน้ที่ “สนามกอลฟ์รถไฟ” 
ที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม ส่วนแรก 140 ไร่ ใหส้รา้งเป็นสวนสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ส่วนท่ีเหลือ 375 ไร่ กรุงเทพมหานครรบัมอบที่ดินจากกระทรวงคมนาคม  
เมื่อวนัที่ 5 พฤศจิกายน 2541 และจ่ายค่าชดเชยใหก้ารรถไฟฯ จ านวน 555 ลา้นบาท และเริ่มเขา้
ปรบัปรุงพืน้ที่สนามกอลฟ์เดิมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2542 เดิมสวนสาธารณะแห่งนีป้ระชาชน 
รู ้จักในนามสวนรถไฟ  กรุงเทพมหานครได้ขอพระราชทานนามสวนแห่งนี ้จากสมเด็จ 
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานนามว่า 
“สวนวชิรเบญจทศั” เมื่อวนัที่ 9 สิงหาคม 2545 

องคป์ระกอบสวน 
ตึกสงูยริเวณพหลโยธินนัน้เป็นแหล่งที่ก่อใหเ้กิด ภาวะความเครียดของบุคคล จึงได้

ถือก าเนิด สวนสาธารณเพื่อเป็นประโยชนต่์อบุคคล และผูอ่ื้น และเพื่อตอ้งการพืน้ที่สีเขียว ในการ
ทีท าใหป้ระชาชนบรเิวณ 

“สวนวชิรเบญจทศั” จึงเป็นบทพิสจูนท์ี่ชดัเจนถึงบทบาทของสวนสาธารณะและพืน้ที่
สีเขียวที่มีคุณค่าต่อสิ่งแวดลอ้มและชีวิตคนกรุง เพราะเพียงก้าวแรกสู่สวนฯ จะรูส้ึกผ่อนคลาย  
ร่มรื่น เย็นสบาย ต่างจากความรอ้นระอทุี่แผดเผา อยู่ภายนอกและบรรยากาศที่ปะปนดว้ยไอเสีย 
ฝุ่ นควันจากยานยนตซ์ึ่งวนเวียนบนผิวจราจรที่คับคั่ง ราวกับไดม้าเยี่ยมโลกสีเขียวในวงลอ้มป่า
คอนกรีต สวนสาธารณะแห่งนีถู้กสรา้งในแนวคิด “สวนแห่งครอบครวั” ที่ตระเตรียมกิจกรรมหลาย
หลายไวด้ึงดูดความสนใจของสมาชิกทุกวัยในครอบครวัแทรกอยู่ตามจุดต่าง ๆ ในพืน้ที่เปิดโล่ง
กวา้งและเขียวขจี สดชื่น สบายตา ใหค้วามรูส้ึกอิสระ มีเนินหญา้สลบักบัพืน้ราบกวา้ง มีสิ่งอ านวย
ความสะดวกพืน้ฐานส าหรบัสวนสาธารณะครบครนั และเป็น “สวนสาธารณะในฝันของนักป่ัน
จกัรยาน” ดว้ยเสน้ทางจกัรยานระยะทาง 3.6 กิโมเมตร ลดัเลาะดงไม ้ไต่เนินไปรอบนอกสวน หรือ
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จะเลือกเดินชมธรรมชาติ วิ่งออกก าลังก็ท าได้ในเส้นทางใหญ่  (ส านักสวนสาธารณะ ส านัก
สิ่งแวดลอ้ม, 2550) 
 
5. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคนวัยท างาน 

5.1 ความหมายของคนวัยท างาน 
ประชากรวัยท างาน (นันทนา มาระเตร ,์ ม.ป.ป.)ในทางประชากรศาสตรไ์ดแ้บ่งกลุ่ม

ประชากรในประเทศต่าง ๆ ออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ ตามช่วงคือประชากรวยัเด็กหมายถึงผูท้ี่มีอายุ
ตั้งแต่แรกเกิดถึง 19 ปี ประชากรวัยท างานหมายถึงผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 20-60 ปีขึน้ไป โครงสรา้ง
ประชากรในประเทศไทยนั้นจากการส ารวจภาวการณ์ท างานของประชากรทั่วราชอาณาจักร       
โดยส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าในปี พ.ศ. 2544 ประเทศไทยมีจ านวนประชากรทั้งสิน้ 63      
ลา้นคน โดยประชากรกลุม่วยัท างานถือว่ามีอยู่ 34.6 ลา้นคน จากการแบ่งตามช่วงอายุ วยัท างาน 
ถือว่าเป็นกลุม่ประชากรที่ใหญ่ที่สดุของประเทศ 

ก าลงัคน (Manpower) ประกอบดว้ยประชากรที่ อยู่ในก าลงัแรงงาน ที่ไม่อยู่ในก าลงั
แรงงาน ซึ่งประชากรที่ อยู่ในก าลังแรงงานไดแ้ก่ประชากรวัยท างานทั้งที่มีงานท าและที่วางงาน 
สว่นประชากรที่ไม่อยู่ใน ก าลงัแรงงานไดแ้ก่ ผูไ้ม่มีงานท า ผูท้ี่ไม่ประสงคจ์ะท างานและผูท้ี่ไม่อยู่ใน
ก าลงัแรงงาน  

ก าลงัแรงงาน (Labour Force) คือ ประชากรวยัท างานที่มีอายอุยู่ในเกณฑท์ี่สามารถ
ท า ง าน ได้ ซึ่ ง ป ระ เท ศ ต่ า ง  ก า ห น ด อ า ยุ ป ระ ช าก รวั ย ท า ง าน ข อ งต น ต าม ส ภ าพ    
ทางเศรษฐกิจและสงัคม โดยค านึงถึงอายทุี่ ประเทศสว่นใหญ่มกัก าหนดอายวุยัท างานตัง้แต่ 15 ปี
ขึน้ไป แต่บางประเทศอาจก าหนดอายุสงูหรือต ่ากว่านีก้็ไดแ้ต่ไม่รวมประชากรที่ อยู่ในวยัท างานแต่
ไม่มีงานท า และไม่ประสงคจ์ะท างานและไม่อยู่ในก าลงัแรงงาน ภายใตต้วัชีว้ดัของ ILO (KILM 1) 
(ส านกัสถิติเศรษฐกิจและสงัคม ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2555)  

สรุปได้ว่าวัยท างานนั้นเป็นประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 20-60ปี โดยเป็นการแบ่งตาม
ประชากรทัง้หมดของประเทศไทย ซึ่งถือว่าวัยท างานนั้น เป็นวัยที่มีกลุ่มประชากรใหญ่ที่สุดของ
ประเทศ 

5.2 ลักษณะของคนวัยท างาน 
เอ็ดจิงตัน และคณะ (1998, pp. 147-150) ได้แบ่งผู้ใหญ่ออกเป็น ผูใ้หญ่ตอนต้น 

อายุ 18-30 ปีและผูใ้หญ่ตอนกลางอาย ุ31-50 ปี ซึ่งไดก้ล่าวว่า ผูใ้หญ่ในช่วงอายนุีน้ัน้จะมีการเริ่ม
สรา้งหลักฐาน มีงานท าหรืออาจจะมีกิจการของตนเอง ซึ่งสามารถท าได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเน้น
ออกไปท างานเต็มเวลาในครัง้แรกหรือบางคนยา้ยไปสรา้งรากฐานของตนเอง ส าหรบัคนอ่ืนอาจจะ
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มีการสรา้งเปลี่ยนแปลง เช่น การมีครอบครวั มีลกู ช่างเป็นช่วงวยัของผูใ้หญ่นัน้ยาวนานตัง้แต่อายุ 
20 ปี จนถึง 65 ปี ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มคนวัยท างานนีจ้ะแตกต่างออกไปจากทางดา้น 
โอกาส ความสนใจ และรูปแบบของการใชเ้วลาว่าง ซึ่งต่างกนัคือ ผูใ้หญ่ตอนตน้มีลกัษณะคือ  

1. มีความตอ้งการอิสระจากครอบครวัคือพ่อแม่และความสมัพนัธ ์การติดต่อกนั  
2. โครงการชีวิต คือการงาน สรา้งครอบครวั มีความเป็นมิตร 
3. จบการศึกษา กังวลในเรื่องอาชีพการงาน และการมีโอกาสที่ประสบความส าเร็จ

ในอาชีพการงาน 
4. มีบตัรประจ าตวั บตัรประกนัสงัคม 
5. พฒันาความสารถของตนเอง 
6. เนน้การคิดถึงเรื่องของอนาคต 

สรุปไดว้่าลกัษณะของคนวยัท างานนัน้จะขึน้อยู่  กับอายุโดยส่วนใหญ่เป็นวยัผูใ้หญ่
และการท าอาชีพการมีงาน และการลงทนุหาหลกัปักฐานเพื่อสรา้งเสริมการงานของตนนัน้ จะเริ่ม
สรา้งตัง้แต่วยัผูใ้หญ่คืออายุ 20 ปีขึน้ไป 
 
6. งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง  

6.1 งานวิจัยต่างประเทศ  
จากที่ผูว้ิจัยได้ศึกษาคน้ควา้งานวิจัยต่างประเทศด้านการใชเ้วลาว่าง ไดม้ีนักการ

ศกึษาและวิชาการท าการศึกษาและวิจยัในเรื่องนี ้ซึ่งผูว้ิจยัไดร้วบรวมงานวิจยัในส่วนที่เก่ียวขอ้งไว้
ดงันี ้

นีส (Nese, 2009, pp. 157-176) ได้ท าการศึกษาวิจัย ทดสอบการใช้เวลาว่างใน
ครอบครัว และความพึงพอใจในครอบครัวชาวตุรกี ผลการศึกษาพบว่า การใช้เวลาว่างใน
ครอบครวัมีความสอดคลอ้งกับความพึงพอใจของครอบครวัอย่างเห็นไดช้ัด ยิ่งไปกว่านัน้ การใช้
เวลาว่างในครอบครวัจะรวมไปถึงการเห็นคณุค่าของครอบครวั และส่งผลไปถึงความพึงพอใจกับ
ชีวิตครอบครวั รูปแบบทางสงัคมในการพึ่งพาอาศยักนัภายในครอบครวัจะเป็นการสนบัสนุนความ
สามคัคีในครอบครวั และความพงึพอใจ ดงัที่กลา่วไว ้ถึงความรูส้กึ ความสนิทสนม ซึ่งเป็นรากฐาน
ที่ส  าคัญส าหรบัระบบครอบครวัที่มักเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมสิ่งที่พบใน
การศึกษาครัง้นี ้คือ ครอบครวัในสังคมเมืองของชาวตุรกีจะมีส่วนร่วมกิจกรรมภายในครอบครวั
นอ้ย ผลการศึกษายงัพบอีกว่า การใชเ้วลาว่างของครอบครวัจะมีความสมัพันธ์อย่างสงูกับความ
พึงพอใจในครอบครัวการใช้เวลาว่างในครอบครัวจะมีบทบาทส าคัญกับความพึงพอใจใน
ครอบครวัชาวตรุกี  
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ซาราส และคณะ (Sarah et al., 2009, pp. 205-223) ได้ท าการศึกษาความ          
พึงพอใจ การใชเ้วลาว่างในครอบครวั และความพึงพอใจกับชีวิตครอบครวั ผลการศึกษาพบว่า 
ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการใชเ้วลาว่างทั้งหมด แปรผันตรงกับความพึงพอใจใน
ชีวิตครอบครวั 

โอลล์ิเพ็คคา (Olli-Pekka, 2006) ไดศ้ึกษาการท างาน – ความสมดุลของชาวยุโรป      
โดยศึกษาการเวลาว่างของแรงงานโดยแบ่งเป็นเวลาในการท างาน เวลาท างานบา้น และเวลา
พกัผ่อน พบว่าการใชเ้วลาในการท างานโดยใชก้ลุ่มอายุเป็นเกณฑใ์นการวิเคราะห ์การใชเ้วลาใน
การท างานของผูช้ายจะเพิ่มสูงขึน้เรื่อย ๆ ส่วนผูห้ญิงจะใชเ้วลาในการท างานเพิ่มขึน้เรื่อย ๆ จน
เมื่ออายุประมาณ 30 – 40 ปีจะเริ่มลดชั่วโมงการท างานลงเล็กนอ้ย เวลาในการท างานบา้น ผูช้าย
เมื่ออายุเพิ่มสงูขึน้จะท างานบา้นเพิ่มขึน้ ส่วนผูห้ญิงเมื่ออายุ 15 – 35 ปี จะท างานบา้นเพิ่มขึน้โดย
ใชเ้วลาสูงสุดคือ 10ชั่วโมงต่อสปัดาห ์แต่เมื่ออายุประมาณ 40 – 44 ปี ชั่วโมงการท างานบา้นเริ่ม
ลดลงเพียงเล็กน้อย ส่วนเวลาที่ใชใ้นการพักผ่อน อายุ 15 – 35 ปี มีเวลาพักผ่อนนอ้ยลง แต่เมื่อ
อายเุพิ่งสงูขึน้จะใชเ้วลาใน   การพกัผ่อนเพิ่มมากขึน้ทัง้ผูห้ญิงและผูช้าย  

คาเพลน (Kaplan, 1985, p. 97-98) การศึกษามีอิทธิพลต่อการใชเ้วลาของบุคคล 
ทัง้นีเ้พราะการศึกษาเป็นตวัก าหหนดสิ่งต่าง ๆ เหล่านี ้คือ การประกอบอาชีพ รายได ้สถานะภาพ
ทางสังคม และวิถีทางในการด าเนินชีวิต เช่น รสนิยม เจตคติ ต่อสิ่งต่าง  ๆ เป็นตน้ การศึกษามี
ขอบข่ายกวา้งขวาง ซึ่งเป็นผลใหบุ้คคลประกอบอาชีพแตกต่างกนัไปตามความรูข้องตน และการมี
อาชีพต่างกนัท าใหม้ีแบบแผนการใชเ้วลาแตกต่างกนัดว้ย เช่น นกักกหมาย ครูหรือแพทย ์

มสู, ทริซ (Muse, Trish. 2005 : 107 - 115) ไดท้ าการศึกษาเรื่องแรงจูงใจและความ
ผกูพนักบัการออกก าลงักายของผูส้งูอายุ มกัมีมมุมองที่ส  าคญัของการศกึษาเรื่องประชากรสงูอายุ
ได้ถูกน ามาใช้เพื่อศึกษาเพื่อจะช่วยในการค้นหาจุดเปลี่ยนแปลงในการออกก าลังกาย ดังนั้น
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงและองคป์ระกอบมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจนัน้ไดถู้กน ามาอภิปราย รวมทัง้มี
เทคนิคที่จะสรา้งแรงจูงใจและการตัง้งจุดมุ่งหมาย และมีตัวอย่างของประโยชนใ์นดา้นแรงจูงใจ
ของประชากรผูสู้งอายุ หลังจากเรียนรูเ้ก่ียวกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงและมีการเสริมเทคนิค
แรงจงูใจใหส้  าหรบัผูเ้ขา้รว่มสามารถสรา้งแรงจงูใจในการออกก าลงักายใหม้ีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ 

โคเฮน – แมนสฟิ์ล, จิสกา  เอส. มารค์, มารเ์ชีย  และเจอราลนิก, แจ็ค  เอ็ม (Cohen 
-  Mansfield, Jiska S. Marx,  Marcia and Guralnik, Jack  M.  2003 : 242 - 253) ได้ศึกษา
เก่ียวกับอุปสรรคและแรงจูงใจในการออกก าลงักายของประชาชนที่มีอายุระหว่าง 74-85 ปี โดย
การทดสอบผูเ้ขา้ร่วมจ านวน 324 คน โดยใชแ้บบสอบถามเรื่องของสุขภาพ ซึ่งมีค าถามเก่ียวกับ
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อุปสรรคและแรงจูงใจที่เก่ียวกับสุขภาพและการออกก าลังกาย และมีการพิจารณาหลักการใน
วิธีการท างาน ของอุปสรรคและแรงจูงใจเป็นตัวแปรที่ส  าคัญมาก รวมทั้งดา้นการศึกษาเก่ียวกับ
ผูสู้งอายุจึงพบว่าความจ าเป็นส าหรบัแต่ละบุคคลนัน้เป็นสิ่งที่ครอบคลุมอยู่ในการศึกษาส าหรบั
การน าเสนอโปรแกรมการออกก าลังกาย ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพร่างกายและเพื่อท าใหม้ีผลกระทบ
นอ้ยลงเพื่ออธิบายถึงความส าคัญของการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพและความเขา้ใจในอปุสรรค
และแรงจงูใจเป็นสิ่งส าคญัเพื่อที่จะพฒันา 

เม เย อ ร์ : เรสนี  ;แล ะสตั ค  (Katharina Meyer , Rezny, & Struck, 2005 ) ได้
ท าการศึกษาการมีกิจกรรมทางกายของคนวยักลางคนในสวิตเซอรแ์ลนด ์จะพบว่าผูสู้งอายุตั้ งแต่ 
50ปีขึน้ไปจะมีกิจกรรมทางกายลดลงเสมอตามอายุที่เพิ่มขึน้ ดังนั้นการจะท าให้ผู ้สูงอายุเพิ่ม
กิจกรรมการเคลื่อนไหวจึงมีความจ าเป็นมากที่จะตอ้งท า และกระตุน้ สง่เสรมิ ใหผู้ส้งูอายุสามารถ
ออกก าลังกายได้อย่างต่อเนื่องและประสบผลส าเร็จ และการส่งเสริมจะต้อง ค านึ่งถึ ง ภาวะ
สุขภาพ โรคประจ าตัว และอาการบาดเจ็บ และการด ารงชีวิตหรือลกัษณะทางสงัคม และการให้
ค าแนะน าที่ถกูตอ้ง พรอ้มกบัสิ่งแวดลอ้มที่เหมาะสมแก่การออกก าลงักาย การบริการดี  เพศ อาย ุ
สถานภาพการสมรส อาชีพ รายได้ และแรงจูงใจในคุณค่าของตัวเองและการสนับสนุนจาก
ครอบบครวั ทัง้นีจ้ะท าใหป้ระสบความส าเรจ็มากย่ิงขึน้ 

ไรลี่ และเควิน (Rylee & Kevin .2010)  ไดท้ าการศกึษาเรื่อง การคน้หาระดบัชัน้ของ
ชุมชนในการใช้เวลาว่าง โดยใช้การวิเคราะห์เป็นรายกรณีในผู้สูงอายุซึ่งใช้วิธีการสอดแทรก
กิจกรรมออกก าลงักายเขา้ไป และยงัไดท้ าการส ารวจในการเรื่องอิทธิพลความเติมเต็มไม่ใช่แค่การ
ออกก าลงักายเท่านัน้แต่ตอ้งขึน้อยู่กบัชุมชนซึ่งมีอิทธิพลดา้นจิตใจของผูส้งูอายแุละผูเ้ขา้ร่วมนัน้มี
ความรูส้ึกต่อชุมชนในระดับที่แตกต่างกันกับความู้สึกที่ดีโดยการมีผูค้อยสนับสนุนรวมทั้งการ
กระตุน้ทางดา้นจิตใจ กิจกรรมต่างๆ เชิงวฒันธรรมและกิจกรรมทางดา้นสขุภาพและจะเนน้ในเรื่อง
สนบัสนนุการมีสว่นรว่ม 

การฟ์(อา้งอิง เครีเบิล้ 2011:159) ไดท้ าการศึกษาแรงจูงใจภายใน ภายนอก ในการ
ท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่าง การวิจัยแรงจูงใจภายใน-ภายนอก พบว่ารอ้ยละ 40 เกิดจากกิจกรรม
ผจญภัย สอดคล้องกับที่นักจิตวิทยาทางสังคมกล่าวไวว้่าแรงจูงใจนั้มี2ประเภท คือแรงจูงใจ
ภายใน แรงจงูใจภายนอก และนอกจากนีน้ัน้แรงจงูใจภายในภายนอกเป็นผลมาจากสญัชาตญาณ 
 



  
 

6.2 งานวิจัยในประเทศ 
จากที่ผู ้วิจัยได้ศึกษาค้นควา้งานวิจัยในประเทศด้านการใช้เวลาว่าง ได้มีนักการ

ศกึษาและวิชาการท าการศึกษาและวิจยัในเรื่องนี ้ซึ่งผูว้ิจยัไดร้วบรวมงานวิจยัในส่วนที่เก่ียวขอ้งไว้
ดงันี ้

ขจีมาศ จุ่งพิวัฒน ์(2550) ศึกษาเรื่องอุปสงคเ์วลาว่างเพื่อการพักผ่อนของแรงงาน 
พบว่าเพศหญิงใชเ้วลาว่างในการอ่านหนังสือและการเรียนรู ้มากกว่าเพศชาย แต่ใชเ้วลาว่างใน
การเล่นกีฬา ดนตรีและการนอน นอ้ยกว่า เพศชาย แรงงานที่มีอายุหรือการศึกษาเพิ่มขึน้ ใชเ้วลา
ว่างเพื่อการอ่านหนงัสือและการนอนเพิ่มขึน้ ผูป้ระกอบอาชีพนอกภาคเกษตรใชเ้วลาเพื่อการอ่าน
หนังสือและเรียนรู ้การดูโทรทัศน ์วีซีดี และอินเทอรเ์น็ต มากกว่าผูป้ระกอบอาชีพในภาคเกษตร 
ในขณะที่ การใชเ้วลาในการเล่นกีฬา ดนตรีและการนอน น้อยกว่าในภาคเกษตร คนที่หย่ารา้ง    
ใชเ้วลาเพื่ออ่านหนังสือและการเรียนรูโ้ดยเฉลี่ย มากกว่าคนโสดและคนสมรส ขณะที่คนโสดใช้
เวลาเล่นกีฬาและการนอน มากกว่า คนที่สมรสแลว้คนที่หย่ารา้ง ในดา้นรายไดน้ัน้ พบว่าแรงงานที่
มีรายไดร้ะหว่าง 4,001 – 6,500 บาท/เดือน และรายไดส้งูกว่า 6,501 บาท/เดือน ใชเ้วลาโดยเฉลี่ย
เพื่อการอ่านหนังสือและการเรียนรู ้และการนอนเท่ากัน แรงงานที่มีรายไดต้ ่ากว่า 4,000  บาท/
เดือน ใชเ้วลาโดยเฉลี่ยเพื่อการเลน่กีฬาและดนตรีมากกว่ากลุม่รายไดอ่ื้น ๆ 

วิมลมาลย์ สมคะเน (2559, น. บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาการใช้เวลาว่างเพื่อ
สง่เสริมคณุภาพชีวิตของสตรีวยัท างาน ซึ่งในการศึกษาการใชเ้วลาว่างนัน้เป็นสิ่งที่ไดท้ราบถึงการ
ใชเ้วลาว่างอย่างมีคณุค่าเพื่อพฒันาคณุภาพชีวิตของตนเอง และสง่เสรมิคณุภาพชีวิตของสตรีใหดี้
ขึน้โดยมีประเด็นหลกั ไดแ้ก่ การตระหนักรูก้ารใชเ้วลาว่าง การตระหนักในตนเอง ทักษะการใช้
เวลาว่าง การตัดสินใจ การปฎิสัมพันธ์ทางสังคม ที่ท าให้เกิดการพัฒนาคุรภาพชีวิตทางด้าน 
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม การศึกษาการใชเ้วลาว่างดังกล่าวจะท าใหส้ตรีวัยท างานได้
เขา้ใจและตระหนกัในการใชเ้วลาว่างเพื่อตนเองและสง่เสรมิใหค้ณุภาพชีวิตของสตรีวยัท างานใหดี้
ขึน้จากการศกึษาการใชเ้วลาว่าง 

วิรุฬห ์แสงเรือน (2549) ศึกษาการใชเ้วลาว่างในการประกอบกิจกรรมนันทนาการ
ของบุคคลากรในกลุม่ส  านกังานเขตที่ 4 กรุงเทพมหานคร พบวา บคุลากรในกลุม่ส านกังานเขตที่ 4 
กรุงเทพมหานครใชเ้วลาว่างในการประกอบกิจกรรมนันทนาการ ทัง้5 ประเภทคือ ประเภทกีฬา
และการออกก าลงักาย ประเภทการท่องเที่ยว ประเภทดอนตรีและรอ้งเพลง ประเภทงานอดิเรก 
และประเภทการอ่าน การพูด และการเขียน ได้แก่กิจกรรม การเดิน เที่ยวน ้าตก ร้องเพลง             
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ในงานสงัสรรคต่์าง ๆ การเล่นอินเตอรเ์น็ต และการอ่านหนงัสอการต์นู คิดเป็นรอ้ยละ 51.9, 21.4, 
24.9, 27.2 และ 69.6 ตามล าดบั 

อดิศัย มัตเดช (2552, น. บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของ

พนักงาน บริษัท ทิพยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่  กรุงเทพมหานคร โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของพนักงาน บริษัท              
ทิพยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่  กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามตัวแปร เพศ
รายได ้ต าแหน่งงาน และทัศนคติ ผลวิจยัพบว่าพนักงาน พนักงาน บริษัท ทิพยประกันภัย จ ากัด 

(มหาชน) ส านักงานใหญ่  กรุงเทพมหานคร ที่มีพฤติกรรมการใช้เวลาว่างในการท ากิจกรรม
นนัทนาการโดยรวมอยู่ในระดบัปฎิบติันอ้ย และมีทศันคติที่มีต่อกิจกรรมนนัทนาการโดยรวมอยู่ใน
ระดบัดี และเมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างในการท ากิจกรรมนนัทนาการแบ่งแยก ตาม
ตวัแปร เพศ รายได ้ต าแหน่งงาน และทัศนคติที่มีต่อกิจกรรมนนัทนาการพบว่า กลุ่มตวัอย่าง ที่มี
เพศต่างกนัมีพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างในการท ากิจกรรมนนัทนาการโดยรวมไม่แตกต่างกนั ยกเวน้

ประเภทกิจกรรมกีฬาและเกม แตกต่างดกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และยังพบว่า
กลุ่มตัวอย่าง ที่มีรายไดต่้างกนัมีพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างในการท ากิจกรรมนันทนาการโดยรวม
ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติทางสถิติที่ระดบั .05 โดยกลุม่ตวัอย่าง ที่มีต  าแหน่งต่างกนั
มีพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างในการท ากิจกรรมนันทนาการโดยรวมไม่แตกต่างกันยกเวน้ประเภท
กิจกรรมดนตรีและเพลง แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และเพราะกลุม่ตวัอย่าง 
ที่มีทศันคติต่อกิจกรรมนนัทนาการต่างกนัพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างในการท ากิจกรรมนนัทนาการ
ไม่แตกต่างกนั  

รอด บินหมัดหนี (2551, น. บทคัดย่อ) ไดศ้ึกษาเรื่องการใชเ้วลาว่างของพนักงาน
บริษัทหลกัทรพัย ์ไดพ้บว่า พนักงานบริษัทหลักทรพัยม์รการปฎิบัติกิจกรรมการใชเ้วลาว่างโดย
รวมอยู่ในระดับปฎิบติับา้ง โดยใชเ้วลาว่างในการท ากิจกรรมประเภทกิจกรรมพักผ่อนอยู่กบับา้น
มากกว่ากิจกรรมอ่ืน และเพศชายเพศหญิง มีการปฏิบติักิจกรรมเวลาว่างในรายดา้นแตกต่างกัน

อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยพนกังานเพศชายจะมีการปฏิบติักิจกรรมออกก าลงักาย
กิจกรรมพกัผ่อนนอกบา้น และกิจกรรมท่องเที่ยว มากกว่าเพศหญิง ในขณะที่พนกังานเพศหญิงมี
การปฏิบติักิจกรรมการใชเ้วลาว่างโดยรวมและแต่ละดา้นไม่แตกต่างกนั 

สมิทธิชาติ จตัมุาศ (2549, น. บทคัดย่อ) ไดศ้ึกษาเรื่อง ศึกษาการใชเ้วลาว่างในการ
เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของบุคลากรกรมสวัสดิการทหารบก ผลวิจัยพบว่า บุคลากรกรม
สวัสดิการทหารบก มีการใชเ้วลาว่างในการเขา้ร่วมกิจกรรมนันทนาการ ขณะอยู่ที่กรมสวสัดิการ
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ทหารบกและขณะอยุ่ที่บา้น โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีการใชเ้วลาว่างใน การเขา้ร่วมมาก
ที่สุด คือ ฟังวิทยุ ฟังเพลง ส่วนสมมติฐานพบว่าบุคลากรที่มีเพศและต าแหน่งงานต่างกันอย่างมี
การใชเ้วลาว่างในการเขา้รว่มกิจกรรมนนัทนาการไม่แตกต่างกนั สว่นอายแุละสถานภาพต่างกนัมี
การใชเ้วลาว่างในการเขา้รว่มกิจกรรมนนัทนาการแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัที่ระดับ .05 

สราวธุ ชยัวิชิต (2555, น. บทคดัย่อ) ไดศ้ึกษารูปแบบการเขา้รว่มการใชเ้วลาว่างของ
เจนเนอรเ์รชั่นต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า จ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนก
ตามรูปแบบกิจกรรมภายในบา้น และเจอเนอเรชั่นในภาพรวมรูปแบบกิจกรรมนัน้ที่ ท าเป็นกลุ่ม
มากที่สุดคือ การดูโทรทศัน ์รูปแบบกิจกรรมสรา้งสรรคท์ี่กลุ่มตัวอย่างท าเป้นจ านวนมากที่สุดนัน้ 
คือรอ้งเพลง/ การเล่นดนตรีส  าหรบัรูปแบบกิจกรรมนอนกสถานที่ทที่กลุ่มตัวอย่างท าเป็นจ านวน
มากที่สุดนัน้ คือการพบปะสงัสรรคใ์นการเล่นกีฬาและการรกัษา ส าหรบัสุขภาพกลุ่มตวัอย่างท า
เป็นระดบัมากที่สดุนัน้คือการออกก าลงักาย โดยภาพรวมที่ออกมานัน้กลุ่มตวัอย่างไดแ้สดงความ
ความคิดเห็นว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าร่วมการใช้เวลาว่างของเจเนเรชั่ น ต่าง ๆ ในเขต
กรุงเทพมหานครมีปัจจัยมีผลต่อรูปแบบ การเขา้ร่วมการใชเ้วลาว่างในระดับมาก โดยเน้นปัจจัย
เรื่องความปลดภัยมีผลต่อรูปแบบการเขา้ร่วมการใชเ้วลาว่างในระดับมากมักเป็นอันดับแรกและ
รองลงมาคือ ปัจจยัเรื่องความพรอ้มทางจิตใจ ตามล าดบั ส าหรบัผลการวิเคราะหร์ะหว่างเจนเนอ
เรชั่นต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานครกับรูปแบบการเขา้ร่วมการใชเ้วลาว่างในเขตกรุงเทพมหานคร 
จะพบว่ารูปแบบการเขา้ร่วมการใชเ้วลาว่างแบบมีความสมัพนัธก์นัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 
.05 และเมื่อวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียวเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนนัน้ ก็จะไดค้วาม
คิดเห็นที่มีต่อปัจจยัที่ต่อการเขา้ร่วมการใชเ้วลาว่างของกลุ่มตวัอย่างนัน้ สามารถจ าแนกเจเนเรชั่น
ต่าง ๆ จะพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในเจเนเรชั่นต่างกันนั้น มักมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อ
รูปแบบการเขา้รว่มการใชเ้วลาว่างโดยรวมแตกต่างกนั ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

จารุณี ศรีทองทุม, (2550) ไดท้ าการส ารวจเก่ียวกบัพฤติกรรมการออกก าลงักายของ
ประชาชนที่มาออกก าลงักายในสวนลมุพินี  เพื่อตอ้งการทราบว่าผูท้ี่มาออกก าลงักายนัน้มีความ
สมบรูณ ์ครบถว้นตามหลกัการออกก าลงักายเพียงใดเพื่อจะไดน้ าขอ้มไูปท าการแกไ้ขและส่งเสริม
ใหเ้กิดประโยชนต่์อผูม้าออกก าลงักาย จากการส ารวจพบว่า ผูท้ี่มาออกก าลงักายส่วนใหญ่นัน้จะ
อยู่ในวัยท างานและวยัสูงอายุ และยังพบว่า ลกัษณะการออกก าลงักายนั้นมีความสมบรูณ์นอ้ย
หรือมีการออกก าลงักายอย่างไม่ถูกวิธี เช่น ในกรณีผูส้งูอายุและมีแรงนอ้ย มกันิยมออกก าลงักาย
โดดยร ามวยจีน เตน้ลีลาศ แต่พบว่าขาดความช านาญในการฝึกอย่างถูกวิธีโดยส่วนใหญ่นั้นมัก
สอนกันเองในชมรมและขาดผูเ้ชี่ยวชาญในการสอน ท าใหไ้ดร้บัประโยชนน์อ้ย  ดังนัน้สะทอ้นให้
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เห็นว่า มีผูสู้งอายุจ านวนมากที่สนใจในการดูแลสุขภาพแต่ยังขาดความรูค้วามเขา้ใจที่ถูกตอ้ง  
ดังนั้นจึงควรให้มีการสนับสนุนจากภาครัฐในการจัดหาผู้เชี่ยวชาญมาเพื่อฝึกและท าให้เกิด
ประโยชนส์งูและยงัปอ้งกนัการบาดเจ็บที่ดีใหก้บัผูส้งูอายุอีกดว้ย 

ปัทมา เพ็รชแดง (2552) ไดท้ าการศึกษาสภาพและความตอ้งการในการออกก าลัง
กายของประชาชนที่มาออกก าลงักายในเขตเทศบาลเมือง จงัหวดักระบี่ โดยมีกลุ่มตวัอย่างที่อายุ
ระหว่าง 20-35ปี และตัง้แต่ 35ปีขึน้ไปโดยพบว่า ประชาชนที่มาออกก าลงักายนัน้มีความคิดเห็น
ว่า สภาพดา้นสถานที่ อุปกรณ์ สิ่งอ านวยนวยความสะดวก มีสภาพอยู่ในระดับเหมาะสมและมี
ความต้องการด้านดังกล่าวอยู่ในระดับมาก สภาพด้านบุคลากรมีความไม่เหมาะสมถึงรอ้ยละ 
59.67 มีความตอ้งการดา้นบุคลากรอยู่ในระดับมาก สาพกิจกรรมการออกก าลังกายมีความไม่
เหมาะสมอยู่ที่รอ้ยละ 41.9กิจกรรมที่ประชาชนตอ้งการมากที่สุดคือ การเดินและการวิ่ง จากการ
เปรียบเทียบประชาชนในดา้นเพศและอายุ พบว่า เพศและอายุที่ต่างกัน จะมีความตอ้งการดา้น
บคุลากร สถานที่ อปุกรณแ์ละประเภทกิจกรรมการออกก าลงักายต่างกนัดว้ย 

ศศิธร จ านงรกัษ์ (2558) ผลของการเขา้รว่มโปรแกรมแรงจูงใจการใชเ้วลาว่างที่มีต่อ
วิถีชีวิตการใช้เวลาว่างที่ดีของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลวิจัยพบว่า หลังจากเข้าร่วม
โปรแกรมฯ กลุ่มทดลองมีวิถีชีวิตการใชเ้วลาว่างดีกว่ากลุ่มทดลอง โดยเมื่อพิจารราเป็นรายดา้น 
พบว่ากลุ่มทดลองมีคณุภาพชีวิต-สขุภาวะ และความพึงพอใจในชีวิต-ความสขุ ดีกว่าก่อนเขา้ร่วม
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ.05 และ ภายหลงัจากการเขา้ร่วมโปรแกรมกลุ่มทดลองมีวิถีชีวิตการใช้
เวลาว่างดีกว่ากลุม่ควบคมุ และมีความแตกต่างรายดา้นอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

โชติศีล รตันวราหะ (2552) ลกัษณะและแรงจงูใจการใชเ้วลาว่างของอาสาสมคัรเพื่อ
สังคมที่เป็นสมาชิกชมรมออฟโรด ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะที่เกิดความรูส้ึกของอาสาสมัครที่
ตอ้งการเข้าร่วมการใช้เวลาว่างมากที่สุด (รอ้ยละ 76.47) รองลงมมาเกิดจากสิ่งจูงใจที่ถือเอา
ผลประโยชนข์องอาสาสมคัรเป้นส าคญั (รอ้ยละ 22.21) และสิ่งจูงใจที่เกิดจากการปฎิบติัเป็นปกติ
วิสยัของอาสาสมคัรมีนอ้ยที่สุด (รอ้ยละ 1.31) และ2)แรงจูงใจการใชเ้วลาว่างที่ท าใหอ้าสาสมัคร

เข้าร่วมเกิดจากทฤษฎีแรงจูงใจทางสังคมที่ต้องการมีสมาคม  (x ̅= 3.36) ทฤษฎี Reversal ที่

เปลี่ยนตามสภาวะเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตน (x ̅= 3.14) ทฤษฎี Flow ที่ตอ้งการความ

ทา้ทายและเกิดประสบการณ์ (x ̅= 3.09) และทฤษฎี Self efficiency ที่คิดว่าตนเองสามารถท าได ้

(x ̅= 3.04)    
ชุติมา รอดประทับ (2550) แรงจูงใจในการเลือกกิจกรรมการออกก าลังกายของ

ประชาชนในสวนสาธารณะจังหวัดชลบุรี ผลวิจัยพบว่า ประชาชนที่มาออกก าลังกายใน
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สวนสาธารณะจังหวัดชลบุรี ปีพ.ศ.2549 โดยรวมมีแรงจูงใจในการเลือกกิจกรรมการออกก าลัง
กายด้านร่างกายคิดเป็นร้อยละ 83.9โดยมีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก ส่วนในด้านความรัก
ความชอบและความถนัด คิดเป็นรอ้ยละ 81.4 โดยมีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก ในดา้นสังคม คิด
เป็นรอ้ยละ 55.2   โดยมีแรงจูงใจอยู่ในระดบัมาก และดา้นเกียรติยศชื่อเสียงและความกา้วหนา้ใน
การท างาน คิดเป็นรอ้ยละ 45.3 โดยมีแรงจงูใจอยู่ในระดบัมาก 

ศิรชัญากรณ์ ภูมิพิริยะ (2563) ความสมัพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับทัศนคติในการใช้
เวลาว่าง ของผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์ยาวชนในสงักัดกรุงเทพมหานครผลวิจัยพบว่า โดยภาพรวมดา้น
แรงจูงใจใน การใชเ้วลาว่างของผูใ้ชบ้ริการศนูยเ์ยาวชนในสงักดักรุงเทพมหานครอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย  3.83 และแบ่งเป็น  แรงจูงใจรายด้าน ด้านสังคมอยู่ ในระดับมากค่าเฉลี่ย  3.90         
ดา้นความสามารถและความเชี่ยวชาญอยู่ในระดับ  มากค่าเฉลี่ย 3.87 ดา้นการหลีกเลี่ยงสิ่งเรา้
ทางลบอยู่ในระดบัมากค่าเฉลี่ย 3.84 ดา้นปัญญาอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉลี่ย 3.75 และโดยภาพรวม
ดา้นทัศนคติต่อการใชเ้วลาว่างของผูใ้ชบ้ริการศนูยเ์ยาวชนในสงักัด กรุงเทพมหานครอยู่ในระดับ
เห็นดว้ยค่าเฉลี่ย 3.95 และแบ่งเป็นทัศนคติรายดา้น ดา้นความรูส้ึกอยู่ในระดับ บ่อยครัง้ (เห็น
ดว้ย) ค่าเฉลี่ย 3.96 ดา้นพฤติกรรมอยู่ในระดับเห็นดว้ย ค่าเฉลี่ย 3.95 ดา้นองคป์ระกอบทางองค ์
ความรูอ้ยู่ในระดบัเห็น ค่าเฉลี่ย 3.94 ผลการทดสอบความสมัพันธพ์บว่าผูใ้ชบ้ริการศนูยเ์ยาวชน
ในสงักดั กรุงเทพมหานคร เพศชายและเพศหญิง มีทศันคติต่อการใชเ้วลาว่างโดยรวมไม่แตกต่าง
กนั และพบว่าแรงจูงใจ ในการใชเ้วลาว่างโดยรวม มีความสมัพันธ์ทางบวกกับทัศนคติต่อการใช้
เวลาว่างโดยรวมอย่างมีนัยส าคัญทาง  สถิติที่ ระดับ .05 โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับ
ค่อนขา้งมาก (r = 0.74) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



  
 

บทที ่3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
การศึกษาเรื่อง แรงจูงใจการใช้เวลาว่างของกลุ่มคนวัยท างานในเขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
แรงจูงใจการใชเ้วลาว่างของกลุ่มคนวัยท างานที่มาใชบ้ริการสวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร
และ เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลที่ผลต่อแรงจูงใจต่อการใชเ้วลาว่างของกลุ่มคนวยัท างานในเขต
จตจุกัร กรุงเทพมหานครซึ่งผูว้ิจยัไดก้ าหนดวิธีด าเนินการศกึษาตามขัน้ตอน ดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
2. การสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู 
3. วิธีด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4. การจดักระท าและการวิเคราะหข์อ้มลู 
5. สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

 
การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร คือ  กลุ่ม คนวัยท างานที่ มาใช้บ ริการสวนสาธารณ ะวชิ รเบญจทัศ 
กรุงเทพมหานคร ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างกรณีไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน การก าหนด
ขนาดกลุม่ตวัอย่าง ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ณ ระดบัความเชื่อมั่น 95% จึงท าโดยใช้
สตูรค านวณกลุม่ตวัอย่าง โดยใชส้ตูร Cochran (1953)  

 
n  = P (1 - P) Z2 

d2 
โดยที่ 

n แทน  จ านวนกลุม่ตวัอย่างที่ตอ้งการ 
   p  แทน  สดัสว่นของประชากรท่ีผูว้ิจยัตอ้งการจะสุม่ (ถา้ไม่ทราบใช ้p = 0.5) 

Z  แทน  ความมั่นใจที่ผูว้ิจยัก าหนดไวท้ี่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ เช่น 
Z  ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ   0.05   มีค่าเท่ากบั 1.96  (มั่นใจ  95%) 
Z   ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ   0.01  มีค่าเท่ากบั 2.58  (มั่นใจ  99% ) 
d  แทน  ความคลาดเคลื่อนสงูสดุระหว่างค่าเฉลี่ยประชากรกบัค่าเฉลี่ยของตวัอย่าง  

                 เท่ากบั 0.05 
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แทนค่า  n  = P (1 - P) Z² 
d² 

n  = 0.5 (1 – 0.5) 1.96² 
0.05² 

    n = 400  
ดงันัน้ จ านวนตวัอย่างขัน้ต ่าประมาณ 400 ราย 
การวิจัยครั้งนี ้เป็นการศึกษากับกลุ่มคนวัยท างานที่มาใช้บริการสวนสาธารณะ 

วชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร ใชก้ารสุ่มตัวอย่างโดยวิธี เลือกแบบตามสะดวก (Convenience 
Sampling) 
 
การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี ้ ใช้เครื่องมือที่ เก็บรวบรวมข้อมูล ที่ผู ้วิจัยสรา้งขึน้เอง โดยศึกษาจาก
เอกสาร ทฤษฎี งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง และปรกึษาอาจารยท์ี่ปรกึษาเพื่อน ามาสรา้งเป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล ภายใต้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการสรา้ง
เครื่องมือ ตามล าดบัขัน้ตอนดงันี ้

1. ศึกษารายละเอียดเก่ียวกับแรงจูงใจต่อการใชเ้วลาว่างกลุ่มคนวัยท างานที่มาใช้
บริการสวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร จากเอกสาร ต ารา แนวความคิด ทฤษฎี และ
ผลงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถามที่เหมาะสม 

2. น าข้อมูลที่ ได้จากเอกสาร ต าราและผลงานวิจัยที่ เก่ียวข้องต่าง  ๆ มาสร้าง         
เป็นแบบสอบถามโดยใชแ้นวความคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ที่ไดท้ าการศึกษามาปรบัปรุงประยุกตใ์ช ้
แลว้เสนอร่างแบบสอบถามต่ออาจารยท์ี่ปรึกษา เพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ ก่อนที่จะส่งให้
ผูท้รงคณุวฒุิ 

3. เรียบเรียงและสรา้งแบบสอบถามการศึกษาแรงจูงใจต่อการใชเ้วลาว่างกลุ่มคนวยั
ท างานที่มาใช้บริการสวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานครโดยมีทั้งค าถามแบบปลายปิดและ
ปลายเปิดโดยใหผู้ต้อบกรอกแบบสอบถามดว้ยตวัเอง ประกอบดว้ย 2 สว่น ดงันี ้

สว่นที่ 1 ขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชีพ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และภาวะสุขภาพ ประกอบด้วยแบบสอบถามที่มีค าถามแบบปลายปิด  
มจี านวน 5 ขอ้ มีระดบัการวดัขอ้มลู ดงันี ้
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1. เพศ ระดบัการชีว้ดัขอ้มลูประเภทนามบญัญัติ  (Nominal Scale) 
2. อาย ุระดบัการวดัขอ้มลูประเภทเรียงล าดบั  (Ordinal Scale) 
3. ระดบัการศกึษา ระดบัการวดัขอ้มลูประเภทเรียงล าดบั  (Ordinal Scale) 
4. อาชีพ ระดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญัติ  (Nominal Scale) 
5. รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ระดบัการวดัขอ้มลูประเภทเรียงล าดบั  (Ordinal Scale) 

ส่วนที่  2 ข้อมูลแรงจูงใจการใช้เวลาว่างของคนวัยท างานที่มาใช้บริการสวน            
สาธารณะวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร  ประกอบดว้ย แรงจูงใจดา้นสติปัญญา แรงจุงใจดา้น
สงัคม แรงจูงใจดา้นความสามรถ ความช านาญ แรงจูงใจดา้นภาวะกระตุน้ หลีกเลี่ยง เป็นค าถาม
แบบประเมินค่า 5 ระดับ (Likert Scale) โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนในการวัดความคิดเห็น
เป็น 5 ช่วงเท่า ๆ กนั ซึ่งมีล  าดบัความเห็น ดงันี ้ 

5  หมายถึง มากที่สดุ 
4   หมายถึง  มาก 
3   หมายถึง   ปานกลาง 
2 หมายถึง   นอ้ย 
1 หมายถึง   นอ้ยที่สดุ 

ระดบัการใหค้ะแนนเฉลี่ยในแต่ละระดบัชัน้ใชส้ตูรค านวณช่วงกวา้งของชัน้ 
 ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้  =  พิสยั 
          จ านวนชัน้ 
          =   (5-1) 
             5 
        =   0.8 

ดังนั้นการอภิปรายผลการวิจัยของลักษณะแบบสอบถามที่ใชร้ะดับการวัดข้อมูล
ประเภทอนัตรภาคชัน้ใชเ้กณฑเ์ฉลี่ยไดด้งันี ้

คะแนน 4.21 - 5.00  หมายถึง        มากที่สดุ 
คะแนน 3.41 – 4.20  หมายถึง        มาก 
คะแนน  2.61 – 3.40  หมายถึง        ปานกลาง 
คะแนน 1.81 - 2.61  หมายถึง        นอ้ย 
คะแนน 1.00 – 1.80  หมายถึง        นอ้ยที่สดุ 
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4. น าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้ว เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อ
ตรวจสอบและปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า ก่อนส่งแบบสอบถามใหผู้ท้รงคณุวฒุิตรวจสอบความ
ถกูตอ้งของส านวนภาษา เนือ้หาและความเที่ยงตรง 

5. การทดสอบคณุภาพเครื่องมือ ดงันี ้ 
5.1 น าแบบสอบถามที่เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ มาตรวจสอบ

ความถูกตอ้งของโครงสรา้งแบบสอบถาม ส านวนภาษาและเนือ้หาของขอ้ค าถามหรือขอ้ความแต่ละ
ขอ้ว่าไดต้รงและครอบคลมุเนือ้หาตามที่ตอ้งการใหว้ดั และสามารถน ามาใชเ้ป็นตวัแทนตามแนวคิดที่
น ามาเป็นกรอบของวิจยัครัง้นี ้รวมถึงขอ้เสนอแนะสิ่งที่ควรปรบัปรุง แกไ้ข  

5.2 น าแบบสอบถามที่ปรบัปรุงตามค าแนะน าของอาจารยท์ี่ปรึกษามาเสนอกับที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์อีกครั้ง เพื่อตรวจสอบและปรบัปรุงแก้ไขเป็นครัง้สุดท้ายก่อนท าการทดสอบ
เครื่องมือโดยการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนือ้หา (content validity) จากนั้นจึงน ามาปรบัปรุง
แกไ้ขตามความเหมาะสมเพื่อด าเนินการในขัน้ตอนต่อไป 

5.3 น าแบบสอบถามที่ไดส้รา้งขึน้มาเรียบรอ้ยไปใหผู้เ้ชียวชาญ จ านวน5 ท่านช่วย
พิจารณาตรวจสอบ หาความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) น าผลคะแนนที่ไดม้าหาค่าดัชนี
ความสอดคลอ้ง (IOC) ระหว่างขอ้ค าถามกับสิ่งที่ตอ้งการวัด โดยผูว้ิจัยจะเลือกค าถามที่มีค่าดัชนี
ความสอดคลอ้ง (IOC) ค่าคะแนนอยู่ระหว่าง 0.6 – 1.0 ซึ่งแบ่งเครื่องมืออกเป็น 1รูปแบบ 

ทดสอบค่าความเชื่อมั่น (reliability) ด้วยสูตร  สัมประสิทธ์แอลฟ่า (coefficient 
alpha) ของครอบบาซ (Cronbranch’s alpha) (Cronbach, 1990, pp. 202-204) ไดค่้าความเชื่อมั่น
เท่ากบั 0.908 

6. น าแบบสอบถามที่ไดห้าค่าความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นแลว้ไปเสนออาจารย์        
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และด าเนินการจัดพิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่ อใช้ใน  
การเก็บรวบรวมขอ้มลูต่อไป 

7. ประเมินผลแรงจูงใจต่อการใช้เวลาว่างของกลุ่มคนวัยท างานที่มาใช้บริการ 
สวนวชิรเบญจทศั กรุงเทพมหานครแสดงในรูปค่าเฉลี่ยสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัอิทธิพล 
 
วิธีด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. เมื่อแบบสอบถามผ่านการหาค่าความเชื่อมั่นของขอ้ค าถาม และผ่านเกณฑท์ี่ก าหนด
จนสามารถน ามาใชง้านไดต้ามวัตถุประสงค ์จึงด าเนินการแจกแบบสอบถามแก่ประชากรกลุ่ม
ตวัอย่างจ านวนรวม 400 ชดุ เพื่อใหด้ าเนินการตอบแบบสอบถาม 
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2. แบบสอบถามที่ได้รับการตอบแบบสอบถามเรียบรอ้ย น ากลับมาตรวจสอบเพื่อ
คัดเลือกชุดแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์เรียบรอ้ย ลงรหัสเพื่อประมวลผลโดยใช้โปรแกรม
ส าเรจ็รูปต่อไป 

 
การจัดกระท าและการวิเคราะหข์้อมูล 

ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามน ามาด าเนินการ
วิเคราะหข์อ้มลูดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถิติ โดยด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

1. จดัระเบียบขอ้มลู และลงรหสั 
2. น าขอ้มูลดังกล่าวไปค านวณหาค่าทางสถิติ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

โดยมีขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้
2.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ และตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถาม

หลงัจากท าการเก็บรวบรวมขอ้มลู 
2.2 บนัทกึขอ้มลูที่เป็นรหสัลงในแบบบนัทึกขอ้มลูและโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
2.3 ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลูดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
2.4 ประมวลผลขอ้มลูตามวตัถุประสงคข์องการศึกษาขอ้มลู 

 
สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 

ผูว้ิจัยได้ด าเนินการวิเคราะหข์อ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยใชส้ถิติที่ใช้
วิเคราะห ์คือ 

1. สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณา (descriptive analytical statistics) สถิติที่น ามาใช้
บรรยายคุณลักษณะของข้อมูลที่ เก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างที่น ามาศึกษา ได้แก่ ความถ่ี 
ค่าเฉลี่ย และ ค่าความเบี่ยงมาตรฐาน  

2. สถิ ติ วิ เคราะห์ เชิ งอนุม าน  ( inferential analytical statistics) เป็นสถิ ติที่ ใช้
วิเคราะห์ถึงลักษณะของตัวต้น ( independent variable) ที่มีผลต่อตัวแปรตาม (dependent 
variable) โดยใชข้อ้มลูจากกลุม่ตวัอย่างและวิธีการวิเคราะหค์วามแปรปรวนดงันี ้ 

2.1 ค่าสถิติทดสอบที (t-test) เพื่อทดสอบตวัแปรสองกลุม่  
2.2 ค่าสถิติ (One Way ANOVA) เพื่อการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว เมื่อพบ

ความแตกต่างจะท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ดว้ยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least 
Significant Difference : LSD) 



  
 

บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
การศึกษาเรื่อง แรงจูงใจการใช้เวลาว่างของกลุ่มคนวัยท างานในเขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey research) เพื่อศึกษาแรงจูงใจการใชเ้วลาว่าง
ของกลุ่มคนวยัท างานที่มาใชบ้ริการสวนวชิรเบญจทศั กรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาปัจจยัส่วน
บุคคลที่มีผลต่อแรงจูงใจต่อการใชเ้วลาว่างของกลุ่มคนวยัท างานในเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร  
กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการศึกษาคือ กลุ่มคนวัยท างานที่มาใชบ้ริการสวนสาธารณะวชิรเบญจทัศ 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ผูว้ิจัยไดน้ าขอ้มูลในการตอบแบบสอบถามถึงกลุ่มคนดงักล่าว 
จ านวน 400 ฉบับ  และได้แบบสอบถามกลับคืนมา 400 ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
แบบสอบถามทัง้หมด เพื่อใหเ้ป็นไปตามวัตถุประสงคข์องการวิจัย ผูว้ิจัยน าขอ้มูลที่ไดม้าศึกษา
วิเคราะหแ์ละเสนอผลการศึกษา โดยใชต้ารางประกอบค าบรรยาย จ าแนกเป็น 3 ส่วน ตามล าดับ 
ต่อไปนี ้

ส่วนที ่1 การวิเคราะหข์อ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 การวิเคราะหแ์รงจูงใจการใชเ้วลาว่างของกลุ่มคนวยัท างานที่มาใชบ้ริการ  

สวนวชิรเบญจทศั กรุงเทพมหานคร ทัง้ 4 ดา้น 
ส่วนที่ 3 การวิเคราะหเ์ปรียบเทียบแรงจูงใจการใชเ้วลาว่างของกลุ่มคนวัยท างาน

ที่มาใช้บริการสวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามตัวแปรเพศ อายุตัว ระดับ
การศกึษาอาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน  

สัญลักษณท์ีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล ดังนี ้
n หมายถึง จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 
x ̅ หมายถึง ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) 
S.D. หมายถึง ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
SS หมายถึง ผลบวกก าลงัสองของขอ้มลู (Sum of Square) 
MS หมายถึง ค่าเฉลี่ยผลบวกก าลงัสองของขอ้มลู (Mean Square) 
df หมายถึง ระดบัชัน้แห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
t หมายถึง ค่าสถิติที (T-test) ที่ใชใ้นการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตวัอย่าง 

2 กลุม่ 
F หมายถึง ค่าสถิติเอฟ (F-test) ที่ ใช้ในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม

ตวัอย่างมากกว่า 2 กลุม่ 
Sig. หมายถึง ค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ (Significance) 
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* หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 
ส่วนที ่1 การวิเคราะหข์้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

การวิเคราะหข์อ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถามของกลุ่มคนวัยท างานที่มาใชบ้ริการ
สวนสาธารณะวชิรเบญจทศั กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ปรากฏผลดงัตารางที่ 1-5 ดงันี ้
 
ตาราง 1 จ านวนและรอ้ยละขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามตวัแปรเพศ  
 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 187 46.75 
หญิง 213 53.25 
รวม 400 100.00 

 
จากตารางที่  1 พบว่า กลุ่มคนวัยท างานที่มาใช้บริการสวนสาธารณะวชิรเบญจทัศ 

กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นรอ้ยละ 53.25 และเพศชาย คิดเป็นรอ้ยละ 46.75
ตามล าดบั 
 
ตาราง 2 จ านวนและรอ้ยละขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามตวัแปรอายุ 
 

อาย ุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
21 – 30 ปี 105 26.25 
31 – 40 ปี 122 30.50 
41 – 50 ปี 108 27.00 
51 – 60 ปี 54 13.50 

มากกวา่ 60 ปี 11 2.75 
รวม 400 100 

  
จากตารางที่  2 พบว่า กลุ่มคนวัยท างานที่มาใช้บริการสวนสาธารณะวชิรเบญจทัศ 

กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่อยู่ ในช่วงอายุ  31 – 40 ปี  คิดเป็นร้อยละ 30.50 รองลงมาคือ  
อายุในช่วง 21 – 30 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 26.25 อายุในช่วง 41 – 50 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 27.00 อายุ
ในช่วง 51 – 60 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 13.50 และอายมุากกว่า 60 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 2.75 ตามล าดบั 
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ตาราง 3 จ านวนและร้อยละข้อมูลทั่ วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามตัวแปรระดับ
การศกึษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
มธัยมศกึษาตอนตน้ 8 2.00 
มธัยมศกึษาตอนปลาย 34 8.50 

ปวช. 7 1.75 
ปวส. 20 5.00 

อนปุรญิญา 5 1.25 
ปรญิญาตร ี 243 60.75 
ปรญิญาโท 78 19.50 
ปรญิญาเอก 5 1.25 

รวม 400 100.00 

 
จากตารางที่  3 พบว่า กลุ่มคนวัยท างานที่มาใช้บริการสวนสาธารณะวชิรเบญจทัศ 

กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  คิดเป็นรอ้ยละ 60.75 รองลงมาคือ 
ระดับปริญญาโท คิดเป็นรอ้ยละ 19.50 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นรอ้ยละ 8.50 ระดับ 
ปวส. คิดเป็นรอ้ยละ 5.00 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ คิดเป็นรอ้ยละ 2.00 ระดบั ปวช. คิดเป็นรอ้ย
ละ 1.75 ส  าหรบัระดบัอนปุรญิญา และระดบัปรญิญาเอก มีรอ้ยละที่เท่ากนัคือ 1.25 ตามล าดบั 
 
ตาราง 4 จ านวนและรอ้ยละขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามตวัแปรอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
พนกังานเอกชน 120 30.00 
ขา้ราชการ 110 27.50 

พนกังานรฐัวิสาหกิจ 61 15.25 
ธุรกิจส่วนตวั / เจา้ของกจิการ 31 7.75 

อาชีพอิสระ 43 10.75 
อื่น ๆ 35 8.75 
รวม 400 100.00 

 



  
 

จากตารางที่  4 พบว่า กลุ่มคนวัยท างานที่มาใช้บริการสวนสาธารณะวชิรเบญจทัศ 
กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงานเอกชน คิดเป็นรอ้ยละ 30.00 รองลงมาคือ 
ขา้ราชการ คิดเป็นรอ้ยละ 27.50 พนักงานรฐัวิสาหกิจ คิดเป็นรอ้ยละ 15.25 อาชีพอิสระ คิดเป็น
รอ้ยละ 10.75 อาชีพอ่ืน ๆ คิดเป็นรอ้ยละ 7.75 และธุรกิจส่วนตัว / เจา้ของกิจการ คิดเป็นรอ้ยละ 
7.75 ตามล าดบั 
 
ตาราง 5 จ านวนและรอ้ยละขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามตัวแปรรายไดเ้ฉลี่ย
ต่อเดือน 
 

รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท 51 12.75 

15,001 – 20,000 บาท 103 25.75 
20,001 – 30,000 บาท 129 32.25 
30,001 – 40,000 บาท 58 14.50 

มากกวา่ 40,001 บาทขึน้ไป 59 14.75 
รวม 400 100.00 

 
จากตารางที่  5 พบว่า กลุ่มคนวัยท างานที่มาใช้บริการสวนสาธารณะวชิรเบญจทัศ 

กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 32.25
รองลงมาคือรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 25.75 รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนมากกว่า 40,001 บาทขึน้ไป คิดเป็นรอ้ยละ 14.75 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 
บาท คิดเป็นรอ้ยละ 14.50 และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท คิดเป็นรอ้ย
ละ 12.75 ตามล าดบั 
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะหแ์รงจูงใจการใช้เวลาว่างของกลุ่มคนวัยท างานที่มาใช้บริการสวน 
วชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร ทัง้ 4 ด้าน 

การวิเคราะห์แรงจูงใจการใช้เวลาว่างของกลุ่มคนวัยท างานที่มาใช้บริการสวน  
วชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านสติปัญญา (2) ด้านสังคม (3) ด้าน
ความสามารถ ความช านาญ และ (4) ดา้นสภาวะกระตุน้ – การหลีกเลี่ยง สามารถแสดงผลการ
วิเคราะหไ์ดด้งัตารางที่ 6-9 ต่อไปนี ้
 
ตาราง 6 จ านวน รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุม่คนวยัท างานที่มาใชบ้ริการ
สวนวชิรเบญจทศั กรุงเทพมหานคร ดา้นสติปัญญา 
 

ด้านสติปัญญา x ̅ S.D. ระดับแรงจูงใจ 
1. เพื่อท าใหส่ิ้งตา่ง ๆ มีความหมายส าหรบัฉนัมากขึน้ 4.35 0.77 มากที่สดุ 

2. เพื่อเรียนรูส่ิ้งตา่ง ๆ รอบตวัฉนั 4.12 0.78 มาก 

3. เพื่อตอบสนองความตอ้งการเรียนรูข้องฉนั 4.17 0.85 มาก 

4. เพื่อส ารวจแนวคดิใหม่ ๆ 4.23 0.80 มากที่สดุ 

5. เพื่อเรียนรูเ้ก่ียวกบัตวัเอง 4.20 0.79 มาก 

6. เพื่อเพิ่มพนูความรูข้องฉนั 4.27 0.80 มากที่สดุ 

7. เพื่อคน้พบส่ิงใหม่ ๆ 4.26 0.82 มากที่สดุ 

8. เพื่อความคิดสรา้งสรรค ์ 4.32 0.79 มากที่สดุ 

9. เพื่อไดใ้ชจ้ินตนาการของฉนั 4.33 0.77 มากที่สดุ 
รวม 4.25 0.61 มากทีสุ่ด 

 
จากตารางที่ 6 พบว่า ผลการวิเคราะหด์า้นสติปัญญา แสดงระดบัความคิดเห็นเก่ียวกับ

แรงจูงใจการใชเ้วลาว่างของกลุ่มคนวัยท างานที่มาใชบ้ริการสวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร 

พบว่า ค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅= 4.25, S.D. = 0.61) เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า มีแรงจูงใจการใช้เวลาว่างของกลุ่มคนวัยท างานที่มาใช้บ ริการสวนวชิรเบญจทัศ 

กรุงเทพมหานคร มากที่สุด คือ เพื่อท าให้สิ่งต่าง ๆ มีความหมายส าหรบัฉันมากขึน้ (x ̅= 4.35,  

S.D. = 0.77) รองลงมา คือ เพื่อท าให้สิ่งต่าง ๆ มีความหมายส าหรับฉันมากขึ ้น   x ̅= 4.33  

(S.D. = 0.775) และ เพื่อความคิดสรา้งสรรค ์(x ̅= 4.32 S.D. = 0.79) ส่วนล าดับสุดทา้ยในระดับ

มาก ต่าง ๆ รอบตวัฉนั (x ̅= 12 S.D. = 0.78) ตามล าดบั 
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ตาราง 7 จ านวน รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุม่คนวยัท างานที่มาใชบ้ริการ
สวนวชิรเบญจทศั กรุงเทพมหานคร ดา้นสงัคม 
 

ด้านสงัคม x ̅ S.D. ระดับแรงจูงใจ 
1. เพื่ออยู่รว่มกบัผูอ้ื่น 4.28 0.81 มากที่สดุ 
2. เพื่อพบเจอผูค้นใหม่ ๆ 4.17 0.78 มาก 
3. เพื่อช่วยเหลือผูอ้ื่น 4.27 0.77 มาก 
4. เพื่อแสดงความคดิความรูส้กึหรือการแสดงออกของฉนักบัผูอ้ื่น 4.16 0.78 มากที่สดุ 
5. เพื่อมีอิทธิพลต่อผูอ้ื่น 3.83 1.01 มาก 
6. เพื่อพฒันาความสามารถและทกัษะทางสงัคม 4.19 0.82 มาก 

รวม 4.15 0.64 มาก 

 
จากตารางที่  7 พบว่า ผลการวิเคราะห์ด้านสังคม แสดงระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ

แรงจูงใจการใชเ้วลาว่างของกลุ่มคนวัยท างานที่มาใชบ้ริการสวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร 

พบว่าค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x ̅= 4.15 S.D. = 0.64) เมื่อพิจารณารายขอ้ พบว่า  
มีแรงจูงใจการใชเ้วลาว่างของกลุ่มคนวยัท างานที่มาใชบ้ริการสวนวชิรเบญจทศั กรุงเทพมหานคร 

มากที่สุด คือ เพื่ออยู่ร่วมกับผู้อ่ืน (x ̅= 4.28 S.D. = 0.81) รองลงมา คือ เพื่อช่วยเหลือผู้อ่ืน  

(x ̅= 4.27 S.D. = 0.77) และเพื่ อพัฒ นาความสามารถและทักษะทางสังคม  (x ̅= 4.19  

S.D. = 0.82) ส่วนล าดับสุดท้ายในระดับมาก เพื่อมีอิทธิพลต่อผู้อ่ืน  (x ̅= 3.83 S.D. = 1.01) 
ตามล าดบั 
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ตาราง 8 จ านวน รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุม่คนวยัท างานที่มาใชบ้ริการ
สวนวชิรเบญจทศั กรุงเทพมหานคร ดา้นความสามารถ ความช านาญ 
 

ด้านความสามารถ ความช านาญ x ̅ S.D. ระดับแรงจูงใจ 
1. เพื่อไดร้บัความเคารพจากผูอ้ืน่ 4.12 0.92 มาก 
2. เพื่อรบัรูค้วามส าเรจ็ 4.15 0.81 มาก 
3. เพื่อดวูา่ความสามารถของฉนัคืออะไร 4.29 0.81 มากที่สดุ 
4. เพื่อทา้ทายความสามารถของฉนั 4.21 0.77 มากที่สดุ 
5. เพราะฉนัสนกุกบัการเรียนรูส่ิ้งต่าง ๆ 4.34 0.72 มากที่สดุ 
6. เพื่อพฒันาทกัษะและความสามารถของฉนั 4.31 0.72 มากที่สดุ 
7. เพื่อแข่งขนักบัผูอ้ื่น 3.87 1.04 มาก 
8. เพื่อความคล่องแคลว่ 4.23 0.77 มากที่สดุ 
9. เพื่อใชค้วามสามารถทางกายภาพของฉนั 4.27 0.73 มากที่สดุ 
10. เพื่อพฒันาสมรรถภาพทางกายของฉนั 4.32 0.72 มากที่สดุ 

รวม 4.21 0.61 มากทีสุ่ด 

 
จากตารางที่ 8 พบว่า ผลการวิเคราะห์ด้านความสามารถ ความช านาญ แสดงระดับ

ความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจูงใจการใชเ้วลาว่างของกลุ่มคนวัยท างานที่มาใชบ้ริการสวนวชิรเบญจ

ทศั กรุงเทพมหานคร พบว่าค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สดุ (x ̅= 4.21, S.D. = 0.61) เมื่อ
พิจารณารายขอ้ พบว่า มีแรงจูงใจการใชเ้วลาว่างของกลุ่มคนวัยท างานที่มาใชบ้ริการสวนวชิร

เบญจทัศ กรุงเทพมหานคร มากที่สุด คือ เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายของฉัน  (x ̅= 4.32, 

S.D. = 0.72) รองลงมาคือ เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถของฉัน (x ̅= 4.31, S.D. = 0.72) 

และเพื่อดูว่าความสามารถของฉันคืออะไร (x ̅= 4.29, S.D. = 0.81) ส่วนล าดับสุดทา้ยในระดับ

มาก เพื่อแข่งขนักบัผูอ่ื้น (x ̅=3.87, S.D. = 1.04) ตามล าดบั 
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ตาราง 9 จ านวน รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุม่คนวยัท างานที่มาใชบ้ริการ
สวนวชิรเบญจทศั กรุงเทพมหานคร ดา้นสภาวะกระตุน้ – การหลีกเลี่ยง 
 

ด้านสภาวะกระตุน้ – การหลกีเลี่ยง x ̅ S.D. ระดับแรงจูงใจ 
1. เพื่อหลีกเล่ียงพืน้ท่ีแออดั 4.38 0.74 มากที่สดุ 
2. เพื่อที่จะท าใหช้วีิตชา้ลง 4.04 0.89 มาก 
3. เพราะบางเวลาฉนัชอบอยู่คนเดียว 4.16 0.89 มาก 
4. เพื่อผ่อนคลายทางรา่งกาย 4.38 0.71 มากที่สดุ 
5. เพื่อผ่อนคลายจิตใจ 4.44 0.66 มากที่สดุ 
6. เพื่อหลีกเล่ียงความวุ่นวายจากกิจกรรมประจ าวนั 4.38 0.68 มากที่สดุ 
7. เพื่อพกัผ่อน 4.43 0.69 มากที่สดุ 
8. เพื่อบรรเทาความเครียดและความตงึเครียด 4.40 0.72 มากที่สดุ 
9. เพื่อใชช้ีวติที่เรียบง่าย 4.42 0.73 มากที่สดุ 

รวม 4.34 0.57 มากทีสุ่ด 

 
จากตารางที่ 9 พบว่า ผลการวิเคราะหด์า้นสภาวะกระตุน้ – การหลีกเลี่ยง แสดงระดับ

ความ คิด เห็น เก่ียวกับแรงจู งใจการใช้เวลาว่างของกลุ่มคนวัยท างานที่ มาใช้บ ริการ  

สวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร พบว่าค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅= 4.34, 
S.D. = 0.57) เมื่อพิจารณารายขอ้ พบว่า มีแรงจูงใจการใชเ้วลาว่างของกลุ่มคนวยัท างานที่มาใช้

บริการสวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร มากที่สุด คือ เพื่อผ่อนคลายจิตใจ  (x ̅= 4.44,  

S.D. = 0.66) รองลงมาคือ เพื่อพักผ่อน (x ̅= 4.43, S.D. = 0.69) และเพื่อใช้ชีวิตที่ เรียบง่าย  

(x ̅= 4.42, S.D. = 0.73) ส่วนล าดับสุดท้ายในระดับมาก เพื่อที่จะท าให้ชีวิตช้าลง (x ̅= 4.04,  
S.D. = 0.89) ตามล าดบั 
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ตาราง 10 จ านวน รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มคนวัยท างานที่มาใช้
บรกิารสวนวชิรเบญจทศั กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายดา้น 
 

แรงจูงใจการใช้เวลาว่าง x ̅ S.D. ระดับแรงจูงใจ 
1. ดา้นสติปัญญา 4.25 0.61 มากที่สดุ 
2. ดา้นสงัคม 4.15 0.64 มาก 
3. ดา้นความสามารถ ความช านาญ 4.21 0.61 มากที่สดุ 
4. ดา้นสภาวะกระตุน้ – การหลีกเล่ียง 4.34 0.57 มากที่สดุ 

รวม 4.23 0.60 มากทีสุ่ด 

 
จากตารางที่ 10 พบว่า ผลการวิเคราะหแ์รงจูงใจการใชเ้วลาว่างของกลุ่มคนวยัท างาน

ที่มาใชบ้ริการสวนวชิรเบญจทศั กรุงเทพมหานคร พบว่าค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด 

(x ̅= 4.23  S.D. = 0.60 ) เมื่ อพิ จ ารณ ารายด้าน  พบว่ า  แรงจู ง ใจการใช้ เวล าว่ า งของ 
กลุ่มคนวัยท างานที่มาใชบ้ริการสวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร มากที่สุด คือ ดา้นสภาวะ

กระตุ้น – การหลีกเลี่ยง  (x ̅= 4.34 , S.D. = 0.57) รองลงมาคือ ด้านสติปัญญา (x ̅=4.25 ,  

S.D. = 0.61) ดา้นความสามารถ ความช านาญ (x ̅=4.21, S.D. = 0.61) และล าดับสุดท้าย คือ 

ดา้นสงัคม (x ̅=4.15, S.D. = 0.64) ตามล าดบั 
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ส่วนที่ 3 การวิเคราะหเ์ปรียบเทียบแรงจูงใจการใช้เวลาว่างของกลุ่มคนวัยท างานที่มาใช้
บริการสวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามตัวแปรเพศ อายุตัว ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

การวิเคราะหเ์ปรียบเทียบแรงจูงใจการใชเ้วลาว่างของกลุ่มคนวัยท างานที่มาใชบ้ริการ
สวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามตวัแปรเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ไดแ้สดงดงัตารางที่ 11 – 24 ต่อไปนี ้

 
ตาราง 11 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของแรงจูงใจการใช้เวลาว่างของกลุ่มคนวัย
ท างานที่มาใชบ้รกิารสวนวชิรเบญจทศั กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามตวัแปรเพศ 
 

แรงจูงใจ 
เพศ 

ชาย หญิง 

x ̅ S.D. x ̅ S.D. 
1. ดา้นสติปัญญา 4.29 0.61 4.23 0.62 
2. ดา้นสงัคม 4.22 0.65 4.09 0.63 
3. ดา้นความสามารถ ความช านาญ 4.32 0.58 4.13 0.63 
4. ดา้นสภาวะกระตุน้ – การหลีกเล่ียง 4.36 0.57 4.31 0.56 

รวม 4.30 0.52 4.19 0.51 

 
จากตารางที่ 11 พบว่า กลุ่มคนวยัท างานที่เป็นเพศชาย มีแรงจูงใจในการใชเ้วลาว่างมา

ใชบ้ริการสวนวชิรเบญจทศั กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สดุ (x ̅4.30, S.D. = 0.52) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี ้ คือ ด้านสภาวะกระตุ้น – การ

หลี ก เลี่ ย ง  (x ̅= 4.36, S.D. = 0.57) และด้านความสามารถ  ความช านาญ  (x ̅= 4.32,  

S.D. = 0.58) สว่นล าดบัสดุทา้ยในระดบัมาก ดา้นสติปัญญา (x ̅= 4.29, S.D. = 0.61) ตามล าดบั 
ส าหรบักลุ่มคนวยัท างานที่เป็นเพศหญิง มีแรงจูงใจในการใชเ้วลาว่างมาใชบ้ริการสวนว

ชิรเบญจทศั กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x ̅= 4.19, S.D. = 0.51) เมื่อพิจารณาเป็น

รายดา้นเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี ้คือ ดา้นสภาวะกระตุน้ – การหลีกเลี่ยง (x ̅= 4.31, 

S.D. = 0.51) และด้านสติปัญญา (x ̅= 4.23, S.D. = 0.62) ส่วนล าดับสุดท้ายในระดับมาก      

ดา้นความสามารถ ความช านาญ (x ̅= 4.13, S.D. = 0.63) ตามล าดบั 
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ตาราง 12 การวิเคราะหเ์ปรียบเทียบแรงจูงใจการใชเ้วลาว่างของกลุ่มคนวยัท างานที่มาใชบ้ริการ
สวนวชิรเบญจทศั กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามตวัแปรเพศ 
 

แรงจูงใจ F Sig. t df 
Sig.  

(2-tailed) 
1. ดา้นสติปัญญา 0.004 0.950 1.014 381 0.311 
2. ดา้นสงัคม 0.618 0.432 2.094 395 0.037 
3. ดา้นความสามารถ ความช านาญ 0.264 0.608 3.072 385 0.002 
4. ดา้นสภาวะกระตุน้ – การหลีกเล่ียง 0.183 0.669 0.825 386 0.410 

รวม 0.231 0.631 1.488 361 0.138 

 
จากตารางที่ 12 พบว่า การวิเคราะหเ์ปรียบเทียบแรงจูงใจการใชเ้วลาว่างของกลุม่คนวยั

ท างานที่มาใชบ้ริการสวนวชิรเบญจทศั กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ โดยใชส้ถิติทดสอบค่าที 
(t-test) ในภาพรวมพบว่ากลุ่มวัยท างานที่มีเพศต่างกันมีแรงจูงใจการใชเ้วลาว่างไม่แตกต่างกัน 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มคนวัยท างานที่มีเพศต่างกันมีแรงจูงใจการใช้เวลาว่าง      
ด้านสติปัญญา ด้านสังคม ด้านความสามารถ ความช านาญ และด้านสภาวะกระตุ้น –  
การหลีกเลี่ยง ไม่แตกต่างกนั 
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ตาราง 13 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของแรงจูงใจการใช้เวลาว่างของกลุ่มคนวัย
ท างานที่มาใชบ้รกิารสวนวชิรเบญจทศั กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามตวัแปรอายุ 
 

แรงจูงใจ 
อาย ุ

21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี มากกว่า 60 ปี 

x ̅ S.D. x ̅ S.D. x ̅ S.D. x ̅ S.D. x ̅ S.D. 
1. ดา้น
สติปัญญา 

4.31 
 

0.73 
 

4.30 
 

0.53 
 

4.17 
 

0.53 
 

4.16 
 

0.72 
 

4.67 
 

0.38 
 

2. ดา้นสงัคม 4.20 0.71 4.16 0.63 4.07 0.62 4.14 0.60 4.35 0.58 
3. ดา้น
ความสามารถ 
ความช านาญ 

4.25 
 

0.65 
 

4.29 
 

0.58 
 

4.13 
 

0.60 
 

4.13 
 

0.60 
 

4.35 
 

0.62 
 

4. ดา้นสภาวะ
กระตุน้ – การ
หลีกเล่ียง 

4.39 
 

0.54 
 

4.31 
 

0.56 
 

4.32 
 

0.54 
 

4.33 
 

0.62 
 

4.30 
 

0.93 
 

รวม 4.29 0.57 4.27 0.47 4.18 0.49 4.17 0.56 4.42 0.40 

 
จากตารางที่ 13 พบว่า กลุ่มคนวยัท างานที่มีอายมุากกว่า 60 ปี มีแรงจูงใจในการใชเ้วลา

ว่างมาใช้บริการสวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅= 4.42, 
S.D. = 0.40) เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี ้คือ ดา้นสติปัญญา  

(x ̅= 4.67, S.D. = 0.38) ด้านสังคม (x ̅= 4.35 S.D. = 0.58) ด้านความสามารถ ความช านาญ  

(x ̅= 4.35, S.D. = 0.62) และด้านสภาวะกระตุ้น – การหลีกเลี่ยง (x ̅= 4.30, S.D. = 0.93) 
ตามล าดบั 

กลุม่คนวยัท างานที่มีอาย ุ21-30 ปี มีแรงจงูใจในการใชเ้วลาว่างมาใชบ้รกิารสวนวชิร

เบญจทัศ กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅= 4.29, S.D. = 0.57) เมื่อพิจารณา

เป็นรายดา้นเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ดงันี ้คือ ดา้นสภาวะกระตุน้ – การหลีกเลี่ยง (x ̅= 4.39, 

S.D. = 0.54) ด้านสติปัญญา (x ̅= 4.31, S.D. = 0.73) ด้านความสามารถ ความช านาญ  

(x ̅= 4.25, S.D. = 0.65) และดา้นสงัคม (x ̅= 4.20, S.D. = 0.71) ตามล าดบั 
กลุ่มคนวัยท างานที่มีอายุ 31-40 ปี มีแรงจูงใจในการใช้เวลาว่างมาใช้บริการ 

สวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅= 4.27, S.D. = 0.47)  
เมื่ อ พิ จ า รณ า เป็ น รายด้ าน เรี ย งล าดั บ จ ากม าก ไป ห าน้ อ ย  ดั งนี ้  คื อ  ด้ า น สภ าวะ  
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กระตุ้น – การหลีกเลี่ยง (x ̅= 4.31, S.D. = 0.56) ด้านสติปัญญา ((x ̅= 4.30, S.D. = 0.53)  

ด้านความสามารถ  ความช านาญ  (x ̅= 4.29, S.D. = 0.58) และด้านสังคม  (x ̅= 4.16,  
S.D. = 0.63) ตามล าดบั 

กลุ่มคนวัยท างานที่มีอายุ 41-50 ปี มีแรงจูงใจในการใช้เวลาว่างมาใช้บริการ 

สวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x ̅= 4.18, S.D. = 0.49) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายดา้นเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ดงันี ้คือ ดา้นสภาวะกระตุน้ – การหลีกเลี่ยง 

(x ̅= 4.32, S.D. = 0.54) ด้านสติปัญญา (x ̅= 4.17, S.D. = 0.53) ด้านความสามารถ ความ

ช านาญ (x ̅= 4.13, S.D. = 0.60) และดา้นสงัคม (x ̅= 4.07, S.D. = 0.62) ตามล าดบั 
กลุ่มคนวัยท างานที่มีอายุ 51-60 ปี มีแรงจูงใจในการใช้เวลาว่างมาใช้บริการ 

สวนวชิ รเบญจทัศ  ก รุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ ในระดับมาก (x ̅= 4.17, S.D. = 0.56)  
เมื่ อ พิ จ า รณ า เป็ น รายด้ าน เรี ย งล าดั บ จ ากม าก ไป ห าน้ อ ย  ดั งนี ้  คื อ  ด้ า น สภ าวะ  

กระตุ้น  – การหลีกเลี่ยง (x ̅= 4.33, S.D. = 0.62) ด้านสติปัญญา (x ̅= 4.16, S.D. = 0.72)  

ด้านความสามารถ  ความช านาญ  (x ̅= 4.14, S.D. = 0.60) และด้านสังคม  (x ̅= 4.13,  
S.D. = 0.60) ตามล าดบั 
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ตาราง 14 การวิเคราะหเ์ปรียบเทียบแรงจูงใจการใชเ้วลาว่างของกลุ่มคนวยัท างานที่มาใชบ้ริการ
สวนวชิรเบญจทศั กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามตวัแปรอายุ 
 

แรงจูงใจ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. ดา้นสติปัญญา ระหว่างกลุ่ม 3.514 4 .879 2.324 .056 
 ภายในกลุ่ม 142.921 378 .378   
 รวม 146.435 382    
2. ดา้นสงัคม ระหว่างกลุ่ม 1.324 4 .331 .785 .535 
 ภายในกลุ่ม 165.286 392 .422   
 รวม 166.610 396    
3. ดา้นความสามารถ ความช านาญ ระหว่างกลุ่ม 2.214 4 .554 1.478 .208 
 ภายในกลุ่ม 143.093 382 .375   
 รวม 145.307 386    
4. ดา้นสภาวะกระตุน้ –  
การหลีกเล่ียง 

ระหว่างกลุ่ม .472 4 .118 .360 .837 

 ภายในกลุ่ม 125.539 383 .328   
 รวม 126.011 387    

รวม ระหว่างกลุ่ม 1.234 4 .308 1.150 .333 
 ภายในกลุ่ม 96.023 358 .268   
 รวม 97.257 362    

  
จากตารางที่ 14 พบว่า การวิเคราะหเ์ปรียบเทียบแรงจูงใจการใชเ้วลาว่างของกลุม่คนวยั

ท างานที่มาใชบ้ริการสวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร  จ าแนกตามตัวแปรอายุ โดยใช้สถิติ
ทดสอบค่าเอฟ (f-test) ในภาพรวมพบว่ากลุ่มวยัท างานที่มีอายุต่างกันมีแรงจูงใจการใชเ้วลาว่าง
ไม่แตกต่างกนั เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่ากลุ่มคนวยัท างานที่มีอายุต่างกนัมีแรงจูงใจการใช้
เวลาว่าง ด้านสติปัญญา ด้านสังคม ด้านความสามารถ ความช านาญ และด้านสภาวะ  
กระตุน้ – การหลีกเลี่ยง ไม่แตกต่างกนั 
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ตาราง 15 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของแรงจูงใจการใช้เวลาว่างของกลุ่มคนวัย
ท างานที่มาใชบ้รกิารสวนวชิรเบญจทศั กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามตวัแปรระดบัการศกึษา 
 

แรงจูงใจ 
ระดับการศึกษา 

ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. อนุ.ป. ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

x ̅ S.D. x ̅ S.D. x ̅ S.D. x ̅ S.D. x ̅ S.D. x ̅ S.D. x ̅ S.D. x ̅ S.D. 

1. ดา้นสติปัญญา 3.56 1.32 4.05 0.79 3.97 0.42 4.08 0.63 3.89 1.06 4.31 0.57 4.33 0.49 4.29 0.76 
2. ดา้นสงัคม 3.79 1.00 3.90 0.73 4.07 0.70 3.88 0.69 3.90 0.52 4.26 0.58 4.05 0.65 4.03 1.18 
3. ดา้นความสามารถ  
ความช านาญ 

3.86 
 

1.09 
 

3.96 
 

0.72 
 

4.12 
 

0.33 
 

4.14 
 

0.65 
 

3.98 
 

0.63 
 

4.28 
 

0.55 
 

4.21 
 

0.59 
 

4.12 
 

1.20 
 

4. ดา้นสภาวะกระตุน้ –  
การหลีกเลี่ยง 

3.89 1.00 4.08 0.68 4.11 0.68 4.19 0.71 4.50 0.46 4.40 0.49 4.35 0.59 4.40 0.78 

รวม 3.78 1.06 4.00 0.64 4.07 0.29 4.07 0.55 4.07 0.58 4.31 0.46 4.24 0.45 4.21 0.96 

 
จากตารางที่ 15 พบว่า กลุ่มคนวยัท างานที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีแรงจูงใจใน

การใชเ้วลาว่างมาใชบ้ริการสวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  

(x ̅=  4.31, S.D. = 0.46) เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี ้คือ ดา้น

สภาวะกระตุน้ – การหลีกเลี่ยง (x ̅= 4.40, S.D. = 0.49) ดา้นสติปัญญา (x ̅= 4.31, S.D. = 0.57) 

ด้านความสามารถ  ความช านาญ  (x ̅= 4.28, S.D. = 0.55) และด้านสังคม  (x ̅= 4.26,  
S.D. = 0.58) ตามล าดบั 

กลุ่มคนวยัท างานที่มีการศกึษาระดบัปรญิญาเอก มีแรงจงูใจในการใชเ้วลาว่างมาใช้

บริการสวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สดุ (x ̅= 4.21, S.D. = 0.96) 
เมื่ อ พิ จ า รณ า เป็ น รายด้ าน เรี ย งล าดั บ จ ากม าก ไป ห าน้ อ ย  ดั งนี ้  คื อ  ด้ า น สภ าวะ  

กระตุ้น  – การหลีกเลี่ยง (x ̅= 4.40, S.D. = 0.78) ด้านสติปัญญา (x ̅= 4.29, S.D. = 0.76)  

ด้านความสามารถ  ความช านาญ  (x ̅= 4.12, S.D. = 1.20) และด้านสังคม  (x ̅= 4.03,  
S.D. = 1.18) ตามล าดบั 

กลุ่มคนวยัท างานที่มีการศึกษาระดบัอนุปริญญา มีแรงจูงใจในการใชเ้วลาว่างมาใช้

บริการสวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x ̅= 4.07, S.D. = 0.58)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี ้ คือ ด้านสภาวะกระตุ้น – การ

หลีกเลี่ยง (x ̅= 4.50, S.D. = 0.46) ด้านความสามารถ ความช านาญ (x ̅= 3.98, S.D. = 0.63) 

ดา้นสงัคม (x ̅= 3.90, S.D. = 0.52) และดา้นสติปัญญา (x ̅= 3.89, S.D. = 1.06) ตามล าดบั 
กลุม่คนวยัท างานที่มีการศกึษาระดบั ปวส. มีแรงจงูใจในการใชเ้วลาว่างมาใชบ้ริการ

สวนวชิ รเบญจทัศ  ก รุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ ในระดับมาก (x ̅= 4.07, S.D. = 0.55)  
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เมื่ อ พิ จ า รณ า เป็ น รายด้ าน เรี ย งล าดั บ จ ากม าก ไป ห าน้ อ ย  ดั งนี ้  คื อ  ด้ า น สภ าวะ  

กระตุ้น – การหลีกเลี่ยง (x ̅= 4.19, S.D. = 0.71) ด้านความสามารถ ความช านาญ (x ̅= 4.14 

S.D. = 0.65) ด้านสติปัญญา (x ̅= 4.08 S.D. = 0.63) และด้านสังคม (x ̅= 3.88 S.D. = 0.69) 
ตามล าดบั 

กลุม่คนวยัท างานที่มีการศกึษาระดบั ปวช. มีแรงจูงใจในการใชเ้วลาว่างมาใชบ้ริการ

สวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x ̅= 4.07, S.D. = 0.29) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายดา้นเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี ้คือ ดา้นความสามารถ ความช านาญ  

(x ̅= 4.12, S.D. = 0.33) ดา้นสภาวะกระตุน้ – การหลีกเลี่ยง (x ̅= 4.11, S.D. = 0.68) ดา้นสงัคม 

(x ̅= 4.07, S.D. = 0.70) และดา้นสติปัญญา (x ̅= 3.97, S.D. = 0.42) ตามล าดบั 
กลุ่มคนวัยท างานที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีแรงจูงใจในการใช้

เวลาว่างมาใชบ้ริการสวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x ̅= 4.00,  
S.D. = 0.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ดงันี ้คือ ดา้นสภาวะกระตุน้ 

– ก า ร ห ลี ก เลี่ ย ง  (x ̅= 4.08, S.D. = 0.68) ด้ า น ส ติ ปั ญ ญ า  (x ̅= 4.05, S.D. = 0.79)  

ด้านความสามารถ  ความช านาญ  (x ̅= 3.96, S.D. = 0.72) และด้านสังคม  (x ̅= 3.90,  
S.D. = 0.73) ตามล าดบั 

กลุ่มคนวยัท างานที่มีการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนตน้ มีแรงจูงใจในการใชเ้วลา

ว่างมาใช้บริการสวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ ในระดับมาก (x ̅= 3.78,  
S.D. = 1.06) เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ดงันี ้คือ ดา้นสภาวะกระตุน้ 

– การหลี ก เลี่ ย ง  (x ̅= 3.89, S.D. = 1.00) ด้านความสามารถ  ความช านาญ  (x ̅= 3.86,  

S.D. = 1.09) ด้านสังคม (x ̅= 3.79, S.D. = 1.00) และด้านสติปัญญา (x ̅= 3.56, S.D. = 1.32) 
ตามล าดบั 
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ตาราง 16 การวิเคราะหเ์ปรียบเทียบแรงจูงใจการใชเ้วลาว่างของกลุ่มคนวยัท างานที่มาใชบ้ริการ
สวนวชิรเบญจทศั กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามตวัแปรระดบัการศึกษา  
 

แรงจูงใจ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. ดา้นสติปัญญา ระหว่างกลุ่ม 7.675 7 1.096 2.963* .005 
 ภายในกลุ่ม 138.759 375 .370   
 รวม 146.435 382    
2. ดา้นสงัคม ระหว่างกลุ่ม 8.505 7 1.215 2.989* .005 
 ภายในกลุ่ม 158.106 389 .406   
 รวม 166.610 396    
3. ดา้นความสามารถ ความช านาญ ระหว่างกลุ่ม 4.771 7 .682 1.838 .079 
 ภายในกลุ่ม 140.536 379 .371   
 รวม 145.307 386    
4. ดา้นสภาวะกระตุน้ – การ
หลีกเล่ียง 

ระหว่างกลุ่ม 5.438 7 .777 2.448 .018 

 ภายในกลุ่ม 120.573 380 .317   
 รวม 126.011 387    

รวม ระหว่างกลุ่ม 5.020 7 .717 2.760* .008 
 ภายในกลุ่ม 92.237 355 .260   
 รวม 97.257 362    

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตารางที่ 16 พบว่า การวิเคราะหแ์รงจูงใจการใชเ้วลาว่างของกลุ่มคนวยัท างานที่มา

ใช้บริการสวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร  จ าแนกตามตัวแปรระดับการศึกษา โดยใช้สถิติ
ทดสอบค่าเอฟ (f-test) ในภาพรวมพบว่ากลุ่มวัยท างานที่มีระดบัการศึกษาต่างกนัมีแรงจูงใจการ
ใชเ้วลาว่างแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า
กลุ่มคนวยัท างานที่มีระดบัการศึกษาต่างกนัมีแรงจูงใจการใชเ้วลาว่าง ดา้นสติปัญญา ดา้นสงัคม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในขณะที่ดา้นความสามารถ ความช านาญ 
และดา้นสภาวะกระตุน้ – การหลีกเลี่ยง ไม่แตกต่างกนั 
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การวิเคราะหเ์ปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธีผลต่างนัยส าคัญนอ้ยที่สุด  (Least 
Significant Difference : LSD) ในภาพรวม จ าแนกตามระดบัการศกึษา ดงัตารางที่ 15 

 
ตาราง 17 การวิเคราะหเ์ปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธีผลต่างนยัส าคญันอ้ยที่สดุ  (Least 
Significant Difference : LSD) ในภาพรวม จ าแนกตามระดบัการศกึษา 
 

ระดับ
การศึกษา x ̅

ระดับการศึกษา 
ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. อนุ.ป. ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 
3.87 3.96 4.22 4.09 4.18 4.31 4.26 4.22 

ม.ต้น 3.87 - -0.09 -0.35 -0.22 -0.31 -0.44* -0.39* -0.35 
ม.ปลาย 3.96 - - -0.26 -0.13 -0.22 -0.35* -0.30* -0.26 
ปวช. 4.22 - - - 0.13 0.04 -0.09 -0.04 -0.00 
ปวส. 4.09 - - - - -0.09 -0.22 -0.17 -0.13 
อนุ.ป. 4.18 - - - - - -0.13 -0.08 -0.04 
ป.ตร ี 4.31 - - - - - - 0.05 0.09 
ป.โท 4.26 - - - - - - - 0.04 
ป.เอก 4.22 - - - - - - - - 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตารางที่ 17 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดบั 0.05 รายคู่ดว้ยวิธีผลต่างนยัส าคญันอ้ยที่สดุ (Least Significant Difference : LSD) พบว่า  
กลุ่มคนวยัท างานที่มีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ มีแรงจูงใจการใชเ้วลาว่าง

มาใชบ้รกิารสวนวชิรเบญจทศั กรุงเทพมหานคร แตกต่างจากกลุม่คนวยัท างานที่มีการศกึษาระดบั
มัธยมศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโท โดยพบว่า กลุ่มคนวัยท างานที่มีการศึกษาระดับ
มธัยมศกึษาตอนตน้ มีแรงจงูใจนอ้ยกว่า กลุม่คนวยัท างานระดบัปรญิญาตรีและปรญิญาโท 

กลุ่มคนวยัท างานที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีแรงจูงใจการใชเ้วลา
ว่างมาใชบ้ริการสวนวชิรเบญจทศั กรุงเทพมหานคร แตกต่างจากกลุ่มคนวยัท างานที่มีการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาปริญญาตรี และระดับปริญญาโท โดยพบว่า กลุ่มคนวัยท างานที่มีการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีแรงจูงใจนอ้ยกว่า กลุ่มคนวัยท างานระดับปริญญาตรี และระดับ
ปรญิญาโท 
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การวิเคราะหเ์ปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธีผลต่างนัยส าคัญนอ้ยที่สุด  (Least 
Significant Difference : LSD) ดา้นสติปัญญา จ าแนกตามระดบัการศกึษา ดงัตารางที่ 16 

 
ตาราง 18 การวิเคราะหเ์ปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธีผลต่างนยัส าคญันอ้ยที่สดุ  (Least 
Significant Difference : LSD) ดา้นสติปัญญา จ าแนกตามระดบัการศกึษา 
 

ระดับ
การศึกษา x ̅

ระดับการศึกษา 
ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. อนุ.ป. ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 
3.56 4.05 3.97 4.08 3.89 4.31 4.33 4.29 

ม.ต้น 3.56 - -0.49 -0.41 -0.52* -0.33 -0.75* -0.77* -0.73* 
ม.ปลาย 4.05 - - 0.08 -0.03 0.16 -0.26* -0.28* -0.24 
ปวช. 3.97 - - - -0.11 0.08 -0.34 -0.36 -0.32 
ปวส. 4.08 - - - - 0.19 -0.23 -0.25 -0.21 
อนุ.ป. 3.89 - - - - - -0.42 -0.44 -0.40 
ป.ตร ี 4.31 - - - - - - -0.02 0.02 
ป.โท 4.33 - - - - - - - 0.04 
ป.เอก 4.29 - - - - - - - - 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตารางที่ 18 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดบั 0.05 รายคู่ดว้ยวิธีผลต่างนยัส าคญันอ้ยที่สดุ (Least Significant Difference : LSD) พบว่า  
กลุ่มคนวยัท างานที่มีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ มีแรงจูงใจการใชเ้วลาว่าง

มาใชบ้รกิารสวนวชิรเบญจทศั กรุงเทพมหานคร ดา้นสติปัญญา แตกต่างจากกลุ่มคนวยัท างานที่มี
การศึกษาระดับ ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยพบว่า กลุ่มคนวยัท างานที่มี
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ มีแรงจูงใจดา้นสติปัญญา นอ้ยกว่ากลุ่มคนวยัท างานระดับ 
ปวส. ปรญิญาตรี ปรญิญาโท และปรญิญาเอก 

กลุ่มคนวยัท างานที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีแรงจูงใจการใชเ้วลา
ว่างมาใช้บริการสวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร ด้านสติปัญญา แตกต่างจากกลุ่มคนวัย
ท างานที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท โดยพบว่า กลุ่มคนวยัท างานที่มีการศึกษา
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ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย มีแรงจูงใจดา้นสติปัญญา นอ้ยกว่า กลุม่คนวยัท างานระดบัปรญิญา
ตรี และปรญิญาโท 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด  
(Least Significant Difference : LSD) ดา้นสงัคม จ าแนกตามระดบัการศกึษา ดงัตารางที่ 17 
 
ตาราง 19 การวิเคราะหเ์ปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธีผลต่างนยัส าคญันอ้ยที่สดุ  (Least 
Significant Difference : LSD) ดา้นสงัคม จ าแนกตามระดบัการศกึษา 
 

ระดับ
การศึกษา x ̅

ระดับการศึกษา 
ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. อนุ.ป. ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 
3.79 3.90 4.07 3.88 3.90 4.26 4.05 4.03 

ม.ต้น 3.79 - -0.11 -0.28 -0.09 -0.11 -0.47* -0.26 -0.24 
ม.ปลาย 3.90 - - -0.17 0.02 0.00 -0.36* -0.15 -0.13 
ปวช. 4.07 - - - 0.19 0.17 -0.19 0.02 0.04 
ปวส. 3.88 - - - - -0.02 -0.38* -0.17 -0.15 
อนุ.ป. 3.90 - - - - - -0.36 -0.15 -0.13 
ป.ตร ี 4.26 - - - - - - 0.21* 0.22 
ป.โท 4.05 - - - - - - - 0.02 
ป.เอก 4.03 - - - - - - - - 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตารางที่ 19 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดบั 0.05 รายคู่ดว้ยวิธีผลต่างนยัส าคญันอ้ยที่สดุ (Least Significant Difference : LSD) พบว่า  
กลุ่มคนวยัท างานที่มีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ มีแรงจูงใจการใชเ้วลาว่าง

มาใชบ้ริการสวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร ด้านสังคม แตกต่างจากกลุ่มคนวัยท างานที่มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี โดยพบว่า กลุ่มคนวยัท างานที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 
มีแรงจงูใจดา้นสติปัญญา นอ้ยกว่า กลุม่คนวยัท างานระดบัปรญิญาตร ี

กลุ่มคนวยัท างานที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีแรงจูงใจการใชเ้วลา
ว่างมาใชบ้ริการสวนวชิรเบญจทศั กรุงเทพมหานคร ดา้นสงัคม แตกต่างจากกลุ่มคนวยัท างานที่มี
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การศึกษาระดับปริญญาตรี โดยพบว่า กลุ่มคนวัยท างานที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย มีแรงจงูใจดา้นสงัคม นอ้ยกว่า กลุม่คนวยัท างานระดบัปรญิญาตร ี

กลุ่มคนวัยท างานที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีแรงจูงใจการใชเ้วลาว่างมาใช้
บรกิารสวนวชิรเบญจทศั กรุงเทพมหานคร ดา้นสงัคม แตกต่างจากกลุม่คนวยัท างานที่มีการศึกษา
ระดับปริญญาโท โดยพบว่า กลุ่มคนวัยท างานที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีแรงจูงใจดา้น
สงัคม มากกว่า กลุม่คนวยัท างานระดบัปรญิญาโท 

 
ตาราง 20 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของแรงจูงใจการใช้เวลาว่างของกลุ่มคนวัย
ท างานที่มาใชบ้รกิารสวนวชิรเบญจทศั กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามตวัแปรอาชีพ 
 

แรงจูงใจ 

อาชีพ 

พนักงาน
เอกชน 

ข้าราชการ 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

ธุรกิจส่วนตัว 
/ เจ้าของ
กิจการ 

อาชีพอิสระ อ่ืน ๆ 

x ̅ S.D. x ̅ S.D. x ̅ S.D. x ̅ S.D. x ̅ S.D. x ̅ S.D. 
1. ดา้น
สติปัญญา 

4.22 0.69 4.35 0.52 4.39 0.46 4.26 0.54 4.05 0.73 4.16 0.69 

2. ดา้นสงัคม 4.13 0.70 4.17 0.68 4.30 0.46 4.08 0.51 4.09 0.74 4.03 0.56 
3. ดา้น
ความสามารถ 
ความช านาญ 

4.26 0.62 4.18 0.66 4.38 0.42 4.16 0.51 4.14 0.72 4.04 0.59 

4. ดา้นสภาวะ
กระตุน้ –  
การหลีกเลี่ยง 

4.33 0.56 4.40 0.59 4.38 0.42 4.26 0.53 4.23 0.72 4.25 0.59 

รวม 4.24 0.57 4.28 0.50 4.36 0.36 4.19 0.41 4.13 0.63 4.12 0.51 

 
จากตารางที่ 20 พบว่า กลุ่มคนวยัท างานที่เป็นพนกังานรฐัวิสาหกิจ มีแรงจงูใจในการใช้

เวลาว่างมาใชบ้ริการสวนวชิรเบญจทศั กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สดุ (x ̅= 3.36, 
S.D. = 0.36) เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ดงันี ้คือ ดา้นสภาวะกระตุน้ 

– การหลีกเลี่ ยง (x ̅= 4.38 , S.D. = 0.42) ด้านความสามารถ ความช านาญ  (x ̅= 4.38 ,  

S.D. = 0.42) ด้านสังคม (x ̅= 4.30, S.D. = 0.46) และด้านสติปัญญา (x ̅= 3.39, S.D. = 0.46) 
ตามล าดบั 
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กลุ่มคนวยัท างานที่เป็นขา้ราชการ มีแรงจูงใจในการใชเ้วลาว่างมาใชบ้รกิารสวนวชิร

เบญจทัศ กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅= 4.28, S.D. = 0.50) เมื่อพิจารณา

เป็นรายดา้นเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ดงันี ้คือ ดา้นสภาวะกระตุน้ – การหลีกเลี่ยง (x ̅= 4.40, 

S.D. = 0.59) ด้านสติปัญญา (x ̅= 4.35 , S.D. = 0.52) ด้านความสามารถ ความช านาญ  

(x ̅= 4.18, S.D. = 0.66) และดา้นสงัคม (x ̅= 4.17, S.D. = 0.68) ตามล าดบั 
กลุ่มคนวัยท างานที่เป็นพนักงานเอกชน มีแรงจูงใจในการใชเ้วลาว่างมาใชบ้ริการ

สวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅= 4.24, S.D. = 0.57) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายดา้นเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ดงันี ้คือ ดา้นสภาวะกระตุน้ – การหลีกเลี่ยง 

(x ̅= 4.33 , S.D. = 0.56) ด้านความสามารถ ความช านาญ  (x ̅= 4.26 , S.D. = 0.62) ด้าน

สติปัญญา (x ̅= 4.22, S.D. = 0.69) และดา้นสงัคม (x ̅= 4.13, S.D. = 0.70) ตามล าดบั 
กลุ่มคนวัยท างานที่มีธุรกิจส่วนตวั / เจา้ของกิจการ มีแรงจูงใจในการใชเ้วลาว่างมา

ใช้บริการสวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ ในระดับมากที่สุด (x ̅= 4.19 ,  
S.D. = 0.41) เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ดงันี ้คือ ดา้นสภาวะกระตุน้ 

– การหลีกเลี่ ยง (x ̅= 4.26 , S.D. = 0.53) ด้านความสามารถ ความช านาญ  (x ̅= 4.16 ,  

S.D. = 0.51) ด้านสติปัญญา (x ̅= 4.26, S.D. = 0.54) และด้านสังคม (x ̅= 4.08, S.D. = 0.51) 
ตามล าดบั 

กลุ่มคนวัยท างานที่มีอาชีพอิสระ มีแรงจูงใจในการใชเ้วลาว่างมาใชบ้ริการสวนวชิร

เบญจทัศ กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅= 4.13, S.D. = 0.63) เมื่อพิจารณา

เป็นรายดา้นเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ดงันี ้คือ ดา้นสภาวะกระตุน้ – การหลีกเลี่ยง (x ̅= 4.23, 

S.D. = 0.53) ด้านความสามารถ ความช านาญ  (x ̅= 4.14 , S.D. = 0.72) ด้านสติปัญญา  

(x ̅= 4.05, S.D. = 0.73) และดา้นสงัคม (x ̅= 4.09, S.D. = 0.74) ตามล าดบั 
กลุ่มคนวัยท างานที่มีอาชีพอ่ืน ๆ มีแรงจูงใจในการใชเ้วลาว่างมาใชบ้ริการสวนวชิร

เบญจทัศ กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅= 4.13, S.D. = 0.63) เมื่อพิจารณา

เป็นรายดา้นเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ดงันี ้คือ ดา้นสภาวะกระตุน้ – การหลีกเลี่ยง (x ̅= 4.25, 

S.D. = 0.59) ดา้นความสามารถ ความช านาญ (x ̅= 4.04, S.D. = 0.59) ดา้นสติปัญญา (x ̅4.16, 

S.D. = 0.69) และดา้นสงัคม (x ̅= 4.03, S.D. = 0.56) ตามล าดบั 
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ตาราง 21 การวิเคราะหเ์ปรียบเทียบแรงจูงใจการใชเ้วลาว่างของกลุ่มคนวยัท างานที่มาใชบ้ริการ
สวนวชิรเบญจทศั กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามตวัแปรอาชีพ 
 

แรงจูงใจ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. ดา้นสติปัญญา ระหว่างกลุ่ม 4.309 5 .862 2.286* .046 
 ภายในกลุ่ม 142.126 377 .377   
 รวม 146.435 382    
2. ดา้นสงัคม ระหว่างกลุ่ม 2.259 5 .452 1.075 .374 
 ภายในกลุ่ม 164.352 391 .420   
 รวม 166.610 396    
3. ดา้นความสามารถ ความช านาญ ระหว่างกลุ่ม 3.425 5 .685 1.839 .104 
 ภายในกลุ่ม 141.882 381 .372   
 รวม 145.307 386    
4. ดา้นสภาวะกระตุน้ – การหลีกเล่ียง ระหว่างกลุ่ม 1.472 5 .294 .903 .479 
 ภายในกลุ่ม 124.539 382 .326   
 รวม 126.011 387    

รวม ระหว่างกลุ่ม 2.056 5 .411 1.542 .176 
 ภายในกลุ่ม 95.201 357 .267   
 รวม 97.257 362    

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตารางที่ 21 พบว่า การวิเคราะหแ์รงจูงใจการใชเ้วลาว่างของกลุ่มคนวยัท างานที่มา

ใชบ้ริการสวนวชิรเบญจทศั กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามตวัแปรอาชีพ โดยใชส้ถิติทดสอบค่าเอฟ  
(f-test) ในภาพรวมพบว่ากลุ่มวัยท างานที่มีเพศต่างกันมีแรงจูงใจการใชเ้วลาว่างไม่แตกต่างกัน 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ากลุ่มคนวัยท างานที่มีอาชีพต่างกันมีแรงจูงใจการใชเ้วลาว่าง  
ด้านสติปัญญา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ในขณะที่  ด้านสังคม  
ดา้นความสามารถ ความช านาญ และดา้นสภาวะกระตุน้ – การหลีกเลี่ยง ไม่แตกต่างกนั 

การวิเคราะหเ์ปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธีผลต่างนัยส าคัญนอ้ยที่สุด  (Least 
Significant Difference : LSD) ดา้นสติปัญญา จ าแนกตามตวัแปรอาชีพ ดงัตารางที่ 20 



  87 

ตาราง 22 การวิเคราะหเ์ปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธีผลต่างนยัส าคญันอ้ยที่สดุ (Least 
Significant Difference : LSD) ดา้นสติปัญญา จ าแนกตามตวัแปรอาชีพ 
 

อาชีพ x ̅

อาชีพ 
พนักงาน
เอกชน 

ข้าราชการ 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

ธุรกิจส่วนตวั / 
เจ้าของกิจการ 

อาชีพ
อิสระ 

อื่น ๆ 

4.22 4.35 4.39 4.26 4.05 4.16 
พนักงานเอกชน 4.22 - -0.13 -0.17 -0.04 0.17 0.06 

ข้าราชการ 4.35 - - -0.04 0.09 0.30* 0.19 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

4.39 - - - 0.13 0.34* 0.23 

ธุรกิจส่วนตวั / 
เจ้าของกิจการ 

4.26 - - - - 0.21 0.10 

อาชีพอสิระ 4.05 - - - - - -0.11 
อื่น ๆ 4.16 - - - - - - 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตารางที่ 22 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดบั 0.05 รายคู่ดว้ยวิธีผลต่างนยัส าคญันอ้ยที่สดุ (Least Significant Difference : LSD) พบว่า  
กลุ่มคนวัยท างานที่เป็นขา้ราชการ และพนักงานรฐัวิสาหกิจ มีแรงจูงใจการใชเ้วลา

ว่างมาใช้บริการสวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร ด้านสติปัญญา แตกต่างจากกลุ่มคนวัย
ท างานที่มีอาชีพอิสระ โดยพบว่า กลุ่มคนวัยท างานที่เป็นขา้ราชการ และพนักงานรฐัวิสาหกิจ       
มีแรงจงูใจดา้นสติปัญญา มากกว่า กลุม่คนวยัท างานที่มีอาชีพอิสระ 
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ตาราง 23 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของแรงจูงใจการใช้เวลาว่างของกลุ่มคนวัย
ท างานที่มาใชบ้ริการสวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามตัวแปรรายไดเ้ฉลี่ยต่อ
เดือน 
 

แรงจูงใจ 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
ต ่ากว่าหรือ
เท่ากับ 

15,000 บาท 

15,001 – 
20,000 บาท 

20,001 – 
30,000 บาท 

30,001 – 
40,000 บาท 

มากกว่า 
40,001 บาท

ขึน้ไป 

x ̅ S.D. x ̅ S.D. x ̅ S.D. x ̅ S.D. x ̅ S.D. 
1. ดา้นสติปัญญา 4.13 0.78 4.20 0.55 4.31 0.64 4.33 0.50 4.30 0.60 
2. ดา้นสงัคม 4.15 0.70 4.16 0.59 4.17 0.65 4.20 0.67 4.03 0.65 
3. ดา้นความสามารถ ความช านาญ 4.14 0.61 4.16 0.58 4.27 0.64 4.23 0.66 4.25 0.54 
4. ดา้นสภาวะกระตุน้ – การหลีกเลี่ยง 4.28 0.62 4.29 0.61 4.37 0.51 4.33 0.46 4.39 0.65 

รวม 4.18 0.54 4.20 0.51 4.28 0.54 4.27 0.48 4.24 0.48 

 
จากตารางที่  23 พบว่า กลุ่มคนวัยท างานที่มีรายได้เฉลี่ย 20,001 – 30,000 บาท         

ต่อเดือน มีแรงจูงใจในการใชเ้วลาว่างมาใชบ้ริการสวนวชิรเบญจทศั กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่

ในระดับมากที่สุด (x ̅= 4.28, S.D. = 0.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นเรียงล าดับจากมากไปหา

น้อย ดังนี ้ คือ ด้านสภาวะกระตุ้น – การหลีกเลี่ยง (x ̅= 4.37, S.D. = 0.51) ด้านสติปัญญา  

(x ̅= 4.31, S.D. = 0.64) ด้านความสามารถ ความช านาญ (x ̅= 4.27, S.D. = 0.64) และด้าน

สงัคม (x ̅= 4.17, S.D. = 0.65) ตามล าดบั 
กลุ่มคนวยัท างานที่มีรายไดเ้ฉลี่ย 30,001 – 40,000 บาท ต่อเดือน มีแรงจงูใจในการ

ใช้เวลาว่างมาใช้บริการสวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  

(x ̅= 4.27, S.D. = 0.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี ้คือ ดา้น

สภาวะกระตุน้ – การหลีกเลี่ยง (x ̅= 4.33, S.D. = 0.46) ดา้นสติปัญญา (x ̅= 4.33, S.D. = 0.50) 

ด้านความสามารถ  ความช านาญ  (x ̅= 4.23 , S.D. = 0.66) และด้านสังคม  (x ̅= 4.20,  
S.D. = 0.67) ตามล าดบั 

กลุ่มคนวัยท างานที่มีรายไดเ้ฉลี่ย 40,001 บาท ขึน้ไป ต่อเดือน มีแรงจูงใจในการใช้

เวลาว่างมาใชบ้ริการสวนวชิรเบญจทศั กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สดุ (x ̅= 4.24, 
S.D. = 0.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ดงันี ้คือ ดา้นสภาวะกระตุน้ 

– การหลีก เลี่ ยง  (x ̅= 4.39 , S.D. = 0.65) ด้านสติ ปัญญ า (x ̅= 4.30 , S.D. = 0.60) ด้าน
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ความสามารถ ความช านาญ (x ̅= 4.25, S.D. = 0.54) และดา้นสังคม (x ̅= 4.03, S.D. = 0.65) 
ตามล าดบั 

กลุ่มคนวยัท างานที่มีรายไดเ้ฉลี่ย 15,001 – 20,000 บาท ต่อเดือน มีแรงจูงใจในการ
ใช้เวลาว่างมาใช้บริการสวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  

(x ̅= 4.20, S.D. = 0.51) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี ้ คือ  

ด้านสภาวะกระตุ้น – การหลีกเลี่ยง (x ̅= 4.29 , S.D. = 0.61) ด้านสติปัญญา (x ̅= 4.20 ,  

S.D. = 0.55) ด้านความสามารถ ความช านาญ  (x ̅= 4.16 , S.D. = 0.58) และด้านสังคม  

(x ̅= 4.16, S.D. = 0.59) ตามล าดบั 
กลุ่มคนวัยท างานที่มีรายได้เฉลี่ยต ่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท ต่อเดือน มี

แรงจูงใจในการใชเ้วลาว่างมาใชบ้ริการสวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับ

มากที่สุด (x ̅= 4.18, S.D. = 0.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นเรียงล าดับจากมากไปหานอ้ย ดังนี ้

คือ  ด้านสภาวะกระตุ้น  – การหลีกเลี่ ยง (x ̅= 4.28 , S.D. = 0.62) ด้านสังคม (x ̅= 4.15,  

S.D. = 0.70) ด้านความสามารถ ความช านาญ (x ̅= 4.14, S.D. = 0.61) และด้านสติปัญญา  

(x ̅= 4.13, S.D. = 0.78) ตามล าดบั 
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ตาราง 24 การวิเคราะหเ์ปรียบเทียบแรงจูงใจการใชเ้วลาว่างของกลุ่มคนวยัท างานที่มาใชบ้ริการ
สวนวชิรเบญจทศั กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามตวัแปรรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
 

แรงจูงใจ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. ดา้นสติปัญญา ระหว่างกลุ่ม 1.914 4 .478 1.251 .289 
 ภายในกลุ่ม 144.521 378 .382   
 รวม 146.435 382    
2. ดา้นสงัคม ระหว่างกลุ่ม .994 4 .248 .588 .671 
 ภายในกลุ่ม 165.616 392 .422   
 รวม 166.610 396    
3. ดา้นความสามารถ ความช านาญ ระหว่างกลุ่ม 1.055 4 .264 .698 .593 
 ภายในกลุ่ม 144.252 382 .378   
 รวม 145.307 386    
4. ดา้นสภาวะกระตุน้ – การ
หลีกเล่ียง 

ระหว่างกลุ่ม 
.668 4 .167 .510 .728 

 ภายในกลุ่ม 125.343 383 .327   
 รวม 126.011 387    

รวม ระหว่างกลุ่ม .847 4 .212 .786 .535 
 ภายในกลุ่ม 96.410 358 .269   
 รวม 97.257 362    

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตารางที่ 24 พบว่า การวิเคราะหแ์รงจูงใจการใชเ้วลาว่างของกลุ่มคนวยัท างานที่มา

ใชบ้ริการสวนวชิรเบญจทศั กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามตวัแปรรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน โดยใชส้ถิติ
ทดสอบค่าเอฟ (f-test) ในภาพรวมพบว่ากลุ่มวยัท างานที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนต่างกนัมีแรงจูงใจ
การใชเ้วลาว่างไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่ากลุ่มคนวยัท างานที่มีรายไดเ้ฉลี่ย
ต่ออเดือนต่างกันมีแรงจูงใจการใช้เวลาว่าง  ด้านสติปัญญา ด้านสังคม ด้านความสามารถ  
ความช านาญ และดา้นสภาวะกระตุน้ – การหลีกเลี่ยง ไม่แตกต่างกนั 
 



  
 

บทที ่5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจการใช้เวลาว่างของกลุ่มคนวัยท างานในเขตจตุจักร  

กรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey research) เพื่อศึกษาแรงจูงใจการใชเ้วลาว่าง 
ของกลุ่มคนวยัท างานที่มาใชบ้ริการสวนวชิรเบญจทศั กรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาปัจจยัส่วน  
บคุคลที่ผลต่อแรงจงูใจต่อการใชเ้วลาว่างของกลุม่คนวยัท างานในเขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร  

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพื่ อศึกษาแรงจู งใจการใช้ เวลาว่ างของกลุ่ มคนวัยท างานที่ ม าใช้บ ริการ  
สวนวชิรเบญจทศั กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่ อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ มี ผล ต่อแรงจูงใจต่อการใช้เวลาว่างของกลุ่ม  
คนวยัท างานที่มาใชบ้รกิารสวนวชิรเบญจทศั กรุงเทพมหานคร 

 
ความส าคัญของการวิจัย 

ท าให้ทราบถึงแรงจูงใจต่อการใช้เวลาว่างของกลุ่มคนวัยท างานที่มาใช้บริการ  
สวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นประโยชนใ์นการพัฒนาคุณภาพของประชาชน และ
บคุคลอื่น ๆ ต่อไป 

 
ค าถามในการวิจัย   

1.แรงจูงใจการใชเ้วลาว่างของกลุ่มคนวัยท างานที่มาใชบ้ริการสวนสาธารณวชิรเบญจ
ทศั กรุงเทพมหานคร เป็นอย่างไร 

2.ปัจจยัสว่นบุคคลที่แตกต่างกนัมีแรงจงูใจต่อการใชเ้วลาว่างของกลุม่คนวยัท างานที่มา
ใชบ้รกิาร สวนสาธารณวชิรเบญจทศันแ์ตกต่างกนัหรือไม่ 
 
วิธีการด าเนินวิจัย 

ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 
กลุ่ มคนวัยท างานที่ ม าใช้บ ริการสวนวชิ รเบญ จทัศ  ก รุงเทพมหานคร ณ 

สวนสาธารณะขนาดกลางในกรุงเทพมหานคร คือ สวนวชิรเบญจทศั ซึ่งมีจ านวนที่ไม่แน่นอน 
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กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
ประชากร คือ กลุ่มคนวัยท างานที่มาใช้บริการสวนสาธารณะวชิรเบญจทัศ 

กรุงเทพมหานคร ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างกรณีไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน การก าหนด
ขนาดกลุม่ตวัอย่าง ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ณ ระดบัความเชื่อมั่น 95% จึงท าโดยใช้
สตูรค านวณกลุ่มตัวอย่าง โดยใชสู้ตร Cochran (1953) ไดจ้ านวนกลุ่มตัวอย่าง 400 ค า การวิจัย
ครั้งนี ้ เป็นการศึกษากับกลุ่มคนวัยท างานที่ มาใช้บริการสวนสาธารณะวชิ รเบญจทัศ 
กรุงเทพมหานคร ใชก้ารสุม่ตวัอย่างโดยวิธี เลือกแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชใ้นงานวิจยัครัง้นี ้คือ แบบสอบถาม แรงจูงใจการใชเ้วลาว่างของกลุม่คนวยั
ท างานที่มาใช้บริการสวนสาธารณวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
ประกอบดว้ย  

ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่ วไป ของผู้ตอบแบบสอบถาม(ปัจจัยส่วนบุคคล) จ านวน 5 ข้อ 
จ าแนกตาม เพศ อาย ุ ระดบัการศกึษา อาชีพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน  

สว่นที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัแรงจงูใจการใชเ้วลาว่างของกลุม่คนวยัท างานที่มาใช้
บริการสวนสาธารณวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งค าถามเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ แรงจูงใจ
ดา้นสติปัญญา  แรงจูงใจดา้นสงัคมแรงจงูใจดา้นความสามารถความช านาญ แรงจูงใจดา้นภาวะ
กระตุน้  - หลีกเลี่ยง จ านวนทัง้หมด 34 ขอ้  

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  

การเก็บรวบรวมขอ้มลูวิจยันัน้ผูว้ิจยัไดท้ าแบบสอบถาม โดยขอ้มลูจากกลุม่คนวยัท างาน
ที่มาใช้บริการสวนสาธารณวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร จ านวน 400ชุด โดยท าการเก็บ
แบบสอบถามในช่วงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564  - เมษายน พ.ศ. 2564 พรอ้มทั้งชีแ้จง้ขอ้มูลการ
เก็บแบบสอบถามดว้ยตนเอง และงานวิจยัไดผ้่านการรบัรองจากคณะกรรมการจริยธรรมส าหรบั
วิจัยในมนุษยม์หาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีหมายเลขรบัรอง คือ SWUEC-G-305/2563 
เมื่อวนัที่ 18 กมุภาพนัธ ์พ.ศ.2564 
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การวิเคราะหข์้อมูล 
ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะหข์อ้มลูจากการศึกษาแรงจูงใจของกลุ่มคนวยัท างานที่มาใชบ้ริการสวน

สาธารณวชิรเบญจทศั กรุงเทพมหานคร มาหาค่าสถิติ ดงันี ้
1. สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณา (descriptive analytical statistics) สถิติที่น ามาใช้

บรรยายคุณลักษณะของข้อมูลที่ เก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างที่น ามาศึกษา ได้แก่ ความถ่ี 
ค่าเฉลี่ย และ ค่าความเบี่ยงมาตรฐาน  

2. สถิ ติ วิ เคราะห์ เชิ งอนุม าน  ( inferential analytical statistics) เป็นสถิ ติที่ ใช้
วิเคราะห์ถึงลักษณะของตัวต้น ( independent variable) ที่มีผลต่อตัวแปรตาม (dependent 
variable) โดยใชข้อ้มลูจากกลุม่ตวัอย่างและวิธีการวิเคราะหค์วามแปรปรวนดงันี ้ 

2.1 ค่าสถิติทดสอบที (t-test) เพื่อทดสอบตวัแปรสองกลุม่  
2.2 ค่าสถิติ (One Way ANOVA) เพื่ อการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว     

เมื่อพบความแตกต่างจะท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ดว้ยวิธีผลต่างนัยส าคัญนอ้ยที่สุด 
(Least Significant Difference : LSD) 

 
สรุปผลการวิจัย 

จากการวิจัยพบว่า  แรงจูงใจการใช้เวลาว่างของกลุ่มคนวัยท างานในเขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งออกเป็น 3ตอน สรุปผลไดด้งันี ้

ตอนที ่1 ข้อมูลท่ัวไป (ปัจจัยส่วนบุคคล) ของกลุ่มตัวอย่าง  
เพศ ผูท้ี่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นรอ้ยละ 53.25 และเพศ

ชาย คิดเป็นรอ้ยละ 46.75 
อายุ พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 31 – 40 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 

30.50 รองลงมาคือ อายุในช่วง 21 – 30 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 26.25 อายุในช่วง 41 – 50 ปี คิดเป็นรอ้ย
ละ 27.00 อายใุนช่วง 51 – 60 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 13.50 และอายมุากกว่า 60 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 2.75  

ระดบัการศึกษา พบว่า ผูท้ี่สอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศกึษาระดบัปรญิญา
ตรี คิดเป็นรอ้ยละ 60.75 รองลงมาคือ ระดบัปริญญาโท คิดเป็นรอ้ยละ 19.50 ระดบัมธัยมศึกษาตอน
ปลาย คิดเป็นรอ้ยละ 8.50 ระดบั ปวส. คิดเป็นรอ้ยละ 5.00 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ คิดเป็นรอ้ยละ 
2.00 ระดับ ปวช. คิดเป็นรอ้ยละ 1.75 ส  าหรบัระดับอนุปริญญา และระดับปริญญาเอก มีรอ้ยละที่
เท่ากนัคือ 1.25  
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อาชีพ พบว่า ผูท้ี่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงานเอกชน คิดเป็น
รอ้ยละ 30.00 รองลงมาคือ ขา้ราชการ คิดเป็นรอ้ยละ 27.50 พนักงานรฐัวิสาหกิจ คิดเป็นรอ้ยละ 
15.25 อาชีพอิสระ คิดเป็นรอ้ยละ 10.75 อาชีพอ่ืน ๆ คิดเป็นรอ้ยละ 7.75 และธุรกิจส่วนตัว / เจา้ของ
กิจการคิดเป็นรอ้ยละ 7.75  

รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ผูท้ี่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
20,001 – 30,000 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 32.25รองลงมาคือรายไดเ้ฉลี่ย 15,001 – 20,000 บาท คิดเป็น
รอ้ยละ 25.75 รายไดเ้ฉลี่ยมากกว่า 40,001 บาทขึน้ไป คิดเป็นรอ้ยละ 14.75 รายไดเ้ฉลี่ย 30,001 – 
40,000 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 14.50และรายไดเ้ฉลี่ยต ่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 
12.75  

ตอนที่ 2 การวิเคราะหแ์รงจูงใจการใช้เวลาว่างของกลุ่มคนวัยท างานที่มาใช้
บริการสวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร ทัง้ 4 ด้าน 

ดา้นสติปัญญา พบว่า ผลการวิเคราะหด์า้นสติปัญญา แสดงระดับความคิดเห็น
เก่ียวกับแรงจูงใจการใช้เวลาว่างของกลุ่มคนวัยท างานที่ มาใช้บริการสวนวชิ รเบญจทัศ 
กรุงเทพมหานคร พบว่าค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า ส่วน
ใหญ่อยู่ในระดบัมาก โดยขอ้ที่มีแรงจูงใจการใชเ้วลาว่างของกลุ่มคนวยัท างานที่มาใชบ้รกิารสวนวชิร
เบญจทัศ กรุงเทพมหานคร มากที่สุด คือ เพื่อท าใหส้ิ่งต่าง ๆ มีความหมายส าหรบัฉันมากขึน้ โดยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.35 รองลงมา คือ เพื่อท าใหส้ิ่งต่าง ๆ มีความหมายส าหรบัฉันมากขึน้โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่
ที่ 4.33 เพื่อความคิดสรา้งสรรค ์ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.32 เพื่อเพิ่มพูนความรูข้องฉัน  โดยมีค่าเฉลี่ย
อยู่ที่ 4.27 เพื่อคน้พบสิ่งใหม่ ๆ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.26 เพื่อส ารวจแนวคิดใหม่ ๆ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  
4.23 เพื่อเรียนรูเ้ก่ียวกับตัวเอง โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.20 เพื่อตอบสนองความตอ้งการเรียนรูข้องฉัน 
โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.17 และน้อยที่สุดคือ เพื่อเรียนรูส้ิ่งต่าง ๆ รอบตัวฉัน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.12 
ตามล าดบั 

ด้านสังคม พบว่า ผลการวิเคราะห์ด้านสังคม แสดงระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ
แรงจูงใจการใช้เวลาว่างของกลุ่มคนวัยท างานที่มาใช้บริการสวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร 
พบว่าค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก โดย
ข้อที่ มี แรงจู งใจการใช้เวลาว่างของกลุ่ มคนวัยท างานที่ มาใช้บริการสวนวชิ รเบญจทัศ 
กรุงเทพมหานคร มากที่สุด คือ เพื่ออยู่ร่วมกับผู้อ่ืน  โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  4.28 รองลงมา คือ เพื่อ
ช่วยเหลือผูอ่ื้น โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.27 เพื่อพฒันาความสามารถและทกัษะทางสงัคม โดยมีค่าเฉลี่ย
อยู่ที่ 4.19 เพื่อพบเจอผูค้นใหม่ ๆ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.17 เพื่อคน้พบสิ่งใหม่ ๆ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
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4.26 เพื่อแสดงความคิดความรูส้ึกหรือการแสดงออกของฉันกับผูอ่ื้น  โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.16 และ
นอ้ยที่สดุคือ เพื่อมีอิทธิพลต่อผูอ่ื้น โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.83 ตามล าดบั 

ดา้นความสามารถ ความช านาญ พบว่า ผลการวิเคราะหด์า้นความสามารถ ความ
ช านาญ แสดงระดับความคิดเห็นเก่ียวกับแรงจูงใจการใช้เวลาว่างของกลุ่มคนวัยท างานที่มาใช้
บริการสวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร พบว่าค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณารายขอ้พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก โดยขอ้ที่มีแรงจูงใจการใชเ้วลาว่างของกลุ่มคนวัย
ท างานที่มาใชบ้ริการสวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร มากที่สุด คือ เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทาง
กายของฉัน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.32 รองลงมาคือ เพื่อพฒันาทักษะและความสามารถของฉัน โดยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่  4.31 เพื่ อดูว่าความสามารถของฉันคืออะไร โดยมี ค่าเฉลี่ยอยู่ที่  4.29 เพื่ อใช้
ความสามารถทางกายภาพของฉัน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.27 เพื่อความคล่องแคล่ว โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
4.23 เพื่อทา้ทายความสามารถของฉัน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.21 เพื่อรบัรูค้วามส าเร็จ  โดยมีค่าเฉลี่ย

อยู่ที่ 4.15 เพื่อไดร้บัความเคารพจากผูอ่ื้น โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  4.12 และนอ้ยที่สดุคือ เพื่อแข่งขันกับ
ผูอ่ื้น  โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.87 ตามล าดบั 

ดา้นสภาวะกระตุน้ – การหลีกเลี่ยง พบว่า ผลการวิเคราะห์ดา้นสภาวะกระตุน้ – 
การหลีกเลี่ยง แสดงระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจูงใจการใชเ้วลาว่างของกลุ่มคนวยัท างานที่มาใช้
บริการสวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร พบว่าค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณารายขอ้พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก โดยขอ้ที่มีแรงจูงใจการใชเ้วลาว่างของกลุ่มคนวัย
ท างานที่มาใชบ้ริการสวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร มากท่ีสุด คือ เพื่อผ่อนคลายจิตใจ โดยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.44 รองลงมาคือ เพื่อพักผ่อน  โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.43 เพื่อใชช้ีวิตที่เรียบง่าย  โดยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่  4.42 เพื่อบรรเทาความเครียดและความตึงเครียด  โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  4.40 เพื่อ
หลีกเลี่ยงความวุ่นวายจากกิจกรรมประจ าวัน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.38 เพื่อผ่อนคลายทางร่างกาย 
โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.38 เพื่อหลีกเลี่ยงพืน้ที่แออัด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.38 เพราะบางเวลาฉันชอบ
อยู่คนเดียว โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.16 และนอ้ยที่สุดคือ เพื่อที่จะท าใหช้ีวิตชา้ลง  โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
4.04 ตามล าดบั 

ตอนที่ 3 การวิเคราะหเ์ปรียบเทียบแรงจูงใจการใช้เวลาว่างของกลุ่มคนวัย
ท างานที่มาใช้บริการสวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามตัวแปรเพศ 
อายุตัว ระดับการศึกษาอาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน  

การวิเคราะห์เปรียบเทียบแรงจูงใจการใชเ้วลาว่างของกลุ่มคนวัยท างานที่มาใช้
บริการสวนวชิรเบญจทศั กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามตวัแปรเพศ พบว่า จ าแนกตามเพศ โดยใชส้ถิติ
ทดสอบค่าที (t-test) ในภาพรวมพบว่ากลุ่มวัยท างานที่มีเพศต่างกันมีแรงจูงใจการใช้เวลาว่าง 
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ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า กลุ่มคนวยัท างานที่มีเพศต่างกันมีแรงจูงใจการใช้
เวลาว่าง ด้านสติปัญญา ด้านสังคม ด้านความสามารถ ความช านาญ และด้านสภาวะกระตุ้น –  
การหลีกเลี่ยง ไม่แตกต่างกนั 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบแรงจูงใจการใชเ้วลาว่างของกลุ่มคนวัยท างานที่มาใช้
บริการสวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามตัวแปรอายุ พบว่า จ าแนกตามตัวแปรอาย ุ
โดยใชส้ถิติทดสอบค่าเอฟ (f-test) ในภาพรวมพบว่ากลุ่มวัยท างานที่มีอายุต่างกันมีแรงจูงใจการใช้
เวลาว่างไม่แตกต่างกนั เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่ากลุ่มคนวยัท างานที่มีอายุต่างกนัมีแรงจูงใจ
การใชเ้วลาว่าง ดา้นสติปัญญา ดา้นสงัคม ดา้นความสามารถ ความช านาญ และดา้นสภาวะกระตุน้ 
– การหลีกเลี่ยง ไม่แตกต่างกนั 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบแรงจูงใจการใชเ้วลาว่างของกลุ่มคนวัยท างานที่มาใช้
บริการสวนวชิรเบญจทศั กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามตวัแปรระดับการศึกษา พบว่า จ าแนกตามตัว
แปรระดับการศึกษา โดยใชส้ถิติทดสอบค่าเอฟ (f-test) ในภาพรวมพบว่ากลุ่มวัยท างานที่มีระดับ
การศึกษาต่างกันมีแรงจูงใจการใชเ้วลาว่างแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่ากลุ่มคนวัยท างานที่มีระดับการศึกษาต่างกนัมีแรงจูงใจการใชเ้วลาว่าง 
ด้านสติปัญญา ด้านสังคม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 ในขณะที่            
ดา้นความสามารถ ความช านาญ และดา้นสภาวะกระตุน้ – การหลีกเลี่ยง ไม่แตกต่างกนั 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด 
(Least Significant Difference : LSD) ในภ าพ รวม  จ าแ น กต าม ระดั บ ก ารศึ ก ษ า  พ บ ว่ า  
การเปรียบเทียบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 รายคู่ด้วยวิธีผลต่าง
นัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD) พบว่า กลุ่มคนวัยท างานที่มีการศึกษา
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ มีแรงจูงใจการใชเ้วลาว่างมาใชบ้ริการสวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร 
แตกต่างจากกลุม่คนวยัท างานที่มีการศึกษาระดบัมธัยมศกึษาปรญิญาตรี และปรญิญาโท โดยพบว่า 
กลุ่มคนวัยท างานที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน้  มีแรงจูงใจน้อยกว่า กลุ่มคนวัยท างาน
ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท กลุ่มคนวัยท างานที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มี
แรงจูงใจการใชเ้วลาว่างมาใชบ้ริการสวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร แตกต่างจากกลุ่มคนวัย
ท างานที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปริญญาตรี และระดับปริญญาโท โดยพบว่า กลุ่มคนวัย
ท างานที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  มีแรงจูงใจน้อยกว่า กลุ่มคนวัยท างานระดับ
ปรญิญาตรี และระดบัปรญิญาโท 
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การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด 
(Least Significant Difference : LSD) ด้านสติปัญญา จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า การ
เปรียบเทียบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 รายคู่ดว้ยวิธีผลต่างนัยส าคัญ
น้อยที่ สุด (Least Significant Difference : LSD) พบว่า กลุ่มคนวัยท างานที่มีการศึกษาระดับ
มธัยมศึกษาตอนตน้ มีแรงจูงใจการใชเ้วลาว่างมาใชบ้ริการสวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร ดา้น
สติปัญญา แตกต่างจากกลุ่มคนวัยท างานที่มีการศึกษาระดับ ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก โดยพบว่า กลุ่มคนวัยท างานที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ มีแรงจูงใจดา้น
สติปัญญา นอ้ยกว่ากลุม่คนวยัท างานระดบั ปวส. ปรญิญาตรี ปรญิญาโท และปรญิญาเอก  

กลุ่มคนวยัท างานที่มีการศกึษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย มีแรงจูงใจการใชเ้วลา
ว่างมาใชบ้ริการสวนวชิรเบญจทศั กรุงเทพมหานคร ดา้นสติปัญญา แตกต่างจากกลุ่มคนวยัท างานที่
มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท โดยพบว่า กลุ่มคนวัยท างานที่มีการศึกษาระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลาย มีแรงจูงใจดา้นสติปัญญา นอ้ยกว่า กลุ่มคนวยัท างานระดบัปริญญาตรี และ
ปรญิญาโท 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด 
(Least Significant Difference : LSD) ด้านสังคม จ าแนกตามระดับการศึ กษา พบว่ า การ
เปรียบเทียบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 รายคู่ดว้ยวิธีผลต่างนัยส าคัญ
น้อยที่ สุด  (Least Significant Difference : LSD) พบว่า กลุ่มคนวัยท างานที่มีการศึกษาระดับ
มธัยมศึกษาตอนตน้ มีแรงจูงใจการใชเ้วลาว่างมาใชบ้ริการสวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร ดา้น
สงัคม แตกต่างจากกลุ่มคนวยัท างานที่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยพบว่า กลุ่มคนวยัท างานที่มี
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ มีแรงจูงใจดา้นสติปัญญา น้อยกว่า กลุ่มคนวัยท างานระดับ
ปรญิญาตรี  

กลุ่มคนวยัท างานที่มีการศกึษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย มีแรงจูงใจการใชเ้วลา
ว่างมาใชบ้ริการสวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร ดา้นสังคม แตกต่างจากกลุ่มคนวัยท างานที่มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี โดยพบว่า กลุ่มคนวยัท างานที่มีการศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 
มีแรงจงูใจดา้นสงัคม นอ้ยกว่า กลุม่คนวยัท างานระดบัปริญญาตรี 

กลุ่มคนวัยท างานที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีแรงจูงใจการใชเ้วลาว่างมาใช้
บริการสวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร ดา้นสงัคม แตกต่างจากกลุ่มคนวัยท างานที่มีการศึกษา
ระดับปริญญาโท โดยพบว่า กลุ่มคนวยัท างานที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีแรงจูงใจดา้นสงัคม 
มากกว่า กลุม่คนวยัท างานระดบัปรญิญาโท 
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การวิเคราะห์เปรียบเทียบแรงจูงใจการใชเ้วลาว่างของกลุ่มคนวัยท างานที่มาใช้
บริการสวนวชิรเบญจทศั กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามตวัแปรอาชีพ พบว่า การวิเคราะหแ์รงจงูใจการ
ใชเ้วลาว่างของกลุ่มคนวัยท างานที่มาใชบ้ริการสวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามตัว
แปรอาชีพ โดยใช้สถิติทดสอบค่าเอฟ (f-test) ในภาพรวมพบว่ากลุ่มวัยท างานที่มีเพศต่างกันมี
แรงจูงใจการใชเ้วลาว่างไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่ากลุ่มคนวยัท างานที่มีอาชีพ
ต่างกนัมีแรงจงูใจการใชเ้วลาว่าง ดา้นสติปัญญา แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
ในขณะที่ ด้านสังคม ด้านความสามารถ ความช านาญ และด้านสภาวะกระตุ้น – การหลีกเลี่ยง  
ไม่แตกต่างกนั 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด 
(Least Significant Difference : LSD) ด้านสติ ปัญญา จ าแนกตามตัวแปรอาชีพ พบว่า การ
เปรียบเทียบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 รายคู่ดว้ยวิธีผลต่างนัยส าคัญ
น้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD) พบว่า กลุ่มคนวัยท างานที่ เป็นข้าราชการ และ
พนกังานรฐัวิสาหกิจ มีแรงจูงใจการใชเ้วลาว่างมาใชบ้ริการสวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร ดา้น
สติปัญญา แตกต่างจากกลุ่มคนวัยท างานที่มีอาชีพอิสระ โดยพบว่า กลุ่มคนวัยท างานที่ เป็น
ขา้ราชการ และพนกังานรฐัวิสาหกิจ มีแรงจูงใจดา้นสติปัญญา มากกว่า กลุ่มคนวยัท างานที่มีอาชีพ
อิสระ 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบแรงจูงใจการใชเ้วลาว่างของกลุ่มคนวัยท างานที่มาใช้
บริการสวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามตัวแปรรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า  การ
วิ เคราะห์แรงจูงใจการใช้เวลาว่างของกลุ่มคนวัยท างานที่ มาใช้บริการสวนวชิรเบญจทัศ 
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามตัวแปรรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้สถิติทดสอบค่าเอฟ (f-test) ใน
ภาพรวมพบว่ากลุ่มวยัท างานที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนต่างกนัมีแรงจูงใจการใชเ้วลาว่างไม่แตกต่างกนั 
เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่ากลุ่มคนวยัท างานที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่ออเดือนต่างกนัมีแรงจูงใจการใช้
เวลาว่าง ด้านสติปัญญา ด้านสังคม ด้านความสามารถ ความช านาญ และด้านสภาวะกระตุ้น –  
การหลีกเลี่ยง ไม่แตกต่างกนั 

 
อภปิรายผล 

ผลจากการวิเคาระหข์อ้มูลการวิจยั  แรงจูงใจการใชเ้วลาว่างของกลุ่มคนวยัท างานที่มา
ใชบ้ริการสวนสาธารณวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร ผูว้ิจัยขอน าเสนอการอภิปรายผลการวิจัย
ตามค าถามของการวิจยัดงันี ้
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1. แรงจูงใจการใช้เวลาว่างของกลุ่มคนวัยท างานที่มาใช้บริการสวนสาธารณ  
วชิรเบญจทศักรุงเทพมหานคร เป็นอย่างไร 

2. ปัจจยัส่วนบุคคลที่แตกต่างกนัมีแรงจงูใจต่อการใชเ้วลาว่างของกลุ่มคนวยัท างาน
ที่มาใชบ้รกิาร สวนสาธารณวชิรเบญจทศันแ์ตกต่างกนัหรือไม่ 

จากค าถามการวิจัยขอ้ที่ 1 แรงจูงใจการใชเ้วลาว่างของกลุ่มคนวัยท างานที่มาใช้
บรกิารสวนสาธารณวชิรเบญจทศั กรุงเทพมหานคร เป็นอย่างไร สามารถอธิบายไดด้งันี ้

แรงจูงใจการใชเ้วลาว่างผลการวิเคราะหด์า้นสติปัญญา ของกลุ่มคนวยัท างาน
ที่มาใชบ้ริการสวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร พบว่า ค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
เมื่อพิจารณารายขอ้ พบว่า มีแรงจูงใจการใชเ้วลาว่างของกลุ่มคนวัยท างานที่มาใชบ้ริการสวนวชิร
เบญจทัศ กรุงเทพมหานคร มากที่สุด คือ เพื่อท าให้สิ่งต่าง ๆ มีความหมายส าหรับฉันมากขึน้ 
รองลงมา คือ เพื่อได้ใช้จิตนาการของฉัน และเพื่อความคิดสรา้งสรรค์ ที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี ้
เนื่องจาก กลุ่มคนวยัท างานเป็นช่วงวยัที่ตอ้งใช่สติปัญญาในการท างาน การใชช้ีวิตเป็นอย่างมาก จึง
มีแรงจูงใจในการใชเ้วลาว่างเพื่อการพัฒนาดา้นสติปัญญา เพื่อท าให้ไดส้ิ่งต่าง ๆ ที่มีความหมาย
ส าหรบัตนเองมากขึน้ เพื่อไดใ้ชจ้ิตนาการและพัฒนาความคิดสรา้งสรรค์จากการใชเ้วลาว่าง จาก
ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ Richard and Howard (1979) กล่าวว่า ปัจจัยที่มี      
ผลต่อแรงจูงใจการใชเ้วลาว่าง 10 ประการ คือ การมีสจัจะแห่งตนเอง ความเป็นเพื่อน พลงัอ านาจ 
การชดเชย ความปลอดภยั การใหบ้ริการแก่สงัคม การออกก าลงักาย การรกัในศักดิ์ศรีและการความ
คมุตนเอง และดา้นสนุทรียภาพทางสติปัญญาเป็นปัจจยัดา้นหนึ่งที่ส่งผลต่อแรงจูงใจการใชเ้วลาว่าง 
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ศกัดิ์ภทัร ์เฉลิมพฒุิพงค ์(2549) กล่าวว่า การใชเ้วลาว่างนัน้เป็นสิ่งผสมไป
กบัวิถีชีวิต จนบางคนไม่อาจแยกได ้การใชเ้วลาว่างเป็นกระบวนการหนึ่งที่จะช่วยเสริมสรา้งความรู ้
ให้เล็งเห็นความส าคัญของการใช้เวลาว่าง ประโยชน์ของการใชเ้วลาว่าง ดังนั้นการใช้เวลาว่างที่
ทรงคุณค่าและมีความหมายส่งผลในการพัฒนาสังคม พัฒนาอารมณ์ พัฒนา ร่างกายและปัจจัย
ดา้นอ่ืน ๆ การใชเ้วลาว่าง เป็นศาสตรค์วามรูพ้ืน้ฐานที่ส  าคัญที่ประชาชนทุกคนควรเตรียมพรอ้มทั้ง
ดา้นความรูแ้ละทกัษะในการใชเ้วลาว่าง และจะมี ส่วนช่วยในการขบัเคลื่อนองคป์ระกอบที่ส  าคัญ สู่
การมีคุณภาพชีวิตที่ดี ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ศิรชัญากรณ์ ภูมิพิริยะสกุล 
(2563) ความสมัพันธร์ะหว่างแรงจูงใจกับทัศนคติในการใชเ้วลาว่าง ของผูใ้ชศู้นยบ์ริการเยาวชนใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประชากรที่ศึกษาจาก 13 ศูนยเ์ยาวชน จ านวน 400 คน เครื่องมือวิจัย คือ 
แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจดา้นปัญญาอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉลี่ย 3.75 เมื่อพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบว่า ผูใ้ชบ้ริการศูนย์ เยาวชนในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีแรงจูงใจในการใชเ้วลาว่าง
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ดา้นปัญญาในระดับมากทุกขอ้ โดย เรียงล าดับค่าเฉลี่ยแรงจูงใจจากมากไปน้อย 3 ล าดับแรก คือ 
เพื่อคน้หาสิ่งใหม่ ๆ เพื่อไดใ้ชจ้ินตนาการในการเขา้รว่ม เพื่อเพิ่มเติมความรู ้และเพื่อใชค้วามสามารถ
สรา้งสรรคผ์ลงาน 

แรงจูงใจการใชเ้วลาว่างดา้นสังคม ของกลุ่มคนวัยท างานที่มาใชบ้ริการสวน      
วชิรเบญจทศั กรุงเทพมหานคร พบว่าค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณารายขอ้ พบว่า 
มีแรงจูงใจการใชเ้วลาว่างของกลุ่มคนวัยท างานที่มาใชบ้ริการสวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร 
มากที่สดุ คือ เพื่ออยู่รว่มกบัผูอ่ื้น รองลงมา คือ เพื่อช่วยเหลือผูอ่ื้น และเพื่อพฒันาความสามารถและ
ทักษะทางสงัคม ตามล าดับ ที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนีเ้นื่องจาก กลุ่มคนวัยท างานตอ้งการท ากิจกรรม
การใชเ้วลาว่างร่วมกับผูอ่้าน การไดม้ีโอกาสช่วยเหลือสงัคม และไดพ้ัฒนาทักษะความสามารถใน
การเขา้สงัคมและทกัษะทางสงัคม เพื่อใชใ้นการพฒันาตวัเองเพื่อการด าเนินชีวิตและการท างาน จึงมี
แรงจูงใจในการใชเ้วลาว่างทางด้านสังคมอยู่ในระดับมาก จากผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ปรียาพร วงษ์อนุตรโรจน์ (2535) ซึ่งกล่าวว่า แรงจูงใจทางจิตใจและสังคม แรงจูงใจ
ประเภทนีค่้อนขา้งจะสลบัซบัซอ้น เกิดขึน้จาก สภาพสงัคม วฒันธรรม การเรียนรูแ้ละประสบการณท์ี่
บคุคลนัน้ไดร้บัและเป็นสมาชิกอยู่แยกออกได ้ดงันี ้ 

1) ความตอ้งการที่เกิดจากสังคม ที่เป็นมรดกตกทอดทางวัฒนธรรมและ
กลายมาเป็นลักษณะนิสัยประจ าตัวของแต่ละคน 2)ความต้องการทางสังคมที่เกิดจากการเรียนรู ้ 
เราตอ้งมีประสบการณ์และการเรียนรูม้าก่อน จึงจะเขา้ใจและเลือกปฏิบัติได้ สอดคลอ้งกับแนวคิด
ของ ตุลา มหาพสุธานนท ์(2545, น. 112) ไดแ้บ่งแรงจูงใจออกเป็น 2 ประเภท คือ แรงจูงใจปฐมภูมิ
และแรงจงูใจทุติยภูมิ โดยแรงจูงใจทุติยภูมิ เป็นแรงจูงใจที่ไดร้บัจากการเรียนรูจ้ากประสบการณแ์ละ
สิ่งแวดลอ้ม โดยความสมัพนัธก์บับุคคลอ่ืนในทางสงัคม เป็นสิ่งที่ไดร้บัการอบรมสั่งสอนมา ตัง้แต่เด็ก 
เช่นการต้อนรับแขกผู้ที่มาเยี่ยมเยียน การติดต่อ การเข้าสังคม สมาชิกของชมรม สโมสร และ
ผลการวิจัยดังกล่างสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ โชติศีล รตันวราหะ (2552) ไดท้ าวิจัย ลกัษณะและ
แรงจูงใจการใช้เวลาว่างของอาสาสมัครเพื่ อสังคม  ที่ เป็นสมาชิกชมรมออฟโรด การวิจัยนี ้มี
จุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาลักษณะและแรงจูงใจการใชเ้วลาว่างของอาสาสมัครเพื่อสงัคมที่เป็นสมาชิก
ชมรมออฟโรดกลุ่มตัวอย่างคือ บุคคลที่ใช้รถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อที่ เป็นสมาชิกของ 39 ชมรมใน
สมาพันธ์ออฟโรดแห่งประเทศไทยในเขตกรุงเทพและปริมณฑลจ านวน 306 คนได้มาโดยการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจการใชเ้วลาว่างที่ท าใหอ้าสาสมัครเขา้ร่วมเกิดจาก
ทฤษฎีแรงจงูใจทางสงัคมที่ตอ้งการมีสมาคม อยู่ในระดบัมาก 
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แรงจูงใจการใช้เวลาว่างด้านความสามารถ ความช านาญ ของกลุ่มคนวัย
ท างานที่มาใชบ้ริการสวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร พบว่าค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สดุ เมื่อพิจารณารายขอ้ พบว่า มีแรงจงูใจการใชเ้วลาว่างของกลุ่มคนวยัท างานที่มาใชบ้ริการสวนว
ชิรเบญจทศั กรุงเทพมหานคร มากที่สดุ คือ เพื่อพฒันาสมรรถภาพทางกายของฉัน รองลงมาคือ เพื่อ
พฒันาทกัษะและความสามารถของฉัน และเพื่อดวู่าความสามารถของฉันคืออะไร สว่นล าดบัสดุทา้ย
ในระดับมาก เพื่อแข่งขนักบัผูอ่ื้น ตามล าดบั ที่ผลการวิจยัเป็นเช่นนีเ้นื่องจาก กลุ่มคนวยัท างานที่มา
ใชบ้ริการที่มาใชเ้วลาว่างในสวนวชิรเบญจทศั กรุงเทพมหานครน่าจะแรงจูงใจความตอ้งการใหตวัเอง
มีสขุภาพรา่งกายแข็งแรงอยู่เสมอ มีสมรรถภาพทางร่างกายที่ดี ไม่มีโรคภยัไขเจ็บ มีรูปร่างสดัส่วนที่ดี 
ไม่มีโรคภยัไขเจ็บ ส่งผลใหจ้ิตใจเบิกบาน แจ่มใส กระปรีก้ระเปร่า นอกจากนีย้งัตอ้งพฒันาทกัษะและ
ความสามารถของตัวเอง รูค้วามสามารถของตัวเองในการใชเ้วลาว่าง เพื่อพรอ้มที่จะท างานและใช้
ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป จากผลการวิจัยด้งกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุติมา  
รอดประทบั (2550) ไดท้ าการวิจยัเรื่องแรงจูงใจในการเลือกกิจกรรมการออกก าลงักายของประชาชน 
ในสวนสาธารณะจังหวัดชลบุรี กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนชายและหญิงที่มาออกก าลงกายใน
สวนสาธารณะ จ านวน  310 คน เป็นชาย 169 คน หญิง 141 คน เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยคือ 
แบบสอบถาม ผลการวิจยัพบว่า ประชาชนที่มาออกกาลงักายในสวนสาธารณะจงัหวดัชลบุรี ปี พ.ศ. 
2549 มีแรงจูงใจในการเลือกกิจกรรมการออกก าลังกายด้านร่างกาย โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ประชาชนที่มาออกกาล ากายในสวนสาธารณะจังหวัดชลบุรี ปีพ.ศ. 2549 มีแรงจูงใจในการเลือก
กิจกรรมการออกก าลังกายด้านความรกความชอบและความถนัด โดยรวมอยู่ ในระดับมาก และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิรชัญากรณ์ ภูมิพิริยะสกุล (2563) ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับ
ทัศนคติในการใชเ้วลาว่าง ของผูใ้ชศู้นยบ์ริการเยาวชนในสงักัดกรุงเทพมหานคร ประชากรที่ศึกษา
จาก 13 ศูนย์เยาวชน จ านวน 400 คน เครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า  
โดยภาพรวมแรงจูงใจในการใชเ้วลาว่างดา้นความสามารถและความเชี่ยวชาญ โดยรวม ผูใ้ชบ้ริการ 
ศูนยเ์ยาวชนในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีแรงจูงใจในการใชเ้วลาว่างดา้นความสามารถและความ
เชี่ยวชาญในระดบัมาก (ค่าเฉลี่ย 3.87, สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
ผูใ้ชบ้ริการศนูยเ์ยาวชนในสงักดักรุงเทพมหานคร มีแรงจงูใจในการใชเ้วลาว่างดา้นความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญในระดับมากทุกขอ้ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยแรงจูงใจจากมากไปน้อย 3 ล  าดับแรก  
ได้ดังนี ้ เพื่ อให้มีความช านาญในสิ่งนั้นมากขึ ้นเพื่ อพัฒนาสมรรถภาพทางกาย และเพื่ อใช้
ความสามารถทางกายภาพ  
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แรงจูงใจการใช้เวลาว่างด้านสภาวะกระตุ้น – การหลีกเลี่ยง ของกลุ่ม 
คนวยัท างานที่มาใชบ้ริการสวนวชิรเบญจทศั กรุงเทพมหานคร พบว่าค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีแรงจูงใจการใช้เวลาว่างของกลุ่มคนวัยท างานที่มาใช้บริการ  
สวนวชิรเบญจทศั กรุงเทพมหานคร มากที่สดุ คือ เพื่อผ่อนคลายจิตใจ รองลงมาคือ เพื่อพกัผ่อน และ
เพื่อใชช้ีวิตที่เรียบง่าย  ผลการวิจยัเป็นเช่นนีเ้นื่องจาก กลุ่มคนวยัท างานตอ้งท างานตลอดทัง้วนั จึงมี
ความเครียดสงูฉะนัน้จึงมีแรงจูงใจในการใชเ้วลาว่างดา้นสภาวะกระตุน้ – การหลีกเลี่ยง เพื่อการผ่อน
คลายจิตใจจากการท างานที่เคร่งเครียดมาตลอดทัง้วันและเผื่อพักผ่อนร่างกาบ อารมณ์ และจิตใจ 
ใหส้งบ และมีก าลงักายและใจในการท างานต่อไป จากผลการวิจัยดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
Crandall (1980) ซีใ้ห้เห็นว่าวิธีก าหนดแรงจูงใจการใชเ้วลาว่างนั้นวัดความต้องการ (Needs) หรือ
ความพึ่งพอใจโดยตรง ความตอ้งการเขา้ร่วมการใชเ้วลาว่างมีความสมัพนัธก์บัความ สนุกสนานและ
หลีกหนีจากชีวิตประจ าวัน และการตอ้งกาการพักผ่อน และสอดคลอ้งกับแนวคิดของ วิสาขา เทียม
ลม (2551) กล่าวว่า กระบวนการจูงใจซึ่งเป็นภาวะที่ อินทรีย์  ได้รับการกระตุ้นชักน า ให้แสดง
พฤติกรรมไปในแนวทางใด ๆ เพื่อใหบ้รรลเุป้าหมายนัน้ โดยแรงจูงใจและแรงขบั (Drive and Motive) 
การขาดสมดุลของอินทรียห์รือ การถูกกระตุน้กายขึน้อนัเป็นภาวะที่ร่างกายตอ้งการแสดงพฤติกรรม 
หรือกระท าอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อบ าบดัความตอ้งการนัน้ หรือเพื่อใหร้่างกายกลบัเขา้สู่ภาวะสมดุล
ตามปกติ ภาวะเช่นนีท้  าให้เกิด แรงขับและแรงจูงใจขึน้ เป็นเหตุให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมา
เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายที่ตนตอ้งการ นอกจากนีพ้ฤติกรรมการกระท า (Instrumental Behavior) แรง
ขับหรือแรงจูงใจที่เกิดขึน้เมื่อ มีพลังมากพอก็จะเป็นตัวกระตุน้ให้บุคคลกระท าพฤติกรรมออกมา
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เช่น ความ หิวหรือความกระหายมากๆ จะผลักดันให้คนต้องพยายามหา
อาหาร มาบ าบดั ความตอ้งการดว้ยวิธีใดวิธีหนึ่งจนได ้เป็นตน้ การลดแรงขับดัน (Drive Reduction) 
เมื่อร่างกายไดร้บัการตอบสนองจาก การกระท าพฤติกรรม เป็นผลใหอิ้นทรียก์ลบัเขา้สู่สภาพสมดุล 
หรือภาวะความเครียดลดลงหรือ หายไป แรงขับหรือแรงจูงใจก็จะถูกขจัดให้หมดไปด้วย ซึ่งเป็น 
การครบถว้นกระบวนการของการจงูใจ 

จากค าถามการวิจยัขอ้ที่ 2 ปัจจยัส่วนบุคคลที่แตกต่างกนัมีแรงจูงใจต่อการใชเ้วลา
ว่างของกลุ่มคนวัยท างานที่มาใชบ้ริการ สวนสาธารณวชิรเบญจทัศน ์กรุงเทพมาหานครแตกต่างกัน
หรือไม่ สามารถอธิบายไดด้งันี ้

แรงจูงใจการใชเ้วลาว่างของกลุ่มคนวยัท างานที่มาใชบ้ริการสวนวชิรเบญจทัศ 
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามตวัแปร เพศ อายุ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน พบว่า เพศ อายุ รายไดเ้ฉลี่ยต่อ
เดือน ของกลุ่มคนวัยท างานที่แตกต่างกัน มีแรงจูงใจต่อการใชเ้วลาว่างไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัย
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เป็นเช่นนีเ้นื่องจากในปัจจุบันกลุ่มคนวัยท างานกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เพศ อายุ รายไดร้ะดับใด  
ลว้นแต่มีแรงผลกัดนั แรงกระตุน้ ที่เกิดจากความตอ้งการที่แสวงหากิจกรรมการใชเ้วลาว่าง เป็นแรง
ขบัในตัวบุคคลในการแสวงหากิจกรรมการใชเ้วลาว่างที่ไม่แตกต่างกัน ทัง้นีเ้พื่อการหลีกหนีจากการ
ใชช้ีวิตประจ าวนั พักผ่อนหย่อนใจอย่างแทจ้ริง สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Rageb (2012) ซึ่งไดก้ล่าว
ว่า แรงจูงใจการใช้เวลาว่าง เป็นความต้องการแรงขับในการแสวงหากิจกรรมการใช้เวลาว่าง  
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจการใช้เวลาว่าง สอดคล้องกับแนวคิดของ Eills (1973, as cited in 
Ragheb, 2012, pp. 302-303) ได้กล่าวว่า แรงจูงใจการใช้เวลาว่างเป็นแรงขับในตัวบุคคลใน
กิจกรรมการใชเ้วลาว่าง การท่องเที่ยว นันทนาการ ออกก าลงักาย และการเล่น ส่วนการใชเ้วลาว่าง
เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นคุณค่าในโครงสรา้งของแรงจูงใจ สอดคล้องกับงานวิจัยของ อดิศัย มัตเดช         
(2552) ไดศ้ึกษาเรื่องพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างของพนักงาน บริษัท ทิพยประกนัภัย จ ากดั (มหาชน) 
ส านักงานใหญ่  กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้
เวลาว่างของพนกังาน บริษัททิพยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่  กรุงเทพมหานคร โดย
จ าแนกตามตัวแปร เพศรายได ้ต าแหน่งงาน และทัศนคติ ผลวิจัยพบว่าพนักงาน พนักงาน บริษัท 
ทิพยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่  กรุงเทพมหานคร ที่มีพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใน
การท ากิจกรรมนนัทนาการโดยรวมอยู่ในระดบัปฏิบติันอ้ย และมีทัศนคติที่มีต่อกิจกรรมนนัทนาการ
โดยรวมอยู่ในระดับดี และเมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างในการท ากิจกรรมนันทนาการ
แบ่งแยก ตามตัวแปร เพศ รายได ้ต าแหน่งงาน และทัศนคติที่มีต่อกิจกรรมนันทนาการพบว่า กลุ่ม
ตวัอย่าง ที่มีเพศต่างกนัมีพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างในการท ากิจกรรมนันทนาการโดยรวมไม่แตกต่าง
กัน และยังพบว่ากลุ่มตัวอย่าง ที่มีรายได้ต่างกันมีพฤติกรรมการใช้เวลาว่างในการท ากิจกรรม
นันทนาการโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนีก้ารที่ 
เพศ อายุ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ของกลุ่มคนวัยท างานที่แตกต่างกัน มีแรงจูงใจต่อการใชเ้วลาว่างไม่
แตกต่างกัน เพราะสวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร เป็นสวนสาธารณะที่มีความพรอ้ม เป็น
สาธารณะแห่งการใชเ้วลาว่างอย่างแทจ้ริง มีพืน้ที่และแหล่งนนัทนาการอย่างครบครบั สามารถสรา้ง
แรงจูงใจและดึงดูดใจให้คนทุกกลุ่มเพศ วัย และกลุ่มรายได้ต่างๆ มาใช้บริการได้ สอดคล้องกับ
แนวคิดของ ส านกัสวนสาธารณะ (2550) ไดก้ล่าว่า “สวนวชิรเบญจทศั” เป็นสวนสาธารณะและพืน้ที่
สีเขียวที่มีคณุค่าต่อสิ่งแวดลอ้มและชีวิตคนกรุง เพราะเพียงกา้วแรกสู่สวนฯ จะรูส้ึกผ่อนคลาย ร่มรื่น 
เย็นสบาย ต่างจากความรอ้นระอุที่แผดเผา อยู่ภายนอกและบรรยากาศที่ปะปนดว้ยไอเสีย ฝุ่ นควัน
จากยานยนต์ซึ่งวนเวียนบนผิวจราจรที่คับคั่ง ราวกับได้มาเยี่ยมโลกสีเขียวในวงล้อมป่าคอนกรีต 
สวนสาธารณะแห่งนีถู้กสรา้งในแนวคิด “สวนแห่งครอบครวั” ที่ตระเตรียมกิจกรรมหลายหลายไว้
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ดงึดดูความสนใจของสมาชิกทุกวยัในครอบครวัแทรกอยู่ตามจดุต่าง ๆ ในพืน้ที่เปิดโลง่กวา้งและเขียว
ขจี สดชื่น สบายตา ใหค้วามรูส้ึกอิสระ มีเนินหญ้าสลับกับพืน้ราบกวา้ง มีสิ่งอ  านวยความสะดวก
พืน้ฐานส าหรบัสวนสาธารณะครบครนั และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ วิพงษช์ยั รอ้งขนัแกว้ (2557) 
ซึ่งได้กล่าวว่า สวนสาธารณะเป็นแหล่งนันทนาการในชุมชน เป็นสถานที่ที่พักผ่อนหย่อนใจและ
ประกอบกิจกรรมนันทนาการต่างๆ โดยรัฐเป็นเจ้าของหรือสรา้งโดยภาคเอกชนแล้วมอบให้แก่
ประชาชนทุกเพศทุกวัย โดยไม่มีการเก็บค่าบริการใดๆ และมีการตกแต่งพื ้นที่ไว้อย่างสวยงาม
ประกอบดว้ย ตน้ไม ้ทัง้ไมด้อก ไมป้ระดบั สระน า้ สนามหญา้ พรอ้มกบัสิ่งอ านวยความสะดวกไวค้อย
บริการแก่ประชาชน ดังนัน้จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่นักนนัทนาการจะตอ้งพฒันาสวนสาธารณะเป็นแหล่ง
นันทนาการที่มีความพรอ้ม สามารถดึงดูดคนมาท ากิจกรรมนันทนาการและตอ้งอาศัยกระบวนการ
จัดการพื ้นที่ทางนันทนาการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งได้แก่ สนามเล่น สนามกีฬา สระว่ายน ้า ลาน
อเนกประสงค ์ฐานการออกก าลงักาย พิพิธภัณฑ ์และบริเวณพักผ่อนหย่อนใจ เพื่อใหส้วนสาธารณะ
มีความพรอ้มใหบ้ริการแก่คนในชมุชน 

แรงจูงใจการใชเ้วลาว่างของกลุ่มคนวยัท างานที่มาใชบ้ริการสวนวชิรเบญจทัศ 
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามตัวแปรระดับการศึกษา ในภาพรวมพบว่ากลุ่มวัยท างานที่มีระดับ
การศึกษาต่างกันมีแรงจูงใจการใชเ้วลาว่างแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่ากลุ่มคนวยัท างานที่มีระดบัการศกึษา กนัมีแรงจูงใจการใชเ้วลาว่าง ดา้น
สติปัญญา ดา้นสงัคม แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การวิเคราะหเ์ปรียบเทียบ
ความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด  (Least Significant Difference : LSD) ใน
ภาพรวม และรายดา้น ในดา้นสติปัญญาและสงัคม พบว่า กลุ่มคนวยัท างานที่มีการศึกษาต่างกันมี
แรงจูงใจการใชเ้วลาว่างแตกต่างกนั ผลการวิจยัเป็นเช่นนีเ้นื่องจาก  การมีระดบัการศึกษาที่แตกต่าง
กันนัน้จะมีลกัษณะของการท างานที่แตกต่างกันแรงจูงใจการใชเ้วลาว่างของแต่ละระดับการศึกษา
ขึน้อยู่กับการท างานของแต่ละบุคคลซึ่ง กลุ่มคนวัยท างานบางกลุ่มอาจจะมีการท างานที่ท าใหเ้กิด
ความสะสมของความเครียดมากกว่ากลุ่มคนวยัท างานอีกกลุ่มที่ท างานในระดบัที่มีความเครียดนอ้ย
กว่า  สอดคล้องกับแนวคิดของ Engels and Marx (as cited in Bammel and Burrus-Bammel, 
1996, pp. 204-205) กล่าวไวว้่าการใชเ้วลาว่างของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกนั ตามลกัษณะของ
การท างานบุคคลที่มีความสุขกับการท างานก็จะใชเ้วลาว่างในลกัษณะเดียวกบัการท างาน แต่ในอีก
แง่หนึ่ง   หากบุคคลไม่มีความสขุกบังานที่ท าอยู่ก็จะมีกิจกรรมการใชเ้วลาว่างที่แตกต่างอการท างาน 
ดังนัน้ การจัดการบริการกิจกรรมการใชเ้วลาว่างจะตอ้งมีความคลอบคลุมถึงกิจกรรม  ต่าง ๆ ทัง้ใน
และนอกสถานที่  ต้องมีกิจกรรมที่ใชค้วามสามารถทางด้านร่างกาย และความคิดควบคู่กันไปใน
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สถานที่นัน้เท่าที่สามารถจะท าได ้และผลการวิจัยดังกล่างสอดคลอ้งกับแนวคิดของ Neulinger (as 
cited in Russell, 1996, p. 88-93) ให้ความสนใจเก่ียวกับสภาวะทางจิตใจ ซึ่งกิจกรรมการใชเ้วลา
ว่างของแต่ละบุคคลจะมีผลในทางจิตใจของแต่ละบุคคลมากกว่า ดังนัน้ กิจกรรมที่บุคคลแต่ละคน
เลือกที่จะเขา้รว่มอาจจะเป็นการใชเ้วลาว่างที่เกิดจากแรงจูงใจภายใน แรงจูงใจภายนอก หรือทัง้สอง
อย่าง ซึ่งก็ขึน้อยู่กับแต่ละบุคคลที่มีมุมมองใน 2 ลักษณะ คือ มุมมองของความเป็นอิสระ และ
มุมมองของการบีบบังคับ ซึ่งสามารถแบ่งแยกไดว้่าสิ่งใดเป็นการใชเ้วลาว่างและสิ่งใดไม่ใช่การใช้
เวลาว่าง ซึ่งสามารถอธิบายพฤติกรรมของบุคคลที่มีเป้าหมายในการปฏิบติักิจกรรมที่นอกเหนือจาก
กิจวตัร 

แรงจูงใจการใชเ้วลาว่างของกลุ่มคนวยัท างานที่มาใชบ้ริการสวนวชิรเบญจทัศ 
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามตัวแปรอาชีพ ในภาพรวมพบว่ากลุ่มวัยท างานที่มี อาชีพต่างกันมี
แรงจูงใจการใชเ้วลาว่างไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่ากลุ่มคนวยัท างานที่มีอาชีพ
ต่างกนัมีแรงจงูใจการใชเ้วลาว่าง ดา้นสติปัญญา แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
การเปรียบเทียบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 รายคู่ด้วยวิธีผลต่าง
นยัส าคัญนอ้ยที่สุด (Least Significant Difference : LSD) พบว่า กลุ่มคนวัยท างานที่เป็นขา้ราชการ 
และพนักงานรฐัวิสาหกิจ มีแรงจูงใจการใชเ้วลาว่างมาใชบ้ริการสวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร 
ดา้นสติปัญญา แตกต่างจากกลุ่มคนวัยท างานที่มีอาชีพอิสระ โดยพบว่า กลุ่มคนวัยท างานที่เป็น
ขา้ราชการ และพนกังานรฐัวิสาหกิจ มีแรงจูงใจดา้นสติปัญญา มากกว่า กลุ่มคนวยัท างานที่มีอาชีพ
อิสระผลการวิจัยเป็นเช่นนีเ้นื่องจาก แรงจูงใจในการเขา้ร่วมกิจกรรมการใชเ้วลาว่างนัน้ จะแตกต่าง
กนัไปตามลกัษณะอาชีพในอาชีพต่างๆมักมีแรงจูงใจ ในการใชเ้วลาว่างที่แตกต่าง บางอาชีพอาจมี
แรงจู.ใจในการใชเ้วลาว่างเพื่อใหไ้ดผ้ลรบัทางดา้นร่างกาย บางอาชีพมีแรงจูงใจในการใชเ้วลาว่าง
เพื่อผ่อนคลายหลงัจากการท างาน สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ John Kelly (as cited in Russell, 1996, 
p. 84-86) กล่าวว่าการเลือกปฏิบัติกิจกรรมการใช้เวลาว่างของแต่ละบุคคลซึ่งจะขึน้อยู่กับปัจจัย 
ต่าง ๆ คือ เงื่อนไขต่าง ๆ ของการใชเ้วลาว่างตามความพอใจของตนเอง เลือกตามความสามารถของ
พวกเขา เลือกตามความสมัพันธ์ และเลือกตามบทบาท การจัดกิจกรรมการใชเ้วลาว่างในทฤษฎีนี ้
อาจจะมีวฒันธรรมเขา้มาเก่ียวขอ้ง ซึ่งแนวโนม้จะอยู่ในเงื่อนไขการใชเ้วลาว่างตามความพอใจของแต่
ละบุคคล เช่น งานศิลปะ งานฝีมือ การสร้างสรรค์ต่าง ๆ ดังนั้นกิจกรรมที่จัดจะต้องมีความ
หลากหลายเพื่อสนองตอบความตอ้งการของผูเ้ขา้ร่วมตามปัจจยัต่าง ๆ ที่กล่าวมา ซึ่งบุคคลที่เขา้ร่วม
ส่วนใหญ่จะใชเ้วลาว่างเพื่อความพอใจของตนเอง และเพื่อการพกัผ่อน สอดคลอ้งกับแนวคิดของ รูส
เชลล ์(1996, p. 74) ไดก้ล่าวว่าปัจจัยที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างนอกจากอายุ เพศ 
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ชนชาติ ระดับความสามารถ และยังมีปัจจัยอ่ืน ๆ อีกไดแ้ก่ รายได ้อาชีพ ระดับการศึกษา ครอบครวั 
เพื่อนฝูง สภาพภูมิศาสตร ์ที่อยู่อาศัย ความเชื่อทางศาสนา ระบบราชการ การคมนาคม และการอยู่
ในภาวะสงคราม ปัจจยัดา้นรายไดแ้ละการศึกษา การศึกษาสูงรายได ้   ยิ่งมากขึน้สามารถใชใ้นการ
จ่ายเงินทองและใชเ้วลาในการท่องเที่ยวไดม้ากกว่าผูท้ี่มีรายไดต้ ่า 

 
ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวิจัย 

จาการวิจัยเรื่อง แรงจูงใจการใช้เวลาว่างของกลุ่มคนวัยท างานที่มาใช้บริการสวน  
วชิรเบญจทศั กรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัขอเสนอแนะว่า ผูท้ี่เก่ียวขอ้งควรน าผลการวิจยัที่ไดไ้ปพฒันา 
โปรแกรมการใช้เวลาว่างของสวนสาธารณะและองค์กรทางนันทนาการ ให้สอดคล้องและ
ตอบสนองต่อแรงจูงในการใชเ้วลาว่างของคนวันท างาน พรอ้มทั้งสนับสนุนและส่งเสริมใหค้นวัย
ท างานเขา้ร่วมการใชเ้วลาว่างหรือโปรแกรมการใชเ้วล่าว่างตามความสนใจ และแรงจูงใจของตน 
เพื่อที่จะไดม้ีคณุภาพชีวิตที่ดีในการใชช้ีวิตและการท างานต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
จากการศึกษาแรงจูงใจการใช้เวลาว่างของกลุ่มคนวัยท างานที่มาใช้บริการ

สวนสาธารณะวชิรเบญจทศั กรุงเทพมหานคร  มีขอ้เสนอดงันี ้
1. ควรที่จะการศึกษาที่เก่ียวกบัการใชเ้วลาว่างของกลุ่มคนวยัท างานที่มาใชบ้ริการ

สวนสาธารณวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร เช่น ทัศนคติการใชเ้วลาว่าง ความสนใจในการใชเ้วลา
ว่าง วิถีชีวิตการใชเ้วลาว่าง เพื่อท าใหไ้ดข้อ้มูลที่หลากหลายและน ามาพัฒนาโปรแกรมการใชเ้วลา
ว่างได ้

2. ควรมีการศึกษาแรงจูงใจการใช้เวลาว่างของกลุ่มคนวัยท างานที่มาใช้บริการ
สวนสาธารณะในพืน้ที่อ่ืนๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ควรมีการศึกษาแรงจูงใจการใช้เวลาว่างของกลุ่มคนวัยท างานที่มาใช้บริการ
สวนสาธารณะในพืน้ที่ต่างจงัหวดั 

4. ควรมีการพฒันาโปรแกรมแรงจูงใจการใชเ้วลาว่างส าหรบักลุ่มคนวยัท างานที่มา
ใชบ้รกิารสวนสาธารณะ 
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รายนามผูเ้ชียวชาญตรวจเครื่องมือ 
 

1.  ชื่อ สกลุ   ผูช้่วยศาตราจารย ์ดร.กลัพฤกษ ์พลศร  

ต าแหน่ง ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาชาวิชา
นนัทนาการ 

 สถานที่ท างาน   ภาควิชาพลศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์  
    มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 

2. ชื่อ สกลุ    ผูช้่วยศาตราจารย ์ดร.สเุมษย ์ หนกหลงั 
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    รามค าแหง 
 
 

4. ชื่อ สกลุ    ดร.รชัราวไล  สว่างอรุณ  

       ต าแหน่ง   นกัพฒันาการกีฬาช านานการ 
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 ต าแหน่ง   ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายบรหิาร 
 สถานที่ท างาน   มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกรุงเทพ 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง แรงจูงใจการใช้เวลาว่างของกลุ่มคนวัยท างาน 

ทีม่าใช้บริการสวนสาธารณะวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร 
 

           หมายเหตุ  แบบสอบถามนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิจยัไม่มีการระบชุื่อ  นามสกุล  ที่
สามารถระบไุดถ้ึงตวับุคคล และขอ้มลูทัง้หมด  จะเก็บเป็นความลบัเฉพาะในการวิจยันีเ้ท่านัน้ไม่มี
การเปิดเผยขอ้มลูที่ไดจ้ากการศกึษาวิจยัเป็นรายบุคคล   แบบสอบถามนีไ้ม่มีผลต่อหนา้ที่การงาน
ของท่าน  กรุณาตอบแบบสอบถามตามความเป็นจรงิ  
          ค าชี้แจง  ให้เติมค าลงในช่องว่าง  หรือท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างเพียงค าตอบ
เดียว  ถา้เปลี่ยนค าตอบใหข้ีดฆ่า  แบบสอบถามนีแ้บ่งออกเป็น 2 สว่น 
           ตอนที่ 1 ขอ้มลูพืน้ฐานของผูต้อบแบบสอบถาม 
           ตอนที่  2 ข้อมูลแรงจู งใจการใช้เวลาว่างของกลุ่ มคนวัยท างานที่ ม าใช้บ ริการ
สวนสาธารณะวชิรเบญจทศั กรุงเทพมหานคร 
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ตอนที ่1 ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชีแ้จง โปรดอ่านและพิจารณาขอ้ความในแต่ละขอ้ แลว้เลือกท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรง
กบัท่านมากที่สดุ 
1.  เพศ       

     (   ) ชาย  (   ) หญิง 
 
2.  อายุ       

      (   )  21 – 30 ปี            (   ) 31 – 40 ปี             
      (   ) 41 – 50 ปี             (   ) 51 – 60 ปี   

(   ) มากกว่า 60 ปี 
 
3.  ระดับการศึกษา   
       (   )  มธัยมศกึษาตอนตน้               (   )   ปรญิญาโท             

(   )  มธัยมศกึษาตอนปลาย   (   )  ปรญิญาเอก 
(   )  ปวช.     (   )  ปวส.  
(   )  อนปุรญิญา                           (   )  ปรญิญาตรี   

 
4. อาชีพ 

 (   ) พนกังานเอกชน  (   ) ขา้ราชการ 
 (   ) พนกังานรฐัวิสาหกิจ  (   ) ธุรกิจสว่นตวั / เจา้ของกิจการ   
              (   ) อาชีพอิสระ  (   ) อ่ืนๆ................................ 

 
5. รายได้เฉล่ียต่อเดือน 

 (   ) ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท (   ) 15,001 – 20,000 บาท 
 (   ) 20,001 – 30,000 บาท              (   ) 30,001 – 40,000 บาท 
 (   ) มากกว่า 40,001 บาทขึน้ไป 
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ตอนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจการใช้เวลาว่างของกลุ่มคนวัยท างานที่มาใช้บริการ
สวนสาธารณะวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร 

  ค าชีแ้จงส่วนที่ 2   กรุณาท าเครื่องหมายในขอ้ที่ตรงกบัความเป็นจริงและในช่องที่
ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียง 1 ช่องต่อ 1 ขอ้ความ ซึ่งในแต่ละช่องมีความหมาย
ดงันี ้

5   หมายถึง   เห็นดว้ยระดบัมากท่ีสดุ 
4   หมายถึง   เห็นดว้ยระดบัมาก 
3  หมายถึง   เห็นดว้ยระดบัปานกลาง  
2   หมายถึง   เห็นดว้ยระดบันอ้ย 
1  หมายถึง   เห็นดว้ยระดบันอ้ยมาก 
 

แรงจูงใจการใช้เวลาว่าง 
ระดับความคิดเหน็ 

1 2 3 4 5 
ด้านสติปัญญา 
1. เพื่อท าใหส้ิ่งต่างๆมีความหมายส าหรบัฉนัมากขึน้      
2. เพื่อเรียนรูส้ิ่งต่างๆรอบตวัฉนั      
3. เพื่อตอบสนองความตอ้งการเรียนรูข้องฉนั      

4. เพื่อส ารวจแนวคิดใหม่ ๆ      

5. เพื่อเรียนรูเ้ก่ียวกบัตวัเอง      

6. เพื่อเพิ่มพนูความรูข้องฉนั      

7. เพื่อคน้พบสิ่งใหม่ๆ      

8. เพื่อความคิดสรา้งสรรค ์      

9. เพื่อไดใ้ชจ้ิตนาการของฉนั      
ด้านสังคม 
10. เพื่ออยู่รว่มกบัผูอ่ื้น      
11. เพื่อพบเจอผูค้นใหม่ๆ      
12. เพื่อช่วยเหลือผูอ่ื้น      
13. เพื่อแสดงความคิดความรูส้ึกหรือการแสดงออกของฉันกับ
ผูอ่ื้น 
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แรงจูงใจการใช้เวลาว่าง 
ระดับความคิดเหน็ 

1 2 3 4 5 
14. เพื่อมีอิทธิพลต่อผูอ่ื้น      
15. เพื่อพฒันาความสามารถและทกัษะทางสงัคม      
ด้านความสามารถ ความช านาญ 
16. เพื่อไดร้บัความเคารพจากผูอ่ื้น      
17. เพื่อรบัรูค้วามส าเรจ็      
18. เพื่อดวู่าความสามารถของฉนัคืออะไร      
19. เพื่อทา้ทายความสามารถของฉนั      
20. เพราะฉนัสนกุกบัการเรียนรูส้ิ่งต่างๆ      
21. เพื่อพฒันาทกัษะและความสามารถของฉนั      
22. เพื่อแข่งขนักบัผูอ่ื้น      
23. เพื่อความคลอ่งแคลว่      
24. เพื่อใชค้วามสามารถทางกายภาพของฉนั      
25. เพื่อพฒันาสมรรถภาพทางกายของฉนั      
ด้านสภาวะกระตุ้น – การหลีกเล่ียง 
26. เพื่อหลีกเลี่ยงพืน้ที่แออดั      
27. เพื่อที่จะท าใหช้ีวิตชา้ลง      
28. เพราะบางเวลาฉนัชอบอยู่คนเดียว      
29. เพื่อผ่อนคลายทางรา่งกาย      
30. เพื่อผ่อนคลายจิตใจ      
31. เพื่อหลีกเลี่ยงความวุ่นวายจากกิจกรรมประจ าวนั      
32. เพื่อพกัผ่อน      
33. เพื่อบรรเทาความเครียดและความตงึเครียด      
34. เพื่อใชช้ีวิตที่เรียบง่าย      
 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
หนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูล 
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ภาคผนวก ง 
ใบรับรองริยธรรมในมนุษย ์
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