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วตัถปุระสงคข์องการวจิยัในครัง้นีเ้พื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างรูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง

กับรูปแบบการมีส่วนร่วมการใช้เวลาว่างของสตรีวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาเป็นสตรีวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ที่ไดม้าจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
หลายขั้น (Multi Stage) เป็นวิธีจับฉลากเพื่อเลือกกลุ่มตัวอย่าง  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  แบบสอบถามที่
เก่ียวขอ้งกับรูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลาว่างและรูปแบบการมีส่วนร่วมในการใชเ้วลาว่างของสตรีวยัท างานอายุ  
25-60 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร วิเคราะหข์้อมูลโดยใชค้่ารอ้ยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบค่า (T-Test) ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) และใชค้่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
แบบเพียรส์ัน (Pearson Product Moment Correlation Corrfficient, Rxy) ผลการศึกษาวิจัยพบว่า สตรีวัย
ท างานรูปแบบกิจกรรมการใช้เวลาว่างโดยรวมในระดับปานกลาง  (ค่าเฉล่ีย 3.20) รูปแบบการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการใชเ้วลาว่างของสตรีวยัท างาน โดยรวมเห็นดว้ยมาก (ค่าเฉล่ีย 3.61) ดา้นความพึงพอใจ พบว่า ฉนัมี
ความภูมิใจในกิจกรรมการใชเ้วลาว่างที่ไดเ้ขา้ร่วม (ค่าเฉล่ีย 3.71) ดา้นความสนใจ โดยปกติฉันตอ้งการทราบ
รายละเอียดเก่ียวกับกิจกรรมใช้เวลาว่างที่ชื่นชอบ   (ค่าเฉล่ีย 3.63) ดา้นความเข้มข้นฉันคาดหวังที่จะไดร้ับ
ประโยชนจ์ากการมีส่วนรว่มในกิจกรรมการใชเ้วลาว่างที่ชื่นชอบบ (ค่าเฉล่ีย 3.64) ดา้นความส าคญักิจกรรมการ
ใช้เวลาว่างเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ของฉัน  (ค่าเฉล่ีย 3.69) ดา้นการมีความหมายกับชีวิตในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย  3.41) ด้านการเป็นศูนย์กลางของชีวิตในระดับปานกลาง  (ค่าเฉล่ีย  3.26) ผลการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างความตอ้งการกิจกรรมการใชเ้วลาว่างกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการใชเ้วลาว่างและ
นันทนาการของสตรีวัยท างานโดยรวม พบว่า ความตอ้งการกิจกรรมการใชเ้วลาว่างโดยรวม มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการใชเ้วลาว่างและนนัทนาการโดยรวม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ 
.05 โดยมีความสมัพนัธก์นัในระดบัค่อนขา้งนอ้ย (r = 0.401) 
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The purpose of this research is to study the relationship between leisure activity forms 

and activity participation forms of leisure time usage among working women in Bangkok. The sample 
group consisted of 400 working women in Bangkok by selecting multistage samples with a drawing 
method to select samples and the tools used in the survey questionnaires related to leisure usage 
activity patterns and a participation activity form among working women, aged 25-60 in Bangkok. 
The data were analyzed using percentage, average, standard deviation, t-test, One-Way ANOVA and 
the Pearson Product Moment Correlation Coefficient. The overall results of the research showed that 
working women were interested in leisure activity patterns at a moderate level (Mean: 3.20). The 
research results on working women interested in participation forms for leisure activities, which most 
of them agreed (Mean: 3.61). Regarding satisfaction, they were proud to participate in leisure 
activities (Mean: 3.71). In terms of interest, they usually wanted details about their favorite leisure 
activities first. In terms of challenges, they expected to get a benefit from their participation in the 
leisure activities that they liked (Mean: 3.64). In terms of importance, they thought that leisure 
activities are part of their lifestyle (Mean: 3.69), while being meaningful and living were at a very good 
level (Mean: 3.41), and the center of life was at a medium level (Mean: 3.26). The participation in 
leisure and recreation activities by most working women in general showed that most of the needs for 
leisure activities were positively correlated with participation in leisure and recreational activities. The 
significance of the statistics at a level of .05 with relatively few relationships (r=0.401). 
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สมบรูณ ์ขอขอบคณุ อาจารย ์ผศ.ดร. กลัพฤกษ์ พลศร ประธานกรรมการสอบปากเปลา่ ที่กรุณาช่วย
ใหป้รญิญานิพนธม์ีความสมบรูณม์ากยิ่งขึน้ 

ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ์ดร.วณัฐพงศ ์เบญจพงศ ์อาจารย ์ดร. วิมลมาลย ์สมคะเน 
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พฤกษ ์พลศร ที่ไดใ้หค้วามกรุณาแนะน าในการปรบัปรุงและแกไ้ขเ้ครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 

ขอขอบคุณพี่ ๆและเพื่ อนนิสิตปริญญาโท  สาขาการจัดการกีฬาและนันทนาการ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ที่ช่วยเหลือและสนับสนุนในการเรียนและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ัน
ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา ขอขอบคุณนางสาวอัยลดา หอมไม่หาย นางสาวชญานี ขวัญชูนุช และ
เพื่อนนันทนาการรุ่น 30 ที่ใหค้วามอนุเคราะหใ์นการเก็บขอ้มูล ขยายผลการวิจัย และช่วยเหลือให้
ก าลงัใจเสมอมา ขอขอบคุณผูเ้ก่ียวขอ้งทุกท่านที่ใหค้วามกรุณาเมตตาในการท าปริญญานิพนธ์จน
เสร็จสมบรูณ ์คณุค่าและประโยชนข์องปรญิญาของปรญิญานิพนธฉ์บบันี ้ ขอมอบเป็นสิ่งแสดงความ
รกัและเคารพบูชาแก่พระในบา้น ทัง้คณุพ่อ คณุแม่ ที่ใหก้ารอบรมเลีย้งดู สนบัสนนุในดา้นการศึกษา
ตลอดมา ตลอดจนช่วยเหลือในดา้นก าลงัทรพัย์ ตลอดจนครูบาอาจารยท์ี่คอยประสิทธป์ระสาทวิชา
ใหแ้ก่ผูว้ิจยัตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจบุนั 

ท้ายที่สุดนีข้อขอบคุณนางสาววัลภา  แสงสุวรรณ  นางสาวชลธิดา ป่ึงประกายศรี และ
นางสาวกานตช์นก สุวรรณพจน  ์ที่ใหเ้วลาในการท าวิจัย สนับสนุนใหค้วามช่วยเหลือในดา้นต่างๆ 
และใหก้ าลงัใจแก่ผูว้ิจยัดว้ยความปรารถนาดีมาโดยตลอด 
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บทที ่1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
สภาพแวดล้อมสังคมในปัจจุบันมี การเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เมื่ อมองไปยัง

สภาพแวดลอ้มรอบๆตัว อาจสงัเกตไดถ้ึงความเปลี่ยนแปลงในหนา้ที่และบทบาทของสตรีที่มีเพิ่มมาก
ขึน้ โดยเฉพาะสงัคมของการท างานที่แสดงถึงศกัยภาพและความทุ่มเทของสตรีที่ท าใหก้บังาน ต่างไป
จากอดีตที่สตรีมีหน้าที่เพียงแค่ดูแลบา้น ลูก สามี และพ่อแม่ ท าใหส้ตรีในยุคปัจจุบันมีภาระหนา้ที่
และบทบาทเพิ่มมากขึน้ เวลาว่างนอ้ยลงจึงท าใหไ้ม่มีท ากิจกรรมต่างๆที่ตัวเองชื่นชอบ ดังนัน้สตรีวัย
ท างานมีบทบาทส าคัญและเป็นฟันเฟืองในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ การเมืองเทคโนโลยี และ
วิทยาศาสตร ์เป็นตน้ ท าใหส้งัคมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  11 พ.ศ. 2555 – 2559 (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2554) ซึ่งให้ความส าคัญเรื่องคนเป็น
ศนูยก์ลางการพฒันา โดยยึดหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง ความพอดี สมดลุระหว่างสงัคม เศรษฐกิจ 
การเมืองและสิ่งแวดลอ้มโดยมุ่งหวังที่จะเห็นสงัคมไทยอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสขุดว้ยความเสมอภาค 
ดว้ยเหตุนีร้ฐับาลจึงไดม้อบหมายใหก้ระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา จัดท าแผนพัฒนานันทนาการ
แห่งชาติฉบบัที่ 2 พ.ศ.2555 – 2559 (กรมพลศึกษา, 2555) โดยมุ่งหวงัใหน้ันทนาการเป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาคน สงัคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน แผนพฒันานันทนาการแห่งชาติฉบบัที่ 2 พ.ศ.2555 
– 2559 ได้กล่าวถึงคุณภาพชีวิตของบุคคลเกิดจากการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ซึ่งประกอบด้วย 
ความสขุทัง้ทางกาย และทางจิต ดงัค ากล่าวที่ว่า จิตใจที่สดใสย่อมอยู่ในรา่งกายที่สมบูรณ ์ดงันัน้ การ
รกัษาสมดุลทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจจึงเป็นสิ่งจ าเป็น การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วย
นันทนาการจะช่วยรกัษาสมดุลท าใหบุ้คคลสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีได ้เนื่องจากนันทนาการเป็น
กลไกที่ส  าคญัของชีวิต เป็นกิจกรรมที่กระท าในยามว่างดว้ยความสมคัรใจ เกิดจากแรงจูงใจภายในท า
ใหเ้กดิความพงึพอใจในชีวิต ก่อใหเ้กิดประโยชนต่์อตนเอง สงัคม และประเทศชาติ 

วิมลมาลย์  สมคะเน (2559) ได้กล่าวว่า สตรีวัยท างานในสังคมปัจจุบันนั้นแตกต่างจาก
สงัคมเดิมที่ผูห้ญิงไม่ตอ้งออกไปท างาน แต่ความรบัผิดชอบเพียงแค่ดแูลบา้นและสมาชิกในครอบครวั 
การออกไปท างานเป็นเรื่องผูช้าย จึงท าใหส้ตรีนัน้ไม่ไดเ้กิดความเครียดมากและพอที่จะมีเวลาว่างเพื่อ
ดูแลตนเอง แต่ในสังคมปัจจุบันสตรีจะอยู่บ้านเพียงอย่างเดียวไม่ได้เนื่องจากสภาพสังคมและ
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป ท าใหส้ตรีตอ้งออกมาท างานนอกบา้นเพื่อใหม้ีรายไดเ้พิ่มมากขึน้ จากงานวิจัย
สถาบนัพฤติกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ไดเ้ปิดเผยถึงผลการวิจยั พบว่า หญิงไทยวัย
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กลางคนที่มีครอบครวัแลว้ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ตอ้งเผชิญวิกฤตอย่างหนักในสังคมปัจจุบัน 
ทัง้รบัภาระในครอบครวัและงานนอกบา้น จนเกิดความกดดันและความเครียด ซึ่งแนวโนม้ผูห้ญิงไทย
ท างานนอกบา้นและรบับทบาทหน้าที่งานเท่าเทียมผูช้าย รวมถึงการเป็นหัวหน้างาน มีบทบาทเป็น
ผูน้  าผูบ้ริหารและท างานเพื่อสงัคมมากขึน้ และผูห้ญิงจ านวนไม่นอ้ยยังตอ้งรบัผิดชอบลีย้งดูลูกและ
ดูแลบา้น ขณะที่สรีระร่างกาย ฮอรโ์มนเพศเริ่มร่วงโรย ท าใหเ้กิดความกัดดันทัง้ภายในร่างกายตัวเอง
และภายนอก สง่ผลใหเ้กิดความเครียดไดง้่าย 

ดว้ยเหตทุี่กล่าวมาขา้งตน้ สตรีวยัท างานในปัจจุบนัมีบทบาทและภาระหนา้ที่เพิ่มขึน้ จึงท า
ใหเ้วลาว่างในการท ากิจกรรมนอ้ยลง แดทติโล (Dattilo. 2002) ไดอ้ธิบายถึงการศึกษาการใชเ้วลาว่าง
ไวว้่า การพฒันาและเสริมสรา้งคณุภาพชีวิตการใชเ้วลาว่าง สรา้งความเขา้ใจในบริบทของการใชเ้วลา
ว่าง เพื่อใหเ้กิดความรู ้ทกัษะ ความพึงพอใจในการใชเ้วลาว่างที่ตระหนกัถึงความส าคญัต่อการพฒันา
คณุภาพชีวิต และการเรียนรูท้กัษะที่เก่ียวขอ้งกบัการใชเ้วลาว่าง ดงันัน้การใชเ้วลาว่าง การว่างจากงาน 
หรือครอบครวั หรือความรบัผิดชอบ ความเป็นพลเมืองที่ดีที่จัดขึน้ในสถานที่ที่นันทนาการด าเนินอยู่ 
การใชเ้วลาว่างบ่อยครัง้เป็นความคิดจากสภาวะทางใจ การถ่ายทอดประสบการณ์จากการมีอิสระ ใน
การเลือก และเพิ่มพนูในตวับุคคล 

เฮนเดอรซ์นั และคณะ (Henderson; et al, 1999: 268) ไดก้ล่าวถึงอนาคตเรื่องเพศและสิทธิ
ของผูห้ญิงจะต้องออกมาเคลื่อนไหวและสามารถก าหนดบทบาทของตนเองในสังคมได้อย่างอิสระ 
แนวโนม้เรื่องของเพศยังคงตอ้งด าเนินต่อไปเพื่อใหไ้ดแ้ง่มุมที่ชัดเจนเพื่อใหเ้กิดการแกไ้ข การใชเ้วลา
ว่างของสตรีซึ่งไดร้บัความสนใจมากขึน้ โดยผ่านการเคลื่อนไหวของกลุ่มสตรีสมัยใหม่ งานวิจัยไดม้ี
การศึกษาเรื่องของการใช้เวลาว่างและความส าคัญเก่ียวกับประสบการณ์การใช้เวลาว่างของสตรี 
นอกจากนี ้ซอว (Shaw, 2005) ไดอ้ธิบายถึงช่องว่างของการใชเ้วลาว่างของสตรีขึน้อยู่กับการขาดการ
ใชเ้วลาว่างของสตรีเมื่อเปรียบเทียบกับผูช้าย รวมถึงปัจจัยที่ขัดขวางไม่ใหส้ตรีเขา้ถึงการใชเ้วลาว่าง 
ซึ่งไดแ้ก่ สตรีขาดการตระหนกัรูใ้นเรื่องของการใชเ้วลาว่าง การใชเ้วลาว่างของสตรีถูกลดอิสรภาพจาก
อุปสรรคเรื่องเวลา และบทบาทความรบัผิดชอบของสตรีที่ถูกสงัคมก าหนดในการดูแลครอบครวั เป็น
ตน้ 

ดงันัน้จะเห็นไดว้่าสตรีในยุคปัจจุบนัจะตอ้งเผชิญกับความกดดนั ความเครียด และบทบาท
หนา้ที่เพิ่มมากขึน้ การที่จะใหส้ิทธิในการมีส่วนร่วมการใชเ้วลาว่างเพื่อพฒันาคณุภาพชีวิตของตนเอง 
เกิดประสบการณ์การใชเ้วลาว่างท าใหผู้ห้ญิงรูจ้กัคณุค่าในตนเอง เขา้ใจและตระหนกัถึงความส าคัญ
ในการมีส่วนร่วมการใชเ้วลาว่างเพื่อใหเ้กิดประโยชนต่์อตนเอง สงัคม และประเทศชาติ จากที่กล่าวมา
ขา้งตน้ ผูว้ิจัยมีความสนใจเรื่องของความสมัพันธ์ระหว่างรูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลาว่างกับรูปแบบ
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การมีส่วนร่วมการใช้เวลาว่างของสตรีวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างรูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลาว่างกับรูปแบบการมีส่วนร่วมการใชเ้วลาว่างของสตรีวยัท างานใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

ความมุ่งหมายในการวิจัย 
1.เพื่อศกึษารูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลาว่างของสตรีวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
2.เพื่อศกึษารูปแบบการมีส่วนร่วมการใชเ้วลาว่างของสตรีวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
3.เพื่อศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างรูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลาว่างกบัรูปแบบการมีส่วนร่วม

การใชเ้วลาว่างของสตรีวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความส าคัญของการวิจัย 
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลาว่างกับรูปแบบการมีส่วนร่วมการใชเ้วลา

ว่างของสตรีวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร จะเป็นเครื่องมือในการศึกษากิจกรรมการใชเ้วลาว่างใน
ดา้นต่างๆ เช่น กิจกรรมเกมกีฬา กิจกรรมสรา้งความสัมพันธ์ กิจกรรมท่องเที่ยว กิจกรรมครอบครวั 
กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมทางธรรมชาติ กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมอาสาสมัคร กิจกรรมสื่อ
เทคโนโลยี และกิจกรรมทางศึกษา เพื่อศกึษาการมีส่วนร่วมในการใชเ้วลาว่างของสตรีวยัท างาน 

ขอบเขตของการวิจัย 
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลาว่างกับรูปแบบการมีส่วนร่วมการใชเ้วลา

ว่างของสตรีวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครมีขอบเขตของการวิจยัดงันี ้
ประชากรในการวิจัย 

 ประชากรในการวิจยัครัง้นี ้ไดแ้ก่ สตรีวยัท างานอายุ 25-60 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 2,453,417 ลา้นคน (กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม) 

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัย คือ สตรีวัยท างานอายุ 25-60 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร 

เป็นบุคคลที่อยู่ในวยัท างาน ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่จะเก็บขอ้มูลใชว้ิธีการค านวณจากสูตรของยามาเน 
(กัลยา  วานิชยบ์ญัชา, 2540, อา้งถึง Yamana, 1973) โดยการก าหนดค่าความเชื่อมั่น 95% หรือยอม
ใหเ้กิดความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 ฉะนั้น ขนาดตัวอย่างที่ค  านวณไดเ้ท่ากับ 385 ตัวอย่าง และ
ส ารองไว ้15 คน รวมเป็นขนาดตวัอย่างทัง้หมด 400 ตวัอย่าง 
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ตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษา 
ตัวแปรอิสระ ได้แก่  รูปแบบกิจกรรมการใช้เวลาว่างของสตรีวัยท างานในเขต

กรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย 
- กิจกรรมเกมกีฬา 
- กิจกรรมสรา้งความสมัพนัธ ์
- กิจกรรมท่องเที่ยว 
- กิจกรรมครอบครวั 
- กิจกรรมกลางแจง้ 
- กิจกรรมทางธรรมชาติ 
- กิจกรรมทางศาสนา 
- กิจกรรมอาสาสมคัร 
- กิจกรรมสื่อเทคโนโลย ี
- กิจกรรมทางศึกษา 

ตัวแปรตาม ได้แก่ รูปแบบการมีส่วนร่วมการใช้เวลาว่างของสตรีวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย 

- ความส าคญั     
- ความพงึพอใจ 
- ความสนใจ 
- ความเขม้ขน้ 
- การเป็นศนูยก์ลางของชีวิต 
- การมีความหมายกบัชีวิต 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1.รูปแบบการใช้เวลาว่างของสตรีวัยท างาน หมายถึง รูปแบบการใชเ้วลาว่างจะน าไปสู่

ความเขา้ใจในการใชเ้วลาว่างที่มีความสมัพนัธต่์อการด ารงชีวิต การศึกษาการใชเ้วลาว่างมุ่งเนน้ใหแ้ต่
ละบุคคลมีการใช้เวลาว่างที่ ดีขึน้ เกิดการพัฒนา การตระหนักรู ้ในการใช้เวลาว่าง ทักษะการมี
ปฏิสัมพันธ์ทางสงัคม และความรูค้วามเขา้ใจในการใชเ้วลาว่าง โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรม
เกมกีฬา กิจกรรมสรา้งความสมัพนัธ ์กิจกรรมท่องเที่ยว กิจกรรมครอบครวั กิจกรรมกลางแจง้ กิจกรรม
ทางธรรมชาติ กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมอาสาสมคัร กิจกรรมสื่อเทคโนโลยี และกิจกรรมทางศกึษา 
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2.รูปแบบการมีส่วนร่วมการใช้เวลาว่างของสตรีวัยท างาน หมายถึง การมีส่วนร่วมใน
การใชเ้วลาว่างเป็นกระบวนการคิดและสภาวะทางอารมณท์ี่มีหลากหลายแง่มมุ การมีส่วนร่วมในการ
ใชเ้วลาว่าง พบว่าโดยทั่วไประดับการมีส่วนร่วมในการใชเ้วลาว่างสามารถประเมินได ้6 องคป์ระกอบ
ย่อยของการมีส่วนร่วม ซึ่งไดแ้ก่  

2.1 ความส าคัญ หมายถึง การแบ่งเวลาส าหรบัการใชเ้วลาว่าง โดยพยายามจัดตาราง
ส าหรบัการแสวงหาที่มีการมุ่งเนน้กิจกรรม โดยใหก้ิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและใหค้วามสนใจ
เป็นพิเศษ  

2.2 ความพึงพอใจ หมายถึง ความสุขที่ไดจ้ากการกระท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่างและ
นนัทนาการ รูส้ึกไดร้บัการเติมเต็มหลงัจากการเขา้ร่วมกิจกรรมนันทนาการ และสามารถระบุกิจกรรม
การเขา้รว่มใหก้บัตนเอง และภาคภมูิใจในกิจกรรมที่เลือกท า 

2.3 ความสนใจ หมายถึง ความสนใจในกิจกรรมการใชเ้วลาว่างและนนัทนาการ แสดงถึง
ความต้องการทราบรายละเอียดเก่ียวกับกิจกรรมการใช้เวลาว่างโดยแสดงความปรารถนาออกมา 
พิจารณาการเลือกการใชเ้วลาว่างที่คุม้ค่า ใชบ้ริการโดยมีเป้าหมายและจุดมุ่งหมาย ฝึกฝนและทกัษะ
ที่ตอ้งการเพื่อพฒันาการปฏิบติักิจกรรมต่างๆ 

2.4 ความเขม้ขน้ หมายถึง การซึมซบัในที่จะส่วนร่วมในกิจกรรมในการใชเ้วลาว่าง และ
นันทนาการ ความรูส้ึกไดว้่ากิจกรรมการใชเ้วลาว่างครอบครองความรูส้ึกใชก้ิจกรรมเพื่อช่วยในการ
ค้นพบสิ่งต่างๆ ที่เก่ียวกับตนเอง ไม่สับสนในขณะที่ก าลังค้นหากิจกรรมการใช้เวลาว่างที่ชื่นชอบ 
ยืนยนัการแสวงหากิจกรรมการใชเ้วลาว่างที่ใหค้วามรูส้ึกของความมีอิสระภายใน มีความคาดหวังผล
ทางบวกจากความพยายามในการใชเ้วลาว่าง 

2.5 การเป็นศูนยล์างของชีวิต หมายถึง ศูนยก์ลางความส าคัญของกิจกรรมตามการรบัรู ้
ของแต่ละบุคคล มีความรูส้ึกของความรบัผิดชอบดว้ยตนเองที่มีต่อการเลือกท าในการเขา้ร่วมกิจกรรม
การใช้เวลาว่าง พรอ้มที่จะอุทิศและพยายามเป็นผู้เชี่ยวชาญกิจกรรม มีความมุ่งมั่นที่จะประสบ
ความส าเรจ็และท าสิ่งที่ดี โดยลงทนุเงิน เวลา และพลงังานในการแสวงหาการใชเ้วลาว่าง 

2.6 การมีความหมายกับชีวิต หมายถึง ความหมายของกิจกรรมการใช้เวลาว่างและ
นันทนาการของคุณ การเลือกใช้เวลาว่างตามความหมายที่มีต่อชีวิตความรูส้ึกของการใชเ้วลาว่าง
แสดงใหเ้ห็นอย่างชดัเจนในชีวิต มีความรูใ้นการเลือกใชเ้วลาว่างที่มากขึน้กว่าคนทั่วไป รูส้ึกถึงคณุค่า
ในชีวิตจากการใชเ้วลาว่าง รูส้กึผิดหวงัหากไม่มีกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง 
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3.สตรีวัยท างาน หมายถึง สตรีไทยวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุในช่วง 25-59 
ปี เป็นวัยที่มุ่งหวังความก้าวหน้ามาสู่การท างาน เปลี่ยนแปลงบทบาทและพัฒนาไปเป็นผูใ้หญ่ที่มี
ความรบัผิดชอบต่อสงัคม มีภาระหนา้ที่ และความรบัผิดชอบต่อตนเองและครอบครวั 

กรอบแนวคิด 
ผู้วิจัยกรอบแนวคิดในการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบกิจกรรมการใช้เวลาว่างกับ

รูปแบบการมีส่วนร่วมการใชเ้วลาว่างของสตรีวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
                  ตัวแปรอิสระ                         ตัวแปรตาม 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยัความสมัพนัธร์ะหว่างรูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลาว่างกบั
รูปแบบการมีส่วนร่วมการใชเ้วลาว่างของสตรีวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ค าถามการวิจัย 
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลาว่างกับรูปแบบการมีส่วนร่วมการใชเ้วลา

ว่างของสตรีวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครเป็นอย่างไร 
 



 

บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

ในการวิจัยเรื่องความสมัพันธ์ระหว่างรูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลาว่างกับรูปแบบการมีส่วน
รว่มการใชเ้วลาว่างของสตรีวยัท างา 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง และ
ไดน้ าเสนอเป็นหวัขอ้ดงัต่อไปนี ้

1.แนวคิดเก่ียวกบัการใชเ้วลาว่างและนนัทนาการ 
1.1 ความรูเ้ก่ียวกบัการใชเ้วลาว่าง 
1.2 ความรูเ้ก่ียวกบันนัทนาการ 
1.3 ความสมัพนัธร์ะหว่าง การใชเ้วลาว่าง และนนัทนาการ 

2.รูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง 
2.1 ความหมายของการใชเ้วลาว่าง 
2.2 ลกัษณะของการใชเ้วลาว่าง 
2.3 ประเภทของการใชเ้วลาว่าง 
2.4 ประโยชนแ์ละคณุค่าของการใชเ้วลาว่าง 

3.แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความตอ้งการ 
3.1 ความหมายของความตอ้งการ 
3.2 ลกัษณะของความตอ้งการของบุคคล 
3.3 ทฤษฎีความตอ้งการของบุคคล 

4.แนวคิดเก่ียวกบัการศึกษาการใชเ้วลาว่าง 
4.1 ความรูเ้ก่ียวกบัการศึกษาการใชเ้วลาว่าง 
4.2 รูปแบบการศึกษาการใชเ้วลาว่าง 

5.การมีสว่นรว่มในการใชเ้วลาว่าง 
6.สตรีวยัท างาน 

6.1 วงจรชีวิตของสตรีวยัท างาน 
6.2 การใชเ้วลาว่างของสตรีวยัท างาน 

7.งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
7.1 งานวิจยัในประเทศ 
7.2 งานวิจยัในต่างประเทศ 
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1.แนวคิดเกี่ยวกับการใช้เวลาว่างและนันทนาการ (Leisure and Recreation) 
นันทนาการนัน้มีความเก่ียวขอ้งสมัพันธ์กันกับการใชเ้วลาว่าง และการที่นักนันทนาการจะ

ท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จไดน้ั้น จะตอ้งมีความรู ้ความเขา้ใจ ที่ถูกตอ้ง
เก่ียวกับการใชเ้วลาว่างและนันทนาการเพราะแนวคิดดังกล่าวเป็นพืน้ฐานของการจัดและด าเนินงาน
ในดา้นต่างๆ ฉะนั้นในบทนีข้อกล่าวถึงความรูเ้ก่ียวกับ “ การใชเ้วลาว่าง (Leisure) และ นันทนาการ 
(National Recreation and Park Association) ” 

1.1 ความรู้เกี่ยวกับการใช้เวลาว่าง (Leisure) 
จากความหมายค าว่า เวลาว่าง (Leisure) มาจากภาษาลาตินคือ Leisure แปลว่าการ

ไดร้บัอนุญาตอิสระจากการท างานหรือหนา้ที่ นอกเหนือจากงานประจ ามีอิสระที่จะกระท าอะไรตามใจ
ปรารถนา มีนักวิชาการและผูเ้ชี่ยวชาญหลายท่านไดใ้หค้ านิยามความหมายที่มีความคลา้ยคลึงและ
แตกต่างกนัออกไปหลายท่านเก่ียวกบัค าว่า การใชเ้วลาว่าง (Leisure) ซึ่งพอจะสรุปไดด้งันี ้คือ 

สวุิมล ตัง้สจัพจน ์(2553) ไดใ้หค้วามหมายของการใชเ้วลาว่าง การใชเ้วลาว่างหมายถึง 
การว่างจากงาน หรือครอบครัว หรือความรับผิดชอบ ความเป็นพลเมืองที่ ดีที่จัดขึน้ในสถานที่ที่
นันทนาการด าเนินอยู่  การใช้เวลาว่างบ่อยครั้งเป็นความคิดจากสภาวะทางใจ การถ่ายทอด
ประสบการณจ์ากการมีอิสระ ในการเลือก และเพิ่มพนูในตวับุคคล 

เครา้ส ์(Kraus  Richard, 1997) ไดใ้หค้วามหมายของการใชเ้วลาว่าง หรือ Leisure ไวว้่า 
เป็นการใชเ้วลาว่างเป็นเวลาที่มีนอกเหนือจากการท างานเพื่อการเลีย้งชีพ บุคคลนัน้มีการอิสระในการ
เลือกและ สามารถน าเอาเวลาไปใชไ้ดเ้พื่อที่จะผ่อนคลาย พฒันาตนเอง หรือเพื่อสรา้งความเพลิดเพลิน
ใหแ้ก่ชีวิต 

เคลลี่  (Kelly. 1982) ได้พัฒนาทฤษฎีที่ เก่ียวกับการใช้เวลาว่างสามารถแบ่ งได ้ 
4 ชนิดคือ 

1.การใชเ้วลาว่างแบบไม่มีเงื่อนไข (Unconditional Leisure) คือกิจกรรมที่ถูกเลือก
และมาจากความพอใจภายใน 

2.การใชเ้วลาว่างแบบคืนสภาพ (Recuperative Leisure) คือกิจกรรมที่เกิดขึน้เพื่อ
เสรมิความสญูเสียอะไรบา้ง 

3.การใช้ เวลาว่ างแบบสัมพั นธ์  (Relational Leisure) คื อกิ จกรรมเพื่ อสร้าง
ความสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น 

4.การใช้เวลาว่างแบบก าหนดบทบาท (Role-Determined Leisure) คือกิจกรรมที่
สรา้งความพอใจใหก้บับุคคลอ่ืน 
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เคลลี  (Kelly, 1996) ได้เสนอถึงทฤษฎีการใช้เวลาว่างเรียกว่า A Spiral of Leisure 
Theory มีลกัษณะเชิงตรรกวิทยา หรือความเป็นเหตเุป็นผลกนั 8 ทฤษฎี ดงันี ้

1.ทฤษฎีประสบการณ์ที่ เกิดขึน้ทันทีทันใด (Immediate Experience) เป็นขั้นแรก
ของคนที่พบกับการใชเ้วลาว่าง โดยประสบการณ์ที่ไดร้บัจะเกิดขึน้เมื่อเขา้ร่วมการใชเ้วลาว่าง โดยมี
องคป์ระกอบเขา้มาเก่ียวขอ้ง คือ พฤติกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

2.ทฤษฎีการด ารงอยู่ (Existential Action) คือ การกระท าที่ขึน้อยู่กับการตัดสินใจ 
โดยมีปัจจยัที่เก่ียวขอ้ง คือ ทางเลือกกบัขอ้จ ากดั 

3.ทฤษฎีการพฒันา (Developmental) เกิดการพัฒนาการเรียนรูจ้ากการเขา้ร่วมการ
ใชเ้วลาว่าง มี 2 ปัจจยัที่เก่ียวขอ้ง คือ การเรียนรูต้ามสภาพจรงิกบัการบิดเบือน 

4.ทฤษฎีความเป็นเอกลกัษณ ์(Identity) เป็นการุ่งพัฒนาตนเอง มี 2 ปัจจัย คือ การ
เป็นเอกลกัษณข์องตนเอง กบัความเสี่ยง 

5.ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) เป็นการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้อ่ืน หรือไม่มี
ปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้อ่ืน ซึ่งต้องมีกระบวนการการปรับตัว การตัดสินใจในการเลือกมีปฏิสัมพันธ์
รว่มกบัผูอ่ื้น 

6.ทฤษฎีทางสถาบนั (Institutional) เป็นการใชเ้วลาว่างทางสงัคมและวฒันธรรมการ
ท างานร่วมกับผูอ่ื้นในสถาบนั มี 2 ปัจจัย คือการมีบทบาทมีจุดยืนของตนเอง กับการปฏิบติัตามและ
อนโุลม 

7.ทฤษฎีทางการเมือง (Political) คือความขัดแยง้จากตัวแบบทางสังคมที่แตกต่าง
กนั ในการใชเ้วลาว่าง มี 2 ปัจจยัที่เก่ียวขอ้ง คือ การมีอิสระทางการเมือง และการถกูบีบบงัคบั 

8.ทฤษฎีความเป็นมนุษยท์ี่สมบูรณ ์(Humanist) คือการใชเ้วลาว่างเป็นส่วนหนึ่งของ
ความเป็นมนุษยโ์ดยมี 2 ปัจจยัที่เก่ียวขอ้ง คือ ความคิดสรา้งสรรค ์กบัการมีจิตส านึกที่ผิด 

ปีเตอรส์ัน และแสตมโบ (Stumbo N.J.; & Peterson C.A, 2004) ได้ให้ความหมายของ
การใช้เวลาว่าง เป็นการมุ่งเน้นที่การพัฒนาและการได้มาซึ่งทักษะที่สัมพันธ์กับการใช้เวลาว่างที่
หลากหลาย ทัศนคติ และความรู ้การแสดงที่เหมาะสมที่ปรากฏในวิถีชีวิตของการใช้เวลาว่างบน
ความรูแ้ละทกัษะที่หลากหลาย 

มันดี ้(Mundy, 1998) ได้ให้ความหมายการใช้เวลาว่าง หมายถึง กระบวนการพัฒนา
บุคคลพัฒนาความเขา้ใจในการใชเ้วลาว่างใหส้มัพันธ์กับตนเอง สงัคม และชุมชน และยังมุ่งเนน้เพื่อ
พฒันาคณุภาพชีวิตของบุคคลผ่านการใชเ้วลาว่าง 
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แบมเมล และ แบมเมล (Bammel. G. & Burrus-Bammel L.L, 1997)ไดก้ล่าวถึงแนวคิด
การใชไ้วด้งันี ้

1.การใชเ้วลาว่างเป็นเวลาที่คงเหลืออยู่ (Leisure is a Residual) คือ หลงัจากท าสิ่งที่
จ  าเป็นเสร็จแล้วยังมีเวลาเหลือยู่ เวลาว่างเป็นเวลาที่อิสระ นันทนาการ หรือ เวลาเล่น เราปฏิบัติ
กิจกรรมยามว่างในช่วงเวลาที่เป็นเวลาที่ว่างจริงๆ  

2.การใชเ้วลาว่างเป็นภาวะของการด ารงอยู่ (Leisure is a State of Being) คือ การ
ใชเ้วลาว่างเป็นการด ารงอยู่ ในดา้นทศันคติ สภาพจิตใจ ซึ่งในช่วงเวลานัน้เราอาจจะไม่ไดท้ าอะไรหรือ
ท ากิจกรรมเพียงนิดหน่อยในช่วงว่าง การใชเ้วลาว่างส าหรบัคนหนึ่งอาจจะไม่ใช่ส  าหรบัอีกคนหนึ่งทัง้นี ้
ขึน้อยู่กบัทัศนคติ เช่น บุคคลหนึ่งอาจคิดวาการลา้งรถของเขาเป็นกิจกรรม ขณะที่คนหนึ่งคิดว่านั่นคือ
การท างาน 

3.การใชเ้วลาว่างเป็นเสมือนเวลาว่าง (Leisure is as Leisure Does) คือ การใชเ้วลา
ว่างเป็นสิ่งสรา้งอุปนิสัย และท าให้คนเป็นคนอย่างที่เขาจะเป็น ไม่มีมาตรการหรือลักษณะส าหรบั
กิจกรรมพิเศษที่เป็นการใชเ้วลาว่างหรือไม่ใช่เวลาว่าง การท างานท าใหค้นเป็นคนท างานการใชเ้วลา
ว่างเป็นตวัก าหนดอปุนิสยัทัง้หมด 

รสัเซลล ์Russell (2008) ไดส้รุปความหมายของการใช ้เวลาว่าง(Leisure) โดยอธิบายถึง
การใชเ้วลาว่างออกเป็น 3 รูปแบบ คือ  

1.เวลาว่าง (Free Time) คือ เวลาที่ว่างจากภาระหนา้ที่ความรบัผิดชอบ 
2.เก่ียวกับกิจกรรมนันทนาการ (Recreational Activity) เป็นกิจกรรมที่ ไม่ใช่การ

ท างาน 
3.สภาวะทางใจ (State of Mind) ขึน้อยู่กบัทศันคติ และมมุมองของต่ละบุคคล 

โดยแนวคิดของการใชเ้วลาว่าง (Leisure) สามารถแบ่งออกเป็น 4 บริบท ตามแนวคิด
ของก๊อดบี ้(Godbey, 2008) ดงันี ้

1.เวลา (Time) เป็นเวลาที่เหลือจากการท างานหรือการด าเนินชีวิตในแต่ละวนั 
2.กิจกรรม (Activity) เป็นกิจกรรมที่เขา้ร่วมอย่างสมัครใจหลังจากการท างานหรือ

หนา้ที่หลกัของตน ซึ่งกิจกรรมดงักล่าวก่อใหเ้กิดความสขุแก่ชีวิต 
3.สภาวะทางใจ (State of Mind) การใชเ้วลาว่างเป็นสภาวะทางใจที่มีอิสระในการ

เขา้รว่มโดยปราศจากการบงัคบั ขึน้อยู่กบัทศันคติของแต่ละบุคคล 
4.สภาวะที่ด  ารงอยู่ (State of Being) การใช้เวลาว่างเป็นสภาวะการด ารงอยู่ ซึ่ง

เกิดขึน้จากแรงจงูใจ 
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เอ็ดจิงตนั และคณะ (Edginton et al, 2015) ไดก้ล่าวถึงการใชเ้วลาว่างและไดก้ าหนดไว ้
7 สิ่งที่ส  าคญั คือ 

1.เวลาว่าง (Free Time) เวลาว่างแบ่งออกเป็นการด ารงชีวิต และเวลาการตัดสินใจ 
ในมมุของการมีเวลาว่างจากภาระหนา้ที่ อีกทัง้มีอิสระในการเลือก 

2.กิจกรรม (ACtivity) การใชเ้วลาว่างสามารถก าหนดกิจกรรมการเขา้รว่มในช่องเวลา
ว่าง เช่น การวิ่ง การอ่าน อาสาสมคัร หรือว่ายน า้ 

3.สภาวะทางจิตใจ (State of Mind) การใชเ้วลาว่างเป็นรูปแบบของพฤติกรรมหรือ
ทศันคติที่เกิดขึน้ในกิจกรรม ซึ่งมุ่งเนน้ที่ดา้นจิตใจ หรือ สภาวะทางจิตใจ 

4.สัญลักษณ์ของชนชั้นทางสังคม (Symbol of Social Class) การใช้เวลาว่างถูก
ก าหนดดว้ยความตอ้งการ การแสดงออกถึงความสามารถในการใชเ้วลาว่างที่ดีและผลที่เกิดขึน้ 

5.การใชเ้วลาว่างเป็นการลงมือกระท า (Leisure as Action) การใชเ้วลาว่างสามารถ
มองไดถ้ึงองคป์ระกอบของเวลา ทัศนคติต่อกิจกรรม สภาวะจิตใจ และยังมีองคป์ระกอบในเรื่องของ
ความมุ่งมั่นในตนเอง 

6.ได้ประโยชน์ (Utilitarian) การแสดงออกแห่งตน ได้รบัการเติมเต็มและความพึง
พอใจ 

7.องคร์วม (Holistic) การใชเ้วลาว่างเป็นการรวมกนัของหลายความหมายที่กล่าวมา
ก่อนหนา้นี ้โดยเฉพาะการมีอิสระของบุคคลในความเก่ียวขอ้งกบักิจกรรม และบทบาทของการใชเ้วลา
ว่างจะช่วยใหบุ้คคลนัน้ไดเ้ติมศกัยภาพของตนเอง 

กอตเบย์ (Godbey. 2008) ได้ให้แนวคิดการใช้เวลาว่าง โดยแบ่งออกเป็น 4 ประการ 
ดงันี ้

1.เวลา เป็นเวลาที่ เหลือจากการท างาน หรือภาระหน้าที่ ต้องรับผิดชอบใน
ชีวิตประจ าวนั 

2.กิจกรรม กิจกรรมที่เขา้ร่วมดว้ยความสมัครใจ ซึ่งกระท าหลังจาการท างาน ซึ่งจะ
ใหเ้กิดความเพลิดเพลินแก่ตนเอง 

3.การใชเ้วลาว่างเป็นสภาวะทางใจ การเขา้ร่วมการใชเ้วลาว่างในการมีอิสระในการ
เลือกมถุกูบีบบงัคบั 

4.การใชเ้ป็นสภาวการณด์ ารงอยู่ การใชเ้วลาว่างที่เกิดจากแรงจงูใจภายใน 
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ฮูด้ และ คารรุ์ทเธอร ์(Hood Colleen และ Carruthers Cynthia, 2007) ไดอ้ธิบายว่า การ
ใชเ้วลาว่างเป็นประสบการณ์ที่เพลิดเพลินตามความคาดหวัง ประสบการณ์หรือการเลือกซ า้เกิดจาก
แรงจงูใจภายใน ตวัเลือกในธรรมชาติ การมีอิสระในการเลือก และเป็นที่ดงึดดูใจ 

ส่วนแนวคิดเก่ียวกับการใชเ้วลาว่าง ของอริสโตเติลนัน้คลา้ยคลึงกับปรชัญาของเพลโต 
โดยมุ่งเนน้ถึง “ความมีเสรีภาพและความมีอิสระในการเลือกอันเป็นองคป์ระกอบส าคัญ” อริสโตเติล 
ไดก้ล่าวถึง  “การใชเ้วลาว่าง หรือ Leisure” ไวว้่า เป็นสภาวะที่เป็นอิสระจากสิ่งที่ครอบครองและเป็น
การท ากิจกรรมดว้ยคนๆนัน้และสิน้สุดดว้ยคนๆนัน้ทั้งนีก้ิจกรรมดังกล่าวจะตอ้งตัง้อยู่บนหลกัของจริ
ธรรม จากที่กล่าวมาข้างต้นเป็นมุมมองด้านการใช้เวลาว่างในการให้ความหมาย “การใชเ้วลาว่าง 
(Leisure)” ของนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญหลายท่าน ดังนั้นการใช้เวลาว่างมีความหมายแฝงอีก
มากมาย การใชเ้วลาว่างท าใหบุ้คคลมีโอกาสไดเ้ลือกกระท าสิ่งที่ตวัเองชื่นชอบใหก้บัตนเอง และการใช้
เวลาว่างเป็นพืน้ฐานการเขา้ร่วมกิจกรรมที่ไม่เก่ียวขอ้งจากการท างานจะช่วยใหเ้ขา้ใจถึงการใชเ้วลา
ว่างอย่างถกูตอ้ง 

1.2 ความรู้เกี่ยวกับนันทนาการ (National Recreation and Park Association) 
นันทนาการภาษาอังกฤษ คือ Recreation มีรากศัพทม์าจากภาษากรีก คือ Re-Cre-Ate 

ซึ่งหมายถึง กิจกรรมของเยาวชนและผูใ้หญ่ (สมบติั  กาญจนกิจ, 2535) นนัทนาการ เป็นค ามาจากค า
เดินว่า “สันทนาการ” ซึ่งพระยาอนุมานราชธน ได้บัญญั ติไว้เมื่อปี พ.ศ. 2507 และตรงกับศัพท์
ภาษาอังกฤษว่า “Recreation” มีนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญหลายท่านได้ให้ความหมายของ
นนัทนาการไวด้งันี ้

สมบติั  กาญจนกิจ (2535)ไดใ้หค้วามหมายของนนัทนาการไว ้4 ความหมายใหญ่ๆ ดงันี ้
1.นันทนาการ หมายถึง การท าให้ชีวิตสดชื่น (National Recreation and Park 

Association) การเสริมสรา้งพลังงานขึน้ใหม่หลังจากที่ร่างกายใชพ้ลังงานแลว้ เกิดเป็นความเหนื่อย
เมื่อยลา้ร่างกาย จิตใจและสมอง เมื่อบุคคลเขา้ร่วมกิจกรรมนันทนาการจะช่วยขจัดหรือผ่อนคลาย
ความเหนื่อยเมื่อยลา้ทางกายและจิตใจของบุคคล 

2.นันทนาการ หมายถึง กิจกรรม ต่างๆ ที่บุคคลเข้าร่วมในเวลาว่าง โดยไม่มีการ
บงัคบัหรือเขา้รว่มดว้ยความสมคัรใจ ก่อใหเ้กิดการพฒันาทางอารมณส์ขุ รวมทัง้ความสนุกสนาน หรือ
ความสงบสุขและกิจกรรมนั้นจะตอ้งเป็นกิจกรรมอาสาสมัคร ศิลปวัฒนธรรม งานอดิเรก การละคร
ดนตรี กิจกรรมเขา้จงัหวะ นนัทนาการกลางแจง้นอกเมือง เป็นตน้ 
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3.นันทนาการ หมายถึง กระบวนการ (Process) หรือประสบการณ์สุขที่บุคคลไดร้บั
อาศัยกิจกรรมนันทนาการในช่วงเวลาว่างเป็นสื่อ ก่อให้เกิดการพัฒนาหรือความเจริญงอกงามทั้ง
ทางดา้นรา่งกาย อารมณ ์สงัคม และสติปัญญาของบุคคล 

4.นนัทนาการ หมายถึง สถาบนัทางสงัคมที่จะใหบุ้คคลหรือสมาชิกของสงัคม ไดเ้ขา้
ร่วมกิจกรรมนันทนาการแลว้ก่อให้เกิดความเจริญงอกงามทางร่างกายและพัฒนาทางด้านอารมณ ์
จิตใจและสงัคม ซึ่งโดยปกติ รฐัมีหนา้ที่จดัแหลง่ นนัทนาการในรูปแบบต่างๆ 

เอดจิงตัน และคณะ (Edginton; et al. 1995) ไดก้ล่าวถึงว่านันทนาการเป็นกระบวนการ
ที่ช่วยสรา้ง หรือช่วยฟ้ืนฟู ท าใหเ้กิดสิ่งใหม่ในแต่ละบุคคล ซึ่งนนัทนาการเป็นกิจกรรมที่ท าใหบุ้คคลได้
กลบัมาสดชื่นมีชีวิตชีวา และยงัท าใหบ้คุคลนัน้ไดป้ระสบการณก์ารใชเ้วลาว่าง 

ก็อดบี ้(Godbey, 2008) ได้ให้ความหมายของนันทนาการเป็นตัวแทนของทัศนคติที่
เก่ียวขอ้งกบัภาวะสนุกสนานที่ท าใหเ้กิดความสขุใจ ซึ่งท าใหส้ดชื่น และฟ้ืนฟกูบัตนเอง 

คณิต เขียววิชยั (2531) ใหค้วามหมายของนนัทนาการไวว้่ากิจกรรมยามว่าง ที่ทุกคนเขา้
รว่มดว้ยความสมคัรใจ กิจกรรมนัน้จะตอ้งก่อใหเ้กิดความพงึพอใจแก่ผูเ้ขา้รว่มทนัที 

สุรเชษฐ์  เชษฐมาส (2556) ไดใ้หค้วามหมายของนันทนาการว่าตอ้งเป็นกิจกรรมที่ก่อ
ผลดีให้กับร่างกาย จิตใจ หรืออารมณ์ต่อผูเ้ขา้ร่วมโครงการ กิจกรรมที่ท าในเวลาว่างและดว้ยความ
สมคัรใจของผูก้ระท าเอง กิจกรรมนัน้ตอ้งเป็นกิจกรรมที่พงึประสงค ์ไม่ไปในทางอบายมขุ 

เอนก  หงษ์ทองค า (2542) ได้ให้ความหมายของนันทนาการไว้ว่า กิจกรรมที่สร้าง
ความสัมพันธ์กับภาวะหรือสิ่งแวดลอ้มนั้นๆ ทั้งนี ้ขึน้อยู่กับความสนใจและประสบการณ์ของแต่ละ
บุคคล นนัทนาการเปิดโอกาสใหทุ้กคนไดแ้สดงออกซึ่งความพอใจตามความตอ้งการ จึงควรมีกิจกรรม
ที่ก่อใหเ้กิดความเจริญงอกงาม ทัง้กาย อารมณ์ สงัคมและสติปัญญา นันทนาการควรเป็นกิจกรรมที่
ท าโดยความสมคัรใจ ท าในเวลาว่างและไดร้บัความพงึพอใจ  

เจ บี แนช (ส านักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ. ส านักส่งเสริมและพัฒนา
นันทนาการ, 2550อ้างอิงจาก Jay B. Nash. 1995) ได้อธิบายไว้ในหนังสือปรัชญานันทนาการ 
หมายถึง การใชเ้วลาว่างเพื่อประโยชนแ์ละคุณค่าจากการเขา้ร่วมในกิจกรรม ถ้าเป็นเด็ก ๆ จะเรียก
กิจกรรมนั้นว่า การเล่น แต่ถ้าหากเป็นคนหนุ่มสาวผู้ใหญ่จะเรียกว่า นันทนาการ ค าว่า เวลาว่าง 
(Leisure time) หมายถึง เวลาที่ว่างจากกิจกรรมที่จ  าเป็นอ่ืน เช่น ว่างจากงานประจ า ว่างจากเวลานอน 
และว่างจากเวลาที่ประกอบกิจวตัรประจ าวนั 

ฉะนั้นนันทนาการจึงเป็นกระบวนการที่ช่วยสรา้ง และฟ้ืนฟู ท าใหเ้กิดสิ่งใหม่ๆในแต่ละ
บุคคล ซึ่งเป็นกิจกรรมยามว่างที่ทุกคนเขา้ร่วมดว้ยความสมัครใจ ก่อใหเ้กิดการพัฒนาทั้งทางด้าน
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ร่างกาย อารมณ์ สงัคม และสติปัญญาของบุคคล เมื่อบุคคลที่ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมนันทนาการตอ้งเกิด
ความพงึพอใจและผ่อนคลาย 

1.3 ความสัมพันธร์ะหว่าง การใช้เวลาว่าง และนันทนาการ 
วิพงษ์ชัย  รอ้งขันแกว้ (2558) ไดก้ล่าวไวว้่า “การใชเ้วลาว่าง หรือ Leisure” นั้นมีความ

เป็นปรชัญา เป็นแนวคิดที่เป็นนามธรรม ประสบการณ์ของการใชเ้วลาว่าง (Leisure Experience) อัน
ไดแ้ก่ ความพึงพอใจในชีวิต หรือ ความสขุ นัน้ไม่สามารถจบัตอ้งได ้นนัทนาการ (National Recreation 
and Park Association) จึงเป็นเครื่องมือในการแปลความหมายจากนามธรรมไปสู่รูปธรรมซึ่งมองเห็น
และจบัตอ้งไดด้ว้ยรูปแบบของกิจกรรม  

Mannell และ Kleiber (2006) ได้กล่าวเอาไว้ว่า การใช้เวลาว่าง Leisure นั้นมีความ
แตกต่างกนัไปตามแต่มมุมองของแต่ละคนเป็นความหมายที่เก่ียวขอ้งกบัอิสระการเลือก (Freedom of 
Choice) หรือ การเลือกอย่างมีอิสระ และเกิดจากแรงจูงใจ ภายใน (Intrinsic Motivation) ซึ่งพฤติกรรม
ที่จะแสดงใหเ้ห็น หรือพฤติกรรมที่สะทอ้นกลบัมาก็คือ ความสนุกสนานเพลินเพลิด และความพึงพอใจ
ที่แต่ละคนไดร้บั 

ปัจจุบนันีม้ีความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีสงัคมวิถีชีวิตเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วตาม
ยุคสมัยของขอ้มูลข่าวสารและโลกาภิวัฒน ์ไม่ว่าจะเป็นความเจริญของเมืองประชากรมีจ านวนเพิ่ม
มากขึน้ การเปลี่ยนของสภาพครอบครัว การครองชีพ ความเจริญทางด้านเทคโนโลยี ปัญหาคน
ว่างงาน ปัญหาโสเภณีเด็ก เวลาว่างที่เพิ่มมากขึน้ตลอดจนวิทยาการและบริการสมัยใหม่ จึงท าให้
นนัทนาการมีความส าคญัดงันี ้

จรินทร ์ ธานีรัตน์ (เอนก  หงษ์ทองค า, 2542, อ้างอิงจาก  จรินทร ์ ธานีรัตน์, 2532) 
กล่าวว่า นันทนาการเป็นปัจจัยที่ส  าคัญของทุกชีวิตอันจะน ามาซึ่งความสุข ความพอใจ ความหรรษา 
รา่เรงิและก่อใหเ้กิดความมานะพยายามที่จะแสวงหาสรรพสิ่งมากมายแก่ชีวิต 

เอนก  หงษ์ทองค า (2542) ได้กล่าวถึงความส าคัญของนันทนาการโดยแยกประเภท
ความส าคญัไวด้งันี ้

1.ความส าคัญต่อบุคคล นันทนาการมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรบัชีวิต
คนเรา นันทนาการเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวนันอกเหนือจากการท างานและกิจวตัรประจ าวันแลว้
คนเราตอ้งการใชเ้วลาว่างเพื่อการพักผ่อน เพื่อคลายความเครียดทางกาย อารมณ ์เพื่อความพึงพอใจ 
และเสรมิสรา้งสมรรถนะส าหรบัชีวิตในโอกาสต่อไป 

2.ความส าคัญ ต่อครอบครัว ครอบครัวเป็นสังคมหน่วยย่อยที่ สุดและเป็น
องคป์ระกอบส าคัญของสังคมอื่นๆ เช่น ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ กิจกรรมนันทนาการเป็น
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ขบวนการหนึ่งของสงัคมที่เสริมสรา้งใหค้นรูจ้กัหนา้ที่ บทบาท และรูจ้กัหลกัการจดัการใหเ้หมาะสมกบั
โอกาสและสถานที่  การได้ใช้กิจกรรมนันทนาการในครอบครัวในโอกาสต่างๆ ช่วยเสริมสร้าง
ความสมัพนัธข์องสมาชิกในครอบครวัใหม้ีความใกลช้ิด เขา้ใจ รกัและผกูพนักนัมากยิ่งขึน้ 

3.ความส าคัญต่อชุมชน ในประเด็นนีม้ีนัยส าคัญสองประการคือ นันทนาการสรา้ง
ชุมชนใหม้ีประโยชนป์ระการหนึ่งและองคก์รชุมชนควรจัดสรา้งกิจกรรมนันทนาการเพื่อคุณภาพของ
ชมุชนอีกประการหนึ่ง 

ประการแรก นันทนาการช่วยสร้างสมาชิกของชุมชนให้มี เหตุผล มีคุณภาพดี มี
ประสิทธิภาพ และก าลงังานที่ดีของชุมชน ทั้งนี ้เพราะนันทนาการจะเป็นกิจกรรมส่งเสริมใหส้มาชิก
ชุมชนรูห้นา้ที่ รูจ้ักใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนแ์ก่ตนและกลุ่ม รูจ้ักเสียสละประโยชนส์่วนตัวด ารงตน
เป็นพลเมืองดี ซึ่งเป็นการสรา้งสมาชิกที่ดี ลดละปัญหาสงัคม ลดปัญหาอาชญากรรมรวมไปถึงปัญหา
ของประเทศชาติอีกประการหนึ่งสมาชิกที่ดีของชมุชนย่อมเสรมิสรา้งสงัคมและสิ่งแวดลอ้มที่ดีดว้ย 

ประการที่สอง องค์กรในชุมชนควรรูบ้ทบาท หน้าที่ จัดบริการกิจกรรมนันทนาการแก่
สมาชิกใหห้ลากหลายและทั่วถึงเพื่อบริการแก่สมาชิกตามความถนดั ความสนใจในโอกาส ต่างๆ ทัง้ใน
รูปแบบใหเ้ปล่าและรูปแบบอ่ืน ตามสภาพความคล่องตวัของชมุชน ความส าคญัต่อประเทศชาติ ความ
มั่นคงของประชาชาติมีองคป์ระกอบดา้นเศรษฐกิจ การเมือง สงัคมและการทหาร องคป์ระกอบทุกดา้น
ดังกล่าวมีพืน้ฐานจากประชาชน ถ้าประชาชนมีสุขภาพดี มีจิตใจดี รูจ้ักใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์
ปราศจากโรค มีการศึกษาดีรูจ้ักหนา้ที่บทบาทของตัวเอง ครอบครวั ชุมชนและประเทศชาติ ยอมเป็น
ก าลังหลักและสรา้งความมั่นคงใหป้ระเทศชาติความส าคัญต่อนานาชาติ ชุมชนนานาชาติที่พัฒนา
แลว้จากขบวนการพัฒนาบุคคล ครอบครวั ชุมชนและประเทศชาติ ย่อมรูห้นา้ที่ บทบาท และมีความ
เข้าใจในสัมพันธภาพของมนุษย์ชาติ หลักเลี่ยงข้อขัดแย้ง การปะทะอย่างรุนแรงใช้การเจรจา
ประนีประนอมดว้ยเหตุผลไม่ดูถูก กดขี่ข่มเหงกันในเรื่องเชือ้ชาติ สีผิว วัฒนธรรมประเพณีระบบการ
ปกครองและการที่ประชาชาติไดม้ีกิจกรรมรว่มกนั เช่น กีฬาโอลิมปิค กีฬาภาคพืน้ทวีป กีฬานานาชาติ 
ก็พาสโมสรรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมต่างๆ สรา้งความเขา้ใจความรกั ความ
สามคัคีฉนัทใ์หดี้ยิ่งขึน้ 

จากที่กล่าวมาขา้งตน้นั้นกิจกรรมนันทนาการเป็นปัจจัยที่ส  าคัญของทุกชีวิตอันน ามา
ดว้ยอารมณ์ จิตใจ ร่างกาย สังคม และสติปัญญา ซึ่งกิจกรรมนันทนาการจะตอ้งกระท าในเวลาว่าง
นอกเวลางาน นนัทนาการจึงเป็นเครื่องมือในการใชเ้วลาว่างเพื่อผ่อนคลายความเครียด แต่ทัง้นีข้ึน้อยู่
กบัอิสระในการเลือกกระท า แรงจูงใจ และทศันคติ ที่มีต่อการใชเ้วลาว่างดว้ยกิจกรรมนันทนาการของ
แต่ละบคุคล 
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2.รูปแบบกิจกรรมการใช้เวลาว่าง 
2.1 ความหมายของการใช้เวลาว่าง 

จนัทร ์ ผ่องศรี (2537) ใหค้วามหมายของเวลาว่างไวว้่า เวลาว่างคือช่วงของเวลาที่ไม่มี
ธุรกิจเป็นเวลาพน้จากภารกิจจากการท างานประจ า เป็นเวลาที่เราใชพ้กัผ่อน จะท าอะไรก็ไดต้ามความ
ตอ้งการ เวลาว่างเป็นเวลาที่เรารูส้ึกเป็นอิสระ ในการที่จะตดัสินใจท าอะไรไดต้ามใจชอบ เวลาว่างแบ่ง
ออกเป็น 2 อย่างคือ เวลาว่างที่แทจ้ริง (True Leisure) เป็นเวลาว่างที่ไม่ถูกบังคับโดยวิธีไม่ชอบ เป็น
เวลาว่างซึ่งตนเองสมัครใจจะท าไรก็ได ้และเวลาว่างเชิงบงัคบั (Enforced Leisure) เป็นเวลา ว่างที่เรา
ไม่ประสงคจ์ะมี เป็นเวลาที่เชิงบงัคับไม่ใหเ้ราท าอะไรตามใจชอบ เช่นเวลาว่างขณะเจ็บป่วย เวลาว่าง
ขณะพกัฟ้ืน ฯลฯ 

สวุิมล ตัง้สจัพจน ์(2553) กล่าวว่า การใชเ้วลาว่าง (Leisure) เป็นองคป์ระกอบที่ส  าคัญ
ของชีวิตมนุษยแ์ละเป็นพืน้ฐานของคณุภาพชีวิต จากมมุมองในภาพรวม การใชเ้วลาว่างจะช่วยใหเ้กิด
ความสมดลุระหว่างจิตวิญญาณ จิตใจ รา่งกาย และพฒันาการของแต่ละบุคคล 

Kaplan (1957) (สวุิมล  ตัง้สจัจพจน,์ 2553, อา้งอิงใน Kaplan, 1957) กล่าวว่า เวลาว่าง
ไม่เพียงแต่หมายถึงส่วนส าคัญของเวลา (Buk of time) แต่ยังเป็นสภาวะของอิสรภาพ โอกาสของ
ความรูส้ึกที่ถูกบังคับน้อยที่สุด โอกาสในการเพิ่มความรู ้เครื่องมือในการควบคุมสังคม สัญลักษณ ์
สถานะทางสงัคม หรือสิ่งจ าเป็นทางสรีรวิทยาและอารมณ ์

2.2 ลักษณะของการใช้เวลาว่าง 
การด าเนินชีวิตของมนุษย์ในแต่ละวัน จะมีลักษณะแตกต่างกันไปตามหน้าที่อาชีพ 

ลกัษณะทางภูมิศาสตร ์และกิจกรรมต่างๆที่ท าในแต่ละวนั เพื่อเสริมสรา้งความส าเร็จและความสขุให้
เกิดในการด าเนินชีวิต โดยมีผูศ้กึษาคน้ควา้การใชเ้วลาของมนุษยไ์วด้งันี ้ 

รชันี  ลาชโรจน์ (2527) กล่าวว่า การใชเ้วลาของคนนั้น จ าแนกแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ทาง
ไดแ้ก ่

1.เวลาที่ใช้ในการท างาน คือ เวลาที่ ใช้ในการประกอบอาชีพ หากเป็นนักเรียน
นกัศกึษา ก็คือเวลาที่ใชใ้นการเรียนหนงัสือ 

2.เวลาที่ใชใ้นการหลบันอน 
3.เวลาเพื่อการท ากิจวตัรประจ าวนั 
4.เวลาเพื่อการพกัผ่อนหย่อนใจ 

สรุปได้ว่า การใช้เวลาของมนุษย์แต่ละบุคคลนั้น จะขึน้อยู่กับอาชีพหน้าที่การงาน 
ลกัษณะภูมิศาสตรท์ี่อยู่อาศัย และการท ากิจกรรมต่างๆในแต่ละวัน ซึ่งสามารถแยกออกเป็น 4 ทาง
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ใหญ่ๆ คือ การใช้เวลาในการท างาน การใช้เวลาในการพักผ่อนหลับนอน การใช้เวลาท ากิจวัตร
ประจ าวนั และการใชเ้วลาเพื่อการพกัผ่อนหย่อนใจ 

เอนก  ชา้งนอ้ย (2532) ไดแ้บ่งเวลาว่างไวเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ 
1.เวลาว่างที่แทจ้ริง (Time Leisure) หมายถึง เวลาว่างที่เป็นอิสระโดยแทจ้ริง ไม่ถูก

บงัคบัหรืออยู่ภายใตก้ฎของบงัคบัใด และกิจกรรมที่กระท าทุกอย่างเป็นไปดว้ยความสมคัรใจ 
2.เวลาว่างเชิงบงัคับ (Enforced Leisure) หมายถึง เวลาที่เกิดขึน้เพราะเหตุจ าเป็น

บังคับ ซึ่งบุคคลไม่อยากใหเ้กิดเหตุการณ์แบบนีเ้กิดขึน้ เช่น ช่วงเวลาเจ็บป่วยหรือตกงานท าใหเ้กิด
เวลาว่างเกิดขึน้ และเวลาจ าเป็นที่ตอ้งถึงวาระ เช่น การเกษียณอายุจึงตอ้งหยุดท างาน ท าใหเ้กิดเวลา
ว่างจากการไม่ท างานและเวลาว่างนีย้่อมใชท้ ากิจกรรมที่ใจปรารถนา 

2.3 ประเภทของการใช้เวลาว่าง 
อภินันท ์ สิริรตันจิตต ์(2558, น.30) กล่าวว่าประเภทกิจกรรมของการใชเ้วลาว่าง แบ่ง

ออกได ้4 กิจกรรม ไดแ้ก่ 
1.กิจกรรมการเรียน 
2.กิจกรรมการพกัผ่อน 
3.กิจกรรมสขุภาพ 
4.กิจกรรมปฎิสมัพนัธ ์

โดยกิจกรรมการใชเ้วลาว่างทั้ง 4 กิจกรรมที่กล่าวมาขา้งตน้ เป็นพฤติกรรมการใชเ้วลา
ว่างที่อิสระมาจากการงานประจ า แนวคิดของแคลลี่ ((Kelly, 1982, p.8) กล่าวถึงประเภทของการใช้
เวลาว่าง แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ 

1.การใชเ้วลาว่างแบบไม่มีเงื่อนไข (Unconditional Leisure) คือกิจกรรมใดกิจกรรม
หนึ่งที่ถูกเลือกมาเป็นกิจกรรมท ายามว่าง โดยเลือกมาจากความพึงพอใจภายใน เช่น กิจกรรมที่แสดง
ความคิดสรา้งสรรค ์

2.การใช้เวลาว่างแบบการทดแทน (Recuperative Leisure) คือกิจกรรมที่ เลือก
กระท าเพื่อเสริมสรา้งการสูญเสียอะไรบางอย่าง เช่น การกลบัจากที่ท างานมาที่บา้นและฟังเพลงเพื่อ
ความผ่อนคลาย 

3.การใชเ้วลาว่างแบบความสัมพันธ์ (Relational Leisure) คือกิจกรรมที่เสริมสรา้ง
ความสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น เช่น การออกไปดคูอนเสิรต์กบัเพื่อนๆ 

4.การใชเ้วลาว่างแบบก าหนดบทบาท (Role-Determinded Leisure) คือกิจกรรมที่
สรา้งความพงึพอใจใหก้บัผูอ่ื้น เช่น การจดังานกีฬาสีใหก้บันกัเรียนในโรงเรียน 



  19 

2.4 ประโยชนแ์ละคุณค่าของการใช้เวลาว่าง 
Bev Driver (1998) (สุวิมล  ตั้งสัจจพจน์, 2553อ้างอิงใน Bev Driver:,1998) ได้แบ่ง

ประโยชนข์องอุทยาน นนัทนาการและการใชเ้วลาว่าง ออกเป็น 3 ประเภทคือ ปรบัปรุงสภาวะ ในกรณี
ที่ปัจจัยทางดา้นมนุษย ์เศรษฐกิจ หรือธรรมชาติไม่สามารถท างานไดเ้ต็มศักยภาพ ต่อมา คือ ป้องกัน
ไม่ใหม้ีสภาวะที่เลวลงอันเนื่องมาจากการกัดกร่อน หรือถูกท าลายโดยมนุษย ์ธรรมชาติ หรือเงื่อนไข
ทางเศรษฐกิจ และสดุทา้ยตระหนักถึงประสบการณ์ทางจิตวิทยา ดว้ยการแสวงหาการใชเ้วลาว่างของ
คนให้ลดความเครียด การควบคุมการรับรูแ้ละวิญญาณจากแรงจูงใจภายใน คุณค่าของอุทยาน
นนัทนาการและการใชเ้วลาว่างนัน้ แบ่งออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นแรก คือ คุณค่าต่อเอกัตบุคคล ท า
ใหช้ีวิตมีความหมาย เกิดความสมดลุระหว่างงานกบัการเล่น เกิดความพึงพอใจในชีวิต และมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดี ดา้นต่อมา คือ คุณค่าต่อสังคมและชุมชนของสิ่งแวดลอ้ม มีการควบคุมทางสังคม และรบัรู ้
ความเป็นเจา้ของ เห็นความส าคญัของการเขา้รว่มกลุ่มและการเขา้ร่วมชุมชน เขา้ใจในวฒันธรรมและ
ชนชาติอ่ืน ล าดับต่อมา คือ คุณค่าต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ช่วยให้ชุมชนมีสุขภาวะที่ดี มีความรู้
ธรรมชาติของวงจรชีวิตและจริยธรรมต่อสิ่งแวดลอ้ม และช่วยป้องกันสิ่งแวดลอ้ม และล าดับสุดทา้ย 
คือ คุณค่าทางเศรษฐกิจ กระตุน้ใหเ้กิดการพัฒนา ลดการท าลายและอาชญากรรม และช่วยส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

ชชูีพ  เยาวพฒัน ์(2543) ไดก้ลา่วไวว้่าประโยชนข์องกิจกรรมนนัทนาการมี ดงันี ้
1.ช่วยใหบุ้คคลและชุมชนมีความสนุกสนาน มีความสขุความอบอุ่นในชีวิต และรูจ้กั

ใชเ้วลาว่างของตนเองใหเ้กิดประโยชน ์
2.ช่วยใหบุ้คคลและชุมชนมีสุขภาพจิต สมรรถภาพทางกายที่ดีปราศจากความวิตก

กงัวล 
3.ช่วยปอ้งกนัปัญหาอาชญากรรมและพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่ไม่พึงประสงคข์องบคุคล

ทกุเพศทกุวยั โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาของเด็กและเยาวชน 
4.ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี การที่ประชาชนได้มี โอกาสใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน ์ไม่สรา้งความเดือดรอ้นใหแ้ก่สงัคม ดว้ยการเขา้ร่วมกิจกรรมนันทนาการ จะช่วยใหบุ้คคล
เหล่านัน้ไดเ้รียนรูเ้รื่องของหนา้ที่ ความรบัผิดชอบรกัหมู่คณะ หลกัความยุติธรรม ไม่เห็นแก่ตัว มีน า้ใจ
ใหบ้รกิารอาสาสมคัรช่วยเหลือสงัคม 

5.ส่งเสริมการพัฒนาทางอารมณ์ใหเ้กิดความสุข ความรกั และความเมตตา ท าให้
เกิดความสนุกสนาน ลดความเครียดความวิตกกงัวล พอใจกับชีวิตและสงัคม รูจ้กัการควบคมุอารมณ์
อนัเป็นการสง่ผลท าใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมมีบุคลิกภาพที่ดีตามไปดว้ย 
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6.ส่งเสริมมนุษยส์มัพันธ์ และการท างานเป็นกลุ่ม ในสถาบันการศึกษาหรือองคก์ร
ต่างๆ มีการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อช่วยส่งเสริมใหบุ้คคลไดม้ีการแสดงออก ฝึกการอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข สรา้งเสริมคุณค่าทางสังคมและกิจกรรมเกมกีฬา ช่วยให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมฝึกการ
ท างานเป็นหมู่คณะ ไม่เห็นแก่ตวั เสรมิสรา้งความสามคัคีและความเขา้ใจอนัดีในหมู่คณะ 

เทพประสิทธิ์  กุลธวัชวิชัย (2554) กล่าวถึงประโยชน์ของการใช้เวลาว่างในกิจกรรม
นนัทนาการ ไวด้ังนี ้พัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต ใชเ้วลาว่างใหเ้กิดประโยชน ์พัฒนาส่งเสริมความคิด
และสติปัญญาแก่บุคคล ช่วยใหไ้ดพ้ักผ่อนอันเป็นสิ่งจ าเป็นของบุคคลอย่างหนึ่ง ช่วยใหเ้กิดความสุข
และความพึงพอใจ สรา้งเสรมิมนุษยส์มัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรูส้ึกใหเ้กิดการยอมรบัตนเองและ
ผูอ่ื้น พฒันาบุคคลในการท างานร่วมกับผูอ่ื้น ส่งเสริมใหเ้ป็นพลเมืองดี ช่วยแกปั้ญหาสุขภาพจิต ช่วย
ลดปัญหาอาชญากรรมและพฤติกรรมเกเรของเด็กและเยาวชน  ช่วยบ ารุงขวญัและสขุภาพบุคคลแต่ละ
กลุ่ม ส่งเสริมและสรา้งความรกัความอบอุ่นความเขา้ใจอันดีแก่สมาชิกภายในครอบครวั ช่วยส่งเสริม
และสนับสนุนให้มีการสงวนทรพัยากรธรรมชาติ เป็นสื่อกลางความสัมพันธ์ระหว่างชาติ และช่วย
ถ่ายทอดประเพณี วฒันธรรม อารยธรรมของมนุษยชาติ 

จากทฤษฎีและแนวคิดการใชเ้วลาว่าง ผูว้ิจัยพอจะสรุปไดว้่า การใช้เวลาว่างเป็นการให้
เวลากับตนเองในการท ากิจกรรมใด ๆ มิใช่การถูกบงัคบั หรือบงัคบัขืนใจ หรือกระท าโดยมีภาระหนา้ที่
เป็นตัวบงัคับ แต่เป็นกระท าโดยความสมัครใจ ความสนใจ ความพึงพอใจ และความตอ้งการที่จะเขา้
รว่มกิจกรรมนัน้ๆ และยงักระท าในเวลาว่างที่สามารถเลือกสรรกิจกรรมที่จะท าได ้เป็นการส่งเสริมใหม้ี
สุขภาพจิตที่ดี ส่งผลใหม้ีสุขภาพกายที่ดีตามมา นอกจากนีย้ังช่วยส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์อันดีกับ
ผูอ่ื้น มีการแสดงออกและผลกัดันความคิดสรา้งสรรคอ์อกมาไดเ้ต็มศกัยภาพ กิจกรรมการใชเ้วลาว่าง
จึงเป็นสิ่งส าคญัก่อใหเ้กิดประโยชนใ์นการปรบัสมดลุการด ารงชีวิตใหม้ีความสขุ 

3.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความต้องการ 
3.1 ความหมายของความต้องการ 

ความต้องการของมนุษยเ์ป็นเครื่องกระตุ้นและแรงผลักดันให้มนุษยแ์สดงพฤติกรรม 
อย่างใดอย่างหนึ่งออกมาในอนัที่จะปฏิบติังานใหส้  าเร็จบนพืน้ฐานความเชื่อหรือสมมติุฐานว่า มนุษย์
มีความต้องการ และพฤติกรรมของมนุษย์จากความต้องการทางจิตวิทยาท่ีท าการศึกษา เก่ียวกับ
ความตอ้งการของมนษุยท์ี่เป็นที่ยอมรบัโดยทั่วไปก็คือ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์, สมชาย หิรัญกิตติ , และ ธรวรรธ ตั้งสินทรัพย์ศิริ (2550) ได้ให้
ความหมายของความตอ้งการ  สภาวะที่บุคคลขาดความสมดุล ขาดบางสิ่งบางอย่าง และตอ้งการ
ไดร้บัสิ่งนัน้ เช่น ขาดอาหารท าใหรู้ส้ึกหิว  เกิดความรูส้ึก เหนื่อย เพลีย เนื่องจากพักผ่อนไม่เพียงพอ  
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ไม่มีเงินก็ต้องการเงินส าหรบัการใชจ้่าย ไม่ได้รบัการยอมรบั ไม่ไดร้บัการยกย่อง ไม่มีชื่อเสียง ไม่มี
เกียรติยศ ซึ่งความตอ้งการเหล่านีอ้าจสรุปไดว้่าเป็น ความตอ้งการทัง้ทางร่างกายและความตอ้งการ
ทางดา้นจิตใจ  

ศรีชล ฉายาพงษ์ (2553 ) ไดใ้หค้วามหมายของความตอ้งการของคนที่แสดงออกในรูป
ของพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งออกมา ซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย ์และเมื่อมนุษยม์ีความตอ้งการ
ที่มากขึน้ในการไดร้บัการยกย่องนบัถือ ท าใหผู้อ่ื้นเห็นความส าคญัของตน ตอ้งการประสบความส าเร็จ
ในหน้าที่การงาน มนุษยป์รารถนาที่จะพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู ้ทักษะความสามารถท าให้ 
ตนเองมีศกัยภาพ สามารถปฏิบติัภารกิจไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  

วิจิตร อาวกุล (วิจิตร อาวะกุล, 2540อ้างถึงใน เทียมรตัน์  คงทนต์, 2554) ไดก้ล่าวว่า 
ความตอ้งการ (Need) สภาวะที่บุคคลยงัไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งมีความตอ้งการจ าเป็นที่เป็นพืน้ฐานแลว้ 
แรงผลักดันใหบุ้คคลมีการปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายในตนเอง ด้วยการเรียนรู ้ศึกษาจาก
วิชาการประสบการณ ์จนกว่าจะไดร้บัสิ่งที่ตนปรารถนาตามความตอ้งการ  

วราภรณ ์ ตระกูลสฤษดิ์ (วราภรณ ์ ตระกูลสฤษดิ์, 2542อา้งถึงใน รชันี  รตันะ, 2550) ได้
ใหค้วามเห็นว่าความตอ้งการจ าเป็น (Need) เป็นสิ่งที่ชีวิตจะขาดเสียมิได ้และผลจากการศึกษาหลาย
ชิน้ชีใ้ห้เห็นว่าทุกกิริยา ท่าทาง หรืออาการท่ีมนุษย์แสดงออกมาในรูปพฤติกรรมนั้นเกิดขึน้มาจาก 
แรงผลกัดันของความตอ้งการเป็นส าคัญ ทัง้นี ้ความตอ้งการอาจเกิดขึน้ไดจ้ากการเรียนรูท้ี่เกิดขึน้มา 
ภายหลงั และจากสิ่งที่เกิดขึน้เองโดยไม่ตอ้งเรียนรูท้ี่เป็นความตอ้งการทางชีววิทยาทัง้ที่เป็นสิ่งที่ แสดง
ออกมาใหเ้ห็นได ้และสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายใน 

3.2 ลักษณะของความต้องการของบุคคล 
นกัปราชญ์ท าการศึกษามาเวลานานถึงเรื่องของความตอ้งการของบุคคล โดยพยายามที่

จะท าความเขา้ใจว่าท าไมคนจึงประพฤติปฏิบัติเช่นนี ้ ความตอ้งการของมนุษย ์แบ่งเป็น 2ลักษณะ 
คือ (ปรียาพร  วงศบ์ตุรโรจน,์ 2535อา้งถึงใน  ปัญญาภรณ ์ เอ่ียมละออ, 2547) 

1. ความตอ้งการทางกายภาพ (Physicalneeds) เป็นแรงผลกัดันที่เกิดขึน้พรอ้มกับการ
ด ารงชีวิตวุฒิภาวะ โดยไม่ตอ้งมีประสบการณ์ใดๆ เกิดขึน้จากความตอ้งการทางดา้นร่างกายของเรา
เป็นส าคัญเป็นแรงขบัพืน้ฐาน ถูกกระตุน้ท าใหเ้กิดความรูส้ึก กระฉับกระเฉงมีชีวิตชีวาที่จะตอ้งสนอง
ต่อสิ่งเรา้เกิดขึน้จากสภาวะทางอารมณ ์สิ่งกระตุน้ทัง้จากภายในและภายนอก ไดแ้ก่  

1.1 ความตอ้งการอาหาร  
1.2 ความตอ้งการน า้ 
1.3 ความตอ้งการทางเพศ 
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1.4 ความตอ้งการอณุหภมูิที่เหมาะสม  
1.5 ความตอ้งการหลีกเลี่ยงความเจ็บปวด  
1.6 ความตอ้งการในการพกัผ่อนนอนหลบั  
1.7 ความตอ้งการอากาศ 
1.8 ความตอ้งการขบัถ่าย  
2.ความต้องการทางด้านจิตใจและสังคม (Phychological and social needs) 

ค่อนขา้งจะสลบัซบัซอ้นและเกิดขึน้จากของสภาพสงัคม วฒันธรรม การเรียนรู ้ประสบการณ์ที่บุคคล
นัน้ไดร้บัและสงัคมนีย้งัแตกต่างกนัออกไปดว้ยลกัษณะส าคญัของความตอ้งการทางจิตใจและสงัคมมี
ดงันี ้ 

2.1 ความต้องการทางจิตใจและสังคมที่เป็นมรดกตกทอดทางวัฒนธรรมและ
กลายเป็นลกัษณะนิสยัประจ าตวัของแต่ละคน สิ่งเหลา่นีแ้ตกต่างกนัไปในแต่ละสงัคม  

2.2 ความต้องการทางสังคมที่เกิดจากการเรียนรูแ้ละประสบการณ์ เราต้องมี
ประสบการณแ์ละการเรียนรูม้าก่อน จึงจะเขา้ใจและเลือกระท าไดบ้างทีเราตอ้งการศึกษาว่า จะเริ่มตน้
อย่างไรและควรจะท าอย่างไรต่อไป  

2.3 ความตอ้งการนีเ้ปลี่ยนแปลงได ้แมใ้นตวัคนเดียวกนั  
2.4 ความตอ้งการนีจ้ะมีมากขึน้ เมื่ออยู่รวมกลุม่มากกว่าคนเดียว  
2.5 ความตอ้งการนีเ้ป็นพฤติกรรมปกปิดมากกว่าเปิดเผย ซึ่งจะแสดงออกเมื่อมี

สิ่งเรา้  
2.6 ความตอ้งการที่มองไม่เห็นเป็นนามธรรมมากกว่ารูปธรรม  
2.7 ความตอ้งการทางจิตใจและสงัคมมีอิทธิพลที่จะผลกัดันใหค้นเราท าอะไรก็

ได ้บางครัง้ปราศจากเหตผุลและคณุธรรม 
อรุณ  รกัธรรม (2527) ไดอ้ธิบายความตอ้งการและความแตกต่างของมนุษยไ์วว้่าเพราะ

ความตอ้งการนีเ้องเป็นตวัผลกัดนัใหม้นุษยต่์อสูดิ้น้รนและท าทุกอย่างเพื่อสนองความตอ้งของตนเอง 
3.3 ทฤษฎีความต้องการของบุคคล 

มาสโลว ์(Maslow, 1970) เป็นนักจิตวิทยาชาวอเมริกัน การแสดงพฤติกรรมมนุษยน์ั้น
เกิดจากความตอ้งการและความพึงพอใจ เมื่อไดร้บัการตอบสนองเขาไดเ้สนอทฤษฎีเก่ียวกับแรงจูงใจ 
ไดส้รุปธรรมชาติของมนุษยไ์ด ้3 ประการ คือ 

1.มนษุยม์ีความตอ้งการและตอ้งการมีอยู่ตลอดเวลาไม่มีที่สิน้สดุ 
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2.ความตอ้งการไดร้บัการตอบสนองแลว้ ก็จะไม่เป็นแรงจูงใจอีกความตอ้งการที่ยัง
ไม่ตอบสนองเท่านัน้ที่เป็นสิ่งจงูใจของพฤติกรรม 

3.ความต้องการของมนุษย์มีเป็นล าดับขั้น ตามล าดับความส าคัญ กล่าวคือเมื่อ
ความตอ้งการระดับต ่าไดร้บัการตอบสนองแลว้ ความตอ้งการระดับสูงขึน้ต่อไป ซึ่งไดแ้บ่งเป็นขัน้ได ้5 
ขัน้ดงันี ้

ขัน้ที่ 1 ความตอ้งการทางสรีระ เป็นพืน้ฐานที่จ  าเป็นต่อร่างกายและชีวิตมนุษย ์
ได้แก่ ปัจจัยสี่  คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค และรวมสิ่งที่จ  าเป็นส าหรับการ
ด ารงชีวิต 

ขั้นที่ 2 ความตอ้งการมั่นคงและปลอดภัย มีความมั่นคงและปลอดภัยในทาง
กายภาพ เช่น ความมั่นคงและปลอดภัยต่อร่างกาย การประกอบอาชีพ การรกัษาชีวิต การป้องกัน
อาชญากรรม 

ขัน้ที่ 3 ความตอ้งการทางสงัคม เป็นความตอ้งการรูจ้กัคุน้เคยในสถานที่ท างาน
และบา้น เช่น รวมกลุ่มสมาชิก การติดต่อปฏิสัมพันธ์กันและรกัใคร่แสดงออกถึงความเป็นมิตร เป็น
กลุม่เดียวกนั ใหบ้คุคลอ่ืนยอมรบัเป็นสมาชิกในสงัคม เช่น สโมสร คลบั หรือเป็นกลุม่ไม่ทางการ 

ขัน้ที่ 4 ความตอ้งการการยอมรบั ความตอ้งการเกียรติยศ ชื่อเสียง การยกย่อง
ย่องนบัถือจากผูอ่ื้น ซึ่งมาจากผลงานประกอบคณุงามความดี 

ขัน้ที่ 5 ความตอ้งการความส าเร็จในชีวิต เป็นความตอ้งการขัน้การสุดยอดของ
มนุษย์  มนุษย์ทุ กคนมี ความคาดหวังไว้เป็นขั้นที่ มนุษย์พร้อมบริบู รณ์ แล้วทุ กสิ่ งอย่ าง  
มีครอบครวัที่ดี มีรากฐานที่ดี  

 

ภาพประกอบ 2 มาสโลว ์(Maslow. 1970: 112-113) 
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Maslow อธิบายไวว้่า ในขณะที่ความตอ้งการขัน้หนึ่งไดร้บัการตอบสนองพอสมควร แลว้
ความตอ้งการที่สงูขึน้ถดัไปจะท าหนา้ที่เป็นแรงผลกัดนัที่จูงใจใหม้นุษยท์ างาน  

ทฤษฎีความตอ้งการสามประการ (Three-needs theory) เสนอโดย David McClelland 
McClelland (1961 อา้งถึงใน พิทยา บวรวฒันา, 2550) นกัวิชาการท่านนีม้ี ความคิดว่าในที่ท างานนัน้
มีแรงจงูใจหรือความตอ้งการอยู่ 3 ประการ คือ  

1. ความต้องการประสบความส าเร็จ (Achievement) หมายถึง พลังผลักดันที่
ตอ้งการแสดงออกถึงความดีเด่น มาตรฐานทั่วไป ความมานะพยายามต่อสูฝ่้าฟันเพื่อความส าเร็จ และ
เป็นคนที่รบัผิดชอบต่อความส าเร็จ หรือความลม้เหลวต่อการท างานของตน  

2. ความตอ้งการมีอ านาจ (Power) หมายถึง จะตอ้งการมีอิทธิพลและเขา้ไปควบคุม
ก ากับคนอ่ืนใหก้ระท าตามที่ตนต้องการ บุคคลประเภทนีจ้ะชอบการแข่งขัน ความพยายามที่จะอยู่
เหนือผูอ่ื้น 

3. ความต้องการผูกพัน (Affiliation) หมายถึง การให้คนอ่ืนชอบและเป็นมิตรด้วย 
ต่างฝ่ายต่างเขา้ใจกันใหค้วามร่วมมือและช่วยเหลือกันเป็นอย่างดี (ศิริวรรณ เสรีรตัน ,์ สมชาย หิรญั
กิตติ และธนวรรธ ตัง้สินทรพัยศิ์ริ, 2550)  

Alderfer (1989) แบ่งความตอ้งการของมนุษยอ์อกเป็น 3 ประการ ดงันี ้ 
1. ความต้องการอยู่รอด (Existence needs) เป็นความตอ้งการของบุคคลในระดับ

ต ่าสุดที่ต้องการการตอบสนองทางกาย เช่น ตอ้งการอาหาร เสือ้ผ้า ที่อยู่อาศัย ยารกัษาโรค เพื่อให้
ด ารงชีวิตอยู่ได ้ 

2. ความต้องการด้านความสัมพันธ์ (Relatedness needs) เป็นความต้องการของ
บคุคล ที่จะมีมิตรไมตรี และมีความสมัพนัธท์ี่ดีกบับุคคลที่อยู่แวดลอ้ม  

3. ความตอ้งการความเจริญกา้วหนา้ (Growth needs) เป็นความตอ้งการสูงสุดของ
บคุคล ไดร้บัการยกย่อง ชื่นชมและประสบความส าเรจ็ในชีวิต 

 จากขา้งตน้กล่าวไดว่้าความตอ้งการของมนุษยม์ีความหลากหลาย โดยขึน้อยู่กับ
พืน้ฐานของความตอ้งการแต่ละบุคคล มนุษยจ์ึงพยายามที่จะตอบสนองความตอ้งการของตนเองใหไ้ด ้
การพฒันาตนเองใหส้งูขึน้ การที่มนุษยม์ีความปรารถนาอยากไดอ้ยากมีอยากเป็นในบางสิ่งบางอย่าง 
เมื่อมนษุยไ์ดร้บัการตอบสนองความตอ้งการนัน้แลว้ก็จะเกิดความสขุความพงึพอใจ 
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4.แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาการใช้เวลาว่าง (Leisure Education) 
ปัจจุบันในวงการการใชเ้วลาว่างและการศึกษาไดต้ระหนักและใหค้วามส าคัญบทบาทของ

การเรียนรู้การใช้เวลาว่าง แบมเมล และ แบมเมล (Bammel and Bammel. 1996: 198-200) ได้
กลา่วถึงแนวคิดการใชไ้วด้งันี ้ 

1.การใช้เวลาว่างเป็นเวลาที่คงเหลืออยู่ (Leisure is a Residual) คือ หลังจากท าสิ่งที่
จ  าเป็นเสรจ็แลว้ยงัมีเวลาเหลืออยู่ เวลาว่างเป็นเวลาอิสระ  

2.การใช้เวลาว่างเป็นภาวะของการด ารงอยู่ (Leisure is a  State of Being) คือ การใช้
เวลาว่างเป็นภาวะของการด ารงอยู่ ทัศนคติ สภาพจิตใจ การใชเ้วลาว่างส าหรบัคนหนึ่งอาจจะไม่ใช่
ส  าหรบัอีกคนทัง้นีข้ึน้อยู่กบัทศันคติ 

3.การใชเ้วลาว่างเป็นเสมือนเวลาว่าง (Leisure is as Leisure Does) คือ การใชเ้วลาเป็น
สิ่งสรา้งอุปนิสยั และการใชเ้วลาว่างท าใหค้น้พบตัวตนของตนเอง ไม่มีมาตรการหรือลกัษณะส าหรบั
กิจกรรมการใชเ้วลาว่างหรือไม่ใช่เวลาว่าง  

เคลลี่ (Kelly, 1996) ไดเ้สนอถึงทฤษฎีการใชเ้วลาว่างเรียกว่า A Spiral of Leisure Theory มี
ลกัษณะเชิงตรรกวิทยา 8 ทฤษฎี ดงันี ้

1.ทฤษฎีประสบการณ์ที่เกิดขึน้ทันทีทันใด เป็นขัน้แรกของคนที่พบการใชเ้วลาว่าง โดย
ประสบการณท์ี่ไดร้บัจะเกิดขึน้เมื่อเขา้ร่วมการใชเ้วลาว่าง 

2.ทฤษฎีการด ารงอยู่ คือ การกระท าที่ขึน้อยู่กบัการตดัสินใจ โดยมีปัจจยัที่เก่ียวขอ้ง คือ 
ทางเลือกกบัขอ้จ ากดั 

3.ทฤษฎีการพัฒนา เกิดการพัฒนาการเรียนรูจ้ากการเขา้ร่วมการใชเ้วลาว่าง คือ การ
เรียนรูต้ามสภาพจรงิกบัการบิดเบือน 

4.ทฤษฎีความเป็นเอกลกัษณ์ เป็นการพัฒนาตนเอง คือ การเป็นเอกลักษณ์ตนเองกับ
ความเสี่ยง 

5.ทฤษฎีปฏิสมัพนัธ ์เป็นการมีปฏิสมัพนัธร์่วมกบัผูอ่ื้น หรือไม่มีปฏิสมัพันธร์ว่มกบัผูอ่ื้น 
ซึ่งตอ้งมีกระบวนการการปรบัตวั การตดัสินใจในการเลือกมีปฏิสมัพนัธร์่วมกบัผูอ่ื้น 

6.ทฤษฎีทางสถาบัน เป็นการใชเ้วลาว่างทางสังคมและวัฒนธรรมการท างานร่วมกับ
ผูอ่ื้นในสถาบนั คือ การมีจดุยืนของตนเองกบัการปฏิบติัตามและอนุโลม 

7.ทฤษฎีทางการเมือง คือความขดัแยง้จากสงัคมที่แตกต่าง มีปัจจัยที่เก่ียวขอ้ง คือ การ
มีอิสระทางการเมือง และการถกูบีบบงัคบั 
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8.ทฤษฎีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ คือ การใช้เวลาว่างเป็นส่วนหนึ่งของความเป็น
มนษุย ์ปัจจยัที่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ความคิดสรา้งสรรค ์กบัการมีจิตส านึกที่ผิด  

ดัทติลโล (Dattilo, 2008) ไดน้ าแนวคิดและทฤษฎีในการศึกษาการใชเ้วลาว่างของMundyที่ 
มองเห็นถึงความส าคญัและการเห็นคณุค่าของการใชเ้วลาว่างในการเขา้ร่วมเพื่อใหเ้กิดทศันคติที่ดีต่อ
การใชเ้วลาว่าง เกิดความเพลิดเพลินและความพึงพอใจ คุณลักษณะของบุคคลที่ผ่านกระบวนการ 
การศกึษาการใชเ้วลาว่าง ซึ่งประกอบดว้ย 

     

ภาพประกอบ 3 องคป์ระกอบการใชเ้วลาว่าง 

1.การเห็นคุณค่าของการใชเ้วลาว่าง (Appreciate Leisure) มีความพึงพอใจในเรื่องของ
การใชเ้วลาว่างและการเห็นคุณค่าของการใชเ้วลาว่าง รวมถึงการพิจารณาประโยชนท์ี่ไดจ้ากการใช้
เวลาว่างและสามารถแยกแยะ จ าแนกรูปแบบการใชเ้วลาว่างได ้

2.ตระหนักรู ้ด้วยตนเองในการใช้เวลาว่าง (Be Aware of self in Leisure) ควรเข้าใจ
ตนเองและสามารถบอกถึงกิจกรรมการใชเ้วลาว่างที่ตนเองชอบ สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการเขา้ร่วมการใช้
เวลาว่างที่เคยเขา้ร่วม และพิจารณาถึงการเขา้ร่วมกิจกรรมการใชเ้วลาว่างในอนาคต เขา้ใจตนเอง เห็น
คณุค่า มีทศันคติ และก าหนดความพงึพอใจในการใชเ้วลาว่าง 

3.ตัดสินใจการใช้เวลาว่างของตนเอง (Be Self-Determined in Leisure) ควรมีความ
รบัผิดชอบในการสรา้งทางเลือก ควบคุมการตัดสินใจของตนเอง เพื่อน ามาพิจารณาถึงสิ่งที่มีอิทธิพล
ต่อการใชเ้วลาว่าง และน ามาพฒันาตนเอง อีกทัง้ควรที่จะกลา้แสดงออกอย่างเหมาะสม 
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4.ปฏิสัมพันธ์ทางสงัคมระหว่างการใชเ้วลาว่าง (Interact Socially during Leisure) ควร
เขา้ในเรื่องของการสื่อสารโดยใชค้ าพูดและไม่ใชค้  าพูด เขา้ใจถึงกฎระเบียบของสังคม การไดย้อมรบั
ทางสงัคม และการพฒันาตนเอง อีกทัง้ควรที่จะกลา้แสดงออกอย่างเหมาะสม 

5.การใช้ทรัพยากรในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ (Use Resources Facilitating 
Leisure) สามารถจ าแนกเอกลกัษณ์ของบุคคล เขา้ใจความตอ้งการในการเขา้ร่วม สามารถเลือกจบัคู่
กิจกรรมที่ตอ้งการ รวมถึงการใชท้รพัยากรและสิ่งอ านวยความสะดวก 

6.การตัดสินใจเก่ียวกับการใช้เวลาว่าง (Make Decisions about Leisure) มีความ
ตระหนกัรูใ้นตนเอง มีความซาบซึง้ในการใชเ้วลาว่าง เพื่อน ามาพฒันาการตดัสินใจของตนเอง สามารถ
จ าแนกเปา้หมาย และแกไ้ขปัญหาได ้

การใชเ้วลาว่าง อย่างรูคุ้ณค่าและเกิดประโยชนน์ัน้ จ าเป็นที่จะตอ้งใหก้ารศึกษาและความ
เขา้ใจในการใชเ้วลาว่างอย่างถูกตอ้งแก่คนในสงัคม โดยเฉพาะสตรีวัยท างานที่มีบทบาทภาระหนา้ที่
มากมาย จนละเลยกบัการใหค้วามส าคัญในการใชเ้วลาว่าง เพื่อใหส้ตรีวยัท างานไดใ้ชเ้วลาว่างอย่างรู ้
คุณค่าและถูกตอ้ง ควรตระหนักรูถ้ึงความส าคัญของการใชเ้วลาว่าง และเกิดประโยชนส์ูงสุดนัน้ โดย
การใชก้ระบวนการ “การศกึษาการใชเ้วลาว่าง (Leisure Education)” 

4.1 ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาการใช้เวลาว่าง (Leisure Education)  
“การศึกษาการใช้เวลาว่าง (Leisure Education)” ได้มีการอธิบายถึงการศึกษาการใช้

เวลาว่างที่แตกต่างกัน การศึกษาการใชเ้วลาว่างนั้นเป็นกระบวนการที่จะน าไปสู่การมีประสบการณ์
การใช้เวลาว่างอย่างยั่ งยืน ซึ่งการใช้เวลาว่างสามารถพัฒนาความเข้าใจในตนเอง และพัฒนา
พฤติกรรมทางสงัคม ผ่านการเขา้ร่วมกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง เพื่อใหเ้ขา้ใจความหมายการใชเ้วลาว่าง
มากขึน้ จึงไดน้ าเสนอแนวคิดจากนักวิชาการและผูเ้ชี่ยวชาญท่านต่างๆ ไดก้ล่าวถึ่ง การศึกษาการใช้
เวลาว่าง (Leisure Education) ไวด้งันี้ 

สตัมโบและพีเตอรส์ัน (Stumbo N.J.; & Peterson C.A, 2004) ได้กล่าวถึง การศึกษา
การใชเ้วลาว่างไวว้่า การเน้นถึงทักษะ ทัศนคติ และความรูท้ี่เก่ียวขอ้งกับการใชเ้วลาว่าง การฝึกฝน
ทักษะในการท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่างที่มุ่งเนน้ใหผู้เ้ขา้ร่วมเกิดการพัฒนาในเรื่องของการตระหนักรู ้
การใชเ้วลาว่าง ทักษะในการปฏิสัมพันธ์ทางสงัคม ทักษะการท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่าง และความรู้
เก่ียวกบักิจกรรมการใชเ้วลาว่าง 

แดทติโล (Dattilo. 2008) ได้อธิบายถึงการศึกษาการใช้เวลาว่างไวว้่า การพัฒนาและ
เสรมิสรา้งคณุภาพชีวิตการใชเ้วลาว่าง สรา้งความเขา้ใจในบริบทของการใชเ้วลาว่าง เพื่อใหเ้กิดความรู ้
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ทกัษะ ความพึงพอใจในการใชเ้วลาว่างที่ตระหนักถึงความส าคญัต่อการพัฒนาคณุภาพชีวิต และการ
เรียนรูท้กัษะที่เก่ียวขอ้งกบัการใชเ้วลาว่าง  

 

 ภาพประกอบ 4 แนวคิดของการศึกษาการใชเ้วลาว่าง ตามแนวคิดของ แดทติโล 

ที่มา: John Dattilo. (2008). 
รัชกิน และซีเวน (Ruskin; & Sivan. 2002) ได้กล่าวถึง การศึกษาการใช้เวลาว่างเป็น

ความตอ้งการและคุณค่าของการศึกษาการใชเ้วลาว่างและยังเป็นแง่มุมที่ช่วยสนับสนุนในการศึกษา
การใชเ้วลาว่าง ดงันี ้

1.การใชเ้วลาว่างเป็นแหล่งที่ท าใหเ้กิดความสขุ ความพงึพอใจ ในการพฒันาตนเอง 
2.ลักษณะของสังคมและการก าหนดคุณภาพชีวิตของบุคคลด้วยกิจกรรมการใช้

เวลาว่าง 
3.การศกึษาโอกาสที่มีใหแ้ละธรรมชาติของการเสี่ยง 
4.การสรา้งแรงจูงใจในการศึกษาการใชเ้วลาว่าง ท าให้บุคคลสามารถใชเ้วลาว่าง

อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.การเปลี่ยนแปลงที่น ามาผลที่ไดเ้ก่ียวกับสงัคม ความคิด สรา้งสรรค ์ทา้ทาย และ

แรงบนัดาลใจ ทางอารมณ ์รา่งกาย จิตใจ จากการศึกษาการใชเ้วลาว่าง 
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6.การศึกษาการใช้เวลาว่าง สามารถสนับสนุน และป้องกันการใช้เวลาว่างที่ผิด
วัตถุประสงค์ได้มันดี ้ (Mundy, 1998) ได้ให้ความหมายการศึกษาการใช้เวลาว่างไว้ว่า เป็น
กระบวนการพฒันาบุคคลพฒันาความเขา้ใจในการใชเ้วลาว่างใหส้มัพนัธก์บัตนเอง 

4.2 รูปแบบการศึกษาการใช้เวลาว่าง 
การศึกษาการใช้เวลาว่าง (Leisure Education) การก าหนดรูปแบบการศึกษาการใช้

เวลาว่างมีความหลากหลาย ซึ่งการพฒันารูปแบบการใชเ้วลาว่างจะน าไปสู่ความเขา้ใจในการใชเ้วลา
ว่างที่มีความสัมพันธ์ต่อการด ารงชีวิต การศึกษาการใชเ้วลาว่างมุ่งเน้นใหแ้ต่ละบุคคลมีการใชเ้วลา
ว่างที่ดีขึน้ เกิดการพัฒนา การตระหนักรูใ้นการใช้เวลาว่าง ทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และ
ความรูค้วามเขา้ใจในการใชเ้วลาว่าง 

โดยรูปแบบกระบวนการศึกษาการใช้เวลาว่าง มันดี ้ (Mundy. 1998) ได้กล่าวไว้ว่า 
รูปแบบกระบวนการศึกษาการใช้เวลาว่าง เป็นการออกแบบประสบการณ์การเรียนรูไ้ปสู่ผลของ
การศกึษาการใชเ้วลาว่าง ผ่านกระบวนการที่จะเกิดขึน้ ดงันี ้

1.การตระหนกัรูก้ารใชเ้วลาว่าง (Leisure awareness) 
2.การตระหนกัรูใ้นตนเอง (Self awareness) 
3.การตดัสินใจ (Decision Making) 
4.ทกัษะในการใชเ้วลาว่าง (Leisure skill) 
5.การมีปฏิสมัพนัธท์างสงัคม (Social interaction) 

การศึกษาการใชเ้วลาว่างมีคุณลักษณะด้วยกัน 7 ประการ ตามแนวคิดของ แดทติโล 
(Dattilo; & Murphy, 1991) ดงันี ้

 

ภาพประกอบ 5 คณุลกัษณะของบุคคลที่ผ่านการศึกษาการใชเ้วลาว่าง 
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ที่มา : John Dattilo & Wiliam Murphy. (1991). 
เคลลี่ (Kelly, 1996) ศกึษารูปแบบการใชเ้วลาว่างใน 3 ชมุชนของประเทศสหรฐัอเมริกา 

1. รูปแบบ 6 ใน 10 เป็นส่วนหนึ่งในการมีปฏิสมัพนัธร์ะหว่างครอบครวัและเพื่อนๆ มี
รูปแบบดังนี ้คือสรา้งความสนิทสนม สนทนากัน กิจกรรมที่ท าเป็นคู่ ออกนอกสถานที่ เยี่ยมญาติและ
เพื่อน เลน่กบัเด็กๆ 

2. รูปแบบ 4 รูปแบบที่เหลือ ไดแ้ก่การอ่านหนังสือเพื่อความเพลิดเพลิน ดูโทรทัศน ์
กีฬากลางแจง้ และทานขา้วนอกบา้น 

3. รูปแบบอ่ืนๆ เช่น พิธีกรรมทางศาสนา การเดินทางระยะสัน้ ท าสวน ตกแต่งบา้น 
ศิลปะและงานฝีมือ ความบนัเทิงภายในบา้น การล่าสตัวแ์ละตกปลา การเลีย้งเด็ก เช่นในโรงเรียน และ
กีฬา สนทนาระหว่างเพื่อนและเพื่อนบ้าน การเดิน และการวิ่งเหยาะๆ งานอดิเรก และมิตรภาพใน
อาชีพการงาน 

ออเนอร ์(Orthner, 1974) แบ่งรูปแบบการใชเ้วลาว่าง โดยไดแ้บ่งเป็น 3 ประเภท ดงันี ้
1. กิจกรรมที่ขนานกนั (Parella Acticvity) เป็นการแสดงออกของแต่ละคน ซึ่งเกิดกับ

กลุม่หรือคนที่ไดเ้ตรียมหรือก าหนดทิศทางในการใชเ้วลาว่างไดใ้กลเ้คียงกนั 
2. กิจกรรมที่ร่วมกัน (Joint Activity) เป็นกิจกรรมที่ตอ้งการปฏิสัมพันธ์กันอย่างสูง 

เช่นกิจกรรมการแข่งขนั หรือรว่มชมุชมุกนั ซึ่งสามารถท าใหแ้ต่ละคนมีส  านึกในกิจกรรมนัน้ดว้ย 
3. กิ จกรรมปั จเจกบุ คคล  (Individual Activity) เป็ นกิ จกรรมที่ เกิ ดขึ ้นโดยมี

ความสมัพนัธม์าจากหนา้ที่การงาน เช่นเลน่กอลฟ์เพื่อธุรกิจ 
จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้สรุปไดว้่าการศึกษาการใชเ้วลาว่างนั้น เป็นกระบวนการพัฒนา

รูปแบบความหลากหลายในการใชเ้วลาว่างอย่างถกูตอ้ง ซึ่งจะน าไปสู่ความเขา้ใจและความสมัพนัธใ์น
การด าเนินชีวิต การศึกษาการใช้เวลาว่างมุ่งเน้นให้แต่ละบุคคลมีการใช้เวลาว่างที่ดีขึน้และเห็น
ประโยชนแ์ละคณุค่าในการใชเ้วลาว่างอย่างแทจ้รงิ 

5.การมีส่วนร่วมในการใช้เวลาว่าง (Leisure Involvement) 
 การมีส่วนร่วมในการใชเ้วลาว่างเป็นกระบวนการคิดและสภาวะทางอารมณ์ที่มีหลากหลาย

แง่มุม ราเฮ็บ (Ragheb. 2002; citing Burlingame; & Blaschko. 2010) ได้ศึกษาวิจัยเก่ียวกับ การมี
ส่วนร่วมในการใชเ้วลาว่าง แลว้พบว่าโดยทั่วไประดบัการมีส่วนร่วมในการใชเ้วลาว่างสามารถประเมิน
ได้ งานวิจัยของราเฮ็บได้ค้นพบ 6 องค์ประกอบย่อยของการมีส่วนร่วม ซึ่งได้แก่ (Burlingame; & 
Blaschko. 2010)  
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1.ความส าคญัของกิจกรรม 
2.ความสขุที่ไดจ้ากกิจกรรม 
3.ความสนใจในกิจกรรม 
4.ความเขม้ขน้หรือการซมึซบัในกิจกรรม 
5.ศนูยก์ลางความส าคญัของกิจกรรมตามการรบัรูข้องแต่ละบุคลล 
6.ความหมายของกิจกรรม 

การประเมินการมีส่วนร่วมในการใชเ้วลาว่างและนันทนาการ (Assessment of Leisure and 
Recreation Involvement) เป็นการประเมินเฉพาะเจาะจงลงไปในแต่ละบุคคลว่ารูส้ึกอย่างไรเก่ียวกับ
กิจกรรม ความเชื่อว่ากิจกรรมจะส่งผลทางบวกใหแ้ก่เราอย่างไรบา้ง และความผูกพันและอุทิศตนใน
การเขา้ร่วมกิจกรรม การประเมินการมีส่วนร่วมเป็นความรูส้ึก คุณค่า และการอทุิศตนการประเมินการ
มีส่วนร่วมในการใช้วลาว่างจะช่วยให้เราได้ข้อมูลในหลายแง่มุมเก่ียวกับการรับรูแ้ละสภาวะทาง
อารมณ์ นอกจากนี ้การประเมินการมีส่วนร่วมในการใช้เวลาว่างโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ระดับ
ความส าคัญของการเลือกใช้เวลาว่าง และความสุขที่ ได้รับจากการใช้เวลาว่าง (Burlingame; & 
Blaschko. 2010)  

การพัฒนาเครื่องมือวดัองคป์ระกอบของการมีส่วนร่วมที่ถูกตอ้งและเชื่อถือไดน้ัน้ตอ้งอยู่บน
พืน้ฐานของสภาพแวดลอ้มส่วนบุคคล ความรู ้และสถานการณ์ในปัจจุบนั และไม่สามารถประเมินได้
อย่างถูกต้องโดยการสังเกต การประเมินการมีส่วนร่วมในการใช้เวลาว่างและนันทนาการเป็นการ
ประเมินที่สร้างขึ ้นเพื่ อวัดสิ่ งที่ เก่ียวกับการรับรู ้และอารมณ์การมีส่วนร่วมในการใช้เวลาว่าง 
(Burlingame; & Blaschko. 2010) โดย ราเฮ็บ (Raghed. 2012) ไดพ้ัฒนาแนวทางการประเมินผลรวม
ของการมีส่วนร่วมในการใช้เวลาว่างและนันทนาการ (Assessment of Leisure and Recreation 
lnvolvement : LRI) โดยประเมิน 6 ปัจจัยที่เป็นองคป์ระกอบของการมีส่วนร่วมในการใชเ้วลาว่าง โดย
เครื่องมือประเมินใชม้าตราวดัแบบลิเคอรท์ (Likert Scale) แบ่งค าตอบเป็น 5 ระดบั คือ  

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

โดยขอ้ค าถามตามแนวทางการประเมินการมีส่วนร่วมในการใชเ้วลาว่างและนันทนาการนัน้
มี 24 ขอ้ การรวมคะแนนการมีส่วนร่วมในการใชเ้วลาว่างและนันทนาการ แบ่งเป็นองคป์ระกอบต่างๆ 
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ประกอบดว้ยขอ้ค าถามที่ 1,7,13 และ19  เป็นขอ้ค าถามที่เก่ียวกับความส าคัญ ขอ้ค าถามที่ 2,8,14  
และ20 เป็นข้อค าถามเก่ียวกับความพึงพอใจ  ข้อค าถามที่ 3,9,15 และ21 เป็นข้อค าถามเก่ียวกับ
ความสนใจ  ขอ้ค าถามที่ 4,10,16 และ22 ขอ้ค าถามเก่ียวกบัความเขม้ขน้ ขอ้ค าถามที่ 5,11,17 และ23 
ขอ้ค าถามเก่ียวกบัการเป็นศูนยก์ลางของชีวิต  ขอ้ค าถามที่ 6, 11, 18 และ24 ขอ้ค าถามเก่ียวกบัการมี
ความหมายกบัชีวิต 

คะแนนของการประเมินการมีส่วนร่วมในการใชเ้วลาว่างและนันทนาการนัน้ไม่มีถูกหรือผิด
แต่อย่างไรก็ตาม ผลคะแนนจะบ่งบอกไดถ้ึงสิ่งที่เด่นชดัของกิจกรรมการใชเ้วลาว่างและนนัทนาการใน
ชีวิตของคุณ บางคนอาจจะค้นพบการท างาน ครอบครัว การศึกษา เป็นสิ่งส าคัญในชีวิตหรือ
ความส าคญัของการมส่วนร่วมของกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง โดยทั่วไปคะแนนที่ต  ่าหมายถึงการใชเ้วลา
ว่างอาจมีความส าคญัส าหรบัชีวิตของคณุ 

โดยการแปลความหมายของคะแนนสูงและต ่าในแต่ละองคป์ระกอบของการมีส่วนร่วมใน
การใชเ้วลาว่าง มีดงันี ้(Burlingame; & Blaschko. 2010)  

1) ความส าคญัของกิจกรรมการใชเ้วลาว่างและนนัทนาการกบัตวัคณุ 
คะแนนสงู : แสดงใหเ้ห็นว่าคณุแบ่งเวลาส าหรบัการใชเ้วลาว่าง โดยพยายามจดั

ตารางส าหรบัการแสวงหาที่มีการมุ่งเนน้กิจกรรม โดยใหก้ิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและใหค้วาม
สนใจเป็นพิเศษ 

คะแนนต ่า : แสดงใหเ้ห็นว่าไม่ไดม้ีการจัดสรรเวลาส าหรบักิจกรรมนันทนาการ 
ไม่ไดม้ีจุดมุ่งเนน้ในเรื่องการเลือกใชเ้วลาว่าง ไม่รบัรูใ้นกิจกรรม ไม่ไดใ้หค้วามสนใจว่าเป็นส่วนหนึ่งใน
ชีวิตประจ าวนั 

2) ความสขุที่ไดจ้ากกิจกรรมการใชเ้วลาว่างและนนัทนาการ 
คะแนนสูง : แสดงใหเ้ห็นว่าเรียงรอ้งความสุข รูส้ึกว่าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว 

รูส้ึกไดร้บัการเติมเต็มหลงัจากเขา้ร่วมกิจกรรมนนัทนาการ ระบุกิจกรรมและสามารถสรา้งความบนัเทิง
ใหก้บัตนเองและภาคภมูิใจในกิจกรรมที่ไดเ้ลือกท า 

คะแนนต ่า : แสดงใหเ้ห็นว่าคน้พบเพียงเล็กนอ้ยหรือไม่มีความสขุในการใชเ้วลา
ว่าง รูส้ึกเวลามันผ่านไปชา้เมื่อไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมนันทนาการ ไม่พึงพอใจในการใชเ้วลาว่างที่ไดเ้ลือก 
ไม่ได้สร้างสุขให้กับตนเองด้วยกิจกรรมนันทนาการ ไม่ได้รู ้สึกภาคภูมิใจในการใช้เวลาว่างและ
นนัทนาการที่ไดแ้สวงหา 
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3) ความสนใจในกิจกรรมการใชเ้วลาว่างและนนัทนาการ 
คะแนนสูง : แสดงใหเ้ห็นว่ามีความตอ้งการทราบรายละเอียดเก่ียวกับกิจกรรม

การใชเ้วลาว่างโดยแสดงความปรารถนาออกมา พิจารณาการเลือกการใชเ้วลาว่างที่คุม้ค่า ใชบ้ริการ
โดยมีเปา้หมายและจุดมุ่งหมาย ฝึกฝนและทกัษะที่ตอ้งการเพื่อพฒันาการปฏิบติักิจกรรมต่างๆ 

4) ความเข้มขน้หรือการซึมซับในที่จะส่วนร่วมในกิจกรรมในการใชเ้วลาว่าง และ
นนัทนาการ 

คะแนนสงู : แสดงใหเ้ห็นว่า มีความรูส้ึกไดว้่ากิจกรรมการใชเ้วลาว่างครอบครอง
ความรูส้ึกใชก้ิจกรรมเพื่อช่วยในการคน้พบสิ่งต่างๆ ที่เก่ียวกับตนเอง ไม่สบัสนในขณะที่ก าลงัคน้หา
กิจกรรมการใชเ้วลาว่างที่ชื่นชอบ ยืนยนัการแสวงหากิจกรรมการใชเ้วลาว่างที่ใหค้วามรูส้ึกของความมี
อิสระภายใน มีความคาดหวงัผลทางบวกจากความพยายามในการใชเ้วลาว่าง 

คะแนนต ่า : แสดงใหเ้ห็นว่ามีการพิจารณาการใชเ้วลาว่างที่อยู่รอบขา้งและถูก
รบกวนไดง้่ายขณะท ากิจกรรมนันทนาการ ไม่มีการเรียกรอ้งการคน้หาหรือความเขา้ใจเก่ียวกับการ
เลือกการใช้เวลาว่าง ขาดความรูส้ึกของความมีอิสรภาพภายในและความสัมพันธ์ที่แท้จริงที่มีอยู่
ภายใน มีความคิดในแง่ลบหรือไม่มีความคิดหวงัจากการแสวงหาจากการใชเ้วลาว่างและนนัทนาการ 

5) ศนูยก์ลางความส าคญัของกิจกรรมตามการรบัรูข้องแต่ละบุคคล 
คะแนนสูง : แสดงใหเ้ห็นว่า มีความรูส้ึกของความรบัผิดชอบดว้ยตนเองที่มีต่อ

การเลือกท าในการเข้าร่วมกิจกรรมการใช้เวลาว่าง พรอ้มที่จะอุทิศและพยายามเป็นผู้เชี่ยวชาญ
กิจกรรม มีความมุ่งมั่นที่จะประสบความส าเร็จและท าสิ่งที่ดี โดยลงทุนเงิน เวลา และพลงังานในการ
แสวงหาการใชเ้วลาว่าง 

คะแนนต ่า : แสดงใหเ้ห็นว่าไม่ไดม้ีความตัง้ใจที่จะใชค้วามพยายามเพื่อใหไ้ดม้า
ซึ่งทักษะและความเชี่ยวชาญในกิจกรรม ไม่มีการลงทุน เพื่อใหบ้รรลุถึงความส าเร็จในการแสวงหา
กิจกรรมนนัทนาการ ขาดความรูส้ึกถึงความรบัผิดชอบเก่ียวกบัผลสมัฤทธิ์เก่ียวกบัการใชเ้วลาว่าง 

6) ความหมายของกิจกรรมการใชเ้วลาว่างและนนัทนาการของคณุ 
คะแนนสงู : แสดงใหเ้ห็นว่าเรียกรอ้งการเลือกใชเ้วลาว่างตามความหมายที่มีต่อ

ชีวิตความรูส้ึกของการใชเ้วลาว่างแสดงใหเ้ห็นอย่างชัดเจนในชีวิต มีความรูใ้นการเลือกใชเ้วลาว่างที่
มากขึน้กว่าคนทั่วไป รูส้ึกถึงคุณค่าในชีวิตจากการใชเ้วลาว่าง รูส้ึกผิดหวังหากไม่มีกิจกรรมการใช ้
เวลาว่าง 

คะแนนต ่า : แสดงให้เห็นว่าไม่ได้แสดงออกจากการใช้เวลาว่างและกิจกรรม
นันทนาการแสดงให้เห็นว่าไม่สนับสนุนการค้นหาความหมายของกิจกรรมการใช้เวลาว่างและ
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นนัทนาการ มีความรูเ้พียงเล็กนอ้ยหรือไม่มีความรูเ้พียงเล็กนอ้ยหรือไม่มีความรูเ้ก่ียวกบัทางเลือกการ
ใชเ้วลาว่าง ขาดความรูส้กึของคณุค่าในการใชเ้วลาว่าง 

กล่าวโดยสรุป การมีส่วนร่วมการใชเ้วลาว่างและนันทนาการ เป็นกระบวนการคิดที่มี
หลากหลายแง่มุม พบว่าการประเมินการมีส่วนร่วมโดยทั่วไปนั้น จะเป็นการประเมินการรบัรูท้าง
สภาวะอารมณ์ โดยองคป์ระกอบของการประเมิน คือ ความส าคัญ ความพึงพอใจ ความสนใจ ความ
เขม้ขน้ การเป็นศูนยก์ลางของชีวิต และการมีความหมายของชีวิต ส่วนของเครื่องมือวัดองคป์ระกอบ
ของการมีส่วนร่วมที่ถูกตอ้งและเชื่อถือไดน้ัน้ตอ้งอยู่บนพืน้ฐานของสภาพแวดลอ้มส่วนบุคคล ความรู ้
และสถานการณ์ในปัจจุบนั และไม่สามารถประเมินไดอ้ย่างถูกตอ้งโดยการสงัเกต การประเมินการมี
ส่วนร่วมในการใชเ้วลาว่างและนันทนาการเป็นการประเมินที่สรา้งขึน้เพื่อวดัสิ่งที่เก่ียวกับการรบัรูแ้ละ
อารมณ์การมีส่วนร่วมในการใช้เวลาว่าง โดยการน าข้อมูลดังกล่าว มาเป็นแนวทางในการส ารวจ
ความสัมพันธ์การมีส่วนร่วมการใช้เวลาว่างและความต้องการกิจกรรมการใช้เวลาว่างของสตรีวัย
ท างาน 

6.สตรีวัยท างาน 
6.1 วงจรชีวิตของสตรีวัยท างาน 

เอ็ดจิงตัน และคณะ (Edginton; et al. 1998: 147-150) ได้แบ่งผู้ใหญ่ออกเป็น ผู้ใหญ่
ตอนตน้ อายุ 18-30 ปี และผูใ้หญ่ตอนกลางอายุ 31-50 ปี ซึ่งไดก้ล่าวไวว้่า ผูใ้หญ่ในช่วงอายุนีจ้ะเริ่ม
สรา้งหลกัฐาน มีงานท า หรืออาจจะมีกิจการเป็นของตนเอง ซึ่งสามารถท าไดอ้ย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นการ
ออกไปท างานอย่างเต็มเวลาในครัง้แรกหรือบางคนก็ยา้ยไปสรา้งรกรากของตนเอง ส าหรบัคนอ่ืนๆ อาจ
มีการเปลี่ยนแปลง เช่น การมีครอบครวั มีลกู ช่างระยะเวลาของวยัผูใ้หญ่นัน้ยาวนานตัง้แต่อายุ 20 ปี 
จนกระทัง้ถึง 65 ปี ดงันัน้การเปลี่ยนแปลงในคนกลุ่มนีน้ัน้จะมองไดว้่ามีความแตกต่างทางดา้นโอกาส 
ความสนใจ และรูปแบบของการใชเ้วลาว่าง ซึ่งในอายทุัง้สองช่วงนัน้มีลกัษณะแตกต่างกนัออกไป 

ผูใ้หญ่ตอนตน้ลกัษณะของผูใ้หญ่ตอนตน้ (อายุ18-30ปี) 
1.มีความตอ้งการความอิสระจากพ่อแม่ และครอบครวั แต่ยังคงความสมัพันธ์ การ

ติดต่อกนั 
2.โครงการชีวิต คือ การงาน สรา้งครอบครวั มีความเป็นมิตร 
3.จบการศึกษา กังวลในเรื่องของอาชีพ ละการมีโอกาสที่จะประสบความส าเร็จใน

อาชีพการงาน 
4.มีบตัรประจ าตวั บตัรประกนัสงัคม 
5.พฒันาความสามารถของตนเอง 
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6.มีการคิดถึงเรื่องอนาคตของตนเอง 
สุวิมล  ตัง้สจัจพจน ์(2553อา้งถึงใน Murphy; et al.1991 p. 27) แบ่งรูปชีวิตออกเป็น 4 

ช่วง ไดแ้ก่ การเลน่ การศกึษา การท างาน และการเกษียณอายุ 
 
 
 
     0-6 ปี     7-25 ปี      26-65 ปี                    มากกว่า65ปี 

ภาพประกอบ 6 รูปแบบชีวิตตามแนวเสน้ตรง 

ที่มา: สวุิมล ตัง้สจัจพจน.์ (2553).นนัทนาการและการใชเ้วลาว่าง. หนา้ 178 
นอกจากนี ้วิธีชีวิตของคนที่ควรมีการยืดหยุ่น เพื่อใหเ้กิดการพฒันา เกิดการพึ่งพาอาศัย

รูปแบบชีวิตทัง้หมด (สวุิมล ตัง้สจัจพจน.์  2553: อา้งถึงใน Murphy; et al. 1991: 27)  
สวุิมล ตัง้สจัพจน ์(2553) กลา่วถึงช่วงระยะชีวิตของวยัต่างๆ ประกอบดว้ย 

1.วยัทารก-ตัง้แต่เกิด ถึง 2 ปี 
2.วยัเด็กตอนตน้-อาย ุ3 ถึง 6 ปี 
3.วยัเด็กตอนกลางและตอนปลาย-อาย ุ7 ถึง 12 ปี 
4.วยัรุน่-อาย ุ13-19 ปี 
5.ผูใ้หญ่ตอนตน้-อาย ุ20 ถึง 39 ปี 
6.ผูใ้หญ่ตอนกลาง-อาย ุ40 ถึง 59 ปี 
7.ผูใ้หญ่ตอนปลาย-อาย ุ60 ปี ขึน้ไป 

ในการศึกษาครัง้นีจ้ะท าการศึกษาในช่วงชีวิตของผูใ้หญ่ตอนตน้และตอนกลาง ดงันัน้จึง
ขอน าเสนอเอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัช่วงอายดุงักล่าว 

6.2 การใช้เวลาว่างของสตรีวัยท างาน 
การวิจยัเรื่องการใชเ้วลาว่างมีการศึกษาผ่านมาแลว้ประมาณ 10 ปี ซึ่งนอ้ยครัง้มากที่จะ

มีการศึกษาถึงปัญหาของสตรี ความเครียด และการใช้เวลาว่าง โรแจ๊ค (Rojek. 2010; citing 
Henderson; et al. 1989) ไดเ้สนอว่าการใชเ้วลาของผูห้ญิงสามารถเรียนรูท้ี่จะเห็นคุณค่าของตนเอง 
เป็นบุคคลที่ได้รบัความเชื่อมั่น และการที่ท้าทายบทบาททางเพศของข้อจ ากัดทางสังคม และแบบ
แผนการมีส่วนร่วมในการใชเ้วลาว่าง ส าหรบัสตรีการใชเ้วลาว่างอาจท าให้ได้รูส้ึกว่าเป็นอิสระจาก
ขอ้จ ากดัทางเพศ ซึ่งท าใหส้ามารถเพิ่มขีดความสามารถใหต้นเองเพิ่มขึน้ได ้

การเล่น การศึกษา 
 

การเกษียณอายุ 
 

การท างาน 
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การวิเคราะห์ชีวิตของสตรีบนพืน้ฐานการใชเ้วลาว่าง เป็นสิ่งที่ต้องท าความเข้าใจบน
พืน้ฐานของการใชเ้วลาว่างซึ่งไม่ว่าจะอยู่พืน้ที่ใดก็ตาม การตรวจสอบการใชเ้วลาประเด็นส าคัญ คือ 
ประสบการณ์การใชเ้วลาว่างอย่างมีคุณภาพ และตอ้งสมัพันธก์ับความเป็นเสรีภาพ เพราะเชื่อว่าการ
ใชเ้วลาว่างของสตรีนั้นท าใหไ้ดเ้รียนรูก้ารมีคุณค่าในตัวเองและมีความทา้ทายต่อขอ้จ ากัดในการใช้
เวลาว่าง ในอดีตของสงัคมที่เคยเป็นมา ความคิดเห็นเรื่องเพศสตรีไดแ้นะน าเรื่องเสรีภาพและการกดขี่
สตรี ทั้งความไม่เสมอภาค ดังนั้นสตรีในปัจจุบันทุกคนควรมีสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคเท่า
เทียมในทกุดา้น  อิสระในการเลือกกระท าสิ่งที่ตนเองชื่นชอบ ซึ่งสตรีในยคุปัจจบุนัก็ยงัคงมีขอ้จ ากดัใน
การใชเ้วลาว่าง ซึ่งเป็นช่องว่าง ท าใหส้ตรีขาดโอกาสในการใชเ้วลาว่าง  

ดังนัน้การศึกษาการใชเ้วลาว่างนัน้มีผลต่อสงัคม การด าเนินชีวิต การที่สตรีไดม้ีโอกาส
ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมผ่านการใชเ้วลาว่างนั้นท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อบทบาทของสตรี ท าให้เกิด
ความรบัผิดชอบต่อตนเองเปลี่ยนมลูค่า ปฏิกิริยาระหว่างการใชเ้วลาว่าง และปัจจยัการสนบัสนุนใหม้ี
สขุภาวะที่ดี ผลลพัธท์ี่ไดจ้ากการศึกษาเรื่องสตรีและการใชเ้วลาว่างเป็นไปอย่างกวา้งขวาง สิ่งที่ไดคื้อ
กรอบแนวคิดใหม่ทางดา้นจิตวิทยาสงัคม ที่สามารถน าไปช่วยพฒันาการด าเนินชีวิต และความส าคัญ
ของการใชเ้วลาว่างส าหรบัสตรี (Henderson; et al. 1999; citing Bunch, 1985) 

รซัเซล (Russell. 2005) ไดก้ล่าวถึง เรื่องสตรีไวว้่าในประวัติศาสตรผ์ูห้ญิงไดร้บับทบาท
เป็นแม่ ลูกสาว คนรกั และภรรยา ยังไม่รวมถึง บทบาทหน้าที่ในการท างาน การเป็นนักการเมือง 
ผูบ้ริหาร นักวิทยาศาสตร ์ผู้หญิงทุกวันนีม้ีหลายบทบาทอยู่ในตนเอง เมื่อเทียบกับทุกสังคมมีการ
พัฒนาแนวคิดที่ชัดเจนเก่ียวกับกิจกรรมและพฤติกรรมที่เหมาะสมส าหรบัผูห้ญิง ในบางครัง้แนวคิด
เรื่องของผูห้ญิงก็ขาดหายไป หรือมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา มมุมองหลกัเก่ียวกับความเสมอ
ภาคทางสงัคมของชายและหญิง ผูห้ญิงควรไดร้บัความรูใ้นเรื่องของเศรษฐกิจ การเมือง และสงัคม ซึ่ง
จะท าให้ผู ้หญิงได้รับความเท่าเทียมกับผู้ชาย ย่ิงกว่านั้นความคิดเรื่องความเท่าเทียมมีอยู่ใน
ประวัติศาสตรแ์ละวัฒนธรรมที่แตกต่าง ประเทศอเมริกาและยุโรปไดเ้ริ่มตน้เรื่องของความเสมอภาค
ชายและหญิง โดยกล่าวถึงเรื่องความเสมอภาคทางการเมือง ไดม้ีการจดัตัง้องคก์ารนานาชาติส าหรบั
ผู้หญิง (NOW) ซึ่งองค์การได้ให้ความสนใจความเสมอภาคและความเท่าเทียมของชายและหญิง 
แนวคิดเสรีภาพดา้นความเสมอภาค โอกาสและขอ้จ ากัดที่เท่าเทียมกันในสังคม โดยเฉพาะประเด็น
ความเท่าเทียม ความเสมอภาคในการใชเ้วลาว่าง ซึ่งประเด็นที่น่าสนใจและเป็นพืน้ฐานส าคัญในการ
เลือกใชเ้วลาว่าง 

เฮนเดอรซ์ัน และคณะ (Henderson and et al, 1999) ไดก้ล่าวถึงอนาคตเรื่องเพศและ
สิทธิของผูห้ญิงจะตอ้งออกมาก าหนดบทบาทของตนเองในสังคมไดอ้ย่างอิสระ การใชเ้วลาว่างของ
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สตรีซึ่งได้รบัความสนใจมากขึน้ ได้มีงานวิจัยการศึกษาการใช้เวลาว่างและความส าคัญเก่ียวกับ
ประสบการณ์การใช้เวลาว่างของสตรี เฮนเดอรซ์ัน (Henderson. 2010; citing Bella ; et al. 1987) 
ในช่วงครึ่งปีหลงัไดม้ีการใหค้วามสนใจและรบัรูเ้รื่องของการใชเ้วลาว่าง แต่ยงัไม่ปรากฏชดัเจนมากนกั 
หรือยังมีการเขา้ใจผิดของเรื่องการใชเ้วลาว่างของสตรี มีการตรวจสอบวิเคราะหเ์ก่ียวกับการใชเ้วลา
ว่างของสตรีเพื่อสรวจความซบัซอ้น ความเก่ียวพนัในมิติชายหญิง ดงันี ้

1.การหาค าจ ากดัความที่เหมาะสมของการใชเ้วลาว่างของสตรี 
2.การประยุกตใ์นเรื่องการศึกษาของสตรีกบัมมุมองของสตรีนิยม 
3.ความหมายของการใชเ้วลาว่างส าหรบัสตรี 

เฟสซิงเจอร ์และคณะ (Freisinger et al, 2019) ไดก้ล่าวถึงความหมายของสิทธิไดว้่าเป็น
ความเชื่อถือในตวับุคคล หรือความถูกตอ้งในตวับุคคลในการใชเ้วลาว่าง และสามารถใชป้ระโยชนข์อง
การเปิดโอกาสในการใชเ้วลาว่าง 

กล่าวโดยสรุป การใชเ้วลาว่างของสตรีวัยท างานเป็นสิ่งที่ควรไดร้บัความสนใจและการ
ให้สตรีไดเ้ขา้ถึงกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง การไดม้ีโอกาสและอิสระในการเลือกกระท ากิจกรรมการใช้
เวลาว่างเพื่อพัฒนาตนเอง รวมถึงไดเ้รียนรูรู้คุ้ณค่าในการใชเ้วลาว่าง ประโยชนท์ี่ไดจ้ากการเขา้ร่วม
กิจกรรมการใชเ้วลาว่างในดา้นต่างๆ ท าใหส้ตรีไดเ้กิดการพฒันาทัง้ในดา้นรา่งกาย อารมณ ์จิตใจ และ
สติปัญญา ดงันัน้การมีส่วนร่วมการใชเ้วลาว่าง ผ่านกิจกรรมนัน้ท าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงต่อบทบาท
ของสตรี ท าใหเ้กิดความรบัผิดชอบต่อตนเองเปลี่ยนมลูค่า ปฏิกิริยาระหว่างการใชเ้วลาว่าง และปัจจยั
การสนับสนุนใหม้ีสุขภาวะที่ดี สามารถน าไปช่วยพัฒนาการด าเนินชีวิต และความส าคัญของการใช้
เวลาว่างส าหรบัสตรี 

7.งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
ในการศกึษาครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดแ้บ่งงานออกเป็นวิจยัในประเทศ และงานวิจยัต่างประเทศ 
7.1 งานวิจัยในต่างประเทศ 

โอเฟริ์ท (Oifert. 2003) ได้ศึกษาวิจัย เรื่องตัวชี ้วัดคุณภาพชีวิตของการใช้เวลาว่าง 
คุณภาพชีวิตที่เป็นองคป์ระกอบส าคัญในการวัดคุณภาพ คือ สังคมและชุมชนที่มีผลต่อการใชเ้วลา
ว่างและคุณภาพชีวิต ซึ่งไดม้ีการวัดใน 4 ดา้น คือ ดา้นสิ่งแวดลอ้ม ดา้นสังคม ดา้นบุคคล และดา้น
เศรษฐกิจ การวิเคราะหค์รัง้นีเ้พื่อน าไปใชก้ารท าขอ้มลูและการวางแผนกลยุทธใ์นการพัฒนาเมืองและ
ท าแผนธุรกิจของเมือง 

วูด และคณะ (Wood et al, 1989) ไดศ้ึกษาเรื่องความแตกต่างของเพศในสุขภาวะดา้น
บวก การพิจารณารูปแบบของอารมณแ์ละสถานสมรส จากการศึกษพบว่าผูห้ญิงมีความสขุและความ
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พึงพอใจในชีวิตมากกว่าผูช้าย เป็นความแตกต่างทางเพศซึ่งสามารถอธิบายถึงบทบาททางสงัคมของ
ชายและหญิง สตรีมีบทบาททางเพศมีการตอบสนองความรูส้ึกทางอารมณม์ากขึน้ นอกจากนีบ้บาทที่
เก่ียวขอ้งกับประสบการณ์กับทัศนคติ ทักษะที่เหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับผูห้ญิง มีสุขภาวะดีกว่า
ผูช้าย นอกจากนีย้ังพบว่า ผู้หญิงที่แต่งงานแลว้กับยังไม่แต่งงาน มีสุขภาวะที่ดี แต่ผู้หญิงมีความ
แข็งแรงมากกว่าผูช้าย 

มิวรูริ (Muiruri. 1994) ได้ท าวิจัยเรื่อง การใช้เวลาว่างของสตรีที่ ท างานในเมือง : 
กรณีศึกษาจากกรุงไรโรบี ประเทศเคนย่า ผลการศึกษาพบว่าตวัแปรดา้นเศรษฐกิจและสงัคม เช่น อาย ุ
การศึกษา รายได ้สถานภาพ ระดบัการจา้งงาน มีอิทธิพลส าคญัในการเขา้ร่วมการใชเ้วลาว่างสตรีส่วน
ใหญ่จะท าเขา้ร่วมกิจกรรมการใชเ้วลาว่างในบริเวณที่ใกล้ๆ  บา้น และมีค่าใชจ้่ายในการเขา้ร่วมที่ไม่
แพงเกินไป และมีความสะดวก ช่วงเวลาที่สตรีมีเวลาว่างจากการท างานและภาระงานบา้นเมื่อมีเวลา
ว่างก็จะอ่านหนงัสือ ดโูทรทศัน ์หรือนั่งพกัเพื่อผ่อนคลายตนเอง 

เอนเดอรซ์นั (Henderson. 2002) ไดท้ าวิจัยเรื่อง ไดท้ าการวิจัยเก่ียวกับ ผูห้ญิงและการ
ใชเ้วลาว่างในอดีตที่ผ่านมา 20 ปี มีการขยายตัวไปทั่วโลก มีการพิจารณาถึงความหมายของการใช้
เวลาว่างที่มีมุมมองที่แตกต่างกนัออกไป ซึ่งเมื่อใน 5 ปีที่ผ่านมาไดม้ีทฤษฎีที่หลากหลายมุมมองที่จะ
พิจารณาถึงการใช้เวลาว่างของสตรี และกล่าวว่าสตรีไม่สามารถท าอะไรได้หมดทุกอย่าง ซึ่งใน
การศึกษาครัง้นีไ้ดศ้ึกษาสถานการณใ์นชีวิตของเด็กและสตรีไดท้ าการวิเคราะหถ์ึงแนวโนม้และผลของ
การใชเ้วลาว่างของผูห้ญิงและมมุมองในอนาคต 

เฮกเทอร ์และฮูดา (Akhtr; & Huda0 2006) ไดท้ าวิจยัเรื่อง พฤติกรรมการใชเ้วลาว่างของ
ผูห้ญิงท างานในบงัคลาเทศพบว่า สถานการณ์ของผูห้ญิงในบงัคลาเทศไม่แตกต่างจากผูห้ญิงทั่วไป
ทุกมุมโลกกล่าวคือ ผูห้ญิงที่ท างานจะมีเวลานอ้ยในที่จะเขา้ร่วมกิจกรรมนันทนาการ และตอ้งเผชิญ
กบัขอ้จ ากดัและผูห้ญิงที่แต่งงานแลว้จะมีภาระทางครอบครวัซึ่งท าใหห้าเวลายากที่จะเขา้ร่วมกิจกรรม
การใชเ้วลาว่าง ซึ่งเมื่อมีเวลาว่างผูห้ญิงก็จะ ดทูีวี ฟังเพลง อ่านหนงัสือ ไปพบเพื่อน ซึ่งเป็นรูปแบบการ
ใชเ้วลาว่างของผูห้ญิงวยัท างานที่พบมากที่สดุ 

เอนเดอร์ซัน (Henderson. 2007) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง สตรีและการใช้เวลาว่างใน
ตรวจสอบเชิงบูรณาการเก่ียวสตรีและการใช้เวลาว่างจากมุมมองที่แตกต่างกัน การศึกษานี ้มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวโน้มของการใช้เวลาว่างของสตรีโดยเลือกกลุ่มประเทศที่สื่อสารเป็น
ภาษาอังกฤษ ผลการศึกษาพบว่า การใชเ้วลาว่างของสตรีจากที่ผ่านมามีการต่อตา้นในเรื่องเพศและ
การใชเ้วลาว่างขอ้จ ากดัของสตรีและปัจจยัทางสงัคมในการใชเ้วลาว่าง 
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มาฮันนีย์ และ สแตทติน (Mahoney และ Stattin, 2000) วิจัยเรื่องกิจกรรมการใชเ้วลา
ว่างและพฤติกรรมที่เขา้กับผูอ่ื้นไม่ไดข้องวัยรุ่น กลุ่มตัวอย่าง 703 คน รวมทั้งครอบครวั ผลการวิจัย
พบว่าการเขา้ร่วมกิจกรรมการใชเ้วลาว่างในระดับสูงนัน้จะมีบุคคลที่มีพฤติกรรมเขา้กับผูอ่ื้นไม่ไดอ้ยู่
น้อยแต่ในขณะที่การเขา้ร่วมโครงสรา้งกิจกรรมในระดับต ่านั้นจะมีบุคคลที่มีพฤติกรรมเขา้กับผูอ่ื้น
ไม่ไดอ้ยู่มาก 

ชุงและคณะ (Cheng-Wei Chung; et al. 2013) ไดศ้ึกษาความสมัพันธร์ะหว่างแรงจูงใจ
ในการมีส่วนร่วมและประโยชนใ์นการใชเ้วลาว่าง โดยวัตถุประสงคห์ลักของการศึกษาครัง้นีคื้อการ
ส ารวจความสมัพนัธร์ะหว่างแรงจูงใจ การมีส่วนร่วมและไดร้บัประโยชนใ์นการใชเ้วลาว่างจากการเล่น
วิดีโอเกม การศึกษาครัง้นีเ้ก็บรวบรวม 1,146 กลุ่มตัวอย่าง ผลการวิจัยแสดงใหเ้ห็นว่า วิดีโอเกมสรา้ง
แรงจูงใจในการเล่น และมีผลเชิงบวกต่อการมีส่วนร่วมในการใชเ้วลาว่าง ปละประโยชน์ จากการใช้
เวลาว่าง การมีสว่นรว่มดว้ยวิดีโอเกม ยงัมีผลเชิงบวกต่อประโยชนจ์ากการใชเ้วลาว่าง 

7.2 งานวิจัยในประเทศ 
นพมาศ แซ่เสีย้ว (2550) ศึกษาเรื่องการปรบัตัวทางจิตสงัคมและลกัษณะสถานการณ์ที่

เก่ียวขอ้งกับคุณภาพชีวิตของผูใ้หญ่วยักลางคน ผลการวิจัยพบว่า (1) ผูใ้หญ่วยักลางคนมีเอกลกัษณ์
แห่งตนสูง มีความใกลช้ิดผูกพันสูงและมีการปรบัตัวเพื่อการสรา้งขยายสูงเป็นผูท้ี่มีคุณภาพชีวิตการ
ท างานแต่ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการท างาน ดา้นครอบครวั และสงัคม (พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา
เด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2560) ผูใ้หญ่วยักลางคนมีการมองโลกในแง่ดีมาก มีวิถีชีวิต
ตามแนวศาสนามาก ไดร้บัการสนบัสนุนจากเพื่อนมากเช่นกนั 

สุสัณหา ยิม้แยม้ และคณะ (2558 ) ศึกษาเรื่องของคุณภาพชีวิต ปัญหาสุขภาพ และ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพดา้นอนามัยเจริญพันธุ์ในแรงงานขา้มชาติสตรี ผลการวิจัยพบว่า แรงงาน
ขา้มชาติสตรีไทใหญ่มีคณุภาพชีวิตโดยรวมและคณุภาพชีวิตดา้นการท าหนา้ที่ของร่างกาย 

มณฑิรา  ชุนลิม้ (2549: บทคัดย่อ) การศึกษารูปแบบการเขา้ร่วมการใชเ้วลาว่าง และ
ความตอ้งการการใหบ้ริการการใชเ้วลาว่างของนิสิตหอพักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรผ์ลการศึกษา
พบว่า:- 1) รูปแบบการเข้าร่วมการใช้เวลาว่างที่มีนิสิตหอพักทั้ง 4 วิทยาเขตเข้าร่วมมากที่  สุดคือ 
กิจกรรมการอ่านและงานอดิเรก(ฟังวิทยุ เทปและซีดี) รองลงมาคือ กิจกรรมนอกสถานที่ (ไปหอ้งสมดุ ) 
กิจกรรมกีฬา (วิ่งเหยาะๆ) และกิจกรรมศิลปหตัถกรรมและดนตรี (รอ้งเพลง);2) ความตอ้งการมากที่สดุ
ของนิสิตหอพักที่มีต่อการให้บริการการใชเ้วลาว่างของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใ์นดา้นพืน้ที่และ
บริเวณหอพัก คือการจดัสวนหย่อมที่พักผ่อนและสิ่งแวดลอ้มที่ดี ดา้นส านักหอสมุดตอ้งการหอ้งสมุด
ที่สะอาด เงียบ และมีอากาศถ่ายเท ดา้นส านักกีฬาตอ้งการสนามกีฬามีระบบการถ่ายเทอากาศได้
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สะดวก และ 3) ปัจจยัทางดา้นเพศ ระดบัคะแนนเฉลี่ย และเงินที่ไดร้บัรายเดือนของนิสิตหอพกัมีผลต่อ
รูปแบบการเขา้ร่วมกิจกรรมศิลปหัตถกรรมและดนตรี กิจกรรมการอ่านและงานอดิเรก กิจกรรมนอก
สถานที่และกิจกรรมกีฬาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ยกเวน้ เพศไม่มีผลต่อการดูโทรทัศน/์วิดีโอ/
ซีดี ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่มีผลต่อการไปชมภาพยนตร ์และการวิ่งเหยาะๆ นอกจากนีเ้งินที่ไดร้บัราย
เดือนไม่มีผลต่อ แอโรบิคแดนซ ์

ภสัริน รามวงศ ์และสุภาวดี มิตรสมหวงั (2551) ศึกษาเรื่อง การเลือกคู่ครองของสตรีชัน้
กลางวัยท างานในเขตเมือง: ศึกษากรณีสตรีท างานในภาคธุรกิจเขตกรุงเทพมหานคร โดยมี
วตัถุประสงคใ์นการวิจัยครัง้นี ้คือ 1 ศึกษารุปแบบการเลือกคู่ครองของสตรีชัน้กลางวัยท างานในภาค
ธุรกิจ 2 ศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกคู่ครองสตรีชัน้กลางวยัท างานในภาคธุรกิจเขต
กรุงเทพมหานคร โดยสตรีไทยที่ยังไม่เคยสมรสมาก่อนมีอายุ 25-35 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
ขึน้ไป ท างานในภาคธุรกิจ เขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยท าการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยการ
สมัภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) และการวิเคราะหข์อ้มูลโดยวิธีการวิเคราะหเ์นือ้หาที่ได้
จากการสัมภาษณ์ (content analysis) ผลการวิจัยพบว่า การเลือกคู่ครองเป็นไปในรูปแบบการเลือก
คู่ครองแบบเสรี (free choice marriage) นิยมเลือกคู่ครองดว้ยตนเองโดยมีความรกัต่อกันเป็นพืน้ฐาน 
ความรกัและการเลือกคู่ครองแบบเสรีมีผลต่อการเลือกคู่ครองและการเลือกคู่ครองนัน้อาจจะน าไปสู่
การแต่งงานหรือไม่ก็เป็นได ้ผลการวิจยัพบว่าการเลือกคู่ครองแมค้วามรกัจะเป็นปัจจยัที่จะน าไปสู่การ
แต่งงานแต่ยังไม่เหตุผลสนับสนุนต่อการมีทัศนคติในการเลือกคู่ครองดา้นอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นอิทธิพล
ของครอบครวั ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางการศึกษา ปัจจัยทางสังคมวัฒนธรรมเขา้มามีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ โดยเกณฑพ์ิจารณาการเลือกคู่ครอง ไดแ้ก่ ค่านิยมทัศนคติในเกณฑก์ารเลือกคู่ครอง 
ผูท้ี่มีคุณสมบัติต่างๆ ทางสังคมที่ใกลเ้คียงไม่ว่าจะเป็นบุคลิกภาพ ความมั่นคง แบบแผนการใชช้ีวิต 
ฐานนะทางเศรษฐกิจครอบครวั การศึกษา รายได ้อาชีพ เกียรติยศชื่อเสียง ความนบัหนา้ถือตา เป็นตน้ 
ผลการวิจยัสะทอ้นใหเ้ห็นถึงลกัษณะทางสงัคม วฒันธรรม วิถีชีวิตของคนเมืองสะทอ้นผ่านออกมาใน
รูปแบบของการเลือกคู่ครองท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในสงัคมปัจจุบนั 

จิรวฒุิ  หลอมประโคน และ ประพล  เปรมทองสุข (2555) ศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิต
ของผูห้ญิงวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถจดักลุ่มไดท้ัง้สิน้ 8 กลุ่ม ดังนี ้กลุ่มที่ 1 กลุ่มสาว
วยัท างานใส่ใจเรื่องความบนัเทิงและกิจกรรมนอกบา้น กลุ่มที่ 2 กลุ่มสาวท างานนักพัฒนาใส่ใจเรื่อง
ธรรมะและการท่องเที่ยว กลุ่มที่ 3 กลุ่มสาววัยท างานนักประชาธิปไตย ยึดหลักสายกลาง กลุ่มที่ 4 
กลุ่มสาววยัท างานที่ใส่ใจในการเลือกชุดชัน้ใน กลุ่มที่ 5 กลุ่มสาววยัท างานรบัประทานอาหารจานด่วน 
และกลุม่ที่ 8 กลุม่สาววยัท างานชอบเรื่องการท านายทายทกั 
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ชลธิชา  แสงใสแกว้ (2553) ศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการวางแผนการใชเ้วลาของบุคลากร
ในกองบรรณาธิการนิตยสารสายผูห้ญิง บริษัท อมรินทรพ์ริน้ติง้แอนด์พับลิชชิ่ง จ ากัด (ส านักงาน
รบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)) เขต ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 
ปัจจยัที่ศึกษา จ าแนกปัจจัย 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นส่วนตัว ไดแ้ก่ อายุประสบการณ์ในการท างาน 
นิสัยในการท างาน และบุคลิกภาพ ปัจจัยด้านครอบครวั ไดแ้ก่ ภาระความรบัผิดชอบต่อครอบครัว 
และปัจจัยดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ไดแ้ก่ สมัพันธภาพระหว่างบุคลากรในกองบรรณาธิการ
นิตยสารสายผู้หญิงกับเพื่อนร่วมงาน กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรในกองบรรณาธิการนิตรสารสาย
ผู้หญิง จ านวน 116 คน ซึ่งใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ 
แบบสอบถามองคป์ระกอบที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนการใชเ้วลาในการเรียนที่เหมาะสม สถิติที่ใชใ้น
การวิเคราะหข์อ้มูลคือ การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียรส์ัน และการวิเคราะหก์ารถดถอย
พหคุณู 

ผลการศกึษาพบว่า 
1.ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการวางแผนการใช้เวลาในการท างานของ

บุคลากรในกองบรรณาธิการนิตยสารสายผู้หญิง บริษัท อมรินทรพ์ริน้ติ ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ ากัด 
(ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน))  เขตตลิ่ งชัน 
กรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 4 ปัจจัยได้แก่ อายุ (X1) นิสัยการท างาน 
(X3) บุคลิกภาพ (X4) และสัมพันธ์ภาพระหว่างบุคลากรในกองบรรณาธิการนิตยสารสายผูห้ญิงและ
เพื่อนรว่มงาน (X7) 

2.ปัจจยัที่ไม่มีความสมัพนัธก์บัการวางแผนการใชเ้วลาในการท างานของบุคลากรใน
กองบรรณาธิการนิตยสารสายผูห้ญิง บริษัท อมรินทรพ์ริน้ติง้แอนดพ์ับลิชชิ่ง จ ากัด (ส านักงานรบัรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน)) เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร มี 3 ปัจจัย 
ได้แก่ ประสบการณ์ในการท างาน (X2) ภาระความรบัผิดชอบต่อครอบครวั (X5) และสัมพันธ์ภาพ
ระหว่างบคุลากรในกองบรรณาธิการนิตยสารสายผูห้ญิงและหวัหนา้งาน (X6) 

3.ปัจจัยที่ส่งผลต่อการวางแผนการใช้เวลาในการท างานของบุคลากรในกอง
บรรณาธิการ บริษัท อมรินทรพ์ริน้ติง้แอนดพ์ับลิชชิ่ง จ ากัด (ส านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมิน
คณุภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน)) เขตตลิ่งชนั กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 
.01 มี 3 ปัจจยั โดยเรียงล าดับจากปัจจัยที่มีอิทธิพล มากที่สุดไปหาปัจจัยที่มีอิทธิพลนอ้ยที่สุด ไดแ้ก่ 
นิสัยในการท างาน (X3)  สัมพันธ์ภาพระหว่างบุคลากรในกองบรรณาธิการนิตยสารสายผูห้ญิงและ
เพื่อนร่วมงานงาน (X7) และสมัพันธภ์าพระหว่างบุคลากรในกองบรรณาธิการนิตยสารสายผูห้ญิงและ
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หัวหน้างาน (X6) ซึ่งปัจจัยทั้ง 3 ปัจจัยนี ้สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนการวางแผนการใช้
เวลาในการท างานของบุคลากรในกองบรรณาธิการนิตยสารสายผูห้ญิง บริษัท อมรินทรพ์ริน้ติง้แอนด์
พับลิชชิ่ง จ ากัด (ส านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน)) เขต
ตลิ่งชนั กรุงเทพมหานคร ไดร้อ้ยละ 56.70 

4.สมการพยากรณ์การวางแผนการใช้เวลาในการท างานของบุคลากรในกอง
บรรณาธิการนิตยสารสายผูห้ญิง บริษัท อมรินทรพ์ริน้ติง้แอนด์พับลิชชิ่ง จ ากัด (ส านักงานรบัรอง
มาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน)) เขตตลิ่งชนั กรุงเทพมหานคร มีดงัต่อไปนี ้
4.1 ในรูปคะแนนดิบ ได้แก่  = -.055 + .824 X3 + .249 X7 -.121 X6Y 4.2 ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
ไดแ้ก่ Z = .654 X3 + .235 X7 -.135 X6 



 
 

 

บทที ่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี ้เป็นการด าเนินการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมุ่งเน้นค้นหารายละเอียด
ลักษณะพฤติกรรมของสตรีวัยท างานช่วงอายุระหว่าง 25-60 ปี ซึ่งเป็นบุคคลวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานครเพื่อท าใหเ้กิดความกระจ่างในเรื่องนั้นๆ และเป็นชนิด การวิจัยเชิงส  ารวจ (Survey 
study) เพื่อศึกษาและเก็บขอ้มูลในการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลาว่างกับ
รูปแบบการมีส่วนร่วมการใชเ้วลาว่างของสตรีวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร และน าผลที่ไดจ้ากการ
วดัมาวิเคราะหด์ว้ยวิธีทางสถิติ โดยมีการเก็บรวบรวมขอ้มลูเพื่อใชใ้นการวิจยัจากแหลง่ต่างๆ  ดงันี ้

 1) ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) ผูว้ิจยัไดร้วบรวมขอ้มลูจากแบบสอบถาม 
 2) ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) ผูว้ิจัยไดร้วบรวมขอ้มูลจากการศึกษาคน้ควา้

เอกสาร ต าราวิชาการวิทยานิพนธ์ที่ เก่ียวข้อง หนังสือวารสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ และข้อมูลจากทาง
อินเตอรเ์น็ตที่เก่ียวขอ้งกับความสมัพันธ์ระหว่างรูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลาว่างกบัรูปแบบการมีส่วน
ร่วมการใชเ้วลาว่างของสตรีวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร จากแหล่งขอ้มูลดังกล่าวน ามาพัฒนา
เป็นแบบสอบถามจ านวน 1 ชุด ใชใ้นการด าเนินการวิจัย ภาคสนาม เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มประชากรที่ศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
ประชากรในการวิจัย 

ประชากรในการวิจัยครัง้นี ้ไดแ้ก่ สตรีวัยท างานช่วงอายุระหว่าง 25-60 ปี ซึ่งเป็นบุคคล
วัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 2,453,417 ล้านคน (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สงัคม) 

ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัย คือ สตรีวัยท างานอายุ 25-60 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร

เป็นบุคคลที่อยู่ในวยัท างาน ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่จะเก็บขอ้มูลใชว้ิธีการค านวณจากสูตรของยามาเน 
(กัลยา, 2540 อ้างถึง Yamana, 1973) โดยการก าหนดค่าความเชื่อมั่น 95% หรือยอมให้เกิดความ
คลาดเคลื่อนเท่ากบั 0.05 ดงันี ้

 

n = ( ) 22 /. Eqp  
 

 โดย n = ขนาดของกลุม่ตวัอย่างประชากร 
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  Z = ค่ามาตรฐานที่ไดจ้ากการแจกแจงปกติที่ระดบัความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95  
ซึ่งมีค่า = 1.96 
  p = ค่าเปอรเ์ซ็นตท์ี่คาดหวงั ก าหนดใหเ้ท่ากบั 0.5 
  q = (1-P) ดงันัน้  q = 1-0.5 = 0.5 
  E = ค่าความคาดเคลื่อนที่ยอมใหเ้กิดขึน้ของกลุม่ตวัอย่างในทางสถิติที่ยอมรบัได ้ 
         คือ 5% = 0.05 
 

   n = ( ) ( )( )
( )2

2

05.0

5.05.096.1  

    = 384.16 
 ฉะนัน้ ขนาดตวัอย่างที่ค  านวณไดเ้ท่ากบั 385 ตวัอย่าง และส ารองไว ้15 คน รวมเป็น

ขนาดตวัอย่างทัง้หมด 400 ตวัอย่าง 
วิธีการสุ่มตัวอย่าง 

การเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบหลายขัน้(Multi Stage)โดยมีล  าดบัดงันี ้
ขั้นที่  1.การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ( Simple Random Sampling ) เป็นวิธีจับฉลาก

เพื่อเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยแบ่งตามเขตปกครองของกรุงเทพมหานคร ออกเป็น 6 กลุ่มการปกครอง
ตามแบบการบริหารและการปกครองของกรุงเทพมหานคร (วรชยั ทองไทย. 2544 : 7)ประกอบดว้ย 

1.1 กลุ่มเขตรตันโกสินทร ์มี 9 เขต ไดแ้ก่ เขตพระนคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
เขตสมัพนัธว์งศ ์ เขตบางรกั เขตบางซื่อ เขตดสุิต เขตพญาไท เขตราชเทวี เขตปทมุวนั  

1.2  กลุ่มเขตบูรพา มี 9 เขต ได้แก่ เขตดอนเมือง เขตสายไหม เขตหลักสี่ เขต
บางเขน เขตจตจุกัร เขตลาดพรา้ว เขตบงึกุ่ม เขตวงัทองหลาง เขตบางกะปิ  

1.3  กลุ่มเขตกรุงธนบุรีเหนือ มี 7 เขต ไดแ้ก่ เขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน เขตบาง
พลดั เขตบางกอกนอ้ย เขตภาษีเจรญิ เขตบางกอกใหญ่ เขตหนองแขม 

1.4  กลุ่มเขตกรุงธนบุรีใต ้มี 8 เขต ไดแ้ก่ เขตบางแค เขตบางบอน เขตจอมทอง 
เขตธนบรุี เขตคลองสาน เขตราษฎรบ์ูรณะ เขตบางขนุเทียน เขตทุ่งครุ 

1.5  กลุ่มเขตเจา้พระยา มี  9 เขต ไดแ้ก่ เขตสาทร เขตหว้ยขวาง เขตวัฒนา เขต
ดินแดง เขตคลองเตย เขตบางคอแหลม เขตยานนาวา เขตบางนา เขตพระโขนง 

1.6  กลุ่มเขตศรีนครินทร์ มี   8 เขต ได้แก่  เขตประเวศ เขตสวนหลวง เขต
ลาดกระบงั เขตคลองสามวา เขตหนองจอก เขตคนันายาว เขตมีนบรุี เขตสะพานสงู  
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จบัฉลากกลุม่ละ 1 เขตตวัอย่างได ้6 เขตดงันี ้
กลุม่เขตรตันโกสินทร ์           สุม่ตวัอย่างได ้          เขตพระนคร 
กลุม่เขตบรูพา  สุม่ตวัอย่างได ้   เขตดอนเมือง 
กลุม่เขตกรุงธนบรุีเหนือ สุม่ตวัอย่างได ้   เขตหนองแขม 
กลุม่เขตกรุงธนบรุีใต ้  สุม่ตวัอย่างได ้    เขตบางแค 
กลุม่เขตเจา้พระยา  สุม่ตวัอย่างได ้   เขตยานนาวา  
กลุม่เขตศรีนครนิทร ์  สุม่ตวัอย่างได ้   เขตลาดกระบงั 

ขัน้ที่ 2. สุ่มตวัอย่างแบบโควตา้ (Quota Sampling) เป็นการเก็บขอ้มลูแบบสอบถาม
เก่ียวกบัความสมัพันธร์ะหว่างรูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลาว่างกบัรูปแบบการมีส่วนร่วมการใชเ้วลาว่าง
ของสตรีวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครโดยแบ่งตามสดัส่วนประชากรในแต่ละเขตใหเ้ท่ากนั ค านวณ
จาก จ านวนตวัอย่าง และจ านวนเขตตวัอย่าง ไดต้วัอย่างในแต่ละเขตดงันี ้ 

เขตปกครองของกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน
เขต 

อัตรา % 
จ านวนตัวอย่าง

(คน) 

กลุม่เขตรตันโกสินทร ์ เขตพระนคร 9 18 72 
กลุม่เขตบรูพา  เขตดอนเมือง 9 18 72 
กลุม่เขตกรุงธนบรุีเหนือ เขตหนองแขม 7 14 56 
กลุม่เขตกรุงธนบรุีใต ้ เขตบางแค 8 16 64 
กลุม่เขตเจา้พระยา  เขตยานนาวา 9 18 72 
กลุม่เขตศรีนครนิทร ์ เขตลาดกระบงั 8 16 64 

 รวม 50 100 400 

 
ขั้นที่ 3. การเลือกกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถามโดยวิ ธีตามสะดวก 

(Convenience Sampling) ซึ่งผูว้ิจัยจะใชแ้บบสอบถามกับสตรีวัยท างานอายุ25-60ปีเป็นบุคคลที่อยู่
ในวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ส าหรบัการวิจัยครัง้นี ้ผูว้ิจัยไดเ้ป็นผูแ้จกแบบสอบถามใหก้ับสตรีวยัท างานอายุ 25-60 

ปี เป็นบุคคลที่อยู่ในวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ชุด โดยท าการเก็บแบบสอบถาม
จากกลุม่เปา้หมาย พรอ้มทัง้ชีแ้จงขอ้มลู และรอเก็บแบบสอบถามดว้ยตนเอง 
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การสร้างเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การศึกษารายละเอียดต่างๆ จากเอกสาร ทฤษฏี งานวิจ ัยต่าง และขอ้ม ูลทาง

อินเตอรเ์น็ต ที่เก่ียวขอ้งกบัรูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง รวมทัง้รูปแบบการมีส่วนร่วมในการใชเ้วลา
ว่าง ของสตรีวยัท างานอาย ุ25-60 ปีในเขตกรุงเทพมหานคร 

1. ศกึษาคน้ควา้งานวิจัย ต ารา เอกสาร วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ ์วารสารและสื่อสิ่ง
ตีพิมพต่์าง ๆ รวมถึงยงัรวบรวมขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลูที่น่าเชื่อถือได ้มาประกอบในการพิจารณาใชใ้น
การท างานวิจยัครัง้นีใ้หเ้หมาะสม 

2. รวบรวมข้อมูลความรู้ ความคิด และปัญหาที่ เกิดขากขั้นตอนต่ าง ๆ มาสร้าง
แบบสอบถามในงานวิจยั 

3. น าข้อค าถามที่ผู ้วิจัยสรา้งขึน้น าเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ 
พิจารณาตรวจสอบและปรบัปรุงแกไ้ข 

4. น าขอ้ค าถามที่ผูว้ิจัยแกไ้ขแลว้ เสนอใหผู้เ้ชี่ยวชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนือ้หา (Content Validity) IOC มีค่าความสามารถของการวดัไดต้รงตามจุดประสงคท์ี่ก าหนดไว ้มี
ค่าตัง้แต่ 0.60-1.00 ขึน้ไป 

5. น าขอ้ค าถามไปทดลองใช ้(Try out) กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
ครัง้นี ้ที่มีคณุสมบติัใกลเ้คียงกนั จากสตรีวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 30 คน เพื่อน าผลที่
ได้ไปวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือ ได้ผลค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Cronbach's alpha coefficient) ก าหนดคณุภาพความเชื่อมั่นอยู่ที่ 0.92 ขึน้ไป 

6. น าแบบสอบถามไปใชเ้ก็บขอ้มลูจรงิ กบักลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยันี ้

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชก้ารวิจยัครัง้นี ้คือ แบบสอบถามที่เก่ียวขอ้งกบั รูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง

และรูปแบบการมีส่วนร่วมในการใชเ้วลาว่างของสตรีวยัท างานอายุ25-60ปีในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
ผูว้ิจยัไดส้รา้งแบบสอบถามขึน้มาใหม่ โดยแบ่งโครงสรา้งของแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน 

ตอนที่ 1 ขอ้มูลเก่ียวกับคุณสมบัติพืน้ฐานของกลุ่มสตรีวัยท างานอายุ25-60ปีในเขต
กรุงเทพมหานครดา้น อายุ สถานภาพ ศาสนา ระดับการศึกษา อาชีพ จุดมุ่งหมายที่ท่านท ากิจกรรม
นันทนาการ สถานที่ที่อยากเขา้ร่วมกิจกรรมนันทนาการ บุคคลที่เขา้ร่วมกิจกรรมนันทนาการดว้ยกัน
เป็นประจ า 

ตอนที ่2 แบบสอบถามที่เก่ียวกบัรูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลาว่างของกลุ่มสตรีวยัท างาน
อาย2ุ5-60ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่   
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กิจกรรมเกมกีฬา 
กิจกรรมสรา้งความสมัพนัธ ์
กิจกรรมท่องเที่ยว 
กิจกรรมครอบครวั 
กิจกรรมกลางแจง้ 
กิจกรรมทางธรรมชาติ 
กิจกรรมทางศาสนา 
กิจกรรมอาสาสมคัร 
กิจกรรมสื่อเทคโนโลย ี
กิจกรรมทางศกึษา 

 ข้อค าถามเก่ียวกับเก่ียวกับรูปแบบกิจกรรมการใช้เวลาว่างของกลุ่มสตรีวัยท างาน
อายุ25-60ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 47 ข้อลักษณะข้อความในแต่ละขอ้ของค าถามใน
ตอนที่ 2 ใหเ้ลือกในลกัษณะประเมินค่าเป็น 5 ระดับ Likert Scale คือ มากที่สุด  มาก ปานกลาง นอ้ย 
นอ้ยที่สดุ  

ตอนที่ 3 แบบสอบถามที่เก่ียวกบัรูปแบบการมีส่วนร่วมในการใชเ้วลาว่างของกลุ่มสตรี
วยัท างานอาย ุ25-60 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก ่

ความส าคญั     
ความพงึพอใจ 
ความสนใจ 
ความเขม้ขน้ 
การเป็นศนูยล์างของชีวิต 
การมีความหมายกบัชีวิต 

ข้อค าถามเก่ียวกับเก่ียวกับรูปแบบการมีส่วนร่วมในการใช้เวลาว่างของกลุ่มสตรีวัย
ท างานอาย ุ25-60 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร  จ านวน 24 ข้อ 

ลกัษณะขอ้ความในแต่ละขอ้ของค าถามในตอนที่ 3 ใหเ้ลือกในลกัษณะประเมินค่าเป็น 
5 ระดับ Likert Scale คือ มากที่สุด  มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด  ซึ่งขอ้ค าถามในตอนที่ 3 จะเป็น
ข้อค าถามเก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการใช้เวลาว่างของกลุ่มสตรีวัยท างานอายุ 25-60 ปี ในเขต
กรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ยขอ้ค าถามที่ 1,7,13 และ19  เป็นขอ้ค าถามที่เก่ียวกับความส าคัญ ขอ้
ค าถามที่ 2,8,14  และ20 เป็นข้อค าถามเก่ียวกับความพึงพอใจ  ขอ้ค าถามที่ 3,9,15 และ21 เป็นข้อ
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ค าถามเก่ียวกบัความสนใจ  ขอ้ค าถามที่ 4,10,16 และ22 ขอ้ค าถามเก่ียวกับความเขม้ขน้ ขอ้ค าถาม
ที่ 5,11,17 และ23 ขอ้ค าถามเก่ียวกับการเป็นศนูยก์ลางของชีวิต  ขอ้ค าถามที่ 6, 11, 18 และ24 ขอ้
ค าถามเก่ียวกบัการมีความหมายกบัชีวิต 

เกณฑก์ารให้คะแนน 
        ระดบัการมีส่วนร่วม              ระดบัคะแนน  
  มากที่สดุ       5 
  มาก      4 
  ปานกลาง     3 
  นอ้ย       2 
  นอ้ยที่สดุ       1 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลจะเกณฑ์ในการแข่งระดับด้วยการหาช่วงกว้างอันตรภาคชั้น

(Class interval) โดยใช้วิธีการค านวณหาช่วงกว้างระหว่างชั้นตามหลักการหาค่าเฉลี่ย (บุญชม ศรี
สะอาด, 2542, หนา้ 82)  ดงันี ้
 อตัรภาคชัน้   =          คะแนนสงูสดุ – คะแนนต ่าสดุ 
     จ านวนชัน้ 
   = 5 – 1 
       5 
   = 0.8 
 

 ดงันัน้ เกณฑเ์ฉลี่ยของระดบัความตอ้งการจะก าหนด ไดด้งันี  ้
 ค่าเฉลี่ย   4.21 – 5.00 หมายถึง ความตอ้งการอยู่ในระดบัมากที่สดุ 
    3.41 – 4.20 หมายถึง ความตอ้งการอยู่ในระดบัมาก 
    2.61 – 3.40 หมายถึง ความตอ้งการอยู่ในระดับปานกลาง 
    1.81 – 2.60 หมายถึง ความตอ้งการอยู่ในระดบันอ้ย 
    1.00 – 1.80 หมายถึง ความตอ้งการอยู่ในระดบันอ้ยที่สดุ 

 
 เกณฑเ์ฉลี่ยของระดบัการมีส่วนรว่มจะก าหนด ไดด้งันี ้

 ค่าเฉลี่ย   4.21 – 5.00 หมายถึง การมีสว่นรว่มอยู่ในระดบัมากที่สดุ 
    3.41 – 4.20 หมายถึง การมีสว่นรว่มอยู่ในระดบัมาก 
    2.61 – 3.40 หมายถึง การมีสว่นรว่มอยู่ในระดบัปานกลาง 
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    1.81 – 2.60 หมายถึง การมีสว่นรว่มอยู่ในระดบันอ้ย 
    1.00 – 1.80 หมายถึง การมีสว่นรว่มอยู่ในระดบันอ้ยที่สดุ 
การทดสอบเคร่ืองมือ 

ผูว้ิจัยไดน้ าแบบสอบถาม ใหอ้าจารยท์ี่ปรกึษาตรวจสอบความถูกตอ้ง จากนัน้ผูว้ิจัยได้
น าแบบสอบถามใหผู้ท้รงคุณวุฒิ 5 ท่าน ตรวจสอบความตรงของเนือ้หา (Content Validity) โดยไดค่้า
ความเที่ยงตรง แบ่งเป็น 2 สว่น ไดแ้ก่ 

1. ความตอ้งการไดค่้าความเที่ยงตรงตามเนือ้หาเท่ากบั 0.6-1.0 
2. การมีสว่นรว่มไดค่้าความเที่ยงตรงตามเนือ้หาเท่ากบั 0.6-1.0 

จากนั้น ผูว้ิจัยไดน้ าแบบสอบถามรูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลาว่างกับรูปแบบการมีส่วน
ร่วมการใช้เวลาว่างของสตรีวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครหาค่าความเชื่อมั่นหรือความเที่ยง 
(Reliability) ก่อนน าไปใชจ้ริงโดยการน าแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try Out) จ านวน 30 ท่าน แลว้น า
ผลที่ไดม้าค านวณหาค่าความเชื่อมั่นหรือความเที่ยง (Reliability) ดว้ยการใชสู้ตรวัดค่าสัมประสิทธิ์

แอลฟา ( - Coefficient) ของคอนบราค (Cronbach Alpha Coefficient) ผลการวิเคราะห์ค่าความ
เชื่อมั่นแบบสอบถาม รูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลาว่างกบัรูปแบบการมีส่วนร่วมการใชเ้วลาว่างของสตรี
วยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครไดค่้าสมัประสิทธิ์แอลฟาอยู่ที่ 0.92 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารศึกษา จึงน าขอ้มูลที่ไดจ้ากการตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์

ทั้งในแบบเชิงพรรณนา (Descriptive analysis) และการวิเคราะหเ์ชิงปริมาณ (Quantitative analysis) 
โดยน าขอ้มลูที่ไดม้าวิเคราะหเ์ป็น 3 สว่นคือ 

1. การวิเคราะหส์ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive analysis) 
1.1 วิธีอัตราส่วนรอ้ยละ (Percentage) เพื่ออธิบายลกัษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

ผูต้อบแบบสอบถาม  โดยจ าแนกตาม อายุ สถานภาพ  ศาสนา ระดับการศึกษา อาชีพจุดมุ่งหมายที่
ท่านท ากิจกรรมนันทนาการ สถานที่ที่อยากเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ บุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรม
นนัทนาการดว้ยกนัเป็นประจ า โดยใชส้ตูรดงันี ้(กลัยา, 2538หนา้ 34) 
 ค่ารอ้ยละ = จ านวนขอ้มลูที่เก็บได ้x 100 
     จ านวนขอ้มลูที่เก็บทัง้หมด 

1.2 วิธีหาค่าเฉลี่ย (Mean) เพื่ออธิบายถึงขอ้มูลทางดา้นการใชเ้วลาว่างของผูต้อบ
แบบสอบถามในดา้นต่าง ๆ ขา้งตน้ น ามาจัดอนัดับและบอกระดบัรูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลาว่างและ
รูปแบบการมีส่วนร่วม โดยใชส้ตูร (กลัยา, 2538, หนา้ 35)   
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 ค่าเฉลี่ย =    ผลรวมของคะแนนขอ้มลู 
   ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 

1.3 วิธีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standrad Deviation หรือ S.D.)  แสดงลกัษณะการ
กระจายของข้อมูลทางด้านรูปแบบกิจกรรมการใช้เวลาว่างและรูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ตอบ
แบบสอบถาม โดยใชส้ตูร (กลัยา, 2538, หนา้ 36) 

SD =   −−− ))1(/())(( 22 NNxxN  
  SD คือ แทนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   2x  คือ แทนผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกก าลงัสอง 
   )( x  คือ แทนผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง 
  N คือ แทนจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 

2. สถิติที่ใชห้าคณุภาพของแบบสอบถาม 
การวิเคราะหข์อ้มูลในการวิจัยครัง้นี ้ผูว้ิจยัน าขอ้มูลที่ไดจ้ากการรวบรวมขอ้มูลจาก

แบบสอบถามมาประมวลผลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอรส์  าเร็จรูป โดยมีสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล
ดงันี ้

2.1 วิเคราะหข์อ้มูลทั่วไปจากแบบสอบถามซึ่งเป็นขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร ์
โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) แบ่งเป็น  

2.2.1 วิธีอตัราส่วนรอ้ยละ (Percentage) เพื่ออธิบายลกัษณะทั่วไปของกลุ่ม
ตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจ าแนกตามอายุ สถานภาพ  ศาสนา ระดับการศึกษา อาชีพ 
จุดมุ่งหมายที่ท่านท ากิจกรรมนันทนาการ สถานที่ที่อยากเขา้ร่วมกิจกรรมนนัทนาการ บุคคลที่เขา้ร่วม
กิจกรรมนนัทนาการดว้ยกนัเป็นประจ า โดยใชส้ตูรดงันี ้(กลัยา, 2538หนา้ 34) 

 ค่ารอ้ยละ =  จ านวนขอ้มลูที่เก็บได ้x 100 
     จ านวนขอ้มลูที่เก็บทัง้หมด 

2.2.2 วิธีหาค่าเฉลี่ย (Mean) เพื่ออธิบายถึงขอ้มูลทางดา้นรูปแบบกิจกรรม
การใช้เวลาว่างและรูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านต่าง ๆ ข้างต้น น ามาจัด
อันดับและบอกระดับรูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลาว่างและรูปแบบการมีส่วนร่วม โดยใชสู้ตร (กัลยา, 
2538, หนา้ 35)   

 ค่าเฉลี่ย =     ผลรวมของคะแนนขอ้มลู 
    ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
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2.2.3 วิธีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standrad Deviation หรือ S.D.)  แสดง
ลกัษณะการกระจายของขอ้มลูทางดา้นรูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลาว่างและรูปแบบการมีส่วนร่วมของ
ผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชส้ตูร (กลัยา, 2538, หนา้ 36) 

SD =   −−− ))1(/())(( 22 NNxxN  
  SD คือ แทนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   2x  คือ แทนผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกก าลงัสอง 

   )( x  คือ แทนผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง 
  N คือ แทนจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 
 
เพื่ออธิบายขอ้มลูทางดา้นรูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลาว่างและรูปแบบการมีสว่นร่วม 

1. ผู้วิจัยใช้สถิติการทดสอบค่า (T-test) เพื่อทดสอบหาความแตกต่างของกลุ่ม
ตวัอยา่งตัง้แต่ 2 กลุม่ขึน้ไป ไดแ้ก่ อาย ุและการมีสว่นร่วมในการใชเ้วลาว่าง  

2.โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียรส์ัน (Pearson Product Moment 
Correlation Corrfficient, Rxy) ไดศ้ึกษาเกณฑข์อง พัชราภรณ์  กระบวนรตัน ์(2546, น.70) ใชใ้นการ
วิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างสองตวัแปรจากขอ้มลูกลุม่ตวัอย่าง  

เกณฑใ์นการแปรความหมายค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธแ์บบเพียรส์นั มีดงันี ้
 ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์  แสดงว่า 
 + 0.8 ขึน้ไป  มีความสมัพนัธอ์ยู่ในระดบัมาก 
 + 0.61 – 0.80  มีความสมัพนัธอ์ยู่ในระดบัค่อนขา้งมาก 
 + 0.41 – 0.60  มีความสมัพนัธอ์ยู่ในระดบัปานกลาง 
 + 0.21 – 0.40  มีความสมัพนัธอ์ยู่ในระดบัค่อนขา้งนอ้ย 
 + 0.01 – 0.20  มีความสมัพนัธอ์ยู่ในระดบันอ้ย 
    0.00   ไม่มีความสมัพนัธก์นั 

3. น าเสนอหรือวิเคราะหข์อ้มูลเป็นความเรียง โดยสรุปเป็นประเด็นที่คลา้ยกันและแจก
แจงความถ่ีส าหรบัค าถามที่มีลกัษณะเป็นค าถามปลายเปิด (Open - Ended Question ) 



 
 

 

บทที ่4  
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

สัญลักษณท์ี่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
สญัลกัษณท์ี่ใชน้ าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูมีความหมายดงันี ้

X  แทน ค่าเฉลี่ย 
S.D. แทน สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
SS  แทน ผลรวมก าลงัสอง 
MS แทน ผลรวมก าลงัสองเฉลี่ย 
df   แทน องศาอิสระ 
F  แทน ค่าสถิติทดสอบ F 
p  แทน ค่าความน่าจะเป็น 

ผลการวิเคราะหข์้อมูล 
ผลการวิเคราะหข์อ้มลูน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง โดยแบ่งเป็น 5 ตอน ดงันี ้ 

ตอนที่ 1 ขอ้มลูสว่นบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 รูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลาว่างของสตรีวยัท างาน 
ตอนที่ 3 รูปแบบการมีสว่นร่วมการใชเ้วลาว่างของสตรีวยัท างาน 
ตอนที่ 4 ผลของอายตุ่อรูปแบบการมีส่วนรว่มการใชเ้วลาว่างของสตรีวยัท างาน 
ตอนที่ 5 ความสมัพนัธร์ะหว่างรูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลาว่างกบัรูปแบบการมีส่วนร่วม

การใชเ้วลาว่างของสตรีวยัท างาน   
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ตอนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะหข์อ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามซึ่งเป็นสตรีวัยท างานจ านวน 

400 คน ประกอบดว้ย อายุ สถานภาพ ศาสนา ระดบัการศึกษา อาชีพ จุดมุ่งหมายของการท ากิจกรรม
นนัทนาการ สถานที่ที่ตอ้งการท ากิจกรรมนนัทนาการ และบุคคลที่ท ากิจกรรมนันทนาการดว้ยกันเป็น
ประจ า แสดงในตารางที่ 1 ถึงตารางที่ 8  

ตาราง 1 จ านวนและรอ้ยละของสตรีวยัท างาน จ าแนกตามอายุ (n=400) 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
25 – 28 ปี 112   28.00 
29 – 32 ปี 115   28.75 
33 – 38 ปี 104   26.00 
39 – 60 ปี   69   17.25 

รวม 400 100.00 

 
 จากตารางที่ 1 แสดงจ านวนและรอ้ยละของสตรีวัยท างาน จ าแนกตามอายุ จะเห็นว่า 
สตรีวัยท างานมีช่วงอายุ 25 – 28 รอ้ยละ 28.00 ช่วงอายุ 29 – 32 ปี รอ้ยละ 28.75 ช่วงอายุ 33 – 
38 ปี รอ้ยละ 26.00 และช่วงอาย ุ39 – 60 ปี รอ้ยละ 17.25 

ตาราง 2 จ านวนและรอ้ยละของสตรีวยัท างาน จ าแนกตามสถานภาพ (n=400) 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
โสด 215   53.75 
สมรส 172   43.00 
แยกกนัอยู่    7    1.75 
หย่ารา้ง    6    1.50 

รวม 400 100.00 
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 จากตารางที่ 2 แสดงจ านวนและรอ้ยละของสตรีวยัท างาน จ าแนกตามสถานภาพ จะเห็น
ว่า สตรีวัยท างานประมาณครึ่งหนึ่งยังโสดอยู่ (รอ้ยละ 53.75) รองลงมาคือสมรสแลว้ (รอ้ยละ 
43.00) ส่วนที่ เหลืออีกเล็กน้อยมีสถานภาพแยกกันอยู่และหย่ารา้ง (รอ้ยละ 1.75 และ 1.50 
ตามล าดบั) 

ตาราง 3  จ านวนและรอ้ยละของสตรีวยัท างาน จ าแนกตามศาสนา (n=400) 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พทุธ 373  93.25 
ศรสิต ์   12    3.00 
อิสลาม    4    1.00 
ไม่ตอบ    11    2.75 

รวม 400 100.00 

 
 จากตารางที่ 3 แสดงจ านวนและรอ้ยละของสตรีวยัท างาน จ าแนกตามศาสนา จะเห็นว่า 
สตรีวัยท างานเกือบทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ (รอ้ยละ 93.25) ส่วนที่เหลืออีกเล็กน้อยนับถือ
ศาสนาครสิต ์อิสลามและอื่น ๆ (รอ้ยละ 3.00 1.00 และ 2.75 ตามล าดบั) 

ตาราง 4 จ านวนและรอ้ยละของสตรีวยัท างาน จ าแนกตามระดบัการศึกษา (n=400) 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา    1    0.25 
มธัยมศกึษาตอนปลาย   23    5.75 
ปรญิญาตรี  337   84.25 
ปรญิญาโท   33    8.25 
ปรญิญาเอก    6    1.50 

รวม 400 100.00 

 
 จากตารางที่ 4 แสดงจ านวนและรอ้ยละของสตรีวัยท างาน จ าแนกตามระดับการศึกษา 
จะเห็นว่า สตรีวัยท างานส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี (รอ้ยละ 84.25) ส่วนที่เหลือ
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ส าเร็จการศึกษาระดบัปรญิญาโท มธัยมศึกษาตอนปลาย ปริญญาเอกและประถมศึกษา (รอ้ยละ 
8.25 5.75 1.50 และ 0.25 ตามล าดบั) 

ตาราง 5 จ านวนและรอ้ยละของสตรีวยัท างาน จ าแนกตามอาชีพ (n=400) 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
พนกังานหน่วยงานเอกชน 200   50.00 
ขา้ราชการ พนกังานหน่วยงานรฐัหรือรฐัวิสาหกิจ 116   29.00 
ธุรกิจสว่นตวั คา้ขาย   57   14.25 
รบัจา้งทั่วไป อาชีพอิสระ   19    4.75 
แม่บา้น    4    1.00 
เกษียณ ว่างงาน    2    0.50 
อ่ืน ๆ (พนกังานมหาวิทยาลยัในก ากบัของรฐั  
รบัซือ้ของเก่า) 

   2    0.50 

รวม 400 100.00 

 
 จากตารางที่ 5 แสดงจ านวนและรอ้ยละของสตรีวัยท างาน จ าแนกตามอาชีพ จะเห็นว่า 
สตรีวัยท างานครึ่งหนึ่งเป็นพนักงานหน่วยงานเอกชน (รอ้ยละ 50.00) รองลงมาเป็นขา้ราชการ 
พนักงานหน่วยงานรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ (รอ้ยละ 29.00) และท าธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย (รอ้ยละ 
14.25) 

ตาราง 6 จ านวนและร้อยละของสตรีวัยท างาน จ าแนกตามจุดมุ่งหมายของการเข้าร่วมกิจกรรม
นนัทนาการ (n=400) 

จุดมุ่งหมายของการท ากิจกรรมนันทนาการ* จ านวน ร้อยละ 
เพื่อผ่อนคลาย มีความสขุ 354  42.81 
เพื่อความสนุกสนาน 235  28.41 
เพื่อมีสขุภาพรา่งกายแข็งแรง 216  26.12 
เพื่อแข่งขนักีฬา   22    2.66 

รวม 827 100.00 
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*ตอบไดม้ากกว่า 1 ค าตอบ 
 จากตารางที่ 6 แสดงจ านวนและรอ้ยละของสตรีวัยท างาน จ าแนกตามจุดมุ่งหมายของ
การเขา้ร่วมกิจกรรมนนัทนาการ จะเห็นว่า สตรีวยัท างานเกือบครึง่หนึ่งท ากิจกรรมนนัทนาการเพื่อ
ผ่อนคลาย มีความสุข (รอ้ยละ 42.81) รองลงมาคือ เพื่อความสนุกสนาน และเพื่อมีสุขภาพ
รา่งกายแข็งแรง (รอ้ยละ 28.41 และ 26.12 ตามล าดบั) 

ตาราง 7 จ านวนและร้อยละของสตรีวัยท างาน จ าแนกตามสถานที่ที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม
นนัทนาการ (n=400) 

สถานที่ทีต่้องการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ จ านวน ร้อยละ 
บา้น 161   40.25 
ลานกิจกรรมหรือลานเอนกประสงคข์องเอกชน 125   31.25 
ลานกิจกรรมหรือลานเอนกประสงคข์องราชการ   83   20.75 
ศนูยเ์ยาวชน   19    4.75 
โรงเรียน    3    0.75 
อ่ืน ๆ (สวนสาธารณะ หา้งสรรพสินคา้ ท่ีท างาน 
มหาวิทยาลยั และสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ) 

   5    1.25 

ไม่ตอบ    4    1.00 
รวม 400 100.00 

 
 จากตารางที่ 7 แสดงจ านวนและรอ้ยละของสตรีวยัท างาน จ าแนกตามสถานที่ที่ตอ้งการ
เขา้ร่วมกิจกรรมนันทนาการ จะเห็นว่า สตรีวยัท างานกลุ่มใหญ่ที่สดุ (รอ้ยละ 40.25) ตอ้งการเขา้
รว่มกิจกรรมนนัทนาการที่บา้น รองลงมาคือ ที่ลานกิจกรรมหรือลานเอนกประสงคข์องเอกชน และ
ลานกิจกรรมหรือลานเอนกประสงคข์องราชการ (รอ้ยละ 31.25 และ 20.75 ตามล าดบั) 
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ตาราง 8 จ านวนและรอ้ยละของสตรีวยัท างาน จ าแนกตามบุคคลที่เขา้ร่วมกิจกรรมนนัทนาการดว้ยกนั
เป็นประจ า (n=400) 

บุคคลทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ 
ด้วยกันเป็นประจ า 

จ านวน ร้อยละ 

เพื่อน 201   50.25 
บตุรหลาน  86   21.50 
ญาติพี่นอ้ง  55   13.75 
พ่อแม่  12    3.00 
อ่ืน ๆ (คนเดียว สามี แฟน เพื่อนรว่มงาน ครอบครวั  34    8.50 
ไม่ตอบ  12    3.00 

รวม 400 100.00 

 
 จากตารางที่ 8 แสดงจ านวนและรอ้ยละของสตรีวัยท างาน จ าแนกตามบุคคลที่เขา้ร่วม
กิจกรรมนนัทนาการดว้ยกนัเป็นประจ า จะเห็นว่า สตรีวยัท างานประมาณครึง่หนึ่งเขา้ร่วมกิจกรรม
นันทนาการกับเพื่อน (รอ้ยละ 50.25) รองลงมาคือ กับบุตรหลาน และกับญาติพี่น้อง (รอ้ยละ 
21.50 และ 13.75 ตามล าดบั) 
 
ตอนที ่2 รูปแบบกิจกรรมการใช้เวลาว่างของสตรีวัยท างาน 

ผลการวิเคราะหข์อ้มลูรูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลาว่างของสตรีวยัท างาน แสดงในตารางที่ 9 
ถึงตารางที่ 19 
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ตาราง 9 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับรูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลาว่างของสตรีวยัท างาน 
โดยรวมและรายดา้น (n=400) 

รูปแบบกิจกรรมการใช้เวลาว่าง X S.D. 
ระดับ 

ความต้องการ 
ดา้นกิจกรรมสื่อเทคโนโลยี 3.64 0.79 มาก 
ดา้นกิจกรรมสรา้งความสมัพนัธ ์ 3.49 0.68 มาก 
ดา้นกิจกรรมทางการศึกษา 3.39 0.99 ปานกลาง 
ดา้นกิจกรรมทางศาสนา 3.38 0.84 ปานกลาง 
ดา้นกิจกรรมครอบครวั 3.34 0.75 ปานกลาง 
ดา้นกิจกรรมทางกาย 3.16 0.94 ปานกลาง 
ดา้นกิจกรรมท่องเที่ยว 3.15 0.87 ปานกลาง 
ดา้นกิจกรรมอาสาสมคัร 3.08 0.98 ปานกลาง 
ดา้นกิจกรรมกลางแจง้ 2.80 0.94 ปานกลาง 
ดา้นกิจกรรมทางธรรมชาติ 2.73 0.88 ปานกลาง 

รวม 3.20 0.64 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 9 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับรูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลา

ว่างของสตรีวัยท างาน โดยรวมและรายดา้น พบว่า โดยรวม สตรีวยัท างานตอ้งการกิจกรรมการใชเ้วลา
ว่างในระดับปานกลาง ( ค่าเฉลี่ย 3.20,ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบว่า สตรีวัยท างานตอ้งการกิจกรรมสื่อเทคโนโลยี และกิจกรรมสรา้งความสัมพันธ์ ในระดับมาก ( 
ค่าเฉลี่ย 3.64,ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79  และ 3.49,ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68 ตามล าดับ ) 
และตอ้งการกิจกรรมทางการศึกษา ในระดบัปานกลาง ( ค่าเฉลี่ย 3.39 ,ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.99 
ตามล าดบั )  
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ตาราง 10 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับรูปแบบกิจกรรมการใช้เวลาว่างของสตรีวัย
ท างาน ดา้นกิจกรรมสื่อเทคโนโลยี (n=400) 

รูปแบบกิจกรรมการใช้เวลาว่าง 
ด้านกิจกรรมส่ือเทคโนโลยี X S.D. 

ระดับ 
ความต้องการ 

1. สื่อเครือข่ายสงัคม เช่น Facebook, 
Instragram 

4.02 0.84 มาก 

2. ถ่ายภาพกลอ้งและมือถือ 3.96 0.87 มาก 
3. ชอ้ปป้ิงออนไลน ์ 3.90 0.95 มาก 
4. เกมดิจิทลั เช่น ROV, Pubg 2.69 1.30 ปานกลาง 

รวม 3.64 0.79 มาก 

 
จากตารางที่ 10 แสดงค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดบัรูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลา

ว่างของสตรีวัยท างาน ดา้นกิจกรรมสื่อเทคโนโลยี พบว่า โดยรวม สตรีวัยท างานตอ้งการกิจกรรมสื่อ
เทคโนโลยีในระดับมาก ( ค่าเฉลี่ย 3.64,ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า สตรีวัยท างานตอ้งการสื่อเครือข่ายสงัคม เช่น Facebook, Instragram ถ่ายภาพกลอ้งและมือ
ถือ และช้อปป้ิงออนไลน์ ในระดับมาก ( ค่าเฉลี่ย 4.02,ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.84 3.96,ค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ค่าเฉลี่ย 0.87 และ 3.90,ค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.95 ตามล าดบั)    
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ตาราง 11 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับรูปแบบกิจกรรมการใช้เวลาว่างของสตรีวัย
ท างาน ดา้นกิจกรรมสรา้งความสมัพนัธ ์(n=400) 

รูปแบบกิจกรรมการใช้เวลาว่าง 
ด้านกิจกรรมสร้างความสัมพันธ ์ X S.D. 

ระดับ 
ความต้องการ 

1. พบปะสงัสรรค ์เช่น ชมรม coffee time, 
hang out 

3.90 0.81 มาก 

2. สรา้งความสามคัคีในองคก์ร เช่น 
รบัประทานอาหารกลางวนัร่วมกนั แชร์
เพลงระหว่างท างาน 

3.69 0.82 มาก 

3. เทศกาลส าคญัในออฟฟิศ เช่น วนั
ครสิตม์าส วนัสงกรานต ์

3.47 0.89 มาก 

4. สมัมนา อบรม เช่น walk rally 3.23 0.89 ปานกลาง 
5. เขา้รว่มแข่งขนั เช่น กีฬาสี บอรด์เกม 3.17 1.01 ปานกลาง 

รวม 3.49 0.68 มาก 

 
จากตารางที่ 11 แสดงค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดบัรูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลา

ว่างของสตรีวยัท างาน ดา้นกิจกรรมสรา้งความสมัพันธ ์พบว่า โดยรวม สตรีวยัท างานตอ้งการกิจกรรม
สรา้งความสมัพันธ์ในระดับมาก ( ค่าเฉลี่ย 3.49,ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68 ) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า สตรีวัยท างานต้องการกิจกรรมพบปะสังสรรค์ เช่น ชมรม coffee time, hang out 
กิจกรรมสรา้งความสามคัคีในองคก์ร เช่น รบัประทานอาหารกลางวนัร่วมกัน แชรเ์พลงระหว่างท างาน 
และกิจกรรมเทศกาลส าคัญในออฟฟิศ เช่น วันคริสตม์าส วันสงกรานต ์ในระดับมาก ( ค่าเฉลี่ย 3.90,
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.81 ค่าเฉลี่ย 3.69,ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.82 และค่าเฉลี่ย 3.47,ค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน0.89 ตามล าดบั )    



 61 
 

 

ตาราง 12 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับรูปแบบกิจกรรมการใช้เวลาว่างของสตรีวัย
ท างาน ดา้นกิจกรรมทางการศึกษา  (n=400) 

รูปแบบกิจกรรมการใช้เวลาว่าง 
ด้านกิจกรรมทางการศึกษา X S.D. 

ระดับ 
ความต้องการ 

1. สง่เสรมิบคุลิกภาพและการแต่งกาย 3.67 1.08 มาก 
2. ท าอาหาร ขนม 3.49 1.10 มาก 
3. เทคนิคการดแูลและตกแต่งบา้น 3.26 1.21 ปานกลาง 
4. ดแูลความงาม 3.16 1.35 ปานกลาง 

รวม 3.39 0.99 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 12 แสดงค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดบัรูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลา

ว่างของสตรีวยัท างาน ดา้นกิจกรรมทางการศึกษา พบว่า โดยรวม สตรีวัยท างานตอ้งการกิจกรรมทาง
การศึกษาในระดบัปานกลาง ( ค่าเฉลี่ย 3.39, ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.99 ) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบว่า สตรีวยัท างานตอ้งการกิจกรรมส่งเสริมบุคลิกภาพและการแต่งกาย และการท าอาหาร ขนม 
ในระดับมาก ( ค่าเฉลี่ย 3.67, ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน1.08 และ ค่าเฉลี่ย 3.49,ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน1.10  ตามล าดับ ) และตอ้งการเทคนิคการดูแลและตกแต่งบา้น และการดูแลความงาม ใน
ระดบัปานกลาง ( ค่าเฉลี่ย 3.26 ,ค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.21 )  

ตาราง 13 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับรูปแบบกิจกรรมการใช้เวลาว่างของสตรีวัย
ท างาน ดา้นกิจกรรมทางศาสนา (n=400) 

รูปแบบกิจกรรมการใช้เวลาว่าง 
ด้านกิจกรรมทางศาสนา X S.D. 

ระดับ 
ความต้องการ 

1. ท าบญุ 3.70 0.85 มาก 
2. วนัส าคญัทางศาสนา 3.65 0.92 มาก 
3. ท าความสะอาดวดั 3.30 1.10 ปานกลาง 
4. สนทนาธรรม 3.16 1.03 ปานกลาง 
5. นั่งสมาธิ 3.07 1.08 ปานกลาง 

รวม 3.38 0.84 ปานกลาง 
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จากตารางที่ 13 แสดงค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดบัรูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลา
ว่างของสตรีวัยท างาน ดา้นกิจกรรมทางศาสนา พบว่า โดยรวม สตรีวัยท างานต้องการกิจกรรมทาง
ศาสนาในระดับปานกลาง  ( ค่าเฉลี่ย 3.38,ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.84 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า สตรีวัยท างานตอ้งการกิจกรรมท าบุญ และวันส าคญัทางศาสนา ในระดับมาก ( ค่าเฉลี่ย 3.70,

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.85 และ ค่าฉลี่ย 3.65,ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.92 ตามล าดับ ) และ
ตอ้งการกิจกรรมท าความสะอาดวัด  ในระดับปานกลาง ( ค่าเฉลี่ย 3.30, ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

1.10 )  

ตาราง 14 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับรูปแบบกิจกรรมการใช้เวลาว่างของสตรีวัย
ท างาน ดา้นกิจกรรมครอบครวั (n=400) 

รูปแบบกิจกรรมการใช้เวลาว่าง 
ด้านกิจกรรมครอบครัว X S.D. 

ระดับ 
ความต้องการ 

1. ท าอาหารรว่มกนั 3.82 0.89 มาก 
2. กินขา้ว ดหูนงั ไปเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ 3.82 0.95 มาก 
3. ตกแต่งบา้นและสวน 3.33 0.98 ปานกลาง 
4. บอรด์เกมหรือการด์เกม 2.90 0.99 ปานกลาง 
5. ท าของ DIY 2.85 0.93 ปานกลาง 

รวม 3.34 0.75 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 14 แสดงค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดบัรูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลา

ว่างของสตรีวยัท างาน ดา้นกิจกรรมครอบครวั พบว่า โดยรวม สตรีวยัท างานตอ้งการกิจกรรมครอบครวั
ในระดับปานกลาง ( ค่าเฉลี่ย 3.34, ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.75 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
สตรีวัยท างานตอ้งการกิจกรรมท าอาหารร่วมกัน และกินขา้ว ดูหนัง ไปเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ ในระดับ
มาก ( ค่าเฉลี่ย 3.82,ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89 และ ค่าเฉลี่ย 3.82,ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.95 ตามล าดับ ) และตอ้งการกิจกรรมตกแต่งบา้นและสวน ในระดับปานกลาง ( ค่าเฉลี่ย 3.33 ,ค่า
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.98 )  
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ตาราง 15 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับรูปแบบกิจกรรมการใช้เวลาว่างของสตรีวัย
ท างาน ดา้นกิจกรรมทางกาย (n=400) 

รูปแบบกิจกรรมการใช้เวลาว่าง 
ด้านกิจกรรมทางกาย X S.D. 

ระดับ 
ความต้องการ 

1. วิ่ง 3.68 1.15 มาก 
2. แอโรบิก 3.28 1.42 ปานกลาง 
3. โยคะ 3.13 1.46 ปานกลาง 
4. แบดมินตนั 2.91 1.28 ปานกลาง 
5. ว่ายน า้ 2.80 1.34 ปานกลาง 

รวม 3.16 0.94 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 15 แสดงค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดบัรูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลา

ว่างของสตรีวยัท างาน ดา้นกิจกรรมทางกาย พบว่า โดยรวม สตรีวยัท างานตอ้งการกิจกรรมทางกายใน
ระดับปานกลาง ( ค่าเฉลี่ย 3.16, ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.94 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
สตรีวยัท างานตอ้งการกิจกรรมวิ่ง ในระดับมาก  ( ค่าเฉลี่ย 3.68 ,ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.15 ) และ
ตอ้งการกิจกรรมแอโรบิก  และโยคะ ในระดับปานกลาง ( ค่าเฉลี่ย 3.28,ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน1.15 
ค่าเฉลี่ย 3.13 , ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.42 และ ค่าเฉลี่ย 2.91 ,ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.46 

ตามล าดบั)   

ตาราง 16 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับรูปแบบกิจกรรมการใช้เวลาว่างของสตรีวัย
ท างาน ดา้นกิจกรรมท่องเที่ยว (n=400) 

รูปแบบกิจกรรมการใช้เวลาว่าง 
ด้านกิจกรรมท่องเทีย่ว X S.D. 

ระดับ 
ความต้องการ 

1. เชิงนิเวศน ์ 3.31 0.96 ปานกลาง 
2. เชิงสขุภาพ 3.30 1.03 ปานกลาง 
3. ชมวิถีชีวิตชนบท 3.21 1.00 ปานกลาง 
4. เชิงประวตัิศาสตร ์ 2.98 1.00 ปานกลาง 
5. เชิงเกษตร 2.95 0.99 ปานกลาง 

รวม 3.15 0.87 ปานกลาง 
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  จากตารางที่ 16 แสดงค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดบัรูปแบบกิจกรรม
การใชเ้วลาว่างของสตรีวัยท างาน ดา้นกิจกรรมท่องเที่ยว พบว่า โดยรวม สตรีวัยท างานตอ้งการ
กิจกรรมท่องเที่ยวในระดับปานกลาง ( ค่าเฉลี่ย 3.15,ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.87 ) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า สตรีวัยท างานตอ้งการทุกกิจกรรมในระดับปานกลาง โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยกิจกรรมจากมากไปน้อยไดด้ังนี ้กิจกรรมเชิงนิเวศน ์เชิงสุขภาพ และชมวิถีชีวิตชนบท  (  
ค่าเฉลี่ย 3.31,ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.96  ค่าเฉลี่ย 3.30,ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.03 
และ ค่าเฉลี่ย 3.21,ค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.00 ตามล าดบั )  

ตาราง 17 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับรูปแบบกิจกรรมการใช้เวลาว่างของสตรีวัย
ท างาน ดา้นกิจกรรมอาสาสมคัร (n=400) 

รูปแบบกิจกรรมการใช้เวลาว่าง 
ด้านกิจกรรมอาสาสมัคร X S.D. 

ระดับ 
ความต้องการ 

1. ผูด้อ้ยโอกาส 3.33 1.08 ปานกลาง 
2. ผูส้งูอายุ 3.24 1.08 ปานกลาง 
3. รณรงคเ์พื่อสงัคม 2.91 1.08 ปานกลาง 
4. อ่านหนงัสือเสียง 2.83 1.06 ปานกลาง 

รวม 3.08 0.98 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 17 แสดงค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดบัรูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลา

ว่างของสตรีวัยท างาน ด้านกิจกรรมอาสาสมัคร พบว่า โดยรวม สตรีวัยท างานต้องการกิจกรรม
อาสาสมคัรในระดับปานกลาง ( ค่าเฉลี่ย 3.08,ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.98 ) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบว่า สตรีวัยท างานตอ้งการทุกกิจกรรมในระดับปานกลาง โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยกิจกรรมจาก
มากไปนอ้ยไดด้ังนี ้กิจกรรมผูด้อ้ยโอกาส ผูสู้งอายุ รณรงคเ์พื่อสังคมและอ่านหนังสือเสียง ( ค่าเฉลี่ย 
3.33,ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.08  , ค่าเฉลี่ย 3.24,ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.08, ค่าเฉลี่ย 2.91,ค่า
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน1.08 และ ค่าเฉลี่ย 2.83,ค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.06 ตามล าดบั )  
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ตาราง 18 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับรูปแบบกิจกรรมการใช้เวลาว่างของสตรีวัย
ท างาน ดา้นกิจกรรมกลางแจง้ (n=400) 

รูปแบบกิจกรรมการใช้เวลาว่าง 
ด้านกิจกรรมกลางแจ้ง X S.D. 

ระดับ 
ความต้องการ 

1. สวนสนกุ 3.11 1.12 ปานกลาง 
2. ป่ันจกัรยาน 2.93 1.15 ปานกลาง 
3. ค่ายพกัแรม 2.68 1.11 ปานกลาง 
4. พายเรือ 2.64 1.10 ปานกลาง 
5. เดินป่า 2.63 1.08 ปานกลาง 

รวม 2.80 0.94 ปานกลาง 

  
จากตารางที่ 18 แสดงค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดบัรูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลา

ว่างของสตรีวยัท างาน ดา้นกิจกรรมกลางแจง้ พบว่า โดยรวม สตรีวยัท างานตอ้งการกิจกรรมกลางแจง้
ในระดับปานกลาง ( ค่าเฉลี่ย 2.80,ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.94 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
สตรีวัยท างานตอ้งการทุกกิจกรรมในระดับปานกลาง โดยเรียงล าดบักิจกรรมจากค่าเฉลี่ยมากไปนอ้ย
ได้ดังนี ้ สวนสนุก ป่ันจักรยาน ค่ายพักแรม พายเรือและเดินป่า ( ค่าเฉลี่ย 3.11,ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน1.12 ,ค่าเฉลี่ย 2.93,ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.15, ค่าเฉลี่ย 2.68,ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

1.11, ค่าเฉลี่ย 2.64,ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน1.10 และ ค่าเฉลี่ย 2.63,ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.08 
ตามล าดบั )  
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ตาราง 19 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับรูปแบบกิจกรรมการใช้เวลาว่างของสตรีวัย
ท างาน ดา้นกิจกรรมทางธรรมชาติ (n=400) 

รูปแบบกิจกรรมการใช้เวลาว่าง 
ด้านกิจกรรมทางธรรมชาติ X S.D. 

ระดับ 
ความต้องการ 

1. กิจกรรมทางทะเล 3.23 1.14 ปานกลาง 
2. ปลกูตน้ไม ้ 2.93 1.08 ปานกลาง 
3. ลอ่งแพ 2.74 1.11 ปานกลาง 
4. ตกปลาและตกหมกึ 2.45 1.03 ปานกลาง 
5. สอ่งนก 2.30 0.95 ปานกลาง 

รวม 2.73 0.88 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 19 แสดงค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดบัรูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลา

ว่างของสตรีวัยท างาน ดา้นกิจกรรมทางธรรมชาติ พบว่า โดยรวม สตรีวยัท างานตอ้งการกิจกรรมทาง
ธรรมชาติในระดบัปานกลาง ( ค่าเฉลี่ย 2.73 , ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.88 ) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบว่า สตรีวัยท างานตอ้งการทุกกิจกรรมในระดับปานกลาง โดยเรียงล าดับกิจกรรมจากค่าเฉลี่ย
มากไปนอ้ยไดด้งันี ้กิจกรรมทางทะเล ปลูกตน้ไม ้ล่องแพ ตกปลา ตกหมึกและส่องนก ( ค่าเฉลี่ย 3.23,

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน1.14, ค่าเฉลี่ย  2.93,ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.08 , ค่าเฉลี่ย 2.74,ค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน1.11 , ค่าเฉลี่ย 2.45 , ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.03 และ ค่าเฉลี่ย 2.30 , ค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.95 ตามล าดบั )  
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ตอนที ่3 รูปแบบการมีส่วนร่วมการใช้เวลาว่างของสตรีวัยท างาน 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบการมีส่วนร่วมการใช้เวลาว่างของสตรีวัยท างาน แสดงใน

ตารางที่ 20 ถึงตารางที่ 26 

ตาราง 20 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดบัการมีส่วนร่วมเก่ียวกบัรูปแบบการมีส่วนร่วมการ
ใชเ้วลาว่างของสตรีวยัท างาน โดยรวมและรายดา้น (n=400) 

รูปแบบการมีส่วนร่วมการใช้เวลาว่าง 
 X S.D. 

ระดับ 
การมีส่วนร่วม 

ดา้นความพงึพอใจ 3.84 0.52 มาก 
ดา้นความสนใจ 3.78 0.52 มาก 
ดา้นความเขม้ขน้ 3.72 0.57 มาก 
ดา้นความส าคญั 3.61 0.57 มาก 
ดา้นการมีความหมายกบัชีวิต 3.41 0.60 มาก 
ดา้นการเป็นศนูยก์ลางของชีวิต 3.26 0.67 ปานกลาง 

รวม 3.61 0.51 มาก 

 
จากตารางที่ 20 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการมีส่วนร่วมเก่ียวกับ

รูปแบบการมีส่วนร่วมการใชเ้วลาว่างของสตรีวัยท างาน โดยรวมและรายดา้น พบว่า โดยรวม สตรีวัย
ท างานเห็นด้วยมาก กับรูปแบบการมีส่วนร่วมการใชเ้วลาว่างของสตรีวัยท างาน ( ค่าเฉลี่ย 3.61,ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.51 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า สตรีวยัท างานเห็นดว้ยมาก รูปแบบ
การมีส่วนร่วมการใชเ้วลาว่างของสตรีวยัท างาน ดา้นความพึงพอใจ ( ค่าเฉลี่ย 3.84 , ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.52 ) ดา้นความสนใจ ( ค่าเฉลี่ย 3.78 , ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 ) ดา้นความเขม้ขน้ ( 
ค่าเฉลี่ย 3.72 , ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57 ) ดา้นความส าคัญ ( ค่าเฉลี่ย 3.61, ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.57 ) และดา้นการมีความหมายกบัชีวิต ( ค่าเฉลี่ย 3.41 , ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57 ) 
และเห็นด้วยปานกลางกับรูปแบบการมีส่วนร่วมการใช้เวลาว่าง ด้านการเป็นศูนย์กลางของชีวิต ( 
ค่าเฉลี่ย 3.26 , ค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 )  
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ตาราง 21 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดบัการมีส่วนร่วมเก่ียวกบัรูปแบบการมีส่วนร่วมการ
ใชเ้วลาว่างของสตรีวยัท างาน ดา้นความพงึพอใจ (n=400) 

รูปแบบการมีส่วนร่วมการใช้เวลาว่าง 
 ด้านความพึงพอใจ X S.D. 

ระดับ 
การมีส่วนร่วม 

1. กิจกรรมการใชเ้วลาว่างที่ชื่นชอบสรา้ง
ความสขุใหแ้ก่ฉนั 

4.04 0.56 มาก 

2. หลงัจากเสรจ็สิน้กิจกรรมการใชเ้วลาว่าง ฉนั
จะรูส้กึพงึพอใจและไดร้บัการเติมเต็มชีวิต 

3.95 0.65 มาก 

3. ฉนัสามารถก าหนดขอบเขตและรูปแบบการ
ใชเ้วลาว่างได ้

3.88 0.71 มาก 

4. ฉนัมีความภมูิใจในกิจกรรมการใชเ้วลาว่างที่
ไดเ้ขา้รว่ม 

3.51 0.77 มาก 

รวม 3.84 0.52 มาก 

 
จากตารางที่ 21 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการมีส่วนร่วมเก่ียวกับ

รูปแบบการมีส่วนร่วมการใชเ้วลาว่างของสตรีวัยท างาน ดา้นความพึงพอใจ พบว่า โดยรวม สตรีวัย
ท างานเห็นดว้ยมากกับรูปแบบการมีส่วนร่วมการใชเ้วลาว่าง ดา้นความพึงพอใจ ( ค่าเฉลี่ย 3.84 , ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.52 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า สตรีวัยท างานเห็นดว้ยมากกับทุกขอ้ 
โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยความคิดเห็นจากมากไปน้อยได้ดังนี ้กิจกรรมการใชเ้วลาว่างที่ชื่นชอบสรา้ง
ความสขุใหแ้ก่ฉัน ( ค่าเฉลี่ย  4.04 ,  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.56  ) หลงัจากเสร็จสิน้กิจกรรมการใช้
เวลาว่าง ฉันจะรูส้ึกพึงพอใจและได้รบัการเติมเต็มชีวิต ( ค่าเฉลี่ย 3.95 , ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.65 ) ฉันสามารถก าหนดขอบเขตและรูปแบบการใช้เวลาว่างได้ ( ค่าเฉลี่ย 3.88 , ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.71 ) และฉันมีความภูมิใจในกิจกรรมการใชเ้วลาว่างที่ไดเ้ขา้ร่วม ( ค่าเฉลี่ย 3.51 , ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.77 )  
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ตาราง 22 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดบัการมีส่วนร่วมเก่ียวกบัรูปแบบการมีส่วนร่วมการ
ใชเ้วลาว่างของสตรีวยัท างาน ดา้นความสนใจ (n=400) 

รูปแบบการมีส่วนร่วมการใช้เวลาว่าง 
 ด้านความสนใจ X S.D. 

ระดับ 
การมีส่วนร่วม 

1. รูปแบบการมีส่วนรว่มการใชเ้วลาว่าง ที่ชื่น
ชอบ เป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงความปรารถนา
ของตนเอง 

4.18 0.78 มาก 

2. รูปแบบการมีส่วนรว่มการใชเ้วลาว่าง ที่ชื่น
ชอบ เป็นสิ่งที่คุม้ค่ากบัเวลาที่เสียไป 

4.16 0.74 มาก 

3. โดยปกติฉนัตอ้งการทราบรายละเอียด
เก่ียวกบักิจกรรมใชเ้วลาว่างที่ชื่นชอบ 

3.43 0.74 มาก 

4. ฉนัฝึกฝนทกัษะที่จ  าเป็นเพื่อปรบัปรุงการ
ปฏิบติักิจกรรมการใชเ้วลาว่างของตนเอง 

3.33 0.74 ปานกลาง 

รวม 3.78 0.52 มาก 

 
จากตารางที่ 22 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการมีส่วนร่วมเก่ียวกับ

รูปแบบการมีส่วนร่วมการใชเ้วลาว่างของสตรีวยัท างาน ดา้นความสนใจ พบว่า โดยรวม สตรีวยัท างาน
เห็นดว้ยกับกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง ดา้นความสนใจในระดับมาก ( ค่าเฉลี่ย 3.78 , ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  0.52 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า สตรีวยัท างานเห็นดว้ยมากกบัรูปแบบการมีส่วนร่วม
การใชเ้วลาว่างที่ชื่นชอบ เป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงความปรารถนาของตนเอง ( ค่าเฉลี่ย 4.18 , ค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78 ) รูปแบบการมีส่วนร่วมการใชเ้วลาว่างที่ชื่นชอบเป็นสิ่งที่คุม้ค่ากบัเวลาที่เสีย
ไป ( ค่าเฉลี่ย 4.16 , ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74 ) และโดยปกติฉันต้องการทราบรายละเอียด
เก่ียวกับกิจกรรมใชเ้วลาว่างที่ชื่นชอบ ( ค่าเฉลี่ย 3.43 , ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74 ) และเห็นดว้ย
ปานกลางกับฉันฝึกฝนทักษะที่จ  าเป็นเพื่อปรบัปรุงการปฏิบัติกิจกรรมการใช้เวลาว่างของตนเอง ( 
ค่าเฉลี่ย 3.33 , ค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74 )  
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ตาราง 23 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดบัการมีส่วนร่วมเก่ียวกบัรูปแบบการมีส่วนร่วมการ
ใชเ้วลาว่างของสตรีวยัท างาน ดา้นความเขม้ขน้ (n=400) 

รูปแบบการมีส่วนร่วมการใช้เวลาว่าง 
 ด้านความเข้มข้น X S.D. 

ระดับ 
การมีส่วนร่วม 

1. การเลือกท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่าง สง่ผล
ใหเ้กิดความอิสระในชีวิต 

3.99 0.65 มาก 

2. กิจกรรมการใชเ้วลาว่างที่ไดท้ านัน้สรา้ง
ความประทบัใจใหแ้ก่ฉนั 

3.95 0.60 มาก 

3. กิจกรรมการใชเ้วลาว่างที่ชื่นชอบ ช่วยให้
คน้พบหลายสิ่งเก่ียวกบัตนเอง 

3.53 0.77 มาก 

4. ฉนัคาดหวงัที่จะไดร้บัประโยชนจ์ากรูปแบบ
การมีสว่นรว่มการใชเ้วลาว่างที่ชื่นชอบ 

3.41 0.80 มาก 

รวม 3.72 0.57 มาก 

 
 จากตารางที่ 23 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการมีส่วนร่วมเก่ียวกับ
รูปแบบการมีส่วนร่วมการใชเ้วลาว่างของสตรีวยัท างาน ดา้นความเขม้ขน้ พบว่า โดยรวม สตรีวัย
ท างานเห็นดว้ยกับกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง ดา้นความเขม้ขน้ในระดับมาก (  ค่าเฉลี่ย 3.72 , ค่า
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.57 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า สตรีวยัท างานเห็นดว้ยมากกบัทุก
ขอ้ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยความคิดเห็นจากมากไปนอ้ยไดด้ังนี ้การเลือกท ากิจกรรมการใชเ้วลา
ว่าง ส่งผลใหเ้กิดความอิสระในชีวิต ( ค่าเฉลี่ย 3.99 , ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65 ) กิจกรรม
การใช้เวลาว่างที่ได้ท านั้นสร้างความประทับใจให้แก่ฉัน (  ค่าเฉลี่ย 3.95 , ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.60 ) กิจกรรมการใช้เวลาว่างที่ชื่นชอบ ช่วยให้ค้นพบหลายสิ่งเก่ียวกับตนเอง ( 
ค่าเฉลี่ย 3.53 , ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.77 ) และฉันคาดหวงัที่จะไดร้บัประโยชนจ์ากรูปแบบ
การมีสว่นรว่มการใชเ้วลาว่างที่ชื่นชอบ ( ค่าเฉลี่ย 3.41 , ค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80 )   
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ตาราง 24 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดบัการมีส่วนร่วมเก่ียวกบัรูปแบบการมีส่วนร่วมการ
ใชเ้วลาว่างของสตรีวยัท างาน ดา้นความส าคญั (n=400) 

รูปแบบการมีส่วนร่วมการใช้เวลาว่าง 
 ด้านความส าคัญ X S.D. 

ระดับ 
การมีส่วนร่วม 

1. ฉนัสามารถก าหนดทางเลือกส าหรบั   การใช้
เวลาว่างได ้

3.86 0.70 มาก 

2. ฉนัแบ่งเวลาอย่างเพียงพอที่จะมีสว่นรว่มใน
กิจกรรมการใชเ้วลาว่างที่ชื่นชอบ 

3.86 0.72 มาก 

3. กิจกรรมการใชเ้วลาว่างเป็นสว่นหนึ่งของ
ไลฟ์สไตลข์องฉนั 

3.46 0.78 มาก 

4. แมว้่าฉนัจะมีงานที่ยุ่ง แต่ก็ยงัคงเขา้รว่ม
กิจกรรมการใชเ้วลาว่าง 

3.25 0.76 ปานกลาง 

รวม 3.61 0.57 มาก 

 
จากตารางที่ 24 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการมีส่วนร่วมเก่ียวกับ

รูปแบบการมีส่วนร่วมการใช้เวลาว่างของสตรีวัยท างาน ด้านความส าคัญ พบว่า โดยรวม สตรีวัย
ท างานเห็นด้วยกับกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง ดา้นความส าคัญในระดับมาก ( ค่าเฉลี่ย 3.61 , ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า สตรีวยัท างานเห็นดว้ยมากกับฉันสามารถ
ก าหนดทางเลือกส าหรบัการใชเ้วลาว่างได ้และฉันแบ่งเวลาอย่างเพียงพอที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การใชเ้วลาว่างที่ชื่นชอบ ( ค่าเฉลี่ย 3.86 , ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 ) และกิจกรรมการใชเ้วลา
ว่างเป็นสว่นหนึ่งของไลฟ์สไตลข์องฉัน ( ค่าเฉลี่ย 3.86 , ค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.72 ) และเห็นดว้ย
ปานกลางกบัแมว้่าฉันจะมีงานที่ยุ่ง แต่ก็ยงัคงเขา้ร่วมกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง ( ค่าเฉลี่ย 3.25 , ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76 )   
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ตาราง 25 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดบัการมีส่วนร่วมเก่ียวกบัรูปแบบการมีส่วนร่วมการ
ใชเ้วลาว่างของสตรีวยัท างาน ดา้นการมีความหมายกบัชีวิต  (n=400) 

รูปแบบการมีส่วนร่วมการใช้เวลาว่าง 
 ด้านการมีความหมายกับชีวิต X S.D. 

ระดับ 
การมีส่วนร่วม 

1. กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท าใหฉ้นัไดส้มัผสัถึง
คณุค่าในตนเอง 

3.93 0.68 มาก 

2. ฉนัไดแ้สดงออกถึงตวัตนของตนเองเมื่อได้
ท ากิจกรรมที่ชื่นชอบ 

3.47 0.78 มาก 

3. ฉนัรูส้กึขาดรสชาติในชีวิต หากไม่ไดเ้ขา้รว่ม
กิจกรรมการใชเ้วลาที่ชื่นชอบ 

3.28 0.76 ปานกลาง 

4. ฉนัไม่ทราบว่าจะท าอะไรหากไม่ไดเ้ขา้รว่ม
กิจกรรมการใชเ้วลาว่าง 

2.95 0.94 ปานกลาง 

รวม 3.41 0.60 มาก 

 
จากตารางที่ 25 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการมีส่วนร่วมเก่ียวกับ

รูปแบบการมีส่วนร่วมการใชเ้วลาว่างของสตรีวยัท างาน ดา้นการมีความหมายกับชีวิต พบว่า โดยรวม 
สตรีวัยท างานเห็นด้วยกับกิจกรรมการใช้เวลาว่าง ด้านการมีความหมายกับชีวิตในระดับมาก ( 
ค่าเฉลี่ย 3.41 , ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.60 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า สตรีวัยท างานเห็น
ดว้ยมากกับกิจกรรมการใช้เวลาว่างท าให้ฉันได้สัมผัสถึงคุณค่าในตนเอง ( ค่าเฉลี่ย 3.93 , ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68 ) และฉันได้แสดงออกถึงตัวตนของตนเองเมื่อได้ท ากิจกรรมที่ชื่นชอบ ( 
ค่าเฉลี่ย 3.47 , ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78 ) และเห็นดว้ยปานกลางกับฉันรูส้ึกขาดรสชาติในชีวิต 
หากไม่ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการใชเ้วลาที่ชื่นชอบ ( ค่าเฉลี่ย 3.28 , ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76 ) และ
ฉันไม่ทราบว่าจะท าอะไรหากไม่ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง ( ค่าเฉลี่ย 2.95 , ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.94 )  
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ตาราง 26 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดบัการมีส่วนร่วมเก่ียวกบัรูปแบบการมีส่วนร่วมการ
ใชเ้วลาว่างของสตรีวยัท างาน ดา้นการเป็นศนูยก์ลางของชีวิต (n=400) 

รูปแบบการมีส่วนร่วมการใช้เวลาว่าง 
 ด้านการเป็นศูนยก์ลางของชีวิต X S.D. 

ระดับ 
การมีส่วนร่วม 

5. ส าหรบักิจกรรมการใชเ้วลาว่างที่ชื่นชอบ ฉนั
พรอ้มที่จะเขา้รว่มกิจกรรมดว้ยความสมคัร
ใจ 

3.45 0.75 มาก 

6. ฉนัชอบท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่าง แมต้อ้ง
ใชค้วามพยายามในการจดัการเวลา 

3.36 0.78 ปานกลาง 

7. ฉนัรูส้กึว่าตอ้งรบัผิดชอบกบักิจกรรมที่
ตอ้งการมีสว่นรว่มในการใชเ้วลาว่าง 

3.30 0.78 ปานกลาง 

8. ฉนัจะทุ่มเทการใชเ้วลาว่างที่ตนเองชื่นชอบ
ใหเ้ป็นผูเ้ชี่ยวชาญในดา้นนัน้ ๆ  

2.94 1.00 ปานกลาง 

รวม 3.26 0.67 ปานกลาง 

 
 จากตารางที่ 26 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการมีส่วนร่วมเก่ียวกับ 

รูปแบบการมีส่วนร่วมการใชเ้วลาว่างของสตรีวัยท างาน ดา้นการเป็นศูนยก์ลางของชีวิต พบว่า 
โดยรวม สตรีวัยท างานเห็นดว้ยกับกิจกรรมการใช้เวลาว่าง ด้านการเป็นศูนยก์ลางของชีวิตใน
ระดับปานกลาง ( ค่าเฉลี่ย 3.26 , ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า สตรีวัยท างานเห็นดว้ยมากกับส าหรบักิจกรรมการใชเ้วลาว่างที่ชื่นชอบ ฉันพรอ้มที่จะเขา้
ร่วมกิจกรรมดว้ยความสมัครใจ ( ค่าเฉลี่ย 3.45 , ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 ) และเห็นดว้ย
ปานกลางกับฉันชอบท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่าง แมต้อ้งใชค้วามพยายามในการจัดการเวลา ( 
ค่าเฉลี่ย 3.36 , ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78 ) ฉันรูส้ึกว่าตอ้งรบัผิดชอบกบักิจกรรมที่ตอ้งการมี
สว่นรว่มในการใชเ้วลาว่าง ( ค่าเฉลี่ย 3.30 , ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78 ) และฉันจะทุ่มเทการ
ใช้เวลาว่างที่ตนเองชื่นชอบให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ ( ค่าเฉลี่ย 2.94 , ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 1.00 )   
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ตอนที ่4 ผลของอายุต่อรูปแบบการมีส่วนร่วมการใช้เวลาว่างของสตรีวัยท างาน 
ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการมีส่วนร่วมการ

ใชเ้วลาว่าง ของสตรีวยัท างานที่มีอายแุตกต่างกนั แสดงในตารางที่ 27 ถึงตารางที่ 49 

ตาราง 27 ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการมีส่วนร่วมการ
ใชเ้วลาว่างดา้นความพงึพอใจ ของสตรีวยัท างาน  ที่มีอายแุตกต่างกนั  (n=400) 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p 
กิจกรรมการใชเ้วลาว่างที่ชื่นชอบสรา้งความสขุใหแ้ก่ฉนั 
ระหว่างกลุม่      0.927    3 0.309 0.982 .401 
ภายในกลุม่ 124.583 396 0.315   
รวม 125.510 399    

หลงัจากเสรจ็สิน้กิจกรรมการใชเ้วลาว่าง ฉนัจะรูส้ึกพงึพอใจและไดร้บัการเติมเต็มชีวิต 
ระหว่างกลุม่     0.860    3 0.287 0.687 .561 
ภายในกลุม่ 165.238 396 0.417   
รวม 166.098 399    

ฉนัสามารถก าหนดขอบเขตและรูปแบบการใชเ้วลาว่างได ้
ระหว่างกลุม่     3.160    3 1.053 2.130 .096 
ภายในกลุม่ 195.838 396 0.495   
รวม 198.998 399    

ฉนัมีความภมูิใจในกิจกรรมการใชเ้วลาว่างที่ไดเ้ขา้รว่ม 
ระหว่างกลุม่     8.990    3 2.997 5.228* .002 
ภายในกลุม่ 227.000 396 0.573   
รวม 235.990 399    

รวมดา้นความพงึพอใจ      
ระหว่างกลุม่     1.829    3 0.610 2.267 .080 
ภายในกลุม่ 106.498 396 0.269   
รวม 108.328 399    

*p ≤ 0.05 
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 จากตารางที่ 27 แสดงผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเก่ียวกับ
รูปแบบการมีส่วนร่วมการใช้เวลาว่างด้านความพึงพอใจโดยรวม ของสตรีวัยท างานที่มีอายุ
แตกต่างกนั พบว่า สตรีวยัท างานที่มีอายุต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการมีสว่นรว่มการ
ใชเ้วลาว่างดา้นความพึงพอใจโดยรวม ไม่แตกต่างกนั แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า สตรีวัย
ท างานที่มีอายุต่างกนั มีความคิดเห็นในขอ้ ฉนัมีความภมูิใจในกิจกรรมการใชเ้วลาว่างที่ไดเ้ขา้รว่ม 
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในขอ้ ฉันมีความภูมิใจในกิจกรรมการใชเ้วลาว่างที่
ไดเ้ขา้รว่ม ของสตรีวยัท างานที่มีอายแุตกต่างกนั เป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD แสดงในตารางที่ 31 

ตาราง 28 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในขอ้ ฉันมีความภูมิใจในกิจกรรมการใชเ้วลาว่างที่
ไดเ้ขา้รว่ม ของสตรีวยัท างานที่มีอายแุตกต่างกนั เป็นรายคู่ ดว้ยวิธี LSD (n=400) 

อายุ X 
อายุ 

25 – 28 ปี 29 – 32 ปี 33 – 38 ปี 39 – 61 ปี 
25 – 28 ปี 3.71 - 0.29*  0.37*  0.14 
29 – 32 ปี 3.42  -0.29* - 0.08 -0.15 
33 – 38 ปี 3.34  -0.37* -0.08 - -0.23 
39 – 60 ปี 3.57 -0.14 0.15 0.23 - 

*p ≤ 0.05 
 
 จากตารางที่ 28 จะเห็นว่าสตรีวยัท างานที่มีอายุ 25 – 28 ปี อายุ 29 – 32 ปี อาย ุ33 – 38 
ปี และอายุ 39 – 60 ปี มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในขอ้ ฉันมีความภูมิใจในกิจกรรมการใชเ้วลาว่างที่
ไดเ้ขา้ร่วม เท่ากบั 3.71 3.42 3.34 และ 3.57 ตามล าดบั ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็น
เป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD พบว่า สตรีวยัท างานที่มีอายุ 25 – 28 ปี มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในขอ้ ฉนัมี
ความภูมิใจในกิจกรรมการใชเ้วลาว่างที่ไดเ้ขา้รว่ม มากกว่าสตรีวยัท างานที่มีอายุ 29 – 32 ปี และ 
อาย ุ33 – 38 ปี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
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ตาราง 29 ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการมีส่วนร่วมการ
ใชเ้วลาว่างดา้นความสนใจ ของสตรีวยัท างานที่มีอายแุตกต่างกนั (n=400) 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p 
รูปแบบการมีส่วนรว่มการใชเ้วลาว่างที่ชื่นชอบ เป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงความปรารถนาของตนเอง 
ระหว่างกลุม่    0.525   3 0.175 0.284 .837 
ภายในกลุม่ 243.872 396 0.616   
รวม 244.397 399    

รูปแบบการมีส่วนรว่มการใชเ้วลาว่างที่ชื่นชอบ เป็นสิ่งที่คุม้ค่ากบัเวลาท่ีเสียไป 
ระหว่างกลุม่    1.069    3 0.356 0.655 .580 
ภายในกลุม่ 215.368 396 0.544   
รวม 216.438 399    

โดยปกติฉนัตอ้งการทราบรายละเอียดเก่ียวกบักิจกรรมใชเ้วลาว่างที่ชื่นชอบ 
ระหว่างกลุม่    7.001    3 2.334 4.424* .004 
ภายในกลุม่ 208.896 396 0.528   
รวม 215.897 399    

ฉนัฝึกฝนทกัษะที่จ  าเป็นเพื่อปรบัปรุงการปฏิบติักิจกรรมการใชเ้วลาว่างของตนเอง 
ระหว่างกลุม่    6.581    3 2.194 4.055* .007 
ภายในกลุม่ 214.197 396 0.541   
รวม 220.778 399    

รวมดา้นความสนใจ      
ระหว่างกลุม่    2.109    3 .703 2.592 .052 
ภายในกลุม่ 107.391 396 .271   
รวม 109.500 399    

  
 จากตารางที่ 29 แสดงผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเก่ียวกับ
รูปแบบการมีส่วนร่วมการใชเ้วลาว่างดา้นความสนใจโดยรวม ของสตรีวยัท างานที่มีอายุแตกต่าง
กนั พบว่า สตรีวยัท างานที่มีอายุต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการมีส่วนร่วมการใชเ้วลา
ว่างดา้นความสนใจโดยรวม ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า สตรีวยัท างานที่มี



 77 
 

 

อายุต่างกัน มีความคิดเห็นในขอ้ โดยปกติฉันตอ้งการทราบรายละเอียดเก่ียวกบักิจกรรมใชเ้วลา
ว่างที่ชื่นชอบ และในขอ้ ฉันฝึกฝนทักษะที่จ  าเป็นเพื่อปรบัปรุงการปฏิบติักิจกรรมการใชเ้วลาว่าง
ของตนเอง แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 
 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในข้อ โดยปกติฉันตอ้งการทราบรายละเอียด
เก่ียวกบักิจกรรมใชเ้วลาว่างที่ชื่นชอบ ของสตรีวยัท างานที่มีอายแุตกต่างกนั เป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD 
แสดงในตารางที่ 30 

ตาราง 30 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในข้อ โดยปกติฉันต้องการทราบรายละเอียด
เก่ียวกบักิจกรรมใชเ้วลาว่างที่ชื่นชอบ ของสตรีวยัท างานที่มีอายแุตกต่างกนั เป็นรายคู่ ดว้ยวิธี LSD 

อายุ X 
อายุ 

25 – 28 ปี 29 – 32 ปี 33 – 38 ปี 39 – 60 ปี 
25 – 28 ปี 3.63 - 0.28*   0.25*  0.34* 
29 – 32 ปี 3.35 -0.28* - -0.03 0.06 
33 – 38 ปี 3.38 -0.25*  0.03 - 0.09 
39 – 60 ปี 3.29 -0.34* -0.06 -0.09 - 

*p ≤ 0.05 
 
 จากตารางที่ 30 จะเห็นว่าสตรีวยัท างานที่มีอายุ 25 – 28 ปี อายุ 29 – 32 ปี อาย ุ33 – 38 
ปี และอายุ 39 – 60 ปี มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในข้อ โดยปกติฉันต้องการทราบรายละเอียด
เก่ียวกับกิจกรรมใช้เวลาว่างที่ชื่นชอบ เท่ากับ 3.63 3.35 3.38 และ 3.29 ตามล าดับ ผลการ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD พบว่า สตรีวยัท างานที่มีอายุ 25 – 28 ปี 
มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในขอ้ โดยปกติฉันตอ้งการทราบรายละเอียดเก่ียวกบักิจกรรมใชเ้วลาว่างที่
ชื่นชอบ มากกว่าสตรีวัยท างานที่มีอายุ 29 – 32 ปี อายุ 33 – 38 ปี และอายุ 39 - 60 อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
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ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในขอ้ ฉันฝึกฝนทักษะที่จ  าเป็นเพื่อปรบัปรุงการปฏิบัติ
กิจกรรมการใชเ้วลาว่างของตนเอง ของสตรีวัยท างานที่มีอายุแตกต่างกัน เป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD 
แสดงในตารางที่ 34 

ตาราง 31 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในขอ้ ฉันฝึกฝนทักษะที่จ  าเป็นเพื่อปรับปรุงการ
ปฏิบัติกิจกรรมการใชเ้วลาว่างของตนเอง ของสตรีวัยท างานที่มีอายุแตกต่างกัน เป็นรายคู่ ด้วยวิธี 
LSD (n=400) 

อายุ X 
อายุ 

25 – 28 ปี 29 – 32 ปี 33 – 38 ปี 39 – 60 ปี 
25 – 28 ปี 3.54 -  0.31*   0.26*   0.28* 
29 – 32 ปี 3.23 -0.31* - -0.05 -0.03 
33 – 38 ปี 3.28 -0.26* 0.05 -  0.02 
39 – 60 ปี 3.26 -0.28* 0.03 -0.02 - 

*p ≤ 0.05 
 
 จากตารางที่ 31 จะเห็นว่าสตรีวยัท างานที่มีอายุ 25 – 28 ปี อายุ 29 – 32 ปี อาย ุ33 – 38 
ปี และอายุ 39 – 60 ปี มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในข้อ ฉันฝึกฝนทักษะที่จ  าเป็นเพื่อปรบัปรุงการ
ปฏิบัติกิจกรรมการใชเ้วลาว่างของตนเอง เท่ากับ 3.54 3.23 3.28 และ 3.26 ตามล าดับ ผลการ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD พบว่า สตรีวยัท างานที่มีอายุ 25 – 28 ปี 
มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในขอ้ ฉันฝึกฝนทกัษะที่จ  าเป็นเพื่อปรบัปรุงการปฏิบติักิจกรรมการใชเ้วลา
ว่างของตนเอง มากกว่าสตรีวยัท างานที่มีอายุ 29 – 32 ปี อายุ 33 – 38 ปี และอายุ 39 - 60 อย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
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ตาราง 32 ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการมีส่วนร่วมการ
ใชเ้วลาว่างดา้นความเขม้ขน้ ของสตรีวยัท างานที่มีอายุแตกต่างกนั  (n=400) 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p 
การเลือกท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่าง สง่ผลใหเ้กิดความอิสระในชีวิต 
ระหว่างกลุม่    2.020    3 0.673 1.579 .194 
ภายในกลุม่ 168.917 396 0.427   
รวม 170.938 399    

กิจกรรมการใชเ้วลาว่างที่ไดท้ านัน้สรา้งความประทบัใจใหแ้ก่ฉนั 
ระหว่างกลุม่    1.326    3 0.442 1.243 .294 
ภายในกลุม่ 140.772 396 0.355   
รวม 142.098 399    

กิจกรรมการใชเ้วลาว่างที่ชื่นชอบ ช่วยใหค้น้พบหลายสิ่งเก่ียวกบัตนเอง 
ระหว่างกลุม่    2.138    3 0.713 1.199 .310 
ภายในกลุม่ 235.439 396 0.595   
รวม 237.578 399    

ฉนัคาดหวงัที่จะไดร้บัประโยชนจ์ากรูปแบบการมีสว่นรว่มการใชเ้วลาว่างที่ชื่นชอบ 
ระหว่างกลุม่    9.386 3 3.129 5.016* .002 
ภายในกลุม่ 247.004 396 0.624   
รวม 256.390 399    

รวมดา้นความเขม้ขน้      
ระหว่างกลุม่    2.910    3 0.970 3.076* .028 
ภายในกลุม่ 124.902 396 0.315   
รวม 127.812 399    

*p ≤ 0.05 
 จากตารางที่ 32 แสดงผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเก่ียวกับ
รูปแบบการมีส่วนร่วมการใชเ้วลาว่างดา้นความเขม้ขน้โดยรวม ของสตรีวยัท างานที่มีอายแุตกต่าง
กนั พบว่า สตรีวยัท างานที่มีอายุต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการมีส่วนร่วมการใชเ้วลา
ว่างดา้นความเขม้ขน้โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และเมื่อพิจารณา
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เป็นรายข้อ พบว่า สตรีวัยท างานที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นในข้อ ฉันคาดหวังที่จะได้รับ
ประโยชนจ์ากรูปแบบการมีส่วนร่วมการใชเ้วลาว่างที่ชื่นชอบ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดบั .05  
 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบการมีส่วนร่วมการใชเ้วลาว่าง
ดา้นความเขม้ขน้ โดยรวม ของสตรีวยัท างานที่มีอายุแตกต่างกนั เป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD แสดงใน
ตารางที่ 33   

ตาราง 33 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการมีส่วนร่วมการใชเ้วลาว่างดา้น
ความเขม้ขน้ โดยรวม ของสตรีวยัท างานที่มีอายุแตกต่างกนั เป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD (n=400) 

อายุ X 
อายุ 

25 – 28 ปี 29 – 32 ปี 33 – 38 ปี 39 – 60 ปี 
25 – 28 ปี 3.85 -   0.18*  0.20*  0.17* 
29 – 32 ปี 3.67 -0.18* - 0.02 -0.01 
33 – 38 ปี 3.65 -0.20* -0.02 - -0.03 
39 – 60 ปี 3.68 -0.17*  0.01 0.03 - 

*p ≤ 0.05 
 
 จากตารางที่ 33 จะเห็นว่าสตรีวยัท างานที่มีอายุ 25 – 28 ปี อายุ 29 – 32 ปี อาย ุ33 – 38 
ปี และอายุ 39 – 60 ปี มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการมีส่วนร่วมการใชเ้วลาว่างดา้น
ความเข้มข้นเท่ากับ 3.85 3.67 3.65 และ 3.68 ตามล าดับ ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความ
คิดเห็นเป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD พบว่า สตรีวัยท างานที่มีอายุ 25 – 28 ปี มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น
เก่ียวกบัรูปแบบการมีส่วนร่วมการใชเ้วลาว่างดา้นความเขม้ขน้ มากกว่าสตรีวยัท างานที่มีอายุ 29 
– 32 ปี อาย ุ33 – 38 ปี และอาย ุ39 – 60 ปี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในขอ้ ฉันคาดหวงัที่จะไดร้บัประโยชนจ์ากรูปแบบการมี
ส่วนร่วมการใชเ้วลาว่างที่ชื่นชอบ ของสตรีวัยท างานที่มีอายุแตกต่างกัน เป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD 
แสดงในตารางที่ 34 

ตาราง 34 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในขอ้ ฉันคาดหวงัที่จะไดร้บัประโยชนจ์ากรูปแบบ
การมีส่วนร่วมการใชเ้วลาว่างที่ชื่นชอบ ของสตรีวัยท างานที่มีอายุแตกต่างกัน เป็นรายคู่ ดว้ยวิธี LSD 
(n=400) 

อายุ X 
อายุ 

25 – 28 ปี 29 – 32 ปี 33 – 38 ปี 39 – 60 ปี 
25 – 28 ปี 3.64 - 0.36*   0.34*   0.25* 
29 – 32 ปี 3.28 -0.36* - -0.02 -0.11 
33 – 38 ปี 3.30 -0.34* 0.02 - -0.09 
39 – 60 ปี 3.39 -0.25* 0.11 0.09 - 

*p ≤ 0.05 
 
 จากตารางที่ 37 จะเห็นว่าสตรีวยัท างานที่มีอายุ 25 – 28 ปี อายุ 29 – 32 ปี อาย ุ33 – 38 
ปี และอายุ 39 – 60 ปี มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในขอ้ ฉันคาดหวังที่จะไดร้บัประโยชนจ์ากรูปแบบ
การมีส่วนร่วมการใช้เวลาว่างที่ชื่นชอบ เท่ากับ 3.64 3.28 3.30 และ 3.39 ตามล าดับ ผลการ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD พบว่า สตรีวยัท างานที่มีอายุ 25 – 28 ปี 
มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในขอ้ ฉันคาดหวงัที่จะไดร้บัประโยชนจ์ากรูปแบบการมีส่วนรว่มการใชเ้วลา
ว่างที่ชื่นชอบ มากกว่าสตรีวยัท างานที่มีอายุ 29 – 32 ปี อายุ 33 – 38 ปี และอายุ 39 - 60 อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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ตาราง 35 ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการมีส่วนร่วมการ
ใชเ้วลาว่างดา้นความส าคญั ของสตรีวยัท างานที่มีอายุแตกต่างกนั  (n=400) 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p 
ฉนัสามารถก าหนดทางเลือกส าหรบัการใชเ้วลาว่างได ้
ระหว่างกลุม่    1.231    3 0.410 0.848 .468 
ภายในกลุม่ 191.647 396 0.484   
รวม 192.878 399    

ฉนัแบ่งเวลาอย่างเพียงพอที่จะมีสว่นรว่มในกิจกรรมการใชเ้วลาว่างที่ชื่นชอบ 
ระหว่างกลุม่ 3.103    3 1.034 2.010 .112 
ภายในกลุม่ 203.775 396 0.515   
รวม 206.878 399    

กิจกรรมการใชเ้วลาว่างเป็นสว่นหนึ่งของไลฟ์สไตลข์องฉัน 
ระหว่างกลุม่    8.600    3 2.867 4.877* .002 
ภายในกลุม่ 232.760 396 0.588   
รวม 241.360 399    

แมว้่าฉนัจะมีงานที่ยุ่ง แต่ก็ยงัคงเขา้รว่มกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง 
ระหว่างกลุม่    6.720    3 2.240 3.920* .009 
ภายในกลุม่ 226.280 396 0.571   
รวม 233.000 399    

รวมดา้นความส าคญั      
ระหว่างกลุม่    3.216    3 1.072 3.389* .018 
ภายในกลุม่ 125.268 396 0.316   
รวม 128.484 399    

*p ≤ 0.05 
จากตารางที่ 35 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเก่ียวกับ

รูปแบบการมีส่วนรว่มการใชเ้วลาว่างดา้นความส าคญั ของสตรี    วยัท างานที่มีอายุแตกต่างกนั พบว่า 
สตรีวัยท างานที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบการมีส่วนร่วมการใช้เวลาว่างด้าน
ความส าคัญ โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ 
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พบว่า สตรีวัยท างานที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นในขอ้ กิจกรรมการใชเ้วลาว่างเป็นส่วนหนึ่งของ
ไลฟ์สไตลข์องฉัน และในขอ้ แมว้่าฉันจะมีงานที่ยุ่ง แต่ก็ยงัคงเขา้ร่วมกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง แตกต่าง
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบการมีส่วนร่วมการใชเ้วลาว่าง
ดา้นความส าคัญโดยรวม ของสตรีวยัท างานที่มีอายุแตกต่างกัน เป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD แสดงใน
ตารางที่ 36 

ตาราง 36 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการมีส่วนร่วมการใชเ้วลาว่างดา้น
ความส าคญั โดยรวม ของสตรีวยัท างานที่มีอายแุตกต่างกนั เป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD (n=400) 

อายุ X 
อายุ 

25 – 28 ปี 29 – 32 ปี 33 – 38 ปี 39 – 60 ปี 
25 – 28 ปี 3.74 -   0.16*   0.16*  0.26* 
29 – 32 ปี 3.58 -0.16* -  0.00 0.10 
33 – 38 ปี 3.58 -0.16*  0.00 - 0.10 
39 – 60 ปี 3.48 -0.26* -0.10 -0.10 - 

*p ≤ 0.05 
 
 จากตารางที่ 36 จะเห็นว่าสตรีวยัท างานที่มีอายุ 25 – 28 ปี อายุ 29 – 32 ปี อาย ุ33 – 38 
ปี และอายุ 39 – 60 ปี มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการมีส่วนร่วมการใชเ้วลาว่างดา้น
ความส าคัญโดยรวมเท่ากับ 3.74 3.58 3.58 และ 3.48 ตามล าดับ ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ความคิดเห็นเป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD พบว่า สตรีวัยท างานที่มีอายุ 25 – 28 ปี มีค่าเฉลี่ยความ
คิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบการมีส่วนร่วมการใชเ้วลาว่างดา้นความส าคัญโดยรวม มากกว่าสตรีวัย
ท างานที่มีอายุ 29 – 32 ปี อายุ 33 – 38 ปี และอายุ 39 – 60 ปี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ 
.05 
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ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในขอ้ กิจกรรมการใชเ้วลาว่างเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์
สไตลข์องฉนั ของสตรีวยัท างานที่มีอายแุตกต่างกนั เป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD แสดงในตารางที่ 37 

ตาราง 37 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในขอ้ กิจกรรมการใชเ้วลาว่างเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์
สไตลข์องฉนั ของสตรีวยัท างานที่มีอายแุตกต่างกนั เป็นรายคู่ ดว้ยวิธี LSD (n=400) 

อายุ X 
อายุ 

25 – 28 ปี 29 – 32 ปี 33 – 38 ปี 39 – 60 ปี 
25 – 28 ปี 3.69 - 0.34*  0.34*   0.24* 
29 – 32 ปี 3.35 -0.34* - 0.00 -0.10 
33 – 38 ปี 3.35 -0.34* 0.00 - -0.10 
39 – 60 ปี 3.45 -0.24* 0.10 0.10 - 

*p ≤ 0.05 
 
 จากตารางที่ 37 จะเห็นว่าสตรีวยัท างานที่มีอายุ 25 – 28 ปี อายุ 29 – 32 ปี อาย ุ33 – 38 
ปี และอายุ 39 – 60 ปี มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในขอ้ กิจกรรมการใชเ้วลาว่างเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์
สไตลข์องฉัน เท่ากับ 3.69 3.35 3.35 และ 3.45 ตามล าดับ ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความ
คิดเห็นเป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD พบว่า สตรีวยัท างานที่มีอายุ 25 – 28 ปี มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นใน
ขอ้ กิจกรรมการใชเ้วลาว่างเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตลข์องฉัน มากกว่าสตรีวยัท างานที่มีอาย ุ29 – 
32 ปี อาย ุ33 – 38 ปี และอาย ุ39 - 60 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในข้อ แม้ว่าฉันจะมีงานที่ยุ่ง แต่ก็ยังคงเข้าร่วม
กิจกรรมการใชเ้วลาว่าง ของสตรีวยัท างานที่มีอายุแตกต่างกนั เป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD แสดงในตารางที่ 
38 

ตาราง 38 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในข้อ แม้ว่าฉันจะมีงานที่ยุ่ง แต่ก็ยังคงเข้าร่วม
กิจกรรมการใชเ้วลาว่าง ของสตรีวยัท างานที่มีอายุแตกต่างกนั เป็นรายคู่ ดว้ยวิธี LSD (n=400) 

อายุ X 
อายุ 

25 – 28 ปี 29 – 32 ปี 33 – 38 ปี 39 – 60 ปี 
25 – 28 ปี 3.43 -   0.22*  0.19  0.39* 
29 – 32 ปี 3.21  -0.22* - -0.03 0.17 
33 – 38 ปี 3.24 -0.19  0.03 - 0.20 
39 – 60 ปี 3.04  -0.39* -0.17 -0.20 - 

*p ≤ 0.05 
 

จากตารางที่ 38 จะเห็นว่าสตรีวยัท างานที่มีอายุ 25 – 28 ปี อายุ 29 – 32 ปี อายุ 33 – 38 ปี 
และอายุ 39 – 60 ปี มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในขอ้ แมว้่าฉันจะมีงานที่ยุ่ง แต่ก็ยงัคงเขา้ร่วมกิจกรรมการ
ใชเ้วลาว่าง เท่ากบั 3.43 3.21 3.24 และ 3.04 ตามล าดบั ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเป็น
รายคู่ดว้ยวิธี LSD พบว่า สตรีวยัท างานที่มีอายุ 25 – 28 ปี มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในขอ้ แมว้่าฉันจะมี
งานที่ยุ่ง แต่ก็ยงัคงเขา้รว่มกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง มากกว่าสตรีวยัท างานที่มีอายุ 29 – 32 ปี และอาย ุ
39 - 60 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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ตาราง 39 ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการมีส่วนร่วมการ
ใชเ้วลาว่างดา้นการมีความหมายกบัชีวิต ของสตรีวยัท างานที่มีอายุแตกต่างกนั  (n=400) 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p 
กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท าใหฉ้นัไดส้มัผสัถึงคณุค่าในตนเอง 
ระหว่างกลุม่ 1.194    3 0.398 .857 .464 
ภายในกลุม่ 183.983 396 0.465   
รวม 185.177 399    

ฉนัไดแ้สดงออกถึงตวัตนของตนเองเมื่อไดท้ ากิจกรรมที่ชื่นชอบ 
ระหว่างกลุม่    6.629    3 2.210 3.660* .013 
ภายในกลุม่ 239.068 396 0.604   
รวม 245.698 399    

ฉนัรูส้กึขาดรสชาติในชีวิต หากไม่ไดเ้ขา้รว่มกิจกรรมการใชเ้วลาที่ชื่นชอบ 
ระหว่างกลุม่ 9.820   3 3.273 5.806* .001 
ภายในกลุม่ 223.258 396 0.564   
รวม 233.078 399    

ฉนัไม่ทราบว่าจะท าอะไรหากไม่ไดเ้ขา้รว่มกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง 
ระหว่างกลุม่ 13.340    3 4.447 5.246* .001 
ภายในกลุม่ 335.660 396 0.848   
รวม 349.000 399    

รวมดา้นการมีความหมายกบัชีวิต     
ระหว่างกลุม่ 5.949    3 1.983 5.626* .001 
ภายในกลุม่ 139.579 396 0.352   
รวม 145.527 399    

*p ≤ 0.05 
 

จากตารางที่ 39 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเก่ียวกับ
รูปแบบการมีส่วนร่วมการใชเ้วลาว่างดา้นการมีความหมายกบัชีวิต ของสตรีวยัท างานที่มีอายแุตกต่าง
กนั พบว่า สตรีวัยท างานที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบการมีส่วนร่วมการใชเ้วลาว่าง
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ดา้นการมีความหมายกับชีวิต โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า สตรีวัยท างานที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นในขอ้ ฉันได้แสดงออกถึง
ตัวตนของตนเองเมื่อได้ท ากิจกรรมที่ชื่นชอบ ในข้อ ฉันรูส้ึกขาดรสชาติในชีวิต หากไม่ได้เข้าร่วม
กิจกรรมการใชเ้วลาที่ชื่นชอบ และในขอ้ ฉันไม่ทราบว่าจะท าอะไรหากไม่ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการใชเ้วลา
ว่าง แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบการมีส่วนร่วมการใชเ้วลาว่าง
ดา้นการมีความหมายกับชีวิตโดยรวม ของสตรีวัยท างานที่มีอายุแตกต่างกัน เป็นรายคู่ดว้ยวิธี 
LSD แสดงในตารางที่ 40 

ตาราง 40 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการมีส่วนร่วมการใชเ้วลาว่างดา้น
การมีความหมายกับชีวิตโดยรวม ของสตรีวัยท างานที่มีอายุแตกต่างกัน เป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD 
(n=400) 

อายุ X 
อายุ 

25 – 28 ปี 29 – 32 ปี 33 – 38 ปี 39 – 60 ปี 
25 – 28 ปี 3.60 -   0.27*   0.22*  0.33* 
29 – 32 ปี 3.33 -0.27* - -0.05 0.06 
33 – 38 ปี 3.38 -0.22*  0.05 - 0.11 
39 – 60 ปี 3.27 -0.33* -0.06 -0.11 - 

*p ≤ 0.05 
 

จากตารางที่ 40 จะเห็นว่าสตรีวยัท างานที่มีอายุ 25 – 28 ปี อายุ 29 – 32 ปี อายุ 33 – 38 ปี 
และอายุ 39 – 60 ปี มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบการมีส่วนร่วมการใชเ้วลาว่างดา้นการมี
ความหมายกับชีวิตโดยรวมเท่ากับ 3.60 3.33 3.38 และ 3.27 ตามล าดับ ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ความคิดเห็นเป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD พบว่า สตรีวัยท างานที่มีอายุ 25 – 28 ปี มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น
เก่ียวกับรูปแบบการมีส่วนร่วมการใชเ้วลาว่างดา้นการมีความส าคัญกับชีวิตโดยรวม มากกว่าสตรีวัย
ท างานที่มีอาย ุ29 – 32 ปี อาย ุ33 – 38 ปี และอาย ุ39 – 60 ปี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในขอ้ ฉันไดแ้สดงออกถึงตวัตนของตนเองเมื่อไดท้ า
กิจกรรมที่ชื่นชอบ ของสตรีวยัท างานที่มีอายแุตกต่างกนั เป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD แสดงในตารางที่ 41 

ตาราง 41 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในขอ้ ฉันไดแ้สดงออกถึงตวัตนของตนเองเมื่อได้
ท ากิจกรรมที่ชื่นชอบ ของสตรีวยัท างานที่มีอายแุตกต่างกนั เป็นรายคู่  ดว้ยวิธี LSD (n=400) 

อายุ X 
อายุ 

25 – 28 ปี 29 – 32 ปี 33 – 38 ปี 39 – 60 ปี 
25 – 28 ปี 3.68 -  0.30*   0.29*   0.27* 
29 – 32 ปี 3.38 -0.30* - -0.01 -0.03 
33 – 38 ปี 3.39 -0.29* 0.01 - -0.02 
39 – 60 ปี 3.41 -0.27* 0.03  0.02 - 

*p ≤ 0.05 
 

จากตารางที่ 41 จะเห็นว่าสตรีวยัท างานที่มีอายุ 25 – 28 ปี อายุ 29 – 32 ปี อายุ 33 – 38 ปี 
และอายุ 39 – 60 ปี มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในข้อ ฉันได้แสดงออกถึงตัวตนของตนเองเมื่อได้ท า
กิจกรรมที่ชื่นชอบ เท่ากับ 3.68 3.38 3.39 และ 3.41 ตามล าดับ ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความ
คิดเห็นเป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD พบว่า สตรีวัยท างานที่มีอายุ 25 – 28 ปี มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในขอ้ 
ฉันไดแ้สดงออกถึงตัวตนของตนเองเมื่อไดท้ ากิจกรรมที่ชื่นชอบ มากกว่าสตรีวัยท างานที่มีอายุ 29 – 
32 ปี และอาย ุ39 - 60 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในขอ้ ฉันรูส้ึกขาดรสชาติในชีวิต หากไม่ไดเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมการใชเ้วลาที่ชื่นชอบ ของสตรีวัยท างานที่มีอายุแตกต่างกัน เป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD แสดงใน
ตารางที่ 42 

ตาราง 42 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในขอ้ ฉันรูส้ึกขาดรสชาติในชีวิต หากไม่ไดเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมการใชเ้วลาที่ชื่นชอบ ของสตรีวยัท างานที่มีอายุแตกต่างกนั เป็นรายคู่ ดว้ยวิธี LSD (n=400) 

อายุ X 
อายุ 

25 – 28 ปี 29 – 32 ปี 33 – 38 ปี 39 – 60 ปี 
25 – 28 ปี 3.49 -   0.27*  0.19  0.46* 
29 – 32 ปี 3.22  -0.27* - -0.08 0.19 
33 – 38 ปี 3.30 -0.19  0.08 - 0.27 
39 – 60 ปี 3.03  -0.46* -0.19 -0.27 - 

*p ≤ 0.05 
 
 จากตารางที่ 42 จะเห็นว่าสตรีวยัท างานที่มีอายุ 25 – 28 ปี อายุ 29 – 32 ปี อาย ุ33 – 38 
ปี และอายุ 39 – 60 ปี มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในขอ้ ฉันรูส้ึกขาดรสชาติในชีวิต หากไม่ไดเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมการใชเ้วลาที่ชื่นชอบ เท่ากับ 3.49 3.22 3.30 และ 3.03 ตามล าดับ ผลการเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD พบว่า สตรีวัยท างานที่มีอายุ 25 – 28 ปี มีค่าเฉลี่ย
ความคิดเห็นในขอ้ ฉันรูส้ึกขาดรสชาติในชีวิต หากไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการใช้เวลาที่ชื่นชอบ  
มากกว่าสตรีวยัท างานที่มีอาย ุ29 – 32 ปี และอาย ุ39 - 60 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในขอ้ ฉันไม่ทราบว่าจะท าอะไรหากไม่ไดเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมการใชเ้วลาว่าง ของสตรีวยัท างานที่มีอายุแตกต่างกนั เป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD แสดงในตารางที่ 
43 

ตาราง 43 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในขอ้ ฉันไม่ทราบว่าจะท าอะไรหากไม่ไดเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมการใชเ้วลาว่าง ของสตรีวยัท างานที่มีอายุแตกต่างกนั เป็นรายคู่ ดว้ยวิธี LSD (n=400) 

อายุ X 
อายุ 

25 – 28 ปี 29 – 32 ปี 33 – 38 ปี 39 – 60 ปี 
25 – 28 ปี 3.21 -   0.38*  0.24  0.51* 
29 – 32 ปี 2.83  -0.38* - -0.14 0.13 
33 – 38 ปี 2.97 -0.24  0.14 - 0.27 
39 – 60 ปี 2.70  -0.51* -0.13 -0.27 - 

*p ≤ 0.05 
 

จากตารางที่ 43 จะเห็นว่าสตรีวยัท างานที่มีอายุ 25 – 28 ปี อายุ 29 – 32 ปี อายุ 33 – 38 ปี 
และอายุ 39 – 60 ปี มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในขอ้ ฉันไม่ทราบว่าจะท าอะไรหากไม่ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม
การใชเ้วลาว่าง เท่ากบั 3.21 2.83 2.97 และ 2.70 ตามล าดบั ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็น
เป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD พบว่า สตรีวัยท างานที่มีอายุ 25 – 28 ปี มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในข้อ ฉันไม่
ทราบว่าจะท าอะไรหากไม่ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง มากกว่าสตรีวยัท างานที่มีอายุ 29 – 32 ปี 
และอาย ุ39 - 60 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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ตาราง 44 ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการมีส่วนร่วมการ
ใชเ้วลาว่างดา้นการเป็นศนูยก์ลางของชีวิต ของสตรีวยัท างานที่มีอายุแตกต่างกนั  (n=400) 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p 
ส าหรบักิจกรรมการใชเ้วลาว่างที่ชื่นชอบ ฉนัพรอ้มที่จะเขา้รว่มกิจกรรมดว้ยความสมคัรใจ 
ระหว่างกลุม่   10.776    3 3.592 6.575* .000 
ภายในกลุม่ 216.322 396 0.546   
รวม 227.098 399    

ฉนัชอบท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่าง แมต้อ้งใชค้วามพยายามในการจดัการเวลา 
ระหว่างกลุม่  11.702    3 3.901 6.661* .000 
ภายในกลุม่ 231.888 396 0.586   
รวม 243.590 399    

ฉนัรูส้กึว่าตอ้งรบัผิดชอบกบักิจกรรมที่ตอ้งการมีสว่นรว่มในการใชเ้วลาว่าง 
ระหว่างกลุม่  10.154    3 3.385 5.791* .001 
ภายในกลุม่ 231.444 396 0.584   
รวม 241.598 399    

ฉนัจะทุ่มเทการใชเ้วลาว่างที่ตนเองชื่นชอบใหเ้ป็นผูเ้ชี่ยวชาญในดา้นนัน้ ๆ 
ระหว่างกลุม่  19.942    3 6.647 7.010* .000 
ภายในกลุม่ 375.495 396 0.948   
รวม 395.438 399    

รวมดา้นการเป็นศนูยก์ลางของชีวิต     
ระหว่างกลุม่   12.383    3 4.128 9.802* .000 
ภายในกลุม่ 166.760 396 0.421   
รวม 179.142 399    

*p ≤ 0.05 
 

จากตารางที่ 44 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเก่ียวกับ
รูปแบบการมีส่วนร่วมการใช้เวลาว่างด้านการเป็นศูนย์กลางของชีวิต ของสตรีวัยท างานที่มีอายุ
แตกต่างกัน พบว่า สตรีวยัท างานที่มีอายุต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบการมีส่วนร่วมการใช้
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เวลาว่างด้านการเป็นศูนยก์ลางของชีวิตโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า สตรีวยัท างานที่มีอายุต่างกนั มีความคิดเห็นในขอ้ทุก แตกต่างกนั
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบการมีส่วนร่วมการใชเ้วลาว่าง
ดา้นการเป็นศูนยก์ลางของชีวิตโดยรวม ของสตรีวัยท างานที่มีอายุแตกต่างกัน เป็นรายคู่ดว้ยวิธี 
LSD แสดงในตารางที่ 45 

ตาราง 45 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการมีส่วนร่วมการใชเ้วลาว่างดา้น
การเป็นศูนย์กลางของชีวิตโดยรวม ของสตรีวัยท างานที่มีอายุแตกต่างกัน เป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD 
(n=400) 

อายุ X 
อายุ 

25 – 28 ปี 29 – 32 ปี 33 – 38 ปี 39 – 60 ปี 
25 – 28 ปี 3.54 -  0.38*   0.40*  0.41* 
29 – 32 ปี 3.16 -0.38* -  0.02 0.03 
33 – 38 ปี 3.14 -0.40* -0.02 - 0.01 
39 – 60 ปี 3.13 -0.41* -0.03 -0.01 - 

*p ≤ 0.05 
 
 จากตารางที่ 45 จะเห็นว่าสตรีวยัท างานที่มีอายุ 25 – 28 ปี อายุ 29 – 32 ปี อาย ุ33 – 38 
ปี และอายุ 39 – 60 ปี มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการมีส่วนร่วมการใชเ้วลาว่างดา้น
การเป็นศูนย์กลางของชีวิตโดยรวมเท่ากับ 3.54 3.16 3.14 และ 3.13 ตามล าดับ ผลการ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD พบว่า สตรีวยัท างานที่มีอายุ 25 – 28 ปี 
มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบการมีส่วนร่วมการใชเ้วลาว่างดา้นการมีความส าคัญกับ
ชีวิตโดยรวม มากกว่าสตรีวยัท างานที่มีอาย ุ29 – 32 ปี อาย ุ33 – 38 ปี และอาย ุ39 – 60 ปี อย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในขอ้ ส าหรบักิจกรรมการใชเ้วลาว่างที่ชื่นชอบ ฉัน
พรอ้มที่จะเขา้ร่วมกิจกรรมดว้ยความสมัครใจ ของสตรีวยัท างานที่มีอายุแตกต่างกัน เป็นรายคู่ดว้ยวิธี 
LSD แสดงในตารางที่ 46 

ตาราง 46 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในขอ้ ส าหรบักิจกรรมการใชเ้วลาว่างที่ชื่นชอบ ฉัน
พรอ้มที่จะเขา้ร่วมกิจกรรมดว้ยความสมคัรใจ ของสตรีวยัท างานที่มีอายุแตกต่างกนั เป็นรายคู่ ดว้ยวิธี 
LSD (n=400) 

อายุ X 
อายุ 

25 – 28 ปี 29 – 32 ปี 33 – 38 ปี 39 – 60 ปี 
25 – 28 ปี 3.71 -   0.38*  0.39*   0.26* 
29 – 32 ปี 3.33 -0.38* - 0.01 -0.12 
33 – 38 ปี 3.32 -0.39* -0.01 - -0.13 
39 – 60 ปี 3.45 -0.26*  0.12 0.13 - 

*p ≤ 0.05 
 

จากตารางที่ 46 จะเห็นว่าสตรีวยัท างานที่มีอายุ 25 – 28 ปี อายุ 29 – 32 ปี อายุ 33 – 38 ปี 
และอายุ 39 – 60 ปี มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในขอ้ ส าหรบักิจกรรมการใชเ้วลาว่างที่ชื่นชอบ ฉันพรอ้มที่
จะเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจ เท่ากับ 3.71 3.33 3.32 และ 3.45 ตามล าดับ ผลการ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD พบว่า สตรีวัยท างานที่มีอายุ 25 – 28 ปี มี
ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในขอ้ ส าหรบักิจกรรมการใชเ้วลาว่างที่ชื่นชอบ ฉันพรอ้มที่จะเขา้ร่วมกิจกรรม
ดว้ยความสมคัรใจ มากกว่าสตรีวยัท างานที่มีอายุ 29 – 32 ปี อายุ 33 – 38 ปี และอายุ 39 - 60 อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในขอ้ ฉนัชอบท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่าง แมต้อ้ง
ใชค้วามพยายามในการจดัการเวลา ของสตรีวยัท างานที่มีอายุแตกต่างกนั เป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD 
แสดงในตารางที่ 47 

ตาราง 47 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในขอ้ ฉันชอบท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่าง แมต้อ้ง
ใชค้วามพยายามในการจัดการเวลา ของสตรีวัยท างานที่มีอายุแตกต่างกัน เป็นรายคู่ ด้วยวิธี LSD 
(n=400) 

อายุ X 
อายุ 

25 – 28 ปี 29 – 32 ปี 33 – 38 ปี 39 – 60 ปี 
25 – 28 ปี 3.63 - 0.37*   0.35*  0.44* 
29 – 32 ปี 3.26 -0.37* - -0.02 0.07 
33 – 38 ปี 3.28 -0.35* 0.02 - 0.09 
39 – 60 ปี 3.19 -0.44* -0.07 -0.09 - 

*p ≤ 0.05 
 

จากตารางที่ 47 จะเห็นว่าสตรีวยัท างานที่มีอายุ 25 – 28 ปี อายุ 29 – 32 ปี อายุ 33 – 38 ปี 
และอายุ 39 – 60 ปี มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในขอ้ ฉันชอบท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่าง แมต้อ้งใชค้วาม
พยายามในการจัดการเวลา เท่ากับ 3.63 3.26 3.28 และ 3.19 ตามล าดับ ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ความคิดเห็นเป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD พบว่า สตรีวยัท างานที่มีอายุ 25 – 28 ปี มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นใน
ขอ้ ฉันชอบท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่าง แม้ตอ้งใชค้วามพยายามในการจัดการเวลา มากกว่าสตรีวัย
ท างานที่มีอาย ุ29 – 32 ปี อาย ุ33 – 38 ปี และอาย ุ39 - 60 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 
   



 95 
 

 

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในข้อ ฉันรูส้ึกว่าต้องรับผิดชอบกับกิจกรรมที่
ตอ้งการมีส่วนร่วมในการใชเ้วลาว่าง ของสตรีวัยท างานที่มีอายุแตกต่างกัน เป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD 
แสดงในตารางที่ 48 

ตาราง 48 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในข้อ ฉันรูส้ึกว่าต้องรบัผิดชอบกับกิจกรรมที่
ตอ้งการมีส่วนร่วมในการใชเ้วลาว่าง ของสตรีวัยท างานที่มีอายุแตกต่างกัน เป็นรายคู่ ดว้ยวิธี LSD 
(n=400) 

อายุ X 
อายุ 

25 – 28 ปี 29 – 32 ปี 33 – 38 ปี 39 – 60 ปี 
25 – 28 ปี 3.54 -   0.29*   0.35*  0.41* 
29 – 32 ปี 3.25 -0.29* -  0.06 0.12 
33 – 38 ปี 3.19 -0.35* -0.06 - 0.06 
39 – 60 ปี 3.13 -0.41* -0.12 -0.06 - 

*p ≤ 0.05 
 

จากตารางที่ 48 จะเห็นว่าสตรีวยัท างานที่มีอายุ 25 – 28 ปี อายุ 29 – 32 ปี อายุ 33 – 38 ปี 
และอายุ 39 – 60 ปี มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในขอ้ ฉันรูส้ึกว่าต้องรบัผิดชอบกับกิจกรรมที่ต้องการมี
ส่วนร่วมในการใชเ้วลาว่าง เท่ากับ 3.54 3.25 3.19 และ 3.13 ตามล าดับ ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ความคิดเห็นเป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD พบว่า สตรีวยัท างานที่มีอายุ 25 – 28 ปี มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นใน
ขอ้ ฉันรูส้ึกว่าตอ้งรบัผิดชอบกบักิจกรรมที่ตอ้งการมีส่วนร่วมในการใชเ้วลาว่าง มากกว่าสตรีวยัท างาน
ที่มีอาย ุ29 – 32 ปี อาย ุ33 – 38 ปี และอาย ุ39 - 60 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในขอ้ ฉันจะทุ่มเทการใช้เวลาว่างที่ตนเองชื่นชอบ
ใหเ้ป็นผูเ้ชี่ยวชาญในดา้นนัน้ ๆ ของสตรีวยัท างานที่มีอายุแตกต่างกนั เป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD แสดงใน
ตารางที่ 49 

ตาราง 49 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในขอ้ ฉันจะทุ่มเทการใชเ้วลาว่างที่ตนเองชื่นชอบ
ใหเ้ป็นผูเ้ชี่ยวชาญในดา้นนัน้ ๆ ของสตรีวยัท างานที่มีอายุแตกต่างกนั เป็นรายคู่ ดว้ยวิธี LSD (n=400) 

อายุ X 
อายุ 

25 – 28 ปี 29 – 32 ปี 33 – 38 ปี 39 – 60 ปี 
25 – 28 ปี 3.29 -   0.49*   0.47*  0.52* 
29 – 32 ปี 2.80 -0.49* - -0.02 0.03 
33 – 38 ปี 2.82 -0.47*  0.02 - 0.05 
39 – 60 ปี 2.77 -0.52* -0.03 -0.05 - 

*p ≤ 0.05 
 

จากตารางที่ 49 จะเห็นว่าสตรีวยัท างานที่มีอายุ 25 – 28 ปี อายุ 29 – 32 ปี อายุ 33 – 38 ปี 
และอายุ 39 – 60 ปี มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในขอ้ ฉันจะทุ่มเทการใชเ้วลาว่างที่ตนเองชื่นชอบใหเ้ป็น
ผูเ้ชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ เท่ากับ 3.29 2.80 2.82 และ 2.77 ตามล าดับ ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ความคิดเห็นเป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD พบว่า สตรีวยัท างานที่มีอายุ 25 – 28 ปี มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นใน
ขอ้ ฉันจะทุ่มเทการใชเ้วลาว่างที่ตนเองชื่นชอบใหเ้ป็นผูเ้ชี่ยวชาญในดา้นนัน้ ๆ มากกว่าสตรีวยัท างาน
ที่มีอาย ุ29 – 32 ปี อาย ุ33 – 38 ปี และอาย ุ39 - 60 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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ตอนที่ 5 ความสัมพันธร์ะหว่างรูปแบบกิจกรรมการใช้เวลาว่างกับรูปแบบการมีส่วนร่วมการ
ใช้เวลาว่างของสตรีวัยท างาน 
 ผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างรูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลาว่างกบัรูปแบบการมี
สว่นรว่มการใชเ้วลาว่างของสตรีวยัท างาน แสดงในตารางที่ 50 ถึงตารางที่ 60  

ตาราง 50 ผลการวิเคราะหค์วามสมัพันธร์ะหว่างรูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง โดยรวมและรายดา้น 
กบัรูปแบบการมีส่วนรว่มการใชเ้วลาว่าง โดยรวม ของสตรีวยัท างาน (n=400) 

รูปแบบกิจกรรมการใช้เวลาว่าง 

รูปแบบการมีส่วนร่วมการใช้เวลาว่าง 
โดยรวม 

Pearson 
Correlation (r) 

p 
ระดับ

ความสัมพันธ ์
กิจกรรมสรา้งความสมัพนัธ์ 0.431* .000 ปานกลาง 
กิจกรรมครอบครวั 0.409* .000 ปานกลาง 
กิจกรรมทางธรรมชาติ 0.396* .000 ค่อนขา้งนอ้ย 
กิจกรรมสื่อเทคโนโลยี 0.344* .000 ค่อนขา้งนอ้ย 
กิจกรรมอาสาสมคัร 0.298* .000 ค่อนขา้งนอ้ย 
กิจกรรมกลางแจง้ 0.288* .000 ค่อนขา้งนอ้ย 
กิจกรรมทางการศึกษา 0.258* .000 ค่อนขา้งนอ้ย 
กิจกรรมท่องเที่ยว 0.238* .000 ค่อนขา้งนอ้ย 
กิจกรรมทางกาย 0.215* .000 ค่อนขา้งนอ้ย 
กิจกรรมทางศาสนา 0.182* .000 นอ้ย 

โดยรวม 0.401* .000 ค่อนข้างน้อย 

*p ≤ 0.05 
 
จากตารางที่ 50 แสดงผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธ์ระหว่างรูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง 

โดยรวมและรายด้าน กับรูปแบบการมีส่วนร่วมการใช้เวลาว่างของสตรีวัยท างานโดยรวม พบว่า 
รูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลาว่างโดยรวม มีความสมัพันธท์างบวกกับรูปแบบการมีส่วนร่วมการใชเ้วลา
ว่างโดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความสมัพันธ์กันในระดับค่อนขา้งน้อย (r = 
0.401) และเมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
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1.  รูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง ดา้นกิจกรรมสรา้งความสัมพันธ์ และดา้นกิจกรรม
ครอบครวั มีความสมัพันธ์ทางบวกกบัรูปแบบการมีส่วนร่วมการใชเ้วลาว่างโดยรวม อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดบั .05 โดยมีความสมัพนัธก์นัในระดบัปานกลาง (r = 0.431 และ 0.409 ตามล าดบั) 

2.  รูปแบบกิจกรรมการใช้เวลาว่าง ดา้นกิจกรรมทางธรรมชาติ กิจกรรมสื่อเทคโนโลยี 
กิจกรรมอาสาสมคัร กิจกรรมกลางแจง้ กิจกรรมทางการศกึษา กิจกรรมท่องเที่ยว และกิจกรรมทางกาย 
มีความสมัพันธ์ทางบวกกับรูปแบบการมีส่วนร่วมการใชเ้วลาว่างโดยรวม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนขา้งน้อย (r = 0.396 0.344 0.298 0.288 0.258 0.238 
และ 0.215 ตามล าดบั) 

 3.  รูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง ดา้นกิจกรรมทางศาสนา มีความสมัพนัธท์างบวกกบั
รูปแบบการมีส่วนร่วมการใช้เวลาว่างโดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ .05 โดยมี
ความสมัพนัธก์นัในระดบันอ้ย (r = 0.182) 

ตาราง 51 ผลการวิเคราะหค์วามสมัพันธร์ะหว่างรูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง    ดา้นกิจกรรมสรา้ง
ความสมัพนัธ ์กบัรูปแบบการมีสว่นร่วมการใชเ้วลาว่าง   โดยรวม ของสตรีวยัท างาน (n=400) 

รูปแบบกิจกรรมการใช้เวลาว่าง 
ด้านกิจกรรมสร้างความสัมพันธ ์

รูปแบบการมีส่วนร่วมการใช้เวลาว่าง 
โดยรวม 

Pearson 
Correlation (r) 

p 
ระดับ

ความสัมพันธ ์
1. เทศกาลส าคญัในออฟฟิศ เช่น วนั

ครสิตม์าส วนัสงกรานต ์
0.431* .000 ปานกลาง 

2. สรา้งความสามคัคีในองคก์ร เช่น 
รบัประทานอาหารกลางวนัร่วมกนั แชร์
เพลงระหว่างท างาน 

0.369* .000 ค่อนขา้งนอ้ย 

3. พบปะสงัสรรค ์เช่น ชมรม coffee time, 
hang out 

0.297* .000 ค่อนขา้งนอ้ย 

4. เขา้รว่มแข่งขนั เช่น กีฬาสี บอรด์เกม 0.283* .000 ค่อนขา้งนอ้ย 
5. สมัมนา อบรม เช่น walk rally 0.278* .000 ค่อนขา้งนอ้ย 

โดยรวม 0.431* .000 ปานกลาง 

*p ≤ 0.05 
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จากตารางที่ 51 แสดงผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธ์ระหว่างรูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง 
ดา้นกิจกรรมสรา้งความสมัพันธ์ กับรูปแบบการมีส่วนร่วมการใชเ้วลาว่างของสตรีวัยท างานโดยรวม 
พบว่า รูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลาว่างดา้นกิจกรรมสรา้งความสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
รูปแบบการมีส่วนร่วมการใช้เวลาว่างโดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ .05 โดยมี
ความสมัพนัธก์นัในระดบัปานกลาง (r = 0.431) และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 

1.  รูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง ในขอ้ เทศกาลส าคัญในออฟฟิศ เช่น วันคริสตม์าส 
วันสงกรานต์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับรูปแบบการมีส่วนร่วมการใช้เวลาว่างโดยรวม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยมีความสมัพนัธก์นัในระดบัปานกลาง (r = 0.431) 

2.  รูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง ในขอ้ สรา้งความสามัคคีในองคก์ร เช่น รบัประทาน
อาหารกลางวันร่วมกัน แชรเ์พลงระหว่างท างาน ในขอ้ พบปะสังสรรค์ เช่น ชมรม coffee time, hang 
out ในข้อ เข้าร่วมแข่งขัน  เช่น กีฬาสี  บอร์ดเกม และในข้อ สัมมนา  อบรม  เช่น walk rally มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับรูปแบบการมีส่วนร่วมการใชเ้วลาว่างโดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างน้อย (r = 0.369 0.297 0.283 และ 0.278 
ตามล าดบั) 

ตาราง 52 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบกิจกรรมการใช้เวลาว่าง    ด้านกิจกรรม
ครอบครวั กบัรูปแบบการมีสว่นร่วมการใชเ้วลาว่างโดยรวม ของสตรีวยัท างาน (n=400) 

รูปแบบกิจกรรมการใช้เวลาว่าง 
ด้านกิจกรรมครอบครัว 

รูปแบบการมีส่วนร่วมการใช้เวลาว่าง 
โดยรวม 

Pearson 
Correlation (r) 

p 
ระดับ

ความสัมพันธ ์
1. กินขา้ว ดหูนงั ไปเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ 0.388* .000 ค่อนขา้งนอ้ย 
2. ตกแต่งบา้นและสวน 0.375* .000 ค่อนขา้งนอ้ย 

3. บอรด์เกมหรือการด์เกม 0.357* .000 ค่อนขา้งนอ้ย 

4. ท าอาหารรว่มกนั 0.242* .000 ค่อนขา้งนอ้ย 

5. ท าของ DIY 0.238* .000 ค่อนขา้งนอ้ย 

โดยรวม 0.409* .000 ปานกลาง 

*p ≤ 0.05 
 



 100 
 

 

จากตารางที่ 52 แสดงผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธ์ระหว่างรูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง 
ด้านกิจกรรมครอบครวั กับรูปแบบการมีส่วนร่วมการใช้เวลาว่างของสตรีวัยท างานโดยรวม พบว่า 
รูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลาว่างดา้นกิจกรรมครอบครวั มีความสมัพันธ์ทางบวกกับรูปแบบการมีส่วน
รว่มการใชเ้วลาว่างโดยรวม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยมีความสมัพนัธก์นัในระดบัปาน
กลาง (r = 0.409) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า รูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลาว่างทุกขอ้ มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับรูปแบบการมีส่วนร่วมการใชเ้วลาว่างโดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยมีความสมัพนัธก์นัในระดบัค่อนขา้งนอ้ย (r = 0.238 – 0.388) 

ตาราง 53 ผลการวิเคราะหค์วามสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง    ดา้นกิจกรรมทาง
ธรรมชาติ กบัรูปแบบการมีสว่นร่วมการใชเ้วลาว่างโดยรวม ของสตรีวยัท างาน (n=400) 

รูปแบบกิจกรรมการใช้เวลาว่าง 
ด้านกิจกรรมทางธรรมชาติ 

รูปแบบการมีส่วนร่วมการใช้เวลาว่าง 
โดยรวม 

Pearson 
Correlation (r) 

p 
ระดับ

ความสัมพันธ ์
1. ปลกูตน้ไม ้ 0.418* .000 ปานกลาง 
2. กิจกรรมทางทะเล 0.376* .000 ค่อนขา้งนอ้ย 
3. ลอ่งแพ 0.319* .000 ค่อนขา้งนอ้ย 
4. ตกปลาและตกหมกึ 0.275* .000 ค่อนขา้งนอ้ย 
5. สอ่งนก 0.236* .000 ค่อนขา้งนอ้ย 

โดยรวม 0.396* .000 ค่อนข้างน้อย 

*p ≤ 0.05 
 
 จากตารางที่ 53 แสดงผลการวิเคราะหค์วามสมัพันธ์ระหว่างรูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลา
ว่าง ด้านกิจกรรมทางธรรมชาติ กับรูปแบบการมีส่วนร่วมการใช้เวลาว่างของสตรีวัยท างาน
โดยรวม พบว่า รูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลาว่างดา้นกิจกรรมทางธรรมชาติ มีความสมัพนัธท์างบวก
กับรูปแบบการมีส่วนร่วมการใช้เวลาว่างโดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมี
ความสมัพนัธก์นัในระดบัค่อนขา้งนอ้ย (r = 0.396) และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  



 101 
 

 

1.  รูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง ในขอ้ ปลกูตน้ไม ้มีความสมัพนัธท์างบวกกบัรูปแบบ
การมีส่วนร่วมการใชเ้วลาว่างโดยรวม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยมีความสมัพันธก์นัใน
ระดบัปานกลาง (r = 0.418) 

2.  รูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง ในขอ้ กิจกรรมทางทะเล ล่องแพ ตกปลาและตกหมึก 
และส่องนก มีความสัมพันธ์ทางบวกกับรูปแบบการมีส่วนร่วมการใช้เวลาว่างโดยรวม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนขา้งนอ้ย (r = 0.376 0.319 0.275 
และ 0.236 ตามล าดบั) 

ตาราง 54 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง    ดา้นกิจกรรมสื่อ
เทคโนโลยี กบัรูปแบบการมีสว่นร่วมการใชเ้วลาว่างโดยรวม ของสตรีวยัท างาน (n=400) 

รูปแบบกิจกรรมการใช้เวลาว่าง 
ด้านกิจกรรมส่ือเทคโนโลยี 

รูปแบบการมีส่วนร่วมการใช้เวลาว่างโดยรวม 

Pearson Correlation 
(r) 

p 
ระดับ

ความสัมพันธ ์
1. สื่อเครือข่ายสงัคม เช่น Facebook, 

Instragram 
0.358* .000 ค่อนขา้งนอ้ย 

2. ถ่ายภาพกลอ้งและมือถือ 0.278* .000 ค่อนขา้งนอ้ย 
3. ชอ้ปป้ิงออนไลน ์ 0.266* .000 ค่อนขา้งนอ้ย 
4. เกมดิจิทลั เช่น ROV, Pubg 0.230* .000 ค่อนขา้งนอ้ย 

โดยรวม 0.344* .000 ค่อนข้างน้อย 

*p ≤ 0.05 
 จากตารางที่ 54 แสดงผลการวิเคราะหค์วามสมัพันธ์ระหว่างรูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลา
ว่าง ดา้นกิจกรรมสื่อเทคโนโลยี กบัรูปแบบการมีส่วนร่วมการใชเ้วลาว่างของสตรีวยัท างานโดยรวม 
พบว่า รูปแบบกิจกรรมการใช้เวลาว่างด้านกิจกรรมสื่อเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
รูปแบบการมีส่วนร่วมการใช้เวลาว่างโดยรวม อย่างมี นัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 โดยมี
ความสมัพันธ์กันในระดับค่อนขา้งนอ้ย (r = 0.344) และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า รูปแบบ
กิจกรรมการใชเ้วลาว่างทุกขอ้ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับรูปแบบการมีส่วนร่วมการใชเ้วลาว่าง
โดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความสมัพันธก์ันในระดับค่อนขา้งนอ้ย (r = 
0.230 – 0.358) 
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ตาราง 55 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบกิจกรรมการใช้เวลาว่าง    ด้านกิจกรรม
อาสาสมคัร กบัรูปแบบการมีส่วนรว่มการใชเ้วลาว่างโดยรวม ของสตรีวยัท างาน 

รูปแบบกิจกรรมการใช้เวลาว่าง 
ด้านกิจกรรมอาสาสมัคร 

รูปแบบการมีส่วนร่วมการใช้เวลาว่าง 
โดยรวม 

Pearson 
Correlation (r) 

p 
ระดับ

ความสัมพันธ ์
1. รณรงคเ์พื่อสงัคม 0.352* .000 ค่อนขา้งนอ้ย 
2. อ่านหนงัสือเสียง 0.306* .000 ค่อนขา้งนอ้ย 
3. ผูด้อ้ยโอกาส 0.234* .000 ค่อนขา้งนอ้ย 
4. ผูส้งูอายุ 0.197* .000 นอ้ย 

โดยรวม 0.298* .000 ค่อนข้างน้อย 

*p ≤ 0.05 
 

จากตารางที่ 55 แสดงผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธ์ระหว่างรูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง 
ดา้นกิจกรรมอาสาสมัคร กับรูปแบบการมีส่วนร่วมการใชเ้วลาว่างของสตรีวัยท างานโดยรวม พบว่า 
รูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลาว่างดา้นกิจกรรมอาสาสมคัร มีความสมัพันธท์างบวกกบัรูปแบบการมีส่วน
ร่วมการใชเ้วลาว่างโดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับ
ค่อนขา้งนอ้ย (r = 0.298) และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  

1.  รูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง ในขอ้ รณรงคเ์พื่อสงัคม ในขอ้ อ่านหนงัสือเสียง และ
ในขอ้ ผูด้อ้ยโอกาส มีความสมัพันธท์างบวกกับรูปแบบการมีส่วนร่วมการใชเ้วลาว่างโดยรวม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างน้อย (r = 0.352 0.306 และ 
0.234 ตามล าดบั) 

2.  รูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง ในขอ้ ผูสู้งอายุ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับรูปแบบ
การมีส่วนร่วมการใชเ้วลาว่างโดยรวม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยมีความสมัพันธก์นัใน
ระดบันอ้ย (r = 0.197) 
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ตาราง 56 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบกิจกรรมการใช้เวลาว่าง    ด้านกิจกรรม
กลางแจง้ กบัรูปแบบการมีส่วนรว่มการใชเ้วลาว่างโดยรวม ของสตรีวยัท างาน 

รูปแบบกิจกรรมการใช้เวลาว่าง 
ด้านกิจกรรมกลางแจ้ง 

รูปแบบการมีส่วนร่วมการใช้เวลาว่าง 
โดยรวม 

Pearson 
Correlation (r) 

p 
ระดับ

ความสัมพันธ ์
1. เดินป่า 0.300* .000 ค่อนขา้งนอ้ย 
2. สวนสนกุ 0.298* .000 ค่อนขา้งนอ้ย 
3. ป่ันจกัรยาน 0.250* .000 ค่อนขา้งนอ้ย 
4. ค่ายพกัแรม 0.218* .000 ค่อนขา้งนอ้ย 
5. พายเรือ 0.155* .001 นอ้ย 

โดยรวม 0.288* .000 ค่อนข้างน้อย 

*p ≤ 0.05 
 
 จากตารางที่ 56 แสดงผลการวิเคราะหค์วามสมัพันธ์ระหว่างรูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลา
ว่าง ดา้นกิจกรรมกลางแจง้ กับรูปแบบการมีส่วนร่วมการใชเ้วลาว่างของสตรีวัยท างานโดยรวม 
พบว่า รูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลาว่างดา้นกิจกรรมกลางแจง้ มีความสมัพันธ์ทางบวกกบัรูปแบบ
การมีส่วนร่วมการใชเ้วลาว่างโดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความสมัพันธ์
กนัในระดบัค่อนขา้งนอ้ย (r = 0.288) และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  

1.  รูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง ในขอ้ เดินป่า สวนสนุก ป่ันจักรยานและค่ายพักแรม 
มีความสมัพันธ์ทางบวกกับรูปแบบการมีส่วนร่วมการใชเ้วลาว่างโดยรวม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างน้อย (r = 0.300 0.298 0.250 และ 0.218 
ตามล าดบั) 

2.  รูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง ในขอ้ พายเรือ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับรูปแบบ
การมีส่วนร่วมการใชเ้วลาว่างโดยรวม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยมีความสมัพันธก์นัใน
ระดบันอ้ย (r = 0.155) 
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ตาราง 57 ผลการวิเคราะหค์วามสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง    ดา้นกิจกรรมทาง
การศกึษา กบัรูปแบบการมีส่วนรว่มการใชเ้วลาว่างโดยรวม ของสตรีวยัท างาน 

รูปแบบกิจกรรมการใช้เวลาว่าง 
ด้านกิจกรรมทางการศึกษา 

รูปแบบการมีส่วนร่วมการใช้เวลาว่าง 
และนันทนาการโดยรวม 

Pearson 
Correlation (r) 

p 
ระดับ

ความสัมพันธ ์
1. เทคนิคการดแูลและตกแต่งบา้น 0.287* .000 ค่อนขา้งนอ้ย 
2. ท าอาหาร ขนม 0.241* .000 ค่อนขา้งนอ้ย 
3. ดแูลความงาม 0.181* .000 นอ้ย 
4. สง่เสรมิบคุลิกภาพและการแต่งกาย 0.151* .001 นอ้ย 

โดยรวม 0.258* .000 ค่อนข้างน้อย 

*p ≤ 0.05 
 
 จากตารางที่ 57 แสดงผลการวิเคราะหค์วามสมัพันธ์ระหว่างรูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลา
ว่าง ด้านกิจกรรมทางการศึกษา กับรูปแบบการมีส่วนร่วมการใช้เวลาว่างของสตรีวัยท างาน
โดยรวม พบว่า รูปแบบกิจกรรมการใช้เวลาว่างด้านกิจกรรมทางการศึกษา มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับรูปแบบการมีส่วนร่วมการใชเ้วลาว่างโดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยมีความสมัพนัธก์นัในระดบัค่อนขา้งนอ้ย (r = 0.258) และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  

1.  รูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง ในขอ้ เทคนิคการดแูลและตกแต่งบา้น และท าอาหาร 
ขนม มีความสมัพันธ์ทางบวกกับรูปแบบการมีส่วนร่วมการใชเ้วลาว่างโดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดบั .05 โดยมีความสมัพนัธก์นัในระดบัค่อนขา้งนอ้ย (r = 0.287 และ 0.241 ตามล าดบั) 

2.  รูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง ในขอ้ ดแูลความงาม และส่งเสรมิบุคลิกภาพและการ
แต่งกาย มีความสมัพันธ์ทางบวกกับรูปแบบการมีส่วนร่วมการใชเ้วลาว่างโดยรวม อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดบั .05 โดยมีความสมัพนัธก์นัในระดบันอ้ย (r = 0.181 และ 0.151 ตามล าดบั) 
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ตาราง 58 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบกิจกรรมการใช้เวลาว่าง ด้านกิจกรรม
ท่องเที่ยว กบัรูปแบบการมีสว่นร่วมการใชเ้วลาว่างโดยรวม ของสตรีวยัท างาน 

รูปแบบกิจกรรมการใช้เวลาว่าง 
ด้านกิจกรรมท่องเทีย่ว 

รูปแบบการมีส่วนร่วมการใช้เวลาว่าง 
โดยรวม 

Pearson 
Correlation (r) 

p 
ระดับ

ความสัมพันธ ์
1. เชิงนิเวศน ์ 0.281* .000 ค่อนขา้งนอ้ย 
2. ชมวิถีชีวิตชนบท 0.235* .000 ค่อนขา้งนอ้ย 
3. เชิงเกษตร 0.193* .000 นอ้ย 
4. เชิงประวติัศาสตร ์ 0.170* .000 นอ้ย 
5. เชิงสขุภาพ 0.167* .000 นอ้ย 

โดยรวม 0.238* .000 ค่อนข้างน้อย 

*p ≤ 0.05 
 
 จากตารางที่ 58 แสดงผลการวิเคราะหค์วามสมัพันธ์ระหว่างรูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลา
ว่าง ดา้นกิจกรรมท่องเที่ยว กับรูปแบบการมีส่วนร่วมการใชเ้วลาว่างของสตรีวัยท างานโดยรวม 
พบว่า รูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลาว่างดา้นกิจกรรมท่องเที่ยว มีความสมัพันธท์างบวกกบัรูปแบบ
การมีส่วนร่วมการใชเ้วลาว่างโดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความสมัพันธ์
กนัในระดบัค่อนขา้งนอ้ย (r = 0.238) และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  

1.  รูปแบบกิจกรรมการใช้เวลาว่าง ในข้อ เชิ งนิ เวศน์ และชมวิ ถีชี วิตชนบท มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับรูปแบบการมีส่วนร่วมการใชเ้วลาว่างโดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 โดยมีความสมัพนัธก์นัในระดบัค่อนขา้งนอ้ย (r = 0.281 และ 0.235 ตามล าดบั) 

2.  รูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง ในขอ้ เชิงเกษตร เชิงประวติัศาสตรแ์ละเชิงสุขภาพ มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับรูปแบบการมีส่วนร่วมการใชเ้วลาว่างโดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 โดยมีความสมัพนัธก์นัในระดบันอ้ย (r = 0.193 0.170 และ 0.167 ตามล าดบั) 
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ตาราง 59 ผลการวิเคราะหค์วามสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง    ดา้นกิจกรรมทาง
กาย กบัรูปแบบการมีส่วนร่วมการใชเ้วลาว่างโดยรวม ของสตรีวยัท างาน 

รูปแบบกิจกรรมการใช้เวลาว่าง 
ด้านกิจกรรมทางกาย 

รูปแบบการมีส่วนร่วมการใช้เวลาว่าง 
โดยรวม 

Pearson 
Correlation (r) 

p 
ระดับ

ความสัมพันธ ์
1. แบดมินตนั  0.330* .000 ค่อนขา้งนอ้ย 
2. วิ่ง  0.174* .000 นอ้ย 
3. ว่ายน า้  0.172* .000 นอ้ย 
4. โยคะ 0.070 .080 - 
5. แอโรบิก 0.041 .209 - 

โดยรวม  0.215* .000 ค่อนข้างน้อย 

*p ≤ 0.05 
 
 จากตารางที่ 59 แสดงผลการวิเคราะหค์วามสมัพันธ์ระหว่างรูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลา
ว่าง ดา้นกิจกรรมทางกาย กับรูปแบบการมีส่วนร่วมการใชเ้วลาว่างของสตรีวัยท างานโดยรวม 
พบว่า รูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลาว่างดา้นกิจกรรมทางกาย มีความสมัพันธ์ทางบวกกับรูปแบบ
การมีส่วนร่วมการใชเ้วลาว่างโดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความสมัพันธ์
กนัในระดบัค่อนขา้งนอ้ย (r = 0.215) และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  

1.  รูปแบบกิจกรรมการใช้เวลาว่าง ในข้อ แบดมินตัน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
รูปแบบการมีส่วนร่วมการใช้เวลาว่างโดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ .05 โดยมี
ความสมัพนัธก์นัในระดบัค่อนขา้งนอ้ย (r = 0.330) 

2.  รูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง ในข้อ วิ่งและว่ายน ้า มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
รูปแบบการมีส่วนร่วมการใช้เวลาว่างโดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ .05 โดยมี
ความสมัพนัธก์นัในระดบันอ้ย (r = 0.174 และ 0.172 ตามล าดบั) 

3.  รูปแบบกิจกรรมการใช้เวลาว่าง ในข้อ โยคะและแอโรบิก ไม่มีความสัมพันธ์กับ
รูปแบบการมีส่วนร่วมการใชเ้วลาว่างโดยรวม 
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ตาราง 60 ผลการวิเคราะหค์วามสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง    ดา้นกิจกรรมทาง
ศาสนา กบัรูปแบบการมีสว่นร่วมการใชเ้วลาว่างโดยรวม ของสตรีวยัท างาน 

รูปแบบกิจกรรมการใช้เวลาว่าง 
ด้านกิจกรรมทางศาสนา 

รูปแบบการมีส่วนร่วมการใช้เวลาว่าง 
โดยรวม 

Pearson 
Correlation (r) 

p 
ระดับ

ความสัมพันธ ์
1. ท าบญุ 0.200* .000 นอ้ย 
2. วนัส าคญัทางศาสนา 0.193* .000 นอ้ย 
3. นั่งสมาธิ 0.177* .000 นอ้ย 
4. สนทนาธรรม 0.125* .006 นอ้ย 
5. ท าความสะอาดวดั 0.086* .043 นอ้ย 

โดยรวม 0.182* .000 น้อย 

*p ≤ 0.05 
 
 จากตารางที่ 60 แสดงผลการวิเคราะหค์วามสมัพันธ์ระหว่างรูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลา
ว่าง ดา้นกิจกรรมทางศาสนา กบัรูปแบบการมีส่วนร่วมการใชเ้วลาว่างของสตรีวัยท างานโดยรวม 
พบว่า รูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลาว่างดา้นกิจกรรมทางศาสนา มีความสมัพนัธท์างบวกกบัรูปแบบ
การมีส่วนร่วมการใชเ้วลาว่างโดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความสมัพันธ์
กนัในระดบันอ้ย (r = 0.182) และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า รูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง
ทุกขอ้ มีความสมัพนัธท์างบวกกบัรูปแบบการมีส่วนรว่มการใชเ้วลาว่างโดยรวม อย่างมีนยัส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีความสมัพนัธก์นัในระดบันอ้ย (r = 0.086 – 0.200) 



 
 

 

บทที ่5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

ความมุ่งหมายในการวิจัย 
1.เพื่อศกึษารูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลาว่างของสตรีวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
2.เพื่อศกึษารูปแบบการมีส่วนร่วมการใชเ้วลาว่างของสตรีวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
3.เพื่อศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างรูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลาว่างกบัรูปแบบการมีส่วนร่วม

การใชเ้วลาว่างของสตรีวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
ประชากรในการวิจัย 

 ประชากรในการวิจัยครัง้นี ้ไดแ้ก่ สตรีวยัท างานช่วงอายุระหว่าง 25-60 ปี ซึ่งเป็นบุคคล
วัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 2,453,417 ล้านคน (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สงัคม)  

ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัย คือ สตรีวัยท างานอายุ 25-60 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร

เป็นบุคคล ที่อยู่ในวยัท างานขนาดกลุ่มตัวอย่างที่จะเก็บขอ้มูลใชว้ิธีการค านวณจากสูตรของยามาเน 
(กัลยา, 2540 อ้างถึง Yamana, 1973) โดยการก าหนดค่าความเชื่อมั่น 95% หรือยอมให้เกิดความ
คลาดเคลื่อนเท่ากบั 0.05 

  ฉะนัน้ขนาดตัวอย่างที่ค  านวณไดเ้ท่ากับ 385 ตัวอย่าง และส ารองไว ้15 คน รวมเป็น
ขนาด ตวัอย่างทัง้หมด 400 ตวัอย่าง 

วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
การเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบหลายขัน้ (Multi Stage)โดยมลี าดบัดงันี้ 

ขัน้ที่ 1.การสุม่ตวัอย่างแบบง่าย ( Simple Random Sampling ) 
 เป็ นวิ ธี จับฉลากเพื่ อเลื อกกลุ่ มตั วอย่ าง  โดยแบ่ งตามเขตปกครองของ

กรุงเทพมหานคร ออกเป็น 6 กลุ่มการปกครองตามแบบการบริหารและการปกครองของ
กรุงเทพมหานคร (วรชยั ทองไทย, 2544, น.7) ประกอบดว้ย 

1.1 กลุ่มเขตรตันโกสินทร ์มี 9 เขต ไดแ้ก่ เขตพระนคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
เขตสมัพนัธว์งศ ์เขตบางรกั เขตบางซื่อ เขตดสุิต เขตพญาไท เขตราชเทวี เขตปทมุวนั  
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1.2 กลุ่มเขตบูรพา มี 9 เขต ได้แก่ เขตดอนเมือง เขตสายไหม เขตหลักสี่ เขต
บางเขน เขตจตจุกัร เขตลาดพรา้ว เขตบงึกุ่ม เขตวงัทองหลาง เขตบางกะปิ  

1.3 กลุ่มเขตกรุงธนบุรีเหนือ มี 7 เขต ไดแ้ก่ เขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน เขตบาง
พลดั เขตบางกอกนอ้ย เขตภาษีเจรญิ เขตบางกอกใหญ่ เขตหนองแขม 

1.4 กลุ่มเขตกรุงธนบุรีใต ้มี 8 เขต ไดแ้ก่ เขตบางแค เขตบางบอน เขตจอมทอง 
เขตธนบรุี เขตคลองสาน เขตราษฎรบ์ูรณะ เขตบางขนุเทียน เขตทุ่งครุ 

1.5 กลุ่มเขตเจา้พระยา มี 9 เขต ไดแ้ก่ เขตสาทร เขตหว้ยขวาง เขตวัฒนา เขต
ดินแดง เขตคลองเตย เขตบางคอแหลม เขตยานนาวา เขตบางนา เขตพระโขนง 

1.6 กลุ่มเขตศรีนครินทร์ มี  8 เขต ได้แก่  เขตประเวศ เขตสวนหลวง เขต
ลาดกระบงั เขตคลองสามวา เขตหนองจอก เขตคนันายาว เขตมีนบรุี เขตสะพานสงู  

จบัฉลากกลุม่ละ 1 เขตตวัอย่างได ้6 เขตดงันี ้
 กลุม่เขตรตันโกสินทร ์  สุม่ตวัอย่างได ้  เขตพระนคร 
กลุม่เขตบรูพา     สุม่ตวัอย่างได ้ เขตดอนเมือง 
กลุม่เขตกรุงธนบรุีเหนือ     สุม่ตวัอย่างได ้  เขตหนองแขม 
กลุม่เขตกรุงธนบรุีใต ้    สุม่ตวัอย่างได ้  เขตบางแค 
กลุม่เขตเจา้พระยา       สุม่ตวัอย่างได ้ เขตยานนาวา 
กลุม่เขตศรีนครนิทร ์     สุม่ตวัอย่างได ้ เขตลาดกระบงั 

ขั้นที่  2. สุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) เป็นการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม
เก่ียวกบั ความสมัพนัธร์ะหว่างรูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลาว่างกบัรูปแบบการมีส่วนร่วมการใชเ้วลาว่าง
ของสตรี วัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครโดยแบ่งตามสัดส่วนประชากรในแต่ละเขตให้เท่ากัน 
ค านวณจาก จ านวนตวัอย่าง และจ านวนเขตตวัอย่าง ไดต้วัอย่างในแต่ละเขตดงันี ้ 

เขตปกครองของ 
กรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตัวอย่าง จ านวนเขต อัตรา % 
จ านวนตัวอย่าง 

(คน) 
กลุม่เขตรตันโกสินทร ์ เขตพระนคร 9 18 72 

กลุม่เขตบรูพา เขตดอนเมือง 9 18 72 
กลุม่เขตกรุงธนบรุีเหนือ เขตหนองแขม 7 14 56 
กลุม่เขตกรุงธนบรุีใต ้ เขตบางแค 8 16 64 
กลุม่เขตเจา้พระยา เขตยานนาวา 9 18 72 
กลุม่เขตศรีนครนิทร ์ เขตลาดกระบงั 8 16 64 

 รวม 50 100 400 
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  ขั้นที่ 3. การเลื อกกลุ่ มตั วอย่ างในการตอบแบบสอบถามโดยวิ ธี สะดวก 

(Convenience Sampling) ซึ่งผูว้ิจัยจะใชแ้บบสอบถามกับสตรีวัยท างานอายุ25-60ปีเป็นบุคคลที่อยู่
ในวยัท างานใน เขตกรุงเทพมหานคร 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ส  าหรบัการวิจัยครัง้นี ้ ผูว้ิจัยไดเ้ป็นผูแ้จกแบบสอบถามใหก้ับสตรีวัยท างานอายุ 25-60 ปี 

เป็นบุคคลที่อยู่ในวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 400 ชุด โดยท าการเก็บแบบสอบถามจาก 
กลุม่เปา้หมาย พรอ้มทัง้ชีแ้จงขอ้มลูและรอเก็บแบบสอบถามดว้ยตนเอง 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชก้ารวิจยัครัง้นี ้คือแบบสอบถามที่เก่ียวขอ้งกบั รูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง 

และรูปแบบการมีส่วนร่วมในการใชเ้วลาว่างของสตรีวยัท างานอายุ25-60ปีในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
ผูว้ิจยัไดส้รา้งแบบสอบถามขึน้มาใหม่ โดยแบ่งโครงสรา้งของแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน 

ตอนที่ 1 ขอ้มูลเก่ียวกับคุณสมบติัพืน้ฐานของกลุ่มสตรีวัยท างานอายุ 25-60 ปีในเขต 
กรุงเทพมหานคร ดา้น อายุ สถานภาพ ศาสนา ระดับการศึกษา อาชีพ จุดมุ่งหมายที่ท่านท ากิจกรรม 
นันทนาการ สถานที่ที่อยากเขา้ร่วมกิจกรรมนันทนาการ บุคคลที่เขา้ร่วมกิจกรรมนันทนาการดว้ย กัน
เป็นประจ า 

ตอนที่2 แบบสอบถามที่เก่ียวกบัรูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลาว่างของกลุ่มสตรีวยัท างาน
อาย2ุ5-60ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่   

กิจกรรมเกมกีฬา 
กิจกรรมสรา้งความสมัพนัธ ์
กิจกรรมท่องเที่ยว 
กิจกรรมครอบครวั 
กิจกรรมกลางแจง้ 
กิจกรรมทางธรรมชาติ 
กิจกรรมทางศาสนา 
กิจกรรมอาสาสมคัร 
กิจกรรมสื่อเทคโนโลย ี
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กิจกรรมทางศกึษา 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามที่เก่ียวกบัรูปแบบการมีส่วนร่วมในการใชเ้วลาว่างของกลุ่มสตรี

วยัท างาน อาย ุ25-60 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ 
ความส าคญั 
ความพงึพอใจ 
ความสนใจ 
ความเขม้ขน้ 
การเป็นศนูยล์างของชีวิต 
การมีความหมายกบัชีวิต 

  ข้อค าถามเกี่ยวกับเกี่ยวกับรูปแบบการมีส่วนร่วมในการใช้เวลาว่างของกลุ่ม
สตรีวัยท างานอายุ 25-60 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร  จ านวน 24 ข้อ 

การทดสอบเคร่ืองมือ 
    ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถาม ใหอ้าจารยท์ี่ปรกึษาตรวจสอบความถกูตอ้ง จากนัน้ผูว้ิจยั

ไดน้ าแบบสอบถามใหผู้ท้รงคุณวุฒิ 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงของเนือ้หา (Index of Item-Objective 

Congruence) โดยไดค่้าความเที่ยงตรงตามเนือ้หา 0.6 – 1.0 
 จากนั้นผูว้ิจัยไดน้ าแบบสอบถามรูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลาว่างกับรูปแบบการมี

ส่วนร่วมการใช ้เวลาว่างของสตรีวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครหาค่าความเชื่อมั่นหรือความเที่ยง 
(Reliability) ก่อนน าไปใชจ้ริงโดยการน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) จ านวน30ท่าน แลว้น า
ผลที่ได ้มาค านวณหาค่าความเชื่อมั่นหรือความเที่ยง (Reliability) ดว้ยการใชสู้ตรวัดค่าสัมประสิทธิ์

แอลฟา ( - Coefficient)ของคอนบราค (Cronbach Alpha Coefficient) ผลการวิเคราะห์ค่าความ
เชื่อมั่นแบบสอบถาม รูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลาว่างกบัรูปแบบการมีส่วนร่วมการใชเ้วลาว่างของสตรี
วยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครไดค่้าสมัประสิทธิ์แอลฟ่า 0.92 

การวิเคราะหข์้อมูล 
การวิเคราะหข์อ้มูลความสมัพันธ์ รูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลาว่างกับรูปแบบการมีส่วนร่วม

การใชเ้วลาว่างของสตรีวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลูใชค่้าความถ่ี 
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One Way 
ANOVA) ค่ าสั มประสิ ท ธิ์ สหสั มพั นธ์ แบบ เพี ยร ์สั น  (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient, Rxy)  เพื่อเปรียบเทียบความสมัพนัธ ์รูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลาว่างกบัรูปแบบการมีส่วน
รว่มการใชเ้วลาว่างของสตรี วยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
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สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่องความสมัพันธ์รูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลาว่างกับรูปแบบการมีส่วนร่วมการใช้

เวลาว่างของสตรีวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัไดเ้สนอการสรุปขอ้มลูดงันี ้
ตอนที ่1 ขอ้มลูสว่นบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นสตรีวัยท างาน
จ านวน 400 คน ประกอบดว้ย อายุ สถานภาพ ศาสนา ระดับการศึกษา อาชีพ จุดมุ่งหมายของการท า
กิจกรรมนันทนาการ สถานที่ที่ต้องการท ากิจกรรมนันทนาการ และบุคคลที่ท ากิจกรรมนันทนาการ
ดว้ยกันเป็นประจ า จ านวนและรอ้ยละของสตรีวัยท างาน จ าแนกตามอายุ จะเห็นว่า สตรีวัยท างานมี
ช่วงอายุ 25 – 28 รอ้ยละ 28.00 ช่วงอายุ 29 – 32 ปี รอ้ยละ 28.75 ช่วงอายุ 33 – 38 ปี รอ้ยละ 26.00 
และช่วงอายุ 39 – 60 ปี รอ้ยละ 17.25 จะเห็นว่า สตรีวัยท างานประมาณครึ่งหนึ่งยังโสดอยู่ (รอ้ยละ 
53.75) รองลงมาคือสมรสแลว้ (รอ้ยละ 43.00) ส่วนที่เหลืออีกเล็กนอ้ยมีสถานภาพแยกกนัอยู่และหย่า
รา้ง (รอ้ยละ 1.75 และ 1.50 ตามล าดับ) สตรีวัยท างานเกือบทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ (รอ้ยละ 
93.25) ส่วนที่เหลืออีกเล็กน้อยนับถือศาสนาคริสต์ อิสลามและอื่น ๆ (รอ้ยละ 3.00 1.00 และ 2.75 
ตามล าดับ) สตรีวัยท างานส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (รอ้ยละ 84.25) ส่วนที่เหลือ
ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท มัธยมศึกษาตอนปลาย ปริญญาเอกและประถมศึกษา (รอ้ยละ 
8.25 5.75 1.50 และ 0.25 ตามล าดับ) สตรีวัยท างานครึ่งหนึ่งเป็นพนักงานหน่วยงานเอกชน (รอ้ยละ 
50.00) รองลงมาเป็นขา้ราชการ พนักงานหน่วยงานรฐัหรือรฐัวิสาหกิจ (รอ้ยละ 29.00) และท าธุรกิจ
ส่วนตัว ค้าขาย (รอ้ยละ 14.25)  จะเห็นว่า สตรีวัยท างานเกือบครึ่งหนึ่งท ากิจกรรมนันทนาการเพื่อ
ผ่อนคลาย มีความสุข (รอ้ยละ 42.81) รองลงมาคือ เพื่อความสนุกสนาน และเพื่อมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง (รอ้ยละ 28.41 และ 26.12 ตามล าดับ) สตรีวัยท างานประมาณครึ่งหนึ่งเข้าร่วมกิจกรรม
นันทนาการกับเพื่อน (รอ้ยละ 50.25) รองลงมาคือ กับบุตรหลาน และกับญาติพี่น้อง (รอ้ยละ 21.50 
และ 13.75 ตามล าดบั)  

ตอนที ่2  รูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลาว่างของสตรีวยัท างาน 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล รูปแบบกิจกรรมการใช้เวลาว่างของสตรีวัยท างาน  ระดับ 

รูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลาว่างของสตรีวยัท างาน โดยรวมและรายดา้น พบว่า สตรีวัยท างานตอ้งการ
กิจกรรมการใชเ้วลาว่างในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.20) เมื่อพิจารณาเป็น รายดา้น พบว่า สตรีวัย
ท างานตอ้งการกิจกรรมสื่อเทคโนโลยี และกิจกรรมสรา้งความสัมพันธ์ ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.64 
และ 3.49 ตามล าดับ) และต้องการกิจกรรมทางการศึกษา กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมครอบครัว 
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กิจกรรมทางกาย กิจกรรมท่องเที่ยว กิจกรรมอาสาสมคัร กิจกรรมกลางแจง้ และกิจกรรมทางธรรมชาติ 
ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.39 3.38 3.34 3.16 3.15 3.08 2.80 และ 2.73 ตามล าดบั) 

ตอนที ่3  รูปแบบการมีส่วนรว่มการใชเ้วลาว่างของสตรีวยัท างาน 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล รูปแบบการมีส่วนร่วมการใช้เวลาว่างของสตรีวัย ท างาน 

ระดบัการมีส่วนรว่มเก่ียวกบั รูปแบบการมีส่วนร่วมการใชเ้วลาว่างของสตรี วยัท างาน โดยรวมและราย
ดา้น พบว่า สตรีวัยท างานเห็นดว้ยมาก กับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการใช ้เวลาว่างและนันทนาการ 
(ค่าเฉลี่ย 3.61) เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า สตรีวัยท างานเห็นดว้ยมาก กับ รูปแบบการมีส่วน
ร่วมการใชเ้วลาว่าง ด้านความพึงพอใจ (ค่าเฉลี่ย 3.84) ด้านความสนใจ (ค่าเฉลี่ย 3.78) ดา้นความ
เขม้ขน้ (ค่าเฉลี่ย 3.72) ดา้นความส าคัญ (ค่าเฉลี่ย 3.61) และดา้นการมีความหมายกบัชีวิต (ค่าเฉลี่ย 
3.41) และเห็นดว้ยปานกลางกับการมีส่วนร่วม ในกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง ดา้นการเป็นศูนยก์ลางของ
ชีวิต (ค่าเฉลี่ย 3.26) 

ตอนที ่4 ผลของอายุต่อ รูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลาว่างของสตรีวยัท างาน 
ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเก่ียวกับ รูปแบบกิจกรรมการ

ใชเ้วลาว่างของ สตรีวยัท างานที่มีอายแุตกต่างกนั ดงันี ้
1.ดา้นความพึงพอใจโดยรวม จะเห็นว่าสตรีวัยท างานที่มีอายุ 25 – 28 ปี มีค่าเฉลี่ย

ความ คิดเห็นในขอ้ฉันมีความภูมิใจในกิจกรรมการใชเ้วลาว่างที่ไดเ้ขา้ร่วม มากกว่าสตรีวยัท างานที่มี
อาย ุ29 – 32 ปี และ อาย ุ33 – 38 ปี   

2.ดา้นความสนใจจะเห็นว่าสตรีวยัท างานที่มีอายุ 25 – 28 ปี มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น
ในขอ้ โดยปกติฉันตอ้งการทราบรายละเอียดเก่ียวกบักิจกรรมใชเ้วลาว่างที่ชื่นชอบและความคิดเห็นใน
ขอ้ฉันฝึกฝนทักษะที่จ าเป็นเพื่อปรบัปรุงการปฏิบัติกิจกรรมการใช้เวลาว่างของตนเอง มากกว่าสตรีวัย
ท างานที่มีอาย ุ29 – 32 ปี อาย ุ33 – 38 ปี และอาย ุ39 – 60  

3.ดา้นความเขม้ขน้ พบว่า สตรีวัยท างานที่มีอายุ 25 – 28 ปี มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น
ในขอ้ฉัน คาดหวงัที่จะไดร้บัประโยชนจ์ากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการใชเ้วลาว่างที่ชื่นชอบ มากกว่า
สตรีวยั ท างานที่มีอาย ุ29 – 32 ปี อาย ุ33 – 38 ปี และอาย ุ39 – 60  

4.ดา้นความส าคญั พบว่า สตรีวยัท างานที่มีอายุ 25 – 28 ปี มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น
ในขอ้ กิจกรรมการใชเ้วลาว่างเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตลข์องฉัน มากกว่าสตรีวยัท างานที่มีอายุ 29 – 
32 ปี อายุ 33 – 38 ปี และอายุ 39 - 60 และสตรีวัยท างานที่มีอายุ 25 – 28 ปี มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น
ในขอ้ แมว้่าฉันจะมีงานที่ยุ่ง แต่ก็ยังคงเขา้ร่วมกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง มากกว่าสตรีวยัท างานที่มีอาย ุ
29 – 32 ปี และอาย ุ39 - 60  
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5.ดา้นการมีความหมายกับชีวิต พบว่า สตรีวยัท างานที่มีอายุ 25 – 28 ปี มีค่าเฉลี่ย 
ความคิดเห็นในขอ้ ฉันไดแ้สดงออกถึงตัวตนของตนเองเมื่อไดท้ ากิจกรรมที่ชื่นชอบ ความคิดเห็นในขอ้ 
ฉนัรูส้ึกขาดรสชาติในชีวิต หากไม่ไดเ้ขา้รว่มกิจกรรมการใชเ้วลาที่ชื่นชอบและความคิดเห็นในขอ้ ฉนัไม่
ทราบว่าจะท าอะไรหากไม่ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง มากกว่าสตรีวยัท างานที่มีอายุ 29 – 32 ปี 
และอาย ุ39 - 60  

6.ดา้นการเป็นศูนยก์ลางของชีวิต พบว่า สตรีวยัท างานที่มีอายุ 25 – 28 ปี มีค่าเฉลี่ย 
ความคิดเห็นในขอ้ ส าหรบักิจกรรมการใชเ้วลาว่างที่ชื่นชอบ ฉันพรอ้มที่จะเขา้ร่วมกิจกรรมดว้ยความ 
สมัครใจ ความคิดเห็นในขอ้ ฉันชอบท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่าง แมต้อ้งใชค้วามพยายามในการจัดการ
เวลา ความคิดเห็นในขอ้ ฉันรูส้ึกว่าตอ้งรบัผิดชอบกับกิจกรรมที่ตอ้งการมีส่วนร่วมในการใชเ้วลาว่าง และ
ความคิดเห็นในขอ้ ฉันจะทุ่มเทการใช้เวลาว่างที่ตนเองชื่นชอบใหเ้ป็นผูเ้ชี่ยวชาญในดา้นนั้น ๆ มากกว่า 
สตรีวยัท างานที่มีอาย ุ29 – 32 ปี อาย ุ33 – 38 ปี และอาย ุ39 - 60  

 ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบ
การมีส่วนร่วมใชเ้วลาว่างของสตรีวัยท างาน ด้านความพึงพอใจโดยรวมของสตรีวัยท างานที่มีอายุ
แตกต่างกัน พบว่า สตรีวยัท างานที่มีอายุต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบการมีส่วนร่วมการใช้
เวลาว่าง ดา้นความพึงพอใจโดยรวม ไม่แตกต่างกนั แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า สตรีวยัท างาน
ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นในขอ้ ฉันมีความภูมิใจในกิจกรรมการใชเ้วลาว่างที่ไดเ้ขา้ร่วมแตกต่าง
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 จะเห็นว่าสตรีวยัท างานที่มีอายุ 25-28 ปี อายุ 29-32 ปี อาย ุ
33-38 ปี และอายุ 39-60 ปี มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในขอ้ ฉันมีความภาคภูมิใจในกิจกรรมการใชเ้วลา
ว่างที่ได้เขา้ร่วม เท่ากับ 3.71 , 3.42 , 3.34 และ 3.57 ตามล าดับ ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความ
คิดเห็นเป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD พบว่า สตรีวยัท างานที่มีอายุ 25-28 ปี มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในขอ้ ฉัน
มีความภาคภูมิใจในกิจกรรมการใชเ้วลาว่างที่ไดเ้ขา้ร่วม มากกว่าสตรีวยัท างานที่มีอายุ 29-32 ปี และ
อาย ุ33-38 ปี 

 ตอนที่ 5 ความสมัพันธ์ระหว่าง รูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลาว่างกับ รปแบบการมีส่วนร่วม
การใชเ้วลาว่างงของสตรีวยัท างาน 

 ผลการวิเคราะหค์วามสมัพันธร์ะหว่าง รูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลาว่างกบั รปแบบการมี
สว่นรว่มการใชเ้วลาว่างงของสตรีวยัท างาน โดยรวมและรายดา้น กบั รูปแบบการมีสว่นรว่มการใชเ้วลา
ว่างของสตรีวัยท างานโดยรวม พบว่า ความตอ้งการกิจกรรม การใชเ้วลาว่างโดยรวม มีความสมัพันธ์
ทางบวก กับ รูปแบบการมีส่วนร่วมการใชเ้วลาว่างโดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
มีความสมัพนัธก์นัในระดบัค่อนขา้งนอ้ย (r = 0.401) และเมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
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 1.   รูปแบบกิจกรรมการใช้เวลาว่าง ด้านกิจกรรมสรา้งความสัมพันธ์  และด้าน
กิจกรรม ครอบครวั มีความสมัพันธท์างบวกกับ รูปแบบการมีส่วนร่วมการใชเ้วลาว่างโดยรวม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง (r = 0.431 และ 0.409 
ตามล าดบั) 

 2.   รูปแบบกิจกรรมการใช้เวลาว่าง ด้านกิจกรรมทางธรรมชาติ  กิจกรรมสื่อ
เทคโนโลยี กิจกรรมอาสาสมัคร กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมทางการศึกษา กิจกรรมท่องเที่ยว และ
กิจกรรมทางกาย มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ รูปแบบการมีส่วนร่วมการใชเ้วลาว่างโดยรวม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนขา้งน้อย (r = 0.396 0.344 0.298 
0.288 0.258 0.238 และ 0.215 ตามล าดบั) 

 3.  รูปแบบกิจกรรมการใช้เวลาว่าง ด้านกิจกรรมทางศาสนา มีความสัมพันธ ์
ทางบวกกับการ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการใชเ้วลาว่างและนันทนาการโดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ ที่ระดบั .05 โดยมีความสมัพนัธก์นัในระดบันอ้ย (r = 0.182) 

อภปิรายผล 
 ผลจากการวิเคราะหข์อ้มลูการวิจยั ความสมัพนัธร์ะหว่างรูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลาว่างกบั

รูปแบบการมีส่วนร่วมใช้เวลาว่างของสตรีวัยท างาน  ผู้วิจัยขอน าเสนอการอภิปรายผลการวิจัย 
ดงัต่อไปนี ้

ตอนที่ 1  รูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลาว่างของสตรีวยัท างาน 
จากผลการศึกษาที่พบว่า สตรีวัยท างานมีรูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลาว่างในระดับ

ปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายได ้พบว่า สตรีวยัท างานตอ้งการกิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัสื่อสารเทศ
และเทคโนโลยี กิจกรรมเสริมสรา้งความสัมพันธ์ และกิจกรรมดา้นการศึกษามากที่สุดเป็น 3 อันดับ
แรก ในดา้นกิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยีจะสอดคลอ้งกบั เคลลี่ (Kelly, 1996) ที่
พบว่ารูปแบบของการใชเ้วลาว่างในชุมชนของประเทศสหรฐัอเมริกาที่นิยมที่สุดจะเป็นกิจกรรมการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครอบครวัและเพื่อนๆ รองลงมาคือการ การหาความเพลิดเพลินผ่านการช่องทาง
ของสื่อสารสนเทศต่างๆ เช่น การดโูทรทศัน ์และกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เคลลี่ (Kelly, 1996) ก็เป็นกิจกรรมดา้น
การศึกษาผ่านการหาความรูแ้ละพัฒนาทักษะใหม่ๆ เช่น การท าสวน การตกแต่งงาน งานศิลปะและ
งานฝีมือ การลา่สตัว ์เป็นตน้  

ในดา้นกิจกรรมเสริมสรา้งความสมัพันธจ์ะสอดคลอ้งกับ เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย 
(2554: 37) ที่ระบุว่าเป้าหมายของกิจกรรมการใชเ้วลาว่างจะช่วยใหบุ้คคลมีความสุข ช่วยสรา้งเสริม
มนุษยสัมพันธ์ระหว่างบุคคล อีกทั้งจะช่วยให้เกิดความรูส้ึกยอมรบัตนเองและผู้อ่ืน รวมไปถึงการ
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พฒันาการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นอีกดว้ย ส่วนดา้นการศึกษาจะพบว่าสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ แดทติโล 
(Dattilo, 2002) ทีระบุว่าการใช้เวลาว่างเป็นการพัฒนาและเสริมสรา้งคุณภาพชีวิตผ่านการสรา้ง
ความรูห้รือทกัษะต่างๆ เพื่อพฒันาคณุภาพชีวิต 

ตอนที่  2 รูปแบบการมีส่วนร่วมใการใชเ้วลาว่างของสตรีวยัท างาน 
 ผลการศึกษาพบว่า สตรีวัยท างานส่วนใหญ่เห็นดว้ยอย่างมากกับการมีส่วนร่วมการ

ใชเ้วลาว่าง ทัง้ดา้นความพึงพอใจ ความสนใจ และความเขม้ขน้ สอดคลอ้งกับการศึกษาเฮนเดอรซ์ัน 
และคณะ (Henderson et al., 1999: 268) ที่ระบุว่าเรื่องของเพศและสิทธิของผูห้ญิงจะมีบทบาทของ
ตนเองในสังคมไดอ้ย่างอิสระมากขึน้ การใช้เวลาว่างกับกิจกรรมต่างๆ จะได้รบัความสนใจมากขึน้ 
เช่นเดียวกันกับ รสัเซล (Russell, 2005: 383-386) ที่ระบุว่าบทบาทของสตรีมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
กาลเวลามมุหลกัดา้นความเสมอภาคทางสงัคมของชายและหญิงมีมากขึน้ สตรีจึงมีความสนใจในการ
มีส่วนร่วมการใชเ้วลาว่างของสตรีอันเป็นการสะท้อนความเสมอภาคระหว่างเพศ อีกทั้งยังกล่าวถึง
องคก์ารนานาชาติส าหรบัผูห้ญิง (National Organization for Women: NOW) ที่มีเป้าหมายในการให้
ความสนใจในเรื่องของความเสมอภาคและความเท่าเทียมกนัผ่านประเด็นการเลือกใชเ้วลาว่างของสตรี 
และสอดคลอ้งกับ โรแจ๊ค (Rojek. 2010; citing Henderson; et al. 1989) ที่ระบุว่าการที่สตรีมีส่วนร่วม
การใช้เวลาว่างอาจท าให้สตรีรู ้สึกว่าเป็นอิสระจากข้อจ ากัดทางเพศ ซึ่งท าให้สามารถเพิ่มขีด
ความสามารถใหต้นเองเพิ่มขึน้  

ตอนที่ 3 ผลของอายตุ่อ รูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลาว่างของสตรีวยัท างาน  
 ผลการศึกษาพบว่า ช่วงอายุส่งผลต่อรูปแบบของการใชเ้วลาว่างของสตรี ทัง้ในดา้น

ภาพรวม ดา้นความสนใจ ดา้นความเขม้ขน้ การใหค้วามส าคัญ ดา้นการใหค้วามหมายของชีวิต และ
ดา้นการเป็นศนูยก์ลางของชีวิต โดยจะพบว่าช่วงอายุที่นอ้ย (25-28 ปี) จะมีค่าเฉลี่ยในทุกดา้นสงูกว่า
สตรีที่อยู่ในช่วงอายุสูงกว่า (29-32 ปี, 39-60 ปี) สอดคล้องกับการศึกษาของเอ็ดจิงตัน และคณะ 
(Edgington et al., 1998: 147-150) ที่ระบุว่า ผูใ้หญ่ตอนตน้ (อายุ 18-30 ปี) มีความสนใจในการร่วม
กิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัการมีปฏิสมัพนัธก์บับุคคลอ่ืน รวมไปถึงยงัเป็นช่วงแรกของการจบการศึกษา จะ
มองเห็นโอกาสของการเรียนรูส้ิ่งต่างๆ และพัฒนาความสามารถของตนเองเพื่อเพิ่มโอกาสที่จะประสบ
ความส าเร็จในอาชีพการงาน และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สวุิมล ตัง้สจัพจน ์(2533) ที่แบ่งช่วงอายุ
ที่เป็นวยัการศึกษาเล่าเรียนอยู่ช่วงอายุ 7-25 ปี และวยัท างานอยู่ที่ช่วงอายุ 26-65 ปี จะเห็นไดว้่าช่วง
อายุในงานวิจยัที่ใหร้ะดับความส าคัญในรูปแบบของการใชเ้วลาว่างมากที่สดุคือ ช่วงอายุ 25-28 ปี ซึ่ง
เป็นช่วงอายุทีพึ่งผ่านช่วงเวลาแห่งการศึกษาเล่าเรียนมาไม่นาน จึงยงัคงมีความสนใจเรียนรูส้ิ่งใหม่ๆ 
อยู่เสมอ มากกว่าคนที่อยู่ในช่วงอายุที่มากกว่า และสอดคล้องชลธิธา แสงใสแก้ว (2553) ที่พบว่า 
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ปัจจัยด้านอายุมีความสัมพันธ์กับการวางแผนในการใช้เวลาในการท างานของบุคลากรในกอง
บรรณาธิการสายผูห้ญิง บริษัท อมรินทรพ์ริน้ติง้แอนดพ์บัลิชชิ่ง จ ากดั (ส านกังานรบัรองมาตรฐานและ
ประเมินคณุภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน))  

ตอนที่ 4 ความสมัพันธ์ระหว่างความรูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลาว่างกับรูปแบบการมีส่วน
รว่มการใชเ้วลาว่างของสตรีวยัท างาน  

จากผลการศึกษาความสมัพันธร์ะหว่างีรูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลาว่างกับรูปแบบการมี
ส่วนร่วมการใชเ้วลาว่างของสตรีวัยท างาน พบว่า รูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลาว่างสัมพันธ์กับรูปแบบ
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการใชเ้วลาว่างในภาพรวม โดยเมื่อพิจารณารายดา้นของกิจกรรมจะพบว่า 
รูปแบบของกิจกรรมที่มีความสมัพันธ์กับรูปแบบการมีส่วนร่วมการใชเ้วลาว่างจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ 
ดา้นการสรา้งความสัมพันธ์และดา้นกิจกรรมครอบครวั ดา้นกิจกรรมทางธรรมชาติ ดา้นกิจกรรมสื่อ
เทคโนโลยี ดา้นกิจกรรมอาสาสมัคร ดา้นกิจกรรมกลางแจง้ ดา้นกิจกรรมทางการศึกษา ดา้นกิจกรรม
ท่องเที่ยว ดา้นกิจกรรมทางกาย และกิจกรรมทางศาสนา ตามล าดับ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของมิวรูร ิ
(Muiruri, 1994) ที่พบว่าสตรีจะชอบใชเ้วลาว่างในบริเวณใกล้ๆ บ้าน มีค่าใชจ้่ายไม่มาก และมีความ
สะดวก เช่น การสรา้งสัมพันธ์กับบุคลลอ่ืนและคนในครอบครวั กิจกรรมสื่อเทคโนโลยีผ่านการดู
โทรทัศน์ เป็นต้น นอกจากนี ้ยังสอดคล้องกับ เฮกเทอรแ์ละฮูดา (Akhtr & Huda, 2006) ที่พบว่า 
รูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลาว่างสตรีนิยมท า จะประกอบไปดว้ยการพบปะเพื่อน การดูทีวี การฟังเพลง 
การอ่านหนังสือ ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาเฉพาะในกลุ่มของวัยรุ่นผูห้ญิงก็จะพบว่าสอดคล้องกับ
การศึกษาของ มณฑิรา ชุนลิม้ (2549: บทคดัย่อ) จะพบว่า รูปแบบการเขา้รว่มการใชเ้วลาว่างของนิสิต
หอพักมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรท์ี่นิสิตเขา้ร่วมมากที่สุด ก็คือ กิจกรรมการอ่านและงานอดิเรก เช่น 
ฟังเพลง รองลงมาคือ กิจกรรมนอกสถานที่  กิจกรรมกีฬากลางแจ้ง และกิจกรรมด้านทักษะ เช่น 
ศิลปหตัถกรรมและดนตรี 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย  

 จากผลการวิจัย พบว่า  รูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลาว่างของสตรีวยัท างานยังมีเพียง
ระดับปานกลาง ควรมีการส่งเสริมและพัฒนารูปแบบของกิจกรรมที่สอดคลอ้งกับความสนใจของสตรี 
มีรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลายเหมาะสมกบักายภาพและการใชช้ีวิตของสตรี ควรมุ่งเนน้กิจกรรมดา้น
สื่อเทคโนโลยี  กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ และการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะต่างๆ มีการ
ประชาสมัพนัธก์ิจกรรมผ่านหลากหลายช่องทาง และที่ส  าคญัอีกประการหนึ่งคือการส่งเสรมิใหส้ตรีที่มี
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อายุในกลุ่ม 39-61 ปี ไดม้ีโอกาสได้เขา้ร่วมกิจกรรมที่ตรงกับความสนใจ หรืออาจจะเป็นกิจกรรมที่
สามารถท าไดใ้นสถานที่หรือเวลาที่มีความยืดหยุ่นและปรบัเหมาะไดต้ามความเหมาะสม 

ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาแนวทางในการส่งเสริมใหส้ตรีวัยท างานไดม้ีกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง

เพิ่มมากขึน้  
2. ควรมีการพัฒนาตัวกิจกรรมการใชเ้วลาว่างที่เหมาะสมกับความตอ้งการของสตรีวัย

ท างานในแต่ละช่วงวยั หรือแต่ละกลุม่อาชีพ เป็นตน้  
3. ควรมีการศึกษาแนวทางของรูปแบบการใชเ้วลาว่างใหส้อดคลอ้งกบัรูปแบบการมีส่วน

รว่มการใชเ้วลาว่างมากขึน้ 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เร่ือง ความสมัพนัธร์ะหว่างรูปแบบกิจกรรมการใชเ้วลาว่างกบัรูปแบบการมีสว่นร่วม 

การใชเ้วลาว่างของสตรีวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
......................................................................................................................................... 

ค าชีแ้จง 
 แบบสอบถามนี ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาความตอ้งการกิจกรรมการใช้
เวลาว่างและการมีส่วนรว่มการใชเ้วลาว่างของสตรีวยัท างาน ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะไม่เกิดผลต่อบุคคลที่ตอบแบบสอบถามแต่อย่างใด แต่
จะเป็นประโยชนต่์อสตรีวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
 แบบสอบถามชดุนี ้มีทัง้หมด 3 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามความตอ้งการการกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง 
 ตอนที่ 3 แบบประเมินการมีสว่นรว่มการใชเ้วลาว่าง 
 ขอ้มลูจากแบบสอบถามนีผู้ว้ิจยัจะเก็บไวเ้ป็นความลบั ขอใหผู้ต้อบ
แบบสอบถามโปรดตอบแบบสอบถามตามความเป็นจรงิใหม้ากที่สดุ และ
โปรดตอบใหค้รบทกุขอ้ 
 
 ขอขอบคณุ ทกุท่าน ที่ใหค้วามรว่มมือตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจยั มา 
ณ โอกาสนี ้

 
 

นางสาว กรรณิการ ์ภกัดีวิเศษ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ตอนที ่1 ขอ้มลูส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 
ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย    ลงใน (   ) หนา้ขอ้ความที่ตรงกบัความเป็นจรงิของท่าน 

1. อายุ 
อาย.ุ...................ปี 

2. สถานภาพ 
(   ) โสด   (   ) สมรส   
(   ) แยกกนัอยู่   (   ) หย่ารา้ง  (   ) อ่ืนๆ............... 

3. ศาสนา 
(   ) พทุธ   (   ) ครสิต ์   
(   ) อิสลาม   (   ) อ่ืนๆ.................... 

4. ระดบัการศึกษา 
(   ) ประถมศกึษา    (   ) มธัยมศกึษาตอนตน้ 
(   ) มธัยมศกึษาตอนปลาย   (   ) ปรญิญาตรี 
(   ) ปรญิญาโท    (   ) ปรญิญาเอก 

(   ) อ่ืนๆ...................... 
5. จดุมุ่งหมายท่ีท่านท ากิจกรรมนนัทนาการ (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

(   ) เพื่อตอ้งการใหม้ีสขุภาพรา่งกายแข็งแรง (   ) เพื่อตอ้งการความสนุกสนาน 
(   ) เพื่อตอ้งการใหผ้่อนคลาย และมีความสขุ (   ) เพื่อตอ้งการแข่งขนักีฬา 
(   ) อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ.................................................... 

6. สถานที่ที่อยากเขา้รว่มกิจกรรมนนัทนาการ 
(   ) ที่บา้น       
(   ) ที่โรงเรียน 
(   ) ที่ลานกิจกรรม/ลานเอนกประสงคข์องราชการ  
(   ) ที่ลานกิจกรรม/ลานเอนกประสงคข์องเอกชน  
(   ) ที่ศนูยเ์ยาวชน 
(   ) อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ.................................................... 

7. บคุคลที่เขา้ร่วมกิจกรรมนนัทนาการดว้ยกนัเป็นประจ า 
(   ) พ่อแม่    (   ) ญาติ/พี่-นอ้ง 
(   ) เพื่อน     (   ) อ่ืนๆ.................... 
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แบบสอบถาม 
ตอนที ่2 เร่ือง ความต้องการกิจกรรมการใช้เวลาว่างส าหรับสตรีวัยท างาน 

ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่องว่างที่ท่านเลือกแต่ละขอ้และโปรดตอบทกุขอ้ 

 
 

กิจกรรมการใช้เวลาว่าง 

ระดับความต้องการ 
มาก 
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

กิจกรรมทางกาย 
1.ว่ายน า้      
2.แอโรบิค      
3.โยคะ      
4.แบดมินตนั      
5.วิ่ง      
อ่ืนๆ..........................................      
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ ์
6.กิจกรรมพบปะสงัสรรค ์เช่น ชมรม
,coffee time, hang out เป็นตน้ 

     

7.กิจกรรมการเขา้รว่มการแข่งขนั 
เช่น กีฬาสี,บอรด์เกม เป็นตน้ 

     

8.กิจกรรมเทศกาลส าคญัในออฟฟิศ 
เช่น วนัครสิมาส,วนัสงกรานต ์เป็น
ตน้ 

     

9.กิจกรรมสมัมนา อบรม เช่น walk 
relly เป็นตน้ 

     

10.กิจกรรมสรา้งความสามคัคีใน
องคก์ร เช่น ทานอาหารกลางวนั
รว่มกนั,แชรเ์พลงระหว่างท างาน 
เป็นตน้ 

     

อ่ืนๆ..........................................      
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กิจกรรมการใช้เวลาว่าง 

 

ระดับความต้องการ 
มาก 
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

กิจกรรมท่องเที่ยว 
11.กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ      
12.กิจกรรมท่องเที่ยวเชิง
ประวติัศาสตร ์

     

13.กิจกรรมท่องเที่ยวชมวิถีชีวิต
ชนบท 

     

14.กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสขุภาพ      
15.การท่องเที่ยวเชิงเกษตร      
อ่ืนๆ...........................................      
กิจกรรมครอบครัว 
16.กิจกรรมท าอาหารร่วมกนั      
17.กิจกรรมบอรด์เกมหรือการด์เกม      
18.กิจกรรมท าของDIY      
19.กิจกรรมกินขา้ว,ดหูนงั,ไปเที่ยว
สถานที่ต่างๆ 

     

20.กิจกรรมช่วยกนัตกแต่งบา้นและ
สวน 

     

อ่ืนๆ...........................................      
กิจกรรมกลางแจ้ง 
21.กิจกรรมป่ันจกัรยาน      
22.กิจกรรมเดินป่า      
23.กิจกรรมพายเรือ      
24.กิจกรรมสวนสนกุ      
25.กิจกรรมค่ายพกัแรม      
อ่ืนๆ........................................... 
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กิจกรรมการใช้เวลาว่าง 

 

ระดับความต้องการ 
มาก 
ทีสุ่ด 

 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

กิจกรรมทางธรรมชาติ 
26.กิจกรรมสอ่งนก      
27.กิจกรรมตกปลาและตกหมกึ      
28.กิจกรรมลอ่งแพ      
29.กิจกรรมทางทะเล      
30.กิจกรรมปลกูตน้ไม ้      
อ่ืนๆ...........................................      
กิจกรรมทางศาสนา 
31.กิจกรรมท าบญุ      
32.กิจกรรมสนทนาธรรม      
33.กิจกรรมท าความสะอาดวดั      
34.กิจกรรมนั่งสมาธิ      
35.กิจกรรมวนัส าคญัทางศาสนา      
อ่ืนๆ...........................................      
กิจกรรมอาสาสมัคร 
36.จดักิจกรรมใหผู้ส้งูอายุ      
37.จดักิจกรรมส าหรบัผูด้อ้ยโอกาส      
38.จดักิจกรรมอ่านหนงัสือเสียง      
39.จดักิจกรรมรณรงคเ์พื่อสงัคม      
อ่ืนๆ...........................................      
กิจกรรมส่ือเทคโนโลยี 
40.กิจกรรมถ่ายภาพกลอ้งและมือ
ถือ 

     

41.กิจกรรมชอ้ปป้ิงออนไลน ์      
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กิจกรรมการใช้เวลาว่าง 
 

ระดับความต้องการ 
มาก 
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

กิจกรรมส่ือเทคโนโลยี 
42.กิจกรรมสื่อเครือข่ายสงัคม เช่น 
facebook,instragram 

     

43.เกมดิจิตอล เช่น ROV,Pubg      
อ่ืนๆ...........................................      
กิจกรรมทางการศึกษา 
44.กิจกรรมการท าอาหาร ขนม      
45.กิจกรรมการดแูลความงาม เช่น 
เรียนท าเล็บ  

     

46.กิจกรรมเทคนิคการดแูลและ
ตกแต่งบา้น 
 

     

47.กิจกรรมสง่เสรมิบคุลิกภาพและ
การแต่งกาย 

     

อ่ืนๆ...........................................      
ข้อเสนอแนะ 
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
........................................................................................................................  
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ตอนที ่3 แบบประเมินการมีส่วนร่วมการใช้เวลาว่างและนันทนาการ 
ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่องว่างที่ท่านเลือกแต่ละขอ้และโปรด
ตอบทกุขอ้ 

 
 

การมีส่วนร่วมการใช้เวลาว่าง 
ระดับการมีส่วนร่วม 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

1.ฉนัแบ่งเวลาอย่างเพียงพอที่จะมีสว่นรว่ม
ในกิจกรรมการใชเ้วลาว่างที่ชื่นชอบ 

     

2.กิจกรรมการใชเ้วลาว่างที่ชื่นชอบสรา้ง
ความสขุใหแ้ก่ฉนั 

     

3.โดยปกติฉนัตอ้งการทราบรายละเอียด
เก่ียวกบักิจกรรมการใชเ้วลาว่างที่ชื่นชอบ 

     

4.กิจกรรมการใชเ้วลาว่างที่ไดท้ านัน้สรา้ง
ความประทบัใจใหก้บัฉนั 

     

5.ฉนัรูส้กึว่าตอ้งรบัผิดชอบกบักิจกรรมที่
ตอ้งการมีสว่นรว่มในการใชเ้วลาว่าง 

     

6.ฉนัรูส้กึขาดรสชาติในชีวิตหากไม่ไดเ้ขา้
รว่มกิจกรรมการใชเ้วลาว่างที่ชื่นชอบ 

     

7.แมว้่าฉนัจะมีงานที่ยุ่งแต่ก็ยงัคงเขา้รว่ม
กิจกรรมการใชเ้วลาว่าง 

     

8.หลงัจากเสรจ็สิน้กิจกรรมการใชเ้วลาว่าง
ฉนัจะรูส้กึพงึพอใจและไดร้บัการเติมเต็ม
ชีวิต 

     

9.การมีสว่นรว่มในการใชเ้วลาว่างที่ชื่นชอบ
เป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงความปรารถนาของ
ตนเอง 

     

10.กิจกรรมการใชเ้วลาว่างที่ชื่นชอบช่วยให้
คน้พบหลายสิ่งเก่ียวกบัตวัเอง 
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การมีส่วนร่วมการใช้เวลาว่าง 

 

ระดับการมีส่วนร่วม 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

11.ฉนัจะทุ่มเทการใชเ้วลาว่างที่ตนเองชื่น
ชอบใหเ้ป็นผูเ้ชี่ยวชาญในดา้นนัน้ๆ 

     

12.ฉนัไดแ้สดงออกถึงตวัตนของตนเองเมื่อ
ไดท้ ากิจกรรมที่ชื่นชอบ 

     

13.ฉนัสามารถก าหนดทางเลือกส าหรบัการ
ใชเ้วลาว่างได ้

     

14.ฉนัสามารถก าหนดขอบเขตและรูปแบบ
ในการใชเ้วลาว่าง 

     

15.การมีสว่นรว่มในกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง
ที่ชื่นชอบเป็นสิ่งที่คุม้ค่ากบัเวลาที่เสียไป 

     

16.การเลือกท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่างท า
ตวัเองสง่ผลใหเ้กิดความอิสระในชีวิต 

     

17.ฉนัชอบท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่าง แม้
ตอ้งใชค้วามพยายามในการจดัการเวลา 

     

18.กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท าใหฉ้นัได้
สมัผสัถึงคณุค่าในตวัเอง 

     

19.กิจกรรมการใชเ้วลาว่างเป็นสว่นหนึ่งไลฟ์
สไตลข์องฉนั 

     

20.ฉนัมีความภมูิใจในกิจกรรมการใชเ้วลา
ว่างที่ไดเ้ขา้รว่ม 

     

21.ฉนัฝึกฝนทกัษะที่จ  าเป็นเพื่อปรบัปรุงการ
ปฏิบติักิจกรรมการใชเ้วลาว่างของตนเอง 

     

22.ฉนัคาดหวงัที่จะไดร้บัประโยชนจ์ากการ
มีสว่นรว่มในกิจกรรมการใชเ้วลาว่างที่ชื่น
ชอบ 
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การมีส่วนร่วมการใช้เวลาว่าง 

ระดับการมีส่วนร่วม 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

23.ส าหรบักิจกรรมการใชเ้วลาว่างที่ชื่นชอบ 
ฉนัพรอ้มที่จะเขา้รว่มกิจกรรมดว้ยความ
สมคัรใจ 

     

24.ฉนัไม่ทราบว่าจะท าอะไรหากไม่ไดเ้ขา้
รว่มกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง 

     

 
ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.................................................................................... 

 
 

 
  



 
 

 

 
 

 
 
 

  

  
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
รายนามผู้เช่ียวชาญ 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญ 
 

1. ชื่อ สกลุ   ดร.กลัพฤกษ ์พลศร 

ต าแหน่ง   ผูช้่วยศาสตราจารย ์
สถานที่ท างาน  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 

2. ชื่อ สกลุ   ว่าที่รอ้ยตรี ดร.ศกัดิภทัร ์เฉลิมพฒุิพงศ ์

ต าแหน่ง   ผูช้่วยศาสตราจารย.์ 
สถานที่ท างาน  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 

3. ชื่อ สกลุ   ดร.สเุมธ หนกหลงั 

ต าแหน่ง   อาจารย ์
สถานที่ท างาน  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 

4. ชื่อ สกลุ   ดร.วิมลมาลย ์สมคะเน 

ต าแหน่ง   อาจารย ์
สถานที่ท างาน  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 

5. ชื่อ สกลุ   ดร.วณฐัพงศ ์เบญจพงศ ์

ต าแหน่ง   อาจารย ์
สถานที่ท างาน  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 



 
 

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวกรรณิการ ์ภกัดีวิเศษ 
วัน เดือน ปี เกิด 22 เมษายน 2536 
สถานทีเ่กิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ.2548  

มธัยมศกึษาตอนตน้  
จากโรงเรียนครสิตสงเคราะห ์ 
พ.ศ.2551  
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ  
จากวิทยาลยัเทคนิคดอนเมือง  
พ.ศ.2554  
ศิลปศาสตรบณัฑิต (ศศ.บ.) ผูน้  านนัทนาการ  
จากมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ  
พ.ศ.2563  
ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (ศศ.ม.) การจดัการกีฬาและนนัทนาการ  
จากมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 66 หมู่ 5 ต าบลบงึกาสาม อ าเภอหนองเสือ ปทมุธานี 12170   
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