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การวิจัยครัง้ นีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจการใช้เวลาว่างของกลุ่มคนวัยทางานที่มาใช้
บริการสวนสาธารณะวชิรเบญจทัศ กรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คนเครื่องมือวิจยั โดยนาแบบสอบถามที่ได้
สร้างขึน้ มาเรียบร้อยไปให้ผู้เชียวชาญ จานวน 5 ท่านช่วยพิ จารณาตรวจสอบ หาความเที่ ยงตรงเชิงเนือ้ หา
(Content Validity) นาผลคะแนนที่ได้มาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างข้อคาถามกับสิ่งที่ตอ้ งการวัด
โดยผูว้ ิจยั จะเลือกคาถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค่าคะแนนอยู่ระหว่าง 0.6 – 1.0 และนาแบบทดสอบ
ผลวิเคราะห์ไปทดสอบค่าความเชื่อมั่นมีค่าสัมประสิทธ์ เท่ากับ 0.908 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยหาความถี่ ค่าเฉลี่ย
และ ค่าความเบี่ยงมาตรฐาน และ สถิติวิเคราะห์เชิงอนุมาน คือค่าสถิติทดสอบที (t-test) เพื่อทดสอบตัวแปรสอง
กลุ่ม และ เพื่อการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ค่าสถิติ (One Way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างจะทา
การทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ ด้วยวิธีผลต่างนัยสาคัญน้อยที่สดุ (Least Significant Difference : LSD)
ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมด้านแรงจูงใจการใช้เวลาว่างของกลุ่มคนวัยทางานที่มาใช้บริการสวนสาธารณว
ชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับ มากที่สดุ ค่าเฉลี่ย4.23 ด้านสติปัญญา พบว่าค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่
ในระดับมากที่สดุ ด้านสังคม พบว่าค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านความสามารถ ความชานาญ พบว่า
ค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านสภาวะกระตุน้ – การหลีกเลี่ยง พบว่าค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สดุ แรงจูงใจการใช้เวลาว่างของกลุ่มคนวัยทางานที่มาใช้บิการสวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร
จาแนกตามตัวแปร เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและอาชีพ ของกลุ่มคน
วัยทางานที่แตกต่างกัน มีแรงจูงใจต่อการใช้เวลาว่างไม่แตกต่างกัน แรงจูงใจการใช้เวลาว่างของกลุ่มคนวัย
ท างานที่ ม าใช้บ ริก ารสวนสาธารณวชิ รเบญจทัศ กรุ งเทพมหานคร จาแนกตามตัว แปรระดับ การศึก ษาใน
ภาพรวมพบว่ากลุ่มวัยทางานที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีแรงจูงใจการใช้เวลาว่างแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
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This research aims to study the motivation for free time activities among 400 workingage 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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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
มนุษย์ทุกคนมีเวลา 24ชั่วโมงเท่ากัน ในแต่ละวันการใช้เวลาว่างของคนมีความแตกต่าง
กัน และในปั จจุบนั นัน้ การแข่งขันทางด้านธุรกิจมักจะมีความรุนแรงมากยิ่งขึน้ ต่างคนต่างมุ่งหวัง
หาผลประโยชน์แกตนเอง จึ งทาให้ส่งผลกระทบต่อการที่ทาให้มี เวลาว่างลดลง ลีเซอร์ต ทูเดย์
(Leisure Today) ได้ให้ คาจากัดความของเวลาว่าง ไว้ว่า เวลาว่างเป็ นช่วงเวลาที่นอกเหนือจาก
การทางานเสร็จสิน้ แล้ว และเป็ นการช่วยเติมเต็มชีวิตของเขาให้สมบูรณ์ และยังให้ความหมายว่า
ชั่วโมงของเวลาว่าง เป็ นช่ วงเวลาที่อิสระที่สามารถเพิ่ งคุณ ค่าของมนุษย์ และเป็ นผลของมวล
สมาชิ ก ในสัง คม (Editorial Advisory Board,1972,p.15) ความส าคั ญ ของการใช้เวลาว่ า งคื อ
การรูจ้ กั ใช้เวลาว่างเป็ นสิ่งสาคัญอย่างหนึ่งของมนุษย์ ผูฉ้ ลาดย่อมแสวงหาวิธีการพักผ่อนโดยใช้
กิจกรรม ต่างๆ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ศิรชั ญากรณ์
ภูมิพิรยิ ะสกุล (2563) ได้กล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับทัศนคติในการใช้เวลาว่าง ของ
ผูใ้ ช้ศูนย์บริการเยาวชนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ประชากรที่ศึกษาจาก 13 ศูนย์เยาวชน จานวน
400 คน เครื่องมือวิจยั คือ แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมแรงจูงใจในการใช้เวลา
ว่ า งด้ า นความสามารถและความเชี่ ย วชาญ โดยรวม ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารศู น ย์ เยาวชนในสั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร มีแรงจูงใจในการใช้เวลาว่างด้านความสามารถและความเชี่ยวชาญในระดับมาก
(ค่ า เฉลี่ ย 3.87,ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.60) เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้อ พบว่ า ผู้ ใช้บ ริก าร
ศูน ย์เยาวชนในสัง กัด กรุ ง เทพมหานคร มี แรงจูง ใจในการใช้เวลาว่ างด้านความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยแรงจูงใจจากมากไปน้อย 3 ลาดับแรก
ได้ดัง นี ้ เพื่ อ ให้มี ค วามช านาญในสิ่ ง นั้น มากขึ น้ เพื่ อ พัฒ นาสมรรถภาพทางกาย และเพื่ อ ใช้
ความสามารถทางกายภาพ จากคากล่าวของ (นฤมล ก้องเกียรติศกั ดิ,์ 2549 ) ที่ว่าเมื่อสภาพสังคม
ที่แออัด และการเจอค่าครองชีพที่สงู นัน้ ซึง้ ทาให้คนต้องดิน้ รนหาทางต่อสู้ เพื่อการเอาชีวิตรอด จึง
เกิ ด เป็ น ภาวะตึ ง เครี ย ดและวิ ต กกัง วล ดั้ง นั้น คนจึ ง มี ก ารออกก าลัง กาย และการใช้บ ริก าร
สววนสาธารณะที่มักจะมีประชาชนมาใช้บริการ ทั้งของภาครัฐและเอกชน จึงได้มี การปลูกฝั่ ง
ค่ านิ ย มหรือ ความคิ ด เพื่ อ ให้เกิ ด ประโยชน์ต่ อ ร่างกายและสุขภาพ ดัง นั้น การใช้เวลาว่างจึ ง มี
ความสาคัญ อย่างยิ่งเพื่อที่จ ะลดความเครียดและการสร้างคุณ ภาพชีวิตที่ดี ดว้ ย สอดคล้องกับ
แนวคิดของ วิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว (2557) ซึ่งได้กล่าวว่า สวนสาธารณะเป็ นแหล่งนันทนาการใน
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ชุมชน เป็ นสถานที่ท่ีพักผ่อนหย่อนใจและประกอบกิจกรรมนันทนาการต่างๆ โดยรัฐเป็ นเจ้าของ
หรือสร้างโดยภาคเอกชนแล้วมอบให้แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย โดยไม่ มีการเก็บค่าบริการใดๆ
และมีการตกแต่งพืน้ ที่ไว้อย่างสวยงามประกอบด้วย ต้นไม้ ทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ สระนา้ สนาม
หญ้า พร้อมกับสิ่งอานวยความสะดวกไว้คอยบริการแก่ประชาชน ดังนั้นจึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่นัก
นันทนาการจะต้องพัฒนาสวนสาธารณะเป็ นแหล่งนันทนาการที่มีความพร้อม สามารถดึงดูดคน
มาทากิจกรรมนันทนาการและต้องอาศัยกระบวนการจัดการพืน้ ที่ทางนันทนาการที่มีประสิทธิภาพ
ซึ่งได้แก่ สนามเล่น สนามกีฬา สระว่ายนา้ ลานอเนกประสงค์ ฐานการออกกาลังกาย พิพิธภัณฑ์
และบริเวณพักผ่อนหย่อนใจ เพื่อให้สวนสาธารณะมีความพร้อมให้บริการแก่คนในชุมชน ด้วยเหตุ
นี ้ ผูว้ ิจยั จึงมีความต้องการที่ จะศึกษาแรงจูงใจการใช้เวลาว่างของคนวัยทางานที่มาใช้บริการสวน
สาธารณวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร เพื่อได้ศึกษาและเรียนรูถ้ ึงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
สูงสุด และเป็ นการกระตุน้ ให้เกิดการศึกษาถึงการบริหารการใช้เวลาว่างในแขนงต่าง ๆ ต่อไป
ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่ อศึ ก ษ าแรงจู ง ใจการใช้ เ วลาว่ า งของ กลุ่ ม คนวั ย ท างาน ที่ มาใช้ บ ริ ก าร
สวนสาธารณวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปั จจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อแรงจูงใจต่อการใช้เวลาว่างของกลุ่ม
คนวัยทางานที่มาใช้บริการสวนสาธารณวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร
ความสาคัญของการวิจัย
ท าให้ ท ราบถึ ง แรงจู ง ใจต่ อ การใช้เวลาว่ า งของกลุ่ ม คนวั ย ท างานที่ ม าใช้บ ริ ก าร
สวนวชิรเบญจทัศ กรุ งเทพมหานคร เพื่อเป็ นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน และ
บุคคลอื่น ๆ ต่อไป
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ขอบเขตการวิจัย
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ กลุ่มคนวัยทางานคนวัยทางานที่มาใช้บริการ
สวนสาธารณวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร ณ สวนสาธารณะขนาดกลางในกรุงเทพมหานคร คือ
สวนสาธารณวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร จานวน 385 คน ดังนัน้ จึงกาหนด ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้สตู รคานวณหาขนาดตัวอย่างที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และให้ความ ผิดพลาดไม่เกิน 0.05
(กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2549, น. 14) ได้ขนาดตัวอย่างจานวน 385 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบสะดวก (Convenience Sampling)
ตัวแปรที่จะศึกษา
ตัวแปรต้น ได้แก่ ปั จจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ตัวแปรตาม ได้แก่ แรงจูงใจการใช้เวลาว่างของกลุม่ คนวัยทางานที่มาใช้บริการสวน
สาธารณวชิรเบญจทัศ กรุ งเทพมหานคร ประกอบด้วย แรงจูงใจด้านสติปัญญา แรงจูงใจด้าน
สังคม แรงจูงใจด้านความสามารถความชานาญ แรงจูงใจด้านภาวะกระตุน้ - หลีกเลี่ยง
นิยามศัพท์เฉพาะ
คานิยามศัพท์เฉพาะในการศึกษาในครัง้ นี ้ ได้แก่
1. ปั จจัยส่วนบุคคล หมายถึง ลักษณะทางประชากรของประชาชน ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
2. เพศ หมายถึง เพศชาย เพศหญิงวัยทางานที่มาใช้บริการสวนสาธารณเบญจทัศ
กรุงเทพมหานคร
3. อายุ หมายถึง อายุวัยทางานที่แบ่งเป็ นอายุ 21 – 30 ปี , 31 – 40 ปี , 41 – 50 ปี ,
51-60 ปี และมากกว่า 60ปี
4. ระดั บ การศึ ก ษ า หมายถึ ง การศึ ก ษ าของคนวั ย ท างานที่ ม าใช้ บ ริ ก าร
สวนสาธารณะเบญจทัศ กรุ งเทพมหานคร แบ่งเป็ นระดับ ต่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่า
ปริญญาตรี
5. อาชี พ หมายถึง อาชี พ ของคนวัยท างานที่ม าใช้บริการสวนสาธารณเบญจทั ศ
กรุงเทพมหานคร แบ่งเป็ น พนักงานเอกชน, ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ, ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย/
อาชีพอิสระ, อื่น ๆ
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6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน หมายถึง เงินรายได้หรือเงินที่ได้รบั จากการทางานโดยเฉลี่ย
ของวัย ท างานที่ ม าใช้บ ริก ารสวนสาธารณเบญจทั ศ กรุ ง เทพมหานคร หรื อ เท่ า กับ ต่ า กว่ า
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 ขึน้ ไป
7. คนวัย ท างาน หมายถึ ง วัย ท างานที่ มี อ ายุ ตั้ง แต่ 21-60 ปี และมากกว่ า 60 ปี
เนื่องจากเป็ นช่วงอายุวยั ผูใ้ หญ่ตอนต้นจนถึงวัยกลางคน ซึ่งเป็ นวัยที่ยงั ทางานอยู่
8. การใช้เวลาว่าง หมายถึง เป็ นการใช้เวลานอกเหนือจากการทากิจกรรมที่จาเป็ น
หรือประกอบกิจวัตรประจาวัน เป็ นเวลาที่อิสระจากการทางานและภารกิจต่าง ๆ เป็ นการใช้เวลาที่
เหฟลืออยู่อย่างรูค้ ุณค่า ก่อให้เกิดประโยชน์และสร้างความสุขให้แก่ชีวิต โดยมีอิสระในการเลือก
ทากิจกรรมต่าง ๆ ตามความพึ่งพอใจของตนเอง มีอิสระในการเลือกทากิจกรรมต่าง ๆ ไม่ถูกบังคับ
ก่อให้เกิดความสุขและช่วยสร้างความสมดุลทางจิตวิญญาณจิตใจร่างกายและพัฒนาความชอบ
แต่ละบุคคล
9. แรงจูงใจการใช้เวลาว่าง หมายถึง แรงขับในการแสวงหากิจกรรม การใช้เวลาว่าง
และมีส่วนช่วยให้เกิดความพึงพอใจในชีวิตและมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยแรงจูงใจในการใช้เวลาว่าง
ในงานวิจยั เล่มนีป้ ระกอบด้วย1) แรงจูงใจด้านสติปัญญา 2) แรงจุงใจด้านสังคม 3) แรงจูงใจด้าน
ความสามารถ ความช านาญ 4) แรงจุง ใจด้านภาวะกระตุ้น หลีก เลี่ ย ง (Beard and Ragheb,
1983)
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยส่วนบุคคล
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ตัวแปรตาม
แรงจู ง ใจต่ อ การใช้เ วลาว่ า งของกลุ่ ม คนวั ย
ทางานที่มาใช้บริการสวนสาธารณวชิรเบญจทัศ
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย
1)แรงจูงใจด้านสติปัญญา
2)แรงจูงใจด้านสังคม
3)แรงจูงใจด้านความสามารถ
ความชานาญ
4)แรงจูงใจด้านภาวะกระตุน้ หลีกเลี่ยง (Beard
and Ragheb, 1983)

คาถามการวิจัย
1. แรงจู ง ใจการใช้เวลาว่ า งของกลุ่ ม คนวัย ท างานที่ ม าใช้บ ริก ารสวนสาธารณ
วชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร เป็ นอย่างไร
2. ปั จจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีแรงจูงใจต่อการใช้เวลาว่างของกลุ่มคนวัยทางาน
ที่มาใช้บริการ สวนสาธารณวชิรเบญจทัศน์แตกต่างกันหรือไม่

บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรม
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการใช้เวลาว่าง
1.1 ความหมายของการใช้เวลาว่าง
1.2 แนวคิดและทฤษฎีการใช้เวลาว่าง
1.3 ประโยชน์ของการใช้เวลว่าง
1.4 รูปแบบการเข้าร่วมการใช้เวลาว่าง
1.5 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้เวลาว่าง
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจการใช้เวลาว่าง
2.1 ความหมายของแรงจูงใจและทฤษฎีท่เี กี่ยวข้องกับแรงจูงใจ
2.2 สาเหตุของแรงจูงใจ
2.3 ความสาคัญของแรงจูงใจ
2.4 ประเภทของแรงจูงใจ
2.5 กระบวนการสร้างแรงจูงใจ
2.6 ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจ
2.7 แรงจูงใจการใช้เวลาว่าง
2.8 การวัดแรงจูงใจ
3.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบสวนสาธารณะ
3.1 ความหมายของสวนสาธารณะ
3.2 ประเภทของสวนสาธารณะ
3.3 คุณค่าของสวนสาธารณะ
3.4 คุณลักษณะที่ดีของสวนสาธารณะ
4. สวนวชิรเบญจทัศ
5. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคนวัยทางาน
5.1 ความหมายของคนวัยทางาน
5.2 ลักษณะของคนวัยทางาน
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6. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
6.1 งานวิจยั ต่างประเทศ
6.2 งานวิจยั ในประเทศ
1. เอกสารเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการใช้เวลาว่าง
1.1 ความหมายของการใช้เวลาว่าง
ความหมายของการใช้เวลาว่าง ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความหมายของ
เวลาว่าง ซึ่ง ได้ให้ความหมาย ของเวลาว่างไว้ต่ าง ๆ ดัง ต่อไปนี ้ เวลา หมายถึ ง ชั่วขณะเวลา
ประกอบกั น เป็ นความยาวนานที่ มี อ ยู่ ห รื อ เป็ นโดยนิ ย มก าหนด เป็ นชั่ ว คราว วัน เดื อ น ปี
(ราชบัณ ฑิ ต ยสถาน, 2525, น. 751) เวลา คื อขณะหนึ่ง ของปรากฎการณ์ท่ีเป็ นอยู่หรือดาเนิ น
ต่อเนื่องไปจากอดีตปัจจุบนั จนเป็ นอนาคต และหวนกลับคืนมาไม่ได้ (Morris,1979, p. 1746)
จรินทร์ ธานีรตั น์ (2528, น. 16) กล่าวไว้ว่าง เวลาว่าง (Leisure) หมายถึงเวลาว่าง
(Free time) จากกิจกรรมที่จาเป็ น อื่น ๆ เช่น ว่างจากงานประจาของตนเอง เวลานอนหลับ และ
เวลาที่ประกอบกิตวัตรประจาวันของตนเอง
ชัย ณรงค์ สุ ว รรณสาร (2528, น. 39) ได้ใ ห้ค วามหมายของเวลาว่ า “เวลาเป็ น
ทรัพยากรที่มี อยู่สิ่งเดียวในโลกไม่สามารถสะสมไว้ได้เหมือนสะสมเงินหรือวัตถุ" วิมาน จิ๋วเจียม
(2529, น. 6) ได้ให้ความหมายของเวลาไว้ดงั นี ้
1. เวลาเป็ นสิ่งที่ธรรมชาติท่ีมนุษย์ได้รบั เท่าเทียมกัน สาหรับใช้ในการทางาน โดยมี
หน่วยนับเป็ น วินาที นาที ชั่วโมง วัน สัปดาห์ เดือน ปี ยกเว้น ช่วงอายุขยั ซึ่งจะไม่เท่ากัน
2. เวลาเป็ นทรัพยากรที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ เวลาผ่านไปแล้วจะหวนกลับสู่อดีตอีก
ย่อมทาไม่ได้
3. เวลาเป็ นทรัพยากรที่สะสมไม่ได้ จึงไม่มีธนาคารหรือโรงพัสดุ หรือห้องเก็บสะสม
เวลา
4. เวลาว่าง คือ เวลาอิสระ
5. เวลาเป็ นทรัพยากรที่หายืมเช่นเดียวกับเงินหรือวัสดุไม่ได้
ปธาน สุวรรณมงคล (2533, น. 80) ได้กล่าวไว้ว่า เวลานั้นเป็ นสิ่งที่มีค่าและเราไม่
สามารถสะสมได้ เพราะฉะนัน้ เวลาเป็ นสิ่งที่ทกุ คนต้องขวนขวายและสาคัญอย่างมาก
สมบั ติ กาญ จนกิ จ (2535, น. 28-29) ได้ ใ ห้ ค วาม หมายของเวลาว่ า งไว้ มี
แนวความคิดโดย แยกออกเป็ น 5 ความหมายคือ
1. ทัศนะของเวลาว่างแบบดัง้ เดิม เวลาว่าง คือ เวลาที่ไม่ได้ทางาน
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2. เวลาว่าง คือ หน้าที่ของสังคมชนชัน้
3. เวลาว่าง คือ กิจกรรมที่กระทาในช่วงเวลาว่าง
4. เวลาว่าง คือ เวลาอิสระ
5. เวลาว่าง คือ วิถีชีวิต หรือสภาพที่เกิดขึน้ ที่ตอ้ งการให้บุคคลประสบความสาเร็จ
ที่เขาต้องการกระทาได้ และยังได้กล่าวถึงลักษณะ และองค์ประกอบของกิจกรรมในเวลาว่าง ดังนี ้
5.1 ระดับของความมี อิสระภาพที่มี ส่วนเกี่ยวข้องกับเวลา และการตัดสินใจ
เป็ นเวลาที่ ปราศจากการควบคุม เป็ นการใช้เวลาอย่างอิสระในการเข้าร่วมกิจกรรมการเล่น เป็ นการ
แสดงออก อย่างอิสระ เป็ นกิจกรรมดีหรือไม่ดีก็ได้
5.2 การแสดงออกแห่ งตน เวลาว่างเป็ นเรื่องที่บุคคลได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่ อ
ส่งเสริม การแสดงออกแห่งตน สามารถจัดขึน้ ได้ในสถานการณ์ท่มี ีความสนใจ
5.3 ความพอใจในกิจกรรมเวลาว่างจะต้องก่อให้เกิ ดความพอใจ ไม่ เน้นกฎ
กติกา
เพลโต (Plato, 1978, p. 3 อ้า งถึ ง ใน ธั ญ ญารัต น์ วงษ์ ส มัย , 2542, น. 12) ได้ใ ห้
ความหมาย ของเวลาไว้ 3 ประการ คือ
1. เวลาว่างคือเวลาที่เหลืออยู่
2. เวลาว่างคือเวลาที่เป็ นอิสระจากกิจกรรมอื่น ๆ
3. เวลาว่างเป็ นเวลาที่ เป็ นตัวของตัวเองหรือความเป็ นอิ สระจากสภาพจิ ตใจที่
จดจ่ออยู่กบั การงานหรือสิ่งต่าง ๆ
เมเยอร์ (Mayers, 1964 อ้างถึงใน ธัญญารัตน์ วงษ์สมัย , 2542, น. 12) ได้แบ่งเวลา
ไว้เป็ น 3 ลักษณะ คือ
1. เวลาส่ วนตั ว (Existence) เป็ นเวลาที่ ใช้ในการด าเนิ น กิ จ กรรมส่ วนตั ว เช่ น
การกิน อาหาร นอน ดูแลร่างกาย
2. เวลาทางาน (Subsistence) เป็ นเวลาที่คนต้องทางานเพื่อหาเลีย้ งชีพ
3. เวลาว่ าง (Leisure) เป็ น เวลาที่ ใช้ในการด าเนิ น กิ จ กรรมการเล่ น พั กผ่ อ นที่
นันทนาการ และยังกล่าวถึงการใช้เวลาว่างมี 2 ประเภท คือ
3.1 เวลาว่ า งจริ ง (True Leisure) คื อ เวลาว่ า งที่ เราไตร่ ต รองใช้เลื อ กหรื อ
ตัดสินใจทากิจกรรมหนึ่งที่เรารูส้ ึกอยากทา
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3.2 เวลาว่างเชิงบังคับ (Enforced Leisure) คือเวลาที่เราไม่ได้เลือกทาอะไร แต่
มี “เวลาว่าง” นัน้ อยู่ เช่น ตกงาน ป่ วย เกษี ยณอายุ ซึ่งทาให้เราต้องทาใจใช้เวลาว่างนั้นทาอะไรสัก
อย่าง เพื่อเป็ นการฆ่าเวลาให้เวลานัน้ หมดไป
วิ ส คอฟ (Weiskopf, 1975, p. 3 อ้า งถึ ง ใน ธั ญ ญารัต น์ วงษ์ ส มั ย , 2542, น. 12)
กล่าวถึง เวลาว่างไว้ว่า “เวลาว่าง” (Leisure) โดยทั่วไปหมายถึงเวลาซึ่งเป็ นอิสระของแต่ละบุคคล
หลังจากการทางาน ที่จาเป็ น หรือหลังจากการปฎิบัติงานต่างๆ ซึ่งเป็ นเวลาว่างที่สมบรู ณ์ และ
สามารถปฎิบตั ิงกิจกรรมเวลาว่างได้สมบรูณ์ ตามความพึงพอใจและทาให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
บรัชเวย์และแนช (Bushway and Nash, 1977, p. 50) กล่าวว่า เวลาว่างหมายถึง
เวลาอิสระจากกิจกรรมที่จาเป็ นทัง้ มวล อาจจะว่างจากงานประจา ภารกิจ กิจวัตรประจาวันก็ได้
โธมาส (Thomas, 1963, p. 2. อ้างถึงใน เอนก หงษ์ทองคา, 2542, น. 2) กล่าวว่า
เวลาว่างคือ ความพอใจเลือกทาสิ่งใดตามความต้องการของตนเองโดยปราศจากการบังคับ
ฟิ ทย์เจอร์ราลด์ (Fitierald, 1972, p. 35 อ้างถึงใน เอนก หงษ์ทองคา, 2542 น. 2)
กล่าวว่า เวลาว่าง หมายถึง เวลาที่เหลือจากงาน เป็ นการแสดงออกตามความสนใจในเวลาอิสระ
เวลาว่างนัน้ และกิจกรรมนันทนาการไม่ใช่สิ่งเดียวกัน แต่เวลาว่างที่ทาติดต่อกันก็สามารถจัดเป็ น
นันทนาการได้
สรุ ป ได้ว่ า เวลาว่ า ง คื อ เวลาที่ เ ป็ นอิ ส ระจากการงานและภารกิ จ ต่ า งๆ ท าด้ ว ย
ความสุขใจ ไม่ได้อยู่ใต้คาสั่งของผูห้ นึ่งผูใ้ ด การใช้เวลาว่างประกอบด้วยงานหลายชนิดซึ่งแต่ละ
บุคคลสามารถเลือกที่จะทาตามอาเภอใจ เช่น การพักผ่อน ทาให้ตวั เองเพลิดเพลิน เพิ่มเติมความรู ้
และพัฒนาความสามารถหรือการมีส่วนร่วมในการเป็ นอาสาสมัครเพื่อสังคมหลังจากพ้นหน้าที่
ความรับผิดชอบจากการงานครอบครัวเเละสังคม
1.2 แนวคิดและทฤษฎีการใช้เวลาว่าง
ทฤษฎี The Spillover
Engels and Marx ( as cited in Bammel and Burrus-Bammel, 1996, pp.
204-205) กล่าวไว้ว่าการใช้เวลาว่างของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน ตามลักษณะของการทางาน
บุคคลที่มี ความสุขกับการทางานก็จะใช้เวลาว่างในลักษณะเดียวกับการทางาน แต่ในอีกแง่หนึ่ง
หากบุ ค คลไม่ มี ค วามสุ ขกั บ งานที่ ท าอยู่ ก็ จ ะมี กิ จ กรรมการใช้เวลาว่ างที่ แตกต่ างออกไปจาก
การทางาน ดังนั้น การจัดการบริการกิจกรรมการใช้เวลาว่างจะต้ องมีความคลอบคลุมถึงกิจกรรม
ต่าง ๆ ทัง้ ในและนอกสถานที่ ต้องมีกิจกรรมที่ใช้ความสามารถทางด้านร่างกาย และความคิดควบคู่
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กัน ไปในสถานที่ นั้น เท่ าที่ ส ามารถจะท าได้ เช่ น บุ ค คลที่ มี ค วามสุ ขอยู่ กับ การท างานประเภท
คอมพิวเตอร์ การใช้เวลาว่างของเขาก็อาจจะเป็ นการท่องอินเทอร์เน็ต เป็ นต้น
ทฤษฎี The Familiarity
William Burch (as cited in Bammel and Burrus-Bammel, 1996, pp. 205-207)
กล่ าวถึ งความคุ้นเคยของบุ คคลในการใช้เวลาว่ าง ซึ่งไม่ เฉพาะธรรมชาติ เท่ านั้น แต่ รวมไปถึ ง
สิ่งรอบ ๆ ตัวของบุคคลเหล่านั้นด้วย แต่คนส่วนใหญ่ กลับเบื่อหน่ายความคุ้นเคยเหล่านั้น ดังนั้น
การบริ ก ารกิ จ กรรมการใช้เวลาว่ า งควรจั ด ให้ส ภาพแวดล้อ มของบุ ค คลเหล่ านั้ น ที่ พ วกเขามี
ความคุน้ เคยอยู่แล้วมีความน่าสนใจ กระตุน้ แรงจูงใจในการใช้เวลาว่างของบุคคลเหล่านัน้
ทฤษฎี Tripartite
Joffre Dumazedier ( as cited in Bammel and Burrus-Bammel, 1996,
pp. 208-209) ทฤษฎีนีก้ ล่าวถึงการใช้เวลาว่าง ว่าเป็ นการผ่อนคลาย ให้ความบันเทิง และพัฒนา
ตนเอง กิจกรรมที่จัดให้กับบุคคลเป็ นการผ่อนคลายทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ของผูเ้ ข้าร่วม เมื่อ
ผูเ้ ข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมแล้วต้องเกิดความบันเทิงและสามารถมีการพัฒนาตนเองได้ กิจกรรมที่จัด
ไม่ จ าเป็ นต้อ งมี ค วามซับ ซ้อ นแค่ เป็ นกิ จ กรรมง่ าย ๆ ดึ ง ดู ด ความสนใจของผู้เข้าร่ว ม ซึ่ ง เป็ น
ปัจจัยพืน้ ฐานของการเข้าร่วมกิจกรรมการใช้เวลาว่าง
ทฤษฎี Kelly’s Types
John Kelly (as cited in Russell, 1996, p. 84-86) ทฤษฎี นี ้ ก ล่ า วถึ ง การเลื อ ก
ปฏิบตั ิกิจกรรมการใช้เวลาว่างของแต่ละบุคคลซึ่งจะขึน้ อยู่กบั ปั จจัยต่าง ๆ คือ เงื่อนไขต่าง ๆ ของการ
ใช้เวลาว่างตามความพอใจของตนเอง เลือกตามความสามารถของพวกเขา เลือกตามความสัมพันธ์
และเลือกตามบทบาท การจัดกิจกรรมการใช้เวลาว่างในทฤษฎีนีอ้ าจจะมีวฒ
ั นธรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง
ซึ่งแนวโน้มจะอยู่ในเงื่อนไขการใช้เวลาว่างตามความพอใจของแต่ละบุคคล เช่น งานศิลปะ งานฝี มือ
การสร้างสรรค์ต่าง ๆ ดังนัน้ กิจกรรมที่จดั จะต้องมีความหลากหลายเพื่อสนองตอบความต้องการของ
ผูเ้ ข้าร่วมตามปั จจัยต่าง ๆ ที่กล่าวมา ซึ่งบุคคลที่เข้าร่วมส่วนใหญ่จะใช้เวลาว่างเพื่อความพอใจของ
ตนเอง และเพื่อการพักผ่อน
ทฤษฎี Neulinger’s Paradigm
Neulinger (as cited in Russell, 1996, p. 88-93) ให้ความสนใจเกี่ ยวกับสภาวะ
ทางจิตใจ ซึ่งการจัดกิจกรรมการใช้เวลาว่างของแต่ละบุคคลจะมีผลในทางจิตใจของแต่ละบุคคล
มากกว่า ดังนั้น กิจกรรมที่บุคคลแต่ละคนเลื อกที่จะเข้าร่วมอาจจะเป็ นการใช้เวลาว่างที่เกิดจาก
แรงจูงใจภายใน แรงจูงใจภายนอก หรือทั้งสองอย่าง ซึ่งก็ ขึน้ อยู่กับแต่ ละบุคคลที่มี มุมมองใน 2
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ลักษณะ คือ มุมมองของความเป็ นอิสระ และมุมมองของการบีบบังคับ ซึ่งสามารถแบ่งแยกได้ว่าสิ่ง
ใดเป็ นการใช้เวลาว่างและสิ่ งใดไม่ ใช่ การใช้เวลาว่าง ซึ่งสามารถอธิบายพฤติกรรมของบุคคลที่ มี
เป้าหมายในการปฏิบตั ิกิจกรรมที่นอกเหนือจากกิจวัตร
ทฤษฎี Flow
Mihaly Csikszentmihalyi (as cited in Russell, 1996, p. 93-97) ทฤษฎีนีก้ ล่าวถึง
ประสบการณ์ของผูเ้ ข้าร่วมที่มีความไหลลื่น เมื่อบุคคลมีความรูส้ ึกเกี่ยวกับประสบการณ์ท่ีเหมาะสม
ที่สุดก็จะเกิดความพอใจของการใช้เวลาว่าง ดังนั้นกิจกรรมการใช้เวลาว่างควรจะมีระดับที่มีความ
เหมาะสมของความท้าทาย หากมีความท้าทายมากเกินไปผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมก็จะเกิดความวิตกกังวล
หากกิจกรรมมี ความท้าทายน้อยจนเกินไป ผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็จะรู ส้ ึกเบื่ อหน่าย แนวทางการจัด
กิจกรรมให้มีระดับที่เหมาะสม จะต้องสารวจทักษะต่าง ๆ ของผูเ้ ข้าร่วม ว่ามีทกั ษะนัน้ ๆ อยู่ในระดับ
ใด และจัดกิจกรรมให้เหมาะสม โดยสาหรับผูท้ ่ีมีทักษะสูง ควรจัดให้กิจกรรมมีความท้าทายสูง เป็ น
ต้น ซึ่งการสารวจนีอ้ าจจะดูจากอายุ เพศ หรือระดับการศึกษาก็ได้
ทฤษฎี Self-As-Entertainment
Mannell (as cited in Russell, 1996, p. 97-98) ในทฤษ ฎี นี ้ ไ ด้ พู ดถึ งปั ญ หา
เกี่ยวกับ ความเบื่อหน่ายในการใช้เวลาว่างซึ่งมีปัจจัย 2 อย่าง คือ การใช้ความสามารถของพวกเขา
ในกิจกรรมการใช้เวลาว่าง และ ความเพลิดเพลินที่ได้รบั ระหว่างการใช้เวลาว่าง ซึ่งการจัดกิจกรรม
นันทนาการจะต้องจัดให้เหมาะสมกับความสามารถของผูเ้ ข้าร่วม และคานึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล โดยสามารถให้บุคคลทุกเพศ ทุกวัย เข้าร่วมได้อย่างอิสระเหมาะสมกับความสามารถของแต่
ละบุคคลจึงจะไม่ทาให้เกิดความเบื่อหน่าย และได้รบั ความเพลิดเพลินระหว่างการปฏิบัติกิจกรรม
การใช้เวลาว่างของพวกเขา
ทฤษฎี Theory of Anti-Structure
ทฤษฎีนี ้ Turner (1969) กล่าวถึงบุคคลพยายามใช้เวลาว่างเพื่อต่อต้านสิ่งที่ทาเป็ น
กิจวัตรประจ าวัน ดังนั้นกิจกรรมที่ จะให้บริการแก่บุคคลจะต้องมี ความแตกต่ างกันของกิ จกรรม
ซึ่งต้องคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งอาจจะจัดในหน่วยงาน เช่ น การจัดสวัสดิการให้
แก่พนักงานในบริษั ท ได้แก่ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามความสนใจให้แก่พนักงานในเวลาพัก เช่ น
การออกกาลังกาย จัดห้องส าหรับอ่านหนังสือ ฟั งเพลง เป็ นต้น ซึ่งกิจกรรมเหล่านีส้ ามารถทาให้
บุคคลหลีกหนีจากกิจวัตรประจาวันของพวกเขาได้
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นิวลินเจอร์ (1976 อ้างถึงใน สายวสันต์ รุ่งสุกรี, 2548, น. 9-10) เป็ นนักจิตวิทยา ได้
พัฒ นาทฤษฎี การใช้เวลาว่าง ซึ่งถื อ เรื่อ งอิ สรภาพเป็ นตัวหลัก ในการก าหนดคุณ ลัก ษณะของ
แต่ละคน โดยแบ่งทฤษฎีออกเป็ น 6 ชนิด ได้แก่
1. เวลาว่างอย่างแท้จริง (Pure Leisure) คือกิจกรรมที่ถูกเลื อกเป็ นกิจกรรมที่มา
จากความพอใจภายใน เช่นกิจกรรมที่น่าตื่นเต้น กิจกรรมที่แสดงความคิดสร้างสรรค์
2. การท างานในเวลาว่าง (Leisure - Work) คื อการใช้เวลาว่ างที่ สามารถน ามา
ประยุกต์เพื่ อใช้ในหน้าที่ เช่ นชอบท าเฟอร์นิ เจอร์ หรือม้านั่ง เพื่ อเป็ นของตกแต่ งบ้าน อาจท าให้
คุณมีแนวทางในการประกอบอาชีพเพิ่มขึน้
3. งานในเวลาว่ า ง (Leisure – Job) คื อ การเข้า ไปมี ส่ ว นร่ ว มในหนึ่ ง กิ จ กรรม
โดยปราศจากการบังคับ เช่น การเข้าบ่อนคาสิโน
4. การท างานอย่ างแท้จริง (Pure Work) คื อไม่ สามารถใช้เวลาว่ างได้เนื่ องจาก
ข้อจากัดภายใน เช่นการทาการบ้านที่ได้รบั มอบหมายจนไม่มีเวลา
5. งานที่ ต้องท า (Work Job) คื อกิ จ กรรมที่ เกิ ดขึ น้ ภายใต้ข้อจ ากัดแต่ มี รางวัล
เป็ นนามธรรม และรูปธรรม เช่นนักนันทนาการที่มีหน้าที่ในการให้บริการ แต่ได้เงินเดือนต่า
6. งานที่แท้จริง (Pure Job) คือแบบตรงกันข้ามกับการใช้เวลาว่างในข้อที่หนึ่ง
จากแนวคิ ด ทฤษฎี ดั ง กล่ า วข้า งต้น สามารถสรุ ป ได้ว่ า การใช้เวลาว่ า งนั้น เป็ น
องค์ประกอบที่ครอบคลุมในการให้บริการเกี่ยวกับการใช้เวลาว่าง โดยมี การเนทางด้านทักษะ
ความรูใ้ นการใช้เวลาว่าง การสนับสนุนและการให้คาแนะนากิจกรรมเพื่อมุ่งเน้นให้ผเู ข้าร่วมได้เกิด
การพัฒนาและได้รบั รูเ้ กี่ยวกับการใช้เวลาว่างให้ดีต่อสังคม และยังพัฒนาคุณภาพชีวิต ทางด้าน
สังคม
1.3 ประโยชน์ของการใช้เวลาว่าง
ในปัจจุบนั ผูค้ นมีความต้องการการใช้เวลาว่างอย่างสูง เพื่อต้องการความสาเร็จและ
การทางานในแต่ละวันของบุคคลนัน้ จะต้องมีการพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งจาเป็ นการที่จะต้องการการ
ใช้เวลาว่างในการทากิจกรรมจึงกล่าวได้ว่า ดังนี ้
ฟอง เกิดแก้ว (2527, น. 33) ได้กล่าวไว้ว่า เวลาว่างเป็ นเวลาที่ให้ประโยชน์อย่างมาก
ซึ่งสามารถนาไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ พัฒนาด้านสุขภาพ การสร้างสัมพันธ์ไมตรี และการเป็ น
พลเมืองที่ดีเพื่อพัฒนาบุคคลต่อไป
ประพันธ์ศิริ ไชยชนะใหญ่ (2527, น. 12) ได้กล่าวถึงความสาคัญของการใช้เวลาว่าง
คือ การ รู จ้ ักใช้เวลาว่างเป็ นสิ่งจาเป็ นอย่างยิ่งอย่างหนึ่งของมนุษย์ ผูฉ้ ลาดย่อมแสวงหาวิธีการ
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พักผ่อน โดยการใช้กิจกรรมต่างๆ โดยจะเป็ นการตอบสนองของบุคคล ซึ่งเพื่อต้องการการพักผ่อน
และยังสามารถเลือกได้ตามใจชอบ
วิวัฒ น์ พวงมะลิ ต (2533, น. 17) กล่ า วว่ า เวลานั้น เป็ น สิ่ ง ส าคัญ ต่ อ ตัว เรามาก
เพราะเวลานัน้ เป็ นทรัพยากรที่จากัด และมีคณ
ุ ค่า ซึ่งเวลานัน้ เป็ นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลง
และการกาหนดพัฒนาการของสรรพสิ่งบนโลก
สมบัติ กาญจนกิจ (2533, น. 37-38) ได้สรุปให้เห็นถึงความสาคัญของการใช้เวลา
ว่าง ไว้ดังนี ้ 1. ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดของร่างกาย 2. ช่วยให้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์
3. ท าให้จิ ตใจสดชื่ น แจ่ ม ใส 4. ท าให้ค รอบครัวได้แสวงหาความสุขร่วมกัน 5. ท าให้มี ความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน 6. ทาให้ได้รบั ความรูเ้ พิ่มเติม 7. สร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดี 8.
สร้างรายได้นอกเหนืองานและเมื่อบุคคลกับชุมชนได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการนัน้ ซึ่งทาให้
เกิดประโยชน์ ซึ่งทาให้เกิดการใช้เวลาว่างแก่สงั คมซึ่งจะได้เรียนรูห้ น้าที่ตวั เองและความรับผิดชอบ
การมีนา้ ใจและการเป็ นพลเมืองดีของประเทศชาติ
ทองสุข สัมปหังสิต (2531, น. 2) ได้กล่าวถึงความสาคัญของการใช้เวลาว่างให้เป็ น
ประโยชน์ ว่า การใช้เวลาว่างที่ถูกต้องจะเป็ นประโยชน์ มากที่สุด เพื่อการลดปั ญหา โดยเฉพาะ
ปั ญหาวัยรุ่นในปั จจุบัน ซึ่งมักมีตน้ เหตุมาจากการใช้เวลาว่างไม่ถูกต้องเหมาะสมเช่นการ ติดยา
เสพติ ด เล่ น การพนั น มั่ว สุม สถานเริง รมย์ต่ า ง ๆ การช่ ว ยให้มี ก ารใช้เวลาว่ า งที่ มี อ ยู่ ใ ห้เกิ ด
ประโยชน์นั้ น สามารถท าได้ โดยบิ ด า มารดา ผู้ป กครอง ครู อาจารย์ รวมทั้ ง สถานศึ ก ษา
ต้องปลูกฝัง ความสนใจในการใช้เวลาว่างให้กบั เด็ก
ดารัส ดาราศักดิ์ (2525, น. 11-12) กล่าวว่า ในสังคมโลกสมัยปั จจุบันประชาชนมี
เวลาว่าง มาก ซึ่งเวลาดังกล่าวเปิ ด โอกาสให้คนได้รบั ความรื่นเริงจากกิ จ กรรมนันทนาการได้
อย่างไรก็ตาม เวลาว่างนีค้ ือสิ่งที่ตอ้ งศึกษาเพราะมีอิทธิพลต่อชี วิตของสังคมสมัยใหม่อย่างมาก
เวลาว่างนัน้ มีบทบาทที่สาคัญ 3 ประการ คือ
1. เวลาว่างเป็ นปั ญหาของสังคม (Social problem) เวลาว่างนัน้ ทาให้คนมีอิสระที่
จะทาในสิ่งที่เขาต้องการเมื่อไร ที่ไหน กับใครก็ได้ อันจะเป็ นการพัฒนาสังคมทางกาย และจิตใจของ
เขา การที่ คนทาอะไรในเวลาว่างนัน้ เป็ นสิ่งที่บ่งบอกให้เห็นบุคลิกลักษณะ ฐานะ และสังคมของเขา
เวลาว่างใน สังคมสมัยใหม่นนั้ มีผลดีหรือเลวต่อความเป็ นอยู่ของบุคคลต่อครอบครัวต่อชุมชน และ
ต่อ ประเทศชาติ ปั จจัยที่มีผลต่อเวลาว่างในสังคมสมัยใหม่และปั ญหาทางสังคมที่เกิดขึน้ จากเวลา
ว่างนัน้ มีดงั นี ้
1.1 ความก้าวหน้าทางเทคนิคและอุตสาหกรรม
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1.2 ฐานะความเป็ นอยู่สะดวกสบายขึน้
1.3 การศึกษาเจริญขึน้ 1.4 เวลาว่างมากขึน้
1.5 ปัญหาคนว่างงาน
1.6 ทัศนคติทางสังคมเปลี่ยนรูปแบบ
1.7 ประชากรเพิ่มขึน้
2. เวลาว่ า งเป็ นองค์ ป ระกอบของเศรษฐกิ จ (Economic factor) เวลาว่ า งที่
นอกเหนือจาก การต้องทามาหาเลีย้ งชีพก็คือ เวลาว่างของคน ในเวลาว่างนีค้ นอ่านนวนิยาย ฟั งวิทยุ
ดูโทรทัศน์ เล่นกีฬาต่าง ๆ ไปดูหนังดูละคร ไปท่องเที่ยวเยี่ยมเยียนเพื่อน ๆ เป็ นต้น การที่สินค้าจะขาย
ได้นั้น เกิดจากคนที่มี เวลาว่าง มี ความปรารถนาที่จะซือ้ และมี เงินจะซือ้ ฐานะทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ ขึน้ อยู่กบั การใช้จ่ายและรายได้ของประชากร เวลาว่างนัน้ มีอิทธิพลใหญ่ยิ่งต่อเศรษฐกิจของ
ชาติ เมื่อ 50 ปี ก่อน คนงานต้องทางาน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เวลาที่เหลือนัน้ เป็ นเวลาที่ตอ้ งใช้อย่าง
เหมาะสม มีผพู้ ยากรณ์ไว้ว่า อีก 30 ปี ขา้ งหน้า มนุษย์จะทางานสัปดาห์ละ 20 ชั่วโมง เพราะมีเครื่อง
ทุ่นแรง และเครื่องอานวยความสะดวกในการทางาน เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
จะเป็ นปั ญ หาเกี่ ยวกับคนมี เวลาว่างมาก และเป็ นปั ญหาคนว่างงาน เมื่อเป็ นเช่ นนี ้ ทาให้คนต้อง
เสาะหาสิ่งที่อานวยทางกิจกรรมนันทนาการแก่เขา ไม่ว่าจะเป็ นสถานที่บริการ อุปกรณ์ นอกจากนัน้
ยังต้องเตรียมโครงการนันทนาการให้แก่บุคคลเหล่านัน้ เป็ นการเตรียมรับสถานการณ์
3. เวล าว่ างเป็ น โอก าส ของการส ร้ า งวั ฒ น ธรรม (Leisure as a cultural
opportunity) คือการที่วฒ
ั นธรรมมีความเจริญและสัมพันธ์กบั เวลามาช้านาน ซึ่งเป็ นการสร้างสรรค์
สิ่ง สวยงามและการสร้างอารยธรรมต่อเมื่อการมีเวลาว่างและจิตนาการ ในเมื่อคนไม่มีเวลาว่างซึ่งมัก
มุ่งแต่สงคราม คนก็ไม่มีความเจริญ และไม่เกิดโอกาสในการสร้างวัฒนธรรม จึงได้ให้ความสาคัญต่อ
เวลาว่าง คือ การพักผ่อน โดยการทากิจกรรมต่างๆ ซึ่งเกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือสังคม เพราะเวลา
เป็ นสิ่งมีค่าเสมอ การใช้เวลาว่างอย่างถูกต้องเพื่อลดปั ญหาต่าง ๆ ในวัยรุ่นได้ เช่น อาจเป็ นกิจกรรม
เกี่ ยวกับการเล่นที่ก่อให้เกิดความรักความสามัคคี ความสนุกสนานเพลิดเพลิน และเป็ นการออก
กาลังกายที่ทาให้สขุ ภาพสมบูรณ์แข็งแรงอีกด้วย
สรุ ป ได้ว่ า ประโยชน์ข องการใช้เวลาว่ าง เน้น การพัฒ นาความคิ ด และตนเองใน
รูปแบบการดาเนินชีวิตและสังคมเน้นเปิ ดโอกาสแต่ละบุคคลเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตในการใช้เวลา
ว่างซึ่งช่วยสร้างความเข้าใจในศักยภาพในการใช้เวลาว่างให้มีผลต่อคุณภาพชีวิต เพื่อได้รบั ความ
พึงพอใจในการใช้เวลาว่างและตระหนักถึงผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตการเรียนรูท้ ักษะที่เกี่ยวข้อง
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กับการใช้เวลาว่าง เช่น กิจกรรมนันทนาการ ทักษะ การแก้ปัญหา และการตระหนักในการเรียนรู ้
และเข้าถึงการใช้เวลาว่างเพื่อให้ได้รบั สุขภาพที่ดี
1.4 รู ปแบบการเข้าร่วมการใช้เวลาว่าง
มั น ดี ้แ ละโอดั น (Mundy, 1998, p. 35) กล่ า วถึ ง กิ จ กรรมการใช้ เวลาว่ า งนั้ น
ประกอบด้วย
1. กิจกรรมศิลปะหัตถกรรม หรือการประดิษฐ์ต่าง ๆ ที่สร้างสรรค์
2. กิจกรรมนอกสถานที่ กิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
3. กิจกรรมทางด้านจิตและภาษา เช่น การค้นหาคาศัพท์และแปลความหมาย
4. กิจกรรมดนตรี
5. งานอดิเรก
6. กิจกรรมเกม
7. กิจกรรมเต้นรา หหรือเข้าจังหวะ
8. กิจกรรมการแสดงละคร
จาโคบีและโรเบิรต์ (Jacoby and Robert, 1978, p. 3) แบ่งรู ปแบบการใช้เวลาว่าง
ออกเป็ น 4 ประเภทดังนี ้
1. ประเภทสร้างสรรค์ (Creative)
1.1 การใช้เวลาว่างภายในบ้าน เช่น อ่านหนังสือพิมพ์และนิตยสาร อ่านหนังสือ
ฟั งเพลงวิทยุ ดูโทรทัศน์ ฟั งซีดี และเล่นเกมภายในบ้าน ฯลฯ
1.2 การใช้เวลาว่างนอกบ้านนัน้ เช่น การชมภาพยนตร์ เข้าพิพิธภัณฑ์ สวนสาร
ธารณะ เข้าห้องสมุด เรียนหนังสือ เป็ นต้น
2. ประเภทท่องเที่ยว (Tourism)
2.1 การใช้เวลาว่างร่วมกัน เช่น การพักในโรงแรม การไปแคมป์ การแล่นเรือ
2.2 การใช้เวลาว่างแบบดึงดูด เช่น ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ สวนสนุก เป็ นต้น
2.3 การใช้เวลาว่างแบบมีประชาสัมพันธ์ เช่น บริษัททัวร์ การเดินทาง เป็ นต้น
3. ประเภทกีฬา (Sports) เช่น การออกกาลังกาย และการเข้าชมกีฬา
4. การใช้เวลาว่ างทางสังคม (Leisure and Socializing) เช่ นเล่นการพนัน ทาน
อาหาร ซ้อปปิ ้ง เต้นรา ร้องเพลง สุขภาพความงาม
ปาร์ค เกอร์ (Parker, 1981, pp. 223-231) แบ่ ง รู ป แบบการใช้เวลาว่ า งออกเป็ น
3 รูปแบบ มีดงั ต่อไปนี ้
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1. รูปแบบกว้าง (The Extension Pattern) คือแบบที่ความสัมพันธ์ระหว่างงานและ
กิจกรรมการใช้เวลาว่าง สามารถนามาเชื่อมโยงระหว่างกันได้
2. รูปแบบตรงข้าม (The Opposition Pattern) คือแบบที่ความสัมพันธ์ระหว่างงาน
และการใช้เวลาว่างนัน้ เดินไปในทางเดียวกัน
3. รู ปแบบกึ่งกลาง (The Neutrality Pattern) คือแบบที่ความสัมพันธ์ระหว่างงาน
และกิจกรรมการใช้เวลาว่างนัน้ เชื่อต่อกันอย่างชัดเจน
ออเนอร์ (Orthner, 1974, pp. 91-102) แบ่งรู ปแบบการใช้เวลาว่าง โดยแบ่งได้เป็ น
3 ประเภทดังนี ้
1. กิจกรรมที่ขนานกัน (Parella Activity) เป็ นการแสดงออกของแต่ละคน ซึ่งเกิดกับ
กลุม่ หรือคนที่ได้เตรียมหรือกาหนดทิศทางในการใช้เวลาว่างได้ใกล้เคียงกัน
2. กิจกรรมที่ร่วมกัน (Joint Activity) เป็ นกิจกรรมที่ตอ้ งการปฎิสมั พันธ์กนั อย่างสูง
เช่น กิจกรรมการแข่งขัน หรือร่วมชุมชนกัน ซึ่งสามารถทาให้แต่ละคนมีสานึกในกิจกรรมนัน้ ด้วย
3. กิ จ กรรมปั จเจกบุ ค คล (Individual Activity) เป็ นกิ จ กรรมที่ เกิ ด ขึ ้น โดยมี
ความสัมพันธ์มาจากหน้าที่การงาน เช่นเล่นกอล์ฟเพื่อธุรกิจ
สรุปได้ว่า รูปแบบการเข้าร่วมการใช้เวลาว่างนัน้ เป็ นการทากิจกรรมที่สามารถทาให้
เกิดการเข้าร่วมโดยกิจกรรมที่เกิดขึ น้ จะมีความสัมพันธ์กนั เช่น การใช้เวลาว่างในการดูทีวี หรือทา
กิจกรรมต่าง ๆ
1.5 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้เวลาว่าง
Torkildsen (อ้างถึงใน สุวิมล ตั้งสัจพจน์, 2541, น. 126) ได้เสนอปั จจัยใหญ่ ๆ ที่มี
ต่อการเข้าร่วมการใช้เวลาว่างดังนี ้
1. ด้านบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับขัน้ ของวงจรชีวิต เพศ สถานภาพการสมรส คนที่มี
อายุมากที่ตอ้ งพึ่งพาอาศัยผูอ้ ่ืน เป้าหมายของชีวิต หน้าที่ของแต่ละบุคคล การมีไหวพริบ การรับรู ้
การใช้เวลาว่าง ทัศนคติ และแรงจูงใจ ความสนใจและอาชี พ ทักษะและความสามารถทางด้าน
ร่างกาย ทักษะทางสังคม การรูจ้ กั คิดและวัฒนธรรมแหล่งกาเนิด
2. ด้านสังคมและสภาพแวดล้อม ได้แก่ อาชี พ รายได้ เงิ นที่ สามารถใช้จ่ ายได้
สิ นค้าและความมั่ งคั่ งของวัส ดุ สิ่ งของ กรรมสิ ทธิ์ ในรถและการเคลื่ อนที่ เวลาที่ มี หน้าที่ ความ
รับผิดชอบกลุ่มเพื่อน การติดต่อและกฎทางสังคม ปั จจัยการใช้เวลาว่างของมวลชน การศึกษา ปั จจัย
ด้านประชากร ปัจจัยด้านวัฒนธรรม

17
3. ด้า นโอกาส ได้แ ก่ ทรัพ ยากรที่ ห ามาได้ คุ ณ ภาพและชนิ ด ของสิ่ ง อ านวย
ความสะดวก ความรู ต้ ัว การรับรู จ้ ากโอกาส การบริการทางนันทนาการ สิ่งอานวยความสะดวกที่
สร้างขึน้ ทาเล และการเข้าถึง ตัวเลือกจากกิจกรรม การคมนาคมขนส่ง ราคา การจัดการ: นโยบาย
พืน้ ที่ การสนับสนุนการตลาด แผนการดาเนินงาน ภาวะผูน้ า การเข้าสังคม นโยบายทางการเมือง
Torkildsen (1992, p. 91) ได้กล่าวถึงปั จจัยที่ชักจูงให้เข้าร่วมการใช้เวลาว่าง ว่ามี
3 ปัจจัย คือ
1. ปั จจัยด้านบุคคลได้แก่ อายุ วัย เพศ สถานภาพการสมรส ผูท้ ่ีอยู่ในอุปการะและ
อายุความตัง้ ใจและจุดมุ่งหมายในชีวิต ภาระหน้าที่สว่ นตัว ปฎิภาณไหวพริบ ความเข้าใจ การใช้เวลา
ว่างทัศนคติและแรงจูงใจ ความสนใจและความตั้งใจ ทักษะและความสามารถทางกายภาพ สังคม
และสติปัญญา อุปนิสยั และความเชื่อมั่น วัฒนธรรมในถิ่นที่เกิดตลอดจน การเลีย้ งดูและภูมิหลัง
2. ปั จจัยด้านสังคมและสภาพแวดล้อม ได้แก่ อาชีพ รายได้ การจัดการกับรายได้
วัสดุท่ีมีคณ
ุ ค่าทางสินค้า ข้าวของรถยนต์และเครื่องยนต์ เวลาที่เหมาะสม หน้าที่และความตัง้ ใจบ้าน
และสภาพแวดล้อมทางสังคม เพื่อน ๆ และกลุ่มเพื่อนสนิท บทบาทการติดต่อทางสังคมและปั จจัย
สิ่งแวดล้อม การใช้เวลาว่างโดยรวม ปัจจัยด้านประชากรและด้านวัฒนธรรม
3. ปั จจัยด้านโอกาส ได้แก่ทรัพยากรที่หามาได้ เครื่องอานวยความสะดวก-แบบ
และคุณภาพ ความสานึก ความรู ค้ วามเข้าใจของโอกาส การบริการด้านนันทนาการ การแจกแจง
ของเครื่องอานวยการความสะดวก วิธีการและสถานที่ การเลือกกิจกรรม การคมนาคม การตลาด
การจัดโปรแกรม การดาเนินและความเป้นผูน้ า การเข้าสังคม และนโยบายทางการเมือง
แบมเมอร์และแบมเมอร์ (1996, pp. 359-403) ได้กล่าวถึง ปั จ จัยอื่ น ๆ ที่ มี ผลต่ อ
พฤติกรรมการใช้เวลาว่างมีลกั าระด้านสังคม – ประชากร ซึ่งได้แก่ อาชีพ การศึกษา รายได้ ระดับ
ทางสังคม การแข่ง ขัน ศาสนา อายุ เพศ สถานภาพทางครอบครัว จริยธรรม ที่ อยู่ อาศัย และ
วัฒนธรรม
รูสเชลล์ (1996, p. 74) ได้กล่าวถึงปั จจัยที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการใช้เวลาว่าง
นอกจากอายุ เพศ ชนชาติ ระดับความสามารถ และยังมีปัจจัยอื่น ๆ อีกได้แก่ รายได้ อาชีพ ระดับ
การศึกษา ครอบครัว เพื่อนฝูง สภาพภูมิศาสตร์ ที่อยู่อาศัย ความเชื่อทางศาสนา ระบบราชการ
การคมนาคม และการอยู่ในภาวะสงคราม ปั จจัยด้านรายได้และการศึกษา การศึกษาสู งรายได้
ยิ่งมากขึน้ สามารถใช้ในการจ่ายเงินทองและใช้เวลาในการท่องเที่ยวได้มากกว่าผูท้ ่มี ีรายได้ต่า
ครูปและครูป (1981, p. 417) กล่าวถึงปั จจัย 2 ปั จจัยที่มีผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรม
ดังนี ้
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1. ปั จจัยภายนอก ได้แก่ฐานะทางเศรษฐกิจ ลักษณะของประชากร ภาวะทางสังคม
แหล่งทรัพยากร และสิ่งเอือ้ อานวยต่อการใช้เวลาว่าง
2. ปั จจัยภายใน ได้แก่ ความสนใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบไปด้วยปั จจัย
ต่ าง ๆ คื อบุ คลิ กภาพ ความรู แ้ ละทักษะ การรับรู ้ เพศ อายุ เจตคติ วัฒ นธรรมประเพณี รวมทั้ง
วิถีการดาเนินชีวิต
โรตเจอร์ (Rogers, 1997, p. 30) กล่ า วถึ ง ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การใช้เวลาว่ า ง ว่ า มี
4 ปัจจัย คือ
1. เวลาเร่งด่วน
2. เวลาจาเป็ นต่อการเข้าร่วมกิจกรรมใช้เวลาว่าง
3. ความมีประสิทธิภาพในวัฒนธรรมเวลาต่าง ๆ
4. ความเข้าใจส่วนบุคคลในเรื่องของเวลาว่าง
คาแพน (1975, pp. 27-28) กล่าวว่าการใช้เวลาว่างของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกัน
ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กบั ปัจจัยที่สาคัญ 3 ประการ คือ
1. ปั จจัยภายใน (Internal factors) ได้แก่ ความพึ งพอใจการพิ จารณาตัดสิ นใจ
บุคลิกภาพของแต่ละบุคคล อานาจนึกคิดต่าง ๆ และรสนิยมขงแต่ละบุคคล
2. ปั จจัยภายนอก (Extremal factors) ที่สามารถวัดและมองเห็นได้อย่างชัดเจน คือ
อายุ เพศ รายได้ ที่ อยู่ อาศั ย การท างาน การศึ กษา ระยะเวลา โดยมี อิ ท ธิ พ ลต่ อการเลื อกและ
การใช้เวลาว่างของบุคคล ดังรายการต่อไปนี ้
2.1 อายุ เป็ นตัวแปรพืน้ ฐานที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างในเรื่องของการใช้
เวลาว่าง ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กบั การยอมรับบทบาทตามที่สงั คมกาหนดให้ ทักษะและประสบการณ์ตามอายุ
การยึดถือ และปฏิบตั ิเป็ นประจา
2.2 เพศ เป็ นความแตกต่างทางสรีระ ซึ่งเป็ นตัวกาหนด แลแบ่งแยกกิจกรรมให้
ผูห้ ญิงและผูช้ ายแตกต่างกันอย่างชัดเจน
2.3 การศึกษา เป็ นตัวแปรที่มีอิทธิพลอย่างเห็นได้ชดั ทัง้ นี ้ อาจเป็ นเพราะระดับ
การศึกษา มีความสัมพันธ์กบั อาชีพ การทางาน ระดับรายได้และสถานภาพทางสังคม นอกจากนีย้ งั มี
ผลกระทบต่อการดาเนินชีวิต รสนิยม การเลือกสรร การตัดสินใจ บุคลิกภาพ และอานาจนึกคิดของ
แต่ละบุคคล
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2.4 รายได้ การเลือกใช้เวลาว่างในการทากิจกรรมต่าง ๆ ของแต่ละบุคคลยัง
ขึน้ อยู่กบั ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการทากิจกรรมนัน้ ด้วย รายได้และทรัพย์สินเป้นตัวแบ่งแยกความแตกต่าง
ของบุคคล ออกเป็ นคนจนและคนรวย ซึ่งมีผลไปถึงการดาเนินชีวิต (Life style) ของแต่ละคนด้วย
2.5 การท างาน ปั จจัยด้านการท างานมี ผลต่ อการเลื อกและการใช้เวลาว่าง
ทัง้ นีข้ ึน้ อยู่กับลักษณะของงานที่ทาว่ามีความเกี่ยวข้องกับวัสดุ อุปกรณ์ และมีความสัมพันธ์ต่อการ
นาไปใช้ในยามว่างด้วย เน้นให้เกิดทักษะ ประสบการณ์ และการสร้างคุณค่า ความสาคัญ ที่ตอ้ งการ
เรียนรู ้
2.6 ที่อยู่อาศัย เป้นตัวแปรหนึ่งที่มีผลต่อการเลือกใช้เวลาว่างในการทากิจกรรม
ที่แตกต่างกัน ทั้งนั้น ขึน้ อยู่กับว่าสถานที่นั้นมี ประเภทของกิจกรรมให้เลือกหรือไม่ นอกจากนี ้ ยัง
ขึน้ อยู่กับการคมนาคม ภูมิ ประเทส ภูมิ อากาศ ความสัมพันธ์ในชุมชนละแวกบ้าน โครงสร้างทาง
ระบบนิเวศน์ อาชีพโดยรวมในชุมชนนัน้ ๆ
2.7 ระยะเวลา การใช้เวลาว่างในการทากิจกรรมใด ๆ ย่อมขึน้ อยู่กับระยะเวลา
ว่างที่มีการแบ่งเวลาเพื่อใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ขึน้ อยู่กบั การเห็นคุณค่าและความจาเป็ นในกิจกรรมนัน้
ๆ รวมถึงระยะเวลาในการเดินทางไปร่วมกิจกรรมในชุมชนนัน้ ๆ
3. เงื่อนไขระดับสังคม เป็ นตัวควบคุมปั จจัยในระดับบุคคลอีกระดับหนึ่งได้แก่
ความสอดคล้องเหมื อนๆ กัน ประเพณี ท่ี ถือปฏิ บัติ การแนะน า และเสนอแนะ ช่ วงชั้นทางสังคม
ข้อห้ามและกีดกันทางสังคม หรือข้อกาหนดบังคับต่าง ๆ
สรุปได้ว่า ปั จจัยที่มีต่อการเข้าร่วมการใช้เวลาว่าง ได้แก่ ด้านบุคคล ด้านสังคมและ
สภาพแวดล้อม และ ด้านโอกาสซึ่งเป็ นกระบวนการที่แต่ละบุคคลนัน้ ได้รบั ความพึงพอใจการใช้
เวลาว่าง และยังได้คิดถึงผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตเพื่อการเรียนรูเ้ กี่ยวกับการใช้เวลาว่าง เช่นการ
แก้ปั ญ หา การเรีย นรู ้ การเข้า ถึ ง การใช้เวาวลาว่ าง เพื่ อ ที่ จ ะได้เกิ ด ความพึ่ ง พอใจ และความ
สนุกสนานในการเข้าร่วมกิจกรรม
2. เอกสารเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจการใช้เวลาว่าง
2.1 ความหมายของแรงจูงใจและทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้องกับแรงจูงใจ
แรงจู ง ใจ คื อ แรงผลัก ดัน แรงกระตุ้น ที่ เกิ ด จากความต้อ งการที่ จ ะได้รับ การ
ตอบสนองต่อสิ่งกระตุน้ ที่องค์การจัดให้ ซึ่งก่อให้เกิดพฤติกรรมในการทางาน สิ่งสนองเหล่านีจ้ ะ
ประกอบไปด้วยปั จจัยแห่งความต้องการพืน้ ฐาน ได้แก่ ความส าเร็จ ต่างๆต่อการทางาน การ
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เติบโตในหน้าที่การงาน ด้านสุขอนามัย การบริหารขององค์กร ค่าจ้างเงินเดือน เพื่อนร่วมงาน
ความมั่นคงต่อการทางาน เป็ นต้น (ตุลา มหาพสุธานนท์, 2545, น. 110)
Berelson and Steiner (1964, pp. 140-149) กล่าวว่าแรงจูงใจเป็ นภาวะภายในที่
ให้ พ ลั ง กระตุ้ น หรื อ เคลื่ อ นไหวและน าหรื อ เป็ นช่ อ งทางให้ พ ฤติ ก รรมด าเนิ น สู่ เ ป้ า หมาย
ประกอบด้วย
1. สิ่งจูงใจที่เป็ นวัตถุ ได้แก่เงินสิ่งของ รางวัลที่จับต้องได้ให้แก่ผู้ปฏิ บัติงานเป็ น
ค่าตอบแทนหรือเป็ นรางวัลที่เขาได้ปฏิบตั ิงานแก่หน่วยงานมาแล้วเป็ นอย่างดี
2. สิ่ งจูงใจที่ เป็ นโอกาสของบุ คคลซึ่งไม่ ใช่ วัตถุ เป็ นสิ่ งจูงใจส าคัญ ในการช่ วย
ส่งเสริมความร่วมมื อในการทางานมากกว่ารางวัลที่เป็ นวัตถุเพราะ สิ่งจูงใจที่เป็ นโอกาสนี ้ แต่ละ
บุคคลจะได้รับแตกต่างกันออกไป เช่น เกี ยรติ ภูมิ การได้สิ ทธิ พิ เศษ การมี อ านาจ และการได้รับ
การยกย่อง
3. สภาพทางกายที่ พึ งปรารถนา หมายถึ งสิ่ งแวดล้อมในการปฏิ บัติ งาน ได้แก่
สถานที่ทางาน และการดาเนินความสะดวกแก่ การทางาน
4. ผลประโยชน์ทางอุดมคติ หมายถึงสมรรถภาพของหน่วยงานในการตอบสนอง
ความต้องการของบุคคลในด้านความภูมิใจที่ได้แสดงฝี มื อ การได้มีส่วนช่วยเหลือครอบครัวตนเอง
และผูอ้ ่นื ทัง้ การได้แสดงความภักดีต่อหน่วยงาน
5. ความดึงดูดใจทางสังคม หมายถึงความสัมพันธ์ฉันมิตรซึ่งถ้ามีความสัมพันธ์
เป็ นไปด้วยดีก็จะทาให้ความผูกพันและความพอใจร่วมกับหน่วยงาน
6. การปรับ ตั วในการท างานให้เหมาะสมเป็ นวิ ธี ก ารและทั ศ นคติ ข องบุ ค คล
หมายถึงการปรับปรุงตาแหน่งงาน วิธีการทางานให้เข้ากับความสามารถของบุคลากร ซึ่งแต่ละคนมี
ความสามารถแตกต่างกัน
7. โอกาสที่จะมี ส่วนร่วมในการทางาน หมายถึงการให้โอกาสกับบุคลากรรู ส้ ึกมี
ส่วนร่วมในงานเป็ นบุคคลส าคัญคนหนึ่งของหน่วยงาน มีความรู ท้ ัดเที ยมกันในหมู่ผู้ร่วมงานและ
กาลังใจในการปฏิบตั ิงาน
เสนาะ ติ เยาว์ (2543, น. 208) กล่ าวว่ า การจูง ใจ คื อ การทุ่ ม เท ความพยายาม
เพื่อที่จะให้งานบรรลุเป้าหมาย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ และยังเป็ นพลังในการกระตุน้ และ
กาหนดทิศทางพฤติกรรมต่อสิ่งจูงใจนัน้
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สามารถสรุปได้จากแนวความคิดที่ได้นาเสนอในข้างต้นว่าแรงจูงใจในการทางานคือ
การกระทาที่มีส่วนช่วย ให้เกิดความเต็มใจต่อการทางาน และมีความมุ่งมั่นที่จะทางานให้ดีท่ีสุด
ซึ่งไม่ใช่การถูกบังคับด้วยภาระหน้าที่ แต่เป็ นการทุ่มเทด้วยความเต็มใจต่างหาก
2.2 สาเหตุของแรงจูงใจ
สมยศ นาวีการ (2549, น. 288) ได้ชใี ้ ห้เห็นถึงความสาคัญของการจูงใจว่า โดยทั่วไป
ผลการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค คลจะถู ก ก าหนดโดยแรงจู ง ใจ (ความปรารถนาที่ จ ะท างาน)
ความสามารถ (ความสามารถที่จะทางาน) และสภาพแวดล้อมของงาน (เครื่องมือและข้อมูลที่ตอ้ ง
ใช้ทางาน) ถ้าบุคคลขาดความสามารถแล้ว ผูบ้ ริหารสามารถให้การฝึ กอบรมหรือทดแทนบุคคลได้
ถ้าพวกเขา มี ส ภาพแวดล้อมของงานไม่ ดี โดยปกติผู้บริหารสามารถปรับปรุ งให้ดีขึน้ ได้ แต่ถ้า
แรงจู ง ใจคื อ ปั ญ หาแล้ว ผู้บ ริ ห ารจะมี ห น้ า ที่ ท้ า ทายมากขึ ้น พฤติ ก รรมของบุ ค คลจะเป็ น
ปรากฏการณ์ท่ีซบั ซ้อน และผูบ้ ริหารอาจจะไม่สามารถวิเคราะห์ได้ว่าทาไมบุคคลไม่ถูกจูงใจ และ
จะถูกเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมได้อย่า งไร ดังนั้น การจูงใจจะมีความสาคัญ เพราะว่าการจูงใจจะ
กระทบต่อ ผลการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงานจะขึน้ อยู่กับ ปั จ จัยสามอย่าง : ความสามารถ
สภาพแวดล้อม และแรงจูงใจ (ดังภาพประกอบ 1) ถ้าบุคคลมีความสามารถที่จาเป็ นถูกสนับสนุน
ด้วยสภาพแวดล้อมของ องค์การ และถูกจูงใจอย่างเพียงพอแล้ว พวกเขามีโอกาสดีท่ีสดุ ที่จะบรรลุ
เป้า หมายของพวกเขา ถ้าปั จ จัย อย่า งหนึ่ ง ของปั จ จัยเหล่านี ้ข าดหายหรือ อ่ อนแอแล้ว ผลการ
ดาเนินงานขององค์การจะ เสียหายอย่างแน่นอนแสดงผลการปฏิบตั ิงานจะถูกกาหนดโดยปั จจัย
สามอย่าง : ความสามารถ สภาพแวดล้อม และแรงจูงใจ (สมยศ นาวีการ, 2549, น. 289)

ภาพประกอบ 1 ความสามารถ สภาพแวดล้อม และแรงจูงใจ (สมยศ นาวีการ, 2549, น. 289)
2.3 ความสาคัญของแรงจูงใจ
การจูงใจนอกจากจะมีความสาคัญต่อผลการปฏิบตั ิงานแล้ว แสงวัน ยศเฮือง (2546,
น. 166-168) ยัง ชี ้ใ ห้เ ห็ น ว่ า การจู ง ใจยัง มี ค วามส าคัญ ต่ อ องค์ก าร ผู้บ ริห ารและบุ ค ลากรใน
หน่วยงาน ดังต่อไปนี ้
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1. ความส าคัญ ต่อองค์การ การจูงใจมี ประโยชน์ต่อองค์การโดยเฉพาะอย่างยิ่ ง
ในด้านการบริ ห ารงานบุ ค คล คื อ ช่ วยให้อ งค์ก ารได้ค นดี มี ค วามรู ้ค วามสามารถมาร่ว มงาน
ช่วยส่งเสริมพฤติกรรมในทางริเริ่มสร้างสรรค์ให้กับบุคลากร ช่วยให้บุคลากรท างานได้เต็มกาลัง
ความสามารถ รวมทัง้ ยังช่วยรักษาบุคลากรที่ดีให้อยู่กบั องค์การต่อไปนาน ๆ
2. ความสาคัญต่อผูบ้ ริหาร การจูงใจมีประโยชน์ต่อผูบ้ ริหารในด้าน การบริหารงาน
คือ ช่วยให้การมอบอานาจหน้าที่ของผูบ้ ริหารเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยขจัด ปั ญหาข้อขัดแย้ง
ในการบริหารงาน โดยจะทาให้อานาจหน้าที่ของผูบ้ ริหารเป็ นที่ยอมรับของ ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา รวมทัง้
ยังช่วยเอือ้ อานวยต่อการสั่งการ ทาให้การสั่งการของผูบ้ ริหารเป็ นไปอย่างมีประสิทธิผล
3. ความส าคัญ ต่อบุคลากร การจูงใจนอกจากจะมี ความส าคัญต่อองค์การและ
ต่ อฝ่ ายบริหารแล้ว การจูงใจยังมี ประโยชน์ต่ อบุคลากรในหน่ วยงาน คื อ ช่ วยให้บุ คลากรสนอง
วัตถุประสงค์ขององค์การและสนองความต้องการของตนเองได้พร้อม ๆ กัน ทาให้สามารถปรับตัว
ให้เข้ากับองค์การได้สะดวกขึน้ และช่วยให้บุคลากรได้รบั ความยุติธรรมจากองค์การและฝ่ ายบริหาร
โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง ในเรื่ อ งค่ าตอบแทน จะท าให้บุ ค ลากรมี ข วั ญ และก าลั ง ใจในการท างาน
ไม่เบื่อหน่ายงานหรือหลีกเลี่ยงงาน
สุพั ต รา เพชรมุ ณี (2529, น. 29 อ้า งถึ ง ใน ศุภ วรรณ รัต นโอภาส, 2550, น. 22)
ได้กล่าวถึงความสาคัญของการจูงใจ ดังนี ้
1. ความส าคัญต่อองค์การ การจูงใจมี ประโยชน์ต่อองค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในด้านการบริหารงานบุคคลในอันที่ จะสนองความต้องการด้านพฤติ กรรมของคนให้แก่องค์การ
ในเรื่องสาคัญ ๆ ต่อไปนี ้
1.1. ช่วยให้องค์การได้คนดีมีความสามารถร่วมทางานด้วย ที่ปรากฏว่าการที่
องค์การ จานวนมากไม่สามารถจะดาเนินงานให้ประสบผลสาเร็จตามที่ตอ้ งการได้ เนื่องจากองค์การ
เหล่านัน้ ไม่สามารถสรรหาบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกับงานที่
เข้ามาทางานให้กับองค์การ การจูงใจเป็ นวิธีการหนึ่งที่ช่วยดึงดูดความสนใจของบุคคลเหล่านั้นให้
เข้ามาทางานร่วมกับองค์การ และอยู่กบั องค์การเป็ นเวลานาน ๆ หรือตลอดไป
1.2 ท าให้ อ งค์ ก ารมั่ นใจว่ า บุ ค ลากรขององค์ ก ารจะท างานอย่ า งเต็ ม
ความสามารถ แม้ว่าการคัดเลือกบุคคลเข้ามาทางานในองค์การจะมีการพิจารณากันอย่างละเอียดถี่
ถ้วนว่ามีความรู ค้ วามสามารถ แต่ยังมีขอ้ จากัดอยู่หลายประการที่จะใช้งานบุคลากรได้อย่างเต็มที่
ข้อจากัดดังกล่าวล้วนมาจากปั จจัยภายนอกองค์การ ซึ่งนอกเหนือการควบคุมทั้งสิน้ เช่น สหภาพ
แรงงาน กฎหมายหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น ดังนัน้ องค์การจึงต้องพยายามหาวิถีทางใหม่ ๆ ที่
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จะใช้กาลังและความสามารถของบุคลากรที่มีอยู่ให้มากที่สุดที่จะทาได้ การจูงใจจึงเป็ นวิธีการที่จะ
ช่วยองค์การโดยทาให้บุคลากรทุ่มเทกาลังความสามารถที่มีอยู่ให้กับองค์การอย่างเต็มที่และด้วย
ความเต็มใจ
1.3 ช่วยส่งเสริมพฤติกรรมในทางริเริ่มสร้างสรรค์ เพิ่มประโยชน์ขององค์การ
การเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในสิ่งแวดล้อมขององค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเทคโนโลยี
ท าให้องค์การต้องประสบปั ญ หาที่ แปลกและใหม่ อยู่เสมอ ความสามารถในการริเริ่มสร้างเสริม
บุคลากรให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มากขึน้ วิธีการจูงใจย่อมมีประโยชน์ต่อการส่งเสริมการทางาน
ในลักษณะที่ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่ได้อย่างดี
2. ความส าคัญ ต่ อผู้บ ริห าร งานเบื ้องต้น ของผู้บ ริห ารก็ คื อ การด าเนิ นการให้
องค์การทาหน้าที่อย่างได้ผล ซึ่งผูบ้ ริหารจะต้องทาให้ผู้ ร่วมงานทางานอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ก่อให้เกิดผลลัพธ์ท่ีเป็ นผลดีหรือเป็ นประโยชน์ต่อองค์การ วิธีท่ีผบู้ ริหารจะทาให้ผบู้ ริหารทุกระดับใน
อันที่จะชักจูงให้ผูร้ ่วมงาน หรือผูใ้ ต้บงั คับบัญชาของตนทางานด้วยความกระตือรือร้นมากขึน้ ทุ่มเท
ความคิดจิตใจให้แก่องค์การให้มากที่สุดที่จะมากได้ การจูงใจนัน้ เกิดจากสมมติฐานที่ว่า โดยทั่วไป
มนุษย์มิ ได้ทางานเต็มความสามารถที่มีอยู่ การที่มนุษย์จะทางานได้เต็มความสามารถหรือไม่นั้น
ขึน้ อยู่กับว่าเขาเต็ มใจแค่ ไหน ถ้ามี สิ่ งจูงใจที่ดี ตรงกับความพอใจของเขา สิ่ งจู งใจนั้นจะเป็ นแรง
กระตุน้ ที่จะผลักดันให้เขาสนใจเอาใจใส่ในงานที่ทามากยิ่งขึน้ กล่าวอีกนัยหนึ่งการจูงใจที่ถูกต้อง
จะเป็ นเครื่องดึงดูดความรูส้ กึ และจิตใจของมนุษย์ให้เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์การมากขึน้ นั่นเอง
3. ความสาคัญต่อบุคลากร
3.1 ช่วยให้บุคลากรสามารถสนองวัตถุประสงค์ขององค์การ และสนองความ
ต้องการของตนเองได้พร้อม ๆ กัน
3.2 ได้รับ ความยุ ติ ธ รรมจากองค์ก ารและฝ่ ายบริห าร โดยเฉพาะในเรื่ อ ง
ค่าตอบแทน
3.3 มี ขวัญในการทางาน ได้รบั ความไว้วางใจจากฝ่ ายบริหารในฐานะที่เป็ น
สิ่งมีชีวิตไม่ใช่วตั ถุ ทาให้ไม่เกิดความเบื่องานหรือหลีกเลี่ยงงานจากแนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจดังกล่าว
ข้างต้น สามารถสรุ ปได้ว่า แรงจูงใจ คื อ ภาวะที่ บุ คคลถูกกระตุ้นจากสิ่งเร้าภายในร่างกาย หรือ
ภายนอกร่างกาย หรือทั้งสองอย่าง ซึ่งสิ่งเร้านี ้เป็ นแรงผลักดันให้บุคคลแสดงออกทางพฤติ กรรม
เพื่อให้บรรลุตามจุดประสงค์ท่ีตนต้องการ
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2.4 ประเภทของแรงจูงใจ
ตุ ล า มหาพสุ ธ านนท์ (2545, น. 112) ได้แ บ่ ง แรงจู ง ใจออกเป็ น 2 ประเภท คื อ
แรงจูงใจปฐมภูมิและแรงจูงใจทุติยภูมิ
1. แรงจูงใจปฐมภูมิ จาแนกออกได้ดงั นี ้
1.1 แรงจูงใจอันเนื่องมาจากความรูส้ ึกทางผิวกาย เช่น ความร้อน ความหนาว
และความเจ็บ
1.2 ความหิวกระหาย คือเมื่อร่างกายขาดนา้ หรือความสมดุลของนา้ ในร่างกาย
เสียไปคือลดน้อยลง จะมีการกระตุน้ ทางประสาท ทาให้เกิดคอแห้งอยากดื่มนา้ แรงจูงใจอันเกิดจาก
ความต้องการนา้ นีเ้ ป็ นแรงจูงใจที่เรียกว่า “ความกระหาย”
1.3 ความหิ ว ร่ า งกายมนุ ษ ย์ ต้ อ งการอาหารไปบ ารุ ง เลี ้ ย งให้ ร่ า งกาย
เจริญเติบโตหรือมีความสมบูรณ์และให้พลังงาน เมื่อร่างกายขาดอาหารย่อมเกิดความรูส้ ึกหิว
1.4 การหลับนอน เป็ นการพักผ่อนร่างกายที่สาคัญที่สดุ เป็ นการพักให้ร่างกาย
กลับชุ่มชื่ นและมี ก าลังวังชา การนอนหลับเป็ นแรงขับอย่ างหนึ่ งที่ ท าให้บุ คคลต้องพักผ่ อนและ
กิจกรรมอื่นทัง้ มวลได้
1.5 ความเป็ นบิ ด ามารดา เป็ นความรู ้สึ ก อยากเป็ นบิ ด าของเด็ ก บางคน
แต่งงานแล้วไม่มีลกู ต้องขอลูกคนอื่นมาเลีย้ งเป็ นลูก
1.6 ความอยากรู อ้ ยากเห็ น ได้แก่ความอยากเปิ ดภาชนะที่ ปิ ดอยู่ ต้องการรู ้
ความลับ ต้องการคาอธิบายสถานการณ์
1.7 ความกลัว คนเรามีความกลัวเป็ นพืน้ ฐาน เช่น กลัวความใหญ่ ความกว้าง
ของทะเล ความไม่มีสณ
ั ฐานแน่นอน เช่นรูปคนหน้าตาบูดเบีย้ ว ความมืด ความสูง
1.8 เพศ เป็ นแรงขับที่ร่างกายเจริญถึงวุฒิภาวะทางเพศ ฮอร์โมนในร่างกายจะ
เป็ นตัวกระตุ้นส าคัญ ให้เกิ ดความต้องการทางเพศ เมื่ อความรู ส้ ึ กมากพอที่ จะผลักดันให้แสดง
พฤติกรรมออกมา
1.9 ความรัก ความรักชอบพอเกิ ดจากวุฒิ ภาวะของมนุษย์ เช่นการรักบิ ดา
มารดา ญาติพ่ีนอ้ ง เป็ นต้น การแสดงออกทางด้านความรัก ได้แก่ ความเอือ้ เฟื ้ อ ช่วยเหลือแบ่งปั นซึ่ง
กันและกัน
1.10 แรงจูงใจที่เนื่องจากการแสดงของสรีระ การที่ตับอ่อนขับนา้ ย่อยออกมา
ต่อมเหงื่อขับเหงื่ อเพื่ อลดอุณ หภู มิ การหายใจ ความเป็ นกรด เป็ นด่ าง มี ผลท าให้ร่างกายแสดง
พฤติกรรมออกมา
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2. แรงจูงใจทุติ ยภูมิ เป็ นแรงจูงใจที่ ได้รับจากการเรียนรู จ้ ากประสบการณ์ และ
สิ่งแวดล้อม จาแนกออกได้ดงั นี ้
2.1 แรงจูงใจเพื่อให้มีฐานะทางสังคม ได้แก่การที่มนุษย์ตอ้ งการตาแหน่งหน้าที่
การงานให้สงู ขึน้ อยากมีเกียรติยศและอานาจที่จะบังคับบัญชาผูอ้ ่นื ดังนีเ้ ป็ นต้น
2.2 ความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่นในทางสังคม เป็ นสิ่งที่ได้รบั การอบรมสั่งสอนมา
ตัง้ แต่เด็ก เช่นการต้อนรับแขกผูท้ ่มี าเยี่ยมเยียน การติดต่อ การเข้าสังคม สมาชิกของชมรม สโมสร
2.3 ความก้าวหน้า จัดเป็ นแรงจูงใจที่ต้องการทาร้าย รุ กราน ข่มขู่ ทาให้เจ็ บ
กายหรือทาลายตนเอง สิ่งที่เป็ นแรงจูงใจทาให้เกิดการกระทาที่ก้าวร้าว จะเป็ นแรงผลักดันให้แสดง
พฤติกรรม เราเรียกแรงจูงใจชนิดนีว้ ่าแรงจูงใจก้าวร้าว
ปรียาพร วงษ์อนุตรโรจน์ (2535, น. 111-113) ได้แบ่งแรงจูงใจออกเป็ น 2 ประเภท
คือ
1.แรงจูงใจทางด้านร่างกาย เป็ นแรงผลักดันที่เกิดขึน้ พร้อมกับความต้องการมีชีวิต
การดารงชีวิต ไม่จาเป็ นต้องอาศัยประสบการณ์การเรียนรูแ้ ต่อย่างใด แรงจูงใจประเภทนี ้ ได้แก่
1.1 ความหิว คนเราต้องการอาหารเข้าสูร่ ่างกายเพื่อหล่อเลีย้ งชีวิต
1.2 ความกระหาย เมื่อร่างกายของคนขาดนา้ ทาให้เรารู ส้ ึกลาคอแห้งผากเกิด
ความต้องการที่จะได้นา้ ดื่ม
1.3 ความต้องการทางเพศ ความต้องการด้านนีจ้ ะเริ่มขึน้ เมื่อคนเราย่างเข้าสู่
วัยรุน่ และผูใ้ หญ่อาจจะลดลงเมื่อมีอายุมากขึน้ ตามลาดับ
1.4 ความต้องการอุณหภูมิท่ีเหมาะสม สิ่งมีชีวิตจาดารงชีวิตอยู่ได้ตอ้ งอาศัย
อุณหภูมิท่ีเหมาะสม อุณหภูมิในร่างกายที่ไม่สงู หรือต่าจนเกินไป
1.5 การหลีกเลี่ยงความเจ็บปวด แรงขับชนิดนีเ้ กิดจากความต้องการหลีกหนี
ความเจ็บปวดเพื่อให้ร่างกายเกิดความปลอดภัย
1.6 ความต้องการการพักผ่อน เมื่อร่างกายเกิดความเหน็ดเหนื่อยเนื่องจากใช้
พลังงานออกแรงในการทางาน เราต้องการนอนหลับและพักผ่อน
1.7 ความต้องการอากาศบริสทุ ธ์ท่มี ีก๊าซออกซิเจน
1.8 ความต้องการขับถ่ายเป็ นการขับของเสียออกจากร่างกาย เป็ นสิ่งจาเป็ น
เช่นเดียวกับอาหารและนา้
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2. แรงจูงใจทางจิตใจและสังคม แรงจูงใจประเภทนีค้ ่อนข้างจะสลับซับซ้อน เกิดขึน้
จาก สภาพสังคม วัฒนธรรม การเรียนรูแ้ ละประสบการณ์ท่ีบุคคลนั้นได้รบั และเป็ นสมาชิกอยู่แยก
ออกได้ดงั นี ้
2.1 ความต้องการที่เกิดจากสังคม ที่เป็ นมรดกตกทอดทางวัฒนธรรมและกลาย
มาเป็ นลักษณะนิสยั ประจาตัวของแต่ละคน
2.2 ความต้องการทางสังคมที่เกิดจากการเรียนรู ้ เราต้องมีประสบการณ์และ
การเรียนรูม้ าก่อน จึงจะเข้าใจและเลือกปฏิบตั ิได้
นักจิตวิทยาได้แบ่งการจูงใจออกเป็ น 2 ประเภท (ศิริวรรณ เสรีรตั น์ และคณะ, 2541,
น. 107 - 108) คือ
1. การจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) หมายถึ ง สภาวะของบุ คคลที่ มี ความ
ต้องการที่จะเรียนรู ้ หรือแสวงหาบางสิ่งบางอย่างด้วยตนเอง โดยมิตอ้ งให้บุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง
เช่น พนักงานตัง้ ใจทางานด้วยความรู ส้ ึกใฝ่ ดีในตัวของเขาเอง ไม่ใช่เพราะถูกบิดามารดาบังคับหรื อ
เพราะมีสิ่งล่อใจใด ๆ การจูงใจประเภทนี ้ ได้แก่
1.1 ความต้องการ (Need) เนื่องจากคนทุกคนมีความต้องการที่อยู่ภายใน อัน
จะทาให้ เกิดแรงขับ แรงขับนีจ้ ะก่อให้เกิดพฤติกรรมต่าง ๆ ขึน้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และความพอใจ
เช่นพนักงานต้องการเลื่ อนตาแหน่ง ซึ่งถื อเป็ นแรงจูงใจให้พยายามทาความเข้าใจกับงาน เพื่อให้
ได้มาซึ่งความสาเร็จที่ตอ้ งการ
1.2 ทัศนคติ (Attitude) หมายถึง ความรูส้ ึกนึกคิดที่ดีท่ีบุคคลมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ซึ่งจะช่วยเป็ นตัวกระตุน้ ให้บุคคลทาพฤติกรรมที่เหมาะสม เช่น พนักงานพอใจผู้จัดการและพอใจ
วิธีการทางาน ทาให้เขามีความตัง้ ใจทางานเป็ นพิเศษ
1.3 ความสนใจพิเศษ (Special Interest) การที่เรามีความสนใจในเรื่องใดเป็ น
พิเศษก็จัดว่าเป็ นแรงจูงใจที่ทาให้เกิดความเอาใจใส่ในสิ่งนัน้ ๆ มากกว่าปกติ เช่น พนักงานมีความ
สนใจเป็ นพิเศษเกี่ ยวกับเรื่องของเครื่องยนต์กลไกเขาก็จะพยายามศึกษา และใช้เวลาว่างทดลอง
ประดิษฐ์ซ่งึ ก็จะช่วยให้สามารถบรรลุถึงเป้าหมายได้
2. การจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) หมายถึง สภาวะของบุคคล ที่ได้รบั
แรงกระตุน้ มาจากภายนอกให้มองเห็นจุดหมายปลายทาง และนาไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลงหรือการแสดง
พฤติกรรมของบุคคล แรงจูงใจเหล่านี ้ ได้แก่
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2.1 เป้าหมายหรือความคาดหวังของบุคคล คือการกระทาใด ๆ ย่อมกระตุน้ ให้
เกิดแรงจูงใจให้มีพฤติกรรมที่ดีและเหมาะสม เช่น พนักงานทดลองงาน มีเป้าหมายที่จะได้รบั การ
บรรจุเข้าทางาน จึงตัง้ ใจทางานอย่างเต็มความสามารถ
2.2การจะทาให้ตนเองก้าวหน้านั้นจะต้องมีการเรียนรู แ้ ละลงมือทาเสมอ ซึ่ง
เป็ นแรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรมเหล่านัน้ เช่น พนักงาน เห็นเพื่อนประสบความสาเร็จก้าวหน้าจาก
การทางาน ก็จะพยายามให้เป็ นเช่นนัน้ บ้าง ทาให้มีกาลังใจที่จะทางานอย่างเต็มที่
2.3 บุคลิกภาพ การมีบุคลิกภาพที่ดีนนั้ ย้อมเป็ นความประทับใจจะทาจูงใจให้
เกิดพฤติกรรมขึน้ ได้เช่น นักปกครอง ผูจ้ ัดการ จะต้องมีบุคลิกภาพของนักบริหาร หรือผูน้ าที่ดี หรือ
แม้แต่พนักงานแนะนาความงามก็สามารถจูงใจให้ลูกค้าซือ้ สินค้าได้ดว้ ยคุณสมบัติดา้ นบุคลิ กภาพ
เป็ นต้น
2.4 เครื่องล่อใจอื่น ๆ มีสิ่งล่อใจหลาย ๆ อย่างที่จะก่อให้เกิดแรงกระตุน้ ให้เกิด
พฤติกรรมขึน้ เช่น การให้รางวัล (Rewards) อันเป็ นเครื่องกระตุ้นให้อยากกระทา หรือการลงโทษ
(Punishment) ซึ่งกระตุ้นมิ ให้กระท าในสิ่งที่ ไม่ ถูกต้อง นอกจากนีก้ ารชมเชย (Praise) การติเตี ยน
(Blame) การประกวด (Contest) การแข่งขัน (Competition) หรือแม้แต่การทดสอบ (Test) ก็จัดว่า
เป็ นเครื่องมือที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมได้ทงั้ สิน้
2.5 กระบวนการสร้างแรงจูงใจ
Griffin กล่าวว่า กระบวนการสร้างแรงจูงใจในการทางาน (ดังภาพที่ 2) เริ่มต้นจาก
การที่บุคลากรไม่ได้รบั การตอบสนองความต้องการที่เหมาะสม (need deficiency) ทาให้เขาขาด
ความสมดุลด้านความต้องการ เช่น พนักงานมีความเชื่อว่าเขาได้รบั ค่าจ้างต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ที่เขา เคยได้รบั มาก่อน พนักงานจึ งหาวิธีการที่จะสร้างความพึงพอใจให้ตนเอง โดยอาจจะทางาน
ให้หนักขึน้ เพื่อจะทาให้ตนเองได้รบั ค่าจ้างเพิ่มขึน้ หรือพยายามหางานใหม่ และตัดสินใจเลือก
วิธีการที่จะทาให้ตนเองเกิดความสมดุล หลังจากเลือกทางเลือกที่จะตอบสนองความพอใจของ
ตนเองแล้ว พนักงานจะประเมินว่าเขาสามารถดาเนินการประสบผลสาเร็จหรือไม่ กล่าวคือ ถ้าที่
ทางานทางานหนักขึน้ นั้น เค้าก็จะสามารถคิดแล้วว่าจะหางานใหม่หรือตัง้ ใจทาให้ดีขึน้ (Griffin,
1998, p. 484 อ้างถึงใน ทองใบ สุดชารี, 2543, น. 196)
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ภาพประกอบ 2 แสดงกระบวนการสร้างแรงจูงใจในการทางาน
ที่มา Griffin (1998, pp. 484 อ้างถึงใน ทองใบ สุดชารี, 2543, น. 484)
กระบวนการสร้า งแรงจู ง ใจในการท างานข อง Griffin มี ค วามคล้ า ยคลึ ง กั บ
กระบวนการ จูงใจของนักวิชาการหลายท่าน ซึ่งการประเมินผลความพอใจนั้นจะประเมินจาก
รางวัลที่บคุ ลากร ได้รบั เสนาะ ติเยาว์ (2543, น. 210) ได้จาแนกรางวัลออกเป็ น 2 กลุม่ คือ
1. รางวัล ภายใน (Intrinsic rewards) หรื ออาจเรี ย กอี กอย่ างว่ าเป็ นรางวัล จาก
ธรรมชาติ (natural reward) เป็ นผลตอบแทนที่เกิดจากการกระทาของตัวเอง ซึ่งเกิดขึน้ ตาม ธรรมชาติ
จากการทาหน้าที่ของมนุษย์ หากไม่ทาหน้าที่มนุษย์ก็มีชีวิตอยู่ไม่ได้ เมื่อคนทางานเสร็จ ก็จะชื่นชม
ยินดีต่อความสาเร็จของตัวเอง รางวัลตอบแทนได้จากผลการกระทาโดยตรงของบุคคล เช่น ตัวเองมี
ความสามารถสู ง ขึ ้น ตั ว เองเก่ ง ขึ ้น ตั ว เองพั ฒ นามากขึ ้น มี ค วามรู ้ม ากขึ ้น ควบคุ ม ตั ว เอง
ได้ ภาคภูมิ ใจกับการทางานหรือทาประโยชน์ให้กับส่วนรวม สิ่งจูงใจที่เป็ นรางวัลภายในจึงเกิดขึน้
จากภายในตัวเองไม่ได้เกิดจากคนอื่น
2. รางวัลภายนอก (Extrinsic rewards) เป็ นค่าตอบแทนที่ได้จากคนอื่น โดยทั่วไป
ก็ คื อจากผู้บังคับบัญ ชาหรือผู้บริหารระดับสูง ตัวอย่ างรางวัลภายนอก ได้แก่ เงิ นเดื อน ค่ าจ้าง
การเลื่ อนขั้น เลื่ อนต าแหน่ ง การได้หยุดงาน การได้รับมอบหมายงานพิ เศษ เครื่องใช้ สานักงาน
คาชมเชย ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ใบประกาศเกี ยรติคุณ เป็ นต้น ส่วนใหญ่ รางวัล ภายนอก
เกิดจากคนอื่นไม่ได้เกิดจากตัวเอง
ทั้งนี ้รางวัล ภายในและรางวัล ภายนอก หากผู้บ ริห ารน ามาใช้อ ย่างเหมาะสมใน
การจูงใจ บุค ลากรให้ป ฏิ บัติง าน จะท าให้รางวัลดังกล่าวกลายเป็ น ปั จ จัย เสริม สร้างแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั ิงาน ให้กบั บุคลากร ส่งผลให้องค์การประสบความสาเร็จในการดาเนินงานต่อไป
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ชึ่งเกิดจากความต้องการที่ยังไม่ได้รบั จากการตอบสนองจึงทาให้เกิดความเครียด
ทาให้เกิดพฤตกรรมในตนเองและจะต้องการแสดงพฤติกรรมตอยสนองซึ่งหากความต้องการมีขึน้
จะทาใหความเครียดลดลง (พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์, 2545, น. 74)

ภาพประกอบ 3 กระบวนการจูงใจ
ที่มา พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์ (2545, น. 74)
วิสาขา เทียมลม (2551, น. 8-9) กล่าวว่า กระบวนการจูงใจซึ่งเป็ นภาวะที่อินทรีย์
ได้รับ การกระตุ้น ชั ก น า ท าให้แ สดงพฤติ ก รรมไปในแนวทางต่ า งๆ เพื่ อ บรรลุ เป้ า หมายนั้ น
ประกอบด้วย 4 ขัน้ ตอน คือ
1. เงื่อนไขนา (Antecedent Condition) การที่ถูกกระตุน้ ชักนาให้แสดงพฤติกรรม
ออกมานั้นเนื่องจากมีความต้องการ (Need) เกิดขึน้ ภายในร่างกายหรือตัวเอง หรือเป็ นเพราะได้รบั
การกระตุน้ จากสิ่งเร้าภายนอกร่างกาย
1.1 ความต้องการ (Need) คือ การที่ร่างกายขาดของสิ่งที่จาเป็ นที่จะต้องใช้
ดารงชีวิตประจาวัน เช่น เมื่อร่างกายขาดอาหาร ก็เกิดความหิวเพื่อทาให้เกิดความสมดุลขึน้ จะเป็ น
แรงผลักดันให้คนเรากระทาพฤติกรรมต่าง ๆ เพื่อบาบัดความต้องการดังกล่าว หรือคนใกล้เคียง ย่อม
ต้องการความรัก ความสนใจจากคนอื่น ๆ จึงต้องแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ เป็ นการไขว่คว้าความรักมา
ทดแทนสิ่ งที่ ขาดไป เพื่ อทาให้เกิดความสมดุล เราอาจแบ่งความต้องการตามพื ้นฐานของมนุษย์
ออกเป็ น 2 อย่าง คือ
1.1.1 ความต้องการทางกาย เป็ นความต้องการจากร่างกาย เช่นการตอง
การทางอาหาร หรือการทางาน หรือการมีปฎิสมั พันธ์ เป็ นต้น
1.1.2 ความต้องการทางใจและสังคม เน้นให้คนเรียนรู ้ จากประสบการณ์
ของตนเอง เช่น ความต้องการความรัก ความอบอุ่นปลอดภัย ได้รบั ความสาเร็จ หรือการยกย่องจาก
สังคม เป็ นต้น
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1.2 สิ่งเร้า (Stimulus) ได้แก่ บุคคล สิ่งของ หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ที่มาเร้าหรือ
กระตุน้ ให้เกิดความต้องการ เพื่อแสดงพฤติกรรมตอบสนองต่อสิ่งนั้นออกไป ซึ่งแบ่งออกได้เป็ น 2
ชนิด คือ
1.2.1 สิ่งเร้าภายนอก ได้แก่ สิ่งเร้าที่อยู่ภายนอกกายของบุคคล ไม่ว่าจะ
เป็ นรูปธรรมหรือนามธรรม ซึ่งกระตุน้ ให้แสดงพฤติกรรม
1.2.2 สิ่งเร้าภายใน เป็ นผลจากการทางานของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายของ
มนุษย์ หรือตัวกระตุน้ ให้บุคคลแสดงพฤติกรรม เช่น การขับนา้ ย่อยของกระเพาะอาหาร การเต้นของ
หัวใจ ฯลฯ
2. แรงจูงใจและแรงขับ (Drive and Motive) การขาดสมดุลหรือ การถูกกระตุน้ กาย
ขึน้ อันเป็ นภาวะที่ร่างกายต้องการแสดงพฤติกรรม หรือกระทาอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อบาบัดความ
ต้องการนัน้ หรือเพื่อให้รา่ งกายกลับเข้าสู่ภาวะสมดุลตามปกติ ภาวะเช่ นนีท้ าให้เกิดแรงจูงใจขึน้ เป็ น
เหตุให้บคุ คลแสดงพฤติกรรมออกมาเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ท่ีตนต้องการ
3. พฤติกรรมการกระท า (Instrumental Behavior) แรงขับหรือแรงจูงใจที่ เกิ ดขึ น้
เมื่อมีพลังมากพอก็จะเป็ นตัวกระตุน้ ให้บุคคลกระทาพฤติกรรมออกมาเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
4. การลดแรงขับดัน (Drive Reduction) เมื่อร่างกายได้รบั การตอบสนองจาก การ
กระทาพฤติกรรม หรือภาวะความเครียดลดลงหรือหายไป แรงขับหรือแรงจูงใจก็จะถูกขจัดให้หมดไป
ด้วย จึงเป็ นกระบวนการของการจูงใจ
2.6 ปั จจัยทีม่ ีผลต่อแรงจูงใจ
อนิวชั แก้วจานงค์ (2550, น. 207) กล่าวว่า การจูงใจบุคคลเพื่อให้เขาเต็มใจทางาน
กับ องค์การ นอกจากผูบ้ ริหารจะให้ความสนใจโดยใช้เครื่องมือจูงใจเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจใน
การปฏิบตั ิงานให้กบั บุคคลแล้ว ผูบ้ ริหารยังต้องพิจารณาปัจจัยสาคัญอื่น ๆ ร่วมด้วย ดังต่อไปนี ้
1. ผลสาเร็จของงาน (Achievement) เป็ นปัจจัยสาคัญที่ผบู้ ริหารจัดการควรกระตุน้
และปลูกฝั งให้บุ คคลได้ค านึ งถึ งผลส าเร็จ ของงานว่ ามี ประสิ ทธิ ภ าพและมี ผลต่ อองค์การและ
ตัวเขาอย่างไร ทั้งนีผ้ ู้บริหารต้องแสดงความจริงใจและยอมรับที่จะสนับสนุนให้บุคคลได้มี โอกาส
สร้างความสาเร็จในการทางานตามศักยภาพของแต่ละบุคคลด้วย
2. คุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล (Trait or Characteristic and Behavior)
จะเห็ น ได้ ว่ า แต่ ล ะบุ ค คลที่ เข้ า มาร่ ว มงานในองค์ ก ารจะมี คุ ณ ลั ก ษณะเด่ น และพฤติ ก รรม
ส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ผูบ้ ริหารที่ดีตอ้ งศึกษาแต่ละบุคคลเพื่อให้รูจ้ กั ตัวตนที่แท้จริง หากผูบ้ ริหาร
ทาได้เช่นนัน้ จะทาให้การจูงใจบุคคลให้ทางานได้เป็ นผลสาเร็จโดยง่าย
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3. สภาพแวดล้อมองค์การ (Organizational Environment) แม้ว่าบุคคลจะได้รับ
มอบหมายที่ตนเองสนใจหรือมีความเชี่ยวชาญเป็ นพิเศษก็ตาม หากแต่สภาพแวดล้อมในการทางาน
ไม่เอือ้ อานวยต่อการปฏิบตั ิงานแล้ว ก็ยากที่จะทาให้งานนัน้ บรรลุผลสาเร็จได้ ในเรื่องนี ้ ผูบ้ ริหารต้อง
ศึกษาอย่างละเอียดถึงการจัดสภาพแวดล้อมให้เอือ้ อานวยต่อการทางานแต่ละประเภท เช่ น แสง
สว่างเพียงพอ อากาศที่ถ่ายเทได้สะดวก ความปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุ เป็ นต้น
4. การยอมรับ (Recognition) บุ คคลที่ เข้ามาร่วมงานกับ องค์การย่ อมต้องการ
การยอมรับจากเพื่อนร่วมงานหรือบุคคลอื่นในองค์การในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น ความรู ้ ความสามารถ
ทักษะฝี มือในการทางาน และพฤติกรรม เป็ นต้น หากผูบ้ ริหารให้การยอมรับบุ คคล ในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งอย่างเต็มใจย่อมทาให้บุคคลนัน้ มีแรงขับในการทางานได้ดีเพิ่มขึน้ เรื่อย ๆ ตัวอย่างการยอมรับ
เช่น การชมเชย การขอบคุณ หรือการเอ่ยชื่อบุคคลนัน้ ต่อผูอ้ ่นื เสมอๆ เป็ นต้น
5. การมี ส่วนร่วมในการท างาน (Participation) แม้ว่ าจะไม่ ได้รับมอบหมายให้
ทางานเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ แต่หากได้รบั มอบหมายให้เข้าไปมีสว่ นร่วมหรือเข้าไปเป็ นส่วนหนึ่ง
ของทีมงาน โดยบุคคลผูน้ นั้ ได้มีส่วนผลักดันให้งานนัน้ บรรลุผลสาเร็จอาจสร้างแรงจูงใจให้บุคคลนัน้
อยากทางานร่วมกับองค์การต่อไปเรื่อย ๆ
นอกจากนีผ้ ูบ้ ริหารยังเป็ นอีกปั จ จัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการจูงใจ ทัง้ นีเ้ พราะผูบ้ ริหาร
เป็ น บุคคลสาคัญที่มีอิทธิพลต่อการจูงใจบุคคลอื่นในองค์การ หากผูบ้ ริหารไม่เข้าใจถึงปัญหาและ
วัฒนธรรมองค์การที่แท้จริงแล้ว จะทาให้การจูงใจบุคคลอื่นในองค์การไม่ประสบผลสาเร็จ
Ghiselli and Brown (1955, p. 430 อ้างถึงใน สิริรกั ษ์ วรรธนะพินทุ , 2548, น. 13)
มีความเห็นว่า ปัจจัยที่ทาให้ผปู้ ฏิบตั ิงานเกิดแรงจูงใจในการทางานมี 5 องค์ประกอบ คือ
1. ระดับอาชีพ การที่มีอาชีพที่สงุ นัน้ ก็จะเป็ นสิ่งที่คนต้องการมาก
2. สภาพการทางาน การมีสภาพการทางานที่ดีจึงจะส่งผลต่อการทางาน
3. ระดับอายุ จากการศึกษาพบว่า ผูท้ ่ีมีการปฎิบตั ิงานอายุระหว่าง 25 - 34 ปี และ
45 - 54 ปี มีความพึงพอใจในงานน้อยกว่ากลุม่ อายุอ่ืน ๆ
4. รายได้ ได้แก่ จานวนรายได้ประจาและรายได้ตอบแทนพิเศษ
5. คุณ ภาพของการปกครองบังคับบัญ ชา หมายถึ ง ความสัม พันธ์ ท่ี ดี ระหว่ าง
ผูบ้ ริหารกับคนงาน การให้ใจต่อผูท้ างาน
Dersal (1968, p. 62 อ้างถึงใน สิรริ กั ษ์ วรรธนะพินทุ, 2548, น. 13) ให้ความคิดเห็น
ว่า ปัจจัยที่เอือ้ อานวยให้เกิดแรงจูงใจในการทางานนัน้ ประกอบด้วย
1. นโยบายและการบริหารขององค์กร (Company Policy and Administration)
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2. การปกครองบังคับบัญชา (Technical Supervision)
3. เงินเดือน (Salary)
4. ความสัมพันธ์ระหว่างผูใ้ ต้บงั คับกับผูบ้ งั คับบัญชา (Interpersonal Relations)
5. สภาพการทางาน (Working Conditions)
นอกจากนัน้ Dersal ยังให้ความคิดเห็นว่า มีตวั กระตุน้ ที่ทาให้พนักงานเกิดแรงจูงใจ
ในการทางานอื่น ๆ อีก ได้แก่
1. ความสาเร็จในการทางาน (Achievement)
2. การยอมรับของสังคม (Recognition)
3. ลักษณะของงาน (The Work Itself)
4. ความรับผิดชอบ (Responsibility)
5. โอกาสก้าวหน้า (Advancement)
สุพัตรา สุภ าพ (2536, น. 138-140) ให้ความคิดเห็ นว่า แรงจูงใจ คือ สิ่งที่ทาให้มี
กาลังทกายและใจในการทางาน ซึ่งขึน้ อยู่กบั ปัจจัยหลายทาง ดังนี ้
1. งาน งานนัน้ จะเหมาะสมกับแต่ละคนเท่านั้น ไม่ใช่ทุกคนที่จะทางานได้ ดังนั้น
แรงจูงใจแบบนีจ้ ะทาให้คนนัน้ ต้องหาความรูแ้ ละให้ใจในการรักการทางานเพื่อเป็ นปัจจัยที่ดี
2. ค่าจ้างที่น่าพอใจ เป็ นปั จจัยที่เป็ นแรงจูงใจให้คนอยากทางาน หรือว่าการที่เรา
ได้ค่าตอบแทนเยอะก็เป็ นแรงจูงใจอย่างหนึ่งในการทางานที่ดี
3. คน หรือผูค้ นรอบตัว มีหลายประเภท เช่น “นาย” ต่ากว่า คือ “ลูกน้อง” เท่า ๆ กัน
คือ “เพื่อนร่วมงาน” บุคคลดังกล่าวเป็ นส่วนหนึ่งในการทางานและช่วยการลงแรงเพื่อแรงจูงใจที่ดี
และมีความสามัคคี
4. โอกาส คือสิ่งที่เกิดขึน้ มีโอกาสที่ ได้เลื่อนขัน้ เลื่อนตาแหน่ง เป็ นแรงจูงใจอยาก
ให้ทางาน ซึ่งการเลื่อนขัน้ นีต้ อ้ งทาด้วยความเป็ นธรรม โดยขึน้ อยู่กับความดี (Merit System) ไม่ใช่
เล่นพวกจนหมดกาลังใจทางาน
5. สภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวกคือมาตรฐานไม่ ว่าจะในด้านสถานที่
ทางาน โต๊ะทางาน เก้าอี ้ ห้องนา้ ห้องรับประทานอาหาร ไฟฟ้า นา้ ประปา ฯลฯ ต้องถูกสุขลักษณะ มี
ความสะดวกสบาย มีอปุ กรณ์การทางานครบถ้วน เช่น เครื่องเขียน โทรศัพท์ โทรสาร เป็ นต้น
6. สวัสดิการหรือการให้บริการที่จาเป็ นแก่ผูท้ ่ีทางาน ไม่ว่าจะเป็ นรถรับส่ง นา้ ดื่ม
กระดาษช าระ การรักษาพยาบาล โบนัส บ าเหน็ จบ านาญ เป็ นต้น โดยสวัสดิ การที่ ดี นั้นจะเป็ น
แรงจูงใจให้กบั บุคคลได้มีแรงในการทางานมากยิ่งขึน้
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7. การบริหารงาน ต้องบริหารโดยไม่เลือกข้างใดข้างหนึ่ง เช่น การรับคนเข้าทางาน
ตามความสามารถ และเหมาะสมแก่ตาแหน่ง รวมทัง้ มีการพิจารณาความดีความชอบด้วยความเป็ น
ธรรม ไม่ มี ระบบกลั่นแกล้งหรือข่มขู่ให้เกิดความหวาดกลัว ยิ่งไปกว่านั้นองค์กรจะต้องมี แผนงาน
โครงการและนโยบายที่มีประสิทธิภาพและสามารถสัมฤทธิ์ผลได้
8. ความมั่นคง โดยเฉพาะหากเป็ นองค์กรที่ ไม่ ล้มง่าย ๆ จะทาให้ผูน้ าเกิดความ
มั่นใจและมีกาลังใจที่จะช่วยสร้างสรรค์ให้บริษัทก้าวหน้ายิ่งขึน้ ไป
9. ความต้องการทางสังคม ต้องการให้ได้รบั การยกย่อง ชมเชย ปลอดภัย อยากมี
ความรัก
ปั จจัยกระตุน้ หรือปั จจัยจูงใจ (Motivation Factors) เป็ นปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับเนือ้ หา
ของงาน มี ส่วนช่ วยกระตุ้น ให้เกิ ดความรู ส้ ึกขยัน หรือ มี ชี วิตชี วาในการท างานก่อให้เกิด ความ
พึงพอใจในงานที่ทา ประกอบด้วย 5 ปัจจัย คือ
1. ความสาเร็จในงาน (Achievement) หมายถึง ความรูส้ ึกพึงพอใจและปลาบปลืม้
ใจในความสาเร็จของงาน เมื่อเขาได้ทางานหรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้เป็ นผลสาเร็จ
2. การยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การได้รบั การยกย่อง ชมเชย อหรือ
ได้รบั การแสดงความยินดีจากผูห้ ลักผูใ้ หญ่ ผูร้ ว่ มงาน หรือบุคคลอื่น ซึ่งก่อให้เกิดความภูมิใจ
3. ลักษณะของงาน (Work itself) หมายถึ ง ความยากง่ ายความน่ าสนใจ และ
ท้าทายความสามารถของงาน รวมทั้งงานที่ต้องใช้ความคิดริเริ่ม การวางแผนและประเมิ นผลหรือ
ปรับปรุงแก้ไข
4. ความรับ ผิ ด ชอบ (Responsibility) หมายถึ ง การที่ ให้โอกาสแก่ ผู้ท า งานได้
รับผิดชอบต่อการทา งานของตนอย่างเต็มที่ โดยไม่จาเป็ นต้องตรวจสอบหรือควบคุมมากเกินไป
5. โอกาสก้าวหน้าในงาน (Opportunity for Advancement) หมายถึ ง การได้รับ
การขึน้ เงินเดือนหรือการเลื่อนตาแหน่งให้สงู ขึน้ รวมทัง้ การมีโอกาสได้เพิ่มพูนความรูค้ วามสามารถใน
การทางาน
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ทฤษฎีการจูงใจของ Taylor
พรรณราย ทรัพย์ประภา (2529, น. 63) กล่าวว่า Taylor ได้ช่ือว่าเป็ นบิดาของ การ
จัด การทางวิ ท ยาศาสตร์ “The Father of Scientific Management” เนื่ อ งจากเป็ น คนแรกที่ ไ ด้
เสนอแนะหลั ก จู ง ใจให้ ค นท างานที่ เ รี ย กว่ า “การจั ด การทางวิ ท ยาศาสตร์” ( Scientific
Management) ซึ่งถือว่าเป็ นการบริหารที่มีหลักเกณฑ์ ทฤษฎีของ Taylor เป็ นที่ยอมรับและยึดถือ
ปฏิบตั ิต่อมาเป็ นเวลานาน Taylor ได้ตงั้ ข้อสังเกตว่า ระบบการให้ผลตอบแทนในขณะนัน้ มิได้เป็ น
ระบบของการให้ผลตอบแทนที่กาหนดขึน้ มาสาหรับบุคคลที่มีผลผลิตสูง นั่นคือ คนงานที่มีผลผลิต
สูงได้รบั ค่าตอบแทนเท่ากับผูท้ ่ีมีผลผลิตต่า Taylor เชื่อว่าคนงานที่มีผลผลิตสูงเห็นว่าผลตอบแทน
ของเขา เท่ากับคนงานที่มี ผลผลิตต่าแล้ว คนงานที่มีผลผลิตสูงจะลดการผลิตของเขาลงทันที จาก
ข้อสังเกตนีเ้ อง ทาให้ Taylor เสนอแนะระบบของการให้ผลตอบแทนที่ขนึ ้ อยู่กบั ผลผลิตของคนงาน
แต่ละคนขึน้ มา
ระบบการจ่ายผลตอบแทนของ Taylor มีลกั ษณะพิเศษ คือ จะมีอัตราผลตอบแทน
ต่อหน่วยเป็ นสองอัตรา กล่าวคือ อัตราหนึ่งจะใช้กบั ระดับของผลผลิตที่ยงั ไม่ถึงมาตรฐาน และอีก
อัตราหนึ่งจะใช้กับระดับของผลผลิตที่เท่ากับมาตรฐานหรือสูงกว่า ทฤษฎีการจูงใจในสมัยเดิม
มักจะตัง้ อยู่บนสมมติฐานที่ว่า เงินเป็ นตัวจูงใจต่อผลตอบแทนทางด้านการเงินจึงมีความสัมพันธ์
โดยตรงกั บ ผลการปฏิ บั ติ ง าน และถ้ า ผลตอบแทนที่ เป็ นเงิ น สู ง เพี ย งพอแล้ว คนงานจะมี
ความสามารถในการผลิตมากขึน้
นอกจากนี ้ Taylor ยได้กาหนดมาตรฐานที่เหมาะสมสาหรับการปฏิบตั ิงานด้วยการ
แยกงานออกเป็ น ส่ ว น ๆ และท าการวัด ระยะเวลาในการใช้ท างานแต่ ล ะส่ ว นให้ เพื่ อ เกิ ด
ความสาเร็จว่าจะต้องใช้เวลาเท่าไร แนวทางของทฤษฎีของ Taylor ตัง้ อยู่บนสมมติฐานที่เกี่ยวกับ
ตัวบุคคลในที่ทางาน ดังนี ้
1. ปั ญ หาของความไม่ มี ประสิทธิ ภาพ จะเป็ นปั ญ หาอย่างหนึ่ งของฝ่ ายบริหาร
มิใช่ปัญหาของคนงาน
2. คนงานจะมีความรู ส้ ึกในทางที่ผิด ในกรณี ท่ีว่าถ้าพวกเขาทางานรวดเร็วเกินไป
พวกเขาจะกลายเป็ นคนว่างงาน
3. คนงานมีแนวโน้มตามธรรมชาติท่จี ะทางานโดยไม่ใช้ความสามารถเต็มที่
4. หน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ ายบริหาร คือ การหาคนทางานให้เหมาะสมกับงาน
อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ และท าการฝึ กฝนอบรมด้วยวิธี การที่มี ประสิ ทธิ ภาพมากที่สุดที่ จะ
นามาใช้ประโยชน์ในการทางาน
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5. ผลการปฏิ บัติ งานนั้นควรจะเกี่ ยวพันโดยตรงกับระบบของผลตอบแทน หรือ
ระบบจ่ายผลตอบแทนของผลผลิต Taylor มีความเชื่อว่าประสิทธิภาพของพนักงานจะสูงขึน้ ถ้ามีการ
จูงใจให้พนักงานด้วยการจ่ายผลตอบแทนต่อหน่วย และการออกแบบงานให้มีวิธีการที่ดีท่สี ุด
ทฤษฎี ข อง Taylor ดั ง กล่ า วนี ้ เป็ น แนวทางที่ ผู้บ ริห ารน าไปใช้ม าเป็ น เวลานาน
พอสมควรจนกระทั่งผูบ้ ริหารส่วนใหญ่เริ่มยอมรับว่าแนวทางนีม้ ีขอ้ เสียหลายประการด้วยกัน ซึ่ง
พอสรุปได้ดงั นี ้
1.การที่มีทัศนะเกี่ยวกับบุคคลที่มีความไม่ชอบในการปฎิบตั ิงานั้น จะต้องปฎิบัติ
โดยใช้เงินอย่างเดียว จึงไม่ถกู ต้อง แต่หากสามารถ กระทาโดยใช้ใจเป้นแรงจูงใจในการกระทา
2. คนงานมักจะถูกฎิบัติโดยการทาอย่างอื่น อีกหลายอย่างแทนที่จะเป็ นเงินแต่
เพี ยงอย่างเดียว สิ่งเหล่านี ้ ได้แก่ ความสาเร็จ การยกย่องนับถื อ ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานหรือ
โอกาสของการพัฒนาและความเจริญงอกงามส่วนบุคคล เป็ นต้น
จากแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ แรงจู ง ใจในการปฎิ บั ติ ง านนั้ น สามารถสรุ ป ได้ ว่ า จะมี
องค์ประกอบส าคัญ คือ เงินเดือนสวัสดิการ สภาพการทางาน การปกครอง นโยบายการบราร
ความสาเร็จการทางาน ความรับผิดชอบ และความเจริญก้าวหน้า
2.7 แรงจูงใจการใช้เวลาว่าง
แรงจูงใจการใช้เวลาว่าง (LM) หมายถึงความต้องการแรงขับในการแสวงหากิจกรรม
การใช้เวลาว่ า ง (Rageb, 2012, p. 295) จากการศึ ก ษาของ Beggs and Ekin (2010) พบว่ า
มาตราวัดของแรงจูงใจการใช้เวลาว่างมีความสัมพันธ์ทางสถิติกบั ความพึงพอใจการใช้เวลาว่าง
Crandall (1980) ซีใ้ ห้เห็นว่าวิธีกาหนดแรงจูงใจการใช้เวลาว่างนัน้ วัดความต้องการ
(Needs) หรือความพึ่งพอใจโดยตรง ความต้องการเข้าร่วมการใช้เวลาว่างมี ความสัม พันธ์กับ
ความสนุกสนานและหลีกหนีจากชีวิตประจาวัน และการต้องกาการพักผ่อน
London et al. (1977) จาแนกมิติของแรงจูงใจการใช้เวลาว่างที่แฝงได้แก่ การให้ผล
สะท้อนกลุ่ม การเชื่อมประสานและการเข้าร่วม Richard and Howard (1979) พบปัจจัยที่มีผลต่อ
แรงจูงใจการใช้เวลาว่าง 10 ประการดั้งนี ้ การมี สัจ จะแห่งตนเอง ความเป็ นเพื่อน พลังอานาจ
การชดเชย ความปลอดภัย การให้บริการแก่สงั คม สุนทรียภาพทางสติปัญญา การออกกาลังกาย
การรักในศักดิศ์ รี และการความคุมตนเอง
ศั ก ดิ์ ภั ท ร์ เฉลิ ม พุ ฒิ พ งค์ (2549) การใช้เวลาว่ า งนั้น เป็ น สิ่ ง ผสมไปกับ วิ ถี ชี วิ ต
จนบางคนไม่อาจแยกได้ การศึกษาการใช้เวลาว่างเป็ นกระบวนการหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้างความรู ้
ให้เล็งเห็นความสาคัญของการใช้เวลาว่าง ประโยชน์ของการใช้เวลาว่าง ดัง้ นัน้ กระบวนการศึกษา
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การใช้เวลาว่างที่ทรงคุณ ค่าและมีความหมายส่งผลในการพัฒ นาสังคม พัฒ นาอารมณ์ พัฒ นา
ร่างกายและปั จจัยด้านอื่น ๆ ดัง้ นัน้ สรุปได้ว่า การศึกษาการใช้เวลาว่าง เป็ นศาสตร์ความรูพ้ ืน้ ฐาน
ที่สาคัญที่ประชาชนทุกคนควรเตรียมพร้อมทัง้ ด้านความรู แ้ ละทักษะในการใช้เวลาว่าง และจะมี
ส่วนช่วยในการขับเคลื่อนองค์ประกอบที่สาคัญสูก่ ารมีครุ ภาพชีวิตที่ดี
Eills (1973, as cited in Ragheb, 2012, pp. 302-303)ได้กล่าวว่า แรงจูงใจการใช้
เวลาว่างเป็ นแรงขับในตัวบุคคลในกิจกรรมการใช้เวลาว่าง การท่องเที่ยว นันทนาการ ออกกาลัง
กาย และการเล่น ส่วนการใช้เวลาว่างเป็ น สิ่ ง ที่แ สดงให้เห็ น คุณ ค่าในโครงสร้างของแรงจุงใจ
(Ragheb,2012:302-303)
Beard and Witt (1984, as cited in Ragheb, 2012, pp. 302-303) ได้ก าหนด 4
องค์ประกอบหลักของแรงจูงใจได้แก่ สติปัญญา (จิตใจ) สังคม ความสามารถ (สรีระร่างกาย) และ
หลีกเลี่ยงการกระตุน้ ซึ่งพืน้ ฐานในการศึกษาค้นคว้าเป็ นใน 3ลาดับ แรกรวมเป็ นหนึ่งในโครงสร้าง
การกระตุน้
Eills and Witt (1984 as cited in Ragheb, 2012, pp. 302 – 303) ได้ ก ล่ าวถึ ง
โครงสร้างการวัดแรงขับมาจากการมีอิสระในการใช้เวลาว่าง 4 ประการได้แก่ 1) ความสามารถใน
การรับรู ้ 2) ความสามารถในการควบคุมตนเอง 3) แรงจูงใจภายใน และ 4) ความสนุกสนาน
Wessinger and Bandalos ( 1995 as cited in Ragheb, 2012, pp. 302-303)
กล่าวว่า สัญชาตญาณแรงจูงใจการใช้เวลาว่างมี 4ระดับดังนี ้
1. การยับยัง้ ควบคุมตนเอง
2. ความสามารถ
3. ความรับผิดชอบ
4. สิ่งกระตุน้
สรุปได้ว่าแรงจูงใจการใช้เวลาว่างนัน้ จะต้องมีแรงขับฝนการแสวงหากิจกรรมการใช้
เวลาว่างและยัง ต้อ งมี ความพึ่ ง พอใจเนื่ อ งจากเป็ น การหลี กหนี จ ากการใช้ชี วิตประจ าวันและ
การพักผ่อนอย่างแท้จริง
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2.8 การวัดแรงจูงใจ
ดีชี และไรอัน (Deci and Ryan, 1990) ได้พฒ
ั นาทฤษฎีการประเมินทางการคิดของ
แรงจูงใจ จากแนวคิดนีด้ ีซีและไรอันได้พฒ
ั นาการวัดคุณลักษณะเพื่อประเมินสาเหตุของพฤติกรรม
ของผูใ้ หญ่ ชื่อ General Causality Orientation Scaie ซึ่งประกอบด้วยมาตรการย่อย 3 มาตรการ
ที่มีการให้คะแนนเป็ นอิสระต่อกัน ได้แก่
(1) มาตราวัดความเป็ น ตั วเอง (autonomy oriention) บุ คคลที่ ได้คะแนนสุ งใน
มาตรานีเ้ ป็ นผูม้ ีประสบการณ์เลือกสูงที่เกี่ยวข้องกับการริเริ่มและกาหนดพฤติกรรมของตนเอง บุคคล
เหล่ า นี ้ เชื่ อ ว่ า ตั ว เองเป็ นจุ ด เริ่ ม ต้ น (Origins) ของพฤติ ก รรมในระบบของเดอเดอซาร์ม ส์
(deCharm,1968) ซึ่งหมายความว่าบุคคลเหล่านีม้ ีการรับร้สาเหตุมาจากภายในตัวเอง
(2) มาตรการควบคุม (control oriention) บุคคลที่ได้คะแนนสุงมองในมาตรานีม้ อง
โลกซึ่งอาจจะเป็ นสภาพแวดล้อมหรือสิ่งที่อยู่ในตัวเองเป็ นสิ่งที่ควบคุมพฤติกรรมของบุคคลเหล่านีใ้ น
ระบบของเดอซาร์มส์ คือ การจองจาผลลัพธ์ (pawn)
(3) มาตราที่ ไม่ ใช่ ส่ วนบุ ค คล (impersonal oriention) บุ ค คลที่ ได้ค ะแนนสุ งใน
มาตรานีม้ ีประสบการณ์ว่าพฤติกรรมของเขาอยู่นอกเหนือการควบคุมของเขา เหมือนถูกจานา
ดีซี และไรอัน ไม่ ได้เสนอมาตราการวัด ของเข้าว่าเป็ น การวัด แรงจูงใจภายในและ
ภายนอก แต่ดีซีและไรอันได้พยากรร์ความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุและแรงจูงใจภายใน-ภายนอก
โดยเสนอแนะว่าบุคคลที่มี แนวทางเป็ นตัวของตัวเองมักจะถูกจูงใจภายใน และบุคคลที่มี แนว
ทางการควบคุมมักจะถูกจูงใจภายนอก เช่นเดียวกับบุคคลที่มีแนวทางที่ไม่ใช่ส่วนบุคคลมักจะถูก
จูงใจภายนอกถึงแม้ขอ้ มูลในส่วนนีย้ งั ไม่ชดั เจนนัก
อรพินทร์ ชูชม และคณะ (2542) ได้สร้างแบบวัดแรงจูงใจภายในที่สร้างขึน้ เพื่อวัด
พฤติกรรมต่าง ๆ ที่แสดงออกถึงลักษณะของการที่บุคคลมีแรงจุงใจภายโดยสร้างแบบวัดแรงจูงใจ
ภายในที่ประกอบด้วย 5ด้าน ได้แก่ ความต้องการสิ่งที่ทา้ ทาย ความสนใจ- เพลิดเพลิน ความเป็ น
ตัวของตัวเอง ความต้องการมีความสามารถและความมุ่งมั่น ซึ่งแบ่งมาตรประมาณค่า 5 ระดับ
ตัง้ แต่ระดับ จริง ค่อนข้างจริง ไม่แน่ใจ ค่อนข้างไม่จริง และไม่จริงตามลาดับ มีค่าความเชื่อมั่น
แบบคงที่ภายในด้วยสัมประสิทธิ์อลั ฟา ค่าความเชื่อมั่นที่ .83
แบร์และราเกส Bearb and Ragheb (1983) ได้พฒ
ั นา Scale เครื่องมือสาหรับใช้วดั
แรงจู ง ใจในการใช้เ วลาว่ า ง จากปั จ จั ย ในการวิ เคราะห์ พบว่ า แรงจู ง ใจในการใช้เวลาว่ า ง
แบ่งออกเป็ น 4 ปั จจัยหลักใหญ่ ๆ โดยทาการรวม 48 ข้อ ให้อยุ่ใน 4 ปัจจัยหลักของแรงจูงใจการใช้
เวลาว่าง
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ประกอบด้วย
1.ด้านสติปัญญา
2.ด้านสังคม
3.ด้านความสามารถ ความชานาญ
4.ด้านสภาวะกระตุน้ – การหลีกเลี่ยง
สาหรับส่วนปั จจัยด้านสติปัญญา นัน้ การประเมินแรงจูงใจการใช้เวลาว่างของแต่ละ
บุคคลคือ แรงจูงใจการมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมต่าง ๆ ในเวลาว่าง มีกิจกรรมที่ทาเกี่ยวกับด้าน
จิตใจ เช่น การเรียนรู ้ การค้นพบ การสารวจ การคิดค้น และการจิตนาการ เป็ นต้น
ด้านสังคม พบว่า แรงจูงใจในการมี ส่วนร่วมมักเกิดจากเหตุผลทางสังคม ทั้งยัง
รวมถึงปัจจัยความต้องการมิตรภาพและการต้องการความเครพจากผูอ้ ่นื
ด้านความสามารถและความช านาญนั้ น สัม พั น ธ์กั บ กิ จ กรรมเพื่ อ ท าให้เกิ ด
ความสาเร็จ ความท้าท้ายและ การแข่งขัน
ด้านสภาวะกระตุน้ – การหลีกเลี่ยง พบว่าการประเมินแรงจูงใจในการใช้เวลาว่าง
เป้นแรงผลักดันให้เกิดการหนีและออกจากสถานการณ์ท่มี ีการกระตุน้ ในชีวิตสูง
แบร์และราเกส Bearb and Ragheb (1983) ได้ให้รายการแรงจูงใจการใช้เวลาวาง
แบ่งออกเป็ น 4 ปัจจัยดังนี ้
1.ด้านสติปัญญา
1.1 .ใช้อธิบายความสนใจในตัวบุคคล
1.2 .ใช้คน้ หาสภาวะการะตุน้
1.3. สร้างสิ่งที่มีความหมายให้กบั ตัวเอง
1.4. เรียนรูส้ ิ่งที่อยู่รอบตัวเอง
1.5. เพื่อตอบสนองความต้องการด้านความอยากรู ้
1.6. สารวจความคิดใหม่ๆ
1.7. เรียนรูเ้ กี่ยวกับตัวเอง
1.8. อธิบายความรูต้ วั เอง
1.9. ค้นพบสิ่งใหม่ๆ
1.10. ทาให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
1.11. ทาให้เกิดต้นฉบับ
1.12. ทาให้เกิดการใช้จิตนาการ
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2.ด้านสังคม
2.1 .ทาให้เกิดสิ่งอื่น
2.2 .เพื่อสร้างมิตรภาพกับบุคคลอื่น
2.3. มีปฎิสมั พันธ์กบั บุคคลอื่น
2.4 พัฒนามิตรภาพให้แน่นแฟ้น
2.5. เพื่อพบปะสิ่งใหม่ๆ และผูค้ นหลากหลาย
2.6. เพื่อช่วยเหลือผูอ้ ่นื
2.7. เป็ นตัวอย่างในการกระทาสิ่งดีๆ
2.8. แลกเปลี่ยนความคิด ความรูส้ กึ หรือทักษะต่างๆ ต่อผุอ้ ่นื
2.9. เพื่อจูงใจผูอ้ ่นื
2.10. ทาให้เกิดความาสามารถและทักษะทางสังคม
2.11. ได้รบั ความรูส้ กึ มีสว่ นร่วม
2.12. ได้รบั ความเคารพจากผูอ้ ่นื
3. ด้านความสามารถ ความขานาญ
3.1 .รับรูถ้ ึงความรูส้ กึ ในการประสบผลสาเร็จ
3.2 .มองเห็นความสามารถของตนเอง
3.3. เพื่อท้าทายความสามารถของฉัน
3.4. เพราะฉันสนุกในความเชี่ยวชาญในสิ่งที่ทา
3.5. เพื่อทาในสิ่งเหล่านัน้ ให้ดี
3.6. พัฒนาทักษะและความชานาญในการทาสิ่งเหล่านัน้
3.7. เพื่อแข่งขันกับผูอ้ ่นื
3.8. ทาให้เกิดการตื่นตัว
3.9. พัฒนาทักษะและความสามารถ
3.10. เพื่อรักษารูปทรงของร่างกาย
3.11. เพื่อใช้ความสามารถทางกายของฉัน
3.12. เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
4. ด้านภาวะกระตุน้ หลีกเลี่ยง
4.1 อยู่ในบรรยากาศเงียบสงบ
4.2 หลีกเลี่ยงบริเวณผูค้ นหนาแน่น
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4.3. เพื่อก้าวไปอย่างช้า ๆ
4.4 .เพราะบางเวลาชอบอยู่คนเดียว
4.5. ผ่อนคลายร่างกาย
4.6. ผ่อนคลายจิตใจ
4.7. หลีกเลี่ยงสภาวะที่รีบเร่งวุ่นวายในกิจกรรมประจาวัน
4.8. เพื่อพักผ่อน
4.9. ผ่อนคลายความตึงเครียด
4.10. เพื่อทาบางสิ่งให้ง่ายขึน้
4.11. ทาให้เกิดอิสระแก่ตวั เอง
4.12. หลีกเลี่ยงภาระหน้าที่ท่รี บั ผิดชอบในชีวิตแระจาวัน
3.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสวนสาธารณะ
3.1 ความหมายของสวนสาธารณะ
ธนิต วงศ์ศรีธลาลัย (2544, น. 14) ได้ให้ความหมายว่าเป็ นสถานที่จดั สร้างขึน้ โดยรัฐ
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็ นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจผ่อนคลายความตึงเครียดและยังเป็ นสถานที่ออก
กาลังกายของประชาชนโดยไม่มีการเก็บค่าบริการใด ๆ สวนสาธารณะนัน้ จะต้องมีการจัดการภูมิ
ทัศน์ (Landscape) เพื่อให้เกิดความสวยงามร่มรื่น และยังมีสิ่งอานวยการความสะดวกเพื่อการ
พักผ่อนหย่อนใจและตอบสนองความต้องการของประชาชนผูม้ าใช้บริการ ซึ่งประกอบไปด้วย
สนามหญ้า สระนา้ ต้นไม้ ทั้งประเภทไม้ดอก ไม้ประดับ และที่น่ ังเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ และ
การออกกาลังกายของประชาชน
อาภาพันธ์ เนื่องสุวรรณ (2546, น. 4) ได้ให้ความหมายว่าสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
พืน้ ที่ออกกาลังกายและเป็ นพืน้ ที่ศึกษาธรรมชาติ ที่มีการจัดแต่งสภาพภูมิทัศน์ไว้อย่างสวยงาม
และพร้อมเพียง ประชาชนไม่ตอ้ งเสียค่าตอบแทนใด ๆ และยังสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ได้อย่าง
เท่าเทียมกันโดยมีสิ่งอานวยความสะดวกไว้บริการ
อติพร พรหมทะสาร (2543) กล่าวว่า สวนสาธารณะ หมายถึง พืน้ ที่ท่จี ดั สร้างขึน้ โดย
รัฐและท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนได้มาพักผ่อนหย่อนใจและผ่อนคลายความเมื่อยล้าและความตึง
เครียดที่เกิดจากการทาภารกิจประจาวัน เช่น การเดินเล่น การพักผ่อน การอ่านหนังสือ ออกกาลัง
กาย หรือการเล่นกีฬา เป็ นต้น โดยไม่คิดค่าตอบแทน สามารถเข้าไปใช้บริการได้ตลอดเวลาที่เปิ ด
ทาการ ภายในบริเวรสวนจะมีการจัดระเบียบและตกแต่ง ไว้สวยงามด้วยต้นไม้ดอกไม้ และยังมี
ความ ร่มรื่น พร้อมทัง้ สิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ไว้บริการ เช่นห้องนา้ แสงไฟ เป็ นต้น
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วิพงษ์ชยั ร้องขันแก้ว (2557) กล่าวว่า สวนสาธารณะเป็ นแหล่งนันทนาการในชุมชน
เป็ นสถานที่ท่ีพกั ผ่อนหย่อนใจและประกอบกิจกรรมนันทนาการต่างๆ โดยรัฐเป็ นเจ้าของหรือสร้าง
โดยภาคเอกชนแล้วมอบให้แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย โดยไม่มีการเก็บค่าบริการใดๆ และมีการ
ตกแต่งพืน้ ที่ไว้อย่างสวยงามประกอบด้วย ต้นไม้ ทัง้ ไม้ด อก ไม้ประดับ สระนา้ สนามหญ้า พร้อม
กับสิ่งอานวยความสะดวกไว้คอยบริการแก่ประชาชน ดังนั้นจึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่นักนันทนาการ
จะต้องพัฒนาสวนสาธารณะเป็ นแหล่งนันทนาการที่มีความพร้อม สามารถดึงดูดคนมาทากิจกรรม
นันทนาการและต้องอาศัยกระบวนการจัดการพื ้นที่ทางนันทนาการที่มี ประสิทธิภ าพ ซึ่งได้แก่
สนามเล่น สนามกี ฬ า สระว่ายนา้ ลานอเนกประสงค์ ฐานการออกกาลังกาย พิพิธ ภัณ ฑ์ และ
บริเวณพักผ่อนหย่อนใจ เพื่อให้สวนสาธารณะมีความพร้อมให้บริการแก่คนในชุมชน
ดังนัน้ จึงสรุปได้ว่า สถานที่ท่สี ร้างขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้เป็ นที่พกั ผ่อนหย่อนใจ
สาหรับประชาชน ทั่วไป และเป็ นที่ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเดินเล่น การพักผ่อน การออก
กาลังกาย โดยมี การจัดแต่งบริเวณไว้อย่าง สวยงาม พร้ อมกับสิ่งอานวยความสะดวกไว้ คอย
บริการแก่ประชาชน
3.2 ประเภทของสวนสาธารณะ
มี ห ลายหน่ วยงานได้แบ่ งประเภทของสวนสาธารณะไว้หลายรู ป แบบ ส านักงาน
สวนสาธารณะ ส านักสิ่ ง แวดล้อม กรุ งเทพมหานคร ได้แบ่งสวนสาธารณะตามลักษณะ พืน้ ที่
วัต ถุ ป ระสงค์ข องการใช้พื ้น ที่ โดยแบ่ ง ประเภทของสวนสาธารณะออกเป็ น 6 ประเภท ดั ง นี ้
(สานักงานสวนสาธารณะ. 2546).
1.2.1 สวนหย่อมขนาดเล็กย่านชุมชน หรือสวนใกล้บ้าน (Pocket Park หรือ Mini
Tot Park) มี ขนาดพื น้ ที่ ไม่ เกิน 2 ไร่ รัศมี การให้บริการในวงรอบประมาณ 1 กิโลเมตร ให้บริการใน
ระยะเดินเข้าถึงใช้เวลา 5-10 นาทีอาจอยู่ระหว่างอาคารใช้เป็ นสนามเด็กเล่น สถานที่ออกกาลังกาย
และพบปะสังสรรค์ของประชาชนทุกวัย
1.2.2 สวนหมู่บา้ น สวนละแวกบ้าน (Neighborhood Park) มีขนาดพืน้ ที่มากกว่า
2 ไร่แต่ไม่เกิน 25 ไร่ รัศมีการให้บริการในวงรอบประมาณ 1-3 กิโลเมตร เป็ นสวนสาหรับผูอ้ ยู่อาศัย
ละแวกนัน้ มีสิ่งอานวยความสะดวกมากกว่าสวนระดับ 1
1.2.3 สวนชุ ม ชน (Community) มี ขนาดพื ้น ที่ มากกว่ า 25 ไร่แต่ ไม่ เกิ น 125 ไร่
รัศมี การให้บริการในวงรอบประมาณ 3-8 กิโลเมตร มีสิ่งอานวยความสะดวกมากกว่าสวนระดับ 1
และ 2 มีท่ีเล่นกีฬา พืน้ ที่พกั ผ่อนชมธรรมชาติท่ีสวยงาม
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1.2.4 สวนสาธารณะขนาดกลาง สวนระดับเขตหรือย่า น (District Park) มีขนาด
มากกว่า 125-500 ไร่ การให้บริการในวงรอบมากกว่า 8 กิโลเมตร ให้บริการทัง้ ผูเ้ ดินเท้า เข้าถึงและผู้
อยู่ในระยะไกล เดินทางเข้าถึงด้วยระบบขนส่งมวลชนหรือรถยนต์ มีสิ่งอานวยความ สะดวกที่ไม่มีใน
สวนระดับทที่ 1, 2, 3 เช่น ที่ปิคนิค ลานเอนกประสงค์และบริเวณที่มีลกั ษณะเฉพาะ เช่น บึงนา้ ลา
ธาร สวนดอกไม้ขนาดใหญ่
1.2.5 สวนสาธารณะขนาดใหญ่ (Metro Park) หรือสวนสาธารณะระดับเมือง (City
Park) มีขนาดพืน้ ที่มากกว่า 500 ไร่ รัศมีการให้บริการในวงรอบแก่คนทัง้ เมือง และในพืน้ ใกล้เคียงใน
เขตอิทธิพลของเมือง มีลานกว้างเพื่ อจัดงาน ผูใ้ ช้บริการเดินทางมาจากทั่วกรุ งเทพมหานครและใช้
เวลาพักผ่อนมากกว่าครึง่ วันมีกิจกรรมหลายหลากดึงดูดความสนใจนอกเหนือจากสวนระดับล่าง
1.2.6 สวนถนน (Street Park) ความกว้างของพืน้ ที่ไม่นอ้ ยกว่า 3 เมตร ความยาวไม่
จากัด แบ่งเป็ น 3 ประเภท คือ สวนไหล่ทาง สวนเกาะกลางถนน และสวนทางแยก 1.2.7 สวนเฉพาะ
ทาง หรือสวนเอนกประสงค์ (Special Purpose Park) ไม่จากัด ขนาดพืน้ ที่ เช่น สวนประวัติศาสตร์
สวนวัฒนธรรม สวนสนามกีฬา
สานักผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้แบ่งประเภทของสวนสาธารณะออกเป็ น 6
ประเภท โดยแบ่งตามลาดับขัน้ ของสวนสาธารณะ (สานักผังเมือง. 2537) ดังนี ้
1. สวนระดับละแวกบ้าน (Neighborhood Park)
2. สวนระดับชุมชน (Community Park)
3. สวนระดับย่าน (District Park)
4. สวนระดับเมือง (City Park)
5. สวนระดับภาค (Regional Park)
6. พืน้ ที่สีเขียวอื่น
เดชา บุญคา้ (2544) ได้กล่าวว่าการจัดระดับของสวนสาธารณะ โดยการจาแนกตาม
ประโยชน์การใช้สอย
1. สวนสาธารณะระดับชุมชน ส่วนใหญ่จะอยู่ในย่านพักอาศัย การเข้าถึงที่สะดวก
และปลอดภัย จึงเป็ นสิ่งสาคัญของผูใ้ ช้ เพื่อให้ผูใ้ ช้งานที่มีเวลาว่างสามารถเข้าใช้ได้ตลอดเวลา ผูใ้ ช้
ส่วนใหญ่จึง เป็ นเด็ก วัยรุ่น แม่บา้ น จึงควรจัดให้มีสนามเด็กเล่นกระจายอยู่ตามจุดต่าง ๆ ในชุมชน
ซึ่งใน 1 ชุมชน อาจมี จานวนมากกว่า 1 แห่งขึน้ ไปอยู่ท่ีขนาดชุมชน การสร้างสวนสาธารณะระดับ
ชุมชน จะเน้นให้มีลานกีฬาในการทากิจกรรมนันทนาการสาหรับวัยรุน่ การให้มากที่สดุ เพื่อส่งเสริมให้
เด็กและเยาว์ชน ใช้เวลาว่างในการ พัฒนาร่างกาย และจิตใจได้อย่างเหมาะสม
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2. สวนสาธารณะระดับเมือง เป็ นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซึ่งมีองค์ประกอบมาก
ใหญ่ กว่า สวนสาธารณะ ระดับชุมชน ผู้ใช้งานจะเข้ามาจากหลายส่วนของพื ้นที่ เพื่อทากิจกรรม
นันทนาการ และพักผ่ อนหย่อนใจ ผู้ใช้งานมักจะมากับครอบครัว หรือมาเป็ นกลุ่ม ใช้งานอยู่ ใน
สวนสาธารณะเป็ นเวลานาน สวนสาธารณะระดับเมืองคนอยู่เยอะน้อยกว่ากว่าสวนระดับชุมชน เน้น
กิจกรรมให้ทามากว่าสวนสาธารณชุมชน
3. สวนสาธารณะลักษณะพิเศษ จะเป็ นสวนสาธารณะที่มีผูค้ นหลากหลายเข้ามา
ใช้บริการ โดยจะมีลกั ษณะพิเศษ เช่น สวนสัตว์ สวนพฤกษศาสตร์ เป็ นต้น
4. สวนสาธารณะขนาดหย่ อมในเมือง มักจะพบได้ท่ีย่านการค้าหรือย่านธุรกิ จ
สาคัญๆ นอกเหนือจากย่านพักอาศัยส่วนมากจะมีขนาดปานกลางไปจนถึงขนาดเล็ก มีการใช้งานใน
ระยะเวลา สัน้ ๆ ซึ่งเป็ นพืน้ ที่ระดับเล็กในการแวะมาพบปะ สังสรรค์สของคนกลุม่ คน
5. วนอุทยาน อุทยานประวัติศาสตร์และอุทยานแห่งชาติ เป็ นสวนสาธารณะจะมีสิ่ง
พิ เศษเฉพาะตั ว ที่ เป็ นสิ่ ง ดึ งดู ดความสนใจ เช่ น มี ความสวยงามตามธรรมชาติ เป็ นพื ้น ที่ ท่ี มี
ความส าคัญ ทางประวัติ ศาสตร์ และให้ความรู ส้ ึกที่ แปลกใหม่ ในสิ่ งที่ พ บเห็ น โดยปั จจุบันพื ้นที่
ดังกล่าวได้รบั ความสนใจจากนักท่องเที่ยวทัง้ ใน และนอกพืน้ ที่ ซึ่งพืน้ ที่ บางแห่งได้ถูกพัฒนาให้เป็ น
แหล่งท่องเที่ยวจากธรรมชาติ และมีผเู้ ข้าไป พักผ่อนในวันหยุดกับครอบครัวหรือกลุ่มคนเป็ นจานวน
มาก
ดังนัน้ จึงสรุปได้ว่า ประเภทของสวนสาธารระนัน้ จะแบ่งตามขนาดพืน้ ที่ หรืออาจจะ
แบ่งตามลักษณะการใช้งาน เช่นสวนสาธารณะหมู่บา้ น จะเป็ นแหล่งที่ประชาชนภายในชุมชนใช้
เป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจและคลายเครียดด้วยการ เล่นกี ฬาหรือทากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม
ให้เด็กและเยาว์ชน และคนทุกเพศทุกวัย ได้ใช้เวลาว่างในการ พัฒนาร่างกาย และจิตใจได้อย่าง
เหมาะสม ด้วยการออกกาลัง (Active) และการพักผ่อน (Passive) ดังนั้นจึง ประชาชนสามารถ
เข้าถึงด้วยการเดินเท้า หรือมีการควบคุมปริมาณรถยนต์
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3.3 คุณค่าของสวนสาธารณะ
เพิ่มศักดิ์ วรรลยางกูร (2547: 143) ได้กล่าวถึง คุณค่าของสวนสาธารณะไว้ว่า
1. เป็ นสถานที่ให้คนใช้สร้างความสมบูรณ์ให้แก่ คนในชุมชนทั้งทางร่างกายและ
จิตใจ
2. เป็ นสถานที่ ป้ องกันการบุ กรุ กท าลายธรรมชาติ ขณะเดี ยวกันก็ เป็ นสถานที่
ส่งเสริมให้มีธรรมชาติท่สี มดุลกันเอง
3. เป็ นสถานที่กระตุน้ ให้มีการศึกษาที่ดีขนึ ้ รวมทัง้ ช่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ
ในทางที่ถกู ต้อง
จากการศึ ก ษาเอกสารทางวิ ช าการและงานวิ จัย ในเรื่ อ งสวนสาธารณะ พบว่ า
สวนสาธารณะมีคณ
ุ ค่าต่อประชาชนและชุมชน ดังนี ้ (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2548; วิ
พงษ์ชยั ร้องขันแก้ว. 2550)
1. สวนสาธารณะเป็ นสถานที่ท่ีทาให้เกิดความสมดุลระหว่างธรรมชาติและชุมชน
ทาให้ในชุมชนมี พืน้ ที่สีเขียว เป็ นสถานที่ท่ีทาให้สิ่งมีชีวิตไม่ ว่า คน สัตว์ พืช และระบบนิเวศต่างๆ
สามารถด ารงอยู่ และพึ งพาอาศั ยกัน ต่ อไปได้ และท าให้คนได้อยู่ ใกล้ชิ ดธรรมชาติ นอกจากนี ้
สวนสาธารณะยังเป็ นแหล่งอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ ดิน นา้ อากาศ สัตว์ และพืช ไม่ให้ถูก
ทาลาย เป็ นที่ฟอกอากาศบริสทุ ธิ์ ป้องกันอากาศเสียให้แก่ชมุ ชนเมือง
2. สวนสาธารณะเป็ นสถานที่ทางธรรมชาติท่ีใช้พักผ่อนหย่อนใจจากการเรียนและ
การทางานเป็ นสถานที่ออกกาลังกาย และท ากิ จกรรมนันทนาการ สร้างความสมบูรณ์แก่ คนทั้ง
ร่างกายและจิตใจ เป็ นสถานที่ท่ที าให้คนเมืองได้สดู อากาศบริสทุ ธิ์
3. สวนสาธารณะเป็ นแหล่งการเรียนรูต้ ลอดชีวิตที่สาคัญของคนในชุมชนและสังคม
เป็ นสถานที่ ท่ี ท าให้คนได้เรียนรู จ้ ากธรรมชาติ และในพระราชบัญ ญั ติ การศึกษาแห่ งชาติ ได้จัด
สวนสาธารณะไว้เป็ นหนึ่งในแหล่งการเรียนรู ต้ ลอดชีวิต ซึ่งอยู่ในมาตรา 25 กล่าวว่า รัฐต้องส่งเสริม
การด าเนิ นงานและการจัดตั้งแหล่ งการเรี ยนรู ต้ ลอดชี วิ ตทุ กรู ปแบบ ได้แก่ หองสมุดประชาชน
พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศูนย์กีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู อ้ ่ืนอย่างเพี ยงพอและมี ประสิทธิ ภาพ
นอกจากที่ได้กล่าวมาในข้างต้นนัน้ สวนสาธารณะยังช่วยป้องกันทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป็ นประโยชน์
ต่อผูค้ นมิให้สูญไป มีท่ีว่างสาหรับปลูกต้นไม้ ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอากาศเสีย ช่วยให้คนได้สงั เกต
และใกล้ชิดกับธรรมชาติ รู ซ้ ึง้ ถึงความสวยงาม นอกจากนีส้ วนสาธารณะยังส่งผลดีต่อเศรษฐกิจใน
เมือง นอกจากค่าแรงงานที่จาเป็ นต่อการบารุ งรักษาสวนสาธารณะแล้ว รายได้ต่างๆ จะเกิดขึน้ จาก
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การขายอาหาร นา้ มันรถยนต์ อุปกรณ์ต่างๆ และเครื่องกีฬาเพื่อการพักผ่อน ตลอดจนการเก็บค่าผ่าน
ประตูช่วยทาให้ธุรกิจบางประเภทเติบโตขึน้ เช่น ธุรกิจผลิตเครื่องเรือใบ ธุรกิจนา้ อัดลม อื่นๆ เป็ นต้น
สิ่งเหล่านีส้ ามารถทาให้เมืองบางเมืองพึ่งพาตัวเองอยู่ได้ดว้ ยการท่องเที่ยวได้ สิ่งเหล่านีเ้ ป็ นเพียงส่วน
น้อยที่แสดงให้เห็นผลดีของการมีสวนสาธารณะที่ในชุมชน
3.4 คุณลักษณะทีด่ ีของสวนสาธารณะ
จรัสพิมพ์ บุญญานันต์ (2547) ได้กล่าวถึงเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบสวนสาธารณะที่
ดี สวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ประสบความสาเร็จนั้น การออกแบบต้องอาศัย
ความ ร่วมมือกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย ทาความเข้าใจถึงความต้องการของคนในชุมชน
และ หน้าที่ท่ีสวนสาธารณะจะให้บริการแก่กลุ่มคนเหล่านั้น สวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจใน ชุมชน เป็ นสถานที่สาคัญที่สามารถให้ผคู้ นได้เข้ามาพบประสบการณ์ท่แี ตกต่างจากใน
ชีวิตประจาวัน ได้พ บบรรยากาศที่เป็ นธรรมชาติและมุม มองที่สงบให้พืน้ ที่ในการทากิจกรรมที่
หลากหลาย เช่น เดิน หรือวิ่งออกกาลังกาย ดูนก รับประทานอาหารกลางวัน จิบกาแฟ หรือนั่ง
พักผ่อน
เอือ้ มพร วีสมหมาย (2527, น. 34-39) ได้กล่าวว่าลักษณะของสวนสาธารณะที่ดี
1. การให้ความสะดวกแกผูม้ าใช้งาน – มักมีป้ายติดเพื่อแสดงการบอกว่าทางเข้า
หรือทางออก มีแผนที่ หรือแผนผังแสดงขอบเขต และตาแหน่งต่าง ๆ ของ สวนสาธารณะเพื่อให้ผูม้ า
ใช้บริการสามารถทราบได้ว่าควรจะไปที่ใดก่อน - ถนนภายในสวนสาธารณะควรมี ขนาด ความกว้าง
ส่วนโค้ง และ สัดส่วนต่าง ๆ ตามมาตรฐานทั่วไป เพื่อให้ความปลอดภัยในการขับขี่ มีท่ีจอดรถ และ
ต้นไม้ท่ีร่มรื่น สองข้างทาง เพื่อความสบายใจแก่ผู้ใช้สถานที่ - มี ถังขยะ และห้องนา้ สาธารณะให้
เพียงพอต่อความต้องการ การเข้ามาใช้งานภายในพืน้ ที่ - มีศนู ย์ให้บริการสอบถามหรือให้คาแนะนา
และให้ความช่วยเหลือแก่ ผูท้ ่เี ข้ามาใช้บริการ
2. ให้ความปลอดภัย - การจัดเจ้าหน้าที่รกั ษาความปลอดภัย (ร.ป.ภ.) - แสงไฟที่
สว่างยามค่าคืนที่เพียงพอ - การเปิ ดทางเข้าออกเพียงทางเดียวเพื่อความปลอดภัย - การแจ้งเตือน
ทางสัญลักษณ์ต่างๆเพื่อกันอุบตั ิเหตุ เช่น ถนนลื่น หรือสัตว์ป่า - ท ารัว้ กั้นในบริเวณที่ปลอดภัย กั้น
ริมแม่ น้ าเมื่ อส่วนนั้นอยู่ใกล้สนาม เด็ กเล่น - แยกถนนและทางเดิ นอย่ างเด็ ดขาด - ส ารวจและ
ซ่อมแซมสถานที่และอุปกรณ์ต่าง ๆ อยู่เสมอ เช่น เครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น สะพาน เก้าอี ้ - ตรวจ
ตราสายไฟ และปลั๊กไฟ - ตัดแต่งต้นไม้ท่ีมีก่ิงแห้งตาย หรือแต่งพุ่มไม้เสมอ ไม่ให้ทึบจนเกินไป - ควร
มีหน่วยพยาบาล
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3. มีการดูแลรักษาที่ดี – ทาความสะอาดอย่างสม่าเสมอ เช่น เก็บขยะ กวาดถนน
กวาดสนาม เป็ นต้น - ตัดหญ้า ตัดแต่งทรงพุ่มต้นไม้ - ให้ปยุ๋ รดนา้ พรวนดิน และฉีดยากันโรคแมลง มีการปลูกต้นไม้ทดแทนไม้เดิมที่ตายไป หรือกาลังจะตาย - ซ่อมแซมอุปกรณ์ เช่น ท่าสีเก้าอี ้ ติดป้าย
หรือท ารัว้ ใหม่ - ชักชวนให้ประชาชนรู จ้ ักช่ วยกันรักษาความสะอาด – อนุรกั ษ์ สภาพแวดล้อมที่
สวยงามตามธรรมชาติไว้ให้ดียิ่งขึน้
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2548) ได้กล่าวถึงสวนสาธารณะที่ดีว่าควรมี
ลักษณะที่ดี 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการให้ความสะดวก ด้านความปลอดภัย ด้านการดูแลรักษา โดยทัง้
3 ด้านมีรายละเอียดดังนี ้
1. ด้านการให้ความสะดวก
1.1 มีปา้ ยบอกชื่อสวนสาธารณะบริเวณประตูทางเข้าทั่วไป
1.2 มีแผนที่หรือแผนผังแสดงขอบเขตและตาแหน่งของสวนสาธารณะ เพื่อให้ผู้
มาใช้บริการทราบว่าควรไปที่ใดก่อน
1.3 ถนนภายในสวนสาธารณะควรมี ขนาดความกว้าง ส่วนโค้ง และสัดส่วน
ตามมาตรฐานทั่วไป เพื่อให้ความปลอดภัยในการขับขี่ มีท่ีจอดรถ และมีตน้ ไม้ร่มรื่นสองข้างทาง เพื่อ
ความสวยงามและความสบายใจของผูใ้ ช้สถานที่
1.4 มีถงั ขยะ สุขาให้เพียงพอต่อความต้องการของผูใ้ ช้
1.5 มีศนู ย์ให้คาแนะนาและให้บริการ
2. ด้านความปลอดภัย
2.1 มียามรักษาการณ์
2.2 มีแสงสว่างในเวลากลางคืน
2.3. มีประตูเข้าออกไม่มากนัก ในเวลากลางคืนควรเปิ ดประตูเดียว
2.4. มีรวั้ กั้นในบริเวณที่ไม่ปลอดภัย เช่น กัน้ ริมแม่นา้ เมื่อสวนนัน้ อยู่ใกล้สนาม
เด็กเล่น
2.5 ตรวจตราสายไฟและปลั๊กไฟอย่างสม่าเสมอ
2.6 ตัดต้นไม้ท่มี ีก่งิ แห้งหรือแต่งพุ่มไม้อย่างสม่าเสมอเพื่อไม่ให้มืดทึบเกินไป
2.7 ควรมีหน่วยพยาบาล
3. ด้านการดูแลรักษา
3.1 ทาความสะอาดสม่าเสมอ เช่น เก็บขยะ กวาดถนนกวาดสนาม เป็ นต้น
3.2 ตัดหญ้า ตัดแต่งทรงพุ่มของต้นไม้
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3.3 ให้ปยุ๋ รดนา้ พรวนดิน และฉีดยากันแมลง
3.4 มีการปลูกต้นไม้ทดแทนไม้เดิมที่ตายไปหรือกาลังจะตาย
3.5 ซ่อมแซมอุปกรณ์ เช่น ทาสีเก้าอี ้ ติดป้าย หรือทารัว้ ใหม่
3.6 ชัดชวนให้ประชาชนรูจ้ กั รักษาความสะอาด
3.7 อนุรกั ษ์สภาพที่สวยงามตามธรรมชาติไว้ให้ดียิ่งขึน้
องค์ประกอบสาคัญที่ขาดไม่ได้คือ “พืน้ ที่ทางนันทนาการ” ที่จดั ไว้ให้คนในเมืองหรือ
ชุ ม ชนมาใช้บ ริก าร โดยพื ้น ที่ ท างนั น ทนาการในสวนสาธารณะนั้น ตามแนวคิ ด ของ NRPA
(National Recreation and Park Association. 2005) แ ล ะ รั ส เ ซ ล ล์ ( Russell. 2005)
ประกอบด้วย สนามเล่น สนามกีฬ า สระว่ายนา้ สถานที่ประกอบกิจกรรมทางนา้ เช่ น พายเรือ
พิพิธภัณ ฑ์ ลานอเนกประสงค์ พืน้ ที่ปิกนิก ศูนย์เยาวชนหรือศูนย์กีฬา ฐานออกกาลังกายต่างๆ
เป็ นต้น
สาหรับเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการเป็ นส่วนสาธารณะ
ที่ ดี นั้ น ส านั ก งานสวนสาธารณะ ส านั ก สิ่ ง แวดล้ อ ม กรุ ง เทพมหานคร ได้ ก าหนดเกณฑ์
สวนสาธารณะน่ารื่นรมย์ไว้ดงั นี ้ (สานักงานสวนสาธารณะ. 2556)
รายการประเมินสวนสาธารณะ (ตัวชีว้ ดั มาตรฐาน)
1. มีการจัดบริเวณภายในสวนให้ดรู ม่ รื่นเพียงพอสาหรับประชาชนผูม้ าใช้บริการ
2. มีหน่วยงานหรือองค์กรรับผิดชอบดูแลจัดกิจกรรมการออกกาลังกาย กีฬาและ
นันทนาการ
3. มีขอ้ ความ ระเบียบปฏิบตั ิ แผ่นป้ายแสดงแผนที่สวนและการแจ้งข่าวสารต่างๆ
เกี่ยวกับข้อปฏิบัติ ข้อความเตือนภัยเฉพาะจุดอันตรายภายในสวยสาธารณะและกาหนดเวลาปิ ดเปิ ดสวนสาธารณะ
4. มีการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายหรือหอกระจายข่าว ให้ความรู แ้ ก่ประชาชน
เพื่อส่งเสริมการทากิจกรรมสร้างสุขภาพ เช่น การออกกาลังกาย และนันทนาการ เพื่อปลุกจิตสานึก
ให้ประชาชนร่วมกันรักษาสาธารณสมบัติและใช้อย่างรูค้ ณ
ุ ค่า
5. มีสิ่งอานวยความสะดวกภายในสวนสาธารณะอย่างเหมาะสม ได้แก่ โต๊ะ ม้านั่ง
ศาลาอเนกประสงค์
6. มี ล านอเนกประสงค์ท่ี แ ข็ ง แรง พื ้น เรี ย บ น ้า ไม่ ขั ง มี ข นาดความกว้างยาว
พอเหมาะ สามารถใช้เดิน วิ่งออกกาลังกายได้ มีเครื่องหมายบอกทิศทาง
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7. มี บริการห้องส้วมถูกหลักสุขาภิ บาลอยู่ในสภาพดี ไม่ ช ารุ ด แยกเป็ นสัดส่วน
ส าหรับเพศชาย-หญิ ง โดยมี ข้อความหรือสัญ ลักษณ์ ชัดเจนภายในสวนสาธารณะหรือบริเวณ
ใกล้เคียง
8. มีบริการนา้ ใช้ท่สี ะอาดเพียงพอสาหรับผูม้ าใช้บริการ
9. มีการจัดการมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาล
10. มีสาธารณูปโภคเข้าถึง
11. มีอาคาร สถานที่ทาการข้อความ ระเบียบปฏิบตั ิการแจ้งข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับ
ข้อปฏิบตั ิภายในสวนสาธารณะ และผูร้ บั ผิดชอบดูแล
12. มีสนามเด็กเล่น ซึ่งมีอปุ กรณ์เครื่องเล่นอยู่ในสภาพดีใช้งานได้ไม่ชารุด
13. มีสว้ มจานวนเพียงพอสาหรับประชาชนผูม้ าใช้บริการมีอ่างล้างมือและสบู่
14. จัดให้มีชดุ ปฐมพยาบาลพร้อมเจ้าหน้าที่ผดู้ แู ลบริการประชาชน
15. มีสวนสุขภาพในบริเวณสวนสาธารณะตามมาตรฐานของการกีฬาแห่งประเทศ
ไทยที่มี 12 จุดฝึ ก
16. มีสาธารณูปโภคเข้าถึง เช่น โทรศัพท์
17. มีกลุม่ หรือชมรมสร้างสุขภาพ เช่น การออกกาลังกาย ชมรมนันทนาการ
18. มีบริการตรวจสุขภาพเบือ้ งต้นอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
19. มีการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
20. มีการจัดการนา้ เสียที่ถกู หลักสุขาภิบาล
22. ไม่มีแหล่งเพาะพันธุห์ นู แมลงวัน แมลงสาบ ยุงและไม่พบสุนขั
23. มีเวทีเพื่อจัดกิจกรรมการออกกาลังกาย
24. มีหอ้ งส้วม หรือสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนชราหรือผูพ้ ิการแบบนั่งราบ
อย่างน้อย 1 ที่
25. ไม่ พ บผู้ม าใช้สวนสาธารณะเพื่ อเป็ นที่ อยู่ อาศัย ในการประเมิ นแบ่ งเกณฑ์
ประเมินออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ปฏิบตั ิตามตัวชีว้ ดั ข้อที่ 1 – 10 ทุกข้อรับรองมาตรฐาน “ระดับพืน้ ฐาน”
ปฏิบตั ิตามตัวชีว้ ดั ข้อที่ 1 – 18 ทุกข้อรับรองมาตรฐาน “ระดับดี”
ปฏิบตั ิตามตัวชีว้ ดั ข้อที่ 1 – 24 ทุกข้อรับรองมาตรฐาน “ระดับดีมาก”
สรุ ปได้ว่าสวนสาธารณะที่ดีและสถานที่พักผ่อนหย่อมใจที่ดีจะช่วยให้ผูค้ นรู ส้ ึกสด
ชื่นและผ่อนคลาย รู ส้ ึกดีท่ีได้ไปที่น่ ัน รู ส้ ึกอบอุ่ นและเป็ นส่วนหนึ่งกับสวน ไม่ใช่เพียงด้านความ
สวยงามอย่างเดียวที่ทาให้สวนสาธารณะนัน้ ประสบความสาเร็จ ความรูส้ กึ ที่ผเู้ ข้าใช้ได้รบั ต่างหาก
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ที่ ทาให้ผูค้ นเข้าใช้การได้ร่วมกิจกรรมกับคนอื่น ๆ สถานที่เชื่อมโยงคนในชุมชนเข้าด้วยกัน เมื่อ
พวกเขา ใช้เวลาด้วยกันในสถานที่สวนสาธารณะแห่งนัน้
4. สวนสาธารณวชิรเบญจทัศ
ความเป็ นมา
ด้วยการตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาสภาพแวดล้อมในรูปการเพิ่มพืน้ ที่
สีเขียวในเมือง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของชาวกรุงเทพฯ ให้ทดั เทียมมหานครใหญ่ใน
ภูมิภาค จึงเป็ นที่มาของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 และ 29 มกราคม 2534 สมัยพลเอกชาติชาย
ชุณหะวัณ ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี ให้จัดสร้างสวนสาธารณะบนพืน้ ที่ “สนามกอล์ฟรถไฟ”
ที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม ส่วนแรก 140 ไร่ ให้สร้างเป็ นสวนสมเด็จ
พระนางเจ้าสิ ริกิติ์ ฯ ส่วนที่ เหลื อ 375 ไร่ กรุ งเทพมหานครรับมอบที่ดิน จากกระทรวงคมนาคม
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2541 และจ่ายค่าชดเชยให้การรถไฟฯ จานวน 555 ล้านบาท และเริ่มเข้า
ปรับปรุ งพืน้ ที่ส นามกอล์ฟ เดิม เมื่ อวันที่ 23 เมษายน 2542 เดิม สวนสาธารณะแห่งนีป้ ระชาชน
รู ้จั ก ในนามสวนรถไฟ กรุ ง เทพมหานครได้ ข อพระราชทานนามสวนแห่ ง นี ้ จ ากสมเด็ จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า
“สวนวชิรเบญจทัศ” เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2545
องค์ประกอบสวน
ตึกสูงยริเวณพหลโยธินนัน้ เป็ นแหล่งที่ก่อให้เกิด ภาวะความเครียดของบุคคล จึ งได้
ถือกาเนิด สวนสาธารณเพื่อเป็ นประโยชน์ต่อบุคคล และผูอ้ ่ืน และเพื่อต้องการพืน้ ที่สีเขียว ในการ
ทีทาให้ประชาชนบริเวณ
“สวนวชิรเบญจทัศ” จึงเป็ นบทพิสจู น์ท่ีชดั เจนถึงบทบาทของสวนสาธารณะและพืน้ ที่
สีเขียวที่มีคุณ ค่าต่อสิ่ งแวดล้อมและชีวิตคนกรุ ง เพราะเพียงก้าวแรกสู่ สวนฯ จะรู ส้ ึกผ่อนคลาย
ร่มรื่น เย็นสบาย ต่างจากความร้อนระอุท่ีแผดเผา อยู่ภายนอกและบรรยากาศที่ปะปนด้วยไอเสีย
ฝุ่นควันจากยานยนต์ซ่ึงวนเวียนบนผิวจราจรที่คับคั่ง ราวกับได้มาเยี่ยมโลกสีเขียวในวงล้อมป่ า
คอนกรีต สวนสาธารณะแห่งนีถ้ ูกสร้างในแนวคิด “สวนแห่งครอบครัว” ที่ตระเตรียมกิจกรรมหลาย
หลายไว้ดึงดูดความสนใจของสมาชิกทุกวัยในครอบครัวแทรกอยู่ตามจุดต่าง ๆ ในพืน้ ที่เปิ ดโล่ง
กว้างและเขียวขจี สดชื่น สบายตา ให้ความรูส้ ึกอิสระ มีเนินหญ้าสลับกับพืน้ ราบกว้าง มีสิ่งอานวย
ความสะดวกพืน้ ฐานสาหรับสวนสาธารณะครบครัน และเป็ น “สวนสาธารณะในฝั นของนักปั่ น
จักรยาน” ด้วยเส้นทางจักรยานระยะทาง 3.6 กิโมเมตร ลัดเลาะดงไม้ ไต่เนินไปรอบนอกสวน หรือ
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จะเลื อ กเดิ น ชมธรรมชาติ วิ่ ง ออกก าลัง ก็ ท าได้ในเส้น ทางใหญ่ (ส านัก สวนสาธารณะ ส านัก
สิ่งแวดล้อม, 2550)
5. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคนวัยทางาน
5.1 ความหมายของคนวัยทางาน
ประชากรวัยทางาน (นันทนา มาระเตร์, ม.ป.ป.)ในทางประชากรศาสตร์ได้แบ่งกลุ่ม
ประชากรในประเทศต่าง ๆ ออกเป็ น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ ตามช่วงคือประชากรวัยเด็กหมายถึงผูท้ ่ีมีอายุ
ตั้งแต่แรกเกิด ถึง 19 ปี ประชากรวัยท างานหมายถึงผู้ท่ีมี อายุตั้ง แต่ 20-60 ปี ขึน้ ไป โครงสร้าง
ประชากรในประเทศไทยนั้นจากการส ารวจภาวการณ์ท างานของประชากรทั่วราชอาณาจัก ร
โดยส านัก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ พบว่า ในปี พ.ศ. 2544 ประเทศไทยมี จ านวนประชากรทั้ง สิ น้ 63
ล้านคน โดยประชากรกลุม่ วัยทางานถือว่ามีอยู่ 34.6 ล้านคน จากการแบ่งตามช่วงอายุ วัยทางาน
ถือว่าเป็ นกลุม่ ประชากรที่ใหญ่ท่สี ดุ ของประเทศ
กาลังคน (Manpower) ประกอบด้วยประชากรที่ อยู่ในกาลังแรงงาน ที่ไม่อยู่ในกาลัง
แรงงาน ซึ่งประชากรที่ อยู่ในกาลังแรงงานได้แก่ประชากรวัยทางานทั้งที่มีงานทาและที่วางงาน
ส่วนประชากรที่ไม่อยู่ใน กาลังแรงงานได้แก่ ผูไ้ ม่มีงานทา ผูท้ ่ีไม่ประสงค์จะทางานและผูท้ ่ีไม่อยู่ใน
กาลังแรงงาน
กาลังแรงงาน (Labour Force) คือ ประชากรวัยทางานที่มีอายุอยู่ในเกณฑ์ท่สี ามารถ
ท า ง า น ได้ ซึ่ ง ป ระ เท ศ ต่ า ง ก า ห น ด อ า ยุ ป ระ ช า ก รวั ย ท า ง า น ข อ ง ต น ต า ม ส ภ า พ
ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยคานึงถึงอายุท่ี ประเทศส่วนใหญ่มกั กาหนดอายุวยั ทางานตัง้ แต่ 15 ปี
ขึน้ ไป แต่บางประเทศอาจกาหนดอายุสงู หรือต่ากว่านีก้ ็ได้แต่ไม่รวมประชากรที่ อยู่ในวัยทางานแต่
ไม่มีงานทา และไม่ประสงค์จะทางานและไม่อยู่ในกาลังแรงงาน ภายใต้ตวั ชีว้ ดั ของ ILO (KILM 1)
(สานักสถิติเศรษฐกิจและสังคม สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2555)
สรุ ปได้ว่าวัยทางานนั้นเป็ นประชากรที่มี อายุตั้งแต่ 20-60ปี โดยเป็ นการแบ่งตาม
ประชากรทัง้ หมดของประเทศไทย ซึ่งถือว่าวัยทางานนั้น เป็ นวัยที่มีกลุ่มประชากรใหญ่ท่ีสุดของ
ประเทศ
5.2 ลักษณะของคนวัยทางาน
เอ็ดจิ งตัน และคณะ (1998, pp. 147-150) ได้แบ่ งผู้ใหญ่ ออกเป็ น ผูใ้ หญ่ ตอนต้น
อายุ 18-30 ปี และผูใ้ หญ่ตอนกลางอายุ 31-50 ปี ซึ่งได้กล่าวว่า ผูใ้ หญ่ในช่วงอายุนีน้ นั้ จะมีการเริ่ม
สร้างหลักฐาน มี ง านทาหรืออาจจะมี กิจ การของตนเอง ซึ่ง สามารถทาได้อย่ างรวดเร็ว ซึ่งเน้น
ออกไปทางานเต็มเวลาในครัง้ แรกหรือบางคนย้ายไปสร้างรากฐานของตนเอง สาหรับคนอื่นอาจจะ
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มีการสร้างเปลี่ยนแปลง เช่น การมีครอบครัว มีลกู ช่างเป็ นช่วงวัยของผูใ้ หญ่นนั้ ยาวนานตัง้ แต่อายุ
20 ปี จนถึง 65 ปี ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มคนวัยทางานนีจ้ ะแตกต่างออกไปจากทางด้าน
โอกาส ความสนใจ และรูปแบบของการใช้เวลาว่าง ซึ่งต่างกันคือ ผูใ้ หญ่ตอนต้นมีลกั ษณะคือ
1. มีความต้องการอิสระจากครอบครัวคือพ่อแม่และความสัมพันธ์ การติดต่อกัน
2. โครงการชีวิต คือการงาน สร้างครอบครัว มีความเป็ นมิตร
3. จบการศึกษา กังวลในเรื่องอาชีพการงาน และการมีโอกาสที่ประสบความสาเร็จ
ในอาชีพการงาน
4. มีบตั รประจาตัว บัตรประกันสังคม
5. พัฒนาความสารถของตนเอง
6. เน้นการคิดถึงเรื่องของอนาคต
สรุปได้ว่าลักษณะของคนวัยทางานนัน้ จะขึน้ อยู่ กับอายุโดยส่วนใหญ่เป็ นวัยผูใ้ หญ่
และการทาอาชีพการมีงาน และการลงทุนหาหลักปั กฐานเพื่อสร้างเสริมการงานของตนนัน้ จะเริ่ม
สร้างตัง้ แต่วยั ผูใ้ หญ่คืออายุ 20 ปี ขนึ ้ ไป
6. งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
6.1 งานวิจัยต่างประเทศ
จากที่ผูว้ ิจัยได้ศึกษาค้นคว้างานวิจัยต่างประเทศด้ านการใช้เวลาว่าง ได้มี นักการ
ศึกษาและวิชาการทาการศึกษาและวิจยั ในเรื่องนี ้ ซึ่งผูว้ ิจยั ได้รวบรวมงานวิจยั ในส่วนที่เกี่ยวข้องไว้
ดังนี ้
นีส (Nese, 2009, pp. 157-176) ได้ท าการศึกษาวิจัย ทดสอบการใช้เวลาว่างใน
ครอบครัว และความพึ ง พอใจในครอบครัว ชาวตุร กี ผลการศึ ก ษาพบว่ า การใช้เวลาว่ า งใน
ครอบครัวมีความสอดคล้องกับความพึงพอใจของครอบครัวอย่างเห็นได้ชัด ยิ่งไปกว่านัน้ การใช้
เวลาว่างในครอบครัวจะรวมไปถึงการเห็นคุณค่าของครอบครัว และส่ งผลไปถึงความพึงพอใจกับ
ชีวิตครอบครัว รูปแบบทางสังคมในการพึ่งพาอาศัยกันภายในครอบครัวจะเป็ นการสนับสนุนความ
สามัคคีในครอบครัว และความพึงพอใจ ดังที่กล่าวไว้ ถึงความรูส้ กึ ความสนิทสนม ซึ่งเป็ นรากฐาน
ที่สาคัญ สาหรับระบบครอบครัวที่ มักเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงของวัฒ นธรรมสิ่งที่พ บใน
การศึกษาครัง้ นี ้ คือ ครอบครัวในสังคมเมืองของชาวตุรกีจะมีส่วนร่วมกิจกรรมภายในครอบครัว
น้อย ผลการศึกษายังพบอีกว่า การใช้เวลาว่างของครอบครัวจะมีความสัมพันธ์อย่างสูงกับความ
พึ ง พอใจในครอบครัว การใช้เ วลาว่ า งในครอบครัว จะมี บ ทบาทส าคัญ กับ ความพึ ง พอใจใน
ครอบครัวชาวตุรกี
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ซาราส และคณ ะ (Sarah et al., 2009, pp. 205-223) ได้ ท าการศึ ก ษาความ
พึงพอใจ การใช้เวลาว่างในครอบครัว และความพึงพอใจกับชีวิตครอบครัว ผลการศึกษาพบว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการใช้เวลาว่างทั้งหมด แปรผันตรงกับความพึงพอใจใน
ชีวิตครอบครัว
โอล์ลิเพ็คคา (Olli-Pekka, 2006) ได้ศึกษาการทางาน – ความสมดุลของชาวยุโรป
โดยศึกษาการเวลาว่างของแรงงานโดยแบ่งเป็ นเวลาในการทางาน เวลาทางานบ้าน และเวลา
พักผ่อน พบว่าการใช้เวลาในการทางานโดยใช้กลุ่มอายุเป็ นเกณฑ์ในการวิเคราะห์ การใช้เวลาใน
การทางานของผูช้ ายจะเพิ่มสูงขึน้ เรื่อย ๆ ส่วนผูห้ ญิ งจะใช้เวลาในการทางานเพิ่มขึน้ เรื่อย ๆ จน
เมื่ออายุประมาณ 30 – 40 ปี จะเริ่มลดชั่วโมงการทางานลงเล็กน้อย เวลาในการทางานบ้าน ผูช้ าย
เมื่ออายุเพิ่มสูงขึน้ จะทางานบ้านเพิ่มขึน้ ส่วนผูห้ ญิงเมื่ออายุ 15 – 35 ปี จะทางานบ้านเพิ่มขึน้ โดย
ใช้เวลาสูงสุดคือ 10ชั่วโมงต่อสัปดาห์ แต่เมื่ออายุประมาณ 40 – 44 ปี ชั่วโมงการทางานบ้านเริ่ม
ลดลงเพียงเล็กน้อย ส่วนเวลาที่ใช้ในการพักผ่อน อายุ 15 – 35 ปี มีเวลาพักผ่อนน้อยลง แต่เมื่อ
อายุเพิ่งสูงขึน้ จะใช้เวลาใน การพักผ่อนเพิ่มมากขึน้ ทัง้ ผูห้ ญิงและผูช้ าย
คาเพลน (Kaplan, 1985, p. 97-98) การศึกษามีอิทธิพลต่อการใช้เวลาของบุคคล
ทัง้ นีเ้ พราะการศึกษาเป็ นตัวกาหหนดสิ่งต่าง ๆ เหล่านี ้ คือ การประกอบอาชีพ รายได้ สถานะภาพ
ทางสังคม และวิถีทางในการดาเนินชีวิต เช่น รสนิยม เจตคติ ต่อสิ่งต่าง ๆ เป็ นต้น การศึกษามี
ขอบข่ายกว้างขวาง ซึ่งเป็ นผลให้บุคคลประกอบอาชีพแตกต่างกันไปตามความรูข้ องตน และการมี
อาชีพต่างกันทาให้มีแบบแผนการใช้เวลาแตกต่างกันด้วย เช่น นักกกหมาย ครูหรือแพทย์
มูส, ทริซ (Muse, Trish. 2005 : 107 - 115) ได้ทาการศึกษาเรื่องแรงจูงใจและความ
ผูกพันกับการออกกาลังกายของผูส้ งู อายุ มักมีมมุ มองที่สาคัญของการศึกษาเรื่องประชากรสูงอายุ
ได้ถูกน ามาใช้เพื่ อศึกษาเพื่ อจะช่ วยในการค้นหาจุดเปลี่ยนแปลงในการออกก าลังกาย ดังนั้น
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงและองค์ประกอบมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจนัน้ ได้ถูกนามาอภิปราย รวมทัง้ มี
เทคนิคที่จะสร้างแรงจูงใจและการตัง้ งจุดมุ่งหมาย และมีตัวอย่างของประโยชน์ในด้านแรงจูงใจ
ของประชากรผูส้ ูงอายุ หลังจากเรียนรู เ้ กี่ยวกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงและมี การเสริม เทคนิค
แรงจูงใจให้สาหรับผูเ้ ข้าร่วมสามารถสร้างแรงจูงใจในการออกกาลังกายให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้
โคเฮน – แมนส์ฟิล, จิสกา เอส. มาร์ค, มาร์เชีย และเจอราลนิก, แจ็ค เอ็ม (Cohen
- Mansfield, Jiska S. Marx, Marcia and Guralnik, Jack M. 2003 : 242 - 253) ได้ ศึ ก ษา
เกี่ยวกับอุปสรรคและแรงจูงใจในการออกกาลังกายของประชาชนที่มีอายุระหว่าง 74-85 ปี โดย
การทดสอบผูเ้ ข้าร่วมจานวน 324 คน โดยใช้แบบสอบถามเรื่องของสุขภาพ ซึ่งมีคาถามเกี่ยวกับ
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อุปสรรคและแรงจูงใจที่เกี่ยวกับสุขภาพและการออกกาลังกาย และมีการพิจารณาหลักการใน
วิธีการทางาน ของอุปสรรคและแรงจูงใจเป็ นตัวแปรที่สาคัญมาก รวมทั้งด้านการศึกษาเกี่ยวกับ
ผูส้ ูงอายุจึงพบว่าความจาเป็ นสาหรับแต่ละบุคคลนัน้ เป็ นสิ่งที่ครอบคลุมอยู่ในการศึกษาสาหรับ
การนาเสนอโปรแกรมการออกกาลังกาย ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพร่างกายและเพื่อทาให้มีผลกระทบ
น้อยลงเพื่ออธิบายถึงความสาคัญของการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพและความเข้าใจในอุปสรรค
และแรงจูงใจเป็ นสิ่งสาคัญเพื่อที่จะพัฒนา
เม เย อ ร์ : เรส นี ;แ ล ะ ส ตั ค (Katharina Meyer , Rezny, & Struck, 2005 ) ได้
ทาการศึกษาการมีกิจกรรมทางกายของคนวัยกลางคนในสวิตเซอร์แลนด์ จะพบว่าผูส้ ูงอายุตั้ งแต่
50ปี ขึน้ ไปจะมี กิจกรรมทางกายลดลงเสมอตามอายุท่ีเพิ่ ม ขึน้ ดังนั้นการจะทาให้ผู้สูงอายุเพิ่ ม
กิจกรรมการเคลื่อนไหวจึงมีความจาเป็ นมากที่จะต้องทา และกระตุน้ ส่งเสริม ให้ผสู้ งู อายุสามารถ
ออกก าลัง กายได้อย่ างต่ อ เนื่ องและประสบผลส าเร็จ และการส่ง เสริม จะต้อง ค านึ่ งถึ ง ภาวะ
สุขภาพ โรคประจาตัว และอาการบาดเจ็บ และการดารงชีวิตหรือลักษณะทางสังคม และการให้
คาแนะนาที่ถกู ต้อง พร้อมกับสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การออกกาลังกาย การบริการดี เพศ อายุ
สถานภาพการสมรส อาชี พ รายได้ และแรงจูง ใจในคุณ ค่ าของตัวเองและการสนับ สนุน จาก
ครอบบครัว ทัง้ นีจ้ ะทาให้ประสบความสาเร็จมากยิ่งขึน้
ไรลี่ และเควิน (Rylee & Kevin .2010) ได้ทาการศึกษาเรื่อง การค้นหาระดับชัน้ ของ
ชุม ชนในการใช้เวลาว่าง โดยใช้การวิเคราะห์เป็ น รายกรณี ในผู้สูงอายุซ่ึง ใช้วิธี ก ารสอดแทรก
กิจกรรมออกกาลังกายเข้าไป และยังได้ทาการสารวจในการเรื่องอิทธิพลความเติมเต็มไม่ใช่แค่การ
ออกกาลังกายเท่านัน้ แต่ตอ้ งขึน้ อยู่กบั ชุมชนซึ่งมีอิทธิพลด้านจิตใจของผูส้ งู อายุและผูเ้ ข้าร่วมนัน้ มี
ความรู ส้ ึกต่อชุมชนในระดับที่แตกต่างกันกับความู้สึกที่ดีโดยการมี ผูค้ อยสนับสนุนรวมทั้งการ
กระตุน้ ทางด้านจิตใจ กิจกรรมต่างๆ เชิงวัฒนธรรมและกิจกรรมทางด้านสุขภาพและจะเน้นในเรื่อง
สนับสนุนการมีสว่ นร่วม
การ์ฟ(อ้างอิง เครีเบิล้ 2011:159) ได้ทาการศึกษาแรงจูงใจภายใน ภายนอก ในการ
ทากิจกรรมการใช้เวลาว่าง การวิจัยแรงจูงใจภายใน-ภายนอก พบว่าร้อยละ 40 เกิดจากกิจกรรม
ผจญภัย สอดคล้องกับ ที่ นักจิ ต วิทยาทางสัง คมกล่าวไว้ว่าแรงจูงใจนั้มี 2ประเภท คือแรงจูง ใจ
ภายใน แรงจูงใจภายนอก และนอกจากนีน้ นั้ แรงจูงใจภายในภายนอกเป็ นผลมาจากสัญชาตญาณ

6.2 งานวิจัยในประเทศ
จากที่ ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้างานวิจัยในประเทศด้านการใช้เวลาว่าง ได้มี นัก การ
ศึกษาและวิชาการทาการศึกษาและวิจยั ในเรื่องนี ้ ซึ่งผูว้ ิจยั ได้รวบรวมงานวิจยั ในส่วนที่เกี่ยวข้องไว้
ดังนี ้
ขจีมาศ จุ่งพิวัฒ น์ (2550) ศึกษาเรื่องอุปสงค์เวลาว่างเพื่อการพักผ่อนของแรงงาน
พบว่าเพศหญิ งใช้เวลาว่างในการอ่านหนังสือและการเรียนรู ้ มากกว่าเพศชาย แต่ใช้เวลาว่ างใน
การเล่นกีฬา ดนตรีและการนอน น้อยกว่า เพศชาย แรงงานที่มีอายุหรือการศึกษาเพิ่มขึน้ ใช้เวลา
ว่างเพื่อการอ่านหนังสือและการนอนเพิ่มขึน้ ผูป้ ระกอบอาชีพนอกภาคเกษตรใช้เวลาเพื่อการอ่าน
หนังสือและเรียนรู ้ การดูโทรทัศน์ วีซีดี และอินเทอร์เน็ต มากกว่าผูป้ ระกอบอาชีพในภาคเกษตร
ในขณะที่ การใช้เวลาในการเล่นกีฬา ดนตรีและการนอน น้อยกว่าในภาคเกษตร คนที่หย่าร้าง
ใช้เวลาเพื่ออ่านหนังสือและการเรียนรู โ้ ดยเฉลี่ย มากกว่าคนโสดและคนสมรส ขณะที่คนโสดใช้
เวลาเล่นกีฬาและการนอน มากกว่า คนที่สมรสแล้วคนที่หย่าร้าง ในด้านรายได้นนั้ พบว่าแรงงานที่
มีรายได้ระหว่าง 4,001 – 6,500 บาท/เดือน และรายได้สงู กว่า 6,501 บาท/เดือน ใช้เวลาโดยเฉลี่ย
เพื่อการอ่านหนังสือและการเรียนรู ้ และการนอนเท่ากัน แรงงานที่มีรายได้ต่ากว่า 4,000 บาท/
เดือน ใช้เวลาโดยเฉลี่ยเพื่อการเล่นกีฬาและดนตรีมากกว่ากลุม่ รายได้อ่ืน ๆ
วิ ม ลมาลย์ สมคะเน (2559, น. บทคัด ย่ อ ) ได้ท าการศึ ก ษาการใช้เวลาว่ า งเพื่ อ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสตรีวยั ทางาน ซึ่งในการศึกษาการใช้เวลาว่างนัน้ เป็ นสิ่งที่ได้ทราบถึงการ
ใช้เวลาว่างอย่างมีคณ
ุ ค่าเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสตรีให้ดี
ขึน้ โดยมี ประเด็นหลัก ได้แก่ การตระหนักรู ก้ ารใช้เวลาว่าง การตระหนักในตนเอง ทักษะการใช้
เวลาว่าง การตัด สิ น ใจ การปฎิสัม พัน ธ์ทางสัง คม ที่ท าให้เกิด การพัฒ นาคุรภาพชี วิต ทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม การศึกษาการใช้เวลาว่างดังกล่าวจะทาให้สตรีวัยทางานได้
เข้าใจและตระหนักในการใช้เวลาว่างเพื่อตนเองและส่งเสริมให้คณ
ุ ภาพชีวิตของสตรีวยั ทางานให้ดี
ขึน้ จากการศึกษาการใช้เวลาว่าง
วิรุฬห์ แสงเรือน (2549) ศึกษาการใช้เวลาว่างในการประกอบกิจกรรมนันทนาการ
ของบุคคลากรในกลุม่ สานักงานเขตที่ 4 กรุงเทพมหานคร พบวา บุคลากรในกลุม่ สานักงานเขตที่ 4
กรุ งเทพมหานครใช้เวลาว่างในการประกอบกิจกรรมนันทนาการ ทัง้ 5 ประเภทคือ ประเภทกีฬา
และการออกกาลังกาย ประเภทการท่องเที่ยว ประเภทดอนตรีและร้องเพลง ประเภทงานอดิเรก
และประเภทการอ่ า น การพู ด และการเขี ย น ได้แ ก่ กิ จ กรรม การเดิ น เที่ ย วน ้า ตก ร้อ งเพลง
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ในงานสังสรรค์ต่าง ๆ การเล่นอินเตอร์เน็ ต และการอ่านหนังสอการ์ตนู คิดเป็ นร้อยละ 51.9, 21.4,
24.9, 27.2 และ 69.6 ตามลาดับ
อดิศัย มัต เดช (2552, น. บทคัด ย่อ ) ได้ศึกษาเรื่อ งพฤติ กรรมการใช้เวลาว่างของ
พนั ก งาน บริษั ท ทิ พ ยประกัน ภัย จ ากัด (มหาชน) ส านั ก งานใหญ่ กรุ ง เทพมหานคร โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาและเปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมการใช้เวลาว่ า งของพนั ก งาน บริ ษั ท
ทิพยประกันภัย จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่ กรุ งเทพมหานคร โดยจาแนกตามตัวแปร เพศ
รายได้ ตาแหน่งงาน และทัศนคติ ผลวิจยั พบว่าพนักงาน พนักงาน บริษัท ทิพยประกันภัย จากัด
(มหาชน) ส านัก งานใหญ่ กรุ ง เทพมหานคร ที่ มี พ ฤติก รรมการใช้เวลาว่างในการท ากิจ กรรม
นันทนาการโดยรวมอยู่ในระดับปฎิบตั ินอ้ ย และมีทศั นคติท่ีมีต่อกิจกรรมนันทนาการโดยรวมอยู่ใน
ระดับดี และเมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้เวลาว่างในการทากิจกรรมนันทนาการแบ่งแยก ตาม
ตัวแปร เพศ รายได้ ตาแหน่ งงาน และทัศนคติท่ีมีต่อกิจกรรมนันทนาการพบว่า กลุ่มตัวอย่าง ที่มี
เพศต่างกันมีพฤติกรรมการใช้เวลาว่างในการทากิจกรรมนันทนาการโดยรวมไม่แตกต่างกัน ยกเว้น
ประเภทกิจกรรมกีฬาและเกม แตกต่างดกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และยังพบว่า
กลุ่มตัวอย่าง ที่มีรายได้ต่างกันมีพฤติกรรมการใช้เวลาว่างในการทากิจกรรมนันทนาการโดยรวม
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยกลุม่ ตัวอย่าง ที่มีตาแหน่งต่างกัน
มีพฤติกรรมการใช้เวลาว่างในการทากิจกรรมนันทนาการโดยรวมไม่แตกต่างกัน ยกเว้นประเภท
กิจกรรมดนตรีและเพลง แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 และเพราะกลุม่ ตัวอย่าง
ที่มีทศั นคติต่อกิจกรรมนันทนาการต่างกันพฤติกรรมการใช้เวลาว่างในการทากิจกรรมนันทนาการ
ไม่แตกต่างกัน
รอด บินหมัดหนี (2551, น. บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องการใช้เวลาว่างของพนักงาน
บริษัทหลักทรัพย์ ได้พบว่า พนักงานบริษัทหลักทรัพย์มรการปฎิบัติกิจกรรมการใช้เวลาว่างโดย
รวมอยู่ในระดับปฎิบตั ิบา้ ง โดยใช้เวลาว่างในการทากิจกรรมประเภทกิจกรรมพักผ่อนอยู่กบั บ้าน
มากกว่ากิจกรรมอื่น และเพศชายเพศหญิง มีการปฏิบตั ิกิจกรรมเวลาว่างในรายด้านแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยพนักงานเพศชายจะมีการปฏิบตั ิกิจกรรมออกกาลังกาย
กิจกรรมพักผ่อนนอกบ้าน และกิจกรรมท่องเที่ยว มากกว่าเพศหญิง ในขณะที่พนักงานเพศหญิงมี
การปฏิบตั ิกิจกรรมการใช้เวลาว่างโดยรวมและแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน
สมิทธิชาติ จัตมุ าศ (2549, น. บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ศึกษาการใช้เวลาว่างในการ
เข้าร่วมกิ จ กรรมนันทนาการของบุคลากรกรมสวัสดิการทหารบก ผลวิจัย พบว่า บุคลากรกรม
สวัสดิการทหารบก มีการใช้เวลาว่างในการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ ขณะอยู่ท่ีกรมสวัสดิการ
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ทหารบกและขณะอยุ่ท่ีบา้ น โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีการใช้เวลาว่างใน การเข้าร่วมมาก
ที่สุด คือ ฟั งวิทยุ ฟั งเพลง ส่วนสมมติฐานพบว่าบุคลากรที่มีเพศและตาแหน่งงานต่างกันอย่างมี
การใช้เวลาว่างในการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการไม่แตกต่างกัน ส่วนอายุและสถานภาพต่างกันมี
การใช้เวลาว่างในการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05
สราวุธ ชัยวิชิต (2555, น. บทคัดย่อ) ได้ศึกษารูปแบบการเข้าร่วมการใช้เวลาว่างของ
เจนเนอร์เรชั่นต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนก
ตามรู ปแบบกิจกรรมภายในบ้าน และเจอเนอเรชั่นในภาพรวมรู ปแบบกิจกรรมนัน้ ที่ ทาเป็ นกลุ่ม
มากที่สุดคือ การดูโทรทัศน์ รู ปแบบกิจกรรมสร้างสรรค์ท่ีกลุ่มตัวอย่างทาเป้นจานวนมากที่สุดนัน้
คือร้องเพลง/ การเล่นดนตรีสาหรับรู ปแบบกิจกรรมนอนกสถานที่ทที่กลุ่มตัวอย่างทาเป็ นจานวน
มากที่สุดนัน้ คือการพบปะสังสรรค์ในการเล่นกีฬาและการรักษา สาหรับสุขภาพกลุ่มตัวอย่างทา
เป็ นระดับมากที่สดุ นัน้ คือการออกกาลังกาย โดยภาพรวมที่ออกมานัน้ กลุ่มตัวอย่างได้แสดงความ
ความคิ ด เห็ น ว่ า ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การเข้ า ร่ ว มการใช้เ วลาว่ า งของเจเนเรชั่ น ต่ า ง ๆ ในเขต
กรุ งเทพมหานครมีปัจจัยมีผลต่อรูปแบบ การเข้าร่วมการใช้เวลาว่างในระดับมาก โดยเน้ นปั จจัย
เรื่องความปลดภัยมีผลต่อรูปแบบการเข้าร่วมการใช้เวลาว่างในระดับมากมักเป็ นอันดับแรกและ
รองลงมาคือ ปั จจัยเรื่องความพร้อมทางจิตใจ ตามลาดับ สาหรับผลการวิเคราะห์ระหว่างเจนเนอ
เรชั่นต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานครกับรูปแบบการเข้าร่วมการใช้เวลาว่างในเขตกรุงเทพมหานคร
จะพบว่ารูปแบบการเข้าร่วมการใช้เวลาว่างแบบมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติระดับ
.05 และเมื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนนัน้ ก็จะได้ความ
คิดเห็นที่มีต่อปั จจัยที่ต่อการเข้าร่วมการใช้เวลาว่างของกลุ่มตัวอย่างนัน้ สามารถจาแนกเจเนเรชั่น
ต่าง ๆ จะพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในเจเนเรชั่นต่างกันนั้น มักมีความคิดเห็นต่อปั จจัยที่มีผลต่อ
รูปแบบการเข้าร่วมการใช้เวลาว่างโดยรวมแตกต่างกัน ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
จารุณี ศรีทองทุม, (2550) ได้ทาการสารวจเกี่ยวกับพฤติกรรมการออกกาลังกายของ
ประชาชนที่มาออกกาลังกายในสวนลุมพินี เพื่อต้องการทราบว่าผูท้ ่ีมาออกกาลังกายนัน้ มีความ
สมบรูณ์ ครบถ้วนตามหลักการออกกาลังกายเพียงใดเพื่อจะได้นาข้อมูไปทาการแก้ไขและส่งเสริม
ให้เกิดประโยชน์ต่อผูม้ าออกกาลังกาย จากการสารวจพบว่า ผูท้ ่ีมาออกกาลังกายส่วนใหญ่นนั้ จะ
อยู่ในวัยทางานและวัยสูงอายุ และยังพบว่า ลักษณะการออกกาลังกายนั้นมีความสมบรู ณ์นอ้ ย
หรือมีการออกกาลังกายอย่างไม่ถูกวิธี เช่น ในกรณีผสู้ งู อายุและมีแรงน้อย มักนิยมออกกาลังกาย
โดดยรามวยจีน เต้นลีลาศ แต่พบว่าขาดความชานาญในการฝึ กอย่างถูกวิธีโดยส่วนใหญ่นั้นมัก
สอนกันเองในชมรมและขาดผูเ้ ชี่ยวชาญในการสอน ทาให้ได้รบั ประโยชน์นอ้ ย ดังนัน้ สะท้อนให้
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เห็นว่า มี ผูส้ ูงอายุจานวนมากที่สนใจในการดูแลสุขภาพแต่ยังขาดความรู ค้ วามเข้าใจที่ถูกต้อง
ดัง นั้น จึ ง ควรให้มี ก ารสนับ สนุน จากภาครัฐ ในการจัด หาผู้เชี่ ย วชาญมาเพื่ อ ฝึ ก และท าให้เกิ ด
ประโยชน์สงู และยังป้องกันการบาดเจ็บที่ดีให้กบั ผูส้ งู อายุอีกด้วย
ปั ทมา เพ็รชแดง (2552) ได้ทาการศึกษาสภาพและความต้องการในการออกกาลัง
กายของประชาชนที่มาออกกาลังกายในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่อายุ
ระหว่าง 20-35ปี และตัง้ แต่ 35ปี ขึน้ ไปโดยพบว่า ประชาชนที่มาออกกาลังกายนัน้ มีความคิดเห็น
ว่า สภาพด้านสถานที่ อุปกรณ์ สิ่งอานวยนวยความสะดวก มีสภาพอยู่ในระดับเหมาะสมและมี
ความต้องการด้านดังกล่าวอยู่ในระดับมาก สภาพด้านบุคลากรมี ความไม่ เหมาะสมถึงร้อยละ
59.67 มีความต้องการด้านบุคลากรอยู่ในระดับมาก สาพกิจกรรมการออกกาลังกายมีความไม่
เหมาะสมอยู่ท่ีรอ้ ยละ 41.9กิจกรรมที่ประชาชนต้องการมากที่สุดคือ การเดินและการวิ่ง จากการ
เปรียบเทียบประชาชนในด้านเพศและอายุ พบว่า เพศและอายุท่ีต่างกัน จะมีความต้องการด้าน
บุคลากร สถานที่ อุปกรณ์และประเภทกิจกรรมการออกกาลังกายต่างกันด้วย
ศศิธร จานงรักษ์ (2558) ผลของการเข้าร่วมโปรแกรมแรงจูงใจการใช้เวลาว่างที่มีต่อ
วิถีชี วิตการใช้เวลาว่างที่ ดีของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลวิจัยพบว่า หลังจากเข้าร่วม
โปรแกรมฯ กลุ่มทดลองมีวิถีชีวิตการใช้เวลาว่างดีกว่ากลุ่มทดลอง โดยเมื่อพิจารราเป็ นรายด้าน
พบว่ากลุ่มทดลองมีคณ
ุ ภาพชีวิต-สุขภาวะ และความพึงพอใจในชีวิต-ความสุข ดีกว่าก่อนเข้าร่วม
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ.05 และ ภายหลังจากการเข้าร่วมโปรแกรมกลุ่มทดลองมีวิถีชีวิตการใช้
เวลาว่างดีกว่ากลุม่ ควบคุม และมีความแตกต่างรายด้านอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
โชติศีล รัตนวราหะ (2552) ลักษณะและแรงจูงใจการใช้เวลาว่างของอาสาสมัครเพื่อ
สังคมที่เป็ นสมาชิกชมรมออฟโรด ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะที่เกิดความรู ส้ ึกของอาสาสมัครที่
ต้องการเข้าร่วมการใช้เวลาว่างมากที่สุด (ร้อยละ 76.47) รองลงมมาเกิดจากสิ่งจูงใจที่ถือเอา
ผลประโยชน์ของอาสาสมัครเป้นสาคัญ (ร้อยละ 22.21) และสิ่งจูงใจที่เกิดจากการปฎิบตั ิเป็ นปกติ
วิสยั ของอาสาสมัครมีนอ้ ยที่สุด (ร้อยละ 1.31) และ2)แรงจูงใจการใช้เวลาว่างที่ทาให้อาสาสมัคร
เข้าร่วมเกิ ด จากทฤษฎี แ รงจูง ใจทางสัง คมที่ ต้อ งการมี ส มาคม (x̅ = 3.36) ทฤษฎี Reversal ที่
เปลี่ยนตามสภาวะเพื่อตอบสนองความต้องการของตน (x̅ = 3.14) ทฤษฎี Flow ที่ตอ้ งการความ
ท้าทายและเกิดประสบการณ์ (x̅ = 3.09) และทฤษฎี Self efficiency ที่คิดว่าตนเองสามารถทาได้
(x̅ = 3.04)
ชุติ ม า รอดประทับ (2550) แรงจูง ใจในการเลื อกกิ จ กรรมการออกก าลัง กายของ
ประชาชนในสวนสาธารณะจั ง หวั ด ชลบุ รี ผลวิ จั ย พบว่ า ประชาชนที่ ม าออกก าลั ง กายใน
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สวนสาธารณะจังหวัดชลบุรี ปี พ .ศ.2549 โดยรวมมีแรงจูงใจในการเลือกกิจกรรมการออกกาลัง
กายด้า นร่า งกายคิ ด เป็ นร้อ ยละ 83.9โดยมี แ รงจู ง ใจอยู่ ใ นระดั บ มาก ส่ ว นในด้า นความรัก
ความชอบและความถนัด คิดเป็ นร้อยละ 81.4 โดยมีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก ในด้านสังคม คิด
เป็ นร้อยละ 55.2 โดยมีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก และด้านเกียรติยศชื่อเสียงและความก้าวหน้าใน
การทางาน คิดเป็ นร้อยละ 45.3 โดยมีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก
ศิรชั ญากรณ์ ภูมิพิริยะ (2563) ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับทัศนคติในการใช้
เวลาว่าง ของผูใ้ ช้บริการศูนย์เยาวชนในสังกัดกรุ งเทพมหานครผลวิจัยพบว่า โดยภาพรวมด้าน
แรงจูงใจใน การใช้เวลาว่างของผูใ้ ช้บริการศูนย์เยาวชนในสังกัดกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับมาก
ค่ า เฉลี่ ย 3.83 และแบ่ ง เป็ น แรงจู ง ใจรายด้ า น ด้ า นสั ง คมอยู่ ใ นระดั บ มากค่ า เฉลี่ ย 3.90
ด้านความสามารถและความเชี่ยวชาญอยู่ในระดับ มากค่าเฉลี่ย 3.87 ด้านการหลีกเลี่ยงสิ่งเร้า
ทางลบอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย 3.84 ด้านปัญญาอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.75 และโดยภาพรวม
ด้านทัศนคติต่อการใช้เวลาว่างของผูใ้ ช้บริการศูนย์เยาวชนในสังกัด กรุงเทพมหานครอยู่ในระดับ
เห็นด้วยค่าเฉลี่ย 3.95 และแบ่งเป็ นทัศนคติรายด้าน ด้านความรู ส้ ึกอยู่ในระดับ บ่อยครัง้ (เห็น
ด้วย) ค่าเฉลี่ย 3.96 ด้านพฤติกรรมอยู่ในระดับเห็นด้วย ค่าเฉลี่ย 3.95 ด้านองค์ประกอบทางองค์
ความรูอ้ ยู่ในระดับเห็น ค่าเฉลี่ย 3.94 ผลการทดสอบความสัมพันธ์พบว่าผูใ้ ช้บริการศูนย์เยาวชน
ในสังกัด กรุงเทพมหานคร เพศชายและเพศหญิง มี ทศั นคติต่อการใช้เวลาว่างโดยรวมไม่แตกต่าง
กัน และพบว่าแรงจูงใจ ในการใช้เวลาว่างโดยรวม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับทัศนคติต่อการใช้
เวลาว่ า งโดยรวมอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทาง สถิ ติ ท่ี ร ะดั บ .05 โดยมี ค วามสัม พั น ธ์ กั น ในระดั บ
ค่อนข้างมาก (r = 0.74)

บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจัย
การศึ ก ษาเรื่ อ ง แรงจู ง ใจการใช้ เ วลาว่ า งของกลุ่ ม คนวั ย ท างานในเขตจตุ จั ก ร
กรุ ง เทพมหานคร เป็ น การวิ จั ย เชิ ง ส ารวจ (Survey research) โดยมี วัต ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ศึ ก ษา
แรงจูงใจการใช้เวลาว่างของกลุ่มคนวัยทางานที่มาใช้บริการสวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร
และ เพื่อศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลที่ผลต่อแรงจูงใจต่อการใช้เวลาว่างของกลุ่มคนวัยทางานในเขต
จตุจกั ร กรุงเทพมหานครซึ่งผูว้ ิจยั ได้กาหนดวิธีดาเนินการศึกษาตามขัน้ ตอน ดังนี ้
1. การกาหนดประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. วิธีดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การจัดกระทาและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
5. สถิติท่ใี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คื อ กลุ่ ม คนวั ย ท างานที่ ม าใช้ บ ริ ก ารสวนสาธารณ ะวชิ ร เบญ จทั ศ
กรุงเทพมหานคร กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างกรณีไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน การกาหนด
ขนาดกลุม่ ตัวอย่าง ซึ่งไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน ณ ระดับความเชื่อมั่น 95% จึงทาโดยใช้
สูตรคานวณกลุม่ ตัวอย่าง โดยใช้สตู ร Cochran (1953)
n = P (1 - P) Z2
d2
โดยที่
n แทน จานวนกลุม่ ตัวอย่างที่ตอ้ งการ
p แทน สัดส่วนของประชากรที่ผวู้ ิจยั ต้องการจะสุม่ (ถ้าไม่ทราบใช้ p = 0.5)
Z แทน ความมั่นใจที่ผวู้ ิจยั กาหนดไว้ท่รี ะดับนัยสาคัญทางสถิติ เช่น
Z ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 มีค่าเท่ากับ 1.96 (มั่นใจ 95%)
Z ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.01 มีค่าเท่ากับ 2.58 (มั่นใจ 99% )
d แทน ความคลาดเคลื่อนสูงสุดระหว่างค่าเฉลี่ยประชากรกับค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง
เท่ากับ 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
ดังนัน้ จานวนตัวอย่างขัน้ ต่าประมาณ 400 ราย
การวิจัย ครั้ง นี ้เป็ น การศึก ษากับ กลุ่ม คนวัย ท างานที่ ม าใช้บ ริก ารสวนสาธารณะ
วชิรเบญจทัศ กรุ งเทพมหานคร ใช้การสุ่มตัวอย่างโดยวิธี เลือกแบบตามสะดวก (Convenience
Sampling)
การสร้างเครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิ จัย ครั้ง นี ้ ใช้เครื่อ งมื อ ที่ เก็ บ รวบรวมข้อ มูล ที่ ผู้วิ จัย สร้างขึ น้ เอง โดยศึก ษาจาก
เอกสาร ทฤษฎี งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อนามาสร้างเป็ นเครื่องมือใน
การเก็ บ รวบรวมข้อ มูล ภายใต้ค าปรึก ษาของอาจารย์ท่ี ป รึก ษา โดยผู้วิจัยได้ด าเนิ น การสร้า ง
เครื่องมือ ตามลาดับขัน้ ตอนดังนี ้
1. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับแรงจูงใจต่อการใช้เวลาว่างกลุ่มคนวัยทางานที่มาใช้
บริ ก ารสวนวชิ ร เบญจทั ศ กรุ ง เทพมหานคร จากเอกสาร ต ารา แนวความคิ ด ทฤษฎี และ
ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามที่เหมาะสม
2. น าข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากเอกสาร ต าราและผลงานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้อ งต่ า ง ๆ มาสร้า ง
เป็ นแบบสอบถามโดยใช้แนวความคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ที่ได้ทาการศึกษามาปรับปรุ งประยุกต์ใช้
แล้วเสนอร่างแบบสอบถามต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนที่จะส่งให้
ผูท้ รงคุณวุฒิ
3. เรียบเรียงและสร้างแบบสอบถามการศึกษาแรงจูงใจต่อการใช้เวลาว่างกลุ่มคนวัย
ท างานที่ ม าใช้บ ริก ารสวนวชิ รเบญจทัศ กรุ ง เทพมหานครโดยมี ทั้ง ค าถามแบบปลายปิ ด และ
ปลายเปิ ดโดยให้ผตู้ อบกรอกแบบสอบถามด้วยตัวเอง ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
รายได้เฉลี่ ยต่ อเดือ น และภาวะสุขภาพ ประกอบด้วยแบบสอบถามที่ มี ค าถามแบบปลายปิ ด
มีจานวน 5 ข้อ มีระดับการวัดข้อมูล ดังนี ้
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1. เพศ ระดับการชีว้ ดั ข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
2. อายุ ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงลาดับ (Ordinal Scale)
3. ระดับการศึกษา ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงลาดับ (Ordinal Scale)
4. อาชีพ ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงลาดับ (Ordinal Scale)
ส่ ว นที่ 2 ข้อ มู ล แรงจู ง ใจการใช้เวลาว่ า งของคนวั ย ท างานที่ ม าใช้บ ริ ก ารสวน
สาธารณะวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย แรงจูงใจด้านสติปัญญา แรงจุงใจด้าน
สังคม แรงจูงใจด้านความสามรถ ความชานาญ แรงจูงใจด้านภาวะกระตุน้ หลีกเลี่ยง เป็ นคาถาม
แบบประเมินค่า 5 ระดับ (Likert Scale) โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนในการวัดความคิดเห็น
เป็ น 5 ช่วงเท่า ๆ กัน ซึ่งมีลาดับความเห็น ดังนี ้
5
หมายถึง
มากที่สดุ
4
หมายถึง
มาก
3
หมายถึง
ปานกลาง
2
หมายถึง
น้อย
1
หมายถึง
น้อยที่สดุ
ระดับการให้คะแนนเฉลี่ยในแต่ละระดับชัน้ ใช้สตู รคานวณช่วงกว้างของชัน้
ความกว้างของอันตรภาคชัน้
= พิสยั
จานวนชัน้
= (5-1)
5
= 0.8
ดังนั้นการอภิปรายผลการวิจัยของลักษณะแบบสอบถามที่ใช้ระดับ การวัดข้อมูล
ประเภทอันตรภาคชัน้ ใช้เกณฑ์เฉลี่ยได้ดงั นี ้
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 น้อย
คะแนน 1.00 – 1.80 หมายถึง น้อยที่สดุ
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4. น าแบบสอบถามที่ ส ร้า งเสร็จ แล้ว เสนออาจารย์ท่ี ป รึก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ เพื่ อ
ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนา ก่อนส่งแบบสอบถามให้ผทู้ รงคุณวุฒิตรวจสอบความ
ถูกต้องของสานวนภาษา เนือ้ หาและความเที่ยงตรง
5. การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ ดังนี ้
5.1 นาแบบสอบถามที่เห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ มาตรวจสอบ
ความถูกต้องของโครงสร้างแบบสอบถาม สานวนภาษาและเนือ้ หาของข้อคาถามหรือข้อความแต่ละ
ข้อว่าได้ตรงและครอบคลุมเนือ้ หาตามที่ตอ้ งการให้วดั และสามารถนามาใช้เป็ นตัวแทนตามแนวคิดที่
นามาเป็ นกรอบของวิจยั ครัง้ นี ้ รวมถึงข้อเสนอแนะสิ่งที่ควรปรับปรุง แก้ไข
5.2 นาแบบสอบถามที่ปรับปรุ งตามคาแนะนาของอาจารย์ท่ีปรึกษามาเสนอกับที่
ปรึกษาวิทยานิ พนธ์อีกครั้ง เพื่ อตรวจสอบและปรับปรุ งแก้ไขเป็ นครัง้ สุดท้ายก่อนทาการทดสอบ
เครื่องมือโดยการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนือ้ หา (content validity) จากนั้นจึงนามาปรับปรุ ง
แก้ไขตามความเหมาะสมเพื่อดาเนินการในขัน้ ตอนต่อไป
5.3 นาแบบสอบถามที่ได้สร้างขึน้ มาเรียบร้อยไปให้ผูเ้ ชียวชาญ จานวน5 ท่านช่วย
พิจารณาตรวจสอบ หาความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หา (Content Validity) นาผลคะแนนที่ได้มาหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างข้อคาถามกับสิ่งที่ตอ้ งการวัด โดยผูว้ ิจัยจะเลือกคาถามที่มีค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) ค่าคะแนนอยู่ระหว่าง 0.6 – 1.0 ซึ่งแบ่งเครื่องมืออกเป็ น 1รูปแบบ
ทดสอบค่ าความเชื่ อมั่น (reliability) ด้วยสูตร สัมประสิ ทธ์แอลฟ่ า (coefficient
alpha) ของครอบบาซ (Cronbranch’s alpha) (Cronbach, 1990, pp. 202-204) ได้ค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.908
6. นาแบบสอบถามที่ได้หาค่าความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นแล้วไปเสนออาจารย์
ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละด าเนิ น การจั ด พิ ม พ์ เป็ นแบบสอบถามฉบั บ สมบู ร ณ์ เ พื่ อ ใช้ใ น
การเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
7. ประเมิ น ผลแรงจูง ใจต่ อ การใช้เวลาว่ า งของกลุ่ม คนวัย ท างานที่ ม าใช้บ ริก าร
สวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานครแสดงในรูปค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับอิทธิพล
วิธีดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. เมื่อแบบสอบถามผ่านการหาค่าความเชื่อมั่นของข้อคาถาม และผ่านเกณฑ์ท่ีกาหนด
จนสามารถนามาใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ จึงดาเนินการแจกแบบสอบถามแก่ประชากรกลุ่ม
ตัวอย่างจานวนรวม 400 ชุด เพื่อให้ดาเนินการตอบแบบสอบถาม
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2. แบบสอบถามที่ ไ ด้รับ การตอบแบบสอบถามเรีย บร้อ ย น ากลับ มาตรวจสอบเพื่ อ
คัดเลื อกชุดแบบสอบถามที่มี ความสมบูรณ์เรียบร้อย ลงรหัสเพื่อ ประมวลผลโดยใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปต่อไป
การจัดกระทาและการวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อ มูล เชิ ง ปริม าณ ผู้วิ จัย ได้ร วบรวมข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากแบบสอบถามน ามาด าเนิ น การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ โดยดาเนินการตามขัน้ ตอนดังนี ้
1. จัดระเบียบข้อมูล และลงรหัส
2. นาข้อมูล ดังกล่าวไปคานวณหาค่าทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรู ปทางสถิติ
โดยมีขนั้ ตอนดังต่อไปนี ้
2.1 ตรวจสอบความสมบู รณ์ และตรวจสอบความถู ก ต้อ งของแบบสอบถาม
หลังจากทาการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.2 บันทึกข้อมูลที่เป็ นรหัสลงในแบบบันทึกข้อมูลและโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2.3 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2.4 ประมวลผลข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาข้อมูล
สถิติทใี่ ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผูว้ ิจัยได้ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรู ปทางสถิติ โดยใช้สถิติท่ีใช้
วิเคราะห์ คือ
1. สถิ ติ วิ เคราะห์เชิ ง พรรณา (descriptive analytical statistics) สถิ ติ ท่ี น ามาใช้
บรรยายคุณ ลัก ษณะของข้อ มูล ที่ เก็ บ รวบรวมจากกลุ่ม ตัวอย่ า งที่ น ามาศึก ษา ได้แ ก่ ความถี่
ค่าเฉลี่ย และ ค่าความเบี่ยงมาตรฐาน
2. สถิ ติ วิ เ คราะห์ เ ชิ ง อนุ ม าน (inferential analytical statistics) เป็ นสถิ ติ ท่ี ใ ช้
วิ เคราะห์ถึ ง ลัก ษณะของตั ว ต้น (independent variable) ที่ มี ผ ลต่ อ ตั ว แปรตาม (dependent
variable) โดยใช้ขอ้ มูลจากกลุม่ ตัวอย่างและวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนดังนี ้
2.1 ค่าสถิติทดสอบที (t-test) เพื่อทดสอบตัวแปรสองกลุม่
2.2 ค่าสถิติ (One Way ANOVA) เพื่อการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว เมื่อพบ
ความแตกต่างจะทาการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ ด้วยวิธีผลต่างนัยสาคัญน้อยที่สุด (Least
Significant Difference : LSD)

บทที่ 4
ผลการศึกษา
การศึ ก ษาเรื่ อ ง แรงจู ง ใจการใช้ เ วลาว่ า งของกลุ่ ม คนวั ย ท างานในเขตจตุ จั ก ร
กรุงเทพมหานคร เป็ นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey research) เพื่อศึกษาแรงจูงใจการใช้เวลาว่าง
ของกลุ่มคนวัยทางานที่มาใช้บริการสวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาปั จจัยส่วน
บุคคลที่มีผลต่อแรงจูงใจต่อการใช้เวลาว่างของกลุ่มคนวัยทางานในเขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
กลุ่ม ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ กลุ่มคนวัยทางานที่ม าใช้บริการสวนสาธารณะวชิรเบญจทัศ
กรุงเทพมหานคร จานวน 400 คน ผูว้ ิจัยได้นาข้อมูลในการตอบแบบสอบถามถึงกลุ่มคนดังกล่าว
จ านวน 400 ฉบั บ และได้ แ บบสอบถามกลั บ คื น มา 400 ฉบั บ คิ ด เป็ นร้อ ยละ 100 ของ
แบบสอบถามทัง้ หมด เพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผูว้ ิจัยนาข้อมูลที่ได้มาศึกษา
วิเคราะห์และเสนอผลการศึกษา โดยใช้ตารางประกอบคาบรรยาย จาแนกเป็ น 3 ส่วน ตามลาดับ
ต่อไปนี ้
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์แรงจูงใจการใช้เวลาว่างของกลุ่มคนวัยทางานที่มาใช้บริการ
สวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร ทัง้ 4 ด้าน
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบแรงจูงใจการใช้เวลาว่างของกลุ่มคนวัยทางาน
ที่ม าใช้บ ริการสวนวชิ รเบญจทัศ กรุ ง เทพมหานคร โดยจาแนกตามตัวแปรเพศ อายุตัว ระดับ
การศึกษาอาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
สัญลักษณ์ทใี่ ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
n
หมายถึง จานวนกลุม่ ตัวอย่าง
หมายถึง ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean)
x̅
S.D. หมายถึง ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
SS
หมายถึง ผลบวกกาลังสองของข้อมูล (Sum of Square)
MS
หมายถึง ค่าเฉลี่ยผลบวกกาลังสองของข้อมูล (Mean Square)
df
หมายถึง ระดับชัน้ แห่งความเป็ นอิสระ (Degree of Freedom)
t
หมายถึง ค่าสถิติที (T-test) ที่ใช้ในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตัวอย่าง
2 กลุม่
F
หมายถึง ค่ า สถิ ติ เอฟ (F-test) ที่ ใ ช้ในการเปรีย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย ระหว่ า งกลุ่ ม
ตัวอย่างมากกว่า 2 กลุม่
Sig. หมายถึง ค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ (Significance)
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หมายถึง

มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถามของกลุ่มคนวัยทางานที่มาใช้บริการ
สวนสาธารณะวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร จานวน 400 คน ปรากฏผลดังตารางที่ 1-5 ดังนี ้
ตาราง 1 จานวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามตัวแปรเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน (คน)
187
213
400

ร้อยละ
46.75
53.25
100.00

จากตารางที่ 1 พบว่ า กลุ่ม คนวัย ท างานที่ ม าใช้บ ริก ารสวนสาธารณะวชิ รเบญจทัศ
กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 53.25 และเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 46.75
ตามลาดับ
ตาราง 2 จานวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามตัวแปรอายุ
อายุ
21 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 – 60 ปี
มากกว่า 60 ปี
รวม

จานวน (คน)
105
122
108
54
11
400

ร้อยละ
26.25
30.50
27.00
13.50
2.75
100

จากตารางที่ 2 พบว่ า กลุ่ม คนวัย ท างานที่ ม าใช้บ ริก ารสวนสาธารณะวชิ รเบญจทัศ
กรุ ง เทพมหานคร ส่ ว นใหญ่ อยู่ ใ นช่ ว งอายุ 31 – 40 ปี คิ ด เป็ นร้อ ยละ 30.50 รองลงมาคื อ
อายุในช่ วง 21 – 30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 26.25 อายุในช่ วง 41 – 50 ปี คิดเป็ นร้อยละ 27.00 อายุ
ในช่วง 51 – 60 ปี คิดเป็ นร้อยละ 13.50 และอายุมากกว่า 60 ปี คิดเป็ นร้อยละ 2.75 ตามลาดับ
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ตาราง 3 จ านวนและร้อ ยละข้อ มู ล ทั่ว ไปของผู้ต อบแบบสอบถาม จ าแนกตามตัวแปรระดับ
การศึกษา
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปวช.
ปวส.
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม

จานวน (คน)
8
34
7
20
5
243
78
5
400

ร้อยละ
2.00
8.50
1.75
5.00
1.25
60.75
19.50
1.25
100.00

จากตารางที่ 3 พบว่ า กลุ่ม คนวัย ท างานที่ ม าใช้บ ริก ารสวนสาธารณะวชิ รเบญจทัศ
กรุ งเทพมหานคร ส่วนใหญ่ จ บการศึกษาระดับปริญ ญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 60.75 รองลงมาคือ
ระดับปริญญาโท คิดเป็ นร้อยละ 19.50 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็ นร้อยละ 8.50 ระดับ
ปวส. คิดเป็ นร้อยละ 5.00 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็ นร้อยละ 2.00 ระดับ ปวช. คิดเป็ นร้อย
ละ 1.75 สาหรับระดับอนุปริญญา และระดับปริญญาเอก มีรอ้ ยละที่เท่ากันคือ 1.25 ตามลาดับ
ตาราง 4 จานวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามตัวแปรอาชีพ
อาชีพ
พนักงานเอกชน
ข้าราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ
อาชีพอิสระ
อื่น ๆ
รวม

จานวน (คน)
120
110
61
31
43
35
400

ร้อยละ
30.00
27.50
15.25
7.75
10.75
8.75
100.00

จากตารางที่ 4 พบว่ า กลุ่ม คนวัย ท างานที่ ม าใช้บ ริก ารสวนสาธารณะวชิ รเบญจทัศ
กรุ ง เทพมหานคร ส่ ว นใหญ่ มี อ าชี พ เป็ น พนัก งานเอกชน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 30.00 รองลงมาคื อ
ข้าราชการ คิดเป็ นร้อยละ 27.50 พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็ นร้อยละ 15.25 อาชีพอิสระ คิดเป็ น
ร้อยละ 10.75 อาชีพอื่น ๆ คิดเป็ นร้อยละ 7.75 และธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ คิดเป็ นร้อยละ
7.75 ตามลาดับ
ตาราง 5 จานวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามตัวแปรรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท
15,001 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
มากกว่า 40,001 บาทขึน้ ไป
รวม

จานวน (คน)
51
103
129
58
59
400

ร้อยละ
12.75
25.75
32.25
14.50
14.75
100.00

จากตารางที่ 5 พบว่ า กลุ่ม คนวัย ท างานที่ ม าใช้บ ริก ารสวนสาธารณะวชิ รเบญจทัศ
กรุ งเทพมหานคร ส่วนใหญ่ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 32.25
รองลงมาคือรายได้เฉลี่ย ต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 25.75 รายได้เฉลี่ย ต่อ
เดือนมากกว่า 40,001 บาทขึน้ ไป คิดเป็ นร้อยละ 14.75 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000
บาท คิดเป็ นร้อยละ 14.50 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท คิดเป็ นร้อย
ละ 12.75 ตามลาดับ
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์แรงจูงใจการใช้เวลาว่างของกลุ่มคนวัยทางานที่มาใช้บริการสวน
วชิรเบญจทัศ กรุ งเทพมหานคร ทัง้ 4 ด้าน
การวิ เ คราะห์ แ รงจู ง ใจการใช้เวลาว่ า งของกลุ่ ม คนวั ย ท างานที่ ม าใช้บ ริ ก ารสวน
วชิ รเบญจทัศ กรุ ง เทพมหานคร ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านสติ ปั ญ ญา (2) ด้านสัง คม (3) ด้า น
ความสามารถ ความชานาญ และ (4) ด้านสภาวะกระตุน้ – การหลีกเลี่ยง สามารถแสดงผลการ
วิเคราะห์ได้ดงั ตารางที่ 6-9 ต่อไปนี ้
ตาราง 6 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุม่ คนวัยทางานที่มาใช้บริการ
สวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร ด้านสติปัญญา
ด้านสติปัญญา
1. เพื่อทาให้สงิ่ ต่าง ๆ มีความหมายสาหรับฉันมากขึน้
2. เพื่อเรียนรูส้ ิ่งต่าง ๆ รอบตัวฉัน
3. เพื่อตอบสนองความต้องการเรียนรูข้ องฉัน
4. เพื่อสารวจแนวคิดใหม่ ๆ
5. เพื่อเรียนรูเ้ กี่ยวกับตัวเอง
6. เพื่อเพิ่มพูนความรูข้ องฉัน
7. เพื่อค้นพบสิ่งใหม่ ๆ
8. เพื่อความคิดสร้างสรรค์
9. เพื่อได้ใช้จินตนาการของฉัน
รวม

x̅
4.35
4.12
4.17
4.23
4.20
4.27
4.26
4.32
4.33
4.25

S.D.
0.77
0.78
0.85
0.80
0.79
0.80
0.82
0.79
0.77
0.61

ระดับแรงจูงใจ
มากที่สดุ
มาก
มาก
มากที่สดุ
มาก
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากทีส่ ุด

จากตารางที่ 6 พบว่า ผลการวิเคราะห์ดา้ นสติปัญญา แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
แรงจูงใจการใช้เวลาว่างของกลุ่มคนวัยทางานที่มาใช้บริการสวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร
พบว่า ค่าเฉลี่ ยในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่ สุด (x̅ = 4.25, S.D. = 0.61) เมื่ อพิจ ารณารายข้อ
พบว่ า มี แ รงจู ง ใจการใช้เ วลาว่ า งของกลุ่ ม คนวั ย ท างานที่ ม าใช้บ ริก ารสวนวชิ ร เบญจทั ศ
กรุ งเทพมหานคร มากที่สุด คือ เพื่อทาให้สิ่งต่าง ๆ มี ความหมายสาหรับฉันมากขึน้ (x̅ = 4.35,
S.D. = 0.77) รองลงมา คื อ เพื่ อ ท าให้สิ่ ง ต่ า ง ๆ มี ค วามหมายส าหรับ ฉั น มากขึ ้น x̅ = 4.33
(S.D. = 0.775) และ เพื่อความคิดสร้างสรรค์ (x̅ = 4.32 S.D. = 0.79) ส่วนลาดับสุดท้ายในระดับ
มาก ต่าง ๆ รอบตัวฉัน (x̅ = 12 S.D. = 0.78) ตามลาดับ
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ตาราง 7 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุม่ คนวัยทางานที่มาใช้บริการ
สวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร ด้านสังคม
ด้านสังคม
1. เพื่ออยู่รว่ มกับผูอ้ ื่น
2. เพื่อพบเจอผูค้ นใหม่ ๆ
3. เพื่อช่วยเหลือผูอ้ ื่น
4. เพื่อแสดงความคิดความรูส้ กึ หรือการแสดงออกของฉันกับผูอ้ ื่น
5. เพื่อมีอิทธิพลต่อผูอ้ ื่น
6. เพื่อพัฒนาความสามารถและทักษะทางสังคม
รวม

x̅
4.28
4.17
4.27
4.16
3.83
4.19
4.15

S.D.
0.81
0.78
0.77
0.78
1.01
0.82
0.64

ระดับแรงจูงใจ
มากที่สดุ
มาก
มาก
มากที่สดุ
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 7 พบว่า ผลการวิเคราะห์ด้านสังคม แสดงระดับ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ
แรงจูงใจการใช้เวลาว่างของกลุ่มคนวัยทางานที่มาใช้บริการสวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร
พบว่าค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.15 S.D. = 0.64) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า
มีแรงจูงใจการใช้เวลาว่างของกลุ่มคนวัยทางานที่มาใช้บริการสวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร
มากที่ สุด คื อ เพื่ อ อยู่ ร่ว มกั บ ผู้อ่ื น (x̅ = 4.28 S.D. = 0.81) รองลงมา คื อ เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู้อ่ื น
(x̅ = 4.27 S.D. = 0.77) และเพื่ อพั ฒ นาความสามารถและทั ก ษ ะทางสั ง คม (x̅ = 4.19
S.D. = 0.82) ส่ ว นล าดับ สุ ด ท้า ยในระดั บ มาก เพื่ อ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ผู้อ่ื น (x̅ = 3.83 S.D. = 1.01)
ตามลาดับ
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ตาราง 8 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุม่ คนวัยทางานที่มาใช้บริการ
สวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร ด้านความสามารถ ความชานาญ
ด้านความสามารถ ความชานาญ
1. เพื่อได้รบั ความเคารพจากผูอ้ นื่
2. เพื่อรับรูค้ วามสาเร็จ
3. เพื่อดูวา่ ความสามารถของฉันคืออะไร
4. เพื่อท้าทายความสามารถของฉัน
5. เพราะฉันสนุกกับการเรียนรูส้ ิ่งต่าง ๆ
6. เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถของฉัน
7. เพื่อแข่งขันกับผูอ้ ื่น
8. เพื่อความคล่องแคล่ว
9. เพื่อใช้ความสามารถทางกายภาพของฉัน
10. เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายของฉัน
รวม

x̅
4.12
4.15
4.29
4.21
4.34
4.31
3.87
4.23
4.27
4.32
4.21

S.D.
0.92
0.81
0.81
0.77
0.72
0.72
1.04
0.77
0.73
0.72
0.61

ระดับแรงจูงใจ
มาก
มาก
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มาก
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากทีส่ ุด

จากตารางที่ 8 พบว่า ผลการวิเคราะห์ด้านความสามารถ ความชานาญ แสดงระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจการใช้เวลาว่างของกลุ่มคนวัยทางานที่มาใช้บริการสวนวชิรเบญจ
ทัศ กรุงเทพมหานคร พบว่าค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ (x̅ = 4.21, S.D. = 0.61) เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า มี แรงจูงใจการใช้เวลาว่างของกลุ่มคนวัยทางานที่มาใช้บริการสวนวชิร
เบญจทัศ กรุ ง เทพมหานคร มากที่ สุด คื อ เพื่ อ พัฒ นาสมรรถภาพทางกายของฉัน (x̅ = 4.32,
S.D. = 0.72) รองลงมาคือ เพื่อพัฒ นาทักษะและความสามารถของฉัน (x̅ = 4.31, S.D. = 0.72)
และเพื่อดูว่าความสามารถของฉันคืออะไร (x̅ = 4.29, S.D. = 0.81) ส่วนลาดับสุดท้ายในระดับ
มาก เพื่อแข่งขันกับผูอ้ ่นื (x̅ =3.87, S.D. = 1.04) ตามลาดับ
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ตาราง 9 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุม่ คนวัยทางานที่มาใช้บริการ
สวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร ด้านสภาวะกระตุน้ – การหลีกเลี่ยง
ด้านสภาวะกระตุน้ – การหลีกเลี่ยง
1. เพื่อหลีกเลี่ยงพืน้ ที่แออัด
2. เพื่อที่จะทาให้ชวี ิตช้าลง
3. เพราะบางเวลาฉันชอบอยู่คนเดียว
4. เพื่อผ่อนคลายทางร่างกาย
5. เพื่อผ่อนคลายจิตใจ
6. เพื่อหลีกเลี่ยงความวุ่นวายจากกิจกรรมประจาวัน
7. เพื่อพักผ่อน
8. เพื่อบรรเทาความเครียดและความตึงเครียด
9. เพื่อใช้ชีวติ ที่เรียบง่าย
รวม

x̅
4.38
4.04
4.16
4.38
4.44
4.38
4.43
4.40
4.42
4.34

S.D.
0.74
0.89
0.89
0.71
0.66
0.68
0.69
0.72
0.73
0.57

ระดับแรงจูงใจ
มากที่สดุ
มาก
มาก
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากทีส่ ุด

จากตารางที่ 9 พบว่า ผลการวิเคราะห์ดา้ นสภาวะกระตุน้ – การหลีกเลี่ยง แสดงระดับ
ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ แรงจู ง ใจการใช้ เ วลาว่ า งของกลุ่ ม คนวั ย ท างานที่ มาใช้ บ ริ ก าร
สวนวชิรเบญจทัศ กรุ งเทพมหานคร พบว่าค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.34,
S.D. = 0.57) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีแรงจูงใจการใช้เวลาว่างของกลุ่มคนวัยทางานที่มาใช้
บริ ก ารสวนวชิ ร เบญจทั ศ กรุ ง เทพมหานคร มากที่ สุ ด คื อ เพื่ อ ผ่ อ นคลายจิ ต ใจ (x̅ = 4.44,
S.D. = 0.66) รองลงมาคื อ เพื่ อ พั ก ผ่ อ น (x̅ = 4.43, S.D. = 0.69) และเพื่ อ ใช้ชี วิ ต ที่ เรี ย บง่ า ย
(x̅ = 4.42, S.D. = 0.73) ส่วนล าดับ สุด ท้ายในระดับ มาก เพื่ อ ที่ จ ะท าให้ชี วิต ช้า ลง (x̅ = 4.04,
S.D. = 0.89) ตามลาดับ
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ตาราง 10 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่ม คนวัยทางานที่ม าใช้
บริการสวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายด้าน
แรงจูงใจการใช้เวลาว่าง
1. ด้านสติปัญญา
2. ด้านสังคม
3. ด้านความสามารถ ความชานาญ
4. ด้านสภาวะกระตุน้ – การหลีกเลี่ยง
รวม

x̅
4.25
4.15
4.21
4.34
4.23

S.D.
0.61
0.64
0.61
0.57
0.60

ระดับแรงจูงใจ
มากที่สดุ
มาก
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากทีส่ ุด

จากตารางที่ 10 พบว่า ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจการใช้เวลาว่างของกลุ่มคนวัยทางาน
ที่มาใช้บริการสวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร พบว่าค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
(x̅ = 4.23 S.D. = 0.60) เมื่ อพิ จารณ ารายด้ า น พ บ ว่ า แรงจู ง ใจก ารใช้ เ วล าว่ า งขอ ง
กลุ่มคนวัยทางานที่มาใช้บริการสวนวชิรเบญจทัศ กรุ งเทพมหานคร มากที่สุด คือ ด้านสภาวะ
กระตุ้น – การหลี ก เลี่ ย ง (x̅ = 4.34, S.D. = 0.57) รองลงมาคื อ ด้า นสติ ปั ญ ญา (x̅ =4.25,
S.D. = 0.61) ด้านความสามารถ ความชานาญ (x̅ =4.21, S.D. = 0.61) และลาดับสุดท้าย คือ
ด้านสังคม (x̅ =4.15, S.D. = 0.64) ตามลาดับ
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ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบแรงจูงใจการใช้เวลาว่างของกลุ่มคนวัยทางานที่มาใช้
บริก ารสวนวชิรเบญจทัศ กรุ งเทพมหานคร โดยจาแนกตามตัวแปรเพศ อายุตัว ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
การวิเคราะห์เปรียบเทียบแรงจูงใจการใช้เวลาว่างของกลุ่มคนวัยทางานที่มาใช้บริการ
สวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร โดยจาแนกตามตัวแปรเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ได้แสดงดังตารางที่ 11 – 24 ต่อไปนี ้
ตาราง 11 ค่ าเฉลี่ ย และส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ของแรงจูง ใจการใช้เวลาว่างของกลุ่ม คนวัย
ทางานที่มาใช้บริการสวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร จาแนกตามตัวแปรเพศ
เพศ
แรงจูงใจ
1. ด้านสติปัญญา
2. ด้านสังคม
3. ด้านความสามารถ ความชานาญ
4. ด้านสภาวะกระตุน้ – การหลีกเลี่ยง
รวม

ชาย
S.D.
x̅
4.29 0.61
4.22 0.65
4.32 0.58
4.36 0.57
4.30 0.52

หญิง
S.D.
x̅
4.23 0.62
4.09 0.63
4.13 0.63
4.31 0.56
4.19 0.51

จากตารางที่ 11 พบว่า กลุ่มคนวัยทางานที่เป็ นเพศชาย มีแรงจูงใจในการใช้เวลาว่างมา
ใช้บริการสวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ (x̅ 4.30, S.D. = 0.52)
เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้านเรีย งล าดับ จากมากไปหาน้อ ย ดัง นี ้ คื อ ด้านสภาวะกระตุ้น – การ
ห ลี ก เลี่ ยง (x̅ = 4.36, S.D. = 0.57) แล ะด้ า น ค วาม สาม ารถ ความ ช าน าญ (x̅ = 4.32,
S.D. = 0.58) ส่วนลาดับสุดท้ายในระดับมาก ด้านสติปัญญา (x̅ = 4.29, S.D. = 0.61) ตามลาดับ
สาหรับกลุ่มคนวัยทางานที่เป็ นเพศหญิง มีแรงจูงใจในการใช้เวลาว่างมาใช้บริการสวนว
ชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.19, S.D. = 0.51) เมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้านเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี ้ คือ ด้านสภาวะกระตุน้ – การหลีกเลี่ยง (x̅ = 4.31,
S.D. = 0.51) และด้า นสติ ปั ญ ญา (x̅ = 4.23, S.D. = 0.62) ส่ ว นล าดั บ สุ ด ท้า ยในระดั บ มาก
ด้านความสามารถ ความชานาญ (x̅ = 4.13, S.D. = 0.63) ตามลาดับ
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ตาราง 12 การวิเคราะห์เปรียบเทียบแรงจูงใจการใช้เวลาว่างของกลุ่มคนวัยทางานที่มาใช้บริการ
สวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร จาแนกตามตัวแปรเพศ
แรงจูงใจ

F

Sig.

t

df

1. ด้านสติปัญญา
2. ด้านสังคม
3. ด้านความสามารถ ความชานาญ
4. ด้านสภาวะกระตุน้ – การหลีกเลี่ยง
รวม

0.004
0.618
0.264
0.183
0.231

0.950
0.432
0.608
0.669
0.631

1.014
2.094
3.072
0.825
1.488

381
395
385
386
361

Sig.
(2-tailed)
0.311
0.037
0.002
0.410
0.138

จากตารางที่ 12 พบว่า การวิเคราะห์เปรียบเทียบแรงจูงใจการใช้เวลาว่างของกลุม่ คนวัย
ทางานที่มาใช้บริการสวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร จาแนกตามเพศ โดยใช้สถิติทดสอบค่าที
(t-test) ในภาพรวมพบว่ากลุ่มวัยทางานที่มีเพศต่างกันมีแรงจูงใจการใช้เวลาว่างไม่แตกต่างกัน
เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้าน พบว่า กลุ่ม คนวัยท างานที่ มี เพศต่ างกัน มี แรงจูง ใจการใช้เวลาว่าง
ด้า นสติ ปั ญ ญา ด้า นสั ง คม ด้า นความสามารถ ความช านาญ และด้า นสภาวะกระตุ้น –
การหลีกเลี่ยง ไม่แตกต่างกัน
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ตาราง 13 ค่ าเฉลี่ ย และส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ของแรงจูง ใจการใช้เวลาว่างของกลุ่ม คนวัย
ทางานที่มาใช้บริการสวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร โดยจาแนกตามตัวแปรอายุ

แรงจูงใจ
1. ด้าน
สติปัญญา
2. ด้านสังคม
3. ด้าน
ความสามารถ
ความชานาญ
4. ด้านสภาวะ
กระตุน้ – การ
หลีกเลี่ยง
รวม

21-30 ปี
S.D.
x̅
4.31 0.73

31-40 ปี
S.D.
x̅
4.30 0.53

อายุ
41-50 ปี
S.D.
x̅
4.17 0.53

4.20
4.25

0.71
0.65

4.16
4.29

0.63
0.58

4.07
4.13

0.62
0.60

4.14
4.13

0.60
0.60

4.35
4.35

0.58
0.62

4.39

0.54

4.31

0.56

4.32

0.54

4.33

0.62

4.30

0.93

4.29

0.57

4.27

0.47

4.18

0.49

4.17

0.56

4.42

0.40

51-60 ปี
S.D.
x̅
4.16 0.72

มากกว่า 60 ปี
S.D.
x̅
4.67 0.38

จากตารางที่ 13 พบว่า กลุ่มคนวัยทางานที่มีอายุมากกว่า 60 ปี มีแรงจูงใจในการใช้เวลา
ว่างมาใช้บริการสวนวชิ รเบญจทัศ กรุ งเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมากที่ สุด (x̅ = 4.42,
S.D. = 0.40) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี ้ คือ ด้านสติปัญญา
(x̅ = 4.67, S.D. = 0.38) ด้านสังคม (x̅ = 4.35 S.D. = 0.58) ด้านความสามารถ ความชานาญ
(x̅ = 4.35, S.D. = 0.62) และด้ า นสภาวะกระตุ้ น – การหลี ก เลี่ ย ง (x̅ = 4.30, S.D. = 0.93)
ตามลาดับ
กลุม่ คนวัยทางานที่มีอายุ 21-30 ปี มีแรงจูงใจในการใช้เวลาว่างมาใช้บริการสวนวชิร
เบญจทัศ กรุ งเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.29, S.D. = 0.57) เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้านเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี ้ คือ ด้านสภาวะกระตุน้ – การหลีกเลี่ยง (x̅ = 4.39,
S.D. = 0.54) ด้ า นสติ ปั ญ ญ า (x̅ = 4.31, S.D. = 0.73) ด้ า นความสามารถ ความช านาญ
(x̅ = 4.25, S.D. = 0.65) และด้านสังคม (x̅ = 4.20, S.D. = 0.71) ตามลาดับ
กลุ่ ม คนวัย ท างานที่ มี อ ายุ 31-40 ปี มี แ รงจู ง ใจในการใช้เวลาว่ า งมาใช้บ ริก าร
สวนวชิ ร เบญจทั ศ กรุ ง เทพมหานคร โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด (x̅ = 4.27, S.D. = 0.47)
เมื่ อ พิ จ ารณ า เป็ น รา ย ด้ า น เรี ย งล าดั บ จ า ก ม า ก ไป ห า น้ อ ย ดั งนี ้ คื อ ด้ า น ส ภ าว ะ
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กระตุ้ น – การหลี ก เลี่ ย ง (x̅ = 4.31, S.D. = 0.56) ด้ า นสติ ปั ญ ญา ((x̅ = 4.30, S.D. = 0.53)
ด้ า นความ สาม ารถ ความช านาญ (x̅ = 4.29, S.D. = 0.58) และด้ า นสั ง คม (x̅ = 4.16,
S.D. = 0.63) ตามลาดับ
กลุ่ ม คนวัย ท างานที่ มี อ ายุ 41-50 ปี มี แ รงจู ง ใจในการใช้เวลาว่ า งมาใช้บ ริก าร
สวนวชิ ร เบญจทั ศ กรุ ง เทพมหานคร โดยรวมอยู่ ในระดั บ มาก (x̅ = 4.18, S.D. = 0.49) เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายด้านเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี ้ คือ ด้านสภาวะกระตุน้ – การหลีกเลี่ยง
(x̅ = 4.32, S.D. = 0.54) ด้า นสติ ปั ญ ญา (x̅ = 4.17, S.D. = 0.53) ด้า นความสามารถ ความ
ชานาญ (x̅ = 4.13, S.D. = 0.60) และด้านสังคม (x̅ = 4.07, S.D. = 0.62) ตามลาดับ
กลุ่ ม คนวั ย ท างานที่ มี อ ายุ 51-60 ปี มี แ รงจู ง ใจในการใช้เวลาว่ า งมาใช้บ ริก าร
สวนวชิ ร เบญ จทั ศ กรุ ง เทพ มหานคร โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก (x̅ = 4.17, S.D. = 0.56)
เมื่ อ พิ จ ารณ า เป็ น รา ย ด้ า น เรี ย งล าดั บ จ า ก ม า ก ไป ห า น้ อ ย ดั งนี ้ คื อ ด้ า น ส ภ าว ะ
กระตุ้ น – การหลี ก เลี่ ย ง (x̅ = 4.33, S.D. = 0.62) ด้ า นสติ ปั ญ ญ า (x̅ = 4.16, S.D. = 0.72)
ด้ า นความ สาม ารถ ความช านาญ (x̅ = 4.14, S.D. = 0.60) และด้ า นสั ง คม (x̅ = 4.13,
S.D. = 0.60) ตามลาดับ
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ตาราง 14 การวิเคราะห์เปรียบเทียบแรงจูงใจการใช้เวลาว่างของกลุ่มคนวัยทางานที่มาใช้บริการ
สวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร จาแนกตามตัวแปรอายุ
แรงจูงใจ
1. ด้านสติปัญญา

2. ด้านสังคม

3. ด้านความสามารถ ความชานาญ

4. ด้านสภาวะกระตุน้ –
การหลีกเลี่ยง

รวม

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม

SS

df

MS

3.514
142.921
146.435
1.324
165.286
166.610
2.214
143.093
145.307
.472

4
378
382
4
392
396
4
382
386
4

.879
.378

2.324 .056

.331
.422

.785

.554
.375

1.478 .208

.118

.360

ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

125.539
126.011
1.234
96.023
97.257

383
387
4
358
362

.328
.308
.268

F

Sig.

.535

.837

1.150 .333

จากตารางที่ 14 พบว่า การวิเคราะห์เปรียบเทียบแรงจูงใจการใช้เวลาว่างของกลุม่ คนวัย
ทางานที่ม าใช้บ ริการสวนวชิ รเบญจทัศ กรุ งเทพมหานคร จาแนกตามตัวแปรอายุ โดยใช้สถิติ
ทดสอบค่าเอฟ (f-test) ในภาพรวมพบว่ากลุ่มวัยทางานที่มีอายุต่างกันมีแรงจูงใจการใช้เวลาว่าง
ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่ากลุ่มคนวัยทางานที่มีอายุต่างกันมีแรงจูงใจการใช้
เวลาว่ า ง ด้า นสติ ปั ญ ญา ด้า นสั ง คม ด้า นความสามารถ ความช านาญ และด้า นสภาวะ
กระตุน้ – การหลีกเลี่ยง ไม่แตกต่างกัน
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ตาราง 15 ค่ าเฉลี่ ย และส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ของแรงจูง ใจการใช้เวลาว่างของกลุ่ม คนวัย
ทางานที่มาใช้บริการสวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร โดยจาแนกตามตัวแปรระดับการศึกษา

แรงจูงใจ
1. ด้านสติปัญญา
2. ด้านสังคม
3. ด้านความสามารถ
ความชานาญ
4. ด้านสภาวะกระตุน้ –
การหลีกเลี่ยง
รวม

ระดับการศึกษา
ม.ต้น
ม.ปลาย
ปวช.
ปวส.
อนุ.ป.
ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก
x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D.
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
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
3.86 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
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
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 กลุ่มคนวัยทางานที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีแรงจูงใจใน
การใช้เวลาว่างมาใช้บริการสวนวชิ รเบญจทัศ กรุ งเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
(x̅ = 4.31, S.D. = 0.46) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี ้ คือ ด้าน
สภาวะกระตุน้ – การหลีกเลี่ยง (x̅ = 4.40, S.D. = 0.49) ด้านสติปัญญา (x̅ = 4.31, S.D. = 0.57)
ด้ า นความ สาม ารถ ความช านาญ (x̅ = 4.28, S.D. = 0.55) และด้ า นสั ง คม (x̅ = 4.26,
S.D. = 0.58) ตามลาดับ
กลุ่มคนวัยทางานที่มีการศึกษาระดับปริญญาเอก มีแรงจูงใจในการใช้เวลาว่างมาใช้
บริการสวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ (x̅ = 4.21, S.D. = 0.96)
เมื่ อ พิ จ ารณ า เป็ น รา ย ด้ า น เรี ย งล าดั บ จ า ก ม า ก ไป ห า น้ อ ย ดั งนี ้ คื อ ด้ า น ส ภ าว ะ
กระตุ้ น – การหลี ก เลี่ ย ง (x̅ = 4.40, S.D. = 0.78) ด้ า นสติ ปั ญ ญ า (x̅ = 4.29, S.D. = 0.76)
ด้ า นความ สาม ารถ ความช านาญ (x̅ = 4.12, S.D. = 1.20) และด้ า นสั ง คม (x̅ = 4.03,
S.D. = 1.18) ตามลาดับ
กลุ่มคนวัยทางานที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญา มีแรงจูงใจในการใช้เวลาว่างมาใช้
บริก ารสวนวชิ รเบญจทัศ กรุ งเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับ มาก (x̅ = 4.07, S.D. = 0.58)
เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้านเรีย งล าดับ จากมากไปหาน้อ ย ดัง นี ้ คื อ ด้านสภาวะกระตุ้น – การ
หลี กเลี่ ยง (x̅ = 4.50, S.D. = 0.46) ด้านความสามารถ ความชานาญ (x̅ = 3.98, S.D. = 0.63)
ด้านสังคม (x̅ = 3.90, S.D. = 0.52) และด้านสติปัญญา (x̅ = 3.89, S.D. = 1.06) ตามลาดับ
กลุม่ คนวัยทางานที่มีการศึกษาระดับ ปวส. มีแรงจูงใจในการใช้เวลาว่างมาใช้บริการ
สวนวชิ ร เบญ จทั ศ กรุ ง เทพ มหานคร โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก (x̅ = 4.07, S.D. = 0.55)
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เมื่ อ พิ จ ารณ า เป็ น รา ย ด้ า น เรี ย งล าดั บ จ า ก ม า ก ไป ห า น้ อ ย ดั งนี ้ คื อ ด้ า น ส ภ าว ะ
กระตุ้น – การหลี กเลี่ ยง (x̅ = 4.19, S.D. = 0.71) ด้านความสามารถ ความชานาญ (x̅ = 4.14
S.D. = 0.65) ด้า นสติ ปั ญ ญา (x̅ = 4.08 S.D. = 0.63) และด้านสัง คม (x̅ = 3.88 S.D. = 0.69)
ตามลาดับ
กลุม่ คนวัยทางานที่มีการศึกษาระดับ ปวช. มีแรงจูงใจในการใช้เวลาว่างมาใช้บริการ
สวนวชิ ร เบญจทั ศ กรุ ง เทพมหานคร โดยรวมอยู่ ในระดั บ มาก (x̅ = 4.07, S.D. = 0.29) เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายด้านเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี ้ คือ ด้านความสามารถ ความชานาญ
(x̅ = 4.12, S.D. = 0.33) ด้านสภาวะกระตุน้ – การหลีกเลี่ยง (x̅ = 4.11, S.D. = 0.68) ด้านสังคม
(x̅ = 4.07, S.D. = 0.70) และด้านสติปัญญา (x̅ = 3.97, S.D. = 0.42) ตามลาดับ
กลุ่มคนวัยทางานที่มี การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีแรงจูงใจในการใช้
เวลาว่างมาใช้บ ริการสวนวชิ รเบญจทัศ กรุ งเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับ มาก (x̅ = 4.00,
S.D. = 0.64) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี ้ คือ ด้านสภาวะกระตุน้
– ก า ร ห ลี ก เลี่ ย ง (x̅ = 4.08, S.D. = 0.68) ด้ า น ส ติ ปั ญ ญ า (x̅ = 4.05, S.D. = 0.79)
ด้ า น ความ สาม ารถ ความ ช านาญ (x̅ = 3.96, S.D. = 0.72) และด้ า น สั ง คม (x̅ = 3.90,
S.D. = 0.73) ตามลาดับ
กลุ่มคนวัยทางานที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีแรงจูงใจในการใช้เวลา
ว่ า งมาใช้บ ริ ก ารสวนวชิ ร เบญจทั ศ กรุ ง เทพมหานคร โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก (x̅ = 3.78,
S.D. = 1.06) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี ้ คือ ด้านสภาวะกระตุน้
– การหลี ก เลี่ ย ง (x̅ = 3.89, S.D. = 1.00) ด้ า นความสามารถ ความช านาญ (x̅ = 3.86,
S.D. = 1.09) ด้านสังคม (x̅ = 3.79, S.D. = 1.00) และด้านสติปัญ ญา (x̅ = 3.56, S.D. = 1.32)
ตามลาดับ
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ตาราง 16 การวิเคราะห์เปรียบเทียบแรงจูงใจการใช้เวลาว่างของกลุ่มคนวัยทางานที่มาใช้บริการ
สวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร จาแนกตามตัวแปรระดับการศึกษา
แรงจูงใจ
1. ด้านสติปัญญา

2. ด้านสังคม

3. ด้านความสามารถ ความชานาญ

4. ด้านสภาวะกระตุน้ – การ
หลีกเลี่ยง

รวม

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม

SS

df

7.675
138.759
146.435
8.505
158.106
166.610
4.771
140.536
145.307
5.438

7
375
382
7
389
396
7
379
386
7

1.096 2.963* .005
.370

ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

120.573
126.011
5.020
92.237
97.257

380
387
7
355
362

.317

MS

F

Sig.

1.215 2.989* .005
.406
.682
.371

1.838

.079

.777

2.448

.018

.717
.260

2.760* .008

* มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
จากตารางที่ 16 พบว่า การวิเคราะห์แรงจูงใจการใช้เวลาว่างของกลุ่มคนวัยทางานที่มา
ใช้บริการสวนวชิ รเบญจทัศ กรุ งเทพมหานคร จาแนกตามตัวแปรระดับการศึกษา โดยใช้สถิติ
ทดสอบค่าเอฟ (f-test) ในภาพรวมพบว่ากลุ่มวัยทางานที่มีระดับการศึกษาต่ างกันมีแรงจูงใจการ
ใช้เวลาว่างแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
กลุ่มคนวัยทางานที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีแรงจูงใจการใช้เวลาว่าง ด้านสติปัญญา ด้านสังคม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในขณะที่ดา้ นความสามารถ ความชานาญ
และด้านสภาวะกระตุน้ – การหลีกเลี่ยง ไม่แตกต่างกัน
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การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ดว้ ยวิธีผลต่างนัยสาคัญน้อยที่สุด (Least
Significant Difference : LSD) ในภาพรวม จาแนกตามระดับการศึกษา ดังตารางที่ 15
ตาราง 17 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ดว้ ยวิธีผลต่างนัยสาคัญน้อยที่สดุ (Least
Significant Difference : LSD) ในภาพรวม จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับ
การศึกษา

x̅

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

3.87
3.96
4.22
4.09
4.18
4.31
4.26
4.22

ม.ต้น ม.ปลาย
3.87
3.96
-0.09
-

ปวช.
4.22
-0.35
-0.26
-

ระดับการศึกษา
ปวส. อนุ.ป.
4.09
4.18
-0.22 -0.31
-0.13 -0.22
0.13
0.04
-0.09
-

ป.ตรี
4.31
-0.44*
-0.35*
-0.09
-0.22
-0.13
-

ป.โท
4.26
-0.39*
-0.30*
-0.04
-0.17
-0.08
0.05
-

ป.เอก
4.22
-0.35
-0.26
-0.00
-0.13
-0.04
0.09
0.04
-

* มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
จากตารางที่ 17 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 รายคู่ดว้ ยวิธีผลต่างนัยสาคัญน้อยที่สดุ (Least Significant Difference : LSD) พบว่า
กลุ่มคนวัยทางานที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีแรงจูงใจการใช้เวลาว่าง
มาใช้บริการสวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร แตกต่างจากกลุม่ คนวัยทางานที่มีการศึกษาระดับ
มัธ ยมศึ ก ษาปริญ ญาตรี และปริญ ญาโท โดยพบว่ า กลุ่ ม คนวัย ท างานที่ มี ก ารศึ ก ษาระดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้น มีแรงจูงใจน้อยกว่า กลุม่ คนวัยทางานระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
กลุ่มคนวัยทางานที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีแรงจูงใจการใช้เวลา
ว่างมาใช้บริการสวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร แตกต่างจากกลุ่มคนวัยทางานที่มีการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาปริญ ญาตรี และระดับปริญญาโท โดยพบว่า กลุ่มคนวัยทางานที่มีการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีแรงจูงใจน้อยกว่า กลุ่มคนวัยทางานระดับปริญญาตรี และระดับ
ปริญญาโท
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การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ดว้ ยวิธีผลต่างนัยสาคัญน้อยที่สุด (Least
Significant Difference : LSD) ด้านสติปัญญา จาแนกตามระดับการศึกษา ดังตารางที่ 16
ตาราง 18 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ดว้ ยวิธีผลต่างนัยสาคัญน้อยที่สดุ (Least
Significant Difference : LSD) ด้านสติปัญญา จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับ
การศึกษา

x̅

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

3.56
4.05
3.97
4.08
3.89
4.31
4.33
4.29

ม.ต้น ม.ปลาย
3.56
4.05
-0.49
-

ปวช.
3.97
-0.41
0.08
-

ระดับการศึกษา
ปวส. อนุ.ป.
4.08
3.89
-0.52* -0.33
-0.03
0.16
-0.11
0.08
0.19
-

ป.ตรี
4.31
-0.75*
-0.26*
-0.34
-0.23
-0.42
-

ป.โท
4.33
-0.77*
-0.28*
-0.36
-0.25
-0.44
-0.02
-

ป.เอก
4.29
-0.73*
-0.24
-0.32
-0.21
-0.40
0.02
0.04
-

* มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
จากตารางที่ 18 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 รายคู่ดว้ ยวิธีผลต่างนัยสาคัญน้อยที่สดุ (Least Significant Difference : LSD) พบว่า
กลุ่มคนวัยทางานที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีแรงจูงใจการใช้เวลาว่าง
มาใช้บริการสวนวชิรเบญจทัศ กรุ งเทพมหานคร ด้านสติปัญญา แตกต่างจากกลุ่มคนวัยทางานที่มี
การศึกษาระดับ ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยพบว่า กลุ่มคนวัยทางานที่มี
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีแรงจูงใจด้านสติปัญญา น้อยกว่ากลุ่มคนวัยทางานระดับ
ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
กลุ่มคนวัยทางานที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีแรงจูงใจการใช้เวลา
ว่างมาใช้บริการสวนวชิ รเบญจทัศ กรุ งเทพมหานคร ด้านสติ ปัญ ญา แตกต่างจากกลุ่ม คนวัย
ทางานที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท โดยพบว่า กลุ่มคนวัยทางานที่มีการศึกษา
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีแรงจูงใจด้านสติปัญญา น้อยกว่า กลุม่ คนวัยทางานระดับปริญญา
ตรี และปริญญาโท
การวิเคราะห์เปรียบเที ยบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี ผลต่างนัยส าคัญ น้อยที่สุด
(Least Significant Difference : LSD) ด้านสังคม จาแนกตามระดับการศึกษา ดังตารางที่ 17
ตาราง 19 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ดว้ ยวิธีผลต่างนัยสาคัญน้อยที่สดุ (Least
Significant Difference : LSD) ด้านสังคม จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับ
การศึกษา

x̅

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

3.79
3.90
4.07
3.88
3.90
4.26
4.05
4.03

ม.ต้น ม.ปลาย
3.79
3.90
-0.11
-

ปวช.
4.07
-0.28
-0.17
-

ระดับการศึกษา
ปวส. อนุ.ป.
3.88
3.90
-0.09 -0.11
0.02
0.00
0.19
0.17
-0.02
-

ป.ตรี
4.26
-0.47*
-0.36*
-0.19
-0.38*
-0.36
-

ป.โท
4.05
-0.26
-0.15
0.02
-0.17
-0.15
0.21*
-

ป.เอก
4.03
-0.24
-0.13
0.04
-0.15
-0.13
0.22
0.02
-

* มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
จากตารางที่ 19 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 รายคู่ดว้ ยวิธีผลต่างนัยสาคัญน้อยที่สดุ (Least Significant Difference : LSD) พบว่า
กลุ่มคนวัยทางานที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีแรงจูงใจการใช้เวลาว่าง
มาใช้บริการสวนวชิรเบญจทัศ กรุ งเทพมหานคร ด้านสังคม แตกต่างจากกลุ่มคนวัยทางานที่มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี โดยพบว่า กลุ่มคนวัยทางานที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
มีแรงจูงใจด้านสติปัญญา น้อยกว่า กลุม่ คนวัยทางานระดับปริญญาตรี
กลุ่มคนวัยทางานที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีแรงจูงใจการใช้เวลา
ว่างมาใช้บริการสวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร ด้านสังคม แตกต่างจากกลุ่มคนวัยทางานที่มี
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การศึกษาระดับ ปริญ ญาตรี โดยพบว่า กลุ่มคนวัยทางานที่มี การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย มีแรงจูงใจด้านสังคม น้อยกว่า กลุม่ คนวัยทางานระดับปริญญาตรี
กลุ่มคนวัยทางานที่มี การศึกษาระดับ ปริญญาตรี มี แรงจูงใจการใช้เวลาว่างมาใช้
บริการสวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร ด้านสังคม แตกต่างจากกลุม่ คนวัยทางานที่มีการศึกษา
ระดับ ปริญ ญาโท โดยพบว่า กลุ่ม คนวัยทางานที่มี การศึกษาระดับ ปริญ ญาตรี มี แรงจูงใจด้าน
สังคม มากกว่า กลุม่ คนวัยทางานระดับปริญญาโท
ตาราง 20 ค่ าเฉลี่ ย และส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ของแรงจูง ใจการใช้เวลาว่างของกลุ่ม คนวัย
ทางานที่มาใช้บริการสวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร โดยจาแนกตามตัวแปรอาชีพ

แรงจูงใจ

1. ด้าน
สติปัญญา
2. ด้านสังคม
3. ด้าน
ความสามารถ
ความชานาญ
4. ด้านสภาวะ
กระตุน้ –
การหลีกเลี่ยง
รวม

x̅
4.22

S.D.
0.69

x̅
4.35

S.D.
0.52

อาชีพ
ธุรกิจส่วนตัว
พนักงาน
/ เจ้าของ
รัฐวิสาหกิจ
กิจการ
S.D.
S.D.
x̅
x̅
4.39 0.46 4.26 0.54

4.13
4.26

0.70
0.62

4.17
4.18

0.68
0.66

4.30
4.38

0.46
0.42

4.08
4.16

0.51
0.51

4.09
4.14

0.74
0.72

4.03
4.04

0.56
0.59

4.33

0.56

4.40

0.59

4.38

0.42

4.26

0.53

4.23

0.72

4.25

0.59

4.24

0.57

4.28

0.50

4.36

0.36

4.19

0.41

4.13

0.63

4.12

0.51

พนักงาน
เอกชน

ข้าราชการ

อาชีพอิสระ

อื่น ๆ

x̅
4.05

S.D.
0.73

x̅
4.16

S.D.
0.69

จากตารางที่ 20 พบว่า กลุ่มคนวัยทางานที่เป็ นพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีแรงจูงใจในการใช้
เวลาว่างมาใช้บริการสวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ (x̅ = 3.36,
S.D. = 0.36) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี ้ คือ ด้านสภาวะกระตุน้
– การหลี ก เลี่ ย ง (x̅ = 4.38, S.D. = 0.42) ด้ า นความสามารถ ความช านาญ (x̅ = 4.38,
S.D. = 0.42) ด้านสังคม (x̅ = 4.30, S.D. = 0.46) และด้านสติปัญ ญา (x̅ = 3.39, S.D. = 0.46)
ตามลาดับ
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กลุ่มคนวัยทางานที่เป็ นข้าราชการ มีแรงจูงใจในการใช้เวลาว่างมาใช้บริการสวนวชิร
เบญจทัศ กรุ งเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.28, S.D. = 0.50) เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้านเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี ้ คือ ด้านสภาวะกระตุน้ – การหลีกเลี่ยง (x̅ = 4.40,
S.D. = 0.59) ด้ า นสติ ปั ญ ญ า (x̅ = 4.35, S.D. = 0.52) ด้ า นความสามารถ ความช านาญ
(x̅ = 4.18, S.D. = 0.66) และด้านสังคม (x̅ = 4.17, S.D. = 0.68) ตามลาดับ
กลุ่มคนวัยทางานที่เป็ นพนักงานเอกชน มีแรงจูงใจในการใช้เวลาว่างมาใช้บริการ
สวนวชิรเบญจทัศ กรุ งเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.24, S.D. = 0.57) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้านเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี ้ คื อ ด้านสภาวะกระตุน้ – การหลีกเลี่ยง
(x̅ = 4.33, S.D. = 0.56) ด้ า นความสามารถ ความช านาญ (x̅ = 4.26, S.D. = 0.62) ด้ า น
สติปัญญา (x̅ = 4.22, S.D. = 0.69) และด้านสังคม (x̅ = 4.13, S.D. = 0.70) ตามลาดับ
กลุ่มคนวัยทางานที่มีธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ มีแรงจูงใจในการใช้เวลาว่างมา
ใช้บ ริ ก ารสวนวชิ ร เบญ จทั ศ กรุ ง เทพมหานคร โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด (x̅ = 4.19,
S.D. = 0.41) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี ้ คือ ด้านสภาวะกระตุน้
– การหลี ก เลี่ ย ง (x̅ = 4.26, S.D. = 0.53) ด้ า นความสามารถ ความช านาญ (x̅ = 4.16,
S.D. = 0.51) ด้านสติปัญ ญา (x̅ = 4.26, S.D. = 0.54) และด้านสังคม (x̅ = 4.08, S.D. = 0.51)
ตามลาดับ
กลุ่มคนวัยทางานที่มีอาชีพอิสระ มีแรงจูงใจในการใช้เวลาว่างมาใช้บริการสวนวชิร
เบญจทัศ กรุ งเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.13, S.D. = 0.63) เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้านเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี ้ คือ ด้านสภาวะกระตุน้ – การหลีกเลี่ยง (x̅ = 4.23,
S.D. = 0.53) ด้ า นความสามารถ ความช านาญ (x̅ = 4.14, S.D. = 0.72) ด้ า นสติ ปั ญ ญ า
(x̅ = 4.05, S.D. = 0.73) และด้านสังคม (x̅ = 4.09, S.D. = 0.74) ตามลาดับ
กลุ่มคนวัยทางานที่มีอาชีพอื่น ๆ มีแรงจูงใจในการใช้เวลาว่างมาใช้บริการสวนวชิร
เบญจทัศ กรุ งเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.13, S.D. = 0.63) เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้านเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี ้ คือ ด้านสภาวะกระตุน้ – การหลีกเลี่ยง (x̅ = 4.25,
S.D. = 0.59) ด้านความสามารถ ความชานาญ (x̅ = 4.04, S.D. = 0.59) ด้านสติปัญญา (x̅ 4.16,
S.D. = 0.69) และด้านสังคม (x̅ = 4.03, S.D. = 0.56) ตามลาดับ

86
ตาราง 21 การวิเคราะห์เปรียบเทียบแรงจูงใจการใช้เวลาว่างของกลุ่มคนวัยทางานที่มาใช้บริการ
สวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร จาแนกตามตัวแปรอาชีพ
แรงจูงใจ
1. ด้านสติปัญญา

2. ด้านสังคม

3. ด้านความสามารถ ความชานาญ

4. ด้านสภาวะกระตุน้ – การหลีกเลี่ยง

รวม

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

df

MS

F

Sig.

4.309
142.126
146.435
2.259
164.352
166.610
3.425
141.882
145.307
1.472
124.539
126.011
2.056
95.201
97.257

5
377
382
5
391
396
5
381
386
5
382
387
5
357
362

.862
.377

2.286*

.046

.452
.420

1.075

.374

.685
.372

1.839

.104

.294
.326

.903

.479

.411
.267

1.542

.176

* มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
จากตารางที่ 21 พบว่า การวิเคราะห์แรงจูงใจการใช้เวลาว่างของกลุ่มคนวัยทางานที่มา
ใช้บริการสวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร จาแนกตามตัวแปรอาชีพ โดยใช้สถิติทดสอบค่าเอฟ
(f-test) ในภาพรวมพบว่ากลุ่มวัยทางานที่มีเพศต่างกันมีแรงจูงใจการใช้เวลาว่างไม่แตกต่างกัน
เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า กลุ่ม คนวัยทางานที่มี อาชีพ ต่างกันมี แรงจูงใจการใช้เวลาว่าง
ด้า นสติ ปั ญ ญา แตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ท่ี ร ะดั บ 0.05 ในขณะที่ ด้า นสัง คม
ด้านความสามารถ ความชานาญ และด้านสภาวะกระตุน้ – การหลีกเลี่ยง ไม่แตกต่างกัน
การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ดว้ ยวิธีผลต่างนัยสาคัญน้อยที่สุด (Least
Significant Difference : LSD) ด้านสติปัญญา จาแนกตามตัวแปรอาชีพ ดังตารางที่ 20
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ตาราง 22 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ดว้ ยวิธีผลต่างนัยสาคัญน้อยที่สดุ (Least
Significant Difference : LSD) ด้านสติปัญญา จาแนกตามตัวแปรอาชีพ

อาชีพ
พนักงานเอกชน
ข้าราชการ
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
ธุรกิจส่วนตัว /
เจ้าของกิจการ
อาชีพอิสระ
อื่น ๆ

อาชีพ
พนักงาน
พนักงาน ธุรกิจส่วนตัว / อาชีพ
ข้าราชการ
x̅
เอกชน
รัฐวิสาหกิจ เจ้าของกิจการ อิสระ
4.22
4.35
4.39
4.26
4.05
4.22
-0.13
-0.17
-0.04
0.17
4.35
-0.04
0.09
0.30*

อื่น ๆ
4.16
0.06
0.19

4.39

-

-

-

0.13

0.34*

0.23

4.26

-

-

-

-

0.21

0.10

4.05
4.16

-

-

-

-

-

-0.11
-

* มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
จากตารางที่ 22 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 รายคู่ดว้ ยวิธีผลต่างนัยสาคัญน้อยที่สดุ (Least Significant Difference : LSD) พบว่า
กลุ่มคนวัยทางานที่เป็ นข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีแรงจูงใจการใช้เวลา
ว่างมาใช้บริการสวนวชิ รเบญจทัศ กรุ งเทพมหานคร ด้านสติ ปัญ ญา แตกต่างจากกลุ่ม คนวัย
ทางานที่มี อาชีพ อิสระ โดยพบว่า กลุ่ม คนวัยทางานที่เป็ นข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ
มีแรงจูงใจด้านสติปัญญา มากกว่า กลุม่ คนวัยทางานที่มีอาชีพอิสระ
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ตาราง 23 ค่ าเฉลี่ ย และส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ของแรงจูง ใจการใช้เวลาว่างของกลุ่ม คนวัย
ทางานที่มาใช้บริการสวนวชิรเบญจทัศ กรุ งเทพมหานคร โดยจาแนกตามตัวแปรรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
แรงจูงใจ

1. ด้านสติปัญญา
2. ด้านสังคม
3. ด้านความสามารถ ความชานาญ
4. ด้านสภาวะกระตุน้ – การหลีกเลี่ยง
รวม

ต่ากว่าหรือ
เท่ากับ
15,000 บาท
x̅ S.D.
4.13 0.78
4.15 0.70
4.14 0.61
4.28 0.62
4.18 0.54

15,001 –
20,001 –
30,001 –
20,000 บาท 30,000 บาท 40,000 บาท
x̅
4.20
4.16
4.16
4.29
4.20

S.D.
0.55
0.59
0.58
0.61
0.51

x̅
4.31
4.17
4.27
4.37
4.28

S.D.
0.64
0.65
0.64
0.51
0.54

x̅
4.33
4.20
4.23
4.33
4.27

S.D.
0.50
0.67
0.66
0.46
0.48

มากกว่า
40,001 บาท
ขึน้ ไป
S.D.
x̅
4.30 0.60
4.03 0.65
4.25 0.54
4.39 0.65
4.24 0.48

จากตารางที่ 23 พบว่ า กลุ่ ม คนวัย ท างานที่ มี ร ายได้เฉลี่ ย 20,001 – 30,000 บาท
ต่อเดือน มีแรงจูงใจในการใช้เวลาว่างมาใช้บริการสวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.28, S.D. = 0.54) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านเรียงลาดับจากมากไปหา
น้อ ย ดัง นี ้ คื อ ด้า นสภาวะกระตุ้น – การหลี ก เลี่ ย ง (x̅ = 4.37, S.D. = 0.51) ด้า นสติ ปั ญ ญา
(x̅ = 4.31, S.D. = 0.64) ด้านความสามารถ ความช านาญ (x̅ = 4.27, S.D. = 0.64) และด้าน
สังคม (x̅ = 4.17, S.D. = 0.65) ตามลาดับ
กลุ่มคนวัยทางานที่มีรายได้เฉลี่ย 30,001 – 40,000 บาท ต่อเดือน มีแรงจูงใจในการ
ใช้เวลาว่ า งมาใช้บ ริก ารสวนวชิ ร เบญจทั ศ กรุ ง เทพมหานคร โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด
(x̅ = 4.27, S.D. = 0.48) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี ้ คือ ด้าน
สภาวะกระตุน้ – การหลีกเลี่ยง (x̅ = 4.33, S.D. = 0.46) ด้านสติปัญญา (x̅ = 4.33, S.D. = 0.50)
ด้ า นความสามารถ ความช านาญ (x̅ = 4.23, S.D. = 0.66) และด้ า นสั ง คม (x̅ = 4.20,
S.D. = 0.67) ตามลาดับ
กลุ่มคนวัยทางานที่มีรายได้เฉลี่ย 40,001 บาท ขึน้ ไป ต่อเดือน มีแรงจูงใจในการใช้
เวลาว่างมาใช้บริการสวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ (x̅ = 4.24,
S.D. = 0.48) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี ้ คือ ด้านสภาวะกระตุน้
– การหลี ก เลี่ ย ง (x̅ = 4.39, S.D. = 0.65) ด้ า นสติ ปั ญ ญ า (x̅ = 4.30, S.D. = 0.60) ด้ า น
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ความสามารถ ความชานาญ (x̅ = 4.25, S.D. = 0.54) และด้านสังคม (x̅ = 4.03, S.D. = 0.65)
ตามลาดับ
กลุ่มคนวัยทางานที่มีรายได้เฉลี่ย 15,001 – 20,000 บาท ต่อเดือน มีแรงจูงใจในการ
ใช้เวลาว่ า งมาใช้บ ริก ารสวนวชิ ร เบญจทั ศ กรุ ง เทพมหานคร โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด
(x̅ = 4.20, S.D. = 0.51) เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้า นเรี ย งล าดั บ จากมากไปหาน้อ ย ดั ง นี ้ คื อ
ด้ า นสภาวะกระตุ้ น – การหลี ก เลี่ ย ง (x̅ = 4.29, S.D. = 0.61) ด้ า นสติ ปั ญญ า (x̅ = 4.20,
S.D. = 0.55) ด้ า นความสามารถ ความช านาญ (x̅ = 4.16, S.D. = 0.58) และด้ า นสั ง คม
(x̅ = 4.16, S.D. = 0.59) ตามลาดับ
กลุ่ ม คนวัย ท างานที่ มี ร ายได้เฉลี่ ย ต่ า กว่ า หรื อ เท่ า กั บ 15,000 บาท ต่ อ เดื อ น มี
แรงจูงใจในการใช้เวลาว่างมาใช้บริการสวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด (x̅ = 4.18, S.D. = 0.54) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี ้
คื อ ด้ า นสภาวะกระตุ้ น – การหลี ก เลี่ ย ง (x̅ = 4.28, S.D. = 0.62) ด้ า นสั ง คม (x̅ = 4.15,
S.D. = 0.70) ด้านความสามารถ ความช านาญ (x̅ = 4.14, S.D. = 0.61) และด้านสติ ปั ญ ญา
(x̅ = 4.13, S.D. = 0.78) ตามลาดับ
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ตาราง 24 การวิเคราะห์เปรียบเทียบแรงจูงใจการใช้เวลาว่างของกลุ่มคนวัยทางานที่มาใช้บริการ
สวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร จาแนกตามตัวแปรรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
แรงจูงใจ
1. ด้านสติปัญญา

2. ด้านสังคม

3. ด้านความสามารถ ความชานาญ

4. ด้านสภาวะกระตุน้ – การ
หลีกเลี่ยง

รวม

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

df

MS

1.914
144.521
146.435
.994
165.616
166.610
1.055
144.252
145.307
.668

4
378
382
4
392
396
4
382
386
4

.478
.382

1.251 .289

.248
.422

.588

.671

.264
.378

.698

.593

.167

.510

.728

125.343
126.011
.847
96.410
97.257

383
387
4
358
362

.327
.786

.535

.212
.269

F

Sig.

* มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
จากตารางที่ 24 พบว่า การวิเคราะห์แรงจูงใจการใช้เวลาว่างของกลุ่มคนวัยทางานที่มา
ใช้บริการสวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร จาแนกตามตัวแปรรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้สถิติ
ทดสอบค่าเอฟ (f-test) ในภาพรวมพบว่ากลุ่มวัยทางานที่มีรายได้เ ฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีแรงจูงใจ
การใช้เวลาว่างไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่ากลุ่มคนวัยทางานที่มีรายได้เฉลี่ย
ต่ อ อเดื อ นต่ า งกัน มี แ รงจูง ใจการใช้เวลาว่ าง ด้า นสติ ปั ญ ญา ด้า นสัง คม ด้า นความสามารถ
ความชานาญ และด้านสภาวะกระตุน้ – การหลีกเลี่ยง ไม่แตกต่างกัน

บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ในการศึก ษาวิจัย เรื่อง แรงจูง ใจการใช้เวลาว่างของกลุ่ม คนวัย ท างานในเขตจตุจัก ร
กรุงเทพมหานคร เป็ นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey research) เพื่อศึกษาแรงจูงใจการใช้เวลาว่าง
ของกลุ่มคนวัยทางานที่มาใช้บริการสวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาปั จจัยส่วน
บุคคลที่ผลต่อแรงจูงใจต่อการใช้เวลาว่างของกลุม่ คนวัยทางานในเขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่ อศึ ก ษ าแรงจู ง ใจการใช้ เ วลาว่ า งของกลุ่ ม คนวั ย ท างานที่ มาใช้ บ ริ ก าร
สวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร
2. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จจั ย ส่ ว นบุ ค คลที่ มี ผ ลต่ อ แรงจู ง ใจต่ อ การใช้ เ วลาว่ า งของกลุ่ ม
คนวัยทางานที่มาใช้บริการสวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร
ความสาคัญของการวิจัย
ท าให้ ท ราบถึ ง แรงจู ง ใจต่ อ การใช้เวลาว่ า งของกลุ่ ม คนวั ย ท างานที่ ม าใช้บ ริ ก าร
สวนวชิรเบญจทัศ กรุ งเทพมหานคร เพื่อเป็ นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน และ
บุคคลอื่น ๆ ต่อไป
คาถามในการวิจัย
1.แรงจูงใจการใช้เวลาว่างของกลุ่มคนวัยทางานที่มาใช้บริการสวนสาธารณวชิรเบญจ
ทัศ กรุงเทพมหานคร เป็ นอย่างไร
2.ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีแรงจูงใจต่อการใช้เวลาว่างของกลุม่ คนวัยทางานที่มา
ใช้บริการ สวนสาธารณวชิรเบญจทัศน์แตกต่างกันหรือไม่
วิธีการดาเนินวิจัย
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจัย
กลุ่ ม คนวั ย ท างานที่ ม าใช้ บ ริ ก ารสวนวชิ ร เบญ จทั ศ กรุ ง เทพ มหานคร ณ
สวนสาธารณะขนาดกลางในกรุงเทพมหานคร คือ สวนวชิรเบญจทัศ ซึ่งมีจานวนที่ไม่แน่นอน
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กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
ประชากร คื อ กลุ่ ม คนวั ย ท างานที่ ม าใช้บ ริ ก ารสวนสาธารณะวชิ ร เบญจทั ศ
กรุงเทพมหานคร กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างกรณีไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน การกาหนด
ขนาดกลุม่ ตัวอย่าง ซึ่งไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน ณ ระดับความเชื่อมั่น 95% จึงทาโดยใช้
สูตรคานวณกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตร Cochran (1953) ได้จานวนกลุ่มตัวอย่าง 400 คา การวิจัย
ครั้ง นี ้ เ ป็ นการศึ ก ษากั บ กลุ่ ม คนวั ย ท างานที่ ม าใช้ บ ริ ก ารสวนสาธารณ ะวชิ ร เบญ จทั ศ
กรุงเทพมหานคร ใช้การสุม่ ตัวอย่างโดยวิธี เลือกแบบตามสะดวก (Convenience Sampling)
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจยั ครัง้ นี ้ คือ แบบสอบถาม แรงจูงใจการใช้เวลาว่างของกลุม่ คนวัย
ท างานที่ ม าใช้บ ริก ารสวนสาธารณวชิ รเบญจทัศ กรุ ง เทพมหานคร โดยแบ่ ง ออกเป็ น 2 ส่ว น
ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ข้อ มูล ทั่ว ไป ของผู้ต อบแบบสอบถาม(ปั จ จัย ส่วนบุ ค คล) จ านวน 5 ข้อ
จาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจการใช้เวลาว่างของกลุม่ คนวัยทางานที่มาใช้
บริการสวนสาธารณวชิรเบญจทัศ กรุ งเทพมหานคร โดยแบ่งคาถามเป็ น 4 ด้าน ได้แก่ แรงจูงใจ
ด้านสติปัญญา แรงจูงใจด้านสังคมแรงจูงใจด้านความสามารถความชานาญ แรงจูงใจด้านภาวะ
กระตุน้ - หลีกเลี่ยง จานวนทัง้ หมด 34 ข้อ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจยั นัน้ ผูว้ ิจยั ได้ทาแบบสอบถาม โดยข้อมูลจากกลุม่ คนวัยทางาน
ที่ ม าใช้บ ริก ารสวนสาธารณวชิ ร เบญจทัศ กรุ ง เทพมหานคร จ านวน 400ชุ ด โดยท าการเก็ บ
แบบสอบถามในช่วงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 - เมษายน พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งชีแ้ จ้งข้อมูลการ
เก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง และงานวิจยั ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมสาหรับ
วิจัยในมนุษย์ม หาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีหมายเลขรับรอง คือ SWUEC-G-305/2563
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์ขอ้ มูลจากการศึกษาแรงจูงใจของกลุ่มคนวัยทางานที่มาใช้บริการสวน
สาธารณวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร มาหาค่าสถิติ ดังนี ้
1. สถิ ติ วิ เคราะห์เชิ ง พรรณา (descriptive analytical statistics) สถิ ติ ท่ี น ามาใช้
บรรยายคุณ ลัก ษณะของข้อ มูล ที่ เก็ บ รวบรวมจากกลุ่ม ตั วอย่ า งที่ น ามาศึก ษา ได้แ ก่ ความถี่
ค่าเฉลี่ย และ ค่าความเบี่ยงมาตรฐาน
2. สถิ ติ วิ เ คราะห์ เ ชิ ง อนุ ม าน (inferential analytical statistics) เป็ นสถิ ติ ท่ี ใ ช้
วิ เคราะห์ถึ ง ลัก ษณะของตั ว ต้น (independent variable) ที่ มี ผ ลต่ อ ตั ว แปรตาม (dependent
variable) โดยใช้ขอ้ มูลจากกลุม่ ตัวอย่างและวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนดังนี ้
2.1 ค่าสถิติทดสอบที (t-test) เพื่อทดสอบตัวแปรสองกลุม่
2.2 ค่ าสถิ ติ (One Way ANOVA) เพื่ อ การวิ เคราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว
เมื่อพบความแตกต่างจะทาการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ ด้วยวิธีผลต่างนัยสาคัญน้อยที่ สุด
(Least Significant Difference : LSD)
สรุปผลการวิจัย
จากการวิ จั ย พบว่ า แรงจู ง ใจการใช้เวลาว่ า งของกลุ่ ม คนวัย ท างานในเขตจตุจัก ร
กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งออกเป็ น 3ตอน สรุปผลได้ดงั นี ้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (ปั จจัยส่วนบุคคล) ของกลุ่มตัวอย่าง
เพศ ผูท้ ่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง คิดเป็ นร้อยละ 53.25 และเพศ
ชาย คิดเป็ นร้อยละ 46.75
อายุ พบว่า ผู้ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อยู่ในช่ วง 31 – 40 ปี คิดเป็ นร้อยละ
30.50 รองลงมาคือ อายุในช่วง 21 – 30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 26.25 อายุในช่วง 41 – 50 ปี คิดเป็ นร้อย
ละ 27.00 อายุในช่วง 51 – 60 ปี คิดเป็ นร้อยละ 13.50 และอายุมากกว่า 60 ปี คิดเป็ นร้อยละ 2.75
ระดับการศึกษา พบว่า ผูท้ ่ีสอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญา
ตรี คิดเป็ นร้อยละ 60.75 รองลงมาคือ ระดับปริญญาโท คิดเป็ นร้อยละ 19.50 ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย คิดเป็ นร้อยละ 8.50 ระดับ ปวส. คิดเป็ นร้อยละ 5.00 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็ นร้อยละ
2.00 ระดับ ปวช. คิดเป็ นร้อยละ 1.75 สาหรับระดับอนุปริญญา และระดับปริญญาเอก มีรอ้ ยละที่
เท่ากันคือ 1.25
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อาชีพ พบว่า ผูท้ ่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเป็ นพนักงานเอกชน คิดเป็ น
ร้อยละ 30.00 รองลงมาคือ ข้าราชการ คิดเป็ นร้อยละ 27.50 พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็ นร้อยละ
15.25 อาชีพอิสระ คิดเป็ นร้อยละ 10.75 อาชีพอื่น ๆ คิดเป็ นร้อยละ 7.75 และธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของ
กิจการคิดเป็ นร้อยละ 7.75
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ผูท้ ่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
20,001 – 30,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 32.25รองลงมาคือรายได้เฉลี่ย 15,001 – 20,000 บาท คิดเป็ น
ร้อยละ 25.75 รายได้เฉลี่ยมากกว่า 40,001 บาทขึน้ ไป คิดเป็ นร้อยละ 14.75 รายได้เฉลี่ย 30,001 –
40,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 14.50และรายได้เฉลี่ยต่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ
12.75
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์แรงจูงใจการใช้เวลาว่างของกลุ่มคนวัยทางานที่มาใช้
บริการสวนวชิรเบญจทัศ กรุ งเทพมหานคร ทัง้ 4 ด้าน
ด้านสติปัญญา พบว่า ผลการวิเคราะห์ดา้ นสติปัญญา แสดงระดับความคิดเห็น
เกี่ ย วกั บ แรงจู ง ใจการใช้ เวลาว่ า งของกลุ่ ม คนวั ย ท างานที่ ม าใช้ บ ริ ก ารสวนวชิ ร เบญจทั ศ
กรุ งเทพมหานคร พบว่าค่าเฉลี่ ยในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่ อพิจารณารายข้อพบว่า ส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีแรงจูงใจการใช้เวลาว่างของกลุ่มคนวัยทางานที่มาใช้บริการสวนวชิร
เบญจทัศ กรุ งเทพมหานคร มากที่สุด คือ เพื่อทาให้สิ่งต่าง ๆ มีความหมายสาหรับฉันมากขึน้ โดยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.35 รองลงมา คือ เพื่อทาให้สิ่งต่าง ๆ มีความหมายสาหรับฉันมากขึน้ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่
ที่ 4.33 เพื่อความคิดสร้างสรรค์ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.32 เพื่อเพิ่มพูนความรูข้ องฉัน โดยมีค่าเฉลี่ย
อยู่ท่ี 4.27 เพื่อค้นพบสิ่งใหม่ ๆ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.26 เพื่อสารวจแนวคิดใหม่ ๆ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี
4.23 เพื่อเรียนรู เ้ กี่ยวกับตัวเอง โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.20 เพื่อตอบสนองความต้องการเรียนรู ข้ องฉัน
โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.17 และน้อยที่สุดคือ เพื่อเรียนรู ส้ ิ่งต่าง ๆ รอบตัวฉัน โดยมี ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.12
ตามลาดับ
ด้านสังคม พบว่า ผลการวิเคราะห์ด้านสังคม แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ ยวกับ
แรงจูงใจการใช้เวลาว่างของกลุ่มคนวัยทางานที่มาใช้บริการสวนวชิรเบญจทัศ กรุ งเทพมหานคร
พบว่าค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก โดย
ข้ อ ที่ มี แ รงจู ง ใจการใช้ เวลาว่ า งของกลุ่ ม คนวั ย ท างานที่ มาใช้ บ ริ ก ารสวนวชิ ร เบญ จทั ศ
กรุ งเทพมหานคร มากที่ สุด คื อ เพื่ ออยู่ร่วมกับผู้อ่ื น โดยมี ค่ าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.28 รองลงมา คื อ เพื่ อ
ช่วยเหลือผูอ้ ่นื โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.27 เพื่อพัฒนาความสามารถและทักษะทางสังคม โดยมีค่าเฉลี่ย
อยู่ท่ี 4.19 เพื่อพบเจอผูค้ นใหม่ ๆ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.17 เพื่อค้นพบสิ่งใหม่ ๆ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี
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4.26 เพื่อแสดงความคิดความรูส้ ึกหรือการแสดงออกของฉันกับผูอ้ ่ืน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.16 และ
น้อยที่สดุ คือ เพื่อมีอิทธิพลต่อผูอ้ ่นื โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.83 ตามลาดับ
ด้านความสามารถ ความชานาญ พบว่า ผลการวิเคราะห์ดา้ นความสามารถ ความ
ช านาญ แสดงระดับความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับแรงจูงใจการใช้เวลาว่างของกลุ่มคนวัยท างานที่ มาใช้
บริการสวนวชิ รเบญจทัศ กรุ งเทพมหานคร พบว่าค่ าเฉลี่ ยในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่ สุด เมื่ อ
พิจารณารายข้อพบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีแรงจูงใจการใช้เวลาว่างของกลุ่มคนวัย
ทางานที่มาใช้บริการสวนวชิรเบญจทัศ กรุ งเทพมหานคร มากที่สุด คือ เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทาง
กายของฉัน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.32 รองลงมาคือ เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถของฉัน โดยมี
ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ท่ี 4.31 เพื่ อ ดู ว่ า ความสามารถของฉั น คื อ อะไร โดยมี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ท่ี 4.29 เพื่ อ ใช้
ความสามารถทางกายภาพของฉัน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.27 เพื่อความคล่องแคล่ว โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี
4.23 เพื่อท้าทายความสามารถของฉัน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.21 เพื่อรับรูค้ วามสาเร็จ โดยมีค่าเฉลี่ย
อยู่ท่ี 4.15 เพื่อได้รบั ความเคารพจากผูอ้ ่ืน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.12 และน้อยที่สดุ คือ เพื่อแข่งขันกับ
ผูอ้ ่นื โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.87 ตามลาดับ
ด้านสภาวะกระตุน้ – การหลีกเลี่ยง พบว่า ผลการวิเคราะห์ดา้ นสภาวะกระตุน้ –
การหลีกเลี่ยง แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจการใช้เวลาว่างของกลุ่มคนวัยทางานที่มาใช้
บริการสวนวชิ รเบญจทัศ กรุ งเทพมหานคร พบว่าค่ าเฉลี่ ยในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่ สุด เมื่ อ
พิจารณารายข้อพบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีแรงจูงใจการใช้เวลาว่างของกลุ่มคนวัย
ทางานที่มาใช้บริการสวนวชิรเบญจทัศ กรุ งเทพมหานคร มากที่สุด คือ เพื่อผ่อนคลายจิตใจ โดยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.44 รองลงมาคือ เพื่อพักผ่อน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.43 เพื่อใช้ชีวิตที่เรียบง่าย โดยมี
ค่ าเฉลี่ ยอยู่ ท่ี 4.42 เพื่ อบรรเทาความเครี ยดและความตึ งเครียด โดยมี ค่ าเฉลี่ ยอยู่ ท่ี 4.40 เพื่ อ
หลีกเลี่ยงความวุ่นวายจากกิจกรรมประจาวัน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.38 เพื่อผ่อนคลายทางร่างกาย
โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.38 เพื่อหลีกเลี่ยงพืน้ ที่แออัด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.38 เพราะบางเวลาฉันชอบ
อยู่คนเดียว โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.16 และน้อยที่สุดคือ เพื่อที่จะทาให้ชีวิตช้าลง โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี
4.04 ตามลาดับ
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบแรงจูงใจการใช้เวลาว่างของกลุ่มคนวัย
ทางานที่มาใช้บ ริการสวนวชิรเบญจทั ศ กรุ งเทพมหานคร โดยจ าแนกตามตั วแปรเพศ
อายุตัว ระดับการศึกษาอาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
การวิเคราะห์เปรียบเทียบแรงจูงใจการใช้เวลาว่างของกลุ่มคนวัยทางานที่มาใช้
บริการสวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร จาแนกตามตัวแปรเพศ พบว่า จาแนกตามเพศ โดยใช้สถิติ
ทดสอบค่ าที (t-test) ในภาพรวมพบว่ากลุ่ม วัยท างานที่ มี เพศต่ างกันมี แรงจูงใจการใช้เวลาว่าง
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ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า กลุ่มคนวัยทางานที่มีเพศต่างกันมีแรงจูงใจการใช้
เวลาว่าง ด้านสติปัญ ญา ด้านสังคม ด้านความสามารถ ความชานาญ และด้านสภาวะกระตุ้น –
การหลีกเลี่ยง ไม่แตกต่างกัน
การวิเคราะห์เปรียบเทียบแรงจูงใจการใช้เวลาว่างของกลุ่มคนวัยทางานที่มาใช้
บริการสวนวชิรเบญจทัศ กรุ งเทพมหานคร จาแนกตามตัวแปรอายุ พบว่า จาแนกตามตัวแปรอายุ
โดยใช้สถิติทดสอบค่าเอฟ (f-test) ในภาพรวมพบว่ากลุ่มวัยทางานที่มีอายุต่างกันมีแรงจูงใจการใช้
เวลาว่างไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่ากลุ่มคนวัยทางานที่มีอายุต่างกันมีแรงจูงใจ
การใช้เวลาว่าง ด้านสติปัญญา ด้านสังคม ด้านความสามารถ ความชานาญ และด้านสภาวะกระตุน้
– การหลีกเลี่ยง ไม่แตกต่างกัน
การวิเคราะห์เปรียบเทียบแรงจูงใจการใช้เวลาว่างของกลุ่มคนวัยทางานที่มาใช้
บริการสวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร จาแนกตามตัวแปรระดับการศึกษา พบว่า จาแนกตามตัว
แปรระดับการศึกษา โดยใช้สถิติทดสอบค่าเอฟ (f-test) ในภาพรวมพบว่ากลุ่มวัยทางานที่มี ระดับ
การศึกษาต่างกันมีแรงจูงใจการใช้เวลาว่างแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่ากลุ่มคนวัยทางานที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีแรงจูงใจการใช้เวลาว่าง
ด้ า นสติ ปั ญญา ด้ า นสั ง คม แตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ท่ี ระดั บ 0.05 ในขณะที่
ด้านความสามารถ ความชานาญ และด้านสภาวะกระตุน้ – การหลีกเลี่ยง ไม่แตกต่างกัน
การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ดว้ ยวิธีผลต่างนัยสาคัญน้อยที่สุด
(Least Significant Difference : LSD) ใน ภ าพ รวม จ าแ น ก ต าม ระดั บ ก ารศึ ก ษ า พ บ ว่ า
การเปรียบเที ยบความแตกต่ างกันอย่ างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติ ท่ี ระดับ 0.05 รายคู่ด้วยวิ ธี ผลต่ าง
นัยส าคัญ น้อยที่ สุด (Least Significant Difference : LSD) พบว่า กลุ่มคนวัยท างานที่ มี การศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีแรงจูงใจการใช้เวลาว่างมาใช้บริการสวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร
แตกต่างจากกลุม่ คนวัยทางานที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโท โดยพบว่า
กลุ่มคนวัยทางานที่มี การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มี แรงจูงใจน้อยกว่า กลุ่มคนวัยทางาน
ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท กลุ่มคนวัยทางานที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มี
แรงจูงใจการใช้เวลาว่างมาใช้บริการสวนวชิรเบญจทัศ กรุ งเทพมหานคร แตกต่างจากกลุ่มคนวัย
ทางานที่มี การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปริญญาตรี และระดับปริญ ญาโท โดยพบว่า กลุ่มคนวัย
ท างานที่ มี การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มี แรงจูงใจน้อยกว่า กลุ่มคนวัยท างานระดับ
ปริญญาตรี และระดับปริญญาโท

97
การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ดว้ ยวิธีผลต่างนัยสาคัญน้อยที่สุด
(Least Significant Difference : LSD) ด้านสติ ปั ญ ญา จ าแนกตามระดั บ การศึ ก ษา พบว่ า การ
เปรียบเทียบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 รายคู่ดว้ ยวิธีผลต่างนัยสาคัญ
น้ อ ยที่ สุ ด (Least Significant Difference : LSD) พบว่ า กลุ่ ม คนวั ย ท างานที่ มี ก ารศึ ก ษาระดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้น มีแรงจูงใจการใช้เวลาว่างมาใช้บริการสวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร ด้าน
สติปัญญา แตกต่างจากกลุ่มคนวัยทางานที่มี การศึกษาระดับ ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก โดยพบว่า กลุ่มคนวัยทางานที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีแรงจูงใจด้าน
สติปัญญา น้อยกว่ากลุม่ คนวัยทางานระดับ ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
กลุ่มคนวัยทางานที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีแรงจูงใจการใช้เวลา
ว่างมาใช้บริการสวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร ด้านสติปัญญา แตกต่างจากกลุ่มคนวัยทางานที่
มี การศึกษาระดับปริญ ญาตรี และปริญ ญาโท โดยพบว่า กลุ่มคนวัยท างานที่ มี การศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย มีแรงจูงใจด้านสติปัญญา น้อยกว่า กลุ่มคนวัยทางานระดับปริญญาตรี และ
ปริญญาโท
การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ดว้ ยวิธีผลต่างนัยสาคัญน้อยที่สุด
(Least Significant Difference : LSD) ด้ า นสั ง คม จ าแนกตามระดั บ การศึ ก ษา พ บว่ า การ
เปรียบเทียบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 รายคู่ดว้ ยวิธีผลต่างนัยสาคัญ
น้ อ ยที่ สุ ด (Least Significant Difference : LSD) พบว่ า กลุ่ ม คนวั ย ท างานที่ มี ก ารศึ ก ษาระดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้น มีแรงจูงใจการใช้เวลาว่างมาใช้บริการสวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร ด้าน
สังคม แตกต่างจากกลุ่มคนวัยทางานที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยพบว่า กลุ่มคนวัยทางานที่มี
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีแรงจูงใจด้านสติ ปัญญา น้อยกว่า กลุ่มคนวัยทางานระดับ
ปริญญาตรี
กลุ่มคนวัยทางานที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีแรงจูงใจการใช้เวลา
ว่างมาใช้บริการสวนวชิรเบญจทัศ กรุ งเทพมหานคร ด้านสังคม แตกต่างจากกลุ่มคนวัยทางานที่มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี โดยพบว่า กลุ่มคนวัยทางานที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มีแรงจูงใจด้านสังคม น้อยกว่า กลุม่ คนวัยทางานระดับปริญญาตรี
กลุ่มคนวัยทางานที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีแรงจูงใจการใช้เวลาว่างมาใช้
บริการสวนวชิรเบญจทัศ กรุ งเทพมหานคร ด้านสังคม แตกต่างจากกลุ่มคนวัยทางานที่มีการศึกษา
ระดับปริญญาโท โดยพบว่า กลุ่มคนวัยทางานที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีแรงจูงใจด้านสังคม
มากกว่า กลุม่ คนวัยทางานระดับปริญญาโท
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การวิเคราะห์เปรียบเทียบแรงจูงใจการใช้เวลาว่างของกลุ่มคนวัยทางานที่มาใช้
บริการสวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร จาแนกตามตัวแปรอาชีพ พบว่า การวิเคราะห์แรงจูงใจการ
ใช้เวลาว่างของกลุ่มคนวัยทางานที่มาใช้บริการสวนวชิรเบญจทัศ กรุ งเทพมหานคร จาแนกตามตัว
แปรอาชี พ โดยใช้สถิ ติ ทดสอบค่ าเอฟ (f-test) ในภาพรวมพบว่ากลุ่มวัยท างานที่ มี เพศต่ างกั นมี
แรงจูงใจการใช้เวลาว่างไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่ากลุ่มคนวัยทางานที่มีอาชีพ
ต่างกันมีแรงจูงใจการใช้เวลาว่าง ด้านสติปัญญา แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05
ในขณะที่ ด้านสังคม ด้านความสามารถ ความชานาญ และด้านสภาวะกระตุ้น – การหลี กเลี่ ยง
ไม่แตกต่างกัน
การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ดว้ ยวิธีผลต่างนัยสาคัญน้อยที่สุด
(Least Significant Difference : LSD) ด้ า นสติ ปั ญ ญา จ าแนกตามตั ว แปรอาชี พ พบว่ า การ
เปรียบเทียบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 รายคู่ดว้ ยวิธีผลต่างนัยสาคัญ
น้อ ยที่ สุด (Least Significant Difference : LSD) พบว่ า กลุ่ม คนวัยท างานที่ เป็ น ข้าราชการ และ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีแรงจูงใจการใช้เวลาว่างมาใช้บริการสวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร ด้าน
สติ ปั ญ ญา แตกต่ างจากกลุ่ม คนวัยท างานที่ มี อาชี พ อิ สระ โดยพบว่ า กลุ่ม คนวัย ท างานที่ เป็ น
ข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีแรงจูงใจด้านสติปัญญา มากกว่า กลุ่มคนวัยทางานที่มีอาชีพ
อิสระ
การวิเคราะห์เปรียบเทียบแรงจูงใจการใช้เวลาว่างของกลุ่มคนวัยทางานที่มาใช้
บริการสวนวชิ รเบญจทัศ กรุ งเทพมหานคร จาแนกตามตัวแปรรายได้เฉลี่ ยต่ อเดื อน พบว่ า การ
วิ เคราะห์ แ รงจู ง ใจการใช้ เวลาว่ า งของกลุ่ ม คนวั ย ท างานที่ ม าใช้ บ ริ ก ารสวนวชิ ร เบญจทั ศ
กรุ งเทพมหานคร จ าแนกตามตัวแปรรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน โดยใช้สถิ ติ ทดสอบค่าเอฟ (f-test) ใน
ภาพรวมพบว่ากลุ่มวัยทางานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีแรงจูงใจการใช้เวลาว่างไม่แตกต่างกัน
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่ากลุ่มคนวัยทางานที่มีรายได้เฉลี่ยต่ออเดือนต่างกันมีแรงจูงใจการใช้
เวลาว่าง ด้านสติปัญ ญา ด้านสังคม ด้านความสามารถ ความชานาญ และด้านสภาวะกระตุ้น –
การหลีกเลี่ยง ไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผล
ผลจากการวิเคาระห์ขอ้ มูลการวิจยั แรงจูงใจการใช้เวลาว่างของกลุ่มคนวัยทางานที่มา
ใช้บริการสวนสาธารณวชิรเบญจทัศ กรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจัยขอนาเสนอการอภิปรายผลการวิจัย
ตามคาถามของการวิจยั ดังนี ้
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1. แรงจู ง ใจการใช้เวลาว่ า งของกลุ่ ม คนวัย ท างานที่ ม าใช้บ ริก ารสวนสาธารณ
วชิรเบญจทัศกรุงเทพมหานคร เป็ นอย่างไร
2. ปั จจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีแรงจูงใจต่อการใช้เวลาว่างของกลุ่มคนวัยทางาน
ที่มาใช้บริการ สวนสาธารณวชิรเบญจทัศน์แตกต่างกันหรือไม่
จากคาถามการวิจัยข้อที่ 1 แรงจูงใจการใช้เวลาว่างของกลุ่มคนวัยทางานที่มาใช้
บริการสวนสาธารณวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร เป็ นอย่างไร สามารถอธิบายได้ดงั นี ้
แรงจูงใจการใช้เวลาว่างผลการวิเคราะห์ดา้ นสติปัญญา ของกลุ่มคนวัยทางาน
ที่มาใช้บริการสวนวชิรเบญจทัศ กรุ งเทพมหานคร พบว่า ค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีแรงจูงใจการใช้เวลาว่างของกลุ่มคนวัยทางานที่มาใช้บริการสวนวชิร
เบญจทัศ กรุ งเทพมหานคร มากที่ สุด คื อ เพื่ อท าให้สิ่ งต่ าง ๆ มี ความหมายส าหรับฉั นมากขึ น้
รองลงมา คื อ เพื่ อ ได้ใช้จิ ตนาการของฉั น และเพื่ อความคิ ดสร้างสรรค์ ที่ ผลการวิ จัยเป็ นเช่ น นี ้
เนื่องจาก กลุ่มคนวัยทางานเป็ นช่วงวัยที่ตอ้ งใช่สติปัญญาในการทางาน การใช้ชีวิตเป็ นอย่างมาก จึง
มีแรงจูงใจในการใช้เวลาว่างเพื่อการพัฒนาด้านสติปัญญา เพื่อทาให้ได้สิ่งต่าง ๆ ที่มี ความหมาย
สาหรับตนเองมากขึน้ เพื่อได้ใช้จิตนาการและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์จากการใช้เวลาว่าง จาก
ผลการวิ จัยดังกล่ าวสอดคล้องกับแนวคิ ดของ Richard and Howard (1979) กล่าวว่ า ปั จจัยที่ มี
ผลต่อแรงจูงใจการใช้เวลาว่าง 10 ประการ คือ การมีสจั จะแห่งตนเอง ความเป็ นเพื่อน พลังอานาจ
การชดเชย ความปลอดภัย การให้บริการแก่สงั คม การออกกาลังกาย การรักในศักดิ์ศรีและการความ
คุมตนเอง และด้านสุนทรียภาพทางสติปัญญาเป็ นปั จจัยด้านหนึ่งที่ส่งผลต่อแรงจูงใจการใช้เวลาว่าง
สอดคล้องกับแนวคิดของ ศักดิ์ภทั ร์ เฉลิมพุฒิพงค์ (2549) กล่าวว่า การใช้เวลาว่างนัน้ เป็ นสิ่งผสมไป
กับวิถีชีวิต จนบางคนไม่อาจแยกได้ การใช้เวลาว่างเป็ นกระบวนการหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้างความรู ้
ให้เล็ งเห็ นความส าคัญ ของการใช้เวลาว่าง ประโยชน์ของการใช้เวลาว่าง ดังนั้นการใช้เวลาว่างที่
ทรงคุณค่าและมีความหมายส่งผลในการพัฒนาสังคม พัฒนาอารมณ์ พัฒนา ร่างกายและปั จจัย
ด้านอื่น ๆ การใช้เวลาว่าง เป็ นศาสตร์ความรูพ้ ืน้ ฐานที่สาคัญที่ประชาชนทุกคนควรเตรียมพร้อมทั้ง
ด้านความรูแ้ ละทักษะในการใช้เวลาว่าง และจะมี ส่วนช่วยในการขับเคลื่อนองค์ประกอบที่สาคัญ สู่
การมีคุณภาพชีวิตที่ดี ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิรชั ญากรณ์ ภูมิพิริยะสกุล
(2563) ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับทัศนคติในการใช้เวลาว่าง ของผูใ้ ช้ศูนย์บริการเยาวชนใน
สังกัดกรุ งเทพมหานคร ประชากรที่ศึกษาจาก 13 ศูนย์เยาวชน จานวน 400 คน เครื่องมือวิจัย คือ
แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจด้านปั ญญาอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.75 เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่า ผูใ้ ช้บริการศูนย์ เยาวชนในสังกัดกรุ งเทพมหานคร มีแรงจูงใจในการใช้เวลาว่าง
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ด้านปั ญญาในระดับมากทุกข้อ โดย เรียงลาดับค่าเฉลี่ยแรงจูงใจจากมากไปน้อย 3 ลาดับแรก คือ
เพื่อค้นหาสิ่งใหม่ ๆ เพื่อได้ใช้จินตนาการในการเข้าร่วม เพื่อเพิ่มเติมความรู ้ และเพื่อใช้ความสามารถ
สร้างสรรค์ผลงาน
แรงจูงใจการใช้เวลาว่างด้านสังคม ของกลุ่มคนวัยทางานที่มาใช้บริการสวน
วชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร พบว่าค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า
มีแรงจูงใจการใช้เวลาว่างของกลุ่มคนวัยทางานที่มาใช้บริการสวนวชิรเบญจทัศ กรุ งเทพมหานคร
มากที่สดุ คือ เพื่ออยู่รว่ มกับผูอ้ ่ืน รองลงมา คือ เพื่อช่วยเหลือผูอ้ ่ืน และเพื่ อพัฒนาความสามารถและ
ทักษะทางสังคม ตามลาดับ ที่ผลการวิจัยเป็ นเช่นนีเ้ นื่องจาก กลุ่มคนวัยทางานต้องการทากิจกรรม
การใช้เวลาว่างร่วมกับผูอ้ ่าน การได้มีโอกาสช่วยเหลือสังคม และได้พัฒนาทักษะความสามารถใน
การเข้าสังคมและทักษะทางสังคม เพื่อใช้ในการพัฒนาตัวเองเพื่อการดาเนินชีวิตและการทางาน จึงมี
แรงจูงใจในการใช้เวลาว่างทางด้านสังคมอยู่ในระดับมาก จากผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ปรียาพร วงษ์อนุตรโรจน์ (2535) ซึ่งกล่าวว่า แรงจูงใจทางจิ ตใจและสังคม แรงจูงใจ
ประเภทนีค้ ่อนข้างจะสลับซับซ้อน เกิดขึน้ จาก สภาพสังคม วัฒนธรรม การเรียนรูแ้ ละประสบการณ์ท่ี
บุคคลนัน้ ได้รบั และเป็ นสมาชิกอยู่แยกออกได้ ดังนี ้
1) ความต้องการที่เกิดจากสังคม ที่เป็ นมรดกตกทอดทางวัฒนธรรมและ
กลายมาเป็ นลักษณะนิสัยประจาตัวของแต่ละคน 2)ความต้องการทางสังคมที่เกิดจากการเรียนรู ้
เราต้องมีประสบการณ์และการเรียนรู ม้ าก่อน จึงจะเข้าใจและเลือกปฏิบัติได้ สอดคล้องกับแนวคิด
ของ ตุลา มหาพสุธานนท์ (2545, น. 112) ได้แบ่งแรงจูงใจออกเป็ น 2 ประเภท คือ แรงจูงใจปฐมภูมิ
และแรงจูงใจทุติยภูมิ โดยแรงจูงใจทุติยภูมิ เป็ นแรงจูงใจที่ได้รบั จากการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์และ
สิ่งแวดล้อม โดยความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่นในทางสังคม เป็ นสิ่งที่ได้รบั การอบรมสั่งสอนมา ตัง้ แต่เด็ก
เช่ นการต้อนรับ แขกผู้ท่ี ม าเยี่ ยมเยี ยน การติ ดต่ อ การเข้าสังคม สมาชิ กของชมรม สโมสร และ
ผลการวิจัยดังกล่างสอดคล้องกับงานวิจัยของ โชติศีล รัตนวราหะ (2552) ได้ทาวิจัย ลักษณะและ
แรงจู งใจการใช้ เวลาว่ างของอาสาสมั ค รเพื่ อ สังคม ที่ เป็ นสมาชิ ก ชมรมออฟโรด การวิ จั ย นี ้มี
จุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาลักษณะและแรงจูงใจการใช้เวลาว่างของอาสาสมัครเพื่อสังคมที่เป็ นสมาชิก
ชมรมออฟโรดกลุ่ มตัวอย่ างคื อ บุคคลที่ ใช้รถยนต์ขับเคลื่ อนสี่ ล้อที่ เป็ นสมาชิ กของ 39 ชมรมใน
สมาพันธ์ออฟโรดแห่ งประเทศไทยในเขตกรุ งเทพและปริมณฑลจานวน 306 คนได้ มาโดยการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจการใช้เวลาว่างที่ทาให้อาสาสมัครเข้าร่วมเกิดจาก
ทฤษฎีแรงจูงใจทางสังคมที่ตอ้ งการมีสมาคม อยู่ในระดับมาก
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แรงจูงใจการใช้เวลาว่ างด้านความสามารถ ความช านาญ ของกลุ่มคนวัย
ทางานที่มาใช้บริการสวนวชิรเบญจทัศ กรุ งเทพมหานคร พบว่าค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สดุ เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีแรงจูงใจการใช้เวลาว่างของกลุ่มคนวัยทางานที่มาใช้บริการสวนว
ชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร มากที่สดุ คือ เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายของฉัน รองลงมาคือ เพื่อ
พัฒนาทักษะและความสามารถของฉัน และเพื่อดูว่าความสามารถของฉันคืออะไร ส่วนลาดับสุดท้าย
ในระดับมาก เพื่อแข่งขันกับผูอ้ ่ืน ตามลาดับ ที่ผลการวิจยั เป็ นเช่นนีเ้ นื่องจาก กลุ่มคนวัยทางานที่มา
ใช้บริการที่มาใช้เวลาว่างในสวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานครน่าจะแรงจูงใจความต้องการใหตัวเอง
มีสขุ ภาพร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอ มีสมรรถภาพทางร่างกายที่ดี ไม่มีโรคภัยไขเจ็บ มีรูปร่างสัดส่วนที่ดี
ไม่มีโรคภัยไขเจ็บ ส่งผลให้จิตใจเบิกบาน แจ่มใส กระปรีก้ ระเปร่า นอกจากนีย้ งั ต้องพัฒนาทักษะและ
ความสามารถของตัวเอง รูค้ วามสามารถของตัวเองในการใช้เวลาว่าง เพื่อพร้อมที่จะทางานและใช้
ชี วิ ต ได้อย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพต่ อไป จากผลการวิ จัยด้งกล่ าวสอดคล้องกั บ งานวิ จัยของ ชุ ติ ม า
รอดประทับ (2550) ได้ทาการวิจยั เรื่องแรงจูงใจในการเลือกกิจกรรมการออกกาลังกายของประชาชน
ในสวนสาธารณะจังหวัดชลบุ รี กลุ่มตัวอย่าง คื อ ประชาชนชายและหญิ งที่ มาออกกาลงกายใน
สวนสาธารณะ จ านวน 310 คน เป็ นชาย 169 คน หญิ ง 141 คน เครื่องมื อที่ ใช้ในการวิ จัยคื อ
แบบสอบถาม ผลการวิจยั พบว่า ประชาชนที่มาออกกาลังกายในสวนสาธารณะจังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ.
2549 มี แรงจู งใจในการเลื อกกิ จกรรมการออกก าลังกายด้ านร่างกาย โดยรวมอยู่ ในระดับมาก
ประชาชนที่มาออกกาลากายในสวนสาธารณะจังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2549 มี แรงจูงใจในการเลือก
กิจกรรมการออกกาลังกายด้านความรกความชอบและความถนัด โดยรวมอยู่ ในระดับมาก และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิรชั ญากรณ์ ภูมิพิริยะสกุล (2563) ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับ
ทัศนคติในการใช้เวลาว่าง ของผูใ้ ช้ศูนย์บริการเยาวชนในสังกัดกรุ งเทพมหานคร ประชากรที่ศึกษา
จาก 13 ศู น ย์เยาวชน จ านวน 400 คน เครื่ อ งมื อ วิ จั ย คื อ แบบสอบถาม ผลการศึ กษาพบว่ า
โดยภาพรวมแรงจูงใจในการใช้เวลาว่างด้านความสามารถและความเชี่ยวชาญ โดยรวม ผูใ้ ช้บริการ
ศูนย์เยาวชนในสังกัดกรุ งเทพมหานคร มี แรงจูงใจในการใช้เวลาว่างด้านความสามารถและความ
เชี่ยวชาญในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.87, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
ผูใ้ ช้บริการศูนย์เยาวชนในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีแรงจูงใจในการใช้เวลาว่างด้านความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยแรงจูงใจจากมากไปน้อย 3 ลาดับแรก
ได้ ดั ง นี ้ เพื่ อ ให้มี ค วามช านาญในสิ่ ง นั้ น มากขึ ้น เพื่ อ พั ฒ นาสมรรถภาพทางกาย และเพื่ อ ใช้
ความสามารถทางกายภาพ
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แรงจู ง ใจการใช้ เวลาว่ า งด้ า นสภาวะกระตุ้ น – การหลี ก เลี่ ย ง ของกลุ่ ม
คนวัยทางานที่มาใช้บริการสวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร พบว่าค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่ อพิ จารณารายข้อ พบว่า มี แรงจูงใจการใช้เวลาว่างของกลุ่มคนวัยท างานที่ มาใช้บริการ
สวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร มากที่สดุ คือ เพื่อผ่อนคลายจิตใจ รองลงมาคือ เพื่อพักผ่อน และ
เพื่อใช้ชีวิตที่เรียบง่าย ผลการวิจยั เป็ นเช่นนีเ้ นื่องจาก กลุ่มคนวัยทางานต้องทางานตลอดทัง้ วัน จึงมี
ความเครียดสูงฉะนัน้ จึงมีแรงจูงใจในการใช้เวลาว่างด้านสภาวะกระตุน้ – การหลีกเลี่ยง เพื่อการผ่อน
คลายจิตใจจากการทางานที่เคร่งเครียดมาตลอดทัง้ วันและเผื่อพักผ่อนร่างกาบ อารมณ์ และจิตใจ
ให้สงบ และมีกาลังกายและใจในการทางานต่อไป จากผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ
Crandall (1980) ซีใ้ ห้เห็นว่าวิธีกาหนดแรงจูงใจการใช้เวลาว่างนั้นวัดความต้องการ (Needs) หรือ
ความพึ่งพอใจโดยตรง ความต้องการเข้าร่วมการใช้เวลาว่างมีความสัมพันธ์กบั ความ สนุกสนานและ
หลีกหนีจากชีวิตประจาวัน และการต้องกาการพักผ่อน และสอดคล้องกับแนวคิดของ วิสาขา เทียม
ลม (2551) กล่ าวว่ า กระบวนการจู งใจซึ่ งเป็ น ภาวะที่ อิ นทรีย์ ได้รับ การกระตุ้น ชักน า ให้แสดง
พฤติกรรมไปในแนวทางใด ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนัน้ โดยแรงจูงใจและแรงขับ (Drive and Motive)
การขาดสมดุลของอินทรียห์ รือ การถูกกระตุน้ กายขึน้ อันเป็ นภาวะที่ร่างกายต้องการแสดงพฤติกรรม
หรือกระทาอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อบาบัดความต้องการนัน้ หรือเพื่อให้ร่างกายกลับเข้าสู่ภาวะสมดุล
ตามปกติ ภาวะเช่นนีท้ าให้เกิด แรงขับและแรงจูงใจขึน้ เป็ นเหตุให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมา
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตนต้องการ นอกจากนีพ้ ฤติกรรมการกระทา (Instrumental Behavior) แรง
ขับหรือแรงจูงใจที่เกิดขึน้ เมื่อ มี พลังมากพอก็จะเป็ นตัวกระตุน้ ให้บุคคลกระทาพฤติกรรมออกมา
เพื่ อให้บรรลุเป้าหมาย เช่ น ความ หิ วหรือความกระหายมากๆ จะผลักดันให้คนต้องพยายามหา
อาหาร มาบาบัด ความต้องการด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งจนได้ เป็ นต้น การลดแรงขับดัน (Drive Reduction)
เมื่อร่างกายได้รบั การตอบสนองจาก การกระทาพฤติกรรม เป็ นผลให้อินทรียก์ ลับเข้าสู่สภาพสมดุล
หรือภาวะความเครียดลดลงหรือ หายไป แรงขับหรือแรงจู งใจก็จะถูกขจัดให้หมดไปด้วย ซึ่งเป็ น
การครบถ้วนกระบวนการของการจูงใจ
จากคาถามการวิจยั ข้อที่ 2 ปั จจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีแรงจูงใจต่อการใช้เวลา
ว่างของกลุ่มคนวัยทางานที่มาใช้บริการ สวนสาธารณวชิรเบญจทัศน์ กรุงเทพมาหานครแตกต่างกัน
หรือไม่ สามารถอธิบายได้ดงั นี ้
แรงจูงใจการใช้เวลาว่างของกลุ่มคนวัยทางานที่มาใช้บริการสวนวชิรเบญจทัศ
กรุงเทพมหานคร จาแนกตามตัวแปร เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ของกลุ่มคนวัยทางานที่แตกต่างกัน มีแรงจูงใจต่อการใช้เวลาว่างไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัย
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เป็ นเช่นนีเ้ นื่องจากในปั จจุบันกลุ่มคนวัยทางานกลุ่มต่างๆ ไม่ ว่าจะเป็ น เพศ อายุ รายได้ระดับใด
ล้วนแต่มีแรงผลักดัน แรงกระตุน้ ที่เกิดจากความต้องการที่แสวงหากิจกรรมการใช้เวลาว่าง เป็ นแรง
ขับในตัวบุคคลในการแสวงหากิจกรรมการใช้เวลาว่างที่ไม่แตกต่างกัน ทัง้ นีเ้ พื่อการหลี กหนีจากการ
ใช้ชีวิตประจาวัน พักผ่อนหย่อนใจอย่างแท้จริง สอดคล้องกับแนวคิดของ Rageb (2012) ซึ่งได้กล่าว
ว่ า แรงจู งใจการใช้เวลาว่ าง เป็ นความต้องการแรงขับ ในการแสวงหากิ จ กรรมการใช้เวลาว่ าง
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจการใช้เวลาว่าง สอดคล้องกับแนวคิดของ Eills (1973, as cited in
Ragheb, 2012, pp. 302-303) ได้ก ล่ า วว่ า แรงจู งใจการใช้เวลาว่ า งเป็ นแรงขั บ ในตั วบุ ค คลใน
กิจกรรมการใช้เวลาว่าง การท่องเที่ยว นันทนาการ ออกกาลังกาย และการเล่น ส่วนการใช้เวลาว่าง
เป็ นสิ่ งที่แสดงให้เห็ นคุณ ค่าในโครงสร้างของแรงจูงใจ สอดคล้องกับงานวิจัยของ อดิ ศัย มัตเดช
(2552) ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของพนักงาน บริษัท ทิพยประกันภัย จากัด (มหาชน)
สานักงานใหญ่ กรุ งเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้
เวลาว่างของพนักงาน บริษัททิพยประกันภัย จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดย
จาแนกตามตัวแปร เพศรายได้ ตาแหน่งงาน และทัศนคติ ผลวิจัยพบว่าพนักงาน พนักงาน บริษัท
ทิพยประกันภัย จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร ที่มีพฤติกรรมการใช้เวลาว่างใน
การทากิจกรรมนันทนาการโดยรวมอยู่ในระดับปฏิบตั ินอ้ ย และมีทัศนคติท่ีมีต่อกิจกรรมนันทนาการ
โดยรวมอยู่ในระดับดี และเมื่อเปรียบเที ยบพฤติกรรมการใช้เวลาว่างในการทากิจกรรมนันทนาการ
แบ่งแยก ตามตัวแปร เพศ รายได้ ตาแหน่งงาน และทัศนคติท่ีมีต่อกิจกรรมนันทนาการพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่าง ที่มีเพศต่างกันมีพฤติกรรมการใช้เวลาว่างในการทากิจกรรมนันทนาการโดยรวมไม่แตกต่าง
กัน และยังพบว่ากลุ่มตัวอย่ าง ที่ มี รายได้ต่ างกันมี พ ฤติ กรรมการใช้เวลาว่างในการท ากิ จกรรม
นันทนาการโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทางสถิติท่ีระดับ .05 นอกจากนีก้ ารที่
เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ของกลุ่มคนวัยทางานที่แตกต่างกัน มีแรงจูงใจต่อการใช้เวลาว่างไม่
แตกต่ างกัน เพราะสวนวชิ รเบญจทั ศ กรุ งเทพมหานคร เป็ นสวนสาธารณะที่ มี ความพร้อม เป็ น
สาธารณะแห่งการใช้เวลาว่างอย่างแท้จริง มีพืน้ ที่และแหล่งนันทนาการอย่างครบครับ สามารถสร้าง
แรงจูงใจและดึงดูดใจให้คนทุกกลุ่มเพศ วัย และกลุ่มรายได้ต่างๆ มาใช้บริการได้ สอดคล้องกับ
แนวคิดของ สานักสวนสาธารณะ (2550) ได้กล่าว่า “สวนวชิรเบญจทัศ” เป็ นสวนสาธารณะและพืน้ ที่
สีเขียวที่มีคณ
ุ ค่าต่อสิ่งแวดล้อมและชีวิตคนกรุง เพราะเพียงก้าวแรกสู่สวนฯ จะรูส้ ึกผ่อนคลาย ร่มรื่น
เย็นสบาย ต่างจากความร้อนระอุท่ีแผดเผา อยู่ภายนอกและบรรยากาศที่ปะปนด้วยไอเสีย ฝุ่นควัน
จากยานยนต์ซ่ึงวนเวียนบนผิ วจราจรที่คับคั่ง ราวกับได้มาเยี่ยมโลกสีเขียวในวงล้อมป่ าคอนกรีต
สวนสาธารณะแห่งนี ถ้ ูกสร้างในแนวคิด “สวนแห่งครอบครัว” ที่ตระเตรียมกิจกรรมหลายหลายไว้
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ดึงดูดความสนใจของสมาชิกทุกวัยในครอบครัวแทรกอยู่ตามจุดต่าง ๆ ในพืน้ ที่เปิ ดโล่งกว้างและเขียว
ขจี สดชื่น สบายตา ให้ความรู ส้ ึกอิสระ มี เนินหญ้าสลับกับพืน้ ราบกว้าง มี สิ่งอานวยความสะดวก
พืน้ ฐานสาหรับสวนสาธารณะครบครัน และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ วิพงษ์ชยั ร้องขันแก้ว (2557)
ซึ่งได้กล่าวว่า สวนสาธารณะเป็ นแหล่งนันทนาการในชุมชน เป็ นสถานที่ท่ี พักผ่อนหย่อนใจและ
ประกอบกิ จกรรมนันทนาการต่ างๆ โดยรัฐเป็ นเจ้าของหรือสร้างโดยภาคเอกชนแล้วมอบให้แก่
ประชาชนทุ กเพศทุ กวัย โดยไม่ มี การเก็ บค่ าบริการใดๆ และมี การตกแต่ งพื ้นที่ ไว้อย่ างสวยงาม
ประกอบด้วย ต้นไม้ ทัง้ ไม้ดอก ไม้ประดับ สระนา้ สนามหญ้า พร้อมกับสิ่งอานวยความสะดวกไว้คอย
บริการแก่ประชาชน ดังนัน้ จึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่นักนันทนาการจะต้องพัฒนาสวนสาธารณะเป็ นแหล่ง
นันทนาการที่มีความพร้อม สามารถดึงดูดคนมาทากิจกรรมนันทนาการและต้องอาศัยกระบวนการ
จัดการพื ้นที่ ทางนันทนาการที่ มี ประสิ ทธิ ภ าพ ซึ่ งได้แก่ สนามเล่น สนามกี ฬ า สระว่ ายน ้า ลาน
อเนกประสงค์ ฐานการออกกาลังกาย พิพิธภัณฑ์ และบริเวณพักผ่อนหย่อนใจ เพื่อให้สวนสาธารณะ
มีความพร้อมให้บริการแก่คนในชุมชน
แรงจูงใจการใช้เวลาว่างของกลุ่มคนวัยทางานที่มาใช้บริการสวนวชิรเบญจทัศ
กรุ งเทพมหานคร จ าแนกตามตัวแปรระดับการศึกษา ในภาพรวมพบว่ากลุ่มวัยท างานที่มี ระดับ
การศึกษาต่างกันมีแรงจูงใจการใช้เวลาว่างแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่ากลุ่มคนวัยทางานที่มีระดับการศึกษา กันมีแรงจูงใจการใช้เวลาว่าง ด้าน
สติปัญญา ด้านสังคม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ความแตกต่ างรายคู่ด้วยวิธี ผ ลต่ างนัยส าคัญ น้อยที่ สุด (Least Significant Difference : LSD) ใน
ภาพรวม และรายด้าน ในด้านสติปัญญาและสังคม พบว่า กลุ่มคนวัยทางานที่มีการศึกษาต่างกันมี
แรงจูงใจการใช้เวลาว่างแตกต่างกัน ผลการวิจยั เป็ นเช่นนีเ้ นื่องจาก การมีระดับการศึกษาที่แตกต่าง
กันนัน้ จะมีลกั ษณะของการทางานที่แตกต่างกันแรงจูงใจการใช้เวลาว่างของแต่ละระดับการศึ กษา
ขึน้ อยู่กับการทางานของแต่ละบุคคลซึ่ง กลุ่มคนวัยทางานบางกลุ่มอาจจะมีการทางานที่ทาให้เกิด
ความสะสมของความเครียดมากกว่ากลุ่มคนวัยทางานอีกกลุ่มที่ทางานในระดับที่มีความเครียดน้อย
กว่ า สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ Engels and Marx (as cited in Bammel and Burrus-Bammel,
1996, pp. 204-205) กล่าวไว้ว่าการใช้เวลาว่างของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน ตามลักษณะของ
การทางานบุคคลที่มีความสุขกับการทางานก็จะใช้เวลาว่างในลักษณะเดียวกับการทางาน แต่ในอีก
แง่หนึ่ง หากบุคคลไม่มีความสุขกับงานที่ทาอยู่ก็จะมีกิจกรรมการใช้เวลาว่างที่แตกต่างอการทางาน
ดังนัน้ การจัดการบริการกิจกรรมการใช้เวลาว่างจะต้องมีความคลอบคลุมถึงกิจกรรม ต่าง ๆ ทัง้ ใน
และนอกสถานที่ ต้องมี กิจกรรมที่ใช้ความสามารถทางด้านร่างกาย และความคิดควบคู่กันไปใน
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สถานที่นนั้ เท่าที่สามารถจะทาได้ และผลการวิจัยดังกล่างสอดคล้องกับแนวคิดของ Neulinger (as
cited in Russell, 1996, p. 88-93) ให้ความสนใจเกี่ ยวกับสภาวะทางจิตใจ ซึ่งกิจกรรมการใช้เวลา
ว่างของแต่ละบุคคลจะมีผลในทางจิตใจของแต่ละบุคคลมากกว่า ดังนัน้ กิจกรรมที่บุคคลแต่ละคน
เลือกที่จะเข้าร่วมอาจจะเป็ นการใช้เวลาว่างที่เกิดจากแรงจูงใจภายใน แรงจูงใจภายนอก หรือทัง้ สอง
อย่ าง ซึ่งก็ ขึ น้ อยู่กับแต่ ละบุ คคลที่ มี มุมมองใน 2 ลักษณะ คื อ มุมมองของความเป็ นอิ สระ และ
มุมมองของการบีบบังคับ ซึ่งสามารถแบ่งแยกได้ว่าสิ่งใดเป็ นการใช้เวลาว่างและสิ่งใดไม่ใช่การใช้
เวลาว่าง ซึ่งสามารถอธิบายพฤติกรรมของบุคคลที่มีเป้าหมายในการปฏิบตั ิกิจกรรมที่นอกเหนือจาก
กิจวัตร
แรงจูงใจการใช้เวลาว่างของกลุ่มคนวัยทางานที่มาใช้บริการสวนวชิรเบญจทัศ
กรุ งเทพมหานคร จ าแนกตามตัวแปรอาชี พ ในภาพรวมพบว่ากลุ่มวัยท างานที่ มี อาชี พ ต่างกันมี
แรงจูงใจการใช้เวลาว่างไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่ากลุ่มคนวัยทางานที่มีอาชีพ
ต่างกันมีแรงจูงใจการใช้เวลาว่าง ด้านสติปัญญา แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05
การเปรียบเที ยบความแตกต่ างกันอย่ างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติ ท่ี ระดับ 0.05 รายคู่ด้วยวิ ธี ผลต่ าง
นัยสาคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD) พบว่า กลุ่มคนวัยทางานที่เป็ นข้าราชการ
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีแรงจูงใจการใช้เวลาว่างมาใช้บริการสวนวชิรเบญจทัศ กรุ งเทพมหานคร
ด้านสติปัญญา แตกต่างจากกลุ่มคนวัยทางานที่มีอาชีพอิสระ โดยพบว่ า กลุ่มคนวัยทางานที่เป็ น
ข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีแรงจูงใจด้านสติปัญญา มากกว่า กลุ่มคนวัยทางานที่มีอาชีพ
อิสระผลการวิจัยเป็ นเช่นนีเ้ นื่องจาก แรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการใช้เวลาว่างนัน้ จะแตกต่าง
กันไปตามลักษณะอาชีพในอาชีพต่างๆมักมีแรงจูงใจ ในการใช้เวลาว่างที่แตกต่าง บางอาชีพอาจมี
แรงจู.ใจในการใช้เวลาว่างเพื่อให้ได้ผลรับทางด้านร่างกาย บางอาชีพมีแรงจูงใจในการใช้เวลาว่าง
เพื่อผ่อนคลายหลังจากการทางาน สอดคล้องกับแนวคิดของ John Kelly (as cited in Russell, 1996,
p. 84-86) กล่าวว่าการเลื อกปฏิบัติกิจกรรมการใช้เวลาว่างของแต่ละบุคคลซึ่งจะขึน้ อยู่กับปั จจัย
ต่าง ๆ คือ เงื่อนไขต่าง ๆ ของการใช้เวลาว่างตามความพอใจของตนเอง เลือกตามความสามารถของ
พวกเขา เลือกตามความสัมพันธ์ และเลือกตามบทบาท การจัดกิจกรรมการใช้เวลาว่างในทฤษฎีนี ้
อาจจะมีวฒ
ั นธรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งแนวโน้มจะอยู่ในเงื่อนไขการใช้เวลาว่างตามความพอใจของแต่
ละบุ ค คล เช่ น งานศิ ล ปะ งานฝี มื อ การสร้างสรรค์ต่ าง ๆ ดั ง นั้น กิ จ กรรมที่ จั ด จะต้ อ งมี ค วาม
หลากหลายเพื่อสนองตอบความต้องการของผูเ้ ข้าร่วมตามปั จจัยต่าง ๆ ที่กล่าวมา ซึ่งบุคคลที่เข้าร่วม
ส่วนใหญ่จะใช้เวลาว่างเพื่อความพอใจของตนเอง และเพื่อการพักผ่อน สอดคล้องกับแนวคิดของ รูส
เชลล์ (1996, p. 74) ได้กล่าวว่าปั จจัยที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการใช้เวลาว่างนอกจากอายุ เพศ
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ชนชาติ ระดับความสามารถ และยังมีปัจจัยอื่น ๆ อีกได้แก่ รายได้ อาชีพ ระดับการศึกษา ครอบครัว
เพื่อนฝูง สภาพภูมิศาสตร์ ที่อยู่อาศัย ความเชื่อทางศาสนา ระบบราชการ การคมนาคม และการอยู่
ในภาวะสงคราม ปั จจัยด้านรายได้และการศึกษา การศึกษาสูงรายได้ ยิ่งมากขึน้ สามารถใช้ในการ
จ่ายเงินทองและใช้เวลาในการท่องเที่ยวได้มากกว่าผูท้ ่มี ีรายได้ต่า
ข้อเสนอแนะทีไ่ ด้จากการวิจัย
จาการวิ จัย เรื่อ ง แรงจูง ใจการใช้เวลาว่ า งของกลุ่ม คนวัย ท างานที่ ม าใช้บ ริก ารสวน
วชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร ผูว้ ิจยั ขอเสนอแนะว่า ผูท้ ่เี กี่ยวข้องควรนาผลการวิจยั ที่ได้ไปพัฒนา
โปรแกรมการใช้เวลาว่ า งของสวนสาธารณะและองค์ก รทางนั น ทนาการ ให้ส อดคล้อ งและ
ตอบสนองต่อแรงจูงในการใช้เวลาว่างของคนวันทางาน พร้อมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมให้คนวัย
ทางานเข้าร่วมการใช้เวลาว่างหรือโปรแกรมการใช้เวล่าว่างตามความสนใจ และแรงจูงใจของตน
เพื่อที่จะได้มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีในการใช้ชีวิตและการทางานต่อไป
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
จากการศึ ก ษาแรงจู ง ใจการใช้เวลาว่ า งของกลุ่ ม คนวั ย ท างานที่ ม าใช้บ ริ ก าร
สวนสาธารณะวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร มีขอ้ เสนอดังนี ้
1. ควรที่จะการศึกษาที่เกี่ยวกับการใช้เวลาว่างของกลุ่มคนวัยทางานที่มาใช้บริการ
สวนสาธารณวชิรเบญจทัศ กรุ งเทพมหานคร เช่น ทัศนคติการใช้เวลาว่าง ความสนใจในการใช้เวลา
ว่าง วิถีชีวิตการใช้เวลาว่าง เพื่อทาให้ได้ขอ้ มูลที่หลากหลายและนามาพัฒนาโปรแกรมการใช้เวลา
ว่างได้
2. ควรมี การศึกษาแรงจูงใจการใช้เวลาว่างของกลุ่มคนวัยทางานที่มาใช้บริการ
สวนสาธารณะในพืน้ ที่อ่ืนๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร
3. ควรมี การศึกษาแรงจูงใจการใช้เวลาว่างของกลุ่มคนวัยทางานที่มาใช้บริการ
สวนสาธารณะในพืน้ ที่ต่างจังหวัด
4. ควรมีการพัฒนาโปรแกรมแรงจูงใจการใช้เวลาว่างสาหรับกลุ่มคนวัยทางานที่มา
ใช้บริการสวนสาธารณะ
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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์ ดร.วณัฐพงษ์ เบญจพงศ์
อาจารย์ประจาภาควิชาพลานามัย
ภาควิชาพลานามัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคาแหง

ดร.รัชราวไล สว่างอรุณ
นักพัฒนาการกีฬาชานานการ
กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ผูช้ ่วยศาตราจารย์ ดร.ธนชาต ถวิลพิชา
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกรุงเทพ

ภาคผนวก ข
แบบสอบถาม
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แบบสอบถาม
เรื่อง แรงจูงใจการใช้เวลาว่างของกลุ่มคนวัยทางาน
ทีม่ าใช้บริการสวนสาธารณะวชิรเบญจทัศ กรุ งเทพมหานคร
หมายเหตุ แบบสอบถามนีเ้ ป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิจยั ไม่มีการระบุช่ือ นามสกุล ที่
สามารถระบุได้ถึงตัวบุคคล และข้อมูลทัง้ หมด จะเก็บเป็ นความลับเฉพาะในการวิจยั นีเ้ ท่านัน้ ไม่มี
การเปิ ดเผยข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจยั เป็ นรายบุคคล แบบสอบถามนีไ้ ม่มีผลต่อหน้าที่การงาน
ของท่าน กรุณาตอบแบบสอบถามตามความเป็ นจริง
คาชี้แจง ให้เติมคาลงในช่องว่าง หรือทาเครื่องหมาย  ลงในช่ องว่างเพียงคาตอบ
เดียว ถ้าเปลี่ยนคาตอบให้ขีดฆ่า แบบสอบถามนีแ้ บ่งออกเป็ น 2 ส่วน
ตอนที่ 1 ข้อมูลพืน้ ฐานของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ข้ อ มู ล แรงจู ง ใจการใช้ เ วลาว่ า งของกลุ่ ม คนวั ย ท างานที่ ม าใช้ บ ริ ก าร
สวนสาธารณะวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร
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ตอนที่ 1 ข้อมูลพืน้ ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชีแ้ จง โปรดอ่านและพิจารณาข้อความในแต่ละข้อ แล้วเลือกทาเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรง
กับท่านมากที่สดุ
1. เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
2. อายุ
( ) 21 – 30 ปี
( ) 41 – 50 ปี
( ) มากกว่า 60 ปี

( ) 31 – 40 ปี
( ) 51 – 60 ปี

3. ระดับการศึกษา
( ) มัธยมศึกษาตอนต้น
( ) มัธยมศึกษาตอนปลาย
( ) ปวช.
( ) อนุปริญญา

(
(
(
(

)
)
)
)

ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ปวส.
ปริญญาตรี

4. อาชีพ
( ) พนักงานเอกชน
( ) พนักงานรัฐวิสาหกิจ
( ) อาชีพอิสระ

( ) ข้าราชการ
( ) ธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ
( ) อื่นๆ................................

5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
( ) ต่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท
( ) 20,001 – 30,000 บาท
( ) มากกว่า 40,001 บาทขึน้ ไป

( ) 15,001 – 20,000 บาท
( ) 30,001 – 40,000 บาท
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ตอนที่ 2 ข้อ มู ลเกี่ยวกั บ แรงจูงใจการใช้ เวลาว่างของกลุ่ ม คนวัยทางานที่ม าใช้ บ ริก าร
สวนสาธารณะวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร
คาชีแ้ จงส่วนที่ 2 กรุณาทาเครื่องหมายในข้อที่ตรงกับความเป็ นจริงและในช่องที่
ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียง 1 ช่องต่อ 1 ข้อความ ซึ่งในแต่ละช่องมีความหมาย
ดังนี ้
5
หมายถึง
เห็นด้วยระดับมากที่สดุ
4
หมายถึง
เห็นด้วยระดับมาก
3
หมายถึง
เห็นด้วยระดับปานกลาง
2
หมายถึง
เห็นด้วยระดับน้อย
1
หมายถึง
เห็นด้วยระดับน้อยมาก
แรงจูงใจการใช้เวลาว่าง
ด้านสติปัญญา
1. เพื่อทาให้สิ่งต่างๆมีความหมายสาหรับฉันมากขึน้
2. เพื่อเรียนรูส้ ิ่งต่างๆรอบตัวฉัน
3. เพื่อตอบสนองความต้องการเรียนรูข้ องฉัน
4. เพื่อสารวจแนวคิดใหม่ ๆ
5. เพื่อเรียนรูเ้ กี่ยวกับตัวเอง
6. เพื่อเพิ่มพูนความรูข้ องฉัน
7. เพื่อค้นพบสิ่งใหม่ๆ
8. เพื่อความคิดสร้างสรรค์
9. เพื่อได้ใช้จิตนาการของฉัน
ด้านสังคม
10. เพื่ออยู่รว่ มกับผูอ้ ่นื
11. เพื่อพบเจอผูค้ นใหม่ๆ
12. เพื่อช่วยเหลือผูอ้ ่นื
13. เพื่อแสดงความคิดความรู ส้ ึกหรือการแสดงออกของฉันกับ
ผูอ้ ่นื

ระดับความคิดเห็น
1 2 3 4 5
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แรงจูงใจการใช้เวลาว่าง
14. เพื่อมีอิทธิพลต่อผูอ้ ่นื
15. เพื่อพัฒนาความสามารถและทักษะทางสังคม
ด้านความสามารถ ความชานาญ
16. เพื่อได้รบั ความเคารพจากผูอ้ ่นื
17. เพื่อรับรูค้ วามสาเร็จ
18. เพื่อดูว่าความสามารถของฉันคืออะไร
19. เพื่อท้าทายความสามารถของฉัน
20. เพราะฉันสนุกกับการเรียนรูส้ ิ่งต่างๆ
21. เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถของฉัน
22. เพื่อแข่งขันกับผูอ้ ่นื
23. เพื่อความคล่องแคล่ว
24. เพื่อใช้ความสามารถทางกายภาพของฉัน
25. เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายของฉัน
ด้านสภาวะกระตุ้น – การหลีกเลี่ยง
26. เพื่อหลีกเลี่ยงพืน้ ที่แออัด
27. เพื่อที่จะทาให้ชีวิตช้าลง
28. เพราะบางเวลาฉันชอบอยู่คนเดียว
29. เพื่อผ่อนคลายทางร่างกาย
30. เพื่อผ่อนคลายจิตใจ
31. เพื่อหลีกเลี่ยงความวุ่นวายจากกิจกรรมประจาวัน
32. เพื่อพักผ่อน
33. เพื่อบรรเทาความเครียดและความตึงเครียด
34. เพื่อใช้ชีวิตที่เรียบง่าย

ระดับความคิดเห็น
1 2 3 4 5

ภาคผนวก ค
หนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูล
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ภาคผนวก ง
ใบรับรองริยธรรมในมนุษย์
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ประวัติผู้เ ขีย น

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานทีเ่ กิด
วุฒกิ ารศึกษา

นางสาวณัฐธยาน์ สิรทิ รงประกอบ
3 มกราคม 2538
กรุงเทพมหานคร
พ.ศ.2560
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาผูน้ านันทนาการ
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

