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การวิจัยเชิงปฏิบัติการผสานวิธีครัง้นี ้ มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ท าความเขา้ใจสถานการณ์การใช้
เวลาว่างใหเ้ป็นประโยชนข์องนกัศึกษานอกระบบ 2) ศึกษาผลการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็น
ประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบ  และ 3) พัฒนารูปแบบการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของ
นกัศกึษานอกระบบ ท าการเก็บรวบรวมขอ้มลูเชิงคณุภาพโดยการสมัภาษณเ์ชิงลกึและสนทนากลุ่มกบันกัศกึษา
นอกระบบ 14 คน และครู 8 คน และเก็บขอ้มลูเชิงปรมิาณดว้ยแบบสอบถามมาตรประมาณค่า 6 ระดบั จ านวน 
36 ขอ้ ท่ีมีค่าสมัประสิทธ์ิอัลฟ่าครอนบาคเท่ากับ 0.95 โดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการผสานวิธีมีการด าเนินการ 2 
รอบ 4 ขัน้ตอน คือ 1) ขัน้วางแผน 2) ขัน้ปฏิบตัิการ 3) ขัน้สงัเกต และ 4) ขัน้สะทอ้นผล ผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัครัง้นี ้
เป็นนักศึกษานอกระบบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่สมัครใจเขา้ร่วมการวิจัยครัง้นี ้ จ านวน 14 คน ท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื ้อหาและสถิติบรรยาย  ผลการศึกษาพบว่า  1) นักศึกษานอกระบบให้
ความหมายของการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ 4 ประเด็น ไดแ้ก่ การช่วยเหลืองานของครอบครวั การหารายได้
เสรมิ การพกัผ่อนหย่อนใจ และการศกึษาหาความรู ้ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนอ์ยู่ใน
ระดับปานกลาง 2) สถานการณ์ที่เป็นปัญหาการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ มี 3 ประการ ไดแ้ก่ ดา้นบุคคล 
ประกอบด้วย จากนักศึกษานอกระบบและจากครูผู้สอน  ด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม  ประกอบด้วย 
สภาพแวดลอ้มจากครอบครวัและสภาพแวดลอ้มจากโรงเรียน และดา้นการจดัระบบการศึกษา 3) รูปแบบการ
ส่งเสรมิการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนข์องนกัศกึษานอกระบบ จากการศึกษาพบรูปแบบพฤติกรรมการใชเ้วลา
ว่างใหเ้ป็นประโยชน ์ประกอบดว้ย สะทอ้นความเขา้ใจการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ เสรมิสรา้งการรบัรูก้ารใช้
เวลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ เสริมพลงัการเรียนรูก้ารใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ เรียนรูจ้ากการลงมือปฏิบตัิ และ
สะทอ้นผลการปฏิบตัิ และ 4) ผลการเปล่ียนแปลงจากการส่งเสริมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ พบว่า เกิด
การเปล่ียนแปลงดา้นปริมาณ ดา้นความเขม้ขน้ และดา้นคุณภาพการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ นอกจากนี ้
จากการวดัพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง แรงจูงใจในการใชเ้วลา
ว่าง และการสนับสนุนทางสังคม เมื่อเปรียบเทียบก่อนและหลังด าเนินกิจกรรม  พบว่า มีการเปล่ียนแปลงใน
ภาพรวมเฉล่ียสงูกว่าก่อนการเขา้รว่มกิจกรรมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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The purposes of this mixed methods action research are as follows: (1) to understand 

the situation of useful leisure behavior among non-formal students; (2) to study the results of 
changing leisure behavior; and (3) to develop ways to promote useful leisure behavior. The 
qualitative data was collected by in-depth interviews and focus group with 14 non-formal students 
and eight teachers. The quantitative data was collected by a six-point scale for 36 items with 
Cronbach's Coefficient Alpha = 0.95. Action research, performing two cycles of the four steps were 
as follows: (1) plan; (2) action; (3) observation; and (4) reflection. The participants in this research 
were 14 non-formal students who were volunteers from high school students. The data were 
analyzed by content analysis and descriptive statistics. The results were as follows: (1) non-formal 
students provided the meaning of useful leisure behavior in four dimensions; the housework, the 
second job, relaxation, and education by making useful leisure behavior at the middle level; (2) the 
obstacles making useful leisure behavior included personal factors, the social environment of family 
and school and educational system management; (3) the patterns in leisure behavior consisted of 
reflection on useful leisure behavior, to enhance learning power, learning by doing, and reflection of 
the action; and (4) there was change in quantity, density, and the quality of useful leisure behavior. 
Moreover, from the comparison of useful leisure behavior, self-efficacy, motivation, and social 
support found that after participation, non-formal students had a significantly higher mean than 
before participation (p<.05). 
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การศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษานอกจากความรูแ้ละประสบการณท์ี่ไดร้บัแลว้  ในการวิจยัครัง้นี ้
ผูวิ้จัยยังไดร้บัความกรุณาในการชีแ้นะและใหค้ าแนะน าที่ดีจากคณาจารยห์ลาย  ๆ ท่าน โดยเฉพาะ รอง
ศาสตราจารย ์ดร.องัศินนัท ์อินทรก าแหง อาจารยท์ี่ปรกึษา และผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ฐาศกุร ์จนัประเสริฐ 
อาจารยท์ี่ปรกึษารว่ม 

ขอกราบขอบพระคณุคณะกรรมการสอบปากเปลา่ปรญิญานิพนธท์ี่ใหข้อ้ชีแ้นะ ที่ท  าใหป้รญิญา
นิพนธน์ีม้ีความสมบูรณม์ากยิ่งขึน้ โดยมีรองศาสตราจารย ์ดร.วีระเทพ ปทมุเจรญิวฒันา รองศาสตราจารย ์
ดร.องัศินันท ์อินทรก าแหง ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ฐาศกุร ์จนัประเสรฐิ และผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.น าชัย 
ศภุฤกษช์ยัสกลุ 

ขอกราบขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในการให้ค าปรึกษาและตรวจเครื่องมือ
ประกอบดว้ย รองศาสตราจารย ์ดร.พสชนนั นิรมิตรไชยนนท ์ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.กาญจนา ภทัราวิวฒัน ์
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.นรสิรา พึ่งโพธิ์สภ อาจารย ์ดร.ปิยะวชัร ์สทุธิวนิช และอาจารย ์ดร.ก่อเกียรต์ิ มหาวีร
ชาติกุล รวมถึงผูบ้ริหาร คณะครู นกัศึกษานอกระบบโรงเรียนส านกังานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย อ าเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐม ที่ใหค้วามร่วมมือในการใหข้อ้มูลและเขา้ร่วมกิจกรรม 
อาจารย ์ดร.ศิวพร ละมา้ยนิล อาจารย ์ดร.ยงยุทธ แสนประสิทธิ์ ที่เขา้สงัเกตการณแ์ละใหค้ าปรกึษาจนท า
ใหง้านวิจยัครัง้ส  าเรจ็ไปไดอ้ย่างมีคณุภาพยิ่งขึน้ 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรสาขาการวิจยัพฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต ์และเจา้หนา้ที่ในสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตรท์ุก ๆ ท่านที่มีส่วนส าคญัที่ท  าใหป้ริญญานิพนธ์นี ้
ส  าเรจ็ไปดว้ยดี 

ทา้ยนีข้อกราบขอบพระคุณบิดา มารดาที่ใหก้ารเลีย้งดู อบรม ส่งเสริมใหไ้ดร้บัการศึกษาเป็น
อย่างดี และขอบคุณเจา้ของเอกสารและงานวิจัยทุกท่าน  ที่ผูวิ้จัยไดใ้ชใ้นการคน้ควา้และน ามาใชอ้า้งอิง
จนกระทั่งงานวิจยัฉบบันีส้  าเรจ็ลลุว่งไปไดด้ว้ยดี 
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บทที ่1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
จากสภุาษิตที่ว่า “สายน า้ไม่เคยคอยท่า วนัเวลาไม่เคยคอยใคร” แสดงใหเ้ห็นว่าเวลาใน

แต่ละวันผ่านไปอย่างรวดเร็ว ในขณะที่หลายคนอาจยังไม่ได้ตระหนักว่าการใช้เวลาให้เป็น
ประโยชนน์ัน้ สง่ผลดีต่อตนเองและสงัคมอย่างไร เนื่องจากมนุษยม์ีเวลาเท่าเทียมกนัทุกคน แต่การ
จดัสรรเวลาไปสู่การสรา้งประโยชนน์ัน้กลบัแตกต่างกันออกไป ส่งผลใหว้ิถีชีวิตของมนุษยม์ีความ
แตกต่างกนั อย่างไรก็ตาม ไม่มีใครสามารถตดัสินใครไดว้่าการน าเวลาไปใชใ้นกิจกรรมต่าง ๆ นัน้
ถูกหรือผิด แต่ผลลพัธ์นัน้ย่อมเป็นค าตอบที่สะทอ้นกลบัมายังผูเ้ป็นเจา้ของเวลาไดอ้ย่างแน่นอน 
สอดคลอ้งกับค ากล่าวที่ว่า “เวลาเป็นสิ่งที่มีค่ากว่าเงินทอง” เพราะเงินทองสามารถหาเพิ่มได ้แต่
เวลานัน้ต่อใหม้ีเงินมากเพียงใดก็ไม่สามารถซือ้เวลาใหย้อ้นกลบัมาได้ (วิภาพร สิทธิสาตร,์ 2542, 
น.3; อกัษราภคั แมนมาศวิหค, 2544, น. 1; เอ็ดดี ้พิทยากร, 2556) 

โดยเฉพาะการใชเ้วลาว่างของบุคคลถา้มีความเหมาะสม จะท าใหรู้ค้ณุค่าของเวลาที่ จะ
น ามาพัฒนาทักษะ ทัศนคติ เปิดโอกาสใหรู้จ้กัตัวเอง รูจ้ักปรบัตวัเขา้กับผูอ่ื้น พัฒนาความรู ้หรือ
ท างานอดิเรกที่เหมาะสมเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของร่างกาย จิตใจ และเวลายังเป็น
ตัวชีว้ัดความแตกต่างระหว่างบุคคลดังเช่นนักศึกษาที่ใช้เวลาในแต่ละวันในการท ากิจกรรมที่
แตกต่างกัน อาจส่งผลต่อความส าเร็จของบุคคลที่แตกต่างกันดว้ย  (จุฑารตัน ์ทิพยบ์ุญทรพัย์, 
2553, น. 23; อศัวิน มณีอินทร,์ 2547, น. 14) ในการพฒันาประเทศใหม้ั่นคงและยั่งยืนจ าเป็นตอ้ง
ใหค้วามส าคญัต่อการเตรียมความพรอ้มดว้ยการพฒันาคนใหม้ีคณุภาพพรอ้มรบัการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสงัคมอย่างรวดเร็วตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที่ 11 (พ.ศ. 
2555-2559) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรูต้ลอดชีวิตอย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนา
คณุภาพคนไทยใหม้ีความพรอ้มทัง้กาย ใจ สติปัญญา มีระเบียบวินยัมีจิตส านึกต่อวฒันธรรมที่ดี
งาม เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศ  (ส านักงานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2554, น. 43) ดว้ยการสรา้งเสริมศกัยภาพของบุคคลทุก
มิติทั้งในดา้นร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีสติปัญญาที่รอบรูใ้นการคิดวิเคราะห ์คิดสรา้งสรรค ์มี
จิตส านึกในคุณธรรม จริยธรรม มีความสุข โดยการมุ่งเน้นพัฒนาบุคคลตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
ผลักดันใหเ้กิดการเรียนรูอ้ย่างมีความสุข เชื่อมโยงการเรียนรูเ้ขา้กับชีวิตจริงดว้ยการบูรณาการ
เรียนรูท้ี่หลากหลาย ทัง้ดา้นวิชาการ ทกัษะชีวิต นนัทนาการ ดนตรี กีฬา วฒันธรรม และสรา้งนิสยั
ใฝ่รู ้แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ การรบัฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นเพื่อใหเ้ด็กและเยาวชนไทยมีทกัษะชีวิต



  2 

และพฤติกรรมที่เหมาะสมกิจกรรมหนึ่งที่ส  าคัญนอกเหนือจากการเรียนในระบบที่สามารถสรา้ง
เสริมใหเ้ยาวชนมีทกัษะชีวิตและพฤติกรรมที่พึงประสงคอ์นัจะน าไปสูก่ารเป็นคนไทยที่มีคณุภาพก็
คือรูปแบบการส่งเสริมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนอ์ย่างสรา้งสรรคแ์ละมีคุณภาพ (ส านกังาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2554, น. 45-46) 

การเรียนรูต้ลอดชีวิตจึงมีความส าคญัต่อการพฒันาซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรูท้ี่มุ่งพฒันา
ศกัยภาพของบคุคลใหม้ีทกัษะพืน้ฐานในการแสวงหาความรูเ้พิ่มเติมตามความตอ้งการของตนเอง
อย่างมีคุณภาพ การปฏิ รูปการศึกษาทศวรรษที่สอง (พ.ศ.  2552-2561) ส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย (กศน.) ไดท้ าหนา้ที่ขับเคลื่อนการจดัการศึกษา
ตลอดชีวิตใหแ้ก่ประชาชนนับเป็นการส่งเสริมการใชเ้วลาว่างที่เป็นประโยชนน์อกเหนือเวลาเรียน 
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการพฒันาความเจริญกา้วหนา้ของบุคคล มีผลต่อการ
พฒันาสงัคมและประเทศชาติในที่สดุ(ส านกัสง่เสรมิและพฒันา, 2546, น. 65) 

การใชเ้วลาว่าง มีนักวิชาการหลายคนที่ใหค้วามส าคัญน ามาศึกษาและไดใ้หน้ิยามไว ้
ดังเช่น Kraus (1971) ได้กล่าวว่า เวลาว่าง คือ เวลาจากที่ เหลือจากการท างานประจ า เวลา
พักผ่อน หรือเวลาที่เหลือจากการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน 
นอกจากนี ้ Mundy (1998) ได้กล่าวว่า การใช้เวลาว่าง เป็นกระบวนการพัฒนาความคิดและ
พฒันาความเขา้ใจในการใชเ้วลาว่างของแต่ละบุคคลเพื่อตนเอง ในแบบอย่างของการด าเนินชีวิต
และสังคมของตนเอง และไดม้ีการศึกษามาอย่างต่อเนื่องดังที่ Dattilo (2008) ไดก้ล่าวถึงการใช้
เวลาว่างว่าเป็นการเปิดโอกาสของแต่ละบุคคลไดเ้พิ่มคุณภาพชีวิตในการใชเ้วลาว่าง และเพื่อ
สรา้งความเขา้ใจในศักยภาพของแต่ละบุคคลให้เกิดผลดีต่อคุณภาพชีวิต ดังตัวอย่างการวิจัย
เก่ียวกบัพฤติกรรมการใชเ้วลาว่าง (Leisure behavior research) ว่าเป็นความส าคญัที่ส่งผลดีต่อ
สขุภาพกายและจิตใจของผูท้ี่ใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์ที่น าไปสูก่ารสรา้งวฒันธรรมและสงัคมที่
ยอมรบั เคารพซึ่งกันและกัน ดว้ยการท ากิจกรรมร่วมกัน ทั้งในดา้นศิลปะ กีฬา แลกเปลี่ยนแรง
บนัดาลใจ สนัทนาการและเปิดประสบการณภ์ายนอก ซึ่งพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างนัน้เป็นตวัแปร
ที่มีความหมายตรงกนัว่า เป็นความมีอิสระและการแสดงออกของตนเองและการใชช้ีวิตที่น าไปสู่
การมีสขุภาพกายและจิตที่ดี รวมถึงเป็นการสรา้งวินยัในการท ากิจกรรมสาธารณะทางสงัคม การ
ท่องเที่ ยวและกีฬา(Henderson, 2009; 2010; Henderson, Casper, Wilson, & Dern, 2012;  
Kudlacek, Bocarro, Jirasek, & Hanus, 2009; Stanis, Schneider, & Anderson, 2009) จะเห็น
ไดว้่าการใชเ้วลาว่างนอกเวลาเรียนจึงเป็นกระบวนการที่แต่ละบุคคลมีความพึงพอใจกับการใช้
เวลาที่เหลือจากการเรียน และตระหนักถึงผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตที่มีต่อการเพิ่มทักษะการ
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เรียนรูแ้ละทกัษะชีวิต เช่น กิจกรรมนนัทนาการ ทกัษะการแกปั้ญหา และการตระหนกัในการเรียนรู้
และเขา้ถึงการใชเ้วลาว่างเพื่อใหม้ีสุขภาพที่ดีทัง้ดา้นร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ โดยกิจกรรมใน
การสง่เสรมิการใชเ้วลาว่างมกัจะเป็นการท ากิจกรรมกลุม่ ดงัเช่นการศกึษาของ Sivan (1995) ที่ได้
ศกึษาการใชเ้วลาว่างกบัการเรียนรูด้ว้ยกิจกรรมกลุ่มเพื่อศกึษารูปแบบของการใชช้ี วิตของเยาวชน
ในประเทศฮ่องกง พบว่า กิจกรรมการใชเ้วลาว่างที่เหมาะสมจะท าใหก้ารเรียนในชัน้เรียนนัน้ดีขึน้ 
รวมถึงผูเ้รียนจะมีสมัพนัธภาพดีขึน้และมีสว่นรว่มในกระบวนการกลุม่ที่ดีขึน้ดว้ยเช่นกนั 

ส าหรบัประเทศไทยนัน้ ไดใ้หค้วามส าคญัระหว่างเยาวชนกบัการใชเ้วลาว่างที่เหมาะสม
มาโดยตลอด จากสถานการณป์ระเทศไทยที่ประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีคุณภาพใน
การขับเคลื่อนประเทศ เนื่องจากคนไทยมีบุตรนอ้ยลง แรงงานที่เป็นก าลงัหลักกลับอยู่ในช่วงวัย
ใกลเ้กษียณ ดงันัน้นโยบายหลายสว่นจึงใหค้วามสนใจต่อการพฒันาเยาวชนที่ถือเป็นก าลงัหลกัใน
อนาคตใหม้ีคณุภาพเขา้มาทดแทนแรงงานที่ก าลงัจะหมดไป และการพัฒนาเยาวชนที่ส  าคัญคือ
การใหก้ารศึกษาฟรีในภาคบงัคับ 12 ปี ตามพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ให้
ความส าคัญกับการจัดการศึกษาครบทั้ง  3 รูปแบบ ได้แก่ การศึกษาในระบบที่มีการก าหนด
จุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและการประเมินผล และ
เงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาที่แน่นอน ส่วนการศึกษานอกระบบซึ่งเป็นการศึกษาที่มีความ
ยืดหยุ่นที่มีเงื่อนไขส าคัญของการส าเร็จการศึกษา โดยเนือ้หาและหลักสูตรมีความเหมาะสม
สอดคลอ้งกับสภาพปัญหาและความตอ้งการของบุคคลแต่ละกลุ่ม และทา้ยสดุรูปแบบการศึกษา
ตามอธัยาศยั เป็นการศกึษาที่ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูด้ว้ยตนเองตามความสนใจ ศกัยภาพ ความพรอ้ม
และโอกาส การศึกษาจากบุคคลที่มีประสบการณ์ สังคม สภาพแวดลอ้ม สื่ อ หรือแหล่งความรู ้
อ่ืน ๆ (ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2560) 

ทั้งนี ้จากผลการส ารวจที่ ผ่ านมาเก่ียวกับระบบการศึกษาในเด็กและเยาวชน
กลุ่มเป้าหมาย 5 ลา้นคน พบว่ามีผูจ้บการศึกษาภาคบงัคับ 2.5-3 ลา้นคนหรือคิดเป็นรอ้ยละ 50 
และในจ านวนนีก้ลบัมาศกึษาต่อในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั (กศน.) 
เพียง 1.2 ล้านคน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน , 2560) จะเห็นว่าการจัด
การศึกษา 3 รูปแบบจ าเป็นตอ้งสอดแทรกพรอ้มปลูกฝังการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนข์องเด็ก
และเยาวชนที่ก าลงัศกึษาอยู่ในภาคบงัคบัเพื่อการเตรียมพรอ้มไดร้บัการพฒันาใหม้ีคณุภาพก่อนที่
จะต้องออกจากระบบการศึกษาหรือกลายเป็นบุคคลด้อยโอกาส เช่น ปัญหาติดเกม หนีเรียน 
ตั้งครรภ์ในขณะเรียน ฯลฯ จึงมีความจ าเป็นที่ภาครฐัหรือผูเ้ก่ียวขอ้งยังต้องใหค้วามส าคัญกับ
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การศกึษาอย่างต่อเนื่องกบักลุ่มเด็กและเยาวชนเหล่านีใ้หม้ีความรู ้มีวฒุิการศึกษาที่ดี เพื่อน าไปสู่
การพฒันาคณุภาพชีวิตที่ดีต่อไปในอนาคต 

โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่ก าลังศึกษานอกระบบ ต้องอาศัยความรบัผิดชอบ การ
ควบคมุตนเอง การวางแผนการเรียนของตนเอง ใหเ้ป็นไปตามหลกัสตูร เพราะไม่ไดม้ีกฎระเบียบ
หรือข้อบังคับที่เขม้งวดดังเช่นการศึกษาในระบบ และผลการส ารวจพบว่ากลับมาศึกษาต่อใน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั (กศน.) มีจ านวนไม่มากพอเมื่อเทียบกบัเด็กและ
เยาวชนที่ไม่จบการศึกษาภาคบงัคับ และในจ านวนนีท้ี่เขา้รบัการศึกษานอกระบบแลว้ก็ยังไม่จบ
การศึกษาทัง้หมดเพราะเกิดจากปัญหาการใชเ้วลาว่างไม่เหมาะสมที่เป็นประโยชนจ์ึงควรไดร้บั
การส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในระหว่างที่ท าการศึกษานอกระบบอย่างเต็ม
ความสามารถของนักศึกษานอกระบบที่จะท าใหเ้กิดการพัฒนาตนเองในดา้นการเรียนและการ
ด าเนินชีวิตอย่างมีคณุภาพจนจบการศึกษาได ้นั่นแสดงใหเ้ห็นว่าหากไม่มีการควบคมุตนเอง ไม่มี
การวางแผนต่ออนาคตตนเอง จะท าใหน้ักศึกษากลุ่มนีเ้ขา้ไปอยู่กับสถานการณ์เสี่ยงต่อการเกิด
ปัญหาในชีวิตมากยิ่งขึน้ สอดคลอ้งกบัดวงเดือน พิศาลบุตร (2515, น. 189) ที่กล่าวว่า ถา้ผูเ้รียน
ใช้เวลาว่างไม่ถูกต้อง จะเป็นเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมขึน้ การใชเ้วลาจึงมี
ความส าคัญที่ช่วยใหน้ักศึกษาส่วนใหญ่ประสบความส าเร็จ จึงควรมีการปลูกฝังพฤติกรรมที่ดีให้
รูจ้กัการแบ่งเวลาในการปฏิบติัภารกิจประจ าวนัและรูจ้กัการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนต่์อตนเอง
และผู้อ่ืน จึงท าให้ผู ้วิจัยสนใจศึกษาเก่ียวกับการใช้เวลา โดยเฉพาะการใช้เวลาว่างในกลุ่ม
นกัศึกษาของส านกัการส่งเสริมการศึกษานอกระบบใหม้ีความสามารถในการจดัการเวลาว่างของ
ตนเองใหเ้กิดคณุภาพต่อการเรียนและการด าเนินชีวิต เวลาว่างจึงมีผลต่อการพฒันาคณุภาพชีวิต
และสรา้งวินยัที่ดีไดใ้นการเปลี่ยนผ่านช่วงวยั (Kleiber, Larson, & Csikszentmihalyi, 1986) 

การศึกษาเก่ียวกับการใชเ้วลาว่างในประเทศไทย จากการทบทวนวรรณกรรมนัน้มีการ
วิจยัหลายรูปแบบแต่ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาใชว้ิธีการวิจัยแบบเดียว เช่น การวิจัยเชิงสหสมัพันธ์
เพื่อค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้เวลาที่ เหมาะสมของนักเรียนช่วงชั้ นที่  3 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัรามค าแหง โดยพบปัจจยัที่มีความสมัพนัธท์างบวกในการใชเ้วลาที่เหมาะสม  ไดแ้ก่ 
ลกัษณะมุ่งอนาคต บุคลิกภาพ ความคาดหวังผูป้กครอง การสนับสนุนจากผูป้กครอง เพื่อน ครู 
และการเลียนแบบ มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (กิตติพงษ์ พัชรพงษ์
พรรณ, 2553) การวิจัยเชิงทดลองดังเช่นการศึกษาของ วิพงษ์ชัย รอ้งขนัแกว้ (2557) การพัฒนา
โปรแกรมการศึกษาการใชเ้วลาว่างส าหรบัเด็กในสถานสงเคราะห ์ระดับประถมตอนปลายและ
มธัยมตอนตน้ พบว่า การมีสว่นรว่มและการตระหนกัรูใ้นตนเองเก่ียวกบัการใชเ้วลาว่างของเด็กใน
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ระดับประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนตน้สูงกว่าก่อนเขา้ร่วมโปรแกรมโดยรวมและ
รายดา้นเพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 โดยใชห้ลกั APIE การพัฒนาโปรแกรมเนน้
การพัฒนาทักษะการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์3 เรื่อง คือ 1) ความตอ้งการพัฒนาทักษะการ
ประดิษฐ์ 2) ทกัษะกิจกรรมกีฬา และ 3) ทกัษะเทคโนโลยีการใชเ้วลาว่าง และผลของการเขา้ร่วม
โปรแกรมแรงจูงใจการใชเ้วลาว่างที่มีต่อวิถีชีวิตการใชเ้วลาว่างที่ดีของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายและการศกึษาของ ศศิธร จ านงรกัษ์ (2558) พบว่ากลุม่ทดลองมีวีถีชีวิตการใชเ้วลาว่างดีกว่า
ก่อนการทดลอง และเมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าคณุภาพชีวิต สขุภาวะ และความพึงพอใจใน
ชีวิต-ความสขุ ดีกว่าก่อนเขา้ร่วมโปรแกรมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 จะเห็นไดว้่าการ
วิจยัที่พบสว่นมากท าการศึกษาในกลุม่ตวัอย่างนกัเรียนนกัศกึษาของสถานศกึษาในระบบเป็นหลกั 
แต่นักศึกษานอกระบบมีความแตกต่างตรงที่การเรียนรูข้องนักศึกษานอกระบบเป็นการจัด
การศึกษาที่จัดขึน้นอกเหนือไปจากการศึกษาในโรงเรียนตามปกติ เป็นกิจกรรมที่จัดขึน้เพื่อเปิด
โอกาสใหบุ้คคลที่มิไดอ้ยู่ในระบบโรงเรียนปกติ ไดม้ีโอกาสแสวงหาความรู ้ทักษะ ทศันคติ เพื่อมุ่ง
แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ฝึกฝนอาชีพ หรือการพัฒนาความรู้เฉพาะเรื่อ งตามที่ตนสนใจ 
(อาชญัญา รตันอบุล, 2542, น. 1) ดังเช่นผลการศึกษาของ อภินันท ์ศิริรตันจิตต ์(2556) เป็นการ
วิจยัที่ใชเ้วลาว่างที่มีความเก่ียวขอ้งกบัการเรียนโดยศึกษาพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างของนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรีชัน้ปีที่ 1 มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ และศึกษาความสมัพันธร์ะหว่างพฤติกรรมการ
ใชเ้วลาว่างกับผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชัน้ปีท่ี 1 พบว่า 1) คะแนน
เฉลี่ยของพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชัน้ปีที่ 1 โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง (3.09) 3 ดา้น คือ ดา้นการเรียน (3.48) ดา้นการพักผ่อน (3.43) และดา้นปฏิสัมพันธ ์
(2.91) ส่วนดา้นสุขภาพอยู่ในระดับน้อย (2.48) และ 2) ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้
เวลาว่างกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่  1 โดยรวมพบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสัมพันธ์ทางตรงกันข้ามกับพฤติกรรมการใช้เวลาว่างอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 จากงานวิจยัที่กลา่วมาพบว่าสาเหตทุี่ส่งผลใหบุ้คคลใชเ้วลาว่างให้
เป็นประโยชน์เพิ่มขึ ้นนั้นจากการตระหนักรู ้ในตนเอง ความพึงพอใจ ลักษณะมุ่งอนาคต 
บุคลิกภาพ แรงจูงใจ การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง และการได้รบัการสนับสนุนทางสังคม 
(กิตติพงษ ์พชัรพงษ์พรรณ, 2553; ศศิธร จ านงรกัษ์, 2548; สจุินดา ประเสรฐิ, 2554) และงานวิจยั
ที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นการศึกษาที่มุ่งเนน้การใชเ้วลาว่างเพื่อประโยชนต่์อตนเอง เช่น ต่อสุขภาพ 
ต่อคณุภาพชีวิตแต่ยงัขาดการพฒันาที่มุ่งการใชเ้วลาว่างเพื่อท าประโยชนใ์หก้บัสงัคม เช่น ท างาน
จิตอาสาที่ไปพัฒนาหรือช่วยเหลือผูอ่ื้น ถ้านักศึกษานอกระบบไม่ไดร้บัการพัฒนาการเข้าร่วม
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กิจกรรมที่เป็นประโยชนต่์อชุมชนและสงัคมอาจส่งผลกระทบต่อสงัคม  2 ประเด็น ไดแ้ก่ 1) เป็น
ภาระของสงัคมที่ตอ้งเขา้ไปดแูลเยาวชนเหล่านีท้ี่ใชเ้วลาว่างไม่เกิดประโยชนใ์หเ้กิดกบัตนเองและ
สังคม 2) นักศึกษานอกระบบเหล่านีส้ามารถท าประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้ถ้าได้รบัการ
พฒันาการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์ท าใหล้ดความขดัแยง้ แกไ้ขปัญหาสงัคม เกิดการตระหนกั
รู ้การมีสว่นรว่มในครอบครวัและสงัคม (Edginton & Chen, 2008, น. 67-68) 

จากการศึกษาข้อมูลเบื ้องต้นผู้วิจัยพบว่า ศูนย์การเรียนรูต้  าบลแห่งหนึ่งในจังหวัด
นครปฐมเป็นชุมชนที่ประชากรในอดีตมีการสญัจรไปมาดว้ยเรือโยงในแม่น า้ท่าจีนและตามคลอง
ต่าง ๆ ซึ่งเป็นพืน้ที่ราบลุ่มมีน า้ใชต้ลอดทัง้ปี ประชาชนมีอาชีพท าการเกษตร และขอ้มูลประชากร
ในต าบลนีแ้บ่งออกเป็น 8 หมู่บา้น จ านวน 1,871 หลงัคาเรือน ประชากร 41,462 คน (ศูนยข์อ้มูล
ประเทศไทย, 2562) ปัจจุบนัเป็นพืน้ที่ชานเมืองที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว มีประชากรแฝงจาก
การยา้ยถิ่นจ านวนมากการเดินทางสะดวกสบายมีถนนตดัผ่านไปยังสถานที่ส  าคัญมากมาย เช่น 
มหาวิทยาลยั หน่วยงานราชการ สถานบันเทิง และหา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ท าใหห้ลายพืน้ที่
กลายเป็นสงัคมเมืองอย่างรวดเรว็ ท าใหป้ระชากรตอ้งรีบเร่งในการท างานหารายไดท้ าใหไ้ม่มีเวลา
ที่จะท ากิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกับการใชเ้วลาว่างของตนเพื่อที่จะท าใหเ้กิดคุณภาพชีวิตที่ดี ขาดการ
เขา้รว่มกิจกรรมต่าง ๆ ที่ท าใหเ้กิดการพฒันาดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ ์สงัคมและสติปัญญา จน
ก่อใหเ้กิดปัญหาเรื่องการใชเ้วลาว่างของครอบครวัและชุมชนจนส่งผลต่อนักเรียน นักศึกษาใน
ชุมชนต่อการใชเ้วลาว่างที่ไม่เหมาะสมที่มาจากผลการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของชุมชน เช่น 
ติดเล่นเกมออนไลน ์แข่งจักรยานยนต ์เที่ยวสถานบันเทิงท าใหต้อ้งออกจากการศึกษาในระบบ
กลางคนัและเขา้รบัการศึกษานอกระบบต่อไป และบางครอบครวัตอ้งใหบุ้ตรหลานออกมาท างาน 
ท าใหต้อ้งออกมาจากการศึกษาในระบบตอ้งมาเรียนนอกระบบสูงมากขึน้เรื่อย  ๆ และอายุของ
นักศึกษาก็ลดลงเป็นจ านวนมาก จึงส่งผลกระทบต่อตัวนักศึกษา ครอบครวั ชุมชน ผู้วิจัยจึงมี
แนวความคิดที่จะสรา้งและพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์เพื่อแกไ้ข
ปัญหากลุ่มนกัศึกษานอกระบบใหม้ีการใชเ้วลาว่างอย่างเหมาะสมตามบริบทของสงัคมในจงัหวดั 
ดว้ยการวิจยัเชิงปฏิบติัการผสานวิธี (Mixed method action research) กล่าวคือ ผูว้ิจยัใชรู้ปแบบ
คู่ขนานพรอ้มกัน (The convergent parallel design) ที่เริ่มตน้ดว้ยการวิจัยเชิงคุณภาพและการ
วิจยัเชิงปริมาณ ตามดว้ยการวิจยัเชิงปฏิบติัการในการเก็บรวบรวมขอ้มลูเพื่อใหไ้ดผ้ลการวิจยัที่มี
คณุภาพมากขึน้ (เนาวรตัน ์พลายนอ้ย, 2556; วิไลลกัษณ ์ลงักา, 2560; Kemmis & McTaggart, 
1998; Ivankova, 2015) 
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จะเห็นไดว้่างานวิจัยที่เก่ียวกบัการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์ยงัอยู่ในความสนใจของ
นักวิชาการไทย จึงนับเป็นประเด็นที่ส  าคัญในการพัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชนทั้งในดา้น
การเรียนและการใชช้ีวิตแต่การศึกษาวิจัยที่ผ่านมาเป็นการศึกษาภาพรวมทั่วไปถึงสาเหตุของ
ปัญหา และยังไม่มีการน าเสนอแนวทางการแกไ้ขในบริบทของแต่ละพืน้ที่โดยยึดการแกปั้ญหาที่
เนน้พืน้ที่เป็นฐาน (Area based) และมักเป็นการศึกษาที่ยังขาดความลุ่มลึกในการคน้หาสาเหตุ
และสถานการณ์เฉพาะของพื ้นที่ ขาดการมีส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้องทุกภาคส่วนเพื่อการแก้ไข
ปัญหาที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ประกอบกบัสว่นใหญ่ยงัเป็นการศกึษาที่ใชรู้ปแบบเดียวหรือ
ศาสตรเ์ดียวที่ไม่ไดใ้ชก้ารบูรณาการในลกัษณะสหสาขาที่น าแนวคิดหลายศาสตร ์ทัง้ดา้นจิตวิทยา 
สังคมวิทยา การศึกษา ร่วมอธิบายพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์และหาแนวทาง 
วิธีการในการพฒันาหรือเสรมิสรา้งพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนเ์พิ่มขึน้ และงานวิจยั
ส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเป็นการศึกษาในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในระบบโรงเรียน แต่ส าหรับ
นกัศึกษานอกระบบ ยังพบว่ามีการศึกษากันยงัไม่มากนัก จึงยังขาดองคค์วามรูใ้หม่ที่น าเสนอต่อ
สงัคมจากเหตุผลดังกล่าวจึงท าใหผู้ว้ิจัยสนใจในความส าคัญของการเรียนรูเ้ก่ียวกับการใชเ้วลา
ว่างของนกัศึกษานอกระบบ โดยเฉพาะสถานการณข์องการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์วิธีการที่
จะช่วยในการศึกษาหาความรู ้การรบัรู ้ความรูส้ึก รวมถึงการศึกษาพฤติกรรมการใชเ้วลาว่าง เพื่อ
น าไปสูก่ารพฒันารูปแบบการสง่เสรมิการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนต่์อตนเองและต่อสงัคมต่อไป  

ผูว้ิจัยจึงไดน้ าการศึกษาเชิงปฏิบัติการผสานวิธี  ที่มุ่งเน้นการพัฒนาผูเ้ขา้ร่วมวิจัยเป็น
หลักด้วยขั้นวางแผน ลงมือปฏิบัติ การสังเกต การสะท้อนผลจากผู้เข้าร่วมวิจัยและวิธีการ 
(Method) ที่เป็นการผสานวิธี แบบคู่ขนานพรอ้มกัน  (The convergent parallel desingn) ด้วย
การเนน้กระบวนการเก็บรวบรวมขอ้มลู การวิเคราะห์ขอ้มลู และการผสานขอ้มูล จากการวิจยัเชิง
คณุภาพและเชิงปริมาณเขา้ไวด้ว้ยกนั เพื่อคน้หาสถานการณค์วามตอ้งการและปัญหาของการใช้
เวลาว่างใหเ้ป็นประโยชนข์องนักศึกษานอกระบบไวใ้นการศึกษาเรื่องเดียวกัน ( Ivankova, 2015 
อา้งถึงใน วิไลลักษณ์ ลังกา, 2560) เพื่อค้นหารูปแบบของการใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชนข์อง
นักศึกษานอกระบบภายใต้แนวคิดทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร ์จิตวิทยา สังคมศาสตรแ์ละ
การศึกษามาเป็นแนวทางในการศึกษา ดว้ยการสมัภาษณ์เชิงลึกและการบนัทึกพฤติกรรมการใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อก าหนดแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชนข์องนักศึกษานอกระบบ ดว้ยกรอบทฤษฎีทางปัญญาสงัคม (Social cognitive theory) 
โดยคณุลกัษณะทางจิต ไดแ้ก่ การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง แรงจูงใจในการใชเ้วลาว่าง และ
คุณลกัษณะทางสงัคม ไดแ้ก่ การสนับสนุนทางสงัคม ร่วมกับแนวคิดการจัดกระบวนการกลุ่มที่
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เปิดโอกาสใหน้กัศึกษาไดม้ีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างทั่วถึงกนั พรอ้มทัง้ใชว้ิธีการตรวจสอบผลการ
เปลี่ยนแปลงคณุลกัษณะทางจิต ทางสงัคม และพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์ดว้ย
วิธีการรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะหข์อ้มูลเชิงคุณภาพเป็นหลักและเชิงปริมาณร่วมกันด้วยการ
ผสานวิธี (Mixed Methods) โดยใชร้ะเบียบวิจัยเชิงปฏิบัติการผสานวิธี (Mixed Method Action 
Research) เป็นกรอบวิธีด าเนินการวิจยัในครัง้นี ้อนัจะน าไปสู่การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการ
ใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนต่์อนกัศกึษาและต่อสงัคมต่อไป 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อท าความเขา้ใจสถานการณ์การใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์ของนักศึกษานอก

ระบบ 
2. เพื่อศกึษาผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนข์องนกัศึกษา

นอกระบบ 
 3.เพื่อสรา้งและพฒันารูปแบบการสง่เสรมิการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนข์องนกัศึกษา

นอกระบบ 

ความส าคัญของการวิจัย 
1. สรา้งการเปลี่ยนแปลงบุคลากรและผูเ้ก่ียวขอ้งของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้เข้ามามีส่วนร่วมกันในการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชนข์องนักศึกษา เพื่อจะไดน้ าแนวทางและรูปแบบที่ไดจ้ากการวิจัยครัง้นีไ้ปใชข้ยายผลใน
สถานศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอ่ืน ๆ ต่อไป 

2. ไดเ้ขา้ใจสาเหต ุสถานการณ ์และแนวทางในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการใชเ้วลา
ว่างที่ เกิดขึน้ส  าหรบัประชาชน ผู้ปกครอง บุคลากรครู บุคลากรทางการศึกษา ได้น าไปใช้กับ
กลุ่มเป้าหมายนกัเรียน นกัศึกษาและบุคคลทั่วไปใหม้ีแนวทางการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนต่์อ
ตนเองและสงัคมต่อไป 

3. สรา้งองค์ความรูใ้หม่ได้รูปแบบการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของ
นกัศึกษานอกระบบที่มีประสิทธิภาพ และสามารถเป็นองคค์วามรูใ้หก้บันกัวิชาการการศึกษาและ
ผูส้นใจน าไปต่อยอดในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 

4. สรา้งความยั่งยืน เมื่อผูว้ิจยัถอนตวัออกมาผูบ้รหิาร ครู และนกัศกึษาในชมุชนสามารถ
พฒันาและพึ่งตนเองได ้
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ขอบเขตการวิจัย 
ขอบเขตของผู้ร่วมวิจัย 

การวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัเลือกพืน้ที่ในการศึกษา คือศนูยก์ารเรียนรูชุ้มชนต าบลคลองโยง  
อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เนื่องจากเป็นพื ้นที่ที่มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดทาง
เศรษฐกิจและสภาพแวดลอ้ม เพราะมีมหาวิทยาลยัถึง 4 แห่งในอ าเภอเดียว มีประชากรแฝงเขา้มา
ในพืน้ที่เป็นจ านวนมากเพื่อเขา้มาศึกษาและท างาน จนท าใหเ้กิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมากใน
ชุมชน และเป็นอ าเภอที่มีนกัศึกษานอกระบบจ านวนมากเป็นอนัดบัตน้ ๆ ของประเทศ นอกจากนี ้
ในศูนยก์ารเรียนรูต้  าบลแห่งนีย้ังมีสถานพินิจคุม้ครองเด็กบา้นมุทิตา บา้นอุเบกขา โรงพยาบาล
ตุลาการ มีสถานที่ฝึกอบรมเยาวชน และมีประชากรนักศึกษานอกระบบในอ าเภอพุทธมณฑล
จ านวนมากกว่า 400 คน ที่ลงทะเบียนเรียนในระดับพืน้ฐาน จึงท าใหเ้ป็นพืน้ที่ที่เหมาะสมท าการ
วิจยัใหเ้กิดการพฒันานกัศึกษานอกระบบในพืน้ที่และนกัศึกษานอกระบบในศนูยฝึ์กอบรมโดยมีผู้
รว่มวิจยัคือ นกัศกึษานอกระบบ จ านวน 14 คน เพื่อตอบวตัถปุระสงคท์ัง้ 3 ขอ้ 

นอกจากนีใ้นส่วนการท าความเขา้ใจสถานการณก์ารใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์ยัง
มีส่วนผูใ้หข้อ้มูลเพิ่มเติม ซึ่งเป็นผูใ้หข้อ้มูลรอง ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารและครู ส านักงานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอพุทธมณฑล จ านวน 8 คน เป็นผูใ้หข้อ้มลูการใชเ้วลาว่าง
ของนกัศึกษานอกระบบ จงัหวดันครปฐม และช่วยสะทอ้นผลการเปลี่ยนแปลงการใชเ้วลาว่างของ
นกัศกึษานอกระบบ 

ขอบเขตด้านวิธีวิทยา 
การศึกษาครัง้นี ้ผูว้ิจัยใชรู้ปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการผสานวิธี  (Mixed methods 

action research) ด้ ว ย ก ระบ วน ก า รวา งแผ น  (Plan) ก า รป ฏิ บั ติ  (Action) ก า รสั ง เก ต 
(Observation) และการสะทอ้นผล (Reflection) เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมขอ้มลู การวิเคราะห์
ขอ้มลู และการผสานขอ้มลูรูปแบบคู่ขนานพรอ้มกนั (The convergent parallel design) ของการ
วิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเขา้ไวด้ว้ยกัน ตามแนวคิดของ Ivankova (2015 อา้งถึงใน วิไล
ลกัษณ ์ลงักา, 2560) เพื่อพฒันารูปแบบการสง่เสริมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนข์องนกัศึกษา
นอกระบบในจงัหวดันครปฐม โดยแบ่งการศกึษาเป็น 2 ระยะดงันี ้

ระยะที่ 1 ศึกษาสถานการณก์ารใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์โดยอาศยัการศึกษาทัง้
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพใชรู้แปบบคู่ขนานพรอ้มกัน(The convergent 
parallel design)ใชก้ารสมัภาษณเ์ชิงลึก (In-depth Interview) การสนทนากลุ่ม รวมถึงการสงัเกต
และการศึกษาจากเอกสารที่เก่ียวข้อง เพื่อท าความเข้าใจสถานการณ์การใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชนข์องนกัศึกษานอกระบบ สงักดัส านกังานสง่เสริมการศกึษานอกระบบและการศึกษาตาม
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อธัยาศยั อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม โดยผูใ้หข้อ้มลูหลกัคือนกัศึกษานอกระบบ และผูใ้ห้
ขอ้มูลรองคือ ผูบ้ริหารและครู ที่เก่ียวขอ้งกับการใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชนข์องนักศึกษานอก
ระบบ นอกจากนีย้งัอาศยัการศึกษาเชิงปริมาณในการท าความเขา้ใจพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างให้
เป็นประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบ โดยการใช้แบบวัดพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน ์ที่มีเนือ้หาของแบบวดัครอบคลมุองคป์ระกอบ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นปรมิาณการใชเ้วลาว่าง
ใหเ้ป็นประโยชน ์ด้านความเขม้ขน้การใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์และดา้นคุณภาพของการใช้
เวลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์

ระยะที่ 2 เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เป็นช่วงเริ่มการวิจัยเชิง
ปฏิบติัการ โดยที่ผูว้ิจยัและผูร้ว่มวิจยัรว่มก าหนดและทบทวนประเด็นปัญหาที่ตอ้งการพฒันาที่ ได้
จากการวิจยัระยะที่ 1 เพื่อน าไปสู่การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์
โดยด าเนินการตามกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ประกอบดว้ย 1) ขัน้วางแผนการด าเนินการ
ส่งเสริมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนข์องนักศึกษานอกระบบ 2) ขัน้ลงมือปฏิบติัการตามแผน 
3) ขัน้สงัเกตการปฏิบติั และ4) ขัน้การสะทอ้นผลการปฏิบติั เพื่อน าไปสู่การปรบัปรุงกิจกรรมการ
สง่เสรมิการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนใ์นวงรอบถดัไป ซึ่งการศกึษาครัง้นีด้  าเนินการ 2 วงรอบ 

เมื่อสิ ้นสุดวงรอบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ผู้วิจัยท าการศึกษาผลลัพธ์การ
เปลี่ยนแปลงจากการส่งเสริมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ดา้นปริมาณ 
ด้านความเข้มข้น และด้านคุณภาพ โดยศึกษาทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การศึกษาเชิง
คุณภาพท าการวิเคราะห์จากการสะท้อนผลการปฏิบัติของนักศึกษานอกระบบ การสังเกต
พฤติกรรม และการศึกษาเชิงปริมาณดว้ยการวัดพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์การ
รบัรูค้วามสามารถของตนเอง แรงจงูใจในการใชเ้วลาว่าง และการสนบัสนุนทางสงัคม เพื่อสะทอ้น
ผลการเปลี่ยนแปลงก่อนและหลังการส่งเสริมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนข์องนักศึกษานอก
ระบบ และท าการสงัเคราะหรู์ปแบบการส่งเสรมิการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนข์องนกัศึกษานอก
ระบบ โดยพิจารณาจากกิจกรรมที่ประสบความส าเร็จ จากกระบวนการส่งเสริมการใชเ้วลาว่างให้
เป็นประโยชน ์

ขอบเขตด้านเนือ้หา 
การศึกษาครัง้นี ้มีขอบเขตเนือ้หาการศึกษาครอบคลมุการส่งเสรมิการใชเ้วลาว่างให้

เป็นประโยชนข์องนกัศึกษานอกระบบ ทัง้ดา้นปริมาณการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์ดา้นความ
เขม้ขน้ของการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์และดา้นคณุภาพของการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์
ภายใตเ้นือ้หาจากกิจกรรมที่พัฒนาทั้งดา้นความรู ้ความเขา้ใจ จากการรบัรูค้วามสามารถของ
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ตนเอง การสรา้งแรงจูงใจ การสนับสนุนทางสงัคม รวมถึงการลงมือปฏิบติัการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็น
ประโยชน์ อันน าไปสู่การสังเคราะห์รูปแบบการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของ
นักศึกษานอกระบบ โดยอาศัยมุมมองที่เป็นสหวิทยาการเป็นแนวทางในการศึกษาและท าความ
เขา้ใจการเปลี่ยนแปลงทัง้ในมิติของสงัคมวิทยาและจิตวิทยา ไดแ้ก่ แนวคิดการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็น
ประโยชน ์แรงจงูใจ การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง การสนบัสนนุทางสงัคม  

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
นักศึกษานอกระบบ หมายถึง นักศึกษาที่ก าลงัศึกษาในระดับพืน้ฐานเทียบเท่าระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งเพศหญิงและเพศชายภาคการศึกษาที่ 2/2562 ของศูนย์การเรียนรู้
ชมุชนคลองโยง ในพืน้ที่ส  านกังานสง่เสรมิการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั อ าเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ที่สมัครใจและสามารถเป็นผู้ เข้าร่วมวิจัยได้ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการวิจยั 

สถานการณก์ารใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ หมายถึง สภาพที่เป็นอยู่ในการใชเ้วลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบ ศูนย์การเรียนรูชุ้มชนต าบลคลองโยง ส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั อ าเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐม ทัง้
สถานการณ์การใชเ้วลาว่างในอดีต ปัจจุบัน รวมถึงอุปสรรค และสาเหตุ ที่เก่ียวขอ้งกกับการใช้
เวลาว่างใหเ้ป็นประโยชนข์องนกัศึกษานอกระบบ ดว้ยการน าเสนอสถานการณก์ารใชเ้วลาว่างให้
เป็นประโยชน ์ที่ประกอบดว้ย การใหค้วามหมายของการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนใ์นมุมมอง
ของนักศึกษานอกระบบ ที่สะทอ้นสถานการณ์ดา้นความเขา้ใจการกระท าที่เก่ียวกับการใชเ้วลา
ว่างใหเ้ป็นประโยชน ์และสถานการณ์ปัญหาการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนข์องนักศึกษานอก
ระบบ 

รูปแบบการส่งเสริมการใช้ เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ หมายถึง โครงสร้าง
ความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัที่ก่อใหเ้กิดพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนด์ว้ยกระบวนการ
ปฏิบติัการร่วมกนัของนกัศึกษานอกระบบ ครู และผูว้ิจยัในการสง่เสรมิการใชเ้วลาว่าง และผลการ
เปลี่ยนแปลงของการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนข์องนกัศกึษานอกระบบ 

ผลการเปล่ียนแปลงการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทัง้
ดา้นปรมิาณการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์ดา้นความเขม้ขน้ของการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์
และดา้นคุณภาพของการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ ซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งความรูค้วาม
เขา้ใจ อารมณค์วามรูส้กึและพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนข์องนกัศกึษานอกระบบ 
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การวิจัยเชิงปฏิบัติการผสานวิธี หมายถึง รูปแบบการวิจยัที่เป็นการปฏิบติัการรว่มกนั
ของนักวิจัยและผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการวิจัย ในศูนย์การเรียนรูชุ้มชนในต าบลแห่งหนึ่งสังกัด
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม ที่มาร่วมท าการวิจัยตั้งแต่ส ารวจสถานการณ์ปัญหา วิเคราะห์ปัญหา เลือกแนวทาง
แกปั้ญหาดว้ยขัน้ตอนส าคัญดงันี ้1) ขัน้การวางแผน (Plan) ผูว้ิจยัและผูร้่วมวิจัยร่วมกนัวิเคราะห์
และก าหนดประเด็นในการพัฒนารูปแบบการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์โดยก าหนดกิจกรรม 
ระยะเวลา และผูร้บัผิดชอบที่ชัดเจน 2) ขั้นปฏิบัติ (Action) ผูว้ิจัยและผูร้่วมวิจัยปฏิบัติกิจกรรม
ตามแผนที่ได้ก าหนด 3) ขั้นสังเกตการณ์ (Observe) ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยสังเกตผลการปฏิบัติ
กิจกรรมว่าเป็นอย่างไร ส่วนที่ส  าเร็จและส่วนที่ต้องแก้ไข และ 4) ขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติ 
(Reflect) ผูว้ิจัยและผู้ร่วมวิจัยร่วมกันสะทอ้นผลการปฏิบัติว่าเป็นอย่างไร พรอ้มทั้งด าเนินการ
แกไ้ขในวงรอบต่อไป โดยมีผูว้ิจัยสรา้งและพัฒนาเครื่องมือประเมินที่วดัคุณลกัษณะทางจิตและ
ทางสงัคม และพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์ตามบริบทเนือ้หาที่ไดจ้ากการทบทวน
วรรณกรรมและขอ้มูลที่ไดจ้ากการวิจัยในระยะแรก ที่เป็นแบบประเมินผลการเปลี่ยนแปลงของ
นักศึกษานอกระบบ ที่ใช้การรวบรวมข้อมูลด้วยการผสานวิธี  (Mixed Methods) ทั้งข้อมูลเชิง
ปริมาณและเชิงคณุภาพ จนสามารถสรุปเป็นรูปแบบการส่งเสริมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์
ของนกัศกึษานอกระบบไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

นิยามเชิงปฏิบัติการ 
1. พฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ หมายถึง การแสดงออกของนกัศึกษา

นอกระบบต่อการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ที่ สังเกตได้หรือประเมินได้ ในช่วงเวลาที่
นอกเหนือจากการด าเนินภารกิจประจ าวนั เป็นเวลาแห่งอิสระ โดยกิจกรรมที่นักศึกษานอกระบบ
น ามาใชใ้นช่วงเวลาว่างต้องปราศจากขอ้ผูกมัดใด ๆ โดยการกระท านั้นมีประโยชนใ์นด้านการ
พฒันาคณุภาพชีวิต เกิดกระบวนการพฒันาความเขา้ใจหรือทกัษะในการรบัรูเ้รื่องการใชเ้วลาว่าง 
ใชป้ระสบการณ์ของเวลาว่างเพื่อเพิ่มคณุภาพชีวิตต่อตนเองในดา้นการพัฒนาทางกาย เช่น การ
เล่นกีฬาหรือออกก าลังกายที่ท าใหร้่างกายมีความแข็งแรงสมบูรณ์และมีบุคลิกภาพที่ดีขึน้การ
พฒันาดา้นจิตใจ เช่นมีทศันคติเชิงบวกต่อตนเองและผูอ่ื้นสามารถน าประสบการณก์ารใชเ้วลาว่าง
ของตน และเกิดปฏิสมัพันธ์กับผูอ่ื้นในระหว่างการใชเ้วลาว่างมาสรา้งประโยชนใ์หเ้กิดกับสงัคม 
และการพัฒนาดา้นสงัคม เช่น การเป็นจิตอาสา การสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน 
เป็นต้น โดยในการประเมินพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ในการวิจัยครัง้นี ้วัดจาก
องคป์ระกอบ 3 ดา้น ดงันี ้ 
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1.1 ดา้นปริมาณของพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์หมายถึง ปริมาณ
เวลาหรือความถ่ีของการกระท ากิจกรรมในการเรียน นอกเวลาเรียน และกิจวัตรประจ าวนั ที่เป็น
ประโยชน ์เช่น ไม่ชวนกนัโดดเรียนแลว้มาช่วยกนัท างานกลุ่มหลงัเลิกเรียน เริ่มช่วยงานครอบครวั
แทนการเลน่เกม เป็นตน้ 

1.2 ด้านความเข้มข้นของพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ หมายถึง 
ลกัษณะของการกระท า หรือการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นคุณค่ามากยิ่งขึน้ และไม่ส่งผลเสียต่อตนเอง 
เช่น การใชส้มารท์โฟน เล่นเกมก็เอามาใชใ้นการหาขอ้มลูในการเรียนเพิ่มมากขึน้ หรืออ่านหนงัสือ 
ท าการบา้นใหเ้สรจ็ก่อนออกไปเที่ยว เป็นตน้ 

1.3 ดา้นคุณภาพของพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์หมายถึง คุณภาพ
ของผลที่เกิดขึน้จากการท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่างที่ครอบคลมุทัง้ต่อตนเองในดา้นสขุภาพร่างกาย 
จิตใจ อารมณ ์เศรษฐกิจ และสงัคมของตนเอง รวมถึงประโยชนท์ี่เกิดขึน้กบัผูร้บัประโยชนข์องการ
กระท ากิจกรรมในยามว่างนัน้ ว่าเป็นประโยชนท์างตรงหรือทางออ้มต่อเพื่อน ครอบครวั โรงเรียน 
ชมุชน และสงัคมเช่น การช่วยเหลืองานชมุชน การชวนเพื่อนท ากิจกรรมอาสาต่าง ๆ เป็นตน้ 

การวดัพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนใ์นครัง้นี ้ผูว้ิจยัพฒันาแบบวดัพฤติกรรม
การใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนท์ี่สรา้งขอ้ค าถามขึน้ตามแนวคิดการใชเ้วลาว่างของ Godbey และ 
Parker (1975) ที่มีลกัษณะเป็นมาตรประมาณค่า 6 ระดบั จาก“จริงที่สดุ”ให ้6 คะแนนถึง “ไม่จริง
เลย” ให้ 1 คะแนน ผูท้ี่ตอบไดค้ะแนนสูงกว่าแสดงว่าเป็นผูท้ี่มีพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็น
ประโยชน์มากกว่าผู้ที่ได้คะแนนต ่ากว่า และใชแ้บบประเมินที่เป็นเชิงคุณภาพที่ได้มาจากการ
สมัภาษณ ์การสงัเกต และสมดุบนัทกึประจ าวนัของนกัศกึษา 

2. การรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ หมายถึง 
ความเชื่อมั่นของนักศึกษานอกระบบที่มีต่อตนเองว่าเป็นผูท้ี่มีความสามารถในการใชเ้วลาว่างให้
เป็นประโยชนแ์ละเลือกกระท ากิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตที่ตอ้งใชค้วามพยายาม อดทน ต่อความคิด
และปฏิกิริยาทางอารมณ์ของตนเอง ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์ ทั้ง
ประโยชนท์ี่เกิดต่อตนเองและต่อสงัคม 

การวัดการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนใ์นการวิจัย
ครัง้นี ้ผูว้ิจยัพฒันาแบบวดัการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ที่สรา้งขอ้ค าถามขึน้ตามแนวคิดการ
รับรู ้ความสามารถของตนเองของ  Bandura (1986) ร่วมกับการปรับปรุงแบบวัดการรับ รู ้
ความสามารถของตนเองของ ภทัราภรณ ์สงัขท์อง (2550) และสพุิชชา วงจนัทร ์(2554) มีลกัษณะ
เป็นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ จาก “มากที่สุด” ให ้6 คะแนน ถึง “น้อยที่สุด” ให ้1 คะแนน ผูท้ี่
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ตอบไดค้ะแนนสูงกว่าแสดงว่ามีการรบัรูค้วามสามารถของตนเองมากกว่าผูท้ี่ตอบไดค้ะแนนต ่า
กว่า 

3. แรงจูงใจในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ หมายถึง สิ่งที่กระตุน้ใหน้ักศึกษา
นอกระบบเลือกท าตามความตอ้งการของตนดว้ยความพยายาม มุ่งมั่นตั้งใจ ต่อกิจกรรมต่าง ๆ 
ของตนเอง ต่อการใช้เวลาว่าง และแรงจูงใจในการใช้เวลาว่างที่จะท าให้เกิดการพัฒนา
ความสามารถในการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์เพื่อใหบ้รรลเุป้าหมายตามที่ตนเองตัง้ความหวงั
ไว ้ 

การวดัแรงจูงใจในการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนใ์นการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัพฒันาแบบวดั
แรงจูงใจในการใช้เวลาว่างที่สรา้งข้อค าถามขึน้จากการปรับปรุงแบบวัด  Leisure Motivation 
Scale (LMS) ของ Pelletier, Vallerand, Blais, และ Brière (1991) มีลกัษณะเป็นมาตรประมาณ
ค่า 6 ระดบั ตัง้แต่ “จริงที่สดุ” ถึง “ไม่จริงเลย” นักศึกษาที่ตอบไดค้ะแนนสูงกว่าแสดงว่าเป็นผูท้ี่มี
แรงจงูใจในการใชเ้วลาว่างมากกว่าผูท้ี่ตอบไดค้ะแนนต ่ากว่า 

4. การสนับสนุนทางสังคมในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  หมายถึง การรบัรู ้
ของนกัศึกษานอกระบบว่าตนเองไดร้บัความช่วยเหลือจากครอบครวัและจากศูนยก์ารศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัเพื่อช่วยใหต้นเอง มีการจดัการเวลาว่างใหเ้กิดประโยชนไ์ด ้ใน 3 
ด้าน คือ 1) การสนับสนุนด้านอารมณ์ เป็นการแสดงความรักความเอาใจใส่ ให้ก าลังใจ ให้
ความรูส้ึกไวว้างใจ และกระตุน้ตักเตือน 2) การสนับสนุนดา้นขอ้มูลข่าวสาร เป็นการใหค้วามรู ้
ข่าวสาร ข้อเท็จจริง แนะน าหรือให้ข้อมูลย้อนกลับเรื่องต่าง ๆ และ 3) การสนับสนุนด้านวัตถุ
สิ่งของ เป็นการจดัหาและช่วยเหลือโดยตรงในดา้นวตัถ ุสิ่งของ และบรกิารในเรื่องต่าง ๆ  

การวดัการสนบัสนุนทางสงัคมในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาแบบวดัการสนบัสนุนทาง
สงัคมที่สรา้งขอ้ค าถามขึน้จากการปรบัปรุงแบบวดัของ จีรพฒัน ์ศิรริกัษ ์(2555) และ สพุฒันา บุญ
แกว้ (2556) มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ จาก “จริงที่สุด” ให ้6 คะแนน ถึง “ไม่จริง
เลย” ให ้1 คะแนน ผูท้ี่ตอบไดค้ะแนนสงูกว่าแสดงว่าเป็นผูท้ี่ไดร้บัการสนบัสนุนทางสงัคมมากกว่า
ผูท้ี่ตอบไดค้ะแนนต ่ากว่า 
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บทที ่2  
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

ในการวิจัยเรื่องการวิจัยเชิงปฏิบัติการผสานวิธี (Mixed Methods  Action Research) 
เพื่อพฒันารูปแบบการส่งเสริมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนข์องนกัศึกษานอกระบบในจงัหวัด
นครปฐม ผู้วิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการท าความเข้าใจ
ปรากฏการณท์ี่ศกึษา ดงัต่อไปนี ้

สว่นที่ 1 พฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์
1.1 ความหมายของการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์
1.2 รูปแบบของการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์
1.3 พฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์
1.4 การวดัพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์
1.5 งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์

สว่นที่ 2 แนวคิดเก่ียวกบัการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 
2.1 หน่วยงานที่จดัการศกึษานอกระบบใหก้บันกัศกึษานอกระบบ 
2.2 โครงสรา้ง 
2.3 ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และบริบทศูนยก์าร

เรียนรูช้มุชนของนกัศกึษานอกระบบในอ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 
สว่นที่ 3 แนวคิดทฤษฎีที่ใชใ้นการศกึษาสาเหตแุละการสง่เสรมิพฤติกรรมการใชเ้วลา

ว่างใหเ้ป็นประโยชน ์
3.1 ทฤษฎีปัญญาสงัคม 
3.2 แนวคิดบคุลิกภาพของกลุม่ 
3.3 แนวคิดการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง 
3.4 แนวคิดแรงจงูใจในการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์
3.5 แนวคิดการสนบัสนนุทางสงัคม 
3.6 แนวคิดกระบวนการกลุม่  
3.7 แนวคิดการเรียนรูแ้บบมีสว่นรว่ม 
3.8 แนวคิดการเรียนรูโ้ดยการสงัเกตดว้ยตวัแบบ 

สว่นที่ 4 แนวคิดเก่ียวกบัการวิจยัเชิงปฏิบติัการผสานวิธี 
สว่นที่ 5 กรอบแนวคิดการวิจยั 
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โดยแต่ละสว่นมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

ส่วนที ่1 พฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
1.1 ความหมายของการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

ดังที่ไดท้ราบกันว่าเวลาเป็นสิ่งที่มีค่า แต่เวลาเหล่านัน้มีหลากหลายประเภทและมี
หลายเกณฑแ์บ่งประเภท ดงัเช่น เวลาท างาน เวลาเรียน เวลาท ากิจกรรม ซึ่งในการศึกษาครัง้นีมุ้่ง
ใหค้วามส าคัญกับเวลาว่าง เนื่องจากเป็นช่วงเวลาแห่งอิสระ บุคคลสามารถเลือกจัดการหรือวาง
แผนการใชเ้วลาว่างของตนไปสูก่ิจกรรมไดอ้ย่างหลากหลาย โดยมีเปา้หมายส าคญัที่สรา้งความพึง
พอใจในเรื่องต่าง ๆ (Ruskin & Sivan, 1995) จุดส าคัญของเวลาว่างนั้นคือกระบวนการใชห้รือ
จดัสรรเพื่อใหเ้กิดเวลาว่าง และน าเวลาว่างนัน้ไปสู่การเพิ่มคุณภาพชีวิตหรือท าใหต้นเองพึงพอใจ
ในสถานการณ์ที่เป็นอิสระ โดยการใชเ้วลาว่างนัน้ตอ้งท าใหเ้กิดความสมดุลในดา้นเวลาระหว่าง
การเรียนรู ้การท างาน และเวลาว่าง (Brooks, 2006) ทัง้นีม้ีผูใ้หค้วามหมายของการใชเ้วลาว่างให้
เป็นประโยชนไ์วห้ลากหลาย ดงัเช่น Kraus (1971, p. 253) ใหน้ิยามความหมายของเวลาว่างไวว้่า 
เป็นเวลาอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากกิจกรรมที่จ  าเป็น ดังเช่น การท างานประจ า เวลานอน การเรียน 
เป็นตน้ ดงันัน้จะเห็นไดว้่ารูปแบบของเวลาว่างมีความหลากหลาย สามารถท ากิจกรรมไดม้ากมาย 
เพราะไม่มีขอ้ผูกมัด สอดคลอ้งกับ Bammel และ Burrus-Bammel (1996) ที่กล่าวว่า เวลาว่างมี 
3 ลักษณะ ได้แก่ 1) เวลาว่างเป็นเวลาที่คงเหลืออยู่ (Leisure is a residual) คือ เวลาที่เกิดขึน้
หลงัจากท าสิ่งที่จ  าเป็นตอ้งท าแลว้ และมีความเป็นอิสระ 2) เวลาว่างเป็นภาวะของการด ารงอยู่ 
(Leisure is a state of being) เป็นภาวะแห่งเจตคติ สภาพจิตใจ ทัศนคติของบุคคลในการมอง
สถานการณ ์ซึ่งมีการจดัแบ่งเวลาว่างที่แตกต่างกนัออกไป ดงันัน้ บุคคลหนึ่งเห็นว่าเป็นเวลาว่างใน
ขณะที่อีกคนหนึ่งอาจไม่ไดเ้ห็นเป็นเวลาว่าง และ 3) เวลาว่างเป็นเรื่องของกิจกรรมที่ใชใ้นเวลาว่าง 
(Leisure is as leisure does) เป็นการใชเ้วลาว่างเพื่อการสรา้งอปุนิสยั สิ่งที่บ่งบอกใหผู้อ่ื้นทราบ
ในตัวตนของตนเองผ่านกิจกรรมที่ใชใ้นเวลาว่าง เช่น การน าเวลาว่างไปท างานที่เหลือ เพื่อให้
ตนเองกลายเป็นคนรกัการท างาน การน าเวลาว่างไปฝึกหัดท ากิจกรรมหัตถศิลป์ เพื่อใหต้นเอง
กลายเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยน ละเอียดลออ และเวลาว่างนัน้ยงัแตกต่างกนัไปตามช่วงวยั เพราะ
แต่ละคนมีกิจกรรมที่เป็นภารกิจประจ า หรือมีล  าดบัการใชช้ีวิตประจ าวนัเปลี่ยนแปลงไป (Tinsley, 
Colbs,  Teaff, & Kaufman, 1987) สอดคลอ้งกับการศึกษาของ สราวุธ ชัยวิชิต (2555) ไดศ้ึกษา
รูปแบบการเข้าร่วมการใช้เวลาว่างของเจเนอเรชั่นต่าง  ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยได้ให้
ความหมายของเวลาว่างว่า เป็นเวลาที่นอกเหนือจากภาระหนา้ที่ เวลาที่ไม่ท างาน มีอิสระจากการ
บงัคบัภายนอกหรืออยู่ภายใตก้ฎบงัคบัใด น ามาสู่การตอบแทนตนเองที่มีคณุค่า การเลือกกิจกรรม
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ใดกิจกรรมหนึ่งท าในเวลาว่างและเกิดจากความพึงพอใจของตนเอง และเป็นกิจกรรมที่ไดแ้สดง
ความคิดสรา้งสรรคอ์ย่างเป็นอิสระโดยแทจ้ริง และกิจกรรมที่กระท าทุกอย่างโดยสมัครใจ และ 
หัสนันท์ เนือ้นวล (2551, น. 4-5) ไดแ้บ่งความหมายของเวลาว่างออกเป็นรูปแบบของกิจกรรม 
ต่าง ๆ 9 กิจกรรม ไดแ้ก่ การใชเ้วลาว่างในดา้นการออกก าลงักาย การใชเ้วลาว่างในดา้นการกีฬา 
การใชเ้วลาว่างในดา้นวรรณกรรมหรือการอ่านการเขียน การใชเ้วลาว่างดา้นดนตรี การใชเ้วลาว่าง
ในดา้นงานอดิเรก การใชเ้วลาว่างในการหารายไดพ้ิเศษ การใชเ้วลาว่างดา้นการท่องเที่ยว การใช้
เวลาว่างในการเข้าสังคม การใช้เวลาว่างในด้านการพัฒนาความก้าวหน้าของตนและจิต 
นอกจากนี ้วิพงษ์ชยั รอ้งขนัแกว้ (2557, น. 6) ยังไดใ้หค้วามหมายของการศึกษาการใชเ้วลาว่าง
ว่า เป็นการช่วยใหเ้ด็กเกิดทกัษะในการใชค้วามรูเ้รื่องการใชเ้วลาว่างและประสบการณก์ารใชเ้วลา
ว่างเพื่อเพิ่มคณุภาพชีวิตในเวลาว่าง สามารถใชค้วามรูใ้นการตดัสินเพื่อเพิ่มคณุภาพชีวิตระหว่าง
เวลาว่าง และสามารถก ากับประสบการณ์การใชเ้วลาว่างของตน และเกิดปฏิสมัพันธ์กับผูอ่ื้นใน
ระหว่างการใชเ้วลาว่าง 

สรุปไดว้่า การใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ หมายถึง เวลาของนกัศึกษานอกระบบที่
ใชน้อกเหนือจากเวลาปกติที่ถกูใชใ้นการท ากิจกรรมต่าง ๆ เช่น เล่นกีฬา เลน่ดนตรี หารายไดพ้ิเศษ 
เพื่อใหเ้กิดความสมดลุของการด าเนินชีวิต ซึ่งเวลาว่างเป็นช่วงเวลาที่เอือ้อ านวยใหน้ักศึกษานอก
ระบบสามารถท ากิจกรรมตามที่ตนเองสนใจตามที่บคุคลวางเปา้หมายไว ้โดยปราศจากการบงัคบั
หรือมีขอ้ผกูมดัใด ๆ มีอิสระแห่งการเลือกท า และเลือกใชเ้วลาว่างในการท ากิจกรรมที่ตนตอ้งการ 

นอกจากนี ้ ในการส่งเสริมพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครั้งนี ้ มี
นักวิชาการหลายท่านที่พยายามศึกษาและอธิบายเก่ียวกับเวลาว่าง ดังเช่น Mundy (1988) ได้
อธิบายการศึกษาการใชเ้วลาว่างไวว้่า เป็นกระบวนการพฒันาความคิดและความเขา้ใจในการใช้
เวลาว่างของแต่ละบุคคลที่มีต่อตนเอง ในรูปแบบการด าเนินชีวิตในสังคมของตน กล่าวคือ 
การศกึษาเก่ียวกบัการใชเ้วลาว่างนี ้เป็นผลรวมของกระบวนการของแต่ละบุคคลในการเสริมสรา้ง
คณุภาพชีวิตในการใชเ้วลาว่าง จนสามารถอธิบายหรือเห็นคณุค่าในการใชเ้วลาว่างได ้โดยบุคคล
นัน้เป็นผูก้  าหนดขึน้มาเอง พยายามพึ่งพาตนเอง และควบคุมความสมดุลใหเ้กิดในชีวิต ใหเ้กิด
ความสมดลุในความสมัพนัธ ์รวมถึงเป็นการตดัสินใจของตนเองในการก าหนดพืน้ที่ในการใชเ้วลา
ว่างไปสู่การท าความรูจ้กัตนเอง พึงพอใจต่อประสบการณอ์ันมีคณุค่าในการใชเ้วลาว่าง สามารถ
ประเมินผลลัพธ์ของพฤติกรรมในการใชเ้วลาว่างกับเป้าหมายของการใช้เวลาว่างได้ สามารถ
พัฒนาคุณภาพชีวิตดว้ยเวลาว่างที่ตนเองตัดสินใจได ้ซึ่งกระบวนการดงักล่าวเป็นกระบวนการที่
ต่อเนื่องตลอดชีวิต และเคลื่อนไหวดว้ยปัจจยัที่หลากหลายของสาขาวิชาและระบบการใหบ้รกิารที่
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เขา้มามีบทบาทและความรบัผิดชอบ จึงสามารถสรุปไดว้่า ผลของการศึกษาหรือจดัการเรียนรูเ้รื่อง
การใชเ้วลาว่างท าใหบุ้คคลเกิดการพัฒนาใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) การเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตในการใช้
เวลาว่าง 2) พฒันาความเขา้ใจในโอกาส ศกัยภาพ และความทา้ทายในการใชเ้วลาว่าง 3) ความ
เข้าใจในผลกระทบของการใชเ้วลาว่างที่มีต่อคุณภาพชีวิตของแต่ละบุคคลและโครงสรา้งของ
สงัคม และ 4) สรา้งใหเ้กิดบคุคลมีความรูแ้ละทกัษะในการเลือกใชเ้วลาว่างใหเ้กิดคณุค่าแก่ตนเอง 
ซึ่งแนวคิดดงักล่าวนีม้ีจุดเนน้อยู่ที่กระบวนการการพฒันาความคิดและความเขา้ใจ โดยใชรู้ปแบบ
หรือกระบวนการศึกษาที่สรา้งขึน้มา เพื่อใหเ้หมาะสมกบัทุกกลุ่มช่วงวยั โดยมีวตัถุประสงคส์  าคัญ
ในการน าไปช่วยพัฒนาทักษะด้านความรู้ การตัดสินใจเรื่องการใช้เวลาว่าง และสั่ งสม
ประสบการณใ์นการใชเ้วลาว่างเพื่อเสรมิสรา้งคณุภาพชีวิต  

ขณะที่แนวคิดของ Dattilo (2002) ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัเวลาว่างว่า เป็นการเปิดโอกาส
ของแต่ละบุคคลเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตในการใชเ้วลาว่าง สรา้งความเขา้ใจในศักยภาพ ความทา้
ทายในการใชเ้วลาว่าง เขา้ใจบทบาทการใชเ้วลาว่างต่อคณุภาพชีวิต ซึ่งไดร้บัความรู ้ทักษะ และ
เกิดความซาบซึง้ในการใชเ้วลาว่าง โดยเป้าหมายส าคัญของการศึกษาเรื่องการใชเ้วลาว่างมี 6 
องคป์ระกอบ (วิพงษ์ชัย รอ้งขันแกว้, 2557, น. 41-42) ไดแ้ก่ 1) การซาบซึง้ในคุณค่าของการใช้
เวลาว่าง (Appreciate leisure) 2) การตระหนกัรูใ้นตนเองในการใชเ้วลาว่าง (Be aware of self in 
leisure) 3) การก าหนดตนเองในการใช้เวลาว่าง (Be self-determined in leisure) 4) การมี
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในการใชเ้วลาว่าง (Interact socially during leisure) 5) การใชท้รพัยากร
เพื่ออ านวยความสะดวกในการใช้เวลาว่าง (Use resources facilitating leisure) และ 6) การ
ก าหนดการตัดสินใจในการใชเ้วลาว่าง (Make decisions about leisure) แนวคิดนีไ้ดอ้ยู่บนฐาน
แห่งความเชื่อว่า การพัฒนาบุคคลนั้นถือเป็นการเปิดโอกาสให้แต่ละบุคคล และเสริมสรา้ง
คุณภาพชีวิตในการใชเ้วลาว่าง สรา้งความเขา้ใจต่อศักยภาพของตนเอง ความทา้ทายในการใช้
เวลาว่าง สร้างความเข้าใจต่อบทบาทของการใช้เวลาว่าง ที่น าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ ดี 
นอกจากนี ้ในเรื่องของการสอนเพื่อท าใหบุ้คคลเกิดการเรียนรู ้หรือเรียกว่าการใหก้ารศึกษาเรื่อง
การใช้เวลาว่าง (Leisure education) ที่ประกอบด้วย 1) การสร้างสรรค์โอกาส (Creates 
opportunity) 2) การสร้างทางเลื อก  (Builds option) 3) การมอบอ านาจให้แ ต่ละบุคคล 
(Empowers individuals) และ 4) การพฒันาทกัษะที่เก่ียวขอ้ง (Develop relevant skills) 

Stumbo และ Peterson (2004) ได้อธิบายเก่ียวกับการส่งเสริมการใช้เวลาว่างว่า 
เป็นองค์ประกอบที่ครอบคลุมการให้บริการการใชเ้วลาว่าง โดยจะเน้นถึงทักษะ ทัศนคติ และ
ความรูข้องการใชเ้วลาว่าง การสนับสนุนและให้ค าแนะน าดา้นทักษะกิจกรรม การจัดสิ่งอ านวย
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ความสะดวก โดยมุ่งเนน้ใหผู้เ้ขา้ร่วมไดต้ระหนักรูเ้ก่ียวกบัการใชเ้วลาว่าง ทกัษะการมีปฏิสมัพนัธ์
ทางสังคม และเตรียมเป็นแหล่งทรพัยากรของการใช้เวลาว่าง โดยผู้เข้าร่วมควรมีการพัฒนา
ศกัยภาพของตนเอง พฒันาทกัษะทางสงัคม พฒันาทกัษะของการเป็นผูน้  า ที่ส่งผลต่อการพฒันา
คณุภาพชีวิต นั่นคือ การพฒันาตนเอง ครอบครวั โรงเรียน และสงัคม  

สมชาย ไวยากรณ์ (2549, น. 8-9) ได้กล่าวว่า ประเภทของการส่งเสริมกิจกรรมที่
แบ่งเวลาว่างเป็น 2 ประเภทหลัก ไดแ้ก่ 1) เวลาว่างที่แทจ้ริง (True leisure) เป็นเวลาที่ไม่มีใคร
บงัคบัโดยวิธีมิชอบ ใหท้ างานหรือธุรกิจต่าง ๆ เป็นเวลาอิสระ แต่อาจจะท างานหรือหาความสขุได้
ดว้ยความสมคัรใจ และ 2) เวลาว่างเชิงบงัคบั (Enforce leisure) เป็นเวลาว่างที่ตนเองไม่อยากจะ
ประสงคใ์หม้ี แต่ถูกบงัคบัใหจ้ าเป็นตอ้งมีเวลาว่าง เป็นเวลาเชิงบงัคบัไม่ใหเ้ราท าอะไรตามใจชอบ 
เช่น เวลาว่างหลงัจากเกษียณอาย ุเวลาว่างจากการพกัอยู่ในโรงพยาบาล เป็นตน้  

สอดคล้องกับการอธิบายของ Neulinger (1981, p. 89) ที่ได้พัฒนากระบวนทัศน ์
(Paradigm) เก่ียวกบัเวลาว่าง ซึ่งพยายามแบ่งแยกปัจจยัที่ช่วยผลกัดนัให้เวลาว่างกลายเป็นเวลา
ที่ไม่ว่าง โดยทฤษฎีนีม้ีชื่อว่า Neulinger’s Theory โดยแบ่งออกเป็น 6 กิจกรรมที่ควรสง่เสรมิ ดงันี ้ 

1. การใช้เวลาว่างอย่างแท้จริง (Pure leisure) คือ กิจกรรมที่เลือกกระท าเพื่อ
ตนเอง มีอิสระจากการบงัคบัภายนอก และน ามาสูก่ารตอบแทนที่มีคณุค่า 

2. การท างานในเวลาว่าง (Leisure-work) คือ กิจกรรมที่เป็นประสบการณ์ที่
กวา้งขวางมีอิสระในการเลือก โดยใชเ้กณฑท์ี่จดัตัง้ขึน้จากเหตผุลภายนอกและภายใน กิจกรรมนัน้
ไม่เพียงแต่เป็นที่พึงพอใจ แต่ยังมีเรื่องค่าจา้ง ค่าตอบแทน รวมถึงหากไม่พอใจสามารถเลิกท า
กิจกรรมเมื่อใดก็ย่อมได ้

3. อาชีพจากเวลาว่าง (Leisure-job) คือ กิจกรรมการใช้เวลาว่างที่เรายอมรบั
โดยไม่ต้องบีบบังคับ แต่เป็นความพึงพอใจมาจากเหตุผลภายนอก คือ การได้ค่าจ้าง และได้
ค่าตอบแทน 

4. การท างานอย่างแทจ้ริง (Pure work) คือ การท างานที่ไม่ถือเป็นการใชเ้วลา
ว่าง เนื่องมาจากอยู่ในกฎเกณฑข์อ้บงัคบัของหน่วยงาน แต่อย่างไรก็ตาม การท างานเช่นนีม้กัมีนยั
ยะแฝงในเรื่องของการพฒันาตนเอง เช่น การท างานที่ละเอียดรอบคอบมากขึน้จากบทบาทหนา้ที่
ที่รบัผิดชอบ และการพฒันาทกัษะความสามารถจากการแข่งขนัของการท างาน เป็นตน้ 

5. งานที่ตอ้งท า (Work job) คือ กิจกรรมที่เป็นทัง้งานและอาชีพที่อยู่ภายใตก้าร
บีบบงัคับ มีกฎเกณฑต่์าง ๆ เพื่อแลกมากับผลตอบแทนทัง้ภายในและภายนอก ซึ่งงานลกัษณะ
เช่นนีย้งัไม่ถือเป็นเวลาว่าง 
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6. งานที่แท้จริง (Pure job) คือ พฤติกรรมที่ เป็นอาชีพที่แท้จริง ซึ่งเป็นการ
คดัคา้นการใชเ้วลาว่าง เป็นกิจกรรมที่เกิดขึน้ดว้ยความจ าเป็นและบีบบงัคับ เช่น การท างานเพื่อ
การยงัชีพ เป็นตน้ 

จากแนวคิดดังกล่าวแสดงใหเ้ห็นว่า เป้าหมายของการสรา้งกิจกรรมเพื่อพัฒนาการ
ใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนจ์ะเกิดประโยชนใ์น 2 ส่วนหลกั ไดแ้ก่ การเกิดประโยชนต่์อตัวบุคคล 
และการเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยผู้วิจัยไดท้บทวนวรรณกรรมเก่ียวกับการสรา้งประโยชน์
ใหก้บัตนเองและสว่นรวมจากการใชเ้วลา ดงันี ้

1. การใชเ้วลาว่างเพื่อใหเ้ป็นประโยชนต่์อตนเอง ศกัดิ์ภทัร ์เฉลิมพฒุิพงศ ์(2554)          
ไดศ้ึกษาเรื่องการใชเ้วลาว่างเพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยกล่าวว่า การสรา้งประโยชนใ์หก้ับ
ตนเองอันเกิดจากการใช้เวลาว่าง ควรเป็นกระบวนการพัฒนาความคิดและเสริมสร้าง
ประสบการณใ์นการใชเ้วลาว่าง เพื่อใหเ้กิดความสขุและความพึงพอใจของแต่ละบุคคล สอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของ Mundy (1998) ที่กล่าวว่า กระบวนการที่บคุคลจะใชใ้นการพฒันาต่อตนเองเพื่อให้
เกิดการตระหนกัรู ้การพฒันาดา้นทกัษะ และการมีปฏิสมัพนัธท์างสงัคม เป็นกระบวนการแห่งการ
ตดัสินใจอย่างเป็นอิสระ โดยมีสภาพแวดลอ้มเป็นตวักระตุน้ ตามแนวคิดของ Dattilo (2002) ที่ให้
ความส าคัญเรื่องการเพิ่มโอกาสในการเรียนรูข้องแต่ละบุคคล ซึ่งปัจจัยดา้นสภาพแวดลอ้มอัน
น าไปสูก่ารตดัสินใจจะเรียนรูห้รือสรา้งพฒันาการใหก้บัตนเอง โดยผูว้ิจยัไดน้ าตวัแปรดา้นการมีตวั
แบบ การสนบัสนุนทางสงัคมของการศึกษาในงานวิจยัดงักล่าวนี ้เขา้มาร่วมพิจารณาในลกัษณะ
ของการเป็นตวัแปรดา้นสถานการณส์มทบ 

2. การใชเ้วลาว่างเพื่อใหเ้ป็นประโยชนต่์อสงัคม จากการที่บุคคลเกิดการเรียนรู้
ในเรื่องการใชเ้วลาว่างและเขา้ร่วมกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ ที่สรา้งประโยชนใ์หก้ับสังคม โดย
การเขา้รว่มกิจกรรมของสงัคม เช่น การเขา้สูแ่หล่งเรียนรู ้กิจกรรมวฒันธรรมและประเพณี และการ
เขา้ร่วมเป็นอาสาสมัคร เป็นตน้ เป็นกิจกรรมที่ช่วยขดัเกลาทางดา้นจิตใจ การพัฒนาปฏิสมัพันธ์
กบัผูอ่ื้น รวมถึงการอยู่ร่วมกนัดว้ยความรกัและเขา้ใจต่อมนุษยด์ว้ยกัน ที่ช่วยท าใหก้ารพัฒนาใน
เชิงคณุภาพชีวิตของบคุคลดีขึน้ จากการประมวลเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งดงักลา่ว  

ผูว้ิจัยได้น าแนวคิดการใชเ้วลาว่างมาก าหนดประเด็นค าถาม เพื่อศึกษาวิเคราะห์
สถานการณ์ของการใชเ้วลาว่างในการวิจัยระยะที่ 1 ตามวัตถุประสงคข์อ้ที่ 1 และน ามาศึกษา
ต่อเนื่องในการวิจยัระยะที่ 2 ในวงรอบที่ 1 รวมทัง้ใชใ้นการก าหนดปัญหา สาเหต ุและเนือ้หาที่จะ
พฒันาทกัษะการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นขึน้กบันกัศึกษานอกระบบในการวิจยัในวงรอบที่ 2 
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1.2 รูปแบบของการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน ์
ดงัที่กลา่วไวข้า้งตน้จะเห็นไดว้่า เวลาเป็นสิ่งที่มีเท่าเทียมกนัในทกุคน แต่การเลือกใช้

เวลาว่างมาสู่การท ากิจกรรมมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล ตามที่ Dumazedier และ 
Neulinger (1981 อา้งถึงใน Kraus, 1990, น. 53-54) ไดก้ล่าวว่า การใชเ้วลาว่างถือเป็นกิจกรรม
อย่างหนึ่งที่แยกออกจากภาระหน้าที่การท างาน ครอบครวั และสังคม เนื่องจากเป็นการกระท า
ตามความตอ้งการของแต่ละบุคคล โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อการผ่อนคลาย การพักผ่อนหย่อนใจ 
หรือเป็นการสะสมความรูแ้ละสรา้งสัมพันธ์กับผูอ่ื้นจากการท ากิจกรรมทางสังคม อันก่อใหเ้กิด
ความรูส้ึกยินดีและพึงพอใจแก่ผูก้ระท า จุดส าคญัของเวลาว่างนัน้ คือ กระบวนการใชห้รือจดัสรร
เพื่อใหเ้กิดเวลาว่าง และน าเวลาว่างนั้นไปสู่การเพิ่มคุณภาพชีวิตหรือท าใหต้นเองพึงพอใจใน
สถานการณท์ี่เป็นอิสระ โดยการใชเ้วลาว่างนัน้ตอ้งท าใหเ้กิดความสมดลุในดา้นเวลาระหว่างการ
เรียนรู ้การท างาน และเวลาว่าง (Brooks, 2006) โดย โกสินท ์มณีอินทร ์(2553) ไดแ้บ่งรูปแบบ
กิจกรรมของการใชเ้วลาว่างผ่านกิจกรรม ที่อธิบายในการศึกษาเก่ียวกับการใชเ้วลาว่างของผูใ้ช้
แรงงานในการประกอบกิจกรรมนนัทนาการในจงัหวดัชุมพร และไดใ้หค้วามหมายของการใชเ้วลา
ว่างในการประกอบกิจกรรมนันทนาการว่า หมายถึง การท ากิจกรรมต่าง ๆ ของผู้ใชแ้รงงานใน
ช่วงเวลาที่ว่างเวน้จากงานประจ า ภารกิจส่วนตวั และกิจกรรมนัน้จะตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมาย จารีต
ประเพณี และขนบธรรมเนียม รวมทัง้เป็นการพฒันาคณุภาพชีวิตของบุคคล และเป็นการเขา้ร่วม
กิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลายตามความสนใจและสมคัรใจ  

รูปแบบกิจกรรมในการใช้เวลาว่างประกอบด้วย 4 รูปแบบ ไดแ้ก่ 1) เกมและกีฬา 
หมายถึง กิจกรรมที่สัมพันธ์และเก่ียวขอ้งกับเกมที่มีกติกาง่าย ๆ ที่รูว้ิธีเล่นแพร่หลายและกีฬา 
ไดแ้ก่ การท ากายบริหารพืน้ฐาน แอโรบิกแดนซ ์แบดมินตนั วิ่งเหยาะ เดิน เตะฟุตบอล ตะกรอ้ ปา
เป้า จกัรยาน สนุกเกอร ์หมากรุก หมากฮอส เกมเสี่ยงดวงชนิดต่าง ๆ เกมจากโทรศพัทม์ือถือ เกม
จากตลับหรือแผ่นซีดี เกมในรา้นเกมคอมพิวเตอร ์และเกมส าเร็จรูป เช่น เกมเศรษฐีหรือโดมิโน่ 
เป็นตน้ 2) การอ่าน การเขียน และการพูด หมายถึง กิจกรรมที่สมัพันธ์และเก่ียวขอ้งกับการอ่าน 
การเขียน และการพูดในช่วงเวลาว่าง ไดแ้ก่ อ่านเรื่องย่อละครโทรทัศน ์อ่านหนังสือท านายดวง
ชะตา อ่านหนังสือท านายหวย อ่านหนังสือท านายฝัน อ่านหนังสือการต์ูน อ่านหนังสือพิมพ ์
อ่านนวนิยาย อ่านนิตยสาร เขียนบทความคลายเครียด เขียนบันทึกประจ าวัน เขียนการต์ูน การ
พดูคุยกับเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนบา้น การพดูในที่ชุมชน 3) กิจกรรมบริการอาสาสมัคร หมายถึง 
กิจกรรมที่สมัพนัธแ์ละเก่ียวขอ้งกบัการบรกิารสว่นรวม ซึ่งก่อใหเ้กิดประโยชนต่์อสงัคม โดยไม่ไดร้บั
ผลตอบแทนใด ๆ เป็นกิจกรรมที่ท าโดยสมคัรใจ ไดแ้ก่ การบรจิาคโลหิต โครงการปลกูป่าเฉลิมพระ
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เกียรติ โครงการอาสาสมัคร โครงการอาสาจราจร โครงการช่วยเหลือผูป้ระสบอุบัติเหตุบนท้อง
ถนน การเข้าร่วมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ในสถานที่ต่าง  ๆ และ 4) กิจกรรมดนตรีและเพลง 
หมายถึง กิจกรรมที่สัมพันธ์และเก่ียวขอ้งกับการเล่นกิจกรรมทางดนตรีและการรอ้งเพลง ไดแ้ก่ 
รอ้งเพลงคาราโอเกะ เล่นเครื่องดนตรี การแต่งท านองเพลง การแต่งเนือ้เพลงและการฟังเพลง 
นอกจากลกัษณะของกิจกรรมดังกล่าวแลว้ สราวุธ ชัยวิชิต (2555) ไดศ้ึกษาเก่ียวกับรูปแบบการ
เขา้รว่มการใชเ้วลาว่างของเจเนอเรชั่นต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร และไดน้ิยามรูปแบบของการ
เขา้ร่วมการใชเ้วลาว่าง ที่ประกอบด้วยการใชเ้วลาว่าง 4 ประเภท ไดแ้ก่ 1) ประเภทสรา้งสรรค ์
(Creative) เช่น การใชเ้วลาว่างภายในบา้นและภายนอกบา้น 2) ประเภทท่องเที่ยว เช่น การใช้
เวลาว่างร่วมกัน ดังเช่น การตัง้แคมป์ การแล่นเรือ การใชเ้วลาว่างแบบดึงดูดจากประวัติศาสตร ์
ธรรมชาติ สวนสนุก และการใชเ้วลาว่างแบบมีการประชาสมัพันธ์ เช่น บริการทัวร ์การเดินทาง 
เป็นตน้ 3) ประเภทกีฬา (Sport) ดังเช่น การออกก าลังกาย หรือการเข้าชมกีฬา และ 4) การใช้
เวลาว่างทางสังคม (Leisure & Socializing) เช่น การเล่นพนัน การทานอาหาร จับจ่ายซือ้ของ 
เต้นร  า เป็นต้น นอกจากนี ้รูปแบบกิจกรรมการใช้เวลาว่างยังสามารถแบ่งได้ตามสถานที่ท า
กิจกรรมและตามลกัษณะของกิจกรรมได ้ดงันี ้

1. รูปแบบกิจกรรมภายในบา้น หมายถึง กิจกรรมที่มีบา้นเป็นสถานที่ในการท า
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น ดโูทรทศัน ์ดวูีดีโอ วีซีดี ฟังวิทยุ เล่นเกมคอมพิวเตอร ์เล่นอินเทอรเ์น็ต ท างาน
อดิเรก อ่านหนงัสือ ท าอาหาร ท าสวน และอื่น ๆ 

2. รูปแบบกิจกรรมนอกสถานที่ หมายถึง กิจกรรมที่ปฏิบติัตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น 
พบปะสงัสรรค ์ชมภาพยนตร ์เดินเที่ยวตามศนูยก์ารคา้ ทานอาหารนอกบา้น ชมคอนเสิรต์ เยี่ยม
ญาติ/เพื่อน พักผ่อนนอกสถานที่ (Picnic) ชมการแข่งขันกีฬา เล่นกีฬา เรียนกิจกรรมพิเศษ ไป
หอ้งสมดุ ไปเที่ยวต่างจงัหวดั นั่งสมาธิ ท าบญุ และอื่น ๆ 

3. รูปแบบกิจกรรมสรา้งสรรค ์หมายถึง กิจกรรมที่แสดงใหเ้ห็นถึงความคิดริเริ่ม 
และสามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด้ เช่น รอ้งเพลง เล่นดนตรี วาดรูป แกะสลัก ถ่ายภาพ เย็บปัก 
เตน้ร  า และอื่น ๆ 

4. รูปแบบกิจกรรมกีฬาและสุขภาพ หมายถึง กิจกรรมที่แสดงออกทางร่างกาย 
เสริมสรา้งความแข็งแรงและสุขภาพ เช่น ฟุตบอล แบดมินตัน ว่ายน ้า โบว์ลิ่ง เทเบิล้เทนนิส 
วอลเลย่บ์อล กอลฟ์ วิ่ง แอโรบิก นวดแผนโบราณ ออกก าลงักาย โยคะ เป็นตน้ 

จึงกล่าวไดว้่ารูปแบบของการใช้เวลาว่าง หมายถึง รูปแบบกิจกรรมที่นักศึกษานอก
ระบบท าหลงัจากส าเร็จจากภารกิจต่าง ๆ ของตนเอง เป็นกิจกรรมภายในบา้นและนอกบา้นเพื่อ
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การผ่อนคลาย และไดพ้ฒันาตนเองในดา้นต่าง ๆ เช่น ดา้นดนตรี กีฬา เกม สะสมความรูด้า้นการ
อ่าน เขียน พูด สรา้งสมัพันธภาพ ดา้นกิจกรรมจิตอาสาหรืองานภายในบา้น เพิ่มรายได ้ดว้ยการ
ท างานพิเศษ เป็นตน้  พรอ้มกับปรบัตัวใหเ้ขา้กับรูปแบบกิจกรรมที่ท าเหล่านั้นเพื่อใหเ้กิดสมดุล
ในช่วงชีวิตนกัศกึษา 

1.3 พฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
คนเราเมื่อเกิดมาในโลก ล้วนมีความมุ่งหวังเพื่อท าให้ชีวิตของตนเองมีความสุข 

ประสบความส าเร็จในการด าเนินชีวิต ไม่มีอปุสรรคใดเขา้มาขดัขวางการด าเนินชีวิตดว้ยกนัทัง้สิน้ 
แต่อย่างไรก็ตามการเลือกวิธีการที่จะน าพาบุคคลไปพบกบัความสขุหรือความพึงพอใจของแต่ละ
คนแตกต่างกนัออกไป ซึ่งขึน้อยู่กบัเปา้หมายของบคุคลที่วางเอาไว ้และน าเวลาว่างที่แต่ละคนมีไป
ใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น ๆ ซึ่งการใช้เวลาว่างในปัจจุบันมีความแตกต่างจากสมัยก่อน 
เนื่องจากปัจจัยการเปลี่ยนแปลงของสังคม ชินะโอภาส สะพานทอง (2554, น. 87) ได้อธิบาย
เพิ่มเติมว่า การเปลี่ยนแปลงนัน้เกิดขัน้อย่างรวดเร็วในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นดา้นสงัคม เศรษฐกิจ 
การเมือง และเทคโนโลยี อันเป็นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลง
ทางดา้นนโยบายในการขบัเคลื่อนประเทศ ท าใหก้ารติดต่อสื่อสารในยุคปัจจบุนักระชบัรวดเร็วมาก
ขึน้ นั่นหมายถึงว่าประชาชนมีเสรีภาพมากขึน้ การใชเ้วลาว่างที่ เป็นประโยชนน์ัน้ ควรเกิดจากการ
ท ากิจกรรมอย่างเป็นอิสระ และช่วยผ่อนคลายความเครียด หรือกระท าสิ่งที่ตนพอใจ จึงกลา่วไดว้่า 
การใชเ้วลาว่างมีความส าคญัในแง่ของพฒันาการของมนุษย ์ที่จะน าไปสู่การมีความฉลาดในการ
หาวิธีพักผ่อน และท ากิจกรรมอย่างอิสระ ที่จะก่อให้เกิดประโยชนก์ับตนเองและสังคม ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ตอบสนองต่อความสนใจและความพึงพอใจของบุคคลนัน้ กิจกรรมนัน้เกิดจากความ
สมัครใจ และควรเป็นเวลาที่ว่าง เช่น เวลาที่เหลือจากงานประจ า เวลาที่เหลือจากการหลบันอน 
หรือเวลาที่เหลือจากการประกอบกิจวตัรประจ าวนัต่าง ๆ ดว้ยเหตผุลดงักล่าว มนษุยจ์ึงจ าเป็นตอ้ง
ประกอบกิจกรรมบางอย่างในยามว่าง เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด ความเมื่อยลา้ต่าง ๆ และ
เป็นประโยชนก์ับตนเอง โดย สมบัติ กาญจนกิจ (2533, น. 37-41) ได้สรุปประโยชน์ของการใช้
เวลาว่างไว ้ดงันี ้

1. ช่วยผ่อนคลายความตงึเครียดของรา่งกาย  
2. ช่วยใหม้ีสขุภาพรา่งกายที่สมบรูณ ์
3. ท าให้จิตใจสดชื่นแจ่มใส ช่วยท าให้บุคคลพัฒนาสุขภาพจิต และท าใหเ้กิด

พฒันาการดา้นการควบคมุอารมณแ์ละบคุลิกภาพของตนเอง  
4. ท าใหค้รอบครวัไดแ้สวงหาความสขุรว่มกนั 



  24 

5. ท าใหม้ีความสนุกสนานเพลิดเพลิน ช่วยท าใหบุ้คคลไดร้บัความสนุกสนาน 
และมีความสขุในการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์ 

6. ท าใหไ้ดร้บัความรูเ้พิ่มเติม 
7. สรา้งมิตรภาพและความสมัพนัธอ์นัดี ช่วยสง่เสริมมนษุยสมัพนัธท์ี่ท าใหบ้คุคล

ไดแ้สดงออกในการอยู่รว่มกนั การอยู่ร่วมกนัอย่างสขุใจ ดงัเช่น การเล่นกีฬาร่วมกนัที่ช่วยส่งเสริม
น า้ใจนกักีฬา  

8. สรา้งรายไดน้อกเหนือจากงานปกติ  
9. ช่วยป้องกันอาชญากรรมและพฤติกรรมเบี่ยงเบนในทางไม่พึงประสงค์ของ

เยาวชนและเด็ก 
10. ช่วยเสริมสรา้งความเป็นพลเมืองดี การที่ชุมชนมีสมาชิกที่ใชเ้วลาว่างใหเ้กิด

ประโยชน ์มาเขา้ร่วมกิจกรรมนันทนาการที่เกิดประโยชน ์จะเป็นการสรา้งการเรียนรูใ้นเรื่องหนา้ที่
รบัผิดชอบ คณุค่าทางสงัคมเสรีประชาธิปไตย ลดความเห็นแก่ตวั สรา้งคณุค่า จรยิธรรม มีน า้ใจ มี
ใจรกัในการบรกิาร รูจ้กัอาสาสมคัรช่วยเหลือสงัคม ซึ่งถือเป็นกิจกรรมของความเป็นพลเมืองที่ดี 

11. ช่วยส่งเสริมศิลปวฒันธรรมของชาติ เช่น การเล่นพืน้เมือง ประเพณีพืน้บา้น 
การสง่เสรมิการเรียนรู ้ทศันคติ และความซาบซึง้ 

12. ส่งเสริมดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ ซึ่งบุคคลจะไดเ้รียนรูก้ารรกัษา
ทรัพยากรจากการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา การอยู่ค่ายพักแรม การเดินป่า และการศึกษา
ธรรมชาติ เป็นตน้ 

ประโยชนท์ี่เกิดจากการมีเวลาว่างยงัส่งผลใน 4 ระดบั ไดแ้ก่ 1) ระดบับุคคล โดยได้
ประโยชน์เรื่องการผ่อนคลายด้านจิตใจ การมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เกิดการปรบัปรุงและ
พฒันาบุคลิกภาพและจิตใจของตนเอง 2) ระดบัครอบครวั ไดร้บัประโยชนจ์ากการที่บคุคลใชเ้วลา
ว่างใหเ้กิดประโยชน ์นั่นคือ ท าใหค้รอบครวัมีความสขุจากการท ากิจกรรมร่วมกนั เกิดบรรยากาศ
สนุกสนานร่วมกนั มีความสามัคคีกนัในครอบครวั 3) ระดบัสงัคม ไดร้บัประโยชนจ์ากการที่บุคคล
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ย่อมท าให้บุคคลนั้นเกิดความเข้าใจ สามารถใช้ความรูต้ัดสินใจ
เลือกใช้เวลาว่างได้ มีความรูแ้ละทักษะที่ เพิ่มพูน มีปฏิสัมพันธ์และมิตรภาพอันดีต่อกัน ลด
อาชญากรรมหรือพฤติกรรมเบี่ยงเบน เกิดการพึ่งพิงตนเองไดด้ว้ยการหารายไดเ้สริม จึงลดปัญหา
การพึ่งพิงครอบครวัหรือสวัสดิการสังคม และ 4) ระดับประเทศชาติ ได้รบัประโยชน์จากการที่
บคุคลใชเ้วลาว่างใหเ้กิดประโยชน ์คือ การไดร้ับพลเมืองที่ดีมีคณุภาพ การเป็นสมาชิกที่ดีในสงัคม 
มีคณุธรรม และรูจ้กับทบาทหนา้ที่ของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการเป็นผูย้ดึมั่นในระบอบประชาธิปไตย 
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มีจริยธรรมในการครองตน มีจิตอาสา มีการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของชาติ  อนุรักษ์
ทรพัยากรธรรมชาติ นอกจากนี ้ สมัพรรณี เสตสุบรรณ (2549, น. 4) ยังไดอ้ธิบายความหมายของ
การใช้เวลาว่างจากการที่บุคคลสามารถแบ่งเวลา 24 ชั่วโมงในแต่ละวันหลังจากการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนัและพักผ่อนแลว้ใหไ้ดอ้ย่างเหมาะสม ไดแ้ก่ 1) การใชเ้วลาว่างที่เหมาะสมในดา้น
การเรียน ไดแ้ก่ การท าการบา้น การทบทวนบทเรียน การเตรียมบทเรียนที่ก าลงัจะเรียน และการ
อ่านหนังสือเตรียมสอบ และ 2) การใชเ้วลาว่างที่เหมาะสมในดา้นการท างานอดิเรก ไดแ้ก่ การ
ออกก าลงักาย การช่วยงานบา้น เลน่ดนตรี และเขียนบนัทึกประจ าวนั ซึ่งในการศึกษาครัง้นีมุ้่งเนน้
การศึกษาพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์โดยใหค้วามส าคัญกับการใชเ้วลาว่างไปใน
แนวทางที่เหมาะสมกับการท ากิจกรรมอดิเรก หรือกิจกรรมนันทนาการ ที่สรา้งเสริมใหบุ้คคลเกิด
ความผ่อนคลายแต่เป็นไปเพื่อใหเ้กิดคณุภาพชีวิตที่ดีขึน้  

สรุปไดว้่า พฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์หมายถึง การท่ีบคุคลแสดงออก
ด้วยการปฏิบัติ  กระท าสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งซึ่ งเป็นสิ่ งที่ สังเกตได้หรือประเมินได้ ในช่วงเวลาที่
นอกเหนือจากการด าเนินภารกิจประจ าวัน เป็นเวลาแห่งอิสระ โดยกิจกรรมที่บุคคลน ามาใชใ้น
ช่วงเวลาว่าง ต้องปราศจากข้อผูกมัดใด ๆ โดยการกระท านั้นมีประโยชน์ในด้านการพัฒนา
คณุภาพชีวิต เกิดกระบวนการพฒันาความเขา้ใจหรือทกัษะในการใชค้วามรูเ้รื่องการใชเ้วลาว่าง มี
ประสบการณก์ารใชเ้วลาว่างเพื่อเพิ่มคณุภาพชีวิตในเวลาว่าง สามารถใชค้วามรูใ้นการตดัสินเพื่อ
เพิ่มคุณภาพชีวิตระหว่างเวลาว่าง และสามารถก ากับประสบการณ์การใชเ้วลาว่างของตน และ
เกิดปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนในระหว่างการใชเ้วลาว่าง และผู้วิจัยได้น ามาใชป้ระโยชน์ 2 ด้าน ดังนี ้ 
1) ดา้นการพัฒนาการเกิดประโยชนต่์อตนเอง หมายถึง การแสดงออกของนักศึกษาในการสรา้ง
ประโยชนใ์หก้ับตนเองอนัเกิดจากการใชเ้วลาว่าง และเป็นกระบวนการที่พัฒนาทางดา้นร่างกาย 
ดงัเช่น การเลน่กีฬาท าใหร้า่งกายมีความแข็งแรงสมบรูณ ์มีบคุลิกภาพที่ดีขึน้ การพฒันาดา้นจิตใจ 
ดังเช่น การได้เห็นแบบอย่างที่ดีท าให้มีสภาพจิตใจสดชื่นแจ่มใส มีก าลังใจมองเห็นคุณค่าใน
ตนเอง มีทัศนคติเชิงบวกต่อตนเองและผู้อ่ืน เกิดการตระหนักรู ้มีทักษะ โดยเฉพาะด้านการ
ตดัสินใจอย่างเป็นอิสระ และการมีปฏิสมัพันธ์กบัสงัคมไดเ้ป็นอย่างดี รวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการเรียนใหดี้ขึน้ และ 2) ดา้นการพัฒนาการเกิดประโยชนต่์อสงัคม หมายถึง การแสดงออก
ของนกัศกึษาในการสรา้งประโยชนใ์หเ้กิดกบัสงัคมจากการใชเ้วลาว่างในการท ากิจกรรมเพื่อสงัคม 
กิจกรรมนันทนาการที่ สร้างประโยชน์ให้กับสังคม เช่น  การเป็นจิตอาสา การสืบทอด
ขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน การเขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อขัดเกลาดา้นจิตใจ และการส่งเสริม
การมีปฏิสัมพันธ์กับคนในสังคม เป็นตน้ ซึ่งประโยชน์เหล่านั้นสามารถช่วยส่งเสริมให้บุคคลมี
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คณุภาพชีวิตที่ดี ลดการพึ่งพิงสวสัดิการรฐั เกิดความพอใจในการด าเนินชีวิต และเป็นผูรู้บ้ทบาท
หนา้ที่ของตนเอง 

1.4 การวัดพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน ์
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่ เก่ียวข้อง พบว่า  มีผู ้สรา้งเครื่องมือวัดที่

ใกลเ้คียงกบัการศึกษาครัง้นีคื้อ พฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนข์องเด็กสถานสงเคราะห ์
ดงัเช่นแบบวัดของ วิพงษ์ชัย รอ้งขนัแกว้ (2557) มีความสอดคลอ้งกับบริบทและกลุ่มตัวอย่างใน
ครัง้นี ้มีลักษณะของแบบวัดเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ตั้งแต่ “มากที่สุด” ให ้5 คะแนน ถึง 
“นอ้ยที่สดุ” ให ้1 คะแนน ผูท้ี่ตอบไดค้ะแนนสูงกว่าแสดงว่าเป็นผูท้ี่มีพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างให้
เป็นประโยชน์มากกว่าผู้ที่ได้คะแนนต ่ากว่า โดยแบบประเมินดังกล่าวมีค่าความเที่ยงตรงเชิง
เนือ้หา (Content Validity) มีค่า IOC (Index of Congruence) อยู่ระหว่าง 0.6-1.0 และมีความ
เชื่อมั่นของแบบวดั (Reliability) โดยวิธีหาค่าสมัประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาคไดค่้าความเชื่อมั่น
เท่ากับ .95  ส่วนแบบวัดการใชเ้วลาว่างของ อภินันท ์สิริรตันจิตต ์(2558) ซึ่งพัฒนาตามแนวคิด
เก่ียวกบัการใชเ้วลาว่างของ Bammel และ Burrus-Bammel (1996) และ Kelly (1982) โดยผูว้ิจยั
ได้สังเคราะห์ตัวแปรจากทฤษฎีมาเป็นแนวคิดของพฤติกรรมการใช้เวลาว่างที่ประกอบด้วย 4 
กิจกรรม ไดแ้ก่ กิจกรรมการเรียน กิจกรรมพกัผ่อน กิจกรรมสขุภาพ และกิจกรรมปฏิสมัพนัธ ์โดย
ทัง้ 4 กิจกรรมนีเ้ป็นพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างที่อิสระจากการท างานประจ าตามความหมายการใช้
เวลาว่างนัน้ ว่าเป็นประโยชนท์างตรงหรือทางออ้มต่อเพื่อน ครอบครวั โรงเรียน ชมุชน และสงัคม 

การวัดพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในครัง้นี ้  ผู ้วิจัยพัฒนาแบบวัด
พฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ ที่สรา้งขอ้ค าถามขึน้ตามแนวคิดการใชเ้วลาว่างของ 
Godbey และ Parker (1975) ที่มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ จาก “จริงที่สุด” ให้ 6 
คะแนน ถึง “ไม่จรงิเลย” ให ้1 คะแนน ผูท้ี่ตอบไดค้ะแนนสงูกว่าแสดงว่าเป็นผูท้ี่มีพฤติกรรมการใช้
เวลาว่างใหเ้ป็นประโยชนม์ากกว่าผูท้ี่ไดค้ะแนนต ่ากว่า และใชแ้บบประเมินที่เป็นเชิงคุณภาพที่
ไดม้าจากการสมัภาษณ ์การสงัเกต และสมดุบนัทกึประจ าวนัของนกัศึกษา ที่วดัจากองคป์ระกอบ 
3 ดา้น ดงันี ้  

1. ดา้นปรมิาณของพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์หมายถึง ปริมาณ
เวลาหรือความถ่ีของการกระท ากิจกรรมในชั้นเรียน นอกเวลาเรียน และกิจวัตรประจ าวัน ที่เป็น
ประโยชนแ์ละที่ไม่เป็นประโยชน ์
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2. ด้านความเข้มข้นของพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ หมายถึง 
ปริมาณที่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างถูกต้องโดยไม่ส่งผลเสียต่อตนเองและผู้อ่ืนจากการกระท า
กิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงเวลาว่างนัน้       

3. ดา้นคณุภาพของการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ หมายถึง คณุภาพของผลที่
เกิดขึน้จากการท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่างที่ครอบคลุมทัง้ต่อตนเองในดา้นสุขภาพร่างกาย จิตใจ 
อารมณ ์เศรษฐกิจ และสงัคมของตนเอง รวมถึงประโยชนท์ี่เกิดขึน้กบัผูร้บัประโยชนข์องการกระท า
กิจกรรมในยามว่างนั้น ว่าเป็นประโยชนท์างตรงหรือทางออ้มต่อเพื่อน ครอบครวั โรงเรียน ชุมชน 
และสงัคม 

1.5 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน ์
สธิุภา อกัษรนนัทน ์(2550) ไดศ้ึกษาเก่ียวกบัรูปแบบการเขา้ร่วมการใชเ้วลาว่างและ

ความพึงพอใจการใชเ้วลาว่างของนิสิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรท์ี่มีต่อการใหบ้รกิารการใชเ้วลา
ว่างของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ผลการศึกษาพบว่า 1) รูปแบบกีฬา นิสิตส่วนมากจะเขา้ร่วม
การเดินเร็วและวิ่งเหยาะ ๆ รูปแบบกิจกรรมศิลปะ หตัถกรรม ดนตรี ส่วนมากเขา้ร่วมการรอ้งเพลง 
รูปแบบการอ่านและงานอดิเรก ส่วนมากเขา้ร่วมการดโูทรทศัน ์วีดีโอ รูปแบบกิจกรรมนอกสถานที่
ส่วนมากเขา้ร่วมการชมภาพยนตร ์2) นิสิตมีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการการใชเ้วลาว่างของ
ส านกัการกีฬา ส านกัหอสมดุ ส านกับริการคอมพิวเตอร ์และสถานีวิทยุ มก. อยู่ในระดบัมาก และ 
3) เพศ ชัน้ปี ระดับคะแนนเฉลี่ย มีผลต่อความพึงพอใจในการใหบ้ริการของส านักหอสมุด ส านัก
การกีฬา ส านักบริการคอมพิวเตอร ์และสถานีวิทยุ มก. อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ที่
พกัอาศยัและระดับคะแนนเฉลี่ย มีผลต่อความพึงพอใจในการใหบ้ริการของส านักหอสมุด ส านัก
การกีฬา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการใหบ้ริการของ
ส านักบริการคอมพิวเตอรแ์ละสถานีวิทยุ มก. คณะมีผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการของ
ส านกัการกีฬา อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 แต่ไม่มีผลต่อความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร
ของส านักหอสมุด ส านักบริการคอมพิวเตอร ์และสถานีวิทยุ มก. เงินค่าใชจ้่ายรายเดือนมีผลต่อ
ความพึงพอใจในการใหบ้ริการของส านกับริการคอมพิวเตอร ์และสถานีวิทยุมก. อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .05 แต่ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการใหบ้ริการของส านกัหอสมดุและส านกัการ
กีฬา 

อรุณี อปูแกว้ (2552) ศึกษาพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัยพยาบาล ผลการวิจัย พบว่า พฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนักศึกษาพยาบาล
ศาสตรบ์ัณฑิตโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายเดือน พบว่า ดา้นสงัคม 
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ดา้นวิชาการ ดา้นบ าเพ็ญประโยชน์ ดา้นนันทนาการ อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนดา้นกีฬาและ 
ดา้นหารายได ้พบว่า อยู่ในระดบันอ้ย 

ศศิธร จ านงรกัษ์ (2558) ศึกษาผลของการเขา้ร่วมโปรแกรมแรงจูงใจการใชเ้วลาว่าง
ที่มีต่อวิถีชีวิตการใชเ้วลาว่างที่ดีของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย พบว่า ผูเ้ขา้ร่วมโปรแกรมมีวิถี
ชีวิตและคุณภาพชีวิตดา้นความพึงพอใจการใชเ้วลาว่างดีกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดบั .05 

Mahoney และ Stattin (2000) ศึกษากิจกรรมการใชเ้วลาว่างและพฤติกรรมที่เขา้กบั
ผูอ่ื้นไม่ไดข้องวยัรุ่น ผลการวิจยัพบว่า การเขา้ร่วมกิจกรรมการใชเ้วลาว่างในระดบัสงูนัน้จะท าให้
บุคคลมีพฤติกรรมการเขา้กับผูอ่ื้นไดม้ากกว่าที่ไม่ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05   

Aslan (2009) ไดท้ าการทดสอบการใชเ้วลาว่างในครอบครวัและความพึงพอใจใน
ครอบครวัของชาวตรุกี ผลการศึกษาพบว่า การใชเ้วลาว่างในครอบครวัมีความสอดคลอ้งกบัความ
พึงพอใจของครอบครวัอย่างเห็นไดช้ดั และการใชเ้วลาว่างในครอบครวั รวมไปถึงการเห็นคุณค่า
ของครอบครวั ยังส่งผลไปถึงความพึงพอใจกับชีวิตครอบครวั ตลอดจนรูปแบบทางสงัคมในการ
พึ่งพาอาศยักนัภายในครอบครวั ที่เป็นการสนับสนุนความสามัคคีในครอบครวั ความพึงพอใจใน
ความรูส้ึกและความสนิทสนม ซึ่งเป็นรากฐานที่ส  าคญัส าหรบัระบบครอบครวั ที่จะปรบัเปลี่ยนไป
ตามการเปลี่ยนแปลงของวฒันธรรมที่พบในการศึกษา นั่นคือ ครอบครวัในสงัคมเมืองของชาวตรุกี
จะมีส่วนร่วมกบักิจกรรมภายในครอบครวันอ้ย นอกจากนี ้ผลการศึกษายงัพบว่า การใชเ้วลาว่าง
ของครอบครวัมีความสมัพันธ์ในระดับสูงกับความพึงพอใจในครอบครวั และการใชเ้วลาว่างใน
ครอบครวัมีบทบาทส าคญักบัความพงึพอใจในครอบครวัของชาวตรุกี 

ส่วนที ่2 แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ส านกังานสง่เสรมิการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั กระทรวงศึกษาธิการ

จัดการศึกษานอกระบบในประเทศไทย  ได้ยึดหลักการและความมุ่งหมายโดยภาพรวม  ตาม
พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ ควบคู่กบัหลกัการศึกษานอกระบบ หลกัความเสมอภาค การมี
ส่วนร่วมในความรบัผิดชอบ กระบวนการเรียนรู ้ความหลากหลาย ความยืดหยุ่น การบูรณาการ  
และการกระจายอ านาจ เพื่อใหก้ารศึกษานอกระบบเกิดประโยชนส์ูงสุดแก่ประชาชน โดยความ
เชื่อพืน้ฐานที่ส  าคญัประการหนึ่งซึ่งเป็นลกัษณะที่โดดเด่น  คือ ความเชื่อที่ว่ามนุษยท์ุกคนตอ้งการ
ความสขุเป็นเป้าหมายสงูสดุของชีวิต การคิดตดัสินใจ การเลือกกระท าหรือไม่กระท าใด ๆ ลว้นใช้
เหตผุล และเนน้ปรชัญาการคิดเป็น ซึ่งเป็นการใชข้อ้มลูประกอบการคิดอย่างรอบดา้น น ามาสูก่าร
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ตดัสินใจเลือกที่จะเชื่อ เลือกที่จะกระท า โดยสามารถอธิบายเหตผุลของตนเองได ้ซึ่งความคิดของ
แต่ละคนไม่จ าเป็นต้องเหมือนกันเสมอไป การจัดการศึกษานอกระบบจึงเน้นที่การส่งเสริมให้
ผูเ้รียนคิดและตัดสินใจดว้ยตนเอง และหวัใจส าคญัคือการยอมรบัและเคารพในการตัดสินใจของ
ผูเ้รียน ซึ่งเป็นรากฐานของความเป็นประชาธิปไตยในระดบัพืน้ฐาน (อญัชลี ธรรมะวิธีกุล , 2551) 
พระราชบญัญัติสง่เสริมและสนบัสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั พ.ศ. 2551 
มาตรา 4 ที่ ได้ให้ค าจ ากัดความว่า กิจกรรมการศึกษาที่มีกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ  และ
วัตถุประสงค์ของการเรียนรูท้ี่ชัดเจน มีรูปแบบ หลักสูตร วิธีการจัดและระยะเวลาเรียน หรือ
ฝึกอบรมที่ยืดหยุ่นและหลากหลาย ตามสภาพความต้องการและศักยภาพในการเรียนรูข้อง
กลุ่มเป้าหมายนัน้ และมีวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรูท้ี่มีมาตรฐาน เพื่อรบัคุณวฒุิทาง
การศึกษา หรือเพื่อจัดระดับผลการเรียนรู ้โดยกลุ่มเป้าหมายการศึกษานอกระบบส่วนมากเป็น
เยาวชนและผูใ้หญ่ ซึ่งเป็นผูม้ีวฒุิภาวะ มีประสบการณ์ มีความรบัผิดชอบในการประกอบอาชีพ 
ดแูลครอบครวั และมีขอ้จ ากดัมากมายในการเรียนรู ้ซึ่งลกัษณะดงักลา่วท าใหก้ารจดักระบวนการ
เรียนรูใ้ห้ผู ้เรียนจึงไม่เหมือนการศึกษาในระบบ เพราะมีอะไรที่แตกต่างกันหลายอย่าง เช่น 
ความคิดอ่าน ประสบการณ์ ความพรอ้ม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงจ าเป็นต้องให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและธรรมชาติของผูเ้รียน ส่งเสรมิใหผู้เ้รียนมีส่วนรว่มในการน าความรู้
และประสบการณท์ี่มีอยู่มาแลกเปลี่ยนเรียนรูซ้ึ่งกนัและกนั และส่งเสริมการเรียนรูด้ว้ยตนเอง และ
มีภารกิจส าคญัที่มุ่งใหป้ระชาชนไดร้บัการศึกษาอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะการศึกษาพืน้ฐานที่จ  าเป็น
ต่อการด ารงชีวิตตามมาตรฐานของสงัคม ซึ่งเป็นสิทธิที่คนทุกคนพึงไดร้บัการศึกษาที่ต่อเนื่องจาก
การศึกษาพืน้ฐาน เพื่อน าความรูไ้ปพัฒนาอาชีพ พัฒนาคณุภาพชีวิต พัฒนาชุมชนและสงัคมใน
ที่สดุ (อญัชลี ธรรมะวิธีกลุ, 2553) 

2.1 หน่วยงานทีจ่ัดการศึกษานอกระบบให้กับนักศึกษานอกระบบ 
หน่วยงานที่จดัการศึกษานอกระบบใหก้บันกัศึกษานอกระบบ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 

ระดับ คือ สถานศึกษาหรือศูนย์ กศน. อ าเภอ และระดับการเรียนการสอนหรือห้องเรียน เป็น
การศกึษาจากครูผูส้อนในหน่วยงาน กศน.ต าบล/แขวง โดยหน่วยงานทัง้ 2 ระดบั มีหนา้ที่ดงันี ้

1. สถานศึกษาหรือศูนย์ กศน. อ าเภอ/เขต มีหน้าที่ในการจัดการศึกษานอก
ระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั (กศน.) การส่งเสรมิสนบัสนนุและประสานภาคีเครือข่ายเพื่อการ
จดัการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การจดัส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาแหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาทอ้งถิ่น การวิจยัและพฒันาคณุภาพหลกัสตูร สื่อกระบวนการเรียนรู ้และมาตรฐาน
การศึกษานอกระบบ การด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรูแ้ละประสบการณ ์
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การก ากับดูแลตรวจสอบนิเทศภายใน รายงานผลการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศัย การระดมทรพัยากรเพื่อใชใ้นการจดัและพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยั และการด าเนินการประกนัคณุภาพภายในใหส้อดคลอ้งกบัระบบหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่
ก าหนดและการปฏิบติังานอื่น ๆ ตามที่ไดร้บัมอบหมาย (สรุพล นิติไกรพจน,์ 2556, น. 12) 

2. ระดบัการเรียนการสอน เป็นการศึกษาจากครูผูส้อนในหน่วยงาน กศน. ต าบล/
แขวง ซึ่งเปรียบเสมือนหอ้งเรียน และเป็นหน่วยจัดกิจกรรมการเรียนรูก้ารศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยที่ตัง้อยู่ในระดับต าบล/แขวง หลกัการท างานจะยึดชุมชนเป็นฐานในการ
ท างานและการเรียนรู ้โดยใชต้น้ทุนของชุมชน เช่น อาคาร สถานที่ แหล่งวิทยาการ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณี มีการประสานเครือข่ายในชุมชนร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู ้โดย
ส่งเสริมและสนับสนุนใหทุ้กภาคส่วนในชุมชน/สังคมเขา้มามีส่วนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการ
ด าเนินการจดักิจกรรม กศน. ต าบล ทั้งในฐานะผูใ้หบ้ริการ ผูร้บับรกิาร มีส่วนร่วมเป็นเจา้ของ ร่วม
คิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา บูรณาการกระบวนการเรียนรู ้และจัดประสบการณ์การเรียนรูใ้ห้
สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของผูเ้รียนและชุมชน มีคณะกรรมการ กศน. ต าบล ที่เป็นคนในชุมชนใหก้าร
สง่เสริมสนบัสนุน ติดตามดแูล และร่วมประเมินผลการด าเนินงาน กศน. ต าบล (ส านกังานส่งเสริม
การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั, 2553, น. 1-6) 

2.2 โครงสร้าง 
เพื่อใหก้ารจัดการศึกษาเป็นไปตามหลักการ จุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู ้ที่

ก าหนดไวใ้ห้สถานศึกษาและภาคีเครือข่ายมีแนวปฏิบัติในการจัดหลักสูตรสถานศึกษา จึงได้
ก าหนดโครงสรา้งของหลกัสตูรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 
ไวด้งันี ้

1. ระดับการศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับ
มธัยมศกึษาตอนตน้ และระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 

2. สาระการเรียนรู ้ประกอบดว้ย 5 สาระ ดงันี ้
2.1 สาระทักษะการเรียนรู ้เป็นสาระเก่ียวกับการเรียนรูด้้วยตนเอง การใช้

แหลง่เรียนรูก้ารจดัการความรู ้การคิดเป็น และการวิจยัอย่างง่าย 
2.2 สาระความ รู้พื ้นฐาน  เป็นสาระ เก่ียวกับภาษาและการสื่ อสาร 

คณิตศาสตร ์วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
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2.3 สาระการประกอบอาชีพ เป็นสาระเก่ียวกบัการมองเห็นช่องทาง และการ
ตดัสินใจประกอบอาชีพ ทกัษะในอาชีพ การจดัการอาชีพอย่างมีคณุธรรม และการพฒันาอาชีพให้
มีความมั่นคง 

2.4 สาระทักษะการด าเนินชีวิต เป็นสาระเก่ียวกบัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง
สขุภาพอนามยัและความปลอดภยัในการด าเนินชีวิต ศิลปะและสนุทรียภาพ 

2.5 สาระการพัฒนาสังคม เป็นสาระเก่ียวกับภูมิศาสตร ์ประวัติศาสตร ์
เศรษฐศาสตร ์การเมือง การปกครอง ศาสนา วฒันธรรม ประเพณี หนา้ที่พลเมือง และการพฒันา
ตนเอง ครอบครวั ชมุชน และสงัคม 

3. กิจกรรมพัฒนาคณุภาพชีวิต เป็นกิจกรรมที่จดัขึน้เพื่อใหผู้เ้รียนพฒันาตนเอง 
ครอบครวั ชมุชน และสงัคม 

4. มาตรฐานการเรียนรู้ โดยหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดมาตรฐานการเรียนรูต้ามสาระการเรียนรูท้ั้ง 5 สาระ ที่เป็น
ขอ้ก าหนดคณุภาพของผูเ้รียน ดงันี ้

4.1 มาตรฐานการเรียนรูก้ารศกึษานอกระบบระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เป็น
มาตรฐานการเรียนรูใ้นแต่ละสาระการเรียนรู ้เมื่อผูเ้รียนเรียนจบหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 

4.2 มาตรฐานการเรียนรูร้ะดับ เป็นมาตรฐานการเรียนรูใ้นแต่ละสาระการ
เรียนรู ้เมื่อผูเ้รียนเรียนจบในแต่ละระดับ ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พืน้ฐานพทุธศกัราช 2551 

5. เวลาเรียน ในแต่ละระดับใชเ้วลาเรียน 4 ภาคเรียน ยกเวน้กรณีที่มีการเทียบ
โอนผลการเรียน ทัง้นีผู้เ้รียนตอ้งลงทะเบียนเรียนในสถานศกึษาอย่างนอ้ย 1 ภาคเรียน 

6. หน่วยกิต ใชเ้วลาเรียน 40 ชั่วโมง มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต  
7. หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 

ประกอบดว้ย 
7.1 สาระการเรียนรู้ 5 สาระ คือ ทักษะการเรียนรู้ ความรู้พื ้นฐาน การ

ประกอบอาชีพ ทกัษะการด าเนินชีวิต และการพฒันาสงัคม 
7.2 จ านวนหน่วยกิตในแต่ละระดบั ดงันี ้

1) ระดับประถมศึกษา ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต แบ่งเป็นวิชาบงัคับ 36 
หน่วยกิต และวิชาเลือกไม่นอ้ยกว่า 12 หน่วยกิต 
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2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต แบ่งเป็นวิชา
บงัคบั 40 หน่วยกิต และวิชาเลือกไม่นอ้ยกว่า 16 หน่วยกิต 

3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 76 หน่วยกิต แบ่งเป็นวิชา
บงัคบั 44 หน่วยกิต และวิชาเลือกไม่นอ้ยกว่า 32 หน่วยกิต 

7.3 ผู้เรียนต้องท ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับละไม่น้อยกว่า 100 
ชั่วโมง 

2.3 ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และบริบทศูนยก์าร
เรียนรู้ชุมชนของนักศึกษานอกระบบในอ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

2.3.1 ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอพุทธมณฑล สงักัด

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม ส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
กระทรวงศึกษาธิการ ตัง้อยู่หมู่ที่ 5 ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม จดัตัง้เมื่อ 
พ.ศ. 2536 มีหน้าที่ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การส่งเสริม
สนบัสนุนและประสานภาคีเครือข่าย เพื่อการจดัการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 
การจัดส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาแหล่งเรียนรูแ้ละภูมิปัญญาทอ้งถิ่น การวิจัยและพัฒนาคุณภาพ
หลกัสูตร สื่อกระบวนการเรียนรู ้และมาตรฐานการศึกษานอกระบบ การด าเนินการเทียบโอนผล
การเรียนการเทียบโอนความรูแ้ละประสบการณ ์การก ากบัดแูลตรวจสอบนิเทศภายใน รายงานผล
การด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั และการระดมทรพัยากรเพื่อใชใ้นการจดัและ
พฒันาการศึกษานอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยั การด าเนินการประกนัคณุภาพภายในให้
สอดคลอ้งกบัระบบหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่ก าหนดและการปฏิบติังานอ่ืน ๆ ตามที่ไดร้บัมอบหมาย
(สรุพล นิติไกรพจน,์ 2556,  น. 12) 

ระดับการศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี ้คือ ระดับประถมศึกษา ระดับ
มธัยมศึกษาตอนตน้ และระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สาระการเรียนรูป้ระกอบดว้ย 5 สาระ ไดแ้ก่ 
1) สาระทกัษะการเรียนรูเ้ก่ียวกบัการเรียนรูด้ว้ยตนเอง 2) สาระความรูพ้ืน้ฐาน เป็นสาระเก่ียวกับ
ภาษาและการสื่อสาร คณิตศาสตร ์วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 3) สาระการประกอบอาชีพการ
มองเห็นช่องทาง และการตัดสินใจประกอบอาชีพ ทักษะในอาชีพ การจัดการอาชีพอย่างมี
คณุธรรม และการพฒันาอาชีพใหม้ีความมั่นคง 4) สาระทักษะการด าเนินชีวิต เป็นสาระเก่ียวกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการด าเนินชีวิต ศิลปะและ
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สุนทรียภาพ และ 5) สาระการพัฒนาสังคม เป็นสาระเก่ียวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร ์
เศรษฐศาสตร ์การเมือง การปกครอง ศาสนา วฒันธรรม ประเพณี หนา้ที่พลเมือง และการพฒันา
ตนเอง ครอบครวั ชมุชน และสงัคม 

ส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอพทุธมณฑล 3 
ศูนยก์ารเรียนรูจ้ต าบล ไดแ้ก่ ศูนยก์ารเรียนรูต้  าบลคลองโยง ศูนยก์ารเรียนรูต้  าบลศาลายา และ
ศูนยก์ารเรียนรูต้  าบลคลองมหาสวัสดิ์ มีนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 จ านวน 642 คน แบ่งเป็น 
ระดบัประถมศึกษา 55 คน ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 220 คน ระดบัการศึกษาตอนปลาย 217 คน 
และบา้นมฑุิตา 150 คน นกัศกึษานอกระบบส่วนใหญ่มักเป็นประชากรแฝง เนื่องจากปัจจุบนัเป็น
พืน้ที่ชานเมืองที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว มีประชากรแฝงจากการย้ายถิ่นจ านวนมาก การ
เดินทางสะดวกสบายมีถนนตัดผ่านไปยังสถานที่ส  าคัญ ต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร ์มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั มหาวิทยาลยั
ราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง (โรงเรียน
เสนาธิการทหารเรือ) วิทยาลัยนาฏศิลปะ กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง (โรงเรียนนายสิบ
ต ารวจ) วิทยาลยัการอาชีพพทุธมณฑล ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบนับณัฑิต
พฒันศิลป์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) โรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ ์โรงเรียนรตันโกสินทรส์มโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสงัฆราชปูถมัป์ โรงเรียน
สาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลยัมหิดล โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ศนูยก์ารศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอพุทธมณฑล พรอ้มทัง้หน่วยราชการ สถานบันเทิง
และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ท าให้หลายพื ้นที่กลายเป็นสังคมเมืองอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้
ประชากรในพืน้ที่นี ้มีความเป็นอยู่ที่แตกต่างในฐานะเศรษฐกิจ และวฒันธรรมความเป็นอยู่ (ศนูย์
ขอ้มลูประเทศไทย, 2562) 

2.3.2 บริบทศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนของนักศึกษานอกระบบ 
ศูนย์การเรียนรูต้  าบลในอ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เป็นพื ้นที่ที่ท า

การเกษตรเป็นหลกั โดยบรรพบุรุษไดบุ้กเบิกหกัรา้งถางพงในบริเวณ “ทุ่งนครชยัศรี” เพื่อเป็นที่อยู่
อาศัยและที่ท ามาหากิน และพัฒนาต่อยอดไปสู่แนวคิดการท าเกษตรแบบยั่งยืน ปลูกพืชอินทรีย ์
จากอดีตจนถึงปัจจบุนั จึงปฏิเสธไม่ไดว้่าเกษตรกรตอ้งประสบกบัปัญหาราคาผลิตผลตกต ่า ท านา
ปลกูขา้วไม่คุม้กบัตน้ทุน และยงัตอ้งเป็นหนีเ้ป็นสิน เกษตรกรจ านวนมากไม่สามารถรกัษาพืน้ที่ ที่
เป็นมรดกตกทอดมาแต่รุ่นบรรพบุรุษไดต้อ้งขายที่ใหน้ายทุน เพื่อน าเงินไปใชห้นีท้ี่เกิดจากการท า
การเกษตร หรือการมีวิถีชีวิตเป็นชาวนา อีกทัง้ที่น่าหดหู่ใจ คือ เมื่อขายที่ไปแลว้ ตอ้งขอเช่าที่ที่เคย
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เป็นของตนเองท ากินต่อไปจนกลายมาเป็นกลุ่มที่ยากจนที่สุด (เอ่ียม ทองดี, 2546, น. 15-16) 
ประชากรในอดีตมีการสญัจรไปมาดว้ยเรือโยงในแม่น า้ท่าจีนและตามคลองต่าง ๆ ซึ่งเป็นพืน้ที่ราบ
ลุ่มมีน า้ใชต้ลอดทั้งปีประชาชนมีอาชีพในการท าการเกษตรในต าบลนี ้แบ่งออกเป็น 7 หมู่บา้น 
จ านวน 1,871 หลังคาเรือน มีประชากร 6,942 คน ตั้งอยู่ทิศเหนือของอ าเภอ ห่างจากที่ว่าการ
อ าเภอ 14 กิโลเมตรดว้ยถนนสายศาลายาถึงบางภาษีมีรถประจ าทางวิ่งทกุวนัถึงวดัมะเกลือ (ศนูย์
ขอ้มูลประเทศไทย, 2562) ศูนยก์ารเรียนรูชุ้มชนแห่งนี ้จัดตั้งในปี 2551 เกิดจากการรวมตัวของ
คณะกรรมการหมู่บา้น และใชเ้ป็นอาคารเรียนร่วมกับ กศน . ตัง้อยู่ภายในวดั ระดับการเรียนการ
สอน เป็นการศึกษาจากครูผูส้อนในหน่วยงาน กศน. ต าบล ซึ่งเปรียบเสมือนหอ้งเรียน และเป็น
หน่วยจัดกิจกรรมการเรียนรูก้ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่ตั้งอยู่ในระดับ
ต าบล หลกัการท างานจะยึดชุมชนเป็นฐานในการท างานและการเรียนรู้ โดยใชต้น้ทุนของชุมชน 
เช่น อาคาร สถานที่  แหล่งวิทยาการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณี มีการประสาน
เครือข่ายในชุมชนร่วมจดักิจกรรมการเรียนรู ้โดยส่งเสริม สนบัสนุนใหทุ้กภาคส่วนในชุมชน/สงัคม 
เข้ามามีส่วนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการด าเนินการจัดกิจกรรม กศน. ต าบล ทั้งในฐานะผู้
ใหบ้รกิาร ผูร้บับรกิาร มีสว่นรว่มเป็นเจา้ของ ร่วมคิด รว่มท า รว่มแกปั้ญหา บรูณาการกระบวนการ
เรียนรู้ และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียนและชุมชน มี
คณะกรรมการ กศน. ต าบล ที่เป็นคนในชุมชนให้การส่งเสริมสนับสนุน ติดตามดูแลและร่วม
ประเมินผลการด าเนินงาน กศน. ต าบล (ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอธัยาศยั, 2553, น. 1-6) ศนูยก์ารเรียนรูต้  าบลแห่งนี ้ที่เป็นพืน้ที่วิจยัครัง้นี ้มีนกัศึกษาในระดบั
มธัยมศึกษาตอนตน้ ที่ตอ้งเรียนสาระการเรียนรู ้5 สาระ คือ ทกัษะการเรียนรู ้ความรูพ้ืน้ฐาน การ
ประกอบอาชีพ ทักษะการด าเนินชีวิต และการพัฒนาสงัคม มีจ านวนหน่วยกิตระดับมธัยมศึกษา
ตอนตน้ ไม่นอ้ยกว่า 56 หน่วยกิต แบ่งเป็นวิชาบงัคับ 40 หน่วยกิต และวิชาเลือกไม่นอ้ยกว่า 16 
หน่วยกิต ผูเ้รียนตอ้งท ากิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิตระดบัละไม่นอ้ยกว่า 100 ชั่วโมง จึงจะส าเร็จ
การศึกษา มีนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ จ านวน 33 คน มีนางสาวปนัดดา คงชื่น เป็นครู
ศูนยก์ารเรียนชุมชน ส าหรบันักศึกษานอกระบบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตอ้งเรียนสาระการ
เรียนรู ้5 สาระ คือ ทกัษะการเรียนรู ้ความรูพ้ืน้ฐาน การประกอบอาชีพ ทกัษะการด าเนินชีวิต และ
การพฒันาสงัคม ไม่นอ้ยกว่า 76 หน่วยกิต แบ่งเป็นวิชาบงัคบั 44 หน่วยกิต และวิชาเลือกไม่นอ้ย
กว่า 32 หน่วยกิตผูเ้รียนตอ้งท ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง มีนักศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 25 คน มีนายสมพงษ์ รุยปลิง เป็นครูศูนยก์ารเรียนชุมชน 
นกัศกึษาส่วนใหญ่เป็นประชากรแฝงที่เขา้มาท างานหรือติดตามบิดามารดามาท างานและมาเรียน
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นอกระบบ มีฐานะยากจน สว่นใหญ่ใชร้ถจกัรยานยนตใ์นการเดินทาง ผลการเรียนอยู่ในระดบัปาน
กลาง 

ส่วนที ่3 แนวคิดทฤษฎีทีใ่ช้ในการศึกษาสาเหตุและส่งเสริมพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน ์

ในการศึกษาครั้งนี ้ เป็นการศึกษาเรื่องการส่งเสริมพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน ์โดยการใชโ้ปรแกรมที่ผูว้ิจัยไดอ้อกแบบขึน้ไปพัฒนาพฤติกรรมดังกล่าว ไดแ้ก่ ทฤษฎี
ทางปัญญาสงัคม และแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัการใชเ้วลาว่าง โดยมีรายละเอียดดงันี ้

3.1 ทฤษฎีทางปัญญาสังคม (Social cognitive theory) 
การอธิบายหรือการปรบัพฤติกรรมของมนษุยน์ัน้ตอ้งอาศยัปัจจยัหลายส่วน มิอาจถูก

อธิบายไดด้ว้ยปัจจัยใดปัจจยัหนึ่ง สอดคลอ้งกบัทฤษฎีทางปัญญาสงัคมของ Bandura (1986) ที่
เชื่อว่า การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกิดขึน้ภายในโดยไม่จ าเป็นตอ้งแสดงออกมาใหเ้ห็น  แต่ถ้า
แสดงออกมาใหเ้ห็นเป็นพฤติกรรมภายนอกก็ยืนยันว่าเกิดการเรียนรู้ (ประทีป จินงี่, 2540, น.95)  
จึงถูกน ามาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาปัจจัยที่เก่ียวขอ้งกับพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็น
ประโยชน์ โดยจุดเน้นที่ส  าคัญของทฤษฎีนี ้คือ การอธิบายในเชิงความสัมพันธ์แบบมีทิศทาง
ระหว่างปัจจยัต่าง ๆ กับพฤติกรรม โดยมีฐานความเชื่อว่า พฤติกรรม (B = Behavior) ของบุคคล
นั้นไม่ ได้เกิดขึ ้นหรือมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ อีกพฤติกรรมหนึ่ งเนื่ องจากปัจจัยทางด้าน
สภาพแวดลอ้ม (E = Environment) แต่เพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากการมีเงื่อนไขดา้นปัจจยัภายใน
ตัวบุคคล (P = Person) ร่วมด้วย นั่นคือ ปัจจัยทั้งสามร่วมก าหนดซึ่งกันและกัน (Reciprocal 
determinism) ซึ่งปัจจยัทัง้ 3 ต่างก็มีความเก่ียวขอ้งซึ่งกนัและกนั ไม่สามารถแบ่งแยกออกจากกนั
ได ้และปัจจยัทัง้ 3 นีไ้ม่ไดเ้กิดขึน้พรอ้มกนั หากแต่ตอ้งอาศยัระยะเวลาในการที่ปัจจยัใดในช่วงนัน้
มีผลต่อการก าหนดปัจจัยอ่ืน ๆ การก าหนดซึ่งกันและกันของปัจจัยภายในบุคคลกับปัจจัยดา้น
พฤติกรรมแสดงใหเ้ห็นถึงความคิดความรูส้ึก การกระท า ความคาดหวงั ความเชื่อ การรบัรูต้นเอง 
เป้าหมาย และความตัง้ใจ นั่นคือ สิ่งที่บุคคลคิด เชื่อ คาดหวงั และรูส้ึก จะเป็นตวัก าหนดว่าบุคคล
สามารถแสดงพฤติกรรมเช่นใด และมีทิศทางเป็นอย่างไร ในขณะเดียวกนั การแสดงพฤติกรรมของ
บุคคลก็เป็นส่วนหนึ่งในการก าหนดการคิดและการตอบสนองของบุคคลเช่นกัน ลักษณะของ
ร่างกาย ระบบการรบัรู ้และระบบประสาท มีผลต่อการแสดงพฤติกรรม การแสดงศักยภาพของ
บคุคลเช่นเดียวกนั การศึกษาเหตทุัง้ทางดา้นจิตใจและสภาพแวดลอ้มไปพรอ้มกนัจะช่วยใหเ้ขา้ใจ
ในพฤติกรรมของมนษุยไ์ดม้ากว่าการศกึษาเพียงสาเหตใุดสาเหตหุนึ่ง ดงัภาพประกอบ 1 
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ภาพประกอบ 1 การก าหนดซึ่งกนัและกนัของปัจจยัภายในบคุคล  

ที่มา: Bandura. (1989). Social Cognitive Theory. 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมและพฤติกรรมของบุคคล 
1. ระหว่าง P            B เป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลกับพฤติกรรม ได้แก่ 

ความคิด การคาดหวัง เป้าหมาย ความเชื่อ ความรูส้ึก การรบัรูต้นเอง ความตัง้ใจกับพฤติกรรม
ตนเอง และยงัเป็นการก าหนดลกัษณะและทิศทางพฤติกรรม ขณะเดียวกนั การกระท าของบุคคลก็
เป็นส่วนหนึ่งของการก าหนดลกัษณะการคิดและการตอบสนองทางอารมณ ์โดยลกัษณะทางกาย 
ระบบการบัรู ้ย่อมสง่ผลต่อพฤติกรรมและศกัยภาพของบคุคล  

2. ระหว่าง E            P เป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดลอ้มและตัวบุคคล โดย
ความคาดหวัง ความเชื่อ อารมณ์ และความสามารถทางปัญญาของแต่ละบุคคลจะพัฒนาและ
เปลี่ยนแปลงไปดว้ยอิทธิพลทางสงัคม สิ่งแวดลอ้มจะเป็นตัวกระตุน้ความคิด ความรูส้ึก การรบัรู ้
ตนเอง และลกัษณะอ่ืน ๆ ของบุคคล โดยผ่านตวัแบบ หรือการสนบัสนนุทางสงัคม และบุคคลก็จะ
มีการตอบสนองต่อสิ่งแวดลอ้ม ทัง้นี ้ การตอบสนองนัน้ยังขึน้อยู่กับบทบาทและอัตลกัษณ์ต่าง ๆ
ทางสงัคม ที่กลา่วไดว้่า สถานภาพทางสงัคมอนัเป็นอตัลกัษณท์ี่เป็นผลมาจากสภาพแวดลอ้มทาง
สงัคมนั่นเอง 

3. ระหว่าง B             E เป็นปฏิสมัพันธร์ะหว่างพฤติกรรมและสิ่งแวดลอ้ม โดย
พฤติกรรมจะเปลี่ยนเงื่อนไขสภาพแวดล้อม และสภาพแวดล้อมก็จะเปลี่ยนพฤติกรรมไปด้วย 
สภาพแวดลอ้มจะไม่มีผลใด ๆ จนกว่าพฤติกรรมบางอย่างจะเกิดขึน้ เช่น ครูที่สอนดีก็มีอิทธิพลต่อ
การเรียนในรายวิชานัน้ ๆ หรือพ่อแม่ชื่นชมในความสามารถของลูก ลูกก็แสดงความสามารถนั้น
บ่อยขึน้ เนื่องจากพฤติกรรมและสภาพแวดลอ้มมีอิทธิพลซึ่งกนัและกนั บุคคลก็จะเป็นผูก้่อใหเ้กิด
ผลิตผลของสภาพแวดลอ้มดว้ย ท าใหส้ามารถปรบัเปลี่ยนมุมมองของกระบวนการสนบัสนุนทาง
สงัคมดว้ยเช่นกนั (สมโภชน ์เอี่ยมสภุาษิต, 2553) 
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พฤติกรรมจะเกิดขึน้เมื่อปัจจยัภายในบุคคล พฤติกรรม และสภาพแวดลอ้มเกิด
ปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน กล่าวคือ ปัจจัยภายในบุคคลสามารถก าหนดพฤติกรรม พฤติกรรมก็
สามารถก าหนดลกัษณะปัจจยัภายในบคุคล สภาพแวดลอ้มสามารถก าหนดลกัษณะปัจจยัภายใน
บุคคล ปัจจัยภายในบุคคลก็สามารถก าหนดสภาพแวดลอ้มไดเ้ช่นกัน และพฤติกรรมก็ส่งผลต่อ
สภาพแวดล้อม ดังนั้น ปัจจัยภายในบุคคล ไดแ้ก่ ความเชื่อ การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง 
แรงจูงใจ สามารถท าการก ากับหรือควบคุมพฤติกรรมควบคู่กับสภาพแวดลอ้ม  ดว้ยการเห็นตัว
แบบและการสนับสนุนทางสังคมได้ ทฤษฎีการเรียนรูท้างปัญญาสังคมจึงเป็นกรอบแนวคิดที่
อธิบายว่า การเกิดพฤติกรรมของบุคคลตอ้งประกอบดว้ยลกัษณะปัจจัยภายในบุคคลและปัจจัย
สภาพแวดลอ้ม ดังนั้น พฤติกรรมของบุคคลนอกจากจะปรบัเปลี่ยนจากอิทธิพลสภาพแวดลอ้ม
แล้ว ยังเกิดจากลักษณะปัจจัยภายในบุคคล คือ ปัญญา ซึ่งหากกระบวนการทางปัญญา
เปลี่ยนแปลง ก็จะสง่ผลต่อพฤติกรรมของบคุคลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตามไปดว้ย ในการวิจยัครัง้
นี ้ผูว้ิจัยเลือกศึกษาปัจจัยทางสังคม คือ การเรียนรูโ้ดยการสังเกต (Observation learning) การ
สนับสนุนทางสังคม (Social support) และปัจจัยทางจิต คือ การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง
(Self-efficacy) 

และแรงจูงใจ (Motivation) มาใชใ้นการเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของ
นกัศกึษานอกระบบ โดยจากทฤษฎีทางปัญญาสงัคมดงักลา่วไดเ้นน้แนวคิด 3 ประการ ไดแ้ก่ 

1. แนวคิดการเรียนรูโ้ดยการสังเกต (Observation learning) หมายถึง การ
ไดย้ินและไดเ้ห็นการกระท าต่าง ๆ ผ่านสื่อ โดยเชื่อว่าการเรียนรูส้่วนใหญ่เกิดโดยการสงัเกตจากตวั
แบบ ที่สามารถถ่ายทอดไดท้ัง้แนวคิดและการแสดงออก โดยผ่านประสบการณข์องผูอ่ื้น 

2. แนวคิดการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง (Self-efficacy) หมายถึง การ
ตดัสินใจในตวับคุคลที่จะกระท าหรือไม่กระท าพฤติกรรมของตนเองใหไ้ปสูจุ่ดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว ้

3. แนวคิดการก ากับตนเอง (Self-regulation) หมายถึง สิ่งที่บุคคลสามารถ
กระท าบางสิ่งเพื่อควบคุมความคิด ความรูส้ึก การกระท าของตนเอง เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ตนเองใหดี้ขึน้ 

จากทฤษฎีการเรียนรูท้างปัญญาสงัคม แสดงใหเ้ห็นว่า การเรียนรูข้องบคุคลเกิดจาก
การที่แต่ละบุคคลมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดลอ้มและปัจจัยภายในบุคคล ที่เป็นสาเหตุใหแ้ต่ละ
บุคคลสามารถพัฒนาการใชเ้วลาว่างของตนเองได้ ดว้ยกระบวนการเรียนรูท้างปัญญาสังคม 3 
ประการ คือ 1) การเรียนรูโ้ดยการสังเกตจากตัวแบบ 2) การก ากับตนเอง และ 3) การรับรู ้
ความสามารถของตนเอง ที่เก่ียวกับการตัดสินใจในการกระท าสิ่งต่าง  ๆ ใหบ้รรลุตามเป้าหมาย 
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ดังนั้น ปัจจัยส าคัญที่ท าใหบุ้คคลเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือการพัฒนาความสามารถ
ย่อมเกิดจากการเรียนรูจ้ากตัวแบบ การมีแรงจูงใจ การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง และการ
สนับสนุนทางสงัคม ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญต่อการส่งเสริมพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างของนักศึกษานอก
ระบบ 

จากการประมวลเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งดงักลา่ว สรุปไดว้่า ทฤษฎีการเรียนรู้
ทางปัญญาสังคม จะน ามาใชใ้นการวิเคราะหส์าเหตุและเงื่อนไขของงานวิจัยในวงรอบที่ 1 ว่ามี
คณุลกัษณะทางจิตดา้นใด และมีสภาวะแวดลอ้มทางสงัคมใด ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใชเ้วลาว่าง
และใชใ้นการออกแบบการพฒันาการรบัรูค้วามสามารถของตนเองและการปรบัพฤติกรรมการใช้
เวลาว่างในวงรอบที่ 2 

3.2 แนวคิดบุคลิกภาพของกลุ่ม 
ทฤษฎีบุคลิกภาพของกลุ่ม เป็นทฤษฎีของ Cattel ซึ่งอาศัยหลกัการจากทฤษฎีการ

เสริมแรง คือ กฎแห่งผล (Law of effect) เพื่ออธิบายพฤติกรรมของกลุ่ม แนวคิดในทฤษฎีนี ้มี
ลกัษณะของกลุ่ม ประกอบดว้ย 1) กลุม่แต่ละกลุ่มจะประกอบดว้ยสมาชิกซึ่งมีพฤติกรรมเฉพาะตวั 
(Population traits) ไดแ้ก่ สติปัญญา ทศันคติ บุคลิกภาพ และ 2) กลุ่มแต่ละกลุ่มจะมีบุคลิกภาพ
เฉพาะกลุ่ม (Syntality traits หรือ Personality traits) หรือมีความสามารถที่กลุ่มไดร้บัจากสมาชิก
มาแล้ว ซึ่งจะท าให้แต่ละกลุ่มมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป บุคลิกภาพของกลุ่ม ได้แ ก่ 
ความสามารถกลุ่มที่มีอยู่ การกระท าของสมาชิกร่วมกัน การตัดสินใจ รวมทัง้พฤติกรรมหรือการ
แสดงออกของสมาชิก 

พลังหรือการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพของกลุ่ม (Dynamics of syntality) หมายถึง 
การแสดงกิจกรรมหรือความร่วมมือของสมาชิกในกลุ่มเพื่อจุดมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง การ
กระท าของสมาชิกจะมีลกัษณะ 2 ประการ คือ 1) ลกัษณะที่ท าใหก้ลุ่มรวมกันได ้(Maintenance 
synergy) หมายถึง ลกัษณะของความร่วมมือในการกระท ากิจกรรมของสมาชิกแต่ละกลุ่ม เพื่อให้
ความสมัพนัธข์องสมาชิกเป็นไปอย่างราบรื่น ที่ก่อใหเ้กิดความสามคัคีและความรว่มแรงร่วมใจกนั 
และ 2) ลักษณะที่ท าใหก้ลุ่มประสบผลส าเร็จ (Effective synergy) หมายถึง กิจกรรมที่สมาชิก
กระท าเพื่อใหก้ลุม่บรรลจุดุมุ่งหมายท่ีตัง้ไว ้

3.3 แนวคิดการรับรู้ความสามารถของตนเอง 
การรบัรูค้วามสามารถของตนเองจะช่วยใหบุ้คคลไม่รูส้ึกหวาดหวั่นต่อเหตุการณ์ 

ต่าง ๆ ท าใหเ้กิดความมานะอดทนไม่ทอ้ถอยเมื่อพบกับปัญหา ถา้บุคคลมีการรบัรูค้วามสามารถ
ของตนเองสงู ก็จะมีความพยายามในการท าสิ่งต่าง ๆ ใหส้  าเรจ็มากขึน้ และยงัเป็นการเสรมิแรงใน
การพฒันาการรบัรูค้วามสามารถของตนเองเพิ่มมากขึน้เมื่อตอ้งพบกบัปรากฏการณเ์ดิม ๆ   
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ความหมายของการรับรู้ความสามารถของตนเอง 

การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง (Self-efficacy) หมายถึง การที่บุคคลมีความ
เชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง  ที่จะแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง  เพื่อจัดการกับ
สถานการณ์ที่คาดหวังไวไ้ด ้โดย Bandura (1986) ได้พัฒนาการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง 
จากทฤษฎีการเรียนรูท้างปัญญาสังคม และได้กล่าวว่า การตัดสินใจของบุคคลที่จะกระท า
พฤติกรรมในสภาพการณต่์าง ๆ ขึน้อยู่กบัปัจจยั 2 ชนิด คือ การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง และ
ความคาดหวงัในผลลพัธ ์โดยการรบัรูค้วามสามารถของตนเองจะเป็นตวัตดัสินความสามารถของ
การกระท าที่จะใหบ้รรลผุลระดบัหนึ่ง ส่วนความคาดหวงัเป็นการตดัสินว่าการกระท านัน้ก่อใหเ้กิด
ผลอย่างไร ดงัภาพประกอบ 2 

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 ความแตกต่างระหว่างการรบัรูค้วามสามารถของตนเองและความคาดหวงัใน
ผลลพัธ ์ 

ที่มา: สมโภชน ์เอ่ียมสภุาษิต. (2553). ทฤษฎีและเทคนิคการปรบัพฤติกรรม.  

การรบัรูค้วามสามารถของตนเองจะสูงหรือไม่นัน้ ขึน้อยู่กบัระดบัความยากของ
พฤติกรรมที่กระท า แบนดูราเชื่อว่า การรบัรูค้วามสามารถของตนเองนั้นมีผลต่อการกระท าของ
บุคคล ถา้บุคคล 2 คนมีความสามารถไม่ต่างกนั แต่อาจแสดงออกในคณุภาพที่แตกต่างกนัได ้ซึ่ง
พบว่าคนสองคนนัน้มีการรบัรูค้วามสามารถของตนเองแตกต่างกนั ในบคุคลเพียงคนเดียวก็เช่นกนั 
ความสามารถของคนเรานั้นไม่ตายตัว หากแต่ยืดหยุ่นตามสถานการณ์ ดังนั้น สิ่งที่จะก าหนด
ประสิทธิภาพของการแสดงออกจึงขึน้อยู่กบัการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในสภาพการณน์ัน้ ๆ 
นั่นคือ หากบุคคลรับรูว้่าตนเองนั้นมีความสามารถในการพัฒนาการใช้เวลาว่างได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ บุคคลนั้นจะมีความอดทน อุตสาหะ ไม่ท้อถอย และประสบความส าเร็จในที่สุด 

บคุคล พฤติกรรม ผลที่เกิดขึน้ 

การรูค้วามสามารถในตนเอง การคาดหวงัในผลลพัธ ์
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(Evans, 1989 อา้งถึงใน ประทีป จินงี่, 2540, น. 110) การที่บุคคลรบัรูค้วามสามารถของตนเอง
ต่อการกระท าพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งสูง ก็จะมีแนวโนม้ที่จะกระท าพฤติกรรมนั้นสูงตามไป
ดว้ย ในทางกลบักัน หากบุคคลรบัรูค้วามสามารถของตนเองที่จะกระท าพฤติกรรมนัน้ต ่า ก็จะมี
แนวโน้มที่จะกระท าพฤติกรรมนั้นต ่าหรืออาจไม่ท าพฤติกรรมนั้นเลย โดยบุคคลจะสามารถ
พัฒนาการรับรูค้วามสามารถของตนเองได้จากแหล่งที่มา 4 แหล่ง (Evans, 1989 อ้างถึงใน 
สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต , 2553) ได้แก่  1) ประสบการณ์ที่ ประสบความส าเร็จ  (Mastery 
experiences) เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการพัฒนาการรับรูค้วามสามารถของ
ตนเอง เนื่องจากเป็นประสบการณ์ตรง ความส าเร็จที่บุคคลได้รบันั้นจะท าให้บุคคลเชื่อว่าเขา
สามารถกระท าพฤติกรรมนัน้ ๆ ได ้ดังนัน้ จึงจ าเป็นตอ้งฝึกใหบุ้คคลมีทักษะเพียงพอที่จะประสบ
ความส าเรจ็ได ้พรอ้มกบัการท าใหรู้ว้่าตนเองมีความสามารถที่จะกระท าพฤติกรรมนัน้ อนัจะท าให้
บคุคลนัน้ไดใ้ชท้กัษะที่ไดร้บัการฝึกไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากที่สดุ 2) การใชต้วัแบบ (Modeling) 
การได้สังเกตตัวแบบแสดงพฤติกรรมที่ซับซ้อนและได้รับผลเป็นที่น่าพอใจ ท าให้ผู ้สังเกตมี
ความรูส้กึว่าตนเองก็สามารถที่จะประสบความส าเร็จไดเ้ช่นกนั ถา้หากเขามีความพยายามและไม่
ย่อทอ้ 3) การใชค้ าพดูชกัจงู (Verbal persuasion) เป็นการบอกกลา่วว่าบุคคลนัน้มีความสามารถ
ที่จะประสบความส าเร็จได ้ซึ่งวิธีการนีค่้อนขา้งใชง้่ายและใชก้นัทั่วไป แต่การใชค้ าพดูชกัจูงนัน้ไม่
ไดผ้ลมากเท่าใดนกั ในการที่จะท าใหบุ้คคลพฒันาการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง การใชว้ิธีการ
นีใ้หไ้ดผ้ลนัน้ควรใชร้่วมกบัการท าใหบุ้คคลมีประสบการณข์องความส าเร็จโดยตรง วิธีนีจ้ะใชส้รา้ง
ความสามารถใหก้บับุคคลอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อใหเ้กิดความส าเรจ็เป็นไปตามขัน้ตอน โดยใช้
ค าพูดชักจูงร่วมด้วย และ 4) การกระตุ้นทางอารมณ์ (Emotional arousal) มีผลต่อการรับรู ้
ความสามารถของตนเอง โดยบคุคลที่ถกูกระตุน้ทางอารมณใ์นเชิงลบ จะท าใหเ้กิดความวิตกกงัวล 
ความเครียดและความกลวั น าไปสู่การรบัรูค้วามสามารถของตนเองต ่า และหากอารมณด์งักล่าว
เกิดมากขึน้ จะท าใหบ้คุคลแสดงออกไดไ้ม่ดี น าไปสูป่ระสบการณข์องความลม้เหลว ท าใหก้ารรบัรู ้
ความสามารถของตนเองต ่าลงไปอีก หากบุคคลสามารถลดหรือระงบัการถูกกระตุน้ทางอารมณใ์น
เชิงลบได้ จะท าให้การรับรู ้ความสามารถของตนเองดีขึน้ และท าให้การแสดงออกในด้าน
ความสามารถของตนเองดีขึน้ตามไปดว้ย 

 
 
 
 



  41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

         ภาพประกอบ 3 ทฤษฎีการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง 

ที่มา: วิลาสลกัษณ์ ชังวลัลี. (2542). ผลของรางวัลภายนอกและการรบัรูค้วามสามารถ
ของตนที่มีต่อแรงจงูใจภายในของนกัเรียน. 

จากภาพประกอบ 3 จะเห็นไดว้่า การรบัรูค้วามสามารถของตนเองสามารถเกิด
ไดจ้ากหลายปัจจยั ทัง้จากประสบการณส์่วนตัวและจากบุคคลอ่ืน และความส าเร็จในการกระท า
ของตนเองจะมีอิทธิพลต่อการรบัรูค้วามสามารถของตนเองมากที่สุด โดยการรบัรูค้วามสามารถ
ของตนเองสง่ผลต่อบคุคลในดา้นต่าง ๆ (Bandura, 1986) ดงันี ้ 

1. ผลต่อการเลือกกระท าในชีวิตประจ าวัน ที่บุคคลต้องตัดสินใจเลือกอยู่
ตลอดเวลาในการกระท าพฤติกรรมต่าง ๆ และตอ้งตดัสินใจเลือกกิจกรรมในการกระท าสิ่งต่าง  ๆ   
การที่บุคคลตัดสินใจว่าจะแสดงพฤติกรรมใดในสถานการณ์ต่าง  ๆ นั้น ย่อมเป็นผลมาจากการ
ตดัสินใจจากการรบัรูค้วามสามารถของตนเองเป็นหลกั 

2. ผลต่อการใช้ความพยายามและความอดทนในการท างาน การรับรู ้
ความสามารถของตนเองเป็นตัวก าหนดว่าตอ้งใชค้วามพยายามและความอดทนเท่าใดในการ
เผชิญปัญหา หรือประสบการณท์ี่ไม่พึงพอใจ โดยบุคคลที่มีการรบัรูค้วามสามารถของตนเองสงูจะ
มีความพยายามในการท างานให้ส  าเร็จ และมีแนวโน้มจะท าให้ส  าเร็จมากกว่าคนที่มีการรบัรู ้
ความสามารถของตนเองต ่า  

3. ผลต่อความคิดและปฏิกิรยิาทางอารมณ ์การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง
จะมีอิทธิพลต่อแนวคิดและปฏิกิริยาทางอารมณ์ของบุคคลในขณะที่แสดงพฤติกรรมต่าง  ๆ และ

การกระท าที่ประสบความส าเรจ็ 

การใชต้วัแบบ 

การใชค้  าพดูชกัจงู 

การกระตุน้ทางอารมณ ์

การรบัรูค้วามสามารถ 

ของตนเอง 

การเลือก 

ความพยายาม 

การคิด/อารมณ ์
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ส่งผลต่อการคาดคะเนเก่ียวกับการจดัการสภาพแวดลอ้มที่แต่ละบุคคลไดร้บัรู ้บุคคลที่มีการรบัรู ้
ความสามารถของตนเองสูง มักจะพยายามและใส่ใจในการกระท าสิ่งต่าง ๆ เมื่อพบปัญหาก็จะ
กระตุน้ตนเองใหใ้ชค้วามพยายามมากยิ่งขึน้ 

4. เป็นผู้ก ากับผลที่ เกิดขึน้จากการกระท าพฤติกรรมมากกว่าที่จะเป็นผู้
ท านายพฤติกรรม กล่าวคือ บุคคลที่มีการรบัรูค้วามสามารถของตนเองสงู จะมีความพยายามที่จะ
แสดงพฤติกรรมและยอมรบัผลที่เกิดขึน้จากการกระท าของตนเอง ที่เลือกกระท าในลักษณะที่ 
ท้าทายและใช้ความพยายามอย่างมากที่จะให้บรรลุเป้าหมาย ดังนั้น  บุคคลที่มีการรับรู ้
ความสามารถของตนเองสูง จะมีแนวโน้มในการกระท าสิ่งต่าง ๆ สูงตามไปด้วย และในทาง
กลบักนั บุคคลที่มีการรบัรูค้วามสามารถของตนเองต ่าจะมีแนวโนม้ในการกระท าสิ่งต่าง ๆ ต ่าหรือ
อาจไม่ท าเลย 

งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการรับรู้ความสามารถของตนเองกับการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน ์

จากการศึกษางานวิจัยที่ เก่ียวข้องกับการรับรู ้ความสามารถของตนเองกับ
พฤติกรรมการใชเ้วลาใหเ้ป็นประโยชน ์ยังไม่พบงานวิจัยที่ศึกษาในประเด็นนีโ้ดยตรง จึงศึกษา
งานวิจัยที่ใกลเ้คียงกนัในแง่พฤติกรรมตัง้ใจเรียน ดงังานวิจัยของ วัชระ ประทาน (2556) ที่ศึกษา
ปัจจยัเชิงสาเหตุและการวิเคราะหอิ์ทธิพลส่งผ่านการรบัรูค้วามสามารถของตนเองทางวิชาการต่อ
พฤติกรรมการตั้งใจเรียนของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนในเครือสาธิต มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ผลการวิจัยพบว่า การรบัรูค้วามสามารถของตนเองทางวิชาการมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการตัง้ใจเรียนของนักเรียน ดว้ยขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.25 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .001 และพบว่า ตวัแปรที่น ามาศึกษาในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปร
การรบัรูค้วามสามารถของตนเองทางวิชาการไดร้อ้ยละ 39 และสามารถอธิบายความแปรปรวน
ของตวัแปรพฤติกรรมตัง้ใจเรียนไดร้อ้ยละ 40 

จากความหมายของการรบัรูค้วามสามารถของตนเองดงักลา่ว สามารถสรุปไดว้่า 
การรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบ 
หมายถึง ความเชื่อ ความมั่นใจของนกัศึกษาที่มีต่อตนเองว่าจะเลือกกระท ากิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิต 
ที่ต้องใช้ความพยายาม อดทน ต่อความคิดและปฏิกิริยาทางอารมณ์ของตนเอง  ที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการใช้เวลาว่าง ทั้งประโยชน์ที่ เกิดต่อตนเองและต่อสังคม โดยสามารถวัดได้จาก
แบบสอบถามที่ใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยที่ผู ้วิจัยสรา้งขึน้  ภายหลังการวิจัยในระยะที่  1 ใน
การศกึษาครัง้นี ้

 



  43 

3.4 แนวคิดแรงจูงใจในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน ์
ความหมายของแรงจูงใจในการใช้เวลาว่าง 

แรงจูงใจ (Motivation) เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการกระตุน้ ผลักดัน และ
ดงึดดูใหบุ้คคลประสบความส าเรจ็ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผลมาจากการไดร้บัการ
ตอบสนองต่อความตอ้งการภายในบุคคล ประกอบไปดว้ย แรงขับ (Drive) อิทธิพลที่อยู่ภายใต้
จิตส านึก (Conscious) และจิตไร้ส  านึก (Unconscious) เป็นสาเหตุให้บุคคลต้องการบรรลุ
จุดมุ่งหมายที่ต้องการ ซึ่งแรงจูงใจมีอิทธิพลต่อรูปแบบพฤติกรรมของมนุษย์ ความหมายของ
แรงจูงใจตามที่ รตัติกรณ์ จงวิศาล (2550) กล่าวว่า แรงจูงใจ คือ กระบวนการที่กระตุน้ใหบุ้คคล
แสดงพฤติกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกับ  ณัฐฐ์สิริ แฉล้มวงศ์ (2552) ที่กล่าวว่า 
แรงจูงใจเป็นแรงผลกัดนั แรงกระตุน้ที่เกิดจากความตอ้งการที่จะไดร้บัการตอบสนองต่อสิ่งกระตุน้
ก่อใหเ้กิดแรงขบัที่แสดงพฤติกรรมขึน้  

จากความหมายแรงจูงใจดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า แรงจูงใจ  หมายถึง สิ่งที่
กระตุน้ความตอ้งการ เป็นแรงผลักดัน และเป็นแรงปรารถนาที่จะพยายามดิน้รนเพื่อท าสิ่งใดสิ่ง
หน่ึง 

ประเภทของแรงจงูใจนัน้ มีนกัวิชาการ (ถิระพฒัน ์โยธาการ, 2549; แสงเดือน ทวี
สิน, 2545) ได้กล่าวว่า แรงจูงใจมี 2 ประเภท คือ 1) แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic motivation) 
หมายถึง แรงจูงใจที่เกิดขึน้ภายนอกตัวบุคคลซึ่งมีผลกระตุน้ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมอย่างใด
อย่างหนึ่งตามความตอ้งการหรือตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ ไดแ้ก่ เป้าหมายต่าง ๆ เช่น รางวัล 
ค าชมเชย หรือก าลังใจ เป็นตน้ 2) แรงจูงใจภายใน (Intrinsic motivation) หมายถึง สภาวะของ
บุคคลที่มีความต้องการที่จะท าหรือเรียนรูบ้างอย่างด้วยจิตใจของตนเองที่รกัการแสวงหา  ซึ่ง
แรงจูงใจประเภทนีเ้กิดจากความสนใจ เจตคติ และความตอ้งการ นอกจากนี ้แรงจูงใจยงัส่งผลต่อ
ความพึงพอใจ และความรูส้กึ อนัเป็นผลไปสูผ่ลสมัฤทธิ์และเปา้หมายได ้(ศศิธร จ านงรกัษ,์ 2558) 
ดังนั้น บุคคลจะมองเห็นคุณค่าของกิจกรรมที่ท า จึงท าด้วยความเต็มใจ และตระหนักว่าการ
บรรลผุลส าเรจ็ในกิจกรรมนัน้เป็นรางวลัอยู่ในตวัอยู่แลว้  

ส าหรบัแรงจูงใจในการใชเ้วลาว่าง (Leisure motivation) เป็นแรงจงูใจที่แสดงถึง
ความตอ้งการและแรงขบัในการแสวงหากิจกรรมการใชเ้วลาว่าง และเป็นศูนยก์ลางของจิตวิทยา
การใชเ้วลาว่าง ศศิธร จ านงคร์กัษ์ (2558) ไดใ้หค้วามหมายของแรงจูงใจในการใชเ้วลาว่างไวว้่า 
แรงจูงใจในการใชเ้วลาว่าง หมายถึง สิ่งที่บนัดาลใจใหบุ้คคลเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง  ๆ อันก่อใหเ้กิด
ความพึงพอใจตามความปรารถนาของแต่ละบุคคล ซึ่งในการศกึษาครัง้นีไ้ดศ้กึษาพฤติกรรมการใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของนักศึกษาสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ดังนั้น  
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แรงจงูใจในการใชเ้วลาว่างของนกัศึกษาจึงเป็นตวัแปรหนึ่งที่ส  าคญั ที่จะท าใหท้ราบว่าแรงจูงใจใน
การใชเ้วลาว่างของนักศึกษานอกระบบ ที่มีต่อการใชเ้วลาว่างตามความปรารถนาของนักศึกษา 
นอกระบบแต่ละคน ซึ่งแรงจูงใจในการใช้เวลาว่างนั้นจะเกิดได้จากทั้งภายใน ( Intrinsic 
motivation) กล่าวคือ เกิดจากกิจกรรมที่น่าสนใจ สนุกสนาน และการกระท าที่เกิดขึน้จากตัวเอง
โดย Vallerarnd และ Losier (1999) ไดแ้บ่งแรงจูงใจในการใชเ้วลาว่างออกเป็น 3 รูปแบบ คือ 1) 
แรงจูงใจภายในที่น าไปสู่ความรู ้(Toward knowledge) เป็นการเขา้ร่วมกิจกรรมเนื่องจากเกิด
ความเพลิดเพลินในการเรียนรู้สิ่งใหม่  ๆ 2) แรงจูงใจภายในท่ีน าไปสู่สัมฤทธิ์ผล (Toward 
accomplishment) เป็นการเขา้ร่วมกิจกรรมเนื่องจากเกิดความเพลิดเพลินที่จะพยายามไปใหถ้ึง
เป้าประสงคข์องตน และ 3) แรงจูงใจภายในที่น าไปสู่การกระตุน้ใหเ้กิดประสบการณ์ (Toward 
experiencing stimulation) เป็นการเขา้ร่วมกิจกรรมเนื่องจากเกิดการรบัรูท้ี่แน่นอนเก่ียวกบัความ
เพลิดเพลิน และเกิดจากภายนอก (Extrinsic motivation) เป็นกิจกรรมที่ไดร้บัรางวัลจากเหตุผล
ภายนอก ที่เป็นประสบการณท์ี่เกิดขึน้นอกเหนือจากเหตจุูงใจ นอกจากนี ้Ryan และ Deci (2000) 
ไดแ้บ่งแรงจูงใจภายนอกออกเป็น 4 รูปแบบ ดังนี ้1) แรงจูงใจเอกลกัษณ์ (Identified) หมายถึง
กิจกรรมที่ไม่ไดเ้กิดจากรางวลัหรือสิ่งที่น่าสนใจจริง ๆ แต่เกิดจากความเชื่อที่ว่ามีความส าคญัและ
คุม้ค่า 2) แรงจูงใจภายใน (Introjected) หมายถึง กิจกรรมที่เกิดจากแรงกดดันภายใน เป็นการ
กระท าที่ถูกควบคุมความรูส้ึกว่าควรจะท ามากกว่าตอบสนองต่อความตอ้งการที่เกิดขึน้เอง 3) 
แรงจูงใจจากการควบคุมภายนอก (External regulation) เป็นพฤติกรรมที่ถูกควบคุมโดยปัจจัย
ภายนอกไปสู่เอกัตบุคคล เช่น สัญญาว่าจะใหร้างวัลเมื่อท าส าเร็จ และ 4) สภาวะไม่มีแรงจูงใจ 
(Amotivation) คือ สถานการณท์ี่ไม่ไดเ้กิดจากแรงจูงใจภายนอกและแรงจงูใจภายใน เป็นสภาวะที่
บุคคลขาดความสนใจที่จะเขา้ร่วม เนื่องจากขาดทั้งการรบัรูใ้นประสิทธิภาพ  หรือขาดการรูใ้น
ผลลพัธ์ที่พึงปรารถนา และ Herzberg, Mausner, และ Snyderman (1959) ยงัไดเ้สนอว่า ปัจจัย
ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มี 2 ปัจจัย ได้แก่ 1) ปัจจัยตัวกระตุ้น 
(Motivation factors) เป็นปัจจยัที่ส่งผลโดยตรงกับแรงจูงใจ ไดแ้ก่ การกระท าสิ่งต่าง  ๆ ไดป้ระสบ
ผลส าเร็จ การได้รบัการยอมรบันับถือ และการได้รบัความรบัผิดชอบในหน้าที่  และ  2) ปัจจัย
บ ารุงรกัษา (Hygiene factors) เป็นปัจจยัภายนอกที่มีผลต่อแรงจูงใจ ไดแ้ก่ กฎ ระเบียบ และการ
บรหิารจดัการ  
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ภาพประกอบ 4 แรงจงูใจสนบัสนนุและเป้าหมายของการใชเ้วลาว่างในการพฒันาชีวิต 

 ที่มา: ประพนัธศิ์ร ิไชยชนะใหญ่. (2527). นนัทนาการ. 

สรุปไดว้่าแรงจูงใจในการใชเ้วลาว่าง หมายถึง สิ่งที่กระตุน้ใหน้ักศึกษาเลือกท า
ตามความตอ้งการของตนดว้ยความมุ่งมั่น ตัง้ใจ ต่อกิจกรรมต่าง ๆ ของตนเอง ต่อการใชเ้วลาว่าง 
และแรงจูงใจในการใชเ้วลาว่างท าใหเ้กิดการพัฒนาความสามารถในการใชเ้วลาว่าง เพื่อใหบ้รรลุ
เปา้หมายตามที่ตนเองตัง้ความหวงัไว ้ทัง้ทางตรงและทางออ้ม 

งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับแรงจูงใจกับพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน ์
จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวขอ้งกับแรงจูงใจในการใชเ้วลาว่างกับพฤติกรรม

การใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์ยังไม่พบงานวิจัยที่ศึกษาในประเด็นดังกล่าวโดยตรง แต่มีงานที่
เก่ียวขอ้ง ดังเช่น งานวิจยัของ Watson (1997) ไดศ้ึกษาผลกระทบของทศันคติและแรงจูงใจของ
การใช้เวลาว่างที่มีต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมนันทนาการด้านการออกก าลังกายของนักศึกษาใน
มหาวิทยาลยั ผลการวิจยัพบว่า นกัศึกษาส่วนใหญ่ใชเ้วลาว่างวนัละ 2-3 ชั่วโมง ในการดโูทรทศัน์
หรือท ากิจกรรมนันทนาการที่ไม่มีการเคลื่อนไหว เพราะขาดทัศนคติและแรงจูงใจ  และไม่เห็น
ความส าคัญต่อกิจกรรมนันทนาการดา้นการออกก าลัง Iso-Ahola และ Allen (1982 อ้างถึงใน 
ศศิธร จ านงคร์กัษ์, 2558) ไดท้ าการวัดระดับการพัฒนาการวัดแรงจูงใจในการใชเ้วลาว่าง และ
ความตอ้งการใชเ้วลาว่างก่อนและหลงัการท างานของกลุ่มคนเล่นบาสเกตบอลในวิทยาลยั พบว่า 
ความสมัพนัธร์ะหว่างแรงจูงใจในการใชเ้วลาว่างกบัการเห็นคณุค่าในตัวเองเป็นไปในทิศทางบวก 
งานวิจัยของ Fehmi, Gulle, Kürşad, Ihsan, และ Erdi (2014) ท าการศึกษาแรงจูงใจในการใช้
เวลาว่างและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนนัทนาการของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาของประเทศตรุกี 
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีแรงจูงใจภายในในการใช้เวลาว่างที่น าไปสู่ความรู้ (Toward 
knowledge) มากที่สดุ โดยนกัเรียนเพศหญิงจะมีแรงจงูใจดา้นนีม้ากกว่าเพศชาย ส าหรบัแรงจงูใจ
ภายนอกนัน้ พบว่า นกัศึกษามีแรงจูงใจดา้นเอกลกัษณม์ากที่สดุ งานวิจัยของ ศศิธร จ านงคร์กัษ ์
(2558) ไดท้ าการศึกษาผลการเขา้ร่วมโปรแกรมแรงจูงใจในการใชเ้วลาว่างที่มีต่อวิถีชีวิตการใช้

ความตอ้งการ 
ของแต่ละบคุคล 

การใชเ้วลาวา่ง 
ในการพฒันาชวีิต  
งาน และครอบครวั 

เป้าหมาย 

มีความสขุ สขุภาพด ี

และมีคณุภาพชวีิตที่ดีขึน้ 
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เวลาว่างที่ดีของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย โดยท าการศึกษากบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า ภายหลงัจากการเขา้ร่วมโปรแกรม กลุ่มทดลองมีวิถีชีวิตการใชเ้วลาว่าง
ดีกว่าก่อนทดลอง และดีกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และงานวิจัยของ 
มนสั นิลสวสัดิ ์(2547) ท าการศกึษาและเปรียบเทียบแรงจงูใจในการเขา้รว่มกิจกรรมนิสิตของนิสิต
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์โดยท าการศกึษา 4 ดา้น คือ ดา้นการติดต่อสมัพนัธก์บับุคคลอ่ืน ดา้น
การช่วยเหลือสังคม ด้านการเรียนเพื่อรู ้และการพัฒนาตนเอง และด้านการประกอบอาชีพ 
ผลการวิจัยพบว่า นิสิตทั้งเพศหญิงและเพศชาย และนิสิตที่ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่แตกต่างกัน มี
แรงจูงใจในการเขา้รว่มกิจกรรมไม่แตกต่างกนั สว่นนิสิตท่ีมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนท่ีแตกต่างกนัมี
แรงจงูใจในการเขา้รว่มกิจกรรมแตกต่างกนั  

Watson (1997) ท าการศึกษาผลกระทบของทัศนคติและแรงจูงใจของการใช้
เวลาว่างที่มีต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมนนัทนาการในดา้นการออกก าลงักายของนกัศึกษาในวิทยาลยั 
ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้เวลาว่างวันละ 2-3 ชั่ วโมง ในการดูโทรทัศน์หรือท า
กิจกรรมที่ไม่มีการเคลื่อนไหว กล่าวคือ นักศึกษามีเวลาว่าง แต่ไม่ใช้เวลาว่างในการเข้าร่วม
กิจกรรมนนัทนาการในดา้นการออกก าลงักาย ขาดทศันคติที่ดี และขาดแรงจูงใจ ตลอดจนไม่เห็น
ความส าคัญของกิจกรรมนันทนาการในด้านการออกก าลังกายเพื่อนันทนาการ นอกจากนี ้
งานวิจยัของ Schuitema, Peetsma, และ Van der Veen (2011) ไดท้ าการศึกษาแรงจูงใจการใช้
เวลาว่างในอนาคตกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนในประเทศเนเธอรแ์ลนด ์อายุระหว่าง 12-13 ปี 
จ านวน 1,200 คน จากการศึกษาให้บุคคลเป็นศูนย์กลาง โดยสรีระร่างกายมี 2 ระดับ ซึ่งผล
การศึกษาพบความสัมพันธ์ในทางลบ และเมื่อพิจารณาในระยะยาวเพื่อเปรียบเทียบกับการ
พัฒนาแรงจูงใจและผลสมัฤทธิ์ทางการศึกษา ที่แบ่งระดับคะแนนออกเป็น 3 ระดับ (ต ่าสุด ปาน
กลาง และสูงสุด) โดยท าการศึกษา 4 ช่วง ในตลอดระยะเวลา 1 ปี ผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นว่า 
ความแตกต่างแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดงันี ้1) กลุ่มต ่าสดุมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้เล็กนอ้ย 2) กลุ่ม
ปานกลางเพิ่มขึน้เพียงเล็กน้อย และ 3) กลุ่มสูงสุดมีการเปลี่ยนแปลงการใชเ้วลาว่างเพิ่มขึน้ใน
ระยะยาว   

สรุปไดว้่า แรงจูงใจในการใชเ้วลาว่าง เป็นปัจจยัหนึ่งที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงน าตัวแปรแรงจูงใจในการใชเ้วลาว่างมาใชใ้นการวัด
แรงจูงใจในการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์ที่กระท าในลกัษณะของการตรวจสอบการจดักระท า 
(Manipulation check) โดยไดท้ าการตรวจสอบแรงจงูใจในการใชเ้วลาว่างจากแบบวดัแรงจงูใจใน
การใชเ้วลาว่าง ว่าในการส่งเสริมพฤติกรรมการใช้เวลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์นั้น  นักศึกษานอก
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ระบบได้รับแรงจูงใจในการใช้เวลาว่างในพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ตาม
กระบวนการที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้หรือไม่ 

3.5 แนวคิดการสนับสนุนทางสังคม 
การสนับสนุนทางสังคม เป็นพฤติกรรมที่มีลกัษณะการแลกเปลี่ยนสนับสนุนซึ่งกัน

และกัน ในการมีปฏิสมัพันธ์แต่ละครัง้ บุคคลเป็นไดท้ัง้ผูร้บัและผูใ้หก้ารสนับสนุนทางสงัคม โดย
การสนบัสนนุทางสงัคมที่บุคคลไดร้บันัน้มาจากอดีตหรือประสบการณ ์ลว้นมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ของบุคคลทั้งในปัจจุบันและอนาคต (Bhanthumnavin, 2000; Pierce, Sarason, Sarason, 
Joseph, & Henderson, 1996) 

ความหมายของการสนับสนุนทางสังคม 
การสนับสนุนทางสงัคม เป็นพฤติกรรมที่มีลกัษณะการแลกเปลี่ยนสนับสนุนซึ่ง

กันและกัน ในการมีปฏิสัมพันธ์แต่ละครัง้ บุคคลเป็นไดท้ั้งผูร้บัและผูใ้หก้ารสนับสนุนทางสงัคม 
โดยการสนับสนุนทางสังคมที่บุคคลได้รบันั้นมาจากอดีตหรือประสบการณ์ ล้วนมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของบุคคลทั้ งใน ปัจจุบันและอนาคต (Pierce, Sarason, Sarason, Joseph, & 
Henderson, 1996) และ Bhanthumnavin (2000) ไดร้วบรวมและสรุปนิยามปฏิบัติการของการ
สนบัสนุนทางสงัคมว่าหมายถึง ปฏิสมัพันธร์ะหว่างบุคคลสองคนในสถานการณห์นึ่ง ๆ โดยผูท้ี่ให้
การสนับสนุนทางสังคมมักจะให้การสนับสนุนใน 3 ดา้น คือ 1) การสนับสนุนทางด้านอารมณ ์
(Emotional support) เช่น การปลอบโยน การให้ความเป็นห่วงเป็นใย ความรัก ความอบอุ่น 
ความเห็นอกเห็นใจ หรือการยอมรบั เป็นตน้ 2) การสนับสนุนดา้นขอ้มูลข่าวสาร (Informational 
support) เช่น การใหข้อ้มูลที่เก่ียวขอ้งกับการท างาน ขอ้มูลยอ้นกลับ การใหร้างวัล -ลงโทษ การ
กล่าวติชม เป็นต้น และ 3) การสนับสนุนดา้นวัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งทรพัยากร งบประมาณ และ
แรงงาน (Material support) เช่น อุปกรณ์การเรียน เงินในการจัดท าโครงงานต่าง  ๆ และการให้
ความช่วยเหลือในการติดต่อประสานงาน เป็นตน้ ซึ่งในการวิจัยครัง้นี ้ไดศ้ึกษาพฤติกรรมการใช้
เวลาว่างใหเ้ป็นประโยชนข์องนักศึกษาสงักดัส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบโรงเรียนและ
การศึกษาตามอัธยาศัย โดยบุคคลที่จะเข้ามามีปฏิสัมพันธ์และให้ความช่วยเหลือเพื่อให้เกิด
พฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไดแ้ก่ ครอบครวัและศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศกึษาตามอธัยาศยั  

สรุปได้ว่า การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การที่นักศึกษานอกระบบรบัรูว้่า
ไดร้บัความช่วยเหลือจากครอบครวัและศนูยก์ารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั เพื่อ
ช่วยใหม้ีการจดัการเวลาว่างใหเ้ป็นประโยชนไ์ด ้ใน 3 ดา้น คือ 1) ดา้นอารมณ ์เป็นการแสดงความ
รกัความเอาใจใส่ ใหก้ าลังใจ ให้ความรูส้ึกไวว้างใจ และกระตุน้ตักเตือน 2) ด้านขอ้มูลข่าวสาร 
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เป็นการใหค้วามรู ้ข่าวสาร ขอ้เท็จจริง แนะน า หรือใหข้อ้มลูยอ้นกลบัเรื่องต่าง ๆ และ 3) ดา้นวตัถุ
สิ่งของ เป็นการจดัหาและช่วยเหลือโดยตรงในดา้นวตัถ ุสิ่งของ และบรกิารในเรื่องต่าง ๆ  

งานวิจัยเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคมกับการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน ์
จากการศึกษางานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการสนบัสนนุทางสงัคมกบัพฤติกรรมการใช้

เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่พบงานวิจัยที่เก่ียวกับพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์
โดยตรง จึงใชง้านวิจัยที่ใกลเ้คียงกันในแง่พฤติกรรมการใชเ้วลาว่างแทน อาทิเช่น งานวิจัยของ 
นารีรตัน ์โพธิ์สุวรรณ์ (2553) ที่ไดศ้ึกษาปัจจัยเชิงเหตุที่มีผลต่อพฤติกรรมการติดเกมของวัยรุ่น 
จ านวน 120 คน พบว่า การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน ร่วมกับปัจจัยอ่ืน ๆ สามารถท านาย
พฤติกรรมการติดเกมไดร้อ้ยละ 35.50 นอกจากนี ้สุขจิตร ตั้งเจริญ (2554) ศึกษาปัจจัยทางจิต
สงัคมและความสามารถในการบริหารเวลาที่เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมรบัผิดชอบของนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรีภาคสมทบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จ านวน 260 คน พบว่า การ
สนับสนุนทางสงัคม ร่วมกับปัจจัยอ่ืน ๆ สามารถท านายพฤติกรรมรบัผิดชอบไดร้อ้ยละ 61 ส่วน
งานวิจัยของ วชัชิรทาน เข็มทอง (2555) ที่ท าการศึกษาปัจจยัทางจิตและสถานการณท์ี่เก่ียวขอ้ง
กับพฤติกรรมเสียสละของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม จ านวน 341 คน พบว่า การสนบัสนนุทางสงัคมจากโรงเรียน ร่วมกบัปัจจยัอ่ืน ๆ สามารถ
ท านายพฤติกรรมเสียสละไดร้อ้ยละ 37.10 และ รวิ วิสาขศาสตร ์(2560) ท าการศึกษาปัจจยัทาง
จิตสังคมที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมความรบัผิดชอบต่อสังคมในโรงเรียนของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 540 คน พบว่า การสนับสนุนทางสังคม
จากโรงเรียน ร่วมกบัปัจจยัอ่ืน ๆ สามารถท านายพฤติกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคมในโรงเรียนได้
ร้อยละ  38.70 นอกจากนี ้  Raymore (1994 อ้างถึ งใน  ธันยนันท์  ทองบุญ ตา , 2551) ได้
ท าการศึกษาปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการปรบัเปลี่ยนรูปแบบของพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างในช่วงเป็น
นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาสูช่่วงวยัรุน่ในมหาวิทยาลยัจนถึงช่วงวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ โดยท าการศกึษา
รูปแบบการใช้เวลาว่าง ได้แก่ ระดับของการมีส่วนร่วมในกิจกรรม กิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหว
ร่างกาย กิจกรรมบันเทิง กิจกรรมที่บา้น และกิจกรรมการใชเ้วลาว่างที่เสี่ยงอันตราย ผลการวิจัย
พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงและการคงอยู่ของรูปแบบพฤติกรรมการใชเ้วลาว่าง
ตามช่วงวยัดงักล่าว ไดแ้ก่ เพื่อนสนิท และผูป้กครอง โดยนกัเรียนเมื่ออยู่ในช่วงระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลายจะเขา้ร่วมกิจกรรมการใชเ้วลาว่างในเกณฑต์ ่า และจะมีการเปลี่ยนแปลงการเขา้ร่วม
กิจกรรมการใชเ้วลาว่างสงูขึน้เมื่อเข้าเรียนในระดับวิทยาลยั และจะเปลี่ยนแปลงอีกครัง้เมื่อเขา้สู่
วยัผูใ้หญ่ตอนตน้ กลา่วคือ จะเขา้รว่มกิจกรรมการใชเ้วลาว่างนอ้ยลง 
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สรุปไดว้่า การสนบัสนุนทางสงัคมเป็นปัจจยัหนึ่งที่มีผลต่อพฤติกรรมการใชเ้วลา
ว่างใหเ้ป็นประโยชน ์ดงันัน้ ผูว้ิจยัจึงน าตัวแปรการสนับสนุนทางสงัคมประสานเขา้ไปในกิจกรรม
การส่งเสริมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์ซึ่งกระท าในลกัษณะของการตรวจสอบการจดักระท า 
(Manipulation check) โดยเมื่อท าการตรวจสอบการเห็นแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมพฤติกรรม
การใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนน์ัน้ นกัศกึษานอกระบบไดร้บัการสนบัสนุนทางสงัคมในการจดัการ
เวลาว่างใหเ้กิดประโยชนใ์นพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างตามกระบวนการที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ 

3.6 แนวคิดกระบวนการกลุ่ม (Group Process) 
กระบวนการกลุ่ม เป็นวิธีการที่ส  าคญัที่ท าใหเ้กิดการเรียนรูแ้บบมีส่วนรว่ม เนื่องจาก

กระบวนการกลุ่มจะท าให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ พรอ้มทั้ง
สะทอ้นความคิด และการอภิปราย จนไดค้วามคิดรวบยอดสู่การมีส่วนรว่ม และบรรลเุป้าหมายได้
สงูสดุ 

ความหมายกิจกรรมกลุ่ม 
กิจกรรมกลุ่ม มีค าใชเ้รียกชื่อหลายค าในความหมายเดียวกัน เช่น กระบวนการ

กลุ่ม กลุ่มสมัพนัธ ์พลวตัรกลุ่ม พลงักลุ่ม หรือกลศาสตรก์ลุ่ม ในภาษาองักฤษมีค าที่ใชไ้ดห้ลายค า 
เช่น Group dynamics, Group process, Group psychology เป็นต้น (ไพโรจน์ ปานอยู่ , 2536 
อา้งถึงใน คนึงนิจ พุ่มพวง, 2546) กิจกรรมกลุม่เป็นวิทยาการแขนงหนึ่ง ซึ่งพยายามศกึษาเก่ียวกบั
กลุ่มคน เพื่อใหไ้ดซ้ึ่งความรูท้ี่จะน าไปใชใ้นการปรบัปรุงหรือเปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือพฤติกรรม
ของบุคคล อนัจะเป็นประโยชนใ์นดา้นการเสรมิสรา้งความสมัพนัธแ์ละการปรบัปรุงการท างานของ
กลุ่มคนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ (ทิศนา แขมมณี , 2522) และคะนึงนิจ พุ่มพวง (2546) ไดส้รุป
ความหมายของกิจกรรมกลุ่มไวว้่า กิจกรรมกลุ่ม หมายถึง การรวมตัวกันของกลุ่มคน เพื่อด าเนิน
กิจกรรมของกลุ่มใหส้  าเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงคข์องกลุ่มที่ตัง้ไว ้โดยใชศ้ักยภาพของสมาชิกใน
กลุม่สรา้งสรรคอ์ย่างเต็มความสามารถ 

จากความหมายของกิจกรรมกลุ่มดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า กิจกรรมกลุ่ม 
หมายถึง การจดักระบวนการเรียนรูจ้ากประสบการณต่์าง ๆ ในการแกปั้ญหาใหก้บัสมาชิกในกลุ่ม 
เพื่อให้เกิดการเรียนรูด้้วยตนเอง โดยสมาชิกในกลุ่มได้มีส่วนร่วมในการคิด การวิเคราะห์ การ
แก้ปัญหา และการลงมือท าต่อสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งอย่างมีจุดมุ่งหมายแน่นอน อัน
ก่อใหเ้กิดการพฒันาตนเองในดา้นต่าง ๆ  
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ทฤษฎีเกี่ยวกับกิจกรรมกลุ่ม 
ทิศนา แขมมณี (2522) ไดน้ าเสนอทฤษฎีสนาม (Field theory) ของเคิรท์เลวิน 

(Kurt Lewin) โดยมีหลกัการปฏิบติัส าคญัที่สามารถสรุปได ้ดงันี ้
1. พฤติกรรมจะเป็นผลมาจากพลงัความสมัพนัธข์องสมาชิกในกลุม่ 
2. โครงสรา้งของกลุม่เกิดจากการรวมกลุม่ของบุคคลที่มีลกัษณะแตกต่างกนั 
3. การรวมกลุ่มแต่ละครัง้จะตอ้งมีปฏิสมัพนัธร์ะหว่างสมาชิกในกลุม่ โดยเป็น 

ปฏิสมัพนัธใ์นรูปแบบของการกระท า (Act) ความรูส้กึ (Feel) และความคิด (Think) 
4. องค์ประกอบด้านการกระท า ความรูส้ึก และความคิด จะก่อให้เกิด

โครงสรา้งของกลุม่แต่ละครัง้ ที่มีลกัษณะแตกต่างกนัออกไปตามลกัษณะของสมาชิกในกลุม่ 
5. สมาชิกในกลุ่มมีการปรบัตวัเขา้หากนั และพยายามช่วยกนัท างาน ซึ่งการ

ที่บุคคลพยายามปรบัปรุงบุคลิกภาพของตนที่มีความแตกต่างกนันี ้จะก่อใหเ้กิดความเป็นอนัหนึ่ง
อนัเดียวกนั และก่อใหเ้กิดพลงัหรือแรงผลกัดนัของกลุม่ที่ท าใหก้ารท างานเป็นไปไดด้ว้ยดี 

3.7 แนวคิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning) 
การเรียนรูแ้บบมีส่วนร่วม เป็นการเรียนรูท้ี่ เน้นให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลางในการ

เรียนรู ้(กรมสขุภาพจิต กระทรวงสาธารณสขุ, 2543; สุพิชชา วงคจ์นัทร,์ 2557) โดยองคป์ระกอบ
ของการเรียนรูแ้บบมีสว่นรว่ม ประกอบไปดว้ย 4 ประการ ไดแ้ก่ 

1. ประสบการณ ์(Experiential) เป็นขัน้ตอนที่ผูว้ิจยัพยายามกระตุน้ใหน้กัศึกษา
น าประสบการณ์ของตนที่มีอยู่ออกมาใชใ้นการเรียน และการแบ่งปันในประสบการณข์องตนเอง
และเพื่อน ที่อาจจะเหมือนหรือแตกต่างกนั เพื่อการเรียนรู ้

2. การสะทอ้นความคิดและการอภิปราย (Reflect and discussion) เป็นขัน้ตอน
ที่ผูว้ิจัยไดใ้หน้ักศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรูส้ึกร่วมกันกับเพื่อนสมาชิก โดย
ผูว้ิจยัเป็นผูก้  าหนดประเด็นการวิเคราะห ์วิพากษ์ วิจารณ ์เพื่อใหน้ักศึกษาไดเ้รียนรูค้วามคิดและ
ความรูส้ึกของผู้อ่ืนที่แตกต่างจากความคิดของนักศึกษาเอง ช่วยให้เกิดความรูท้ี่ เปิดกว้างขึน้ 
พรอ้มทัง้เป็นผลสะทอ้นในความคิดเห็นที่มีความหลากหลาย อนัก่อใหเ้กิดประโยชนต่์อตนเองและ
ผูอ่ื้น 

3. การสรา้งความเข้าใจและการเกิดความคิดรวบยอด (Understanding and 
conceptualization) เป็นขัน้ตอนการสรา้งความเขา้ใจและน าไปสู่การเกิดความคิดรวบยอด โดย
ผูว้ิจยัควรเป็นฝ่ายรเิริ่มและใหน้กัศึกษาช่วยต่อยอดความคิดในเรื่องต่าง ๆ ใหเ้กิดความสมบูรณใ์น
ความคิดรวบยอดเหลา่นัน้        
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4. การทดลองหรือการประยุกต์แนวคิด (Experimentation/Application) เป็น
ขัน้ตอนที่นักศึกษาน าเอากระบวนการเรียนรูท้ี่ไดร้บัไปประยุกตใ์ชก้ับสถานการณ์ต่าง  ๆ จนเป็น
แนวทางของนกัศกึษาเอง 

3.8 แนวคิดการเรียนรู้โดยการสังเกตด้วยตัวแบบ (Observation learning) 
Bandura เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงความคิดหรือการเรียนรูข้องบุคคล โดยมากมกัเกิด

จากการสังเกตตัวแบบ  แล้วเลียนแบบพฤติกรรมของตัวแบบ โดยเฉพาะตัวแบบที่ได้รับการ
เสริมแรงเป็นรางวัล โดยไม่จ าเป็นตอ้งท าตามตัวแบบในทันที แต่อาจเก็บจ าไวคิ้ดหรือท าตามใน
ภายหลัง ซึ่งการเรียนรูน้ีจ้ะแฝงอยู่ในความคิดก่อนแสดงออกมาใหเ้ห็นอย่างเด่นชัด โดยตัวแปร
ส าคัญที่มีผลต่อการเรียนรู ้คือ ความสนิทสนมคุน้เคยเป็นหลกั ผูเ้ลียนแบบจะใหค้วามสนใจต่อ
ผลตอบแทนที่ตัวแบบไดร้บันอ้ยหรือมาก และอีกตัวแปรหนึ่งคือ ผลตอบแทนที่ตัวแบบไดร้บัเมื่อ
แสดงพฤติกรรมนั้น ๆ ไปแลว้ ว่าตัวแบบไดร้บัผลตอบแทนอย่างไร ก่อนที่ผูเ้ลียนแบบจะตดัสินใจ
เลือกเลียนแบบ (สมุิตตรา เจิมพนัธ,์ 2545, น. 24-25)   

ตัวแบบแบ่งได้ 2 ประเภท คือ 1) ตัวแบบบุคคลจริง (Live model) คือ ตัวแบบที่
บุคคลไดม้ีโอกาสสงัเกตและปฏิสัมพันธ์โดยตรง และ 2) ตัวแบบสญัลักษณ์ (Symbolic model) 
เป็นตัวแบบที่เสนอผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน ์การต์ูน หรือหนังสือ เพราะตัวแบบสามารถ
ถ่ายทอดไดท้ัง้ความรู ้ความคิด และการแสดงออกต่อสถานการณต่์าง ๆ ที่ผ่านประสบการณข์อง
ผูอ่ื้นดว้ยโสตทัศนะของตนเอง ในการเรียนรูผ้่านตัวแบบนัน้สามารถถ่ายทอดทัง้ความรู ้ความคิด 
และการแสดงออกไปได้พรอ้มกัน โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 1) ตัวแบบทางพฤติกรรม
(Behavior modeling) หมายถึง การมีตัวแบบที่แสดงพฤติกรรมใหบุ้คคลอ่ืนไดเ้ห็น และมีอิทธิพล
อย่างมากต่อการสรา้งพฤติกรรมใหม่ เช่น เห็นเพื่อนช่วยงานคณุครูจึงท าตามบา้ง ซึ่งเป็นตวัแบบที่
มีอิทธิพลอย่างสูงต่อการเสริมสร้างพฤติกรรมใหม่ 2) ตัวแบบทางวาจา (Verbal modeling) 
หมายถึง การมีตวัแบบที่สามารถพดูหรือเขียนบอกใหท้ าอะไร แบบไหน  อย่างไร ท าใหส้ามารถท า
สิ่งต่าง ๆ ไดจ้ากการพดู การฟัง หรือการอ่านจากผูอ่ื้น เช่น ฝึกซ่อมคอมพิวเตอรจ์ากต ารา เป็นตน้  
3) ตวัแบบสญัลกัษณ ์(Symbolic modeling) หมายถึง การมีตวัแบบภาพ และเสียง ผ่านสื่อต่าง ๆ 
เช่น วิทยุ โทรทัศน ์และคอมพิวเตอร ์โดยบุคคลในสภาพปัจจุบันมักเรียนรูผ้่านสื่อเหล่านี ้ ทั้งใน
แบบรูปธรรม เช่น การใชส้ินคา้ การแต่งกาย และนามธรรม เช่น ค่านิยม เจตคติ เป็นตน้ ซึ่งตวัแบบ
ดงักล่าวเป็นตวัแบบสญัลกัษณท์ี่มีอิทธิพลต่อตวับุคคลเป็นอย่างมาก เพราะมีการเผยแพร่ตวัแบบ
ไดอ้ย่างทั่วถึง ท าใหบ้คุคลสามารถรบัประสบการณผ์่านทางสื่อที่ทนัสมยั ท าใหบุ้คคลสามารถเห็น
ภาพและจดจ าไดง้่าย แลว้น ากลับมาเชื่อมโยงพฤติกรรมตนเองไดอ้ย่างรวดเร็ว และ 4) ตัวแบบ
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สมัผสั (Kinesthetic modeling) หมายถึง การมีตวัแบบโดยใชก้ารสมัผัส เช่น คนตาบอด หูหนวก 
เป็นตน้ 

การเรียนรูด้ว้ยตวัแบบ ประกอบดว้ย 4 กระบวนการ (สมโภชน ์เอ่ียมสภุาษิต, 2553; 
Bandura, 1986) ดงันี ้

1. กระบวนการตั้งใจ  (Attentional process) บุคคลจะมีการเรียนรู้ด้วยการ
สงัเกตหากมีความตั้งใจ ท าใหเ้กิดการรบัรูไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพต่อการแสดงของตัวแบบ โดย
องคป์ระกอบของกระบวนการตั้งใจแบ่งเป็น 2 องคป์ระกอบ คือ 1) องคป์ระกอบของตัวแบบเอง 
ต้องเป็นตัวแบบที่มีลักษณะเด่น จนผู้สังเกตเกิดความพอใจ  จึงจะเกิดพฤติกรรมเลียนแบบ  
2) องคป์ระกอบของผูส้งัเกต ไดแ้ก่ ความสามารถในการรบัรู ้การไดเ้ห็น การสมัผสั และความชอบ
เป็นตน้ 

2. กระบวนการเก็บจ า  (Retention modeling) ตัวแบบต้องมี อิทธิพลเพียง
พอที่จะท าใหบ้คุคลสามารถจดจ าตวัแบบได ้และจะแปลงขอ้มลูจากตวัแบบมาเป็นเอกลกัษณข์อง
ตนเอง โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อการเก็บจ า คือ การเก็บรหัสเป็นสัญลักษณ์ในความคิดตนเองและ
น าไปปฏิบติั 

3. กระบวนการกระท า (Production modeling) เป็นการแปลงสัญลักษณ์เป็น
การกระท า ซึ่งขึน้อยู่กับสิ่งที่จ  าได้ในการสังเกตของผู้สังเกตว่าท าได้หรือไม่  และขึ ้นอยู่กับ
ความสามารถทางกาย และทกัษะในพฤติกรรมย่อย เช่น พฤติกรรม และการแสดงความคิดต่าง ๆ 

4. กระบวนการจูงใจ (Motivational modeling) การที่บุคคลเกิดการเรียนรูแ้ล้ว
จะแสดงพฤติกรรมหรือไม่ ขึน้อยู่กับการจูงใจ ซึ่งการที่ผูเ้ลียนแบบสามารถเลียนแบบจากตวัแบบ
ได ้ท าใหเ้กิดความรูส้ึกพอใจ และเป็นการไดช้ื่นชมตวัแบบไปดว้ย ท าใหเ้หมือนได้รบัการเสรมิแรง
ทางบวก และเมื่อส าเรจ็จะเกิดความภาคภมูิใจในตนเองหรือเห็นคณุค่าในตนเองมากขึน้  

ในการวิจัยครัง้นี ้ผูว้ิจัยเห็นว่า ครอบครวั ครู และกลุ่มเพื่อน จะเป็นกลุ่มที่สามารถ
เป็นบุคคลอา้งอิงใหก้ับนกัศึกษาสงักัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยัไดดี้ที่สดุ เพราะเป็นบุคคลที่ใกลช้ิดมากที่สดุ ที่นกัศกึษาจะสามารถมองเห็นแบบอย่างที่ดี
ในการจดัการเวลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์

งานวิจัยเกี่ยวกับการเหน็แบบอย่างทีด่ีกับการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน ์  
จากการศึกษางานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกับการเห็นแบบอย่างที่ดีในการใชเ้วลาว่างให้

เป็นประโยชนก์ับพฤติกรรมการใชเ้วลาว่าง ไม่พบงานวิจัยที่เก่ียวกบัพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างให้
เป็นประโยชน์โดยตรง จึงใช้งานวิจัยที่ใกล้เคียงกันในแง่พฤติกรรมการใชเ้วลาว่างแทน ดังเช่น 
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งานวิจยัของ จุฑาพฒัน ์รตันดิลก ณ ภูเก็ต (2547) ศึกษาปัจจยัจิตสงัคมที่เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรม
การรบัชมรายการโทรทศันท์ี่มีประโยชนข์องนักเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร จ านวน  728 
คน พบว่า นกัเรียนที่มีตวัแบบจากบิดามารดาและเพื่อนในการรบัชมรายการโทรทศันท์ี่มีประโยชน์
แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการรบัชมรายการโทรทัศน์ที่มีประโยชนแ์ตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดบั .05 และตวัแปรตวัแบบจากบิดามารดาในการรบัชมรายการโทรทศันท์ี่มีประโยชน ์
ร่วมกับปัจจัยอ่ืน ๆ สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมการรบัชมรายการโทรทัศนท์ี่มีประโยชนไ์ด้
รอ้ยละ 43.90 ส่วน วัชชิรทาน เข็มทอง (2555) ท าการศึกษาปัจจัยทางจิตและสถานการณ์ที่
เก่ียวข้องกับพฤติกรรมเสียสละของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อ าเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม จ านวน 341 คน พบว่า การมีแบบอย่างจากครู บิดามารดา และเพื่อน ร่วมกับ
ปัจจัยอ่ืน ๆ สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมเสียสละไดร้อ้ยละ  37.10 และ วรทัศน ์วัฒนชีวโน
ปกรณ์ (2555) ท าการศึกษาปัจจัยเชิงเหตุทางจิตและสงัคมที่เก่ียวขอ้งกับพฤติกรรมใฝ่รูใ้ฝ่ดีของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 424 คน พบว่า การมีแบบอย่างที่ดีจากผู้ปกครอง ร่วมกับ
ปัจจยัอ่ืน ๆ สามารถรว่มกนัท านายพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยีอย่างเหมาะสมไดร้อ้ยละ 36.30  

จากการประมวลเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งดังกล่าว สรุปได้ว่า การเห็น
แบบอย่างที่ดีในการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนเ์ป็นปัจจยัหนึ่งที่มีผลต่อพฤติกรรมการใชเ้วลาว่าง
ใหเ้ป็นประโยชน ์ดงันัน้ ผูว้ิจยัจึงน าตวัแปรการเห็นแบบอย่างที่ดีในการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์
ประสานเขา้ไปในกิจกรรมการสง่เสรมิการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนซ์ึ่งกระท าในลกัษณะของการ
ตรวจสอบการจดักระท า (Manipulation check) โดยเมื่อท าการตรวจสอบการเห็นแบบอย่างที่ดีใน
การส่งเสริมพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนน์ัน้ นกัศึกษามีการเห็นแบบอย่างที่ดีในการ
จดัการเวลาว่างใหเ้กิดประโยชนใ์นพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างตามกระบวนการที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ 

ส่วนที ่4 แนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการผสานวิธี (Mixed Methods Action Research-
MMAR) 

การวิจยัเชิงปฏิบติัการผสานวิธี หมายถึง กระบวนการวิจยัที่ร่วมมือกนัระหว่างผูร้ว่มวิจยั
เพื่อพัฒนา ปรบัปรุง และแก้ไขร่วมกันเพื่อแสวงหาความจริงที่เป็นระบบ ประกอบด้วยขั้นการ
วางแผน การลงมือปฏิบติั สงัเกต สะทอ้นผล และใชก้ารเก็บรวบรวมขอ้มลู การวิเคราะห ์และการ
ผสานขอ้มูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเขา้ไวด้ว้ยกันในการศึกษาเรื่องเดียวกันตามแนวคิดของ 
Ivankova (2005) เป็นวิธีในการค้นหาค าตอบที่เสนอในสาขาจิตวิทยาสังคม หลักแนวคิดคือ 
ทฤษฎีและการปฏิบติัสามารถที่จะด าเนินการควบคู่กนัไปไดอ้ย่างมีประโยชน์ร่วมกนัสอดคลอ้งกบั
ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกุลป  และสุภาพ ฉัตราภรณ์ (2555, น. 343) หมายถึง การเชื่อมผสาน
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ระหว่างการวิจยัเชิงคณุภาพและการวิจยัเชิงปรมิาณ ท าใหน้กัวิจยัไดท้ราบถึงความเป็นจรงิต่อการ
วิจยัอย่างคลอบคลมุลุ่มลึกมากยิ่งขึน้ ท าใหเ้กิดกระบวนทัศนใ์หม่ของการวิจยัและการปฏิบติัการ 
(Action research) เป็นการน าวิจัยเชิงคุณภาพมาใชใ้นการพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อหารูปแบบ
หรือแนวทางต่อกิจกรรมนัน้ ๆ จนไดผ้ลเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งมีความแตกต่างจากการวิจยัเชิงคณุภาพ
ทั่วไปคือ ตอ้งลงมือปฏิบติัจรงิและปรบัปรุงจนไดผ้ลเป็นที่ตอ้งการ  

ส าหรับการวิจัยผสานวิธีครั้งนี ้ ผู ้วิจัยใช้รูแปบบคู่ขนานพร้อมกัน(The convergent 
parallel design)ที่ด  าเนินการวิจยัตามกระบวนการเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณพรอ้มกัน
อย่างเป็นอิสระจากกัน และท าการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งสองวิธีจึงน าผลทั้งสองวิธีเพื่อตีความ
ผลการวิจยัและตรวจสอบความถกูตอ้งใหม้ีความสมบรูณข์องกระบวนการวิจยั 

ความหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
Kemmis และ McTaggart (1988) ไดใ้หค้วามหมายการวิจัยเชิงปฏิบัติการว่า เป็น

กระบวนการวิจัยที่ ร่วมมือกันระหว่างผู้ร่วมวิจัยเพื่ อพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขร่วมกัน 
ประกอบดว้ยการรวบรวมปัญหาและสถานที่เก่ียวขอ้ง วางแผน ลงมือปฏิบติั สังเกตและสะทอ้น
การปฏิบติัจนไดร้บัการปรบัปรุงแผนการปฏิบติัเพื่อยืนยนัความรูแ้ละทฤษฎีว่าใชไ้ดก้บัการปฏิบติั
มากนอ้ยเพียงใด (Holter & Schart-Barcott, 1993 อา้งถึงใน ฤติวฒัน ์ฉตัรทอง, 2553) สอดคลอ้ง
กบั Kemmis และ Wilkinson (1998) ไดก้ล่าวถึงคุณสมบติั 6 ประการ ของการวิจยัเชิงปฏิบติัการ
ว่ า  
1) เป็ นกระบวนการทางสังคมที่ ผู ้ วิ จัยแลก เปลี่ ยนความ คิดอย่ างรอบคอบกับผู้ อ่ื น  
2) การวิจยัอาจเริ่มตน้โดยนักวิจัย แต่ในระหว่างกระบวนการควรเนน้การมีส่วนร่วมของทุกคนใน
กลุ่ม ดว้ยการน าเสนอความรูเ้พื่อสรา้งความเขา้ใจ ทกัษะ และมมุมองต่าง ๆ 3) เป็นการวิจยัที่เนน้
กลวิธีและการมีส่วนร่วม โดยการมีส่วนร่วมเป็นการวิพากษ์ร่วมกับคนอ่ืน  ๆ จนได้ข้อสรุปที่
ปราศจากอคติต่าง ๆ 4) เป็นกระบวนการวิจยัที่มีความเป็นอิสระ ท าใหบ้คุคลหลดุพน้ขอ้จ ากดัจาก
โครงสรา้งต่าง ๆ 5) เจตนาของการวิจยัเชิงปฏิบติัการที่ช่วยใหบ้คุคลมีอิสระจากตวัเอง จากอิทธิพล
สื่อ ภาษา ขั้นตอนการท างานและอ านาจทางการศึกษาที่ควบคุม และ 6) มีการด าเนินการที่
ต่อเนื่อง โดยมีการสะท้อนผลที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงกลวิธีโดยมีลักษณะเป็นวงรอบการ
ปฏิบติัการ 

กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) 
กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการสามารถอธิบายในรูปแบบของกระบวนการที่เป็นวงจร 

(Cyclical process) ที่ มี ห ล ายขั้น ตอน เป็ น วงรอบ  (Coate & Chamber, 1990 อ้า งถึ ง ใน  
กฤติวฒัน ์ฉัตรทอง, 2553; Kemmis & McTaggart, 1988) ไดแ้ก่ การวินิจฉัยปัญหา การวางแผน
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แกไ้ขปัญหา ปฏิบติัตามแผน ประเมินผล และปรบัปรุงแผนใหม่ ดว้ยความร่วมมือระหว่างผูว้ิจยักบั
ผูร้่วมวิจัยฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งแตกต่างกับการวิจัยรูปแบบเดิม (Systemic problem-solving) ที่มักยึด
วิธีการและผลที่ไดร้บัที่ก าหนดการตายตัว (The ends are fixed) ส่วนการวิจัยเชิงปฏิบติัการเป็น
การสะท้อนคิดในตนเอง (Self-reflection) ของผู้ปฏิบัติ แนวทางการพัฒนาจึงขึน้อยู่กับการให้
ความหมายและการแปลความของผูป้ฏิบติัที่เป็นวิธีการแบบประชาธิปไตยที่ใหอ้  านาจแก่สมาชิก
ในการแกไ้ขปัญหาได้ (Empowerment) (Meyer, 1993 อา้งถึงใน พิกุล นันทชยัพันธ์, 2539) ดว้ย
เทคนิคที่ส  าคญั ดงันี ้

1. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth-interview) เป็นการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็น
ทางการ ผูส้ัมภาษณ์จะตั้งค าถามกวา้ง  ๆ ที่สอดคลอ้งกับวัตถุประสงคท์ี่ตอ้งการ เพื่อโยงเขา้สู่
ประเด็นที่สนใจแบบหลายค าถามแต่เป็นเรื่องเดียวกัน (Probe) ที่จะคน้หาขอ้เท็จจริงในเรื่องนั้น 
โดยก าหนดให้ผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  (Key informant) ที่มีรายละเอียดลึกซึ ้ง
เพียงพอและสามารถถ่ายทอดไดอ้ย่างถกูตอ้ง (Burgess, 1982) 

2. การสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) เป็นการเก็บขอ้มลูเชิงคณุภาพที่
ใชเ้วลานอ้ยกว่าการสมัภาษณเ์ชิงลึก และมีความสอดคลอ้งต่อการสมัภาษณร์ายบุคคลประมาณ 
70% โดยให้กลุ่มได้มีส่วนร่วมภายใต้การสนับสนุนของผู้ด  าเนินการ  (Moderators) ที่ให้มีการ
พดูคยุแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกนัอย่างอิสระ โดยผูว้ิจยัควรเป็นผูม้ีความรูใ้นเนือ้หาที่เก่ียวขอ้งกบั
พฤติกรรม เช่น การใชเ้วลาว่าง แรงจูงใจ และเจตคติที่เป็นเป้าหมาย เพื่อใหทุ้กคนไดร้่วมคิดและ
ตดัสินใจเพื่อแกปั้ญหา (Burg, 2001) 

3. การสังเกต (Observation) เป็นวิ ธีทางธรรมชาติที่ นิยมกันมากที่ สุดใน
กระบวนการสงัเกต ประกอบดว้ย การสมัภาษณ์และการจดบนัทึกร่วมไปดว้ย การบนัทึกอาจใช้
เทคนิคอ่ืน ๆ ประกอบ เช่น การบนัทึกเสียง บนัทึกภาพ ถ่ายรูป เพื่อเสริมความสมบูรณข์องขอ้มูล
และเป็นการสงัเกตโดยตรงหรือทางออ้มก็ได ้(May, 1993) 

นอกจากการใชเ้ทคนิค การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม การสังเกตแลว้ยังมี
เทคนิคที่ส  าคญัในการน ามาใชไ้ดแ้ก่ เทคนิคเอไอซี (A-I-C) ดงัรายละเอียดดงันี ้

แนวคิดเทคนิคเอไอซี (A-I-C) 
เทคนิคเอไอซี (Appreciation influence control: A-I-C) เป็นเทคนิคที่พฒันามาจาก

แนวคิดของสถาบนัเอกชน โดยทูริด ซาโต และ วิลเลี่ยมสมิธ กระบวนการนีไ้ดน้ ามาทดลองและ
เผยแพร่ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2553 โดยจากการศึกษาพบว่า เทคนิคเอไอซี เป็น
กระบวนการที่มีศกัยภาพในการสรา้งพลงัและกระตุน้การยอมรบัของกลุ่มหรือชุมชน เทคนิคนีถู้ก
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น ามาประยุกต์ส  าหรับการประชุมระดมความคิดในการพัฒนาหมู่บ้าน ที่ให้ความส าคัญต่อ
ความคิดและการมีส่วนรว่มของสมาชิกในชมุชนบนพืน้ฐานแห่งความเสมอภาค นอกจากนี ้ยงัเป็น
กระบวนการที่ใหค้วามส าคญักบัคนในการเป็นศนูยก์ลางในการพฒันา และมีการน าไปใชใ้นสาขา
ต่าง ๆ อย่างกวา้งขวางในปัจจุบนั โดยเฉพาะอย่างยิ่งใชก้บัการด าเนินการประชุมต่าง ๆ (อรอินท ์
สพโชคชยั, 2537 อา้งถึงใน สภุทัร ชปูระดิษฐ์, 2550;  Smith, 1991) 

ความหมายของเทคนิคเอไอซี 
ศศิวิมล จุลศิลป์ (2551) ไดน้ิยามความหมายของเทคนิคเอไอซี หมายถึง วิธีการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการที่มีการระดมพลงัสมอง พลงัความคิดสรา้งสรรคข์องสมาชิกในชุมชน เพื่อ
แกไ้ขปัญหาและพัฒนาในเชิงสรา้งสรรคอ์ย่างเป็นขัน้ตอน โดยเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมไดม้ี
โอกาสสื่อสาร แลกเปลี่ยนความรู ้ขอ้มูลและประสบการณ์ซึ่งกันและกันอย่างเป็นประชาธิปไตย 
อันจะน าไปสู่ความเขา้ใจถึงสภาพปัญหา ขอ้จ ากัด ความตอ้งการ และศักยภาพของผูเ้ก่ียวขอ้ง 
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ การสรา้งความรู ้(Appreciation: A) การสรา้งแนวทางการพัฒนา 
(Influence: I) และการสรา้งแนวทางปฏิบติั (Control: C) 

แนวคิดพืน้ฐานของเทคนิคเอไอซี 
เทคนิคเอไอซี เป็นแนวคิดที่คิดว่าบุคคล กลุ่มคนในองคก์ร หรือสงัคม มีพลงัและ

ปัญญาในการเอาชนะปัญหาหรืออปุสรรคไดดี้กว่าการคิดอย่างโดดเด่ียว บุคคลที่อาจน ามาใชใ้น
เชิงลบที่มุ่งเอาชนะผูอ่ื้น การพัฒนาตอ้งมีการจัดระดมความคิดใหก้ลายเป็นพลงัสรา้งสรรค ์และ
เปิดโอกาสใหทุ้กคนที่มีประโยชนเ์ก่ียวขอ้ง (Stakeholder) มีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจ 
เพื่อน าไปสู่การพัฒนาที่เหมาะสมและยั่งยืน (Sustainable Development) เพราะเป็นการสรา้ง
ความเขา้ใจ การยอมรบัดว้ยการเป็นเจา้ของรว่มกนั เปิดโอกาสใหผู้เ้ก่ียวขอ้งไดป้ระชมุพดูคยุอย่าง
เปิดใจ กลา้แสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาณ และเกิดการยอมรบัความคิดเห็นซึ่งกนัและกนั 
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลที่เป็นความจริงที่จะน าไปก าหนดแผนของงานต่อไป เป็นเทคนิคที่ใชไ้ดดี้กับการ
วางแผนทุกระดับ ในการหาขอ้สรุปที่เป็นประโยชนร์่วมกัน (อรอินท ์สพโชคชัย , 2537 อา้งถึงใน  
สภุทัร ชปูระดิษฐ์, 2550) 

ขั้นตอนของเทคนิคเอไอซี  
กระบวนการเอไอซี เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้มีเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูล 

ข่าวสาร ความรู ้ประสบการณ์ที่จะท าให้เกิดความเข้าใจถึงสภาพปัญหา ความต้องการ และ
ขอ้จ ากดั ช่วยใหม้ีการระดมความคิด วิเคราะหท์างเลือก เพื่อแกไ้ขปัญหาและพฒันารว่มกนั โดยมี
ขัน้ตอนดงันี ้(สภุทัร ชปูระดิษฐ์, 2550) 
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1. ขั้นสรา้งความรูห้รือความพึงพอใจ (Appreciation หรือ A) เป็นขั้นตอน
เรียนรูแ้ลกเปลี่ยนประสบการเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมไดแ้สดงความคิดเห็น รบัฟังและหา
ข้อสรุปร่วมกัน ได้แก่ ก าหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ร่วมกัน ในเรื่องการใช้เวลาว่างของ
นกัศึกษานอกระบบ วิเคราะหถ์ึงสาเหตขุองปัญหาการใชเ้วลาว่างดว้ยการเขียนแผนภาพ จากนัน้
ใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมไดอ้ธิบาย ซกัถามขอ้มลู เพื่อกระตุน้ใหเ้กิดการแลกเปลี่ยนจนไดข้อ้มลูที่อ่ิมตวั 

2. ขั้นการสรา้งแนวทางการพัฒนา (Influence หรือ I) เป็นขั้นตอนการหา
วิธีการ หาทางเลือก และแนวทางในการพฒันาตามที่ไดก้ าหนดเป้าหมายหรือวิสยัทศันเ์อาไว ้โดย  
1) การคิดและก าหนดโครงการที่กระท าใหบ้รรลตุามเป้าหมายหรือวตัถุแระสงค ์และ 2) จัดล าดับ
ความส าคญัของกิจกรรมที่ใชใ้นการสง่เสรมิพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์

3. ขั้นตอนการสรา้งแนวทางปฏิบัติ (Control หรือ C) คือ การยอมรบัและ
ท างานร่วมกันในกิจกรรม และก าหนดผูร้บัผิดชอบแต่ละกิจกรรม เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานต่อไป 

หลักการส าคัญของเทคนิคเอไอซี  
หลักการส าคัญของเทคนิคเอไอซีประกอบด้วย  5 ประการ ดังนี ้ (สุภัทร ชู

ประดิษฐ,์ 2550) 
1. การเขา้ใจสถานการณ์และการก าหนดเป้าหมายร่วมกันส าหรบัผูม้ีส่วน

เก่ียวขอ้ง (Stakeholder) ในที่นี ้คือ ผูบ้รหิาร อาจารย ์และนกัศกึษานอกระบบ 
2. การคิดคน้วิธีการส าคญั ที่จะท าใหบ้รรลวุตัถุประสงคร์่วมกนัไดแ้ก่ การใช้

ความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์การวิเคราะห ์(แยกแยะ) การสงัเคราะห ์(รวบรวม) การใชปั้ญญาในการ
ใชป้ฏิสมัพนัธ ์(แลกเปลี่ยน) ที่ไม่ยดึติดอยู่กบัฐานความคิดเพื่อใหไ้ดว้ิธีการส าคญัที่มีประสิทธิภาพ
สงูสดุในการบรรลเุปา้หมายรว่มกนั 

3. การก าหนดแผนปฏิบัติการและผู้รบัผิดชอบ คือ การน าวิธีการส าคัญที่
คิดคน้ที่ไดข้อ้ตกลงร่วมกันมาก าหนดเป็น “แผนปฏิบติัการ” ว่าตอ้งท าอย่างไร เกิดผล มีหลกัการ
และเหตุผล รายละเอียดในการท างาน ระยะเวลา ทรพัยากรที่ตอ้งใชเ้ป็นอย่างไร มีอุปสรรคและ
ปัญหาทที่เกิดขึน้ พรอ้มทัง้มีวิธีปอ้งกนัและแกไ้ขอย่างไร 

4. การน า “แผนปฏิบัติการ” ไปปฏิบัติจริง หมายถึง การปฏิบัติตาม
รายละเอียดตามแผนที่ก าหนดไวใ้น “แผนปฏิบติัการ” อาจมีการยืดหยุ่นไดต้ามสถานการณ์บา้ง
ตามที่ก าหนดไวต้ามแผน 
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5. การศึกษาเรียนรูแ้ละการปฏิบติัจริง เพื่อน ามาปรบัปรุงใหบ้รรลุผลยิ่งขึน้ 
ท าให้เกิดผลของการ “ท าความเขา้ใจสถานการณ์” จากประสบการณ์จริง เพื่อน ามาพิจารณา
ก าหนด “เป้าหมาย” การคิดคน้ “วิธีการส าคัญ” ท าเป็น “แผนปฏิบัติการ” แลว้น าไปปฏิบัติจริง
ต่อไป 

 
ปัจจัยทีน่ าไปสู่ความส าเร็จของเทคนิคเอไอซี 

การน าเสนอเทคนิคเอไอซีเพื่อให้ประสบผลส าเร็จในการด าเนินการ มีดังนี ้
(พีรสิทธิ์ ค านวณศิลปะ, 2541 อา้งถึงใน กฤตยติ์วฒัน ์ฉตัรทอง, 2553; Smith, 1991) 

1. การจัดการประชุมด้วยการใช้เทคนิคเอไอซี เน้นที่กระบวนการระดม
ความคิด และสรา้งการยอมรบัในกลุ่มสมาชิก โดยใหค้วามส าคัญกับการร่วมตัดสินใจ ก าหนด
อนาคตรว่มกนั เนน้พลงัความคิด วิเคราะห ์และเสนอทางเลือกในการพฒันาอย่างเป็นมิตร 

2. การศึกษาและเตรียมชุมชน เพื่อให้เข้าใจสถานภาพและสถานการณ ์
ความสามารถของกลุม่สมาชิก เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูที่เพียงพอในการก าหนดอนาคตทางเลือก รวมทัง้วิธี
ที่เหมาะสมในการแกไ้ขปัญหา แลว้น ามาสรุปความคิดเห็นที่แทจ้ริง โดยไม่สอดแทรกความคิดเห็น
ของตนเอง 

สรุปได้ว่า แนวคิดเทคนิคเอไอซีเป็นกระบวนการที่ช่วยส่งเสริมผู้เก่ียวข้องให้เห็น
ความส าคญัในประเด็นปัญหาดว้ยตนเอง พรอ้มทัง้เปิดโอกาสใหผู้เ้ก่ียวขอ้งไดแ้สดงความคิดเห็น
และร่วมกันวางแผนอนาคตร่วมกัน ด้วยความเป็นอิสระในความคิด เพื่อสรา้งแนวทางในการ
พัฒนา ลงมือปฏิบัติ ประเมิน และปรบัปรุงผลดว้ยตนเอง อันจะท าใหเ้กิดความพึงพอใจต่อการ
แก้ปัญหาร่วมกันอย่างยั่งยืน ซึ่งในการวิจัยครัง้นี ้ผูว้ิจัยไดน้ าเทคนิคเอไอซีไปใชใ้นขั้นตอนการ
วางแผน ตามหลกัการวิจยัเชิงปฏิบติัการผสานวิธี 

นอกจากนี ้Walter (2009) ยังไดก้ล่าวถึงกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วน
รว่มว่า การมีส่วนร่วมมีความจ าเป็นที่ประยุกตใ์นการวิจยัมากกว่าการใชแ้นวทางที่เป็นมาตรฐาน
ทั่วไปในการวิจยั การวิจัยเชิงปฏิบติัการเป็นการวิจยัที่เป็นวงรอบ กระบวนการวิจัยจะถูกท าซ า้ 4 
ขัน้ตอนคือ 1) การวางแผน (Planning) 2) การปฏิบติั (Action) 3) การสงัเกต (Observation) และ 
4) การสะท้อนกลับผลการปฏิบัติ (Reflection) โดยวงจรนีเ้ป็นลักษณะพืน้ฐานของการวิจัยเชิง
ปฏิบติัการ ดงันี ้
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ภาพประกอบ 5 วงจรของการวิจยัเชิงปฏิบติัการ    

ที่มา: Kemmis & McTaggart. (1988). The Action Research Planner. 

ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมการวิจัยหลักที่หมุนเคลื่อนไปเป็นวัฏจักรของ
กระบวนการวิจยันี ้ท าใหเ้กิดความรูเ้ชิงปฏิบติัการและการน ากลไกจากความรูไ้ปแกไ้ขปัญหาอย่าง
ต่อเนื่อง คือ การด าเนินการวิจยัที่ไม่แยกกิจกรรมการคน้หาความรูค้วามจริงออกจากกิจกรรมการ
พฒันา (องอาจ นยัพฒัน,์ 2548) ดงันี ้

1. การวางแผน (Planning) เป็นการก าหนดแนวทางปฏิบติัการไวก้่อนล่วงหน้า
โดยอาศัยการคาดคะเนแนวโน้มของผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึน้จากการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้  ที่
เก่ียวข้องกับประเด็นปัญหาที่ต้องการแก้ไขตามประสบการณ์ทางตรงและทางอ้อมของผู้ร่วม
วางแผนที่ต้องมีความยืดหยุ่น เพื่อที่จะสามารถปรบัเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึน้ใน
อนาคตได ้

2. การปฏิบติัการ (Action) เป็นการลงมือด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไวอ้ย่าง
ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นแผน  มีโอกาสแปรเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขและ
ขอ้จ ากัดของสถานการณ์ ดังนัน้ แผนการปฏิบติัที่ดีตอ้งมีลักษณะเป็นเพียงแผนชั่วคราว ซึ่งเปิด
ช่องให้ผู ้ปฏิบัติการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามเงื่อนไขและปัจจัยที่ เป็นอยู่ในขณะนั้น  การ
ปฏิบติัการท่ีดีจะตอ้งด าเนินไปอย่างต่อเนื่องเป็นพลวตัรภายใตก้ารใชด้ลุยพินิจในการตดัสินใจ 
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3. การสังเกตการณ์  (Observation) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล เก่ียวกับ
กระบวนการและผลที่เกิดขึน้จากการปฏิบติังานที่ไดล้งมือกระท าลงไป  ว่าไดด้ าเนินไปตามแผนที่
ไดว้างไวร้ะหว่างปฏิบติัการว่ามีลกัษณะเป็นอย่างไร และมีการวางแผนล่วงหนา้อย่างครา่ว  ๆ ที่ไม่
ตอ้งมีขอบเขตที่จ  ากัด ส าหรบัเป็นแนวทางการสะทอ้นกลบัของกระบวนการและผลการปฏิบติัที่
เกิดขึน้ 

4. การสะท้อนกลับ (Reflection) เป็นการให้ข้อมูลถึงการกระท าตามที่บันทึก
ขอ้มูลไว  ้จากการสังเกตในเชิงวิพากษ์กระบวนการและผลการปฏิบัติงานตามที่วางแผนไว้  ว่า
เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่  การสะท้อนกลับโดยอาศัยกระบวนการกลุ่มในลักษณะ
วิพากษ์วิจารณ ์หรือประเมินผลการปฏิบติังานระหว่างบุคคลที่มีส่วนร่วมในการวิจยั  เพื่อปรบัปรุง
วิธีการปฏิบัติตามแนวคิดเดิมหรือวิธีการใหม่ ในการทบทวนและปรบัปรุงวางแผนปฏิบติัการใน
วงจรกระบวนการวิจยัในรอบหรือเกลียวต่อไป 

ในการศึกษาครัง้นี ้ผู ้วิจัยใชรู้ปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการผสานวิธี (Mixed Methods 
Action Research) กล่าวคือ เริ่มตน้ดว้ยการวิจยัเชิงคุณภาพและตามดว้ยการวิจยัเชิงปฏิบติัการ
ในการเก็บรวบรวมขอ้มลูเพื่อใหไ้ดผ้ลการวิจยัที่มีคณุภาพมากขึน้ โดยอาศยักระบวนการวิจยัตาม
แนวทางของ Kammis และ McTaggart (1988) มาปรบัใชใ้นการพฒันารูปแบบการส่งเสรมิการใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เนื่องจากเป็นการวิจัยที่ชัดเจนจากลักษณะของเกลียวที่ต่อเนื่องกัน 
ตัง้แต่การวางแผน การปรบัปรุงแผน การปฏิบติัตามแผนแบบยืดหยุ่น และการสะทอ้นผล ที่ผูร้ว่ม
วิจยัมีสว่นรว่มในทกุขัน้ตอนจนประสบผลส าเรจ็จึงหยุดเกลียววงรอบนัน้ 

ส่วนที ่5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ในการวิจัยครัง้นี ้ ผู ้วิจัยใชรู้ปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการผสานวิธี  เพื่อท าความเขา้ใจ

สถานการณ์การใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนข์องนักศึกษานอกระบบ ตามแนวทางของ Kammis 
และ McTaggart (1988) โดยในการด าเนินการตามเกลียววงรอบที่ ต่อเนื่องในช่วงของการ
ด าเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มี  4 ขั้นตอน ประกอบด้วย การวางแผนงาน 
(Planning) การลงมือปฏิบัติ (Action) การสังเกตผลการปฏิบัติงาน (Observation) และการ
สะทอ้นกลบัการปฏิบติังาน (Reflection) ผูว้ิจยัไดก้ าหนดกรอบแนวคิดเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการ
ด าเนินการวิจยั ดงันี ้
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1. ท าความเขา้ใจสถานการณ์การใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์ของนักศึกษานอก
ระบบ จ านวน 14 คน 

2. เสริมสรา้งและพัฒนาการใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชนข์องนักศึกษานอกระบบ 
ตามกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 4 ขั้นตอน คือ 1) การวางแผน (Planning) 2) การปฏิบัติ 
(Action) 3) การสงัเกต (Observation) และ 4) การสะทอ้นกลบัผลการปฏิบติั (Reflection) 

3. ศึกษาผลการพัฒนาการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบ
หลงัจากด าเนินการตามวงรอบการวิจยัเชิงปฏิบติัการ ดงัแสดงในภาพประกอบ 6 
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ภาพประกอบ 6 กรอบแนวคิดการวิจยั

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                

 

ระยะก่อน การวิจยัเชิงปฏิบตัิการผสานวิธี 

ศกึษาบรบิทชมุชน ไดพ้ืน้ท่ีวิจยั เป็นศนูยก์ารเรยีนรูต้  าบลแหง่หนึง่ในจงัหวดันครปฐม  
ดว้ยการสนทนาลุม่ การสมัภาษณเ์ชิงลกึเทคนิค A-I-C เพื่อ 
      - ท าความเขา้ใจสถานการณ ์
      - สภาพปัญหา 

กรอบแนวคิดการวิจยั 

ระยะการวิจยัเชิงปฏิบตัิการผสานวิธี วงรอบที่ 1 

1. ขัน้วางแผน (Planning-P) 
    - จากสถานการณแ์ละ 
สภาพปัญหาที่คน้พบ 

2. การปฏิบตัิ (Action-A) 
    - กิจกรรมที่สง่เสรมิการใช้
เวลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน ์

3. สงัเกตและประเมินการปฏิบตั ิ
(Observation-O) 
    - การมีสว่นรว่มในกิจกรรม 
 

4. ผลสะทอ้นการปฏิบตัิ 
(Reflection-R) 
    - อปุสรรคและปัญหาที่พบ 
    - แนวทางการพฒันาใหด้ียิ่งขึน้ 
 

ระยะการวิจยัเชิงปฏิบตัิการผสานวิธี วงรอบที่ 2 

1. ขัน้วางแผน (Planning-P) 
    - วางแผนสง่เสรมิการใชเ้วลาวา่ง  
ที่ยงัตอ้งปรบัปรุงจากวงรอบที่ 1 

2. การปฏิบตัิ (Action-A) 
    - กิจกรรมที่สง่เสรมิการใชเ้วลาวา่ง 
ใหเ้ป็นประโยชนเ์พิ่มเติม 

3. สงัเกตและประเมินการปฏิบตั ิ
(Observation-O) 
    - การมีสว่นรว่มในกิจกรรม 

4. ผลสะทอ้นการปฏิบตัิ (Reflection-R) 
    - อปุสรรคและปัญหาที่พบ 
    - แนวทางการพฒันาใหด้ียิ่งขึน้ 

รูปแบบการสง่เสรมิการใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชนข์องนกัศกึษานอกระบบ 



 

บทที ่3  
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี ้  เป็นการวิจัย เชิ งปฏิบั ติการผสานวิ ธี  (Mixed Methods Action 
Research) เพื่ อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบ  โดยมี
วิธีด าเนินการวิจยั ดงันี ้

สว่นที่ 1 พืน้ที่ด  าเนินการวิจยัและผูร้ว่มวิจยั 
สว่นที่ 2 ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั 
สว่นที่ 3 การเก็บรวบรวมขอ้มลูและเครื่องมือที่ใช ้
สว่นที่ 4 การวิเคราะหข์อ้มลู 
สว่นที่ 5 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของขอ้มลู 
สว่นที่ 6 การพิทกัษส์ิทธิ์และจรรยาบรรณในการวิจยั 

ส่วนที ่1 พืน้ทีด่ าเนินการวิจัยและผู้ร่วมวิจัย 
1.1 พืน้ทีด่ าเนินการวิจัย 

พืน้ที่ด  าเนินการวิจัยครัง้นี ้คือ ศูนยก์ารเรียนรูต้  าบลแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม ซึ่ง
เป็นชุมชนที่ประชากรในอดีตมีการสัญจรไปมาดว้ยเรือโยงในแม่น า้ท่าจีนและตามคลองต่าง ๆ 
และเป็นพืน้ที่ราบลุ่มมีน า้ใชต้ลอดทัง้ปี ประชาชนมีอาชีพในการท าการเกษตร โดยในต าบลแห่งนี ้
แบ่งออกเป็น 8 หมู่บา้น 1,871 หลงัคาเรือน มีประชากรรวมจ านวน 6,942 คน (ศนูยข์อ้มลูประเทศ
ไทย, 2562) ที่พบปัญหาการใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบใช้ไปในด้าน
ความสุขส่วนตัวและการพักผ่อนมากกว่าการน าไปพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองและผู้อ่ืน  ที่อาจ
ส่งผลกระทบกับตัวนักศึกษานอกระบบ ครอบครวั ชุมชนและสงัคมผูว้ิจัยจึงมีแนวความคิดที่จะ
สรา้งและพฒันารูปแบบการส่งเสริมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์เพื่อแกปั้ญหาการใช้เวลาว่าง
อย่างเหมาะสมของนกัศกึษานอกระบบตามบรบิทของสงัคมในจงัหวดั ดว้ยการวิจยัเชิงปฏิบติัการ
ผสานวิธี นอกจากนีใ้นศูนยก์ารเรียนรูต้  าบลแห่งนีย้ังมีสถานพินิจคุ้มครองเด็กบา้นมุทิตา บ้าน
อเุบกขา โรงพยาบาลตุลาการ มีสถานที่ฝึกอบรมเยาวชน และมีประชากรนักศึกษานอกระบบใน
อ าเภอพทุธมณฑลจ านวนมากกว่า 400 คน ที่ลงทะเบียนเรียนในระดบัพืน้ฐาน จึงท าใหเ้ป็นพืน้ที่ที่
เหมาะสมท าการวิจยัใหเ้กิดการพฒันานกัศกึษานอกระบบในพืน้ที่และนกัศึกษานอกระบบในศนูย์
ฝึกอบรม 
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1.2 ผู้ร่วมวิจัย 
ผู้ร่วมวิจัยและเป็นผู้ให้ข้อมูลหลักในการศึกษาครั้งนี ้ เป็นนักศึ กษานอกระบบ 

ระดับชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย ที่ก าลงัศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2562 ในศนูยก์ารเรียนรูต้  าบลแห่ง
หนึ่งในจังหวดันครปฐม จ านวน 14 คน ที่ครูศูนยก์ารเรียนรูชุ้มชนส่งรายชื่อใหแ้ละนักศึกษานอก
ระบบมีความสมัครใจเข้าร่วมการวิจัยและสามารถเข้าร่วมกิจกรรมวิจัยตั้งแต่เริ่ มตน้จนสิน้สุด
กระบวนการวิจัย (จากนักศึกษานอกระบบที่มีรายชื่อสมัครเรียน 40 คน มาเรียนจริง 18 คน และ
เขา้มาใหข้อ้มูล 12 คนในตอนแรก เมื่อไดส้ถานการณเ์บือ้งตน้ขอออกจากโครงการ 2 คน จากนัน้
มาขอเขา้รว่มกิจกรรมเพิ่มอีก 4 คน รว่มเป็น 14 คนอยู่จนจบกระบวนการวิจยั) 

นอกจากนี ้ยังมีผู ้ที่ เก่ียวข้องกับนักศึกษานอกระบบที่ เป็นผู้ให้ข้อมูลรอง ได้แก่ 
ผู ้บริหาร และครูของศูนย์การศึกษานอกระบบจ านวน 8 คน ที่มีส่วนเก่ียวข้องในการให้ข้อมูล
สถานการณก์ารใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์และมีสว่นในการสะทอ้นผลการเปลี่ยนแปลงจากการ
เขา้รว่มกิจกรรมของนกัศกึษานอกระบบ 

ส่วนที ่2 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
2.1 ก่อนด าเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการ   

ก่อนด าเนินการวิจยัเชิงปฏิบติัการ ผูว้ิจยัท าการศกึษาสถานการณท์ี่เก่ียวขอ้งกบัการ
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบ โดยท าการศึกษาทั้งเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ โดยเริ่มจากการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน ์เพื่อท าความเขา้ใจการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนอ์ย่างลึกซึง้ และเพื่อเป็นแนวทางใน
การลงสนามวิจัย จากนัน้ผูว้ิจัยลงพืน้ที่ศูนยก์ารศึกษานอกระบบ และศูนยก์ารเรียนรูต้  าบล เพื่อ
ท าการศึกษาสถานการณท์ี่เก่ียวขอ้งกบัการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์โดยท าการสมัภาษณเ์ชิง
ลึก และสนทนากลุ่มกับผูท้ี่เก่ียวขอ้ง ทัง้นักศึกษานอกระบบ ผูบ้ริหาร และครู ดว้ยเทคนิค A-I-C 
เพื่อท าความเขา้ใจสถานการณ์ รวมถึงปัญหาการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนข์องนักศึกษานอก
ระบบ 

นอกจากนี ้ผูว้ิจัยไดท้ าการศึกษาสถานการณ์การใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนข์อง
นักศึกษานอกระบบ โดยใชเ้ครื่องมือเชิงปริมาณ คือ แบบวัดพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ ที่สะท้อนองค์ประกอบการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้าน
ปรมิาณของพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์ดา้นความเขม้ขน้ของพฤติกรรมการใชเ้วลา
ว่างใหเ้ป็นประโยชน ์และดา้นคุณภาพของพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์เพื่อน าผล
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จากการวิเคราะหส์ถานการณท์ัง้ในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณไปใชใ้นการวางแผน และก าหนด
กิจกรรม ในช่วงก่อนการวิจยัเชิงปฏิบติัการต่อไป 

2.2 ช่วงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  
ในช่วงของการวิจยัเชิงปฏิบติัการ ผูว้ิจยัด าเนินการดงันี ้

1. คัดเลือกผูร้่วมวิจัยที่สมัครใจ และสามารถเป็นผูร้่วมวิจัยไดต้ลอดระยะเวลา
ของการด าเนินการวิจยักลุ่มใหข้อ้มูลครัง้แรก 12 คน เหลือสมัครใจเขา้ร่วม 10 คน และมาขอเขา้
รว่มวิจยัเพิ่มอีก 4 คน รวมสมคัรใจเขา้ร่วม 14 คนจากนกัศกึษาทัง้หมดที่มาเรียนจรงิ 18 คน จากที่
ลงทะเบียนเรียน 40 คน  

2. ผูว้ิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์สถานการณ์การใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์
ของนักศึกษานอกระบบ เพื่อสะทอ้นภาพการใชเ้วลาว่างของนกัศึกษานอกระบบและสถานการณ์
ปัญหา อันน าไปสู่การวางแผน และก าหนดกิจกรรมการแกปั้ญหาและส่งเสริมการใชเ้วลาว่างให้
เป็นประโยชนต่์อไป 

3. ด าเนินการวิจยัเชิงปฏิบติัการ ดงัต่อไปนี ้
3.1 ขั้นวางแผน เป็นขั้นตอนที่ผู ้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยร่วมกันวางแผนการ

ด าเนินการส่งเสริมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์โดยเริ่มจากก าหนดประเด็นความตอ้งการใน
การส่งเสรมิการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์จากผลการศึกษาสถานการณจ์ากทัง้เชิงคณุภาพและ
เชิงปริมาณ ก าหนดสิ่งที่ตอ้งการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงที่คาดหวงั และก าหนดกิจกรรมกิจกรรม
ที่น าไปสูก่ารเปลี่ยนแปลง พรอ้มวิธีการด าเนินกิจกรรม  

ผูว้ิจยัก าหนดประเด็นที่ตอ้งการพัฒนา ดังนี ้1) ความรูค้วามเขา้ใจที่ถูกตอ้ง
เก่ียวกับการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน  ์2) พัฒนาการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง 3) พัฒนา
แรงจูงใจในการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์และ 4) ไดร้บัการสง่เสรมิการสนบัสนุนทางสงัคม โดย
แต่ละประเด็นมีการเปลี่ยนแปลงที่คาดหวงัและกิจกรรมที่ด  าเนินการ ดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 



  66 

ตาราง 1 การวางแผนกิจกรรมเพื่อน าไปสูก่ารเปลี่ยนแปลงที่คาดหวงั 

การเปลี่ยนแปลงที่คาดหวงั กิจกรรม 
- มีความเขา้การใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนม์ากขึน้ 
- มีพฤตกิรรมการใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชนเ์พิ่มขึน้
จากก่อนท ากจิกรรม 

กิจกรรมเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจการใชเ้วลาวา่ง
ใหเ้ป็นประโยชน ์

- มีการรบัรูค้วามสามารถของตนเองมากขึน้ 
- มีพฤติกรรมการใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชนม์ากขึน้ 
(ดา้นปรมิาณ ดา้นความเขม้ขน้ และดา้นคณุภาพ) 

กิจกรรมเสรมิสรา้งการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง 

- เกิดแรงจงูใจการใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน ์
- มีพฤติกรรมการใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชนม์ากขึน้ 

)ดา้นปรมิาณ ดา้นความเขม้ขน้ และดา้นคณุภาพ(  

กิจกรรมเสรมิสรา้งแรงจงูใจในการใชเ้วลาว่าง 
ใหเ้ป็นประโยชน ์

- ไดร้บัการสนบัสนนุทางสงัคมมากขึน้ 
- มีพฤตกิรรมการใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชนม์ากขึน้

)ดา้นความเขม้ขน้ และดา้นคณุภาพดา้นปรมิาณ (  

กิจกรรมจากการเรียนรูสู้่การลงมอืปฏิบตัิ 
กิจกรรมเสรมิสรา้งความเขา้ใจการสนบัสนนุ 
ทางสงัคม: บทเรียนจากการลงมอืปฏิบตัิ 

 
3.2 ขั้นการปฏิบัติการและสังเกต เป็นขั้นตอนที่ผู ้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยเริ่ม

ปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้ด้วยกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน ์
ในขณะที่ลงมือปฏิบติักิจกรรมผูว้ิจัยและผูร้่วมวิจัยไดท้ าการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษานอก
ระบบที่เก่ียวขอ้งกบัการสง่เสรมิการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์รวมถึงบรบิทอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง เช่น 
การมีสว่นร่วมของผูร้่วมวิจยั การแสดงออกซึ่งความคิด ความเชื่อ ความรูส้กึ รวมถึงพฤติกรรม โดย
การศกึษาครัง้นี ้ด  าเนินการ 2 วงรอบ ดงันี ้

วงรอบที่ 1 กิจกรรมเสริมสรา้งความรูค้วามเขา้ใจการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็น
ประโยชน ์กิจกรรมเสริมสรา้งการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง กิจกรรมเสริมสรา้งแรงจูงใจในการ
ใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์และวงรอบที่ 2 กิจกรรมจากการเรียนรูสู้ก่ารลงมือปฏิบติั และกิจกรรม
เสรมิสรา้งความเขา้ใจการสนบัสนนุทางสงัคม: บทเรียนจากการลงมือปฏิบติั 

3.3 ขั้นการสะท้อนผลจากการปฏิบัติ เป็นการสะท้อนทั้งระดับบุคคลและ
ระดับกลุ่ม ดว้ยเทคนิคการสะทอ้นผลหลงัการปฏิบติั (After action review) ดว้ยการจดัการระดม
ความคิดทันทีที่เสร็จกิจกรรม และกระตุ้นให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมวิเคราะห์เก่ียวกับเป้าหมายของ
กิจกรรม ส าเรจ็หรือไม่ส  าเรจ็เพราะเหตใุด สิ่งที่ไดเ้รียนรูม้ีประโยชนแ์ละน าไปประยุกตใ์ชไ้ดอ้ย่างไร 
และมีขอ้เสนอแนะอย่างไร เพื่อน าไปสูก่ารวางแผนกิจกรรมในวงรอบต่อไป 
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เมื่อเสร็จสิน้วงรอบของการวิจัยที่ผูว้ิจัยและผูร้่วมวิจัยสะทอ้นผลว่าเกิดผลการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแลว้ตามแนวทางส่งเสริมพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนข์อง
นักศึกษานอกระบบที่เหมาะสม ผูว้ิจัยจึงไดยุ้ติการท ากิจกรรมในการวิจัยเชิงปฏิบติัการผสานวิธี 
จากนั้นผู้วิจัยจึงด าเนินการสังเคราะห์รูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชนข์องนกัศกึษานอกระบบ 

4. การสงัเคราะหรู์ปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์
โดยท าการสงัเคราะหโ์ดย ผูว้ิจยัด าเนินการดงันี ้ 

4.1 วิเคราะห์กิจกรรมที่ด  าเนินการแล้วประสบความส าเร็จ และผลของ
กิจกรรม เพื่อน ามาสงัเคราะหรู์ปแบบการสง่เสรมิพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์  

4.2 สงัเคราะหผ์ลการเปลี่ยนแปลงจากการด าเนินกิจกรรมทัง้ 2 วงรอบ โดย
เชื่อมโยงกบักระบวนการส่งเสริมพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์และองคป์ระกอบของ
พฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์3 ดา้น ทัง้ ดา้นปรมิาณของพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างให้
เป็นประโยชน ์ดา้นความเขม้ขน้ของพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์และดา้นคุณภาพ
ของพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์ 

4.3 สังเคราะห์เป็นรูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบ ที่ เป็นผลมาจากความสัมพันธ์ของกระบวนการส่งเสริม
พฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์ผลลพัธ์การเปลี่ยนแปลง และองคป์ระกอบของการใช้
เวลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์

ส่วนที ่3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและเคร่ืองมือทีใ่ช้ 
3.1 แนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูล  

การเก็บรวบรวมขอ้มลูในการวิจยัครัง้นี ้เป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบผสานวิธี โดย
อาศัยการเก็บขอ้มูลทัง้เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เพื่อส่งเสริมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์
ของนกัศึกษานอกระบบ ซึ่งเป็นการส่งเสริมทัง้ดา้นความรูค้วามเขา้ใจ การรบัรูค้วามสามารถของ
ตนเอง การเสรมิสรา้งแรงจงูใจ และการสนบัสนุนทางสงัคม เพื่อน าไปสูก่ารมีพฤติกรรมการใชเ้วลา
ว่างใหเ้ป็นประโยชนข์องนกัศึกษานอกระบบ ผูว้ิจยัใชก้ารเก็บขอ้มลูหลากหลายวิธีเพื่อใหไ้ดข้อ้มลู
ที่ครอบคลมุประเด็นที่ศกึษา ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้
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ตาราง 2 แนวทางการเก็บรวบรวมขอ้มลูการวิจยั 

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั เทคนิคที่ใช ้ เครื่องมือในการเก็บขอ้มลู 
1. เพื่อท าความเขา้ใจสถานการณ์
การใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์
ของนกัศกึษานอกระบบ 

- การสมัภาษณเ์ชิงลกึ 
- การสนทนากลุม่ 
- เทคนิค A-I-C  
- การสงัเกต 
- การท าแบบวดัพฤติกรรม 
การใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์
ดว้ยตนเอง 

- แนวค าถามการสมัภาษณ ์
- แนวค าถามการสนทนากลุ่ม 
- แนวค าถามของเทคนคิ A-I-C 
- แนวทางการสงัเกต เช่น  
บรบิทแวดลอ้ม พฤตกิรรม 
ของนกัศกึษานอกระบบ 
- แบบวดัพฤติกรรมการใชเ้วลาวา่ง
ใหเ้ป็นประโยชน ์

2. เพื่อศกึษาผลการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมการใชเ้วลาว่าง 
ใหเ้ป็นประโยชนข์องนกัศกึษา 
นอกระบบ 

- การสมัภาษณเ์ชิงลกึ 
- การสะทอ้นผลการปฏิบตั ิ
- การสงัเกต 
- การบนัทึกประจ าวนั 
-เครื่องมือเชิงปรมิาณ 
เป็นการตอบแบบวดัพฤติกรรม
การใชเ้วลาวา่ง 
ใหเ้ป็นประโยชน ์

- แนวค าถามการสมัภาษณ ์
- แนวค าถามการสะทอ้นผล 
การปฏิบตั ิ
- แนวทางการสงัเกต เช่น  
บรบิทแวดลอ้ม พฤตกิรรม 
ของนกัศกึษานอกระบบ 
หลงัท ากิจกรรม 
- ประเด็นการบนัทึกประจ าวนั 
- แบบวดัพฤติกรรมการใชเ้วลาวา่ง
ใหเ้ป็นประโยชน ์

3. เพื่อพฒันารูปแบบการส่งเสรมิ
การใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์
ของนกัศกึษานอกระบบ 

- การสมัภาษณเ์ชิงลกึ 
- การสะทอ้นผลการปฏิบตั ิ
- การสงัเกต 

- แนวค าถามการสมัภาษณ ์
- แนวค าถามการสะทอ้นผล 
การปฏิบตั ิ
- แนวทางการสงัเกต เช่น  
บรบิทแวดลอ้ม พฤตกิรรม 
ของนกัศกึษานอกระบบ 
ขณะที่ท ากจิกรรม 
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3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การศึกษาครัง้นี ้อาศัยเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งเครื่องมือเชิงคุณภาพ

และเชิงปริมาณ เพื่ออธิบายรายละเอียดของพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ใน 3 ดา้น 
ดงันี ้

1. ดา้นปรมิาณของพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์หมายถึง ปริมาณ
เวลาหรือความถ่ีของการกระท ากิจกรรมในชั้นเรียน นอกเวลาเรียน และกิจวัตรประจ าวัน ที่เป็น
ประโยชนแ์ละที่ไม่เป็นประโยชน ์

2. ด้านความเข้มข้นของพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ หมายถึง 
ปริมาณที่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างถูกต้องโดยไม่ส่งผลเสียต่อตนเองและผู้อ่ืนจากการกระท า
กิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงเวลาว่างนัน้ 

3. ดา้นคณุภาพของการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์หมายถึง คณุภาพของผลที่
เกิดขึน้จากการท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่างที่ครอบคลุมทัง้ต่อตนเองในดา้นสุขภาพร่างกาย จิตใจ 
อารมณ ์เศรษฐกิจ และสงัคมของตนเอง รวมถึงประโยชนท์ี่เกิดขึน้กบัผูร้บัประโยชนข์องการกระท า
กิจกรรมในยามว่างนัน้ ว่าเป็นประโยชนท์างตรงหรือทางออ้มต่อเพื่อน ครอบครวั โรงเรียน ชุมชน 
และสงัคม 

โดยเครื่องมือเชิงคุณภาพ ไดแ้ก่ แนวค าถามการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนา
กลุ่ม เก่ียวกับสถานการณก์ารใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์แนวทางของเทคนิค A-I-C ในการระบุ
ประเด็นปัญหาที่ตอ้งการพฒันา แนวค าถามส าหรบัการสะทอ้นผลการปฏิบติั 

ส าหรบัเครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ แบบวัดพฤติกรรมการใช้
เวลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์โดยใชร้ะยะวดัก่อน-หลงัการเขา้รว่มกิจกรรม ซึ่งเครื่องมือวดัเชิงปรมิาณ
มรีายละเอียดดงัต่อไปนี ้

แบบวัดพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน ์
การวดัพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนใ์นครัง้นี ้ผูว้ิจัยพัฒนาแบบวัด

พฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์ที่สรา้งขอ้ค าถามขึน้ตามแนวคิดการใชเ้วลาว่างของ 
Godbey และ Parker (1975) ร่วมกับการปรบัปรุงแบบวัดการใชเ้วลาว่างของ วิพงษ์ชัย รอ้งขัน
แกว้ (2557) และแบบวดัการใชเ้วลาว่างของ อภินนัท ์สิริรตันจิตต ์(2558) โดยปรบัปรุงแบบวดัใหม้ี
ความสอดคลอ้งกับบริบทและกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ผูว้ิจัยไดส้งัเคราะหต์ัวแปรและองคป์ระกอบ
การวัดจากแนวคิดทฤษฎีของพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างในกิจกรรมการเรียน กิจกรรมพักผ่อน 
กิจกรรมสุขภาพ และกิจกรรมปฏิสมัพันธ์ เป็นบริบทเนือ้หาของพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างที่อิสระ
จากการงานประจ าตามความหมายของการใชเ้วลาว่างของ Godbey และ Parker (1975) และ
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องค์ประกอบการวัดที่ไดจ้ากการศึกษาบริบทและสถานการณ์การใชเ้วลาว่างให้ เป็นประโยชน ์
ประกอบดว้ย 3 ดา้น คือ ดา้นปริมาณของการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ ดา้นความเขม้ขน้ของ
การใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์และดา้นคณุภาพของการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ มีลกัษณะ
แบบวัดเป็นแบบมาตรประมาณค่า 6 ระดับ จาก “จริงที่สุด” ให ้6 คะแนน ถึง “ไม่จริงเลย” ให ้1 
คะแนน รวมจ านวน 36 ขอ้ พิสยัตัง้แต่ 12-72 คะแนน โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนทัง้ทางบวกและ
ทางลบ และข้อมูลเชิงคุณภาพประกอบ ที่ได้จากการสัมภาษณ์ การสังเกต และสมุดบันทึก
ประจ าวนัของนกัศกึษา 

การหาคุณภาพของแบบวัดพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
ขัน้ตอนการหาคุณภาพของแบบวัดพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์

ได้แก่ การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาพฤติกรรมศาสตรแ์ละ
การศึกษารวม 5 ท่าน ด้วยค่าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่สอดคล้องกันระหว่างข้อค าถาม 
นิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปรในการวิจัย (Item-objective congruence index: IOC) ผลการ
พิจารณาค่า IOC และพิจารณาปรบัแกต้ามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชี่ยวชาญ รวมแลว้มีขอ้ค าถามที่คง
อยู่ จ านวน 45 ขอ้ จากนัน้น าไปทดลองใชเ้พื่อหาคณุภาพรายขอ้ของแบบวดั ดว้ยการหาค่าอ านาจ
จ าแนกรายขอ้ (Item discrimination) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายขอ้กับ
คะแนนรวมของแบบวดัทัง้ฉบบัที่ไม่รวมขอ้นัน้ พบว่า มีขอ้ไม่ผ่านเกณฑค่์าอ านาจจ าแนก จ านวน 
9 ขอ้ จึงไดพ้ิจารณาตดัขอ้ค าถามทิง้ไป คงเหลือขอ้ค าถามจ านวน 36 ขอ้ เมื่อท าการวิเคราะหอี์ก
ครัง้ พบว่า มีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวมของแบบวดัทัง้ฉบบัที่
ไม่รวมขอ้นัน้ มีค่าอยู่ระหว่าง 0.210 - 0.794 และมีความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบวดั โดยการ

หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s 𝛼 –Coefficient) เท่ากับ 0.950 แสดงว่า 
แบบวดัที่พฒันาขึน้นีม้ีคณุภาพดา้นความสอดคลอ้งภายในอยู่ในระดบัที่ยอมรบัได ้ 
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ตัวอย่างค าถาม  
 

ข้อความ 
จริง
ทีสุ่ด 

จริง ค่อนข้าง 
จริง 

ค่อนข้าง 
ไม่จริง 

ไม่
จริง 

ไม่จริง
เลย 

ปริมาณของพฤติกรรมการใช้เวลาว่าง 
000 ฉนัท างานบา้น เช่น ซกัรีดเสือ้ผา้ ท าความ
สะอาดบา้น ฯลฯ เป็นประจ าเมื่อมีเวลาวา่ง 

 
……… 

 
……… 

 
……… 

 
……... 

 
…....... 

 
…...... 

ความเข้มข้นของพฤติกรรมการใช้เวลาว่าง 
000 ฉนัใชเ้วลาว่างท ากจิกรรมจนส าเรจ็จงึท าให้
ฉนัรบัรูว้่าการใชเ้วลาว่างที่เป็นประโยชนส่์งผล 
ต่อการด าเนินชีวติที่ดี 

 
……… 

 
……… 

 
……… 

 
……... 

 
…....... 

 
…...... 

คณุภาพของพฤติกรรมการใช้เวลาว่าง 
000 ฉนัท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน ์
ต่อตนเองและมกัจะชวนคนอื่นรว่มกนัท าดว้ย
เพื่อใหเ้กิดประโยชนต์่อส่วนรวม 

 
……… 

 
……… 

 
……… 

 
……... 

 
…....... 

 
…...... 

 

ส่วนที ่4 การวิเคราะหข์้อมูล 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัด าเนินการวิเคราะหข์อ้มลูตามขัน้ตอนของการศกึษา ดงันี ้

4.1 ท าความเขา้ใจสถานการณ์การใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ของนักศึกษานอก
ระบบ เมื่อผูว้ิจัยด าเนินการเก็บขอ้มูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณแลว้ ด าเนินการวิเคราะห์
ขอ้มลูดงันี ้

4.1.1 ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ผูว้ิจัยท าการวิเคราะหข์อ้มูลเชิงคุณภาพที่ไดจ้ากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม และจากการสังเกต ผู้ร่วมวิจัยและผู้ให้ข้อมูลรอง ด้วยการ
วิเคราะหเ์นือ้หา โดยผูว้ิจัยท าการจัดกลุ่มจัดประเภทของขอ้มูล ลงรหัสขอ้มูล จากนั้นหาขอ้สรุป 
ตีความ และตรวจสอบความถกูตอ้งตรงประเมินของผลการวิจยั 

4.1.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบวัด
พฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์ดว้ยสถิติบรรยาย ไดแ้ก่ หาค่าเฉลี่ย และค่ารอ้ยละ  

4.2 การปฏิบติัการตามวงจรของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ประกอบดว้ย การวางแผน 
การลงมือปฏิบติั การสะทอ้นผลการปฏิบติัในแต่ละวงรอบของกิจกรรม ผูว้ิจัยวิเคราะหข์อ้มูลที่ได้
จากการสงัเกต การจดบนัทกึ และการสมัภาษณข์องผูว้ิจยั ดว้ยการวิเคราะหเ์นือ้หา เพื่อหาขอ้สรุป
ของผลการวิจยั ตีความ และตรวจสอบความถกูตอ้งตรงประเด็นของผลการวิจยั 
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4.3 การศึกษาผลลพัธ์การเปลี่ยนแปลง ผูว้ิจัยท าการวิเคราะหข์อ้มูลทัง้เชิงคณุภาพ
และเชิงปริมาณ โดยในเชิงคุณภาพวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื ้อหา และเชิงปริมาณ 
วิเคราะหข์อ้มลูดว้ยสถิติบรรยาย และสถิติทดสอบค่า t (Dependent t-test) 

4.4 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของการให้รหัสข้อมูล  โดยผู้วิจัยได้ท าการ
ตรวจสอบความเชื่อถือของการใหร้หสัขอ้มลู เพื่อใหแ้น่ใจว่าการใหร้หสัขอ้มลูของผูว้ิจยันัน้มีความ
เขา้ใจตรงกันกับผูอ่ื้น ซึ่งผูว้ิจัยตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือไดข้องขอ้มูลด้วยผูเ้ชี่ยวชาญ 
(Peer debriefing) ไดแ้ก่ อาจารยท์ี่ปรกึษา และเพื่อนนกัวิจยั 

ส่วนที ่5 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
การศึกษาครั้งนี ้ ผู ้วิจัยท าการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลโดยอาศัยการ

ตรวจสอบ 2 วิธี ไดแ้ก่ 1) การตรวจสอบดว้ยวิธีการสามเสา้ (Triangulation) และ 2) การใหส้มาชิก
ตรวจสอบขอ้มลู (Member checking) โดยผูว้ิจยัด าเนินการดงันี ้

1. การตรวจสอบดว้ยวิธีการสามเสา้ (Triangulation) ผูว้ิจัยท าการตรวจสอบความ
น่าเชื่อถือของขอ้มลูดว้ยวิธีการตรวจสอบแบบสามเสา้ โดยใชก้ารเก็บรวบรวมขอ้มลูมากกว่า 1 วิธี 
ไดแ้ก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม และการสงัเกต โดยผูว้ิจัยไดน้ าขอ้มูลจากการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีการที่หลากหลายนี ้มาตรวจสอบความถูกตอ้งที่ใกลเ้คียงกับความเป็นจริง 
และใชแ้หลง่ขอ้มลูมากกว่า 1 แหลง่ ไดแ้ก่ การเก็บรวบรวมขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลูทัง้จากผูร้่วมวิจยั
สมาชิกในชุมชน และผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งกบัผูร้่วมวิจยั เพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือของขอ้มลู โดย
ผูว้ิจยัด าเนินการสอบถามและสมัภาษณ ์

2. การให้สมาชิกตรวจสอบข้อมูล (Member checking) การให้สมาชิกและผู้ให้
ขอ้มลูตรวจสอบในขณะใหข้อ้มลู โดยผูว้ิจยัท าการสะทอ้นผลของขอ้มลูไปยงัผูร้ว่มวิจยั 

ส่วนที ่6 การพิทักษสิ์ทธิ์และจรรยาบรรณในการวิจัย 
การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการเก็บขอ้มูลจากนักศึกษาสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ซึ่งเป็นการทดลองในมนุษย ์ดงันัน้  เพื่อเป็นการพิทกัษ์สิทธิ์ของ
ผูเ้ขา้ร่วมวิจัย จึงท าเรื่องขออนุมัติโครงการวิจัยต่อคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย ์ของสถาบนัยุทธศาสตรท์างปัญญาและวิจยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยไดร้บัการ
พิจารณารับรองโครงการวิจัยเลขที่  SWUEC-G-215/2562 รวมถึงท าหนังสือยินยอมเข้าร่วม
โครงการที่ลงนามโดยผู้ปกครองหรือครู พรอ้มอธิบายการวิจัยให้นักศึกษาทุกคนทราบ เพื่อให้
มั่นใจว่านกัศึกษามีความเขา้ใจอย่างแทจ้ริง และในการเขา้ร่วมโครงการวิจัยนี ้นักศึกษาสามารถ
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บอกเลิกการเขา้รว่มโครงการเมื่อไรก็ได ้แมว้่าโครงการจะยงัไม่สิน้สดุก็ตาม และผูว้ิจยัตอ้งชีแ้จงให้
นกัศึกษามั่นใจว่า การบอกเลิกการร่วมโครงการวิจัยไม่มีผลกระทบต่อผลการเรียนหรือดา้นอ่ืน ๆ 
นอกจากนี ้นกัศกึษาตอ้งไดร้บัทราบว่าขอ้มลูที่ไดท้ัง้หมดจะเป็นความลบั โดยในการน าเสนอขอ้มลู
ที่ได้จากการวิจัยจะเป็นการสรุปในภาพรวมเท่านั้น จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลรายบุคคล และ
ภายหลงัสิน้สุดการวิจยั นักศึกษาในกลุ่มควบคุมจะไดร้บัโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการใชเ้วลา
ว่างใหเ้ป็นประโยชนเ์ช่นเดียวกับกลุ่มทดลอง เพื่อให้นักศึกษาในกลุ่มควบคุมได้รบัความรูแ้ละ
ทกัษะเช่นเดียวกนั 



 

บทที ่4  
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการผสานวิธี (Mixed Methods Action Research-MMAR) ครัง้นี ้มี
วัตถุประสงคเ์พื่อท าความเขา้ใจสถานการณ์การใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนข์องนักศึกษานอก
ระบบ เพื่อพฒันารูปแบบการส่งเสริมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนข์องนกัศกึษานอกระบบ และ 
เพื่อศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนข์องนักศึกษานอกระบบ  
ด าเนินการวิจัยโดยเนน้การมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการของผูร้่วมวิจัย ซึ่งเป็นนักศึกษานอกระบบ
ของศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ใน
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลครัง้นี ้ผูว้ิจัยแบ่งการน าเสนอตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่  1 บริบทพื ้นที่ด  าเนินการวิจัยและผู้ร่วมวิจัย  ส่วนที่  2 
สถานการณก์ารใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนข์องนกัศึกษานอกระบบ ส่วนที่ 3 ผลการเปลี่ยนแปลง
การส่งเสริมพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนข์องนักศึกษานอกระบบ และส่วนที่ 4 การ
สรา้งและพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน ์ดังรายละเอียด
ต่อไปนี ้

สว่นที่ 1 บรบิทพืน้ที่ด  าเนินการวิจยัและผูร้ว่มวิจยั 
1. บรบิทของผูร้ว่มวิจยั 

ส่วนที่ 2 สถานการณ์การใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนข์องนักศึกษานอกระบบก่อน
การพฒันา 

2.1 ความหมายของการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนข์องนกัศกึษานอกระบบ 
2.2 สถานการณปั์ญหาการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนข์องนกัศึกษานอกระบบ 
2.3 ความตอ้งการในการพัฒนาพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ของ

นกัศกึษานอกระบบ 
ส่วนที่ 3  ผลการเปลี่ยนแปลงการส่งเสริมพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์

ของนกัศกึษานอกระบบ 
3.1 ผลการเปลี่ยนแปลงดา้นปรมิาณของการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์
3.2 ผลการเปลี่ยนแปลงดา้นความเขม้ขน้ของการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์
3.3 ผลการเปลี่ยนแปลงดา้นคณุภาพของการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์

ส่วนที่ 4 การสรา้งและพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็น
ประโยชนข์องนกัศกึษานอกระบบ 
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4.1 กระบวนการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชนข์องนกัศกึษานอกระบบ 

4.2 ผลการสังเคราะห์รูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชนข์องนกัศกึษานอกระบบ 

ส่วนที ่1 บริบทพืน้ทีด่ าเนินการวิจัยและผู้ร่วมวิจัย 
การด าเนินการวิจัยครั้งนี ้ ผู ้วิจัยด าเนินการในพื ้นที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวัดนครปฐม และบริบทการเรียนรูชุ้มชน
ของนกัศึกษานอกระบบ ผูว้ิจยัน าเสนอบริบทของพืน้ที่ด  าเนินการวิจยัและผูร้่วมวิจยั เพื่อแสดงให้
เห็นถึงบรบิทและโครงสรา้งที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการวิจยั ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้

1.1 ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ร่วมวิจัย 
การศึกษาครัง้นี ้ผูว้ิจัยก าหนดผูร้่วมวิจัยเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ผูร้่วมวิจัย ไดแ้ก่ 

นกัศึกษานอกระบบ ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย ซึ่งเป็นผูร้ว่มวิจยัหลกัในการศกึษาครัง้นี ้และ
กลุ่มที่  2 ผู้ให้ข้อมูลรอง ได้แก่ ผู ้บริหารและครู ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศัยอ าเภอพุทธมณฑล ซึ่งเป็นผูใ้หข้อ้มูลที่เก่ียวขอ้งกับการศึกษาครัง้นี ้ขอ้มูลพืน้ฐานของผู้
รว่มวิจยัจากการสนทนากลุม่ดว้ยเทคนิค A-I-C ก่อนการด าเนินการวิจยั  ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้

กลุ่มที่  1 นักศึกษานอกระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 14 คน เป็น
ผูส้มคัรใจเป็นผูร้ว่มวิจยัตัง้แต่เริ่มตน้จนสิน้สดุกระบวนการวิจยั มีรายละเอียดดงันี ้

ตาราง 3 ขอ้มลูพืน้ฐานของผูร้ว่มวิจยั 

ล าดบั นามสมมตุิ อายุ อาชีพ สถานภาพ การใชเ้วลาว่างของผูร้ว่มวิจยั 

1 นางสาว 
องัเปา 

19 รบัจา้ง 
ผูช้่วย QC 

โสด 1. แบ่งเบาภาระครอบครวั - ท างานบา้น 
2. หารายไดเ้สรมิ - ชว่ยแมข่ายของ 
3. พกัผ่อนหย่อนใจ - เล่นโทรศพัท ์ 
นอนเล่น เที่ยวรา้นเหลา้  

2 นางสาว 
ออ้มเอ๋ย 

19 ไม่ไดท้  างาน สมรส 1. แบ่งเบาภาระครอบครวั - ท างาน
บา้น เลีย้งลกู   
2. หารายไดเ้สรมิ - ขายของออนไลน ์
3. พกัผ่อนหย่อนใจ - เล่นโทรศพัท ์ 
นอนเล่น ไปเที่ยว  
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ตาราง 3 (ต่อ) 

ล าดบั นามสมมตุิ อายุ อาชีพ สถานภาพ การใชเ้วลาว่างของผูร้ว่มวิจยั 
3 นายตน้ไม ้ 34 รบัจา้ง 

ดแูลอพารท์เมน้ท ์
สมรส 1. แบ่งเบาภาระครอบครวั - ท างานบา้น 

2. พกัผ่อนหย่อนใจ - นอนเล่น  
เที่ยวหา้ง เล่นเกม อ่านการต์นู 
3. การเรียน - เรียนพีดกีรี ม.รามค าแหง 

4 นางสาว 
ปลาการต์นู 

25 รบัจา้ง 
แคทดี ้

สนามกอลฟ์ 

โสด 1. แบ่งเบาภาระครอบครวั - ท างาน
บา้นเลีย้งลกู  
2. พกัผ่อนหย่อนใจ - ออกก าลงักาย  
เล่นโทรศพัท ์ดทูีวี ไปเที่ยว 

5 นางสาวใบพดั 21 รบัจา้ง  
เสิรฟ์อาหาร 

โสด 1. แบ่งเบาภาระครอบครวั - ท างานบา้น
ไปบา้นพ่อแม่  
2. พกัผ่อนหย่อนใจ - เที่ยวหา้ง  
ไปสวนอาหาร เล่นโทรศพัท ์นอนเล่น  
ดหูนงัฟังเพลง  

6 นางสาวแคน 17 รบัจา้ง  
โรงเพาะเห็ด 

 

โสด 1. แบ่งเบาภาระครอบครวั - ท างานบา้น
ท ากบัขา้ว  
2. หารายไดเ้สรมิ - เอาของมาขาย 
3. พกัผ่อนหย่อนใจ - ออกก าลงักาย 
นอนเล่น ดหูนงัฟังเพลง  

7 นายปลายด ์ 27 รบัจา้ง  
ลกูจา้ง 
รา้นกาแฟ 

โสด 1. แบ่งเบาภาระครอบครวั - ท างานบา้น 
2. พกัผ่อนหย่อนใจ เช่น ไปเที่ยว  
เล่นโทรศพัท ์ดหูนงัฟังเพลง นอนเล่น  

8 นางสาว 
นิง้หน่อง 

17 รบัจา้ง  
โรงเพาะเห็ด 

โสด 1. แบ่งเบาภาระครอบครวั - ท างานบา้น 
2. หารายไดเ้สรมิ - ขายของเพื่อน
รว่มงาน 
3. พกัผ่อนหย่อนใจ - เล่นโทรศพัท ์ 
ออกก าลงักาย  

9 นางสาว 
ใบหยก 

20 รบัจา้ง 
รา้นอาหาร
เกาหลี 

โสด 1. แบ่งเบาภาระครอบครวั - ท างานบา้น 
3. พกัผ่อนหย่อนใจ - เล่นโทรศพัท ์ 
ดหูนงัฟังเพลง 



  77 

ตาราง 3 (ต่อ) 

ล าดบั นามสมมตุ ิ อาย ุ อาชีพ สถานภาพ การใชเ้วลาวา่งของผูร้ว่มวจิยั 

10 นางสาว 
แดรี่ควีน 

18 รบัจา้ง  
รา้นสะดวกซือ้ 

โสด 1. แบ่งเบาภาระครอบครวั - ท างานบา้น 
2. หารายไดเ้สรมิ - ชว่ยแมช่ายของ 
3. พกัผ่อนหย่อนใจ -เล่นกีตา้ร ์ 
ขบัรถเล่น ไปเที่ยว นอน ดหูนงัฟังเพลง 
เล่นเกม  

11 นางสาว 
รถเบ็นซ ์

18 รบัจา้ง  
เสรริฟ์อาหาร 

โสด 1. แบ่งเบาภาระครอบครวั - ท างานบา้น 
2. พกัผ่อนหย่อนใจ - นอนเล่น  
เล่นโทรศพัท ์เที่ยวกบัเพื่อน 

12 นางสาวผกับุง้ 18 ไม่ไดท้  างาน โสด 1. การเรียน - ท าการบา้น 
2. พกัผ่อนหย่อนใจ - อ่านหนงัสือ  
เล่นโทรศพัท ์ดหูนงัฟังเพลง ไปเที่ยว  

13 นายแม๊สซี ่ 25 รบัจา้ง  
ท างานเตน้ทร์ถ

มือสอง 

โสด 1. แบ่งเบาภาระครอบครวั - ท าอาหาร 
2. พกัผ่อนหย่อนใจ - ขบัรถเล่น   
อ่านหนงัสือ ดหูนงัฟังเพลง นอนเล่น 

14 นายอามมี่ 17 ไม่ท างาน โสด 1. พกัผ่อนหย่อนใจ - ขบัรถเล่น ดหูนงั 
ฟังเพลง นั่งเล่น ไปสงัสรรค ์เล่นโทรศพัท ์
หาอะไรกินกบัเพื่อน 

 
จากตาราง 3 แสดงขอ้มลูพืน้ฐานของผูร้่วมวิจยั จะเห็นไดว้่าผูร้่วมวิจยัที่คดัเลือกเขา้

มานั้น ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 17-34 ปี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรบัจา้ง เช่น เป็น
พนกังานรา้นอาหาร พนกังานรา้นสะดวกซือ้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลกูจา้งรายวนั นอกจากนีม้ีผูร้ว่มวิจยั
ที่ไม่ไดท้ างานจ านวน 3 คน สถานภาพส่วนใหญ่เป็นโสด ส าหรบัการใชเ้วลาว่างของผูร้่วมวิจยัแต่
ละคนมีลักษณะแตกต่างกัน และแต่ละคนใชเ้วลาว่างท ากิจกรรมที่หลากหลาย ไดแ้ก่ แบ่งเบา
ภาระช่วยเหลืองานครอบครวั เช่น ช่วยขายของ ช่วยเหลืองานบา้น เป็นตน้ ใชเ้วลาว่างพักผ่อน
และท ากิจกรรมส่วนตัว เช่น เล่นเกม อ่านหนังสือ สังสรรค ์เป็นตน้ รวมถึงใชเ้วลาในการทบทวน
การบา้น และหารายไดเ้สรมิบา้ง 

จะเห็นไดว้่าผูร้่วมวิจัยส่วนใหญ่ยังอยู่ในช่วงอายุที่เป็นวยัรุ่น คือ 17-25 ปี มีเพียง 1 
คนที่อยู่ในวัยผูใ้หญ่ คือ 34 ปี ซึ่งเป็นช่วงวัยที่ยังมีชีวิตที่ชอบความเป็นอิสระ และยังไม่ไดม้ีการ
วางแผนในชีวิตมากนกั และสว่นใหญ่มีสถานภาพโสด รูปแบบการใชเ้วลาว่างสว่นใหญ่ยงัเป็นการ
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ท ากิจกรรมส่วนตัวมากกว่าการช่วยเหลืองานของครอบครวั หรือการท ากิจกรรมที่สรา้งประโยชน์
ใหแ้ก่ตนเองและครอบครวั เช่น การฝึกทักษะทางอาชีพ การช่วยเหลือกิจการงานของครอบครวั 
การหารายไดเ้สริม เป็นตน้ กิจกรรมเหล่านีย้ังพบไดน้อ้ยในกลุ่มผูร้่วมวิจยั ดังนัน้ การส่งเสริมการ
ใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบจึงเป็นสิ่งจ าเป็น อันจะน าไปสู่การพัฒนา
ความสามารถ การฝึกทักษะ และความรูท้ี่จ  าเป็นส าหรบัการด าเนินชีวิต เพื่อต่อยอดไปสู่การ
ประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตในอนาคตอย่างมีคณุภาพ 

กลุ่มที่  2 ผู้บริหารและครู ประจ าศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศัยอ าเภอพุทธมณฑล จ านวน 8 คนซึ่งเป็นผูใ้หข้อ้มูลรองในการศึกษาครัง้นี ้ขอ้มูลพืน้ฐาน
ของผูใ้หข้อ้มลูรอง ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้

ตาราง 4 ขอ้มลูพืน้ฐานของผูใ้หข้อ้มลูรอง  

ล าดบั นามสมมติ อายุ ระดบัการศกึษา ต าแหน่งงาน 
ประสบการณ ์
การเป็นครูของ 
กศน. (ปี) 

1 นางสมศร ี 58 
ปรญิญาโท  
บรหิารการศกึษา 

ผูอ้  านวยการ 36 

2 นางสาวอรุณี 40 
ปรญิญาโท  
บรหิารการศกึษา 

ครู กศน.อ าเภอ 16 

3 นายสมหวงั 56 ป.บณัฑิตวิชาชีพครู ครู ศรช.คลองโยง 10 
4 นางสาวชนดัดา 32 ปรญิญตรี การตลาด ครู ศรช.คลองโยง 7 
5 นางสาววารนิ 27 ปรญิญาตรี ครุุศาสตร ์ ครู ศรช.สาลายา 5 
6 นางสาวธัญชนกิา 23 ปรญิญาตรี รฐัประศาสตร ์ ครู ศรช.สาลายา 2 

7 นางนงรกัษณ ์ 55 ปรญิญาตรี พละศกึษา 
ครู ศรช.คลอง
มหาสวสัด ์

20 

8 นางสาวขจีพร 51 ปรญิญาตรี พฒันาชมุชน ครู อาสา 15 
 

ผูใ้หข้อ้มูลรองในการศึกษาครัง้นี ้เป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งและใกลช้ิดกับการใชเ้วลาว่างให้
เป็นประโยชนข์องนกัศกึษานอกระบบ ประกอบดว้ย ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครูผูส้อนทัง้จากศนูย ์
กศน.อ าเภอ และครูผู้สอนที่อยู่ประจ าศูนย์การเรียนรู ้รวมถึงครูอาสาที่ไม่ใช่ครูประจ าศูนย์
การศึกษานอกระบบ จากขอ้มูลพืน้ฐานของผูใ้หข้อ้มูลรองโดยผูใ้หข้อ้มูลรองเขา้มามีส่วนร่วมใน
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การศึกษาครัง้นี ้คือ เป็นผูใ้หข้อ้มลูเก่ียวกับพฤติกรรมของนกัศึกษาในศนูยก์ารศึกษานอกระบบที่
เป็นผูร้ว่มวิจยั เพื่อสะทอ้นพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างของนกัศึกษา และเป็นขอ้มลูประกอบการวาง
แผนการท ากิจกรรมส่งเสริมการใช้เวลาว่างของนกัศึกษาไดส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมของแต่ละคน 
โดยบุคลากรทางการศึกษาแต่ละคนมีความใกลช้ิดและรบัรูพ้ฤติกรรมของผูร้่วมวิจัยเป็นอย่างดี 
รวมถึงมีสว่นรว่มในการสะทอ้นสถานการณก์ารใชเ้วลาว่างของนกัศกึษานอกระบบดว้ย 

ส่วนที ่2 สถานการณก์ารใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชนข์องนักศึกษานอกระบบก่อนการ
พัฒนา 

สถานการณ์การใชเ้วลาว่างของนักศึกษานอกระบบ เป็นการสะทอ้นสถานการณ์หรือ
เหตกุารณข์องการใชเ้วลาว่างในอดีตจนถึงปัจจุบนัว่าเป็นอย่างไร รวมถึงบริบทต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง
กบัการใชเ้วลาว่างของนกัศกึษานอกระบบซึ่งเป็นผูร้ว่มวิจยั อนัจะน าไปสูก่ารวิเคราะหเ์พื่อก าหนด
แนวทางการส่งเสรมิหรือพฒันานกัศกึษาใหส้ามารถใชเ้วลาว่างใหเ้กิดประโยชนต่์อไป การน าเสนอ
สถานการณ์การใชเ้วลาว่างของนักศึกษานอกระบบนี ้ผูว้ิจัยน าเสนอ  4 ประเด็น ประกอบดว้ย  
1) ความหมายของการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์2) สถานการณ์ปัญหาการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็น
ประโยชนข์องนักศึกษานอกระบบ 3) ความตอ้การในการพัฒนาการพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างให้
เป็นประโยชนข์องนักศึกษานอกระบบ และ 4) แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการใชเ้วลาว่างให้
เป็นประโยชนข์องนกัศกึษานอกระบบ ดงัน าเสนอใหเ้ห็นแต่ละประเด็นดงัต่อไปนี ้

2.1 ความหมายของการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชนข์องนักศึกษานอกระบบ 
ผู้วิจัยท าการศึกษาความหมายการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์จากมุมมองของ

นักศึกษานอกระบบ  ซึ่งมุมมองของนักศึกษาแต่ละคนมีความแตกต่างกันตามบริบทและ
ประสบการณข์องแต่ละคน แต่สิ่งที่นกัศึกษานอกระบบมีความคิดและสะทอ้นออกมาในแนวทาง
เดียวกนั คือการใชเ้วลาว่าง เป็นการใชเ้วลาท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากภาระกิจประจ าที่ท า 
ซึ่งพบว่าผูใ้หข้อ้มลูสะทอ้นความหมายการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์4 นยั คือ 1) การช่วยเหลือ
งานของครอบครวั 2) การหารายไดเ้สริม 3) การพักผ่อนหย่อนใจ และ4) การศึกษาหาความรู ้ดัง
รายละเอียดต่อไปนี ้

ผู้วิจัยท าการศึกษาความหมายการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์จากมุมมองของ
นกัศึกษานอกระบบ ซึ่งมมุมองของนกัศกึษานอกระบบแต่ละคนมีความแตกต่างกนัตามบรบิทและ
ประสบการณข์องแต่ละคน แต่สิ่งที่นกัศึกษานอกระบบมีความคิดและสะทอ้นออกมาในแนวทาง
เดียวกนั คือการใชเ้วลาว่าง เป็นการใชเ้วลาท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากภาระกิจประจ าที่ท า 
ซึ่งพบว่าผูใ้หข้อ้มลูสะทอ้นความหมายการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์4 นยั คือ 1) การช่วยเหลือ
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งานของครอบครวั 2) การหารายไดเ้สริม 3) การพกัผ่อนหย่อนใจ และ 4) การศึกษาหาความรู ้ดัง
รายละเอียดต่อไปนี ้

2.1.1 การช่วยเหลืองานของครอบครัว ผูใ้หข้อ้มูลสะทอ้นถึงความหมายของการ
ใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์หมายถึง การช่วยเหลืองานของครอบครวั โดยมองถึงการแบ่งเบา
ภาระงานบา้นของครอบครวัภายหลงัจากที่ว่างจากงานหลกัหรืองานประจ า เช่น หลงัเลิกงาน เลิก
เรียน โดยสว่นใหญ่เป็นการท างานบา้นที่เป็นงานในชีวิตประจ าวนัเพื่อแบ่งเบาภาระของสมาชิกใน
ครอบครวั เช่น ท าความสะอาดบ้าน ท าอาหาร ซักผ้า ล้างจาน เป็นต้น เพียงได้แบ่งเบาภาระ
ครอบครวั ผูใ้หข้อ้มลูก็เห็นว่าเป็นการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนแ์ลว้ 

 
“......หลังจากท างานมาเหนื่อยแล้วก็อยู่บ้าน ท างานบ้าน ล้างรถ แค่นีก็้มี

ความสขุแลว้ทีไ่ดช้่วยภรรยาแบ่งเบาภาระกนั.......” (นกัศกึษานอกระบบ: ตน้ไม)้ 
 
“......การใชเ้วลาว่างคือ หุงขา้ว ลา้งจาน ซักผา้ กวาดบา้นในวนัทุกวนัต้องท า

ก่อนเลยคะ......” (นกัศกึษานอกระบบ: แคน) 
 
“......ท าความสะอาดหอ้งพกั ลา้งขวดนมลูก ท าอาหาร ลา้งจาน หลงัจากลูก

หลบัแลว้คะ.....” (นกัศกึษานอกระบบ: ออ้มเอ๋ย ) 
 

2.1.2 การหารายได้เสริม ผูใ้ห้ขอ้มูลสะทอ้นว่า การใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์
หมายถึง ความสามารถในการหารายไดเ้สริมใหแ้ก่ตนเองและครอบครวัได ้เป็นการใชเ้วลาว่าง
จากงานประจ า หรือว่างจากภารกิจทางบา้น เช่น เลีย้งลูก ท างานบา้น เป็นตน้ หางานพิเศษหรือ
ช่องทางในการสรา้งรายไดใ้หแ้ก่ตนเองและครอบครวั เช่น ขายของออนไลน ์รบัจา้ง เป็นตน้ ซึ่งการ
ที่ผูใ้หข้อ้มูลสามารถหารายได้เสริมจากเวลาว่างนัน้ถือว่าเป็นการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนไ์ด้
อย่างหนึ่ง 
 

“…...หารายไดพ้เิศษดว้ยการเอาของไปขายใหค้นงานทีท่ างานคะ อยากเก็บเงิน
ใหเ้ยอะ พอ่แม่จะไดส้บาย......” (นกัศกึษานอกระบบ: นิง้หนอ่ง) 

 
“……อยู่บา้นเลีย้งลูก เมือ่เสร็จงานก็ขายของออนไลน์ไปดว้ยช่วยแฟนอกีทางนึง

คะ..........” (นกัศกึษานอกระบบ: ออ้มเอ๋ย) 
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“ไปท างานรา้นกาแฟคะ ไดเ้ป็นรายวนัๆละ 350 บาท ไม่ตอ้งขอเงนิพอ่แม่ เพราะ
ไม่ไดท้ าไรทีบ่า้นอยู่แลว้ ท าแค่ 11 โมงถงึ 3 ทุ่ม.....” (นกัศกึษานอกระบบ: ปลาย) 

 
2.1.3 การพักผ่อนหย่อนใจผูใ้หข้อ้มูลสะทอ้นว่า การใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์

หมายถึง การพักผ่อนหย่อนใจ เป็นการใหเ้วลากับตัวเองเพื่อความผ่อนคลายและความสุขใหแ้ก่
ตนเอง เนื่องจากเห็นว่าตนเองเหน็ดเหนื่อยจากกิจกรรมประจ าวนัแลว้ ดงันัน้การใชเ้วลาว่างใหเ้ป็น
ประโยชนจ์ึงควรเป็นการพักผ่อนเพื่อใหร้่างกายและจิตใจไดผ้่อนคลาย เช่น ดูหนัง สงัสรรค ์ออก
ก าลงักาย ใชเ้วลาอยู่กบัครอบครวั เป็นตน้  

 
“...ขบัรถเล่นดูหนงั เล่นโทรศพัท์ ออกไปสงัสรรค์กบัเพือ่น ไปดูเพือ่นแต่งรถแบบ

ใหม่ๆ...” (นกัศกึษานอกระบบ: อาร์มมี)่ 
 
“...ว่างหนูก็ เล่นโทรศพัท์ แชทกบัเพื่อน ดูหนงัฟังเพลง นอนเล่น...” (นกัศึกษา

นอกระบบ: ผกับุง้) 
 
“...ไปเดินห้าง ไปออกก าลังกาย ไปกินข้าวกับพ่อแม่ รดน ้าต้นไม้ ดูทีวีก็มี

ความสขุแลว้คะ...” (นกัศกึษานอกระบบ: ใบพดั) 
 

2.1.4 การศึกษาหาความรู้ ผูใ้หข้อ้มูลสะทอ้นว่า การใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน ์
หมายถึง การศกึษาหาความรู ้เป็นการใชเ้วลาไปกบัการพบกลุ่มเพื่อการศกึษา กศน. เรียนรูจ้ากครู
ของศูนยก์ารเรียนรูชุ้มชนของตนเอง แลกเปลี่ยนความรูแ้ละประสบการณก์บัเพื่อนที่เรียนดว้ยกัน 
การท างานกลุ่ม อันเป็นการเพิ่มพูนความรูแ้ละเปิดโลกทัศนใ์หแ้ก่ตนเอง อันน าไปสู่การน าไปใช้
ประโยชนใ์นชีวิตต่อไป 
 

“.........มาเรียนหนงัสือในทุกๆ วนัอาทิตย์ เพื่ออนาคต...........” (นกัศึกษานอก
ระบบ: รถเบ๊นซ์) 

 
“..........มีเวลาแค่วนัเดียวไดม้าเรียน กศน. ถือว่าเป็นการไดร้บัโอกาสที่ดีในชีวิต

แลว้ครบั.........” (นกัศกึษานอกระบบ: แม๊สซี่) 
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“..........ผมเรียนพีดีกรีของรามค าแหงควบคู่ไปดว้ยกบัการเรียน กศน.ครบัจะได้
จบปริญญาเร็วๆ..........” (นกัศกึษานอกระบบ: ตน้ไม)้ 

 
กล่าวโดยสรุป การใหค้วามหมายการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์คือ พฤติกรรม

การใชเ้วลาว่างของนักศึกษานอกระบบที่นอกเหนือจากเวลาเรียน เวลาท างาน หรือว่างเวน้จาก
ภารกิจประจ า ซึ่งแต่ละคนสะทอ้นการใชเ้วลาว่างในมิติที่แตกต่างกนั แบ่งเป็น 4 ความหมาย คือ 
การช่วยเหลืองานของครอบครวั การหารายไดเ้สรมิ การพกัผ่อนหย่อนใจ และการศกึษาหาความรู ้
ซึ่งการท าความเขา้ใจความหมายของการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนน์ีน้  าไปสู่การท าความเขา้ใจ
สถานการณปั์ญหาของการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์จากมมุมองของนกัศกึษาซึ่งเป็นผูร้ว่มวิจยั 
ที่มองความหมายของการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนท์ี่แตกต่างกัน ดังไดน้ าเสนอสถานการณ์
ปัญหาของการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนใ์นหวัขอ้ถดัไป 

2.2 สถานการณ์ปัญหาของการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของนักศึกษานอก
ระบบ 

การใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนจ์ากมมุมองของนกัศึกษานอกระบบ คือการใชเ้วลา
นอกเหนือหรือเวลาว่างจากการท าภารกิจประจ า มาท ากิจกรรมดา้นอ่ืน ๆ ในลกัษณะต่าง ๆ ซึ่ง
จากความหมายของการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์จากมุมมองของนักศึกษานอกระบบ มี 4
ความหมาย คือการช่วยเหลืองานของครอบครวั การหารายได้เสริม การพักผ่อนหย่อนใจ และ
การศึกษาหาความรู ้ประกอบกับนิยามของพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ที่แบ่ง
องคป์ระกอบออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นปริมาณของการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์ดา้นความ
เขม้ขน้ของการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์และดา้นคณุภาพของการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์
ท าใหน้กัศกึษานอกระบบสะทอ้นสถานการณปั์ญหาที่สง่ผลต่อการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนม์า
จากหลายหลายรูปแบบ 

การศึกษาสถานการณ์ปัญหาของการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนน์ี ้ผูว้ิจยัศึกษาทัง้
เชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ โดยท าการศึกษาเชิงปริมาณจากแบบวดัพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างให้
เป็นประโยชน ์จ านวน 36 ขอ้ ที่สะทอ้นพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนด์า้นต่าง ๆ และ
การศกึษาเชิงคณุภาพ จากการสนทนากลุม่กบักลุม่ผูร้่วมวิจยั รวมถึงการสมัภาษณผ์ูเ้ก่ียวขอ้ง กบั
การใชเ้วลาว่างของนกัศึกษานอกระบบ ไดแ้ก่ผูบ้ริหารและครู การน าเสนอสถานการณีปัญหาจาก
การศึกษาครัง้นี ้ผูว้ิจัยแบ่งการน าเสนอออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 1) สถานการณ์ปัญหาของการใช้
เวลาว่างของนกัศกึษานอกระบบ: ผลการศึกษาเชิงปริมาณ และ 2) สถานการณปั์ญหาของการใช้
เวลาว่างของนกัศกึษานอกระบบผลการศึกษาเชิงคณุภาพ ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้
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2.2.1 สถานการณ์ปัญหาของการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของนักศึกษา
นอกระบบ ผลการศึกษาเชิงปริมาณ 

ผู้วิจัยท าการศึกษาสถานการณ์ปัญหาการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของ
นักศึกษานอกระบบ โดยในส่วนของการศึกษาชิงปริมาณ ผูว้ิจัยใชแ้บบวัดพฤติกรรมการใชเ้วลา
ว่างใหเ้ป็นประโยชน ์โดยมีลกัษณะเป็นแบบวดัประเมินค่า 6 ระดับ จ านวน 36 ขอ้ ซึ่งขอ้ค าถาม
ของแบบวดัครอบคลมุองคป์ระกอบ 3 ดา้นของการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์ไดแ้ก่ ดา้นปรมิาณ
ของการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์ดา้นความเขม้ขน้ของการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ และ
ดา้นคุณภาพของการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์โดยมีเกณฑก์ารแปลความหมาย ดังนี ้(วิเชียร 
เกตสุิงห,์ 2538 น. 8-11)  

1.00 - 2.66     หมายถึง นักศึกษานอกระบบมีการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชนใ์นระดบัต ่า  

2.67 - 4.33     หมายถึง นักศึกษานอกระบบมีการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชนใ์นระดบัปานกลาง 

4.34 - 6.00     หมายถึง นักศึกษานอกระบบมีการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชนใ์นระดบัสงู  

จากการศึกษาพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนข์องนกัศกึษานอกระบบ 
พบผลดงันี ้
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ตาราง 5 ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนข์องนกัศกึษานอกระบบ 

ขอ้ ค าถาม ค่าเฉลี่ย SD แปลความหมาย 
 ดา้นปรมิาณของการใชเ้วลาว่าง    

1 
เมื่อมีโอกาสฉนัจะแอบไปนอนเลน่ในทกุวนั 
ที่ไม่มีอะไรท ามากกว่าวนัละ 3 ชั่วโมง 

1.64 .50 ต ่า 

2 
ฉนัดหูนงั ละคร ฟังเพลง นานมากกวา่ 3 ชั่วโมง 
ต่อครัง้ในแต่ละวนั 

1.79 .70 ต ่า 

3 
ฉนัไปเดินหา้งสรรพสินคา้มากกวา่ 3 ครัง้ต่อสปัดาห์
ถึงจะไมม่ีใครไปดว้ยก็ตาม 

2.14 .77 ต ่า 

4 
ฉนัใชโ้ทรศพัท ์คยุ เล่นไลนห์รือแชทกนัผูอ้ื่น
ตลอดเวลาเป็นเวลามากกวา่ 2 ชั่วโมงต่อวนั 

1.86 .66 ต ่า 

5 
ฉนัใชค้อมพวิเตอรเ์ล่นเกมมากกว่าใชห้าความรู ้
หรือข่าวสารต่างๆมากกว่า 3 ชั่วโมงต่อครัง้ต่อวนั 

2.79 1.05 ปานกลาง 

6 
ฉนัออกก าลงักายเมื่อมีโอกาสแคเ่พียงเล็กนอ้ยกต็าม
ใหไ้ด ้3 ครัง้ต่อสปัดาหเ์พื่อสขุภาพของฉนัเอง 

3.57 1.55 ปานกลาง 

7 
ฉนัปลกูผกัสวนครวั ตน้ไมช้นดิตา่งๆ เลีย้งสตัว ์
เป็นส่ิงที่ฉนัชอบท าที่มเีวลาวา่งในแต่ละวนั 

2.71 1.38 ปานกลาง 

8 
ฉนัท ากิจกรรมรว่มกบัครอบครบั เข่น ท าอาหาร  
ไปท าบญุกบัครอบครวั ไปเที่ยวกบัครอบครวั
มากกวา่นอนเล่น 

3.86 .95 ปานกลาง 

9 
ฉนัไปสถานบนัเทิงตา่งๆเพื่อดื่มเหลา้เตน้ร  า 
กบัเพื่อนๆอยา่งนอ้ยสปัดาหล์ะ 1 ครัง้ 

3.50 1.61 ปานกลาง 

10 
ฉนัท ากิจกรรมภายในหอ้งเรยีนกบัเพื่อนและอาจารย์
มากกวา่ 2 ชั่วโมงต่อครัง้ใน 1 สปัดาห ์

3.29 .83 ปานกลาง 

11 
ฉนัเอาเวลาส่วนใหญ่ไปท าในส่ิงที่ชอบเป็นการ
ส่วนตวั เช่น การแต่งรถ ดนูติยสารเพื่อความบนัเทิง 
พดูคยุกบัเพื่อน แทบทกุวนั 

4.07 .99 ปานกลาง 

 ดา้นความเขม้ขน้ของการใชเ้วลาว่าง    

12 
ฉนัอ่านนิยายหรือนติยสารบนัเทงิต่าง ๆ ก่อนอ่าน
หนงัสือเรียนหรือท าการบา้น 

2.86 1.23 ปานกลาง 

13 
ฉนัศกึษาหาขอ้มลูเพิ่มเติมจากโทรศพัทม์ือถือหรือ
หอ้งสมดุหลงัจากที่ไดเ้รียนมาแลว้ในแต่ละสปัดาห ์

3.93 .99 ปานกลาง 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

ขอ้ ค าถาม ค่าเฉลี่ย SD แปลความหมาย 

14 
ฉนัรว่มแข่งขนัในดา้นกิจกรรมหรือวิชาการท่ีเป็น
ประโยชนต์่อตนเองและการเรียนเสมอ 

3.07 1.07 ปานกลาง 

15 
ฉนัมกัพดูคยุเรื่องอื่น ๆ เพื่อความบนัเทิงมากกว่า 
เรื่องการเรียนที่หนกัสมองถงึแมจ้ะมีโอกาสก็ตาม 

2.79 1.48 ปานกลาง 

16 
ฉนัช่วยงานอาจารยท์กุครัง้เพราะมนัคือการเรียนรู ้
และเป็นการใชเ้วลาใหม้ีประโยชนอ์ีกวิธีหน่ึงของฉนั 

4.00 1.04 ปานกลาง 

17 
ฉนัหารายได ้เช่น ขายของออนไลนค์วบคู่กบัการ
เรียนเสมอ 

3.50 .86 ปานกลาง 

18 
เวลาส่วนใหญ่ของฉนัๆไม่ไดใ้ชไ้ปกบัการท างาน 
เพื่อตนเองและผูอ้ื่นเลยแต่ท าเพื่อสนองความสขุ
ส่วนตวัมากกวา่   

4.00 1.11 ปานกลาง 

19 
เมื่อมเีวลาว่างฉนัชอบปรกึษากบัอาจารย ์
ดา้นการเรียนเมื่อมีโอกาสเพื่อการพฒันาตนเอง 

3.50 1.22 ปานกลาง 

20 
ฉนัใชเ้วลาไปกบัเรื่องส่วนตวัหรือกิจกรรม 
ที่ไม่เป็นประโยชนย์งัดีกว่าตอ้งไปช่วยงานสงัคม 

2.93 .92 ปานกลาง 

21 
ฉนัใชเ้วลาวา่งท ากจิกรรมจนส าเรจ็จึงท าใหฉ้นัรบัรู ้
ว่าการใชเ้วลาว่างที่เป็นประโยชนส่์งผลต่อการ
ด าเนินชีวติที่ดี 

3.71 1.07 ปานกลาง 

22 
ฉนัมีการก าหนดเปา้หมายที่ท  าในเวลาว่าง 
เพื่อการพฒันาคณุภาพชวีิตที่ดีขึน้ 

4.00 1.04 ปานกลาง 

23 
ฉนับนัทึกลงในสมุดเพื่อใหท้ราบว่าในแต่ละวนั 
ฉนัไดท้ าเรื่องอะไรบา้งที่เป็นประโยชนแ์ละไม่เป็น
ประโยชน ์

3.14 1.35 ปานกลาง 

24 
บ่อยครัง้ที่ฉนัปฏิเสธผูอ้ื่นท่ีชกัชวนใหเ้ขา้รว่ม
กิจกรรมเพราะคิดวา่คงเป็นเรื่องไรป้ระโยชน ์
แมว้า่วา่งอยูก่็ตาม 

3.57 1.40 ปานกลาง 

25 
ฉนัมกัอาสาในการท างานหรือกิจกรรมของอาจารย ์
โรงเรียน หรือชมุชนท่ีแจง้ความตอ้งการมาเสมอ 

3.86 1.10 ปานกลาง 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

ขอ้ ค าถาม ค่าเฉลี่ย SD แปลความหมาย 
 ดา้นคณุภาพของการใชเ้วลาว่าง    

26 
ฉนัใชเ้วลาไปกบัการอ่านหนงัสือเรียน มากกวา่ 
การเที่ยวกลางคืน 

3.14 1.51 ปานกลาง 

27 
การใชเ้วลาวา่งดว้ยการเล่นเกมท าใหฉ้นัลด
ความเครียดไดด้กีวา่การออกก าลงักายเพื่อสขุภาพ 

4.07 1.44 ปานกลาง 

28 
ฉนัใชเ้วลาวา่งคน้ควา้หาความรูต้่าง ๆ  
ในโทรศพัทม์ือถือแทนการไปใชห้อ้งสมดุ 

2.93 1.07 ปานกลาง 

29 
ฉนัใชเ้วลากบัเพื่อน ๆ ในการศกึษาบทเรยีนล่วงหนา้
ดีกวา่ไปคยุกนัในเรื่องไรส้าระ 

3.43 1.16 ปานกลาง 

30 
ในแต่ละวนัถา้ฉนัไดท้บทวนส่ิงที่ไดก้ระท าผ่านมา 
ในแต่ละวนัคงท าใหฉ้นัทราบไดว้า่ฉนัท าอะไร 
ที่เป็นประโยชนบ์า้ง 

3.21 1.19 ปานกลาง 

31 
ฉนัใชเ้วลาไปกบัการอ่านหนงัสืออ่านเล่นมากกว่า
อ่านหนงัสือเรียนจึงท าใหฉ้นัเรยีนไม่ค่อยเขา้ใจ 

3.57 1.34 ปานกลาง 

32 
ฉนัเรียนวิชาชีพต่าง ๆ ที่เปิดสอนใหเ้พื่อไปท าอาชีพ
เสรมิสรา้งรายไดเ้พิม่ดีกว่านอนแล่นอยู่บา้น 

4.29 1.38 ปานกลาง 

33 
การใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชนด์ว้ยการอ่านหนงัสือ
เสรมิการเรียนชว่ยใหฉ้นัไดเ้พิ่มพนูความรูต้่าง ๆ
เพิ่มขึน้ 

4.14 1.03 ปานกลาง 

34 
ฉนัใชเ้วลาวา่งไปกบัการท ากิจกรรมเพื่อสงัคม 
หรือกิจกรรมจติอาสามากกว่ากิจกรรมส่วนตวั 

3.29 .99 ปานกลาง 

35 
ฉนัใชเ้วลาไปเที่ยวในท่ีต่างๆกบัเพื่อนถือว่า 
เป็นประโยชน์เพราะท าให้เกิดสัมพันธภาพที่ดี 
กบัเพื่อนทกุคน 

3.50 .94 ปานกลาง 

36 
ฉนัช่วยผูป้กครองท างานอื่น ๆ ที่ฉนัท าไดแ้ละ 
ยังหาเวลาช่วยท างานบ้านเสมอเมื่ อฉันได้ท า 
แลว้มีความสขุใจ 

3.57 1.16 ปานกลาง 
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จากตาราง 5 ผลการศึกษาพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนข์องนักศึกษา
นอกระบบ พบว่า ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนอ์ยู่ในระดบัปานกลาง คือ 
มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.71 - 4.29 มี 4 ขอ้ที่ค่าเฉลียอยู่ในระดับต ่า คือ ขอ้ 1 – ขอ้ 4 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 
1.64 – 2.14 โดยประเด็นที่นักศึกษานอกระบบมีการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนม์ีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ ฉันเรียนวิชาชีพต่าง ๆ ที่เปิดสอนใหเ้พื่อไปท าอาชีพเสริมสรา้งรายไดเ้พิ่มดีกว่านอนแล่นอยู่
บา้น ค่ะเฉลี่ย 4.29 อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาคือ การใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนด์ว้ยการ
อ่านหนังสือเสริมการเรียนช่วยใหฉ้ันไดเ้พิ่มพูนความรูต่้าง  ๆ เพิ่มขึน้ ค่าเฉลี่ย 4.14 อยู่ในระดับ
ปานกลาง และฉันเอาเวลาส่วนใหญ่ไปท าในสิ่งที่ชอบเป็นการส่วนตวั เช่น การแต่งรถ ดูนิตยสาร
เพื่อความบันเทิง พูดคุยกับเพื่อน แทบทุกวัน และการใชเ้วลาว่างดว้ยการเล่นเกมท าใหฉ้ันลด
ความเครียดไดดี้กว่าการออกก าลงักายเพื่อสขุภาพ ค่าเฉลี่ยเท่ากนั คือ 4.07 อยู่ในระดบัปานกลาง 
ตามล าดบั ส่วนประเด็นการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์ที่นักศึกษานอกระบบสะทอ้นพฤติกรรม
อยู่ในระดับต ่า ไดแ้ก่ เมื่อมีโอกาสฉันจะแอบไปนอนเล่นในทุกวันที่ไม่มีอะไรท ามากกว่าวันละ 3 
ชั่วโมง ค่าเฉลี่ย 1.64 ฉันดูหนงั ละคร ฟังเพลง นานมากกว่า 3 ชั่วโมงต่อครัง้ในแต่ละวนั ค่าเฉลี่ย 
1.79 ฉันใช้โทรศัพท์ คุย เล่นไลน์หรือแชทกันผูอ่ื้นตลอดเวลาเป็นเวลามากกว่า 2 ชั่วโมงต่อวัน 
ค่าเฉลี่ย 1.86 และฉนัไปเดินหา้งสรรพสินคา้มากกว่า 3 ครัง้ต่อสปัดาห ์ถึงจะไม่มีใครไปดว้ยก็ตาม 
ค่าเฉลี่ย 2.14 ตามล าดบั 

2.2.2 สถานการณ์ปัญหาของการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของนักศึกษา
นอกระบบ ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ 

การศึกษาสถานการณ์ปัญหาการใช้เวลาว่างของนักศึกษานอกระบบ จาก
การศึกษาเชิงคุณภาพโดยการสนทนากลุ่มกับนักศึกษานอกระบบ พบว่า  นักศึกษาสะท้อน
สถานการณท์ี่เป็นปัญหาการใชเ้วลาว่างมาจากปัจจยัเงื่อนไขที่เก่ียวขอ้ง 3 ประการ ไดแ้ก่ 1) ดา้น
บุคคล 2) ดา้นสภาพแวดลอ้มทางสงัคม และ 3) ดา้นการจัดระบบการศึกษา สถานการณปั์ญหา
แต่ละดา้นดงัรายละเอียดต่อไปนี ้

ด้านบุคคล  
สถานการณ์ปัญหาที่มาจากปัจจัยเงื่อนไขส่วนบุคคลที่เก่ียวขอ้งกับการใช้

เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ นักศึกษานอกระบบมองว่ามาจากปัจจัยเงื่อนไข 2 ประการ ได้แก่ 
นกัศกึษานอกระบบ และครูผูส้อน ดงัน าเสนอใหเ้ห็นภาพต่อไปนี ้

1. นักศึกษานอกระบบ  
สถานการณ์ปัญหาที่เกิดจากนักศึกษานอกระบบ ที่เก่ียวขอ้งกับการใช้

เวลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์นกัศึกษานอกระบบเห็นว่าการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนย์งัไม่สามารถ
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ท าไดอ้ย่างเหมาะสม เกิดประโยชนต่์อตนเอง บุคคลรอบขา้ง และสงัคม อย่างแทจ้รงิ เนื่องมาจาก
ตัวนักศึกษานอกระบบเองที่ยังขาดความรูค้วามเขา้ใจที่ถูกต้องเก่ียวกับการใชเ้วลาว่างให้เป็น
ประโยชน ์ไม่เชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง ขาดแรงกระตุน้ในชีวิต ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้

1.1 ขาดความรู้ความเข้าใจทีถู่กต้องเกี่ยวกับการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน ์การขาดความรูค้วามเขา้ใจที่ถูกตอ้งของนกัศึกษานอกระบบนี ้นกัศึกษาสะทอ้นว่า การ
ที่ตนเองไม่สามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้อย่างแท้จริงตามที่คาดหวัง หรือตามที่ผู ้อ่ืน
คาดหวงั ส่วนหนึ่งมาจากการขาดความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์เห็น
ว่าสิ่งที่ตนเองปฏิบติัอยู่นัน้เป็นการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนเ์พียงพอแลว้ เช่น การเขา้เรียนหรือ
ท ากิจกรรมกลุม่ตามที่ไดร้บัการนดัหมาย 

 

“........เวลาว่างของผมก็คือการขับรถเล่นไปเรื่อยๆ เพราะไม่ไดท้ า
ความเดอืดรอ้นใหใ้ครนีว้่างก็มาเรียนครบั.......” (นกัศกึษานอกระบบ: อาร์มมี)่ 

 
“.........การมาพบกลุ่มในวันอาทิตย์ คือ การใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชนแ์ลว้ในการมาเรียนแต่นักศึกษาใชเ้วลาเรียนไม่เต็มที่ชอบมานั่งคยุกนัในหอ้งเรียน....... ” 
(ครู ศรช: สมหวงั) 

 

1.2 ไม่เชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง นักศึกษานอกระบบ
สะทอ้นการไม่เชื่อมั่นในความสามารถของตนเองว่า เป็นสว่นหนึ่งที่ท าใหไ้ม่สามารถใชเ้วลาว่างให้
เกิดประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากไม่เชื่อว่าตนเองจะสามารถท าได ้แม้โอกาสใน
การศึกษายงัแตกต่างจากบุคคลอ่ืน ๆ ในสงัคม จึงเห็นว่าหากจะท าสิ่งอ่ืนที่นอกเหนือจากที่เคยท า
ประจ า หรือซบัซอ้นกว่าปกติจะเกิดความไม่มั่นใจและคิดว่าตนเองไม่สามารถท าได ้

 

“........เรียน กศน . คงสู ้คนที่เค้าเรียนในระบบได้อย่างไรละครับ 
วธิีการก็สูเ้คา้ไม่ไดแ้ลว้ครบั จะท าอย่างอืน่ก็นา่จะท าไม่ได.้..........” (นกัศกึษานอกระบบ: แม๊สซี่) 

 
“......เขาจะท าตวัสบายๆ ไม่ค่อยกระตือรือรน้ ขาดความเชื่อมั่นใน

ตนเองเหน็ว่าตนเองคงท าอะไรไม่ไดเ้หมือนคนอืน่......” (ครู ศรช: วาริน) 
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“…….เป็นไปไม่ไดม้นัยากเกินไปส าหรบัเขาๆ จะคิดว่าท าอะไรใหเ้กิน
ตวัเพราะเราไม่มีโอกาสและฐานะยากจนตอ้งหาเลีย้งตวัเองใหร้อดไปวนัๆ ก่อนเรือ่งอืน่ค่อยว่ากนั
อกีทคีรบัเท่าทีฟ่ังมาจากพวกเขา......” (ครู ศรช: สมหวงั) 

 

1.3 ขาดแรงจูงใจในชีวิต ขาดแรงจูงใจในชีวิต นักศึกษานอกระบบ
สะท้อนการขาดแรงกระตุ้นในชีวิตท าให้การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ได้ท าอย่างเต็มที่ 
เนื่องจากส่วนใหญ่นักศึกษานอกระบบไม่ได้มีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจน มาเรียนเพื่อปรบัวุฒิ
การศึกษาและน าไปประกอบอาชีพที่รบัวุฒิที่ตนเองมี โดยที่ไม่ระระบุชัดเจนว่าจะตอ้งประกอบ
อาชีพด้านไหน สอดคล้องกับความต้องการหรือความสามารถของตนเองหรือไม่  การ
ระตุน้หรือคาดหวงัจากคนรอบขา้งก็ไม่ไดม้ีอย่างชดัเจน ท าใหน้ักศึกษานอกระบบขาดแรงกระตุน้
ในการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์ทั้งในมิติของปริมาณ ความเขม้ขน้ และคุณภาพของการใช้
เวลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์

“........ผมมาเรียนเพือ่ปรบัวุฒิ ยอมรบัคงสูก้ารเรียนการสอนในระบบ
ปกติคงไม่ไดห้รอกครบั จบ ม.ปลายเหมือนกนัก็คงไดร้บัการยอมรบัไม่เท่ากันแลว้ละครบั......” 
(นกัศกึษานอกระบบ) 

“.....ชีวิตไม่ไดก้ดดนัหรือใครมาคาดหวงั ท างานดว้ยเรียนดว้ย ไม่ได้
มีเป้าหมายชดัเจนว่าเราตอ้งท าโน่นท านีไ่ด ้ตอ้งเก่งเหมือนคนอืน่จบแลว้จะมีงานดีๆ ท าหรือเปล่า
ก็ไม่รู.้..” (นกัศกึษานอกระบบ) 
 

2. ครูผู้สอน  
จากการสะท้อนของนักศึกษานอกระบบ ปัจจัยเงื่อนไขประการหนึ่งที่

เก่ียวขอ้งกบัการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์คือ ครูผูส้อน โดยนักศึกษาสะทอ้นว่า ครูผูส้อนบาง
คนจบไม่ตรงกับวิชาที่ต้องสอน โดยเฉพาะวิชาเฉพาะ เช่น วิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และ
ภาษาอังกฤษ ครูที่สอนไม่ไดจ้บสาขาเหล่านีโ้ดยตรง ท าใหส้่งต่อความรูไ้ดอ้ย่างไม่เต็มที่ รวมถึง
เมื่อครูไม่ได้สอนในสิ่งที่ตนเองถนัดก็ส่งผลให้บางครั้งขาดความมั่นใจในการสอน ส่งผลต่อ
กระบวนการจดัการเรียนรูใ้หแ้ก่นกัเรียนและอาจจะขาดทกัษะและเวลาในการสอนเรื่องทกัษะชีวิต
ดา้นต่างๆที่รวมถึงประโยชนข์องการใชเ้วลาว่างในกสรพฒันาคณุภาพชีวิตตนเองและผูอ่ื้นได ้
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“....ที่นี่ไม่มีครูที่จบวิชาเอกเฉพาะมา ครูสอนเองหมดทุกกลุ่มสาระ
วชิานี ้...แต่ครูเคา้จะมีวิธีการสอนเอง เช่น ในหมวดวิชา ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ใหดู้ในคลิปท าใหไ้ม่มีประสิทธิภาพเท่ากบัครูในระบบทีเ่ป็นครูเฉพาะทางท าใหเ้รียนไม่ค่อยเขา้ใจ
ครบัสว่นเรือ่งการสอนทกัษะอืน่ๆ คงไม่มีเวลาหรอกครบั.....” (นกัศกึษานอกระบบ: ตน้ไม)้ 

 
“....คุณครูก็พยายามหาวิธีการสอนแบบใหม่ มีแต่ให้งานที่เป็น

รายงานใหน้กัศึกษาตอ้งน ามาส่งเพือ่เก็บคะแนนในทกุสปัดาห์ทีม่าเขา้กลุ่ม และจะสั่งงานเพิ่มให้
พอดีกบัเวลาในแต่ละสปัดาห์ ถา้นกัศึกษาคนใดท าไม่เสร็จก็จะเป็นงานที่คา้งเพิ่มไปอีก คงไม่มี
เวลามาสอนเรือ่งประโยชนก์ารใชเ้วลาว่างหรอกคะ…..” (นกัศกึษานอกระบบ: ปลาการ์ตูน) 

 
3. สภาพแวดล้อมทางสังคมของนักศึกษา   

จากการสะทอ้นสถานการณปั์ญหาที่เก่ียวขอ้งกับการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็น
ประโยชนข์องนักศึกษานอกระบบ พบว่าสภาพแวดลอ้มทางสังคมมีความเก่ียวขอ้งดว้ยเช่นกัน 
โดยนักศึกษานอกระบบเห็นว่าลักษณะของการใชเ้วลาว่างของตนเองยังไม่เกิดประโยชนอ์ย่าง
แทจ้ริงส่วนหนึ่งมาจากการที่ไดร้บัประสบการณ์จากสภาพแวดลอ้มรอบตัวที่สะทอ้นการใชเ้วลา
ว่างในลกัษณะทั่วไป เช่น การช่วยเหลืองานครอบครวั การปฏิบัติตามสิ่งที่ครูบอก ท าใหป้ริมาณ 
ความเขม้ขน้และคุณภาพของการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนข์องนักศึกษานอกระบบยังไม่มาก
เท่าที่ควรดงัรายละอียดต่อไปนี ้

3.1 สภาพแวดล้อมจากครอบครัว นกัศึกษานอกระบบสะทอ้นว่าการ
ใช้เวลาว่างส่วนใหญ่เป็นการช่วยเหลืองานของครอบครัว ซึ่งครอบครัวได้ปลูกฝังและสร้าง
ประสบการณก์ารใชเ้วลาว่างใหแ้ก่ตนเอง เป็นการช่วยเหลืองานบา้น รวมถึงเห็นว่าการเที่ยวนอก
บ้านเป็นสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ และสมาชิกในครอบครวัก็มีการปฏิบัติการใช้เวลาว่างด้วยการ
ท างานบา้น ซึ่งเห็นว่าเป็นการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนแ์ลว้ 
 

“.......อยู่บา้นแลว้เห็นพ่อแม่ช่วยกันท าความสะอาดบา้นและใหห้นู
ช่วยท า พอมาอยู่หอพกัหนูก็ท าดว้ยตวัเองทัง้หมดเลยคะ........” (นกัศกึษานอกระบบ: ใบพดั) 

 
“.......พ่อ แม่จะคอยเตือนเรื่องการออกไปเที่ยวนอกบ้าน และโทร

ตามเมือ่ผดิเวลาครบั......” (นกัศกึษานอกระบบ: แม๊สซี่) 
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3.2 สภาพแวดล้อมจากโรงเรียน  นักศึกษานอกระบบสะท้อน
สภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่ส่งผลต่อการใช้เวลาว่างเป็นการท ากิจกรรมของโรงเรียน ที่ เป็น
กิจกรรมการเรียนรูท้ี่ทางโรงเรียนไดอ้อกแบบและวางแผนใหน้ักศึกษาไดป้ฏิบัติ เช่น การท างาน
กลุ่ม การท ากิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอน เป็นตน้ ซึ่งการท ากิจกรรมเหล่านีเ้ป็น
กิจกรรมที่นักเรียนสามารถเลือกที่จะท าหรือไม่ท าก็ได ้นักเรียนจึงมองว่าการท ากิจกรรมเก่ียวกับ
การเรียนเหล่านีเ้ป็นการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์เพราะไม่ใช่การนั่งเรียนกบัครู เป็นการท างาน 
การเขา้กลุม่ เป็นความรบัผิดชอบที่นอกเหนือจากการเขา้ชัน้เรียนปกติ 

 
“.......ถา้เขาเขา้กลุ่มดีเพื่อนในกลุ่มก็จะช่วยเหลือกนั กลุ่มแบบนีไ้ม่

ต้องห่วงเลยครับเรื่องการเรียนและงานกลุ่มไปได้สบายเลยอยู่ที่เราเลือกกลุ่มด้วยครับ......” 
(นกัศกึษานอกระบบ: ตน้ไม)้ 

 
“.......ผมใชเ้วลาว่างในการท างานกลุ่ม ช่วยเหลืองานกลุ่มครบั ครู 

และเพือ่น ๆ มีผลต่อการเรียนของผมมากเลยครบั ถา้เป็นเรือ่งใหม่มนัก็น่าสนใจ และเพือ่นดว้ยกนั
ตอบหรือท างานกลุ่มไดด้ก็ีท าใหไ้ดค้ะแนนดไีปดว้ยครบั.....” (นกัศกึษานอกระบบ: แม๊สซี่) 
 

4. การจัดระบบการศึกษา   
ในด้านการจัดระบบการศึกษา คือ ปัญหาเก่ียวกับนโยบายหลักของ

ส านักงานส่งเสริมการเรียนนอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัยที่จัดการพบกลุ่มเฉพาะวัน
อาทิตยเ์ท่านั้น และไม่มีระบบการเยี่ยมบ้านเหมือนนักเรียนในระบบ ท าให้ไม่สามารถส่งเสริม
พฤติกรรมการใชเ้วลาว่างของนกัศึกษาใหบ้รรลผุลได ้แมว้่าจะเป็นนโยบายของผูบ้ริหารระดบัสงูที่
มุ่งสง่เสรมิในเรื่องดงักลา่วขา้งตน้ ดงัค ากลา่วที่ว่า 

 
“......การจัดระบบการศึกษาในการเรียนการสอนให้พบกลุ่มและ

ท างานเพิ่มเติมอยากใหคุ้ณครูไดอ้ธิบายหรือเพิ่มค าแนะน าใหพ้วกเราไดแ้นวทางในการท างาน
กลุ่มหรือการเรียนให้ตรงตามสิ่งที่ครูต้องการควรมีการก าหนดสิ่งต่าง ๆ ให้ชัดเจนครับ.....” 
(นกัศกึษานอกระบบ: องัเปา) 
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“......อปุสรรคของผมหลกั ๆ เลย คือ คะแนน กพช เพราะงานผมมนั
จะลาไม่ค่อยได ้กิจกรรม กพช จัดตรงวันที่ผมท างานการแจ้งก็จะแจ้งกะทันหัน ท าให้ผมไม่
สามารถเขียนใบลาไดท้ าใหพ้ลาดคะแนนเหล่านีไ้ปครบั….” (นกัศกึษานอกระบบ: ตน้ไม)้ 

 
“......การศึกษานอกระบบ เป็นการเรียนทีน่กัศึกษาตอ้งเขา้ใจว่าการ

มาพบกลุ่มคือการเอาเรื่องที่ไดไ้ปศึกษามาแลว้มาท าการเรียนรูร่้วมกนัไม่ใชใ้หค้รูมาสอนในราย
ชั่วโมง......” (ผูบ้ริหาร: สมศรี) 

 
“...การติดตามการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์สามารถสงัเกตไดใ้น

วนัที่นักศึกษามาพบกลุ่มเท่านัน้ แต่หลังจากที่เขากลับบ้านหรือท าอย่างอื่นเราไม่รูเ้ลย.......”  
(ครู ศรช: ชนดัดา) 

 

จากผลการศึกษาสถานการณ์ปัญหาของการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของ
นกัศึกษานอกระบบ ทัง้การศึกษาเชิงปริมาณและการศึกษาเชิงคุณภาพ จะเห็นไดว้่าการใชเ้วลา
ว่างส่วนใหญ่เป็นไปเพื่อตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการใชเ้วลาว่างเพื่อการเรียน การใชเ้วลาว่างเพื่อท า
กิจกรรมที่ตนเองชื่นชอบ เช่น การพูดคุยกับเพื่อน อ่านนิตยสาร เล่นเกม  ถึงแมว้่าสิ่งที่นักศึกษา
นอกระบบสะทอ้นพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์จะมีความเก่ียวขอ้งกับการใชเ้วลา
เพื่อการเรียน การฝึกฝนอาชีพเสริม หรือแม้แต่การช่วยเหลืองานของครอบครวั แต่ ในระดับมิติ
ปริมาณ ความเขม้ขน้ และคุณภาพการใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชนย์ังอยู่ในระดับปานกลาง ที่
สะทอ้นผลจากการศึกษาเชิงปรมิาณ ทัง้นี ้มีความสอดคลอ้งกบัการศึกษาเชิงคณุภาพที่พบว่า การ
ที่นักศึกษานอกระบบยังมีการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนไ์ดย้ังไม่เต็มศักยภาพมีปัจจยัเงื่อนไขที่
เก่ียวขอ้งหลายประการ ทัง้ปัจจยัเงื่อนไขส่วนบุคคล เช่น ขาดความรูค้วามเขา้ใจที่ถูกตอ้งเก่ียวกับ
การใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์ไม่เชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง และขาดแรงกระตุน้ในชีวิต 
การถ่ายทอดความรูจ้ากครูผูส้อนยังไม่สอดคลอ้งกับความตอ้งการของผูเ้รียน ปัจจัยเงื่อนไขจาก
สภาพแวดลอ้มทางสงัคม ไม่ว่าจะเป็นจากครอบครวั และโรงเรียน ที่ยงัไม่สะทอ้นการเป็นตน้แบบ
ของการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์รวมถึงการจดัระบบการศึกษา ที่ยงัส่งเสริมการใชเ้วลาว่างให้
เป็นประโยชนข์องนกัศกึษานอกระบบยงัไม่เต็มประสิทธิภาพ  

จากสถานการณ์ปัญหาดังกล่าว น าไปสู่ความตอ้งการในการพัฒนาพฤติกรรม
การใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนข์องนกัศกึษานอกระบบ ดงัน าเสนอในหวัขอ้ถัดไป 
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2.3 ความต้องการในการพัฒนาพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของ
นักศึกษานอกระบบ 

จากการใหค้วามหมายและสถานการณ์ปัญหาการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนข์อง
นกัศกึษานอกระบบ ผูร้ว่มวิจยัไดร้่วมกนัสะทอ้นความตอ้งการในการพฒันาเพื่อใหก้ารใชเ้วลาว่าง
เกิดประโยชนส์ูงสุด ทั้งในมิติของปริมาณ ความเขม้ขน้ และคุณภาพของการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็น
ประโยชน ์ตามเนือ้หาที่ผูร้่วมวิจัยแต่ละคนตอ้งการพฒันาจากการสนทนากลุ่มดว้ยเทคนิค  A-I-C 
และท าการจดลงสมุดบันทึก ซึ่งผูร้่วมวิจัยสะทอ้นประเด็นที่ตอ้งการพัฒนา 3 ดา้น ไดแ้ก่ ความ
ตอ้งการในการพัฒนาพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนด์า้นการเรียน ดา้นการแบ่งเบา
ภาระของครอบครวั และดา้นการหารายไดเ้สรมิ ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้

ตาราง 6 ความตอ้งการในการพฒันาการพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์

สถานการณปั์ญหา ความตอ้งการในการพฒันา 
การเปลี่ยนแปลง 

ที่คาดหวงั 
ขาดความรูค้วามเขา้ใจ

ที่ถกูตอ้งเก่ียวกบั 

การใชเ้วลาวา่ง 

ใหเ้กดิประโยชน ์

- พฒันาความรู ้

ความเขา้ใจการใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน ์ 

ทัง้ในมติิของปรมิาณ ความเขม้ขน้ และ 

คณุภาพการใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชนส์งูสดุ 

- พฒันาความรูค้วามเขา้ใจดา้นการเรียน  

การการแบ่งเบาภาระของครอบครวั ดา้นการหา

รายไดเ้สรมิ 

- มีความเขา้การใชเ้วลาว่าง

ใหเ้ป็นประโยชนม์ากขึน้  

- มีพฤตกิรรมการใชเ้วลาวา่ง

ใหเ้ป็นประโยชนเ์พิ่มขึน้ 

จากก่อนท ากจิกรรม 

ขาดความเชื่อมั่น 

ในความสามารถ 

ของตนเอง 

- พฒันาการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง 

- พฒันาการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง  

ดา้นการเรียน การการแบ่งเบาภาระของ

ครอบครวั ดา้นการหารายไดเ้สรมิ 

- มีการรบัรูค้วามสามารถของ

ตนเองมากขึน้ 

- มีพฤตกิรรมการใชเ้วลาวา่ง

ใหเ้ป็นประโยชนม์ากขึน้ 

(ดา้นปรมิาณ ดา้นความ

เขม้ขน้ และดา้นคณุภาพ) 
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ตาราง 6 (ต่อ) 

สถานการณปั์ญหา ความตอ้งการในการพฒันา 
การเปลี่ยนแปลง 

ที่คาดหวงั 
ขาดแรงกระตุน้ในชวีิต - พฒันาแรงจงูใจในการใชเ้วลาวา่ง 

ใหเ้ป็นประโยชน ์ทัง้แรงจงูใจจากภายในตนเอง 

และตวัแบบทางสงัคม หรือแรงจงูใจภายนอก 

- พฒันาแรงจงูใจในการใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็น

ประโยชน ์ดา้นการเรียน การการแบ่งเบาภาระ

ของครอบครวั ดา้นการหารายไดเ้สรมิ 

- เกิดแรงจงูใจในการใชเ้วลา

ว่างใหเ้ป็นประโยชนม์ากขึน้ 

- มีพฤตกิรรมการใชเ้วลาวา่ง

ใหเ้ป็นประโยชนม์ากขึน้ 

(ดา้นปรมิาณ ดา้นความ

เขม้ขน้ และดา้นคณุภาพ) 

ขาดการสนบัสนนุ 

ทางสงัคมที่ส่งเสรมิ 

การใชเ้วลาวา่ง 

ใหเ้ป็นประโยชน ์

ไดร้บัการส่งเสรมิการสนบัสนนุทางสงัคม  

ดา้นการหารายไดเ้สรมิ 

 

- ไดร้บัการสนบัสนนุทาง

สงัคมเพิม่ขึน้ 

- มีพฤตกิรรมการใชเ้วลาวา่ง

ใหเ้ป็นประโยชนม์ากขึน้ 

(ดา้นปรมิาณ ดา้นความ

เขม้ขน้ และดา้นคณุภาพ) 

 

จากสถานการณ์ปัญหาการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบ 
น าไปสู่สิ่งที่ตอ้งการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงที่คาดหวังใหเ้กิดขึน้จากการพัฒนา โดยพบว่า 
นกัศกึษานอกระบบซึ่งเป็นผูร้ว่มวิจยั สะทอ้นสถานการณปั์ญหาที่อยากพฒันาใน 3 ประเด็น ไดแ้ก่ 
ประเด็นดา้นความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์ประเด็นดา้นขาดความ
เชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง ประเด็นขาดแรงกระตุน้ในชีวิต และประเด็นขาดการสนบัสนุน
ทางสงัคมที่ส่งเสริมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์โดยนกัศึกษานอกระบบเห็นว่าประเด็นเหล่านี ้
เป็นประเด็นส าคญัที่น าไปสูก่ารวางแผนเพื่อแกปั้ญหาการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนไ์ดอ้ย่างเป็น
รูปธรรม โดยพฤติกรรมที่ตอ้งการพฒันาจากสถานการณปั์ญหาที่พบ ไดแ้ก่ พฤติกรรมการใชเ้วลา
ว่างใหเ้ป็นประโยชนด์า้นการเรียนดา้นการแบ่งเบาภาระของครอบครวั ดา้นการหารายไดเ้สรมิ โดย
พฤติกรรมการพฒันานัน้ มีประเด็นที่ตอ้งการพฒันาหลายประเด็น ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้
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2.3.1 ความต้องการในการพัฒนาพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ด้านการเรียน 

นักศึกษานอกระบบเห็นว่า เมื่อพิจารณาสถานการณ์ปัญหาแล้ว พฤติกรรมที่
ตอ้งการพัฒนาที่ส  าคัญประเด็นหนึ่งคือ พฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนด์า้นการเรียน 
เพราะหากสามารถใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนด์า้นการเรียนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ปริมาณ 
ความเขม้ขน้ และคุณภาพการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์ก็จะก่อใหเ้กิดประโยชนท์ั้งต่อตนเอง 
คนรอบขา้งและส่วนรวมได ้ซึ่งจากสถานการณ์ปัญหาพบว่า สิ่งที่ยังเป็นอุปสรรคในการก่อเกิด
พฤติกรรมการใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชนใ์นดา้นการเรียน มีทั้งเรื่องของการขาดความรูค้วาม
เขา้ใจที่ถกูตอ้งเก่ียวกบัการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์ไม่เชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง ขาด
แรงกระตุน้ในชีวิต จึงน ามาซึ่งเนือ้หาที่ตอ้งการพฒันา ไดแ้ก่ พฒันาความรูค้วามเขา้ใจการใชเ้วลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ ทั้งในมิติของปริมาณ ความเข้มข้น และคุณภาพการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน ์สงูสดุ พฒันาการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง พฒันาแรงจงูใจในการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็น
ประโยชน ์ทัง้แรงจงูใจจากภายในตนเอง และตวัแบบทางสงัคม หรือแรงจงูใจภายนอก 
 

“......อยากเปลี่ยนพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างที่ไม่เป็นประโยชน์ อยากเรียนใหม้ี
ความรูเ้ยอะๆเพือ่ไปพฒันางานทีท่ าอยู่...” (นกัศกึษานอกระบบ: รถเบ๊นซ์) 

 
“......ตอนแรกคิดกลบัมาเรียนแลว้ไปสมคัรไวแ้ต่ไม่ไดเ้รียน มนัไม่มีแรงกระตุน้ให้

มาเรียน ตอนหลงัคดิว่าวุฒเิท่านีก็้เลยว่ากลบัมาเรียนดกีว่าถึงจบชา้แต่ก็ยงัมีวฒุ ิถา้เราสามารถใช้
เวลาว่างเรือ่งการเรียนไดเ้ตม็ทีม่นัก็เป็นประโยชน์......” (นกัศกึษานอกระบบ: แดรีค่วนี) 

 
“.....ว่างตอนกลางคืนไม่ไดท้ าอะไรก็ไปเที่ยวกลางคืนกบัเพือ่นครบั ไปฟังเพลง

ดืม่เหลา้กบัเพือ่น สีทุ่่มถึงตีหนึ่งค่าใชจ่้ายก็หารกนัครบัคนละสีห่า้รอ้ยบาทครบั ตอ้งยอมรบัว่าไม่
เคยคิดว่าตอนกลางคืนตอ้งใชเ้วลาว่างท าอะไร ไม่มีใครบอก ไม่มีตวัอย่างใหเ้ห็น ถา้มีตรงนีก็้อาจ
สรา้งแรงจูงใจใหเ้ราไดเ้หมือนกนั ..........” (นกัศกึษานอกระบบ: อาร์มมี)่ 
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2.3.2 ความต้องการในการพัฒนาพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ด้านการแบ่งเบาภาระของครอบครัว 

นกัศกึษานอกระบบสะทอ้นความตอ้งการในการพฒันาพฤติกรรมการใชเ้วลาว่าง
ใหเ้ป็นประโยชนด์า้นการแบ่งเบาภาระงานของครอบครวัว่า เป็นสิ่งที่ตอ้งการท าใหม้ีประสิทธิภาพ 
สามารถช่วยแบ่งเบาภาระงานไดอ้ย่างแทจ้ริง ที่ผ่านมาท าบา้งไม่ท าบา้งเพราะเห็นว่าบางอย่างไม่
สามารถท าไดดี้ ก็จะไม่ท า ท าเพียงเล็กนอ้ยและเอาเวลาไปท าอย่างอื่น เช่น เที่ยวกบัเพื่อน เลน่เกม 
หรือท างานอดิเรกส่วนตวัที่คิดว่าเป็นการผ่อนคลาย ไม่มีแรงกระตุน้ใหต้อ้งช่วยเหลืองานครอบครวั 
หรือไม่มีตน้แบบใหเ้ห็นอย่างชัดเจน และส่วนหนึ่งมาจากที่เรายงัไม่รูช้ัดเจนว่าการใชเ้วลาว่างให้
เป็นประโยชนจ์ริง ๆ แลว้เป็นยังไง ตอ้งท ามากน้อยแค่ไหน หรือเป็นประโยชน์กับใครบา้ง ดังนั้น 
หากสามารถใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนใ์นการแบ่งเบาภาระครอบครวัไดจ้ะเป็นการใชเ้วลาว่าง
อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

“........บางครัง้พอว่างเกินไปเราก็เผลอไปท าอะไรที่ไม่เหมาะไม่ควร อย่าง
เป็นเมื่อก่อนพอไปเที่ยวบา้นเพือ่นมนัก็ชวนท าโน่นท านีก็้เผลอพลาดไปท าคะ เราไม่มีแรงกระตุน้
ใหต้อ้งแบ่งเบาภาระที่บา้น ไม่มีใครบอกว่าตอ้งท าหรือมีประโยชน์ยงัไง ถา้มีก็อยากช่วยแบ่งเบา
นะคะ......” (นกัศกึษานอกระบบ: แดรีค่วนี)  

 
“……ก็อยากพัฒนาการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของครอบครัวบ้าง อย่าง

เมือ่ก่อนท างานบา้นไม่ดีก็ไม่อยากท า แม่บอกว่าท าเองดีกว่า ก็เลยไม่ค่อยไดช้่วยเพราะตวัเองท า
ไม่ได ้แต่จริงๆ ถา้ฝึกท าก็นา่จะพอท าได…้” (นกัศกึษานอกระบบ: ปลาการ์ตูน) 
 

2.3.3 ความต้องการในการพัฒนาพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ด้านการหารายได้เพ่ิม 

จากการศึกษาพบว่า นักศึกษานอกระบบสะท้อนความตอ้งการในการพัฒนา
พฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนด์า้นการหารายไดเ้สริมว่า รายไดเ้สริมมีความส าคัญ
และจ าเป็นส าหรบันักศึกษานอกระบบเป็นอย่างมาก เนื่องจากหลายคนไม่ไดม้ีงานประจ า ส่วน
ใหญ่รับจ้างทั่ วไป และเป็นลูกจ้างรายวัน รวมถึงบางคนไม่ได้ท างาน ส่วนหนึ่งที่ เข้ามาเรียน
การศึกษานอกระบบเนื่องจากตอ้งการน าวฒุิการศึกษา และทักษะในการไปประกอบอาชีพ เพื่อ
สรา้งรายไดใ้หแ้ก่ตนเอง แต่เนื่องจากยังขาดความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็น
ประโยชน ์ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง ขาดแรงกระตุน้ รวมถึงการสนบัสนนุต่าง ๆ ท าใหไ้ม่สามารถ
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ที่จะใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนเ์พื่อการหารายไดเ้สริมอย่างเต็มความสามารถ ดงันัน้จึงมีความ
ตอ้งการในการพฒันาใหเ้กิดพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนด์า้นนี ้  

 
“........ตอนเชา้ว่างเยอะอยากมีรายไดเ้สริม แต่ก็ไม่มั่นใจว่าจะท าไดห้รือ

เปล่า เราไม่มีเครือข่าย ไม่มีอะไรเลย อยากหาขายของ เช่น หมูป้ิงตอนเชา้อยากไดสู้ตรเด็ดๆ จะ
ไดข้ายดีๆ  มีทนุไปเรียนPDG.....” (นกัศกึษานอกระบบ: แนนซี่) 

 
“.........หารายไดเ้สริมที่ไม่ตอ้งลงทุนมากและเบียดเบียนงานประจ า เช่น 

ขายของออนไลน์ อยากพฒันาภาษาที่ 3 เพือ่โอกาสในการท างานที่ดีในอนาคตแต่ไม่รูจ้ะไปเร่ิม
ตรงไหนก่อนดคีรบั” (นกัศกึษานอกระบบ: ปลายด)์ 

 
“......อยากใหม้ีคนมานแนะน า มาสรา้งแรงจูงใจ แรงกระตุน้ในการหารายได้

เสริมจากการขายของออนไลน์อยากมีธุรกิจเล็กๆ เป็นของตนเอง เช่น รา้นก๊ิฟซอฟ รา้นเสือ้ผา้ 
อยากมีเงนิเยอะๆพอ่แม่จะไดส้บาย.........” (นกัศกึษานอกระบบ: ใบพดั) 

 
“......อยากหารายไดเ้สริมแต่ขาดความเขา้ใจและเงินทุน จะมีใครใหโ้อกาส

บา้งไหมครบั...........” (นกัศกึษานอกระบบ: ตน้ไม)้ 
 

จากประเด็นปัญหาสิ่งที่ต้องการพัฒนา น ามาสู่เนื ้อหาที่ต้องการพัฒนาและ
ความเปลี่ยนแปลงที่นักศึกษานอกระบบคาดหวงั ไดแ้ก่ พัฒนาความรูค้วามเขา้ใจการใชเ้วลาว่าง
ใหเ้ป็นประโยชน ์ทัง้ในมิติของปริมาณ ความเขม้ขน้ และคณุภาพการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์
สงูสุด เพื่อการพัฒนาการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง พฒันาแรงจูงใจในการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็น
ประโยชน ์ทัง้แรงจูงใจจากภายในตนเอง และตัวแบบทางสงัคม หรือแรงจูงใจภายนอก พรอ้มฝึก
ปฏิบัติการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ ดังไดน้ าเสนอการวางแผนการส่งเสริมพฤติกรรมการใช้
เวลาว่างใหเ้ป็นประโยชนใ์นส่วนของการสรา้งและพฒันารูปแบบการสง่เสรมิพฤติกรรมการใชเ้วลา
ว่างใหเ้ป็นประโยชนต่์อไป 
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ส่วนที ่3 ผลการเปล่ียนแปลงการส่งเสริมพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชนข์อง
นักศึกษานอกระบบ 

การเปลี่ยนแปลงการส่งเสริมพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ หมายถึง การ
แสดงออกของนกัศึกษาต่อการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนท์ี่สงัเกตไดห้รือประเมินได ้ในช่วงเวลาที่
นอกเหนือจากการด าเนินภารกิจประจ าวนั เป็นเวลาแห่งอิสระ โดยกิจกรรมที่นกัศึกษาน ามาใชใ้น
ช่วงเวลาว่าง ต้องปราศจากข้อผูกมัดใด ๆ โดยการกระท านั้นมีประโยชน์ในด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต เกิดกระบวนการพัฒนาความเขา้ใจหรือทักษะในการรบัรูเ้รื่องการใชเ้วลาว่าง ใช้
ประสบการณข์องเวลาว่างเพื่อเพิ่มคณุภาพชีวิตต่อตนเอง จากการศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงจาก
การส่งเสรมิพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนข์องนกัศึกษานอกระบบ พบผลลพัธข์องการ
เปลี่ยนแปลง 3 ดา้น คือ 1) ผลการเปลี่ยนแปลงดา้นปริมาณของการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์  
2) ผลการเปลี่ยนแปลงด้านความเข้มข้นของการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และ 3) ผลการ
เปลี่ยนแปลงดา้นคณุภาพของการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ ที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดงันี ้

3.1 ผลการเปล่ียนแปลงด้านปริมาณของการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน ์  
การเปลี่ยนแปลงดา้นปรมิาณของการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์ หมายถึง ปริมาณ

เวลาหรือความถ่ีของการกระท ากิจกรรมในชั้นเรียน นอกเวลาเรียนและกิจวัตรประจ าวันที่เป็น
ประโยชน ์ซึ่งจากการศึกษาพบว่านกัศกึษานอกระบบที่ไดร้บัการสง่เสรมิพฤติกรรมการใชเ้วลาว่าง
ใหเ้ป็นประโยชน ์มีการเปลี่ยนแปลงดา้นปรมิาณของการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์ดงันี ้

3.1.1 ต้องการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชนม์ากขึน้ 
นกัศึกษานอกระบบสะทอ้นผลการเปลี่ยนแปลงการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์

ที่มีสะท้อนการเปลี่ยนแปลงด้านปริมาณ ว่าหลังจากได้ร่วมกิจกรรมตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ
กระบวนการอย่างมีส่วนร่วม ท าใหเ้กิดความรูส้ึกอยากใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนม์ากขึน้ เช่น 
ตอ้งการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนใ์นการหาความรูเ้พิ่มเติมนอกเวลาเรียน ช่วยเหลืองานของ
ครอบครวัมากขึน้ บ่อยขึน้ เป็นตน้ 
 

“.......สมยัก่อนทีบ่า้นยากจนไม่มีเงินไปเรียนครบัเรียนไม่จบ ปวช.ดว้ย ก็เลย
ตดัสินใจเรียน กศน และตอนนีด้ีขึน้และไปสมคัรลงเรียนเพิ่มทีม่หาวทิยาลยัรามค าแหงแบบพดีีกรี
ทีเ่รียนควบคู่ไปกบัการเรียน กศน.ครบั......” (นกัศกึษานอกระบบ: ตน้ไม)้ 
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“.....สอนใหเ้รารูว่้าเวลาว่างเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ ถา้มีจุดมุ่งหมาย ใชค้วาม
พยายามมุ่งมั่น อดทน ลงมือท า ขยนัหารายไดพ้ิเศษก็ช่วยตวัเราและช่วยเหลือภาระครอบครวัได้
เป็นอย่างดก่ีอนหนา้นีไ้ม่เคยไดท้ าเลยคะ…..” (นกัศกึษานอกระบบ: องัเปา) 

 
3.1.2 รับรู้ว่าตนเองสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชนไ์ด้ 

นักศึกษานอกระบบสะทอ้นผลว่า เกิดความรูส้ึกรบัรูค้วามสามารถของตนเอง
มากขึน้ รูส้ึกว่าสิ่งที่ตนเองมีก็สามารถน ามาใชใ้หเ้กิดการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนไ์ด ้หรือสิ่งที่
คิดว่ายังท าไดไ้ม่ดีหากไดท้ าบ่อย ๆ ก็สามารถท าไดเ้ช่นกัน เช่น การช่วยเหลืองานของครอบครวั 
การใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชนเ์พื่อการเรียน การหารายไดเ้สรมิจากหลากหลายช่องทาง 

 
“.......การใชค้อมพิวเตอร์ครบั เพราะผมไม่ไดใ้ชค้อมฯมานานมากเราไม่ได้

จับมันมา 10 กว่าแลว้ครบั พอไดล้งมือท าก็ไดค่้อยๆไดค้วามรูเ้พิ่มเติมขึน้มา จากที่เราเคยเล่น
เพียงแต่มนัง่ายขึน้ตอนนีใ้ชทุ้กวนัเลยครบั แต่ว่ายงัไม่คล่องตอ้งศึกษาไปเรื่อยๆครบั ดีกว่าก่อนที่
ไม่ค่อยกลา้ครบั ตอนนีใ้ชโ้ปรแกรมเอก็ซ์เซลครบั เรือ่งการจดัเซล พอท าไดเ้พิ่มขึน้มากครบั จากไม่
กลา้จนตอนนีท้ าออกมาเป็นหนา้กระดาษได…้.” (นกัศกึษานอกระบบ: ตน้ไม)้ 

 
“.......ไดเ้รื่องการเปลีย่นแปลงความคิดในตนเองทีว่่าเราท าไม่ได ้แต่พอเรามี

แนวคิดร่วมกันท าให้รู ้ถึงความสามารถของตนเอง และรับฟังผู ้อื่น ไม่ปิดกั้นความคิดแต่ใน
กรอบ…..” (นกัศกึษานอกระบบ: ใบพดั) 

 
3.1.3 เกิดเจตคติทีด่ีต่อการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน ์

จากการศกึษา พบว่านกัศกึษานอกระบบสะทอ้นการเกิดเจตคติที่ดีในการใชเ้วลา
ว่างใหเ้ป็นประโยชน ์ว่ารูส้ึกเห็นคุณค่าของการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนม์ากขึน้ จากการที่ได้
รบัรูว้่าการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนไ์ม่ไดม้ีเพียงในมิติของการท างานอดิเรก หรือการช่วยเหลือ
งานครอบครวั การพกัผ่อนหย่อนใจ แต่ยงัมีความลึกซึง้หลากหลายมิติ นกัศึกษานอกระบบจึงเจต
คติที่ดีต่อการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนม์ากขึน้ 

 

“......อย่างแรกเลยนะครบัเป็นการเรียนรูใ้นสิ่งที่เราไม่เคยท าแลว้เราไดม้าท า 
ตอนแรกก่อนทีจ่ะท าเราคิดว่ามนัเป็นไปไม่ไดท้ าไม่ไดห้รอกครบั แต่พอเราท าแลว้มนัก็ท าไดง้่ายๆ
เลยครบัตอนนีม้ั่นใจและท าบ่อยขึน้ครบั.....” (นกัศกึษานอกระบบ: แม๊สซี่) 
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“.....ไดม้ีการพฒันาตนเองมากขึน้ มีเป้าหมาย มีแผนการที่จะท าใหส้ าเร็จ
เป็นรูปร่างตามที่ไดว้างไว ้พฒันาตนเองเกีย้วกบังานที่ท ามากขึน้โดยศึกษาจากผูรู้ ้อินเทอร์เน็ต
เกี่ยวกบัเรื่องที่เราไม่เขา้ใจเพื่อพฒันางานใหด้ีไม่มีขอ้บกพร่องหรือใหน้อ้ยที่สุด……” (นกัศึกษา
นอกระบบ: ตน้ไม)้ 

 
3.1.4 มีความสามารถในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชนเ์พ่ิมขึน้ 

นกัศึกษานอกระบบสะทอ้นการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์ว่ามีการใชเ้วลาว่าง
ที่เป็นประโยชนม์ากขึน้ เช่น ใชเ้วลาว่างเพื่อช่วยเหลืองานครอบครวัเพิ่มขึน้ เพื่อการเรียนเพิ่มขึน้ 
อนัเป็นการเพิ่มความถ่ีในการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์

 
“.........สิ่งทีภู่มิใจตอนนีค้อืท างานหาเงนิโดยไม่เป็นภาระพ่อแม่ กลบัมาตัง้ใจ

เรียนเพือ่สรา้งโอกาสและความส าเร็จในชีวติตนเอง.......” (นกัศกึษานอกระบบ: แนนซี่) 
 
“......ท าใหไ้ดป้รบัเปลีย่นชีวิตตนเองทีอ่ยากท าใหส้ าเร็จเร็วๆเหมือนตวัอย่าง

ทีอ่าจารยเ์อามาใหดู้มีความมั่นใจในตนเองเพิ่มขึน้มากเลยคะ….” (นกัศกึษานอกระบบ: รถเบ๊นซ์) 
 
3.2 ผลการเปล่ียนแปลงด้านความเข้มข้นของการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน ์

การเปลี่ยนแปลงด้านความเขม้ขน้ของการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ ปริมาณที่
ก่อใหเ้กิดประโยชนอ์ย่างถูกตอ้งโดยไม่ส่งผลเสียต่อตนเองและผูอ่ื้นจากการกระท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ในช่วงเวลาว่างนัน้ 

3.2.1 มีความสามารถในการตัดสินใจเลือกกิจกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน ์

นักศึกษานอกระบบสะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงว่า สามารถตัดสินใจเลือก
กิจกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มากขึน้ จากเมื่อก่อนที่เห็นว่าการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชนเ์ป็นเพียงการพักผ่อนหย่อนใจ หรือท างานอดิเรก แต่เมื่อไดเ้รียนรูแ้ละเขา้ใจการใชเ้วลา
ว่างใหเ้ป็นประโยชนม์ากขึน้ ท าใหก้ารเลือกท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนม์ีความ
เขม้ขน้ขึน้ เช่น จากเมื่อก่อนเล่นเกมพักผ่อน สังสรรคก์ับเพื่อน เปลี่ยนเป็นการรวมกลุ่มกับเพื่อน
เพื่อหารายไดเ้สรมิ ช่วยเหลืองานครอบครวัในสิ่งที่ไม่เคยท า เป็นตน้ 
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“......เปลี่ยนการใช้เวลาว่างที่ไม่ เป็นประโยชน์ เช่น ปรับเปลี่ยนการใช้
จ่ายเงินในการไปเที่ยวหา้งสรรพสินคา้มาเป็นการขายของออนไลน์เพื่อหารายไดเ้สริมเป็นของ
ตวัเอง…..” (นกัศกึษานอกระบบ: ปลายด)์ 

 
“.....มีการสรา้งรายไดด้้วยการขายของ และสุดทา้ยมีก าลังใจมากขึ้นจน

อยากเรียนใหจ้บไวๆคะ….” (นกัศกึษานอกระบบ: ใบพดั) 
 

3.2.2 รู้จักควบคุมตนเองในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน ์
นักศึกษานอกระบบสะทอ้นว่า ผลการเปลี่ยนแปลงท าใหรู้จ้ักควบคุมตนเองใน

การใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนม์ากยิ่งขึน้ ทั้งนีเ้นื่องจากไดเ้ห็นตัวแบบของความพยายาม และ
รบัรูค้วามสามารถของตนเอง รวมถึงตระหนกัถึงความส าคญัของการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์
เมื่อท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนก์็สามารถควบคมุตนเองใหท้ ากิจกรรมนั้น ๆ ไดจ้น
ส าเร็จ หรือสุดความสามารถ ไม่ล้มเลิกระหว่างทาง เช่น การหารายได้เสริมจากหลากหลาย
ช่องทาง การใชเ้วลาว่างในการแสวงหาความรูเ้พิ่มเติม เป็นตน้  

 
“.......ท าให้เกิดการพัฒนาตัวเองในการใช้เวลาได้อย่างมีคุณ ค่าเห็น

ความส าคัญของเวลา มีการตัง้เป้าหมายในการออมเงินท าใหใ้ชเ้งินอย่างระวงัมากขึ้น มีเวลา
ใหก้บัครอบครวัมากขึน้…..” (นกัศกึษานอกระบบ: ปลาการ์ตูน) 

 
“......กบัโครงการนีส้นกุกบัการไดท้ ากิจกรรม แลว้น ามาสรุปร่วมกนัใหแ้ต่ละ

คนไดพู้ด ท าใหเ้ราไดเ้ห็นมมุมองทีเ่รายงัตอ้งพฒันาตวัเองอกีหลายดา้น.....” (นกัศกึษานอกระบบ: 
แนนซี่) 

 
3.2.3 เกิดการสนับสนุนทางสังคมเพ่ือการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน ์

นักศึกษานอกระบบสะทอ้นผลการเปลี่ยนแปลงว่า เกิดการสนับสนุนทางสงัคม
จากการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เช่น การสนับสนุนจากครอบครัวในด้านของเวลา การ
สนับสนุนจากเพื่อน โรงเรียน ในดา้นของความรู ้การช่วยเหลือในกิจกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็น
ประโยชน ์และการสนับสนุนจากคนภายนอก เพื่อการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนข์องนักศึกษา
นอกระบบ เนื่องดว้ยการท ากิจกรรมที่มีการคิด รว่มมือรว่มใจ และวางแผนร่วมกนั อนัสง่ผลใหก้าร
ใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนข์องนกัศกึษานอกระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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“.....อาจารย์ใหแ้ต่ละคนพูดออกมา หนูรูส้ึกว่าหนูท าอะไรหลายอย่างที่พี่ๆ
เขายังท าไม่ไดเ้หมือนหนูเลย หนูจะเรียนใหสู้งเลยจะไดม้ีอนาคตที่ดีจะไดเ้ลีย้งพ่อแม่ได้…..” 
(นกัศกึษานอกระบบ: ผกับุง้) 

 

“......ไดเ้รียนรูค้วามเป็นมาต่างๆของแต่ละคนทีไ่ม่เท่ากนั อนัไหนมีประโยชน์
เราก็เอามาใชก้บัชีวติไดอ้นัไหนไม่มีประโยชนก์็รบัรูไ้ว ้มนัปรบัใชก้บัชีวิตเราไดจ้ริงๆคะไม่เหมือนใน
ต าราบางทีก็่อ่านไม่ค่อยรูเ้รือ่งคะ……” (นกัศกึษานอกระบบ: นิง้หนอ่ง) 

 
3.3 ผลการเปล่ียนแปลงด้านคุณภาพของการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน ์

คุณภาพของผลที่เกิดขึน้จากการท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่างว่าที่ครอบคลุมทั้งต่อ
ตนเองใน ประโยชน์ที่ เกิดขึน้กับผู้รบัประโยชน์ของการกระท ากิจกรรมในยามว่างนั้น ว่าเป็น
ประโยชนท์างตรงหรือทางออ้มต่อเพื่อน ครอบครบั โรงเรียน ชุมชน สังคม นักศึกษานอกระบบ
สะทอ้นการเปลี่ยนแปลงในมิติดา้นคณุภาพ ดงันี ้

3.3.1 เข้าใจการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชนอ์ย่างรอบด้าน 
ผลการเปลี่ยนแปลง พบว่า นักศึกษานอกระบบมีความเขา้ใจการใชเ้วลาว่างให้

เป็นประโยชนอ์ย่างรอบดา้นมากยิ่งขึน้ มองอย่างรอบดา้นมากขึน้ ไม่ไดม้องเป็นเพียงการพกัผ่อน
หย่อนใจ หรือการใชเ้วลาว่างเพื่อการท ากิจกรรมที่เป็นเรื่องสว่นบุคคล แต่มองถึงการใชเ้วลาว่างให้
เป็นประโยชนท์ี่ก่อใหเ้กิดประโยชนไ์ดท้ัง้ตนเองและผูอ่ื้น เช่น การหารายไดเ้สริมที่สามารถสรา้ง
รายไดใ้หแ้ก่ตนเองและเป็นการช่วยเหลือสงัคมดว้ย จากการคิดขายเจลลา้งมือ และแกว้ลดโลก
รอ้น  
 

“........ตอนนีห้นูรูส้ึกว่าหนูมีความรบัผิดชอบมากขึน้ ท าอะไรก็คิดก่อนท าไม่
ใจรอ้น ไม่อยากเสยีเวลาไปตามเพือ่นๆคะ…….” (นกัศกึษานอกระบบ: ใบหยก) 

 

“.......ท าใหเ้ป็นคนที่มีมุมมองกวา้งขึ้น กลา้แสดงออกออกเพิ่มมากขึ้น มี
ความมั่นใจในตวัเองเพิ่มขึน้กว่าเมือ่ก่อน เพราะไดเ้ห็นจากการท ากิจกรรมและตวัอย่างทีคุ่ณครูได้
เอามาใหช้ม.....” (นกัศกึษานอกระบบ: อาร์มมี)่ 
 

 

 

 



  103 

3.3.2 ต้องการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชนต์่อผู้อื่น 
นักศึกษานอกระบบสะทอ้นว่ามีความตอ้งการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนเ์พื่อ

ผูอ่ื้นมากขึน้ เนื่องจากเห็นว่าการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนส์ามารถก่อใหเ้กิดประโยชนต่์อผูอ่ื้น
ไดเ้ช่นกัน เช่น การช่วยเหลือสังคม การช่วยเหลือคนรอบขา้ง ดังนั้นนักศึกษานอกระบบจึงเกิด
ความตอ้งการใชเ้วลาว่างเพื่อยงัประโยชนแ์ก่ผูอ่ื้นมากยิ่งขึน้ 

 

“........เป็นกิจกรรมที่สนุกคะไดเ้รียนรูส้ิ่งใหม่ๆไดเ้ห็นการการเปลี่ยนแปลง
ของตวัเองและเพือ่นๆหนูจะชวนเพือ่นกลุ่มอืน่ท าแบบนีก้นัคะ.....” (นกัศกึษานอกระบบ: แนนซี่) 

 

“.....ตอนนีห้นูก็เร่ิมเอาไปสอนนอ้งๆ บา้งแลว้นะคะว่าการช่วยท างานอื่นก็
เป็นการเรียนรูแ้ละการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ไดเ้หมือนกนัคะ....” (นกัศึกษานอกระบบ: องั
เปา) 

 
3.3.3 เกิดการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชนเ์พ่ือตนเอง 

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักศึกษานอกระบบ คือมีการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็น
ประโยชนเ์พื่อตนเองมากขึน้ จากเมื่อก่อนที่ไม่ไดเ้ห็นความส าคญัและประโยชนข์องการใชเ้วลาว่าง
ใหเ้ป็นประโยชน ์ก็เปลี่ยนความคิดและการปฏิบติัมาใชเ้วลาว่างที่ว่างเวน้จากการเรียน การท างาน 
มาท าประโยชนใ์หแ้ก่ตนเองมากขึน้ เช่น หาความรูเ้พิ่มเติมเพื่อการประกอบอาชีพ การหาอาชีพ
เสรมิเพื่อสรา้งรายไดใ้หแ้ก่ตนเอง เป็นตน้ 

 
“.......ในสว่นของงานผมเอาไปใชก้บัความละเอยีดรอบคอบ ความตัง้ใจ ปรบั

ใชไ้ดด้ีครับ เหมือนไดร้บัแรงบันดาลใจใหอ้ยากท าไดเ้หมือนชายพิการที่ไม่ยอมแพเ้ลยขายของ
ออนไลนไ์ดแ้ลว้ครบั……….” (นกัศกึษานอกระบบ: ตน้ไม)้ 

 
“.......มีการตัง้เป้าหมายในการออมเงนิท าใหใ้ชเ้งนิอย่างระวงัมากขึน้ มีเวลา

ใหก้บัครอบครวัมากขึน้ มีการสรา้งรายไดด้ว้ยการขายของ และสดุทา้ยมีก าลงัใจมากขึน้จนอยาก
เรียนใหจ้บไวๆ ค่ะ.......” (นกัศกึษานอกระบบ: ใบพดั) 
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3.3.4 เกิดการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชนเ์พ่ือผู้อื่น 
นกัศึกษานอกระบบมีการใชเ้วลาว่างเพื่อท าประโยชนแ์ก่ผูอ่ื้น หรือสงัคมส่วนรวม

มากขึน้ ดว้ยเห็นความส าคญัและตระหนกัว่าตนเองสามารถท าประโยชนใ์หแ้ก่คนรอบขา้งไดจ้าก
เวลาว่างที่ตนเองมีอยู่  จากที่ เมื่อก่อนไม่ค่อยได้ปฏิบัติเพราะคิดว่าไม่ใช่เรื่องของตนเอง เช่น 
ช่วยเหลืองานชมุชน ช่วยเหลืองานโรงเรียน เป็นตน้  

 
“......ผมก็จะน าในเรื่องความตัง้ใจ ความมุ่งมั่นไปใชใ้นที่ท างานเพือ่กระตุน้

ใหเ้กิดประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงของการท างานร่วมกันกับนอ้งๆ ครบั…..” (นักศึกษานอก
ระบบ: ตน้ไม)้ 

“......เอาไปใชป้ระโยชน์ในการท างานครบั และใชใ้นชีวิตประจ าวนัแลว้ก็เอา
ไปสอนเพื่อนที่ท างานไดค้รบั เพราะเคา้จะท าไม่เป็นเลยผมก็พอมีความรูก็้จะไปสอนเคา้ไดน้ิด
หนอ่ยครบั…..” (นกัศกึษานอกระบบ: แม๊สซี่) 

 
3.3.5 เกิดการรวมกลุ่มอย่างสร้างสรรค ์

นักศึกษานอกระบบมีการรวมกลุ่มใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนอ์ย่างสรา้งสรรค ์
คือ รวมกลุ่มเพื่อการสรา้งรายไดเ้สริม รวมกลุ่มเพื่อการช่วยเหลืองานโรงเรียนและชุมชน เป็นตน้ 
ซึ่งเป็นจุดเริ่มตน้ของการสรา้งเครือข่ายการท าประโยชนแ์ละการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนอ์ย่าง
เป็นรูปธรรมและยั่งยืน 
 

“.....พวกเราน าความรู้ที่ได้ไปรับจากครู ในเรื่องการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ท าใหเ้กิดการท างานร่วมกนัอย่างมีประสทิธิภาพ สามารถต่อยอดไปใชก้บัเรือ่งอืน่ๆไดอ้ีก
มากมายเลยครบั.....” (นกัศกึษานอกระบบ: ใบพดั) 

 

ตอนนีก็้รวมกลุ่มขายของออนไลน์กนัเพิ่มขึน้ไม่เหมือนเมื่อก่อนแทบไม่รูจ้ัก
กนัเลยคะ ดีมากๆ เลยคะครูที่ไดท้ ากิจกรรมนีร่้วมกนั เอาไปใชใ้นชีวิตจริงของพวกเราไดด้ว้ยคะ
.....” (นกัศกึษานอกระบบ: แดรีค่วนี) 
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นอกจากนี ้จากการศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนข์อง
นักศึกษานอกระบบ จากการวัดพฤติกรรมก่อนและหลังเขา้ร่วมกิจกรรม ดว้ยการทดสอบสถิติ  
t-test Dependent สะทอ้นการเปลี่ยนแปลงทัง้ดา้นปริมาณ ดา้นความเขม้ขน้ และดา้นคุณภาพ
หรือประโยชนข์องการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์ดงัตารางต่อไปนี ้

ตาราง 7 ผลการเปลี่ยนแปลงการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนข์องนกัศกึษานอกระบบ ก่อน และ
หลงัการเขา้รว่มกิจกรรม 

การวดัพฤติกรรมการใช ้
เวลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์

ก่อนการทดลอง 
(n=14) 

หลงัการทดลอง 
(n=14) 

Dependent 
t-test 

df p-value 

M SD M SD 

ดา้นปรมิาณของการใช ้
เวลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์

2.68 .37 3.51 .51 5.723* 13 .000 

ดา้นความเขม้ขน้ของการใช้
เวลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์

3.12 .35 3.91 .46 4.038* 13 .000 

ดา้นคณุภาพของการใช ้
เวลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์

3.55 .77 4.13 .42 3.533* 13 .004 

รวม 3.13 .38 3.85 .33 8.790* 13 .000 

*p < .05 

จากตาราง 7 หลงัจากท่ีนกัศกึษานอกระบบไดเ้ขา้รว่มกิจกรรมสง่เสรมิพฤติกรรมการ
ใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนใ์นภาพรวม
มีค่าเฉลี่ยสงูกว่าก่อนการเขา้ร่วมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบว่า ทัง้ดา้นปรมิาณของการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์ดา้นความเขม้ขน้ของการใชเ้วลาว่างให้
เป็นประโยชน ์และดา้นประโยชนข์องพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์มีค่าเฉลี่ยสงูกว่า
ก่อนการเขา้รว่มอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

จากผลการเปลี่ยนแปลงการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนข์องนกัศึกษานอกระบบ จะ
เห็นไดว้่าเกิดการเปลี่ยนแปลงทัง้ดา้นปริมาณการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์ดา้นความเขม้ขน้
ของการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์และดา้นคณุภาพของการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์ซึ่งเกิด
การเปลี่ยนแปลงทั้งความรูค้วามเขา้ใจ อารมณ์ความรูส้ึก และพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็น
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ประโยชนข์องนักศึกษานอกระบบ อันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของ
นกัศึกษานอกระบบที่ตอ้งการพฒันาตนเองในการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์น าไปสู่การพฒันา
บุคคลใหส้ามารถใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนไ์ดอ้ย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน เนื่องจากเป็นการ
เปลี่ยนทัง้ความคิดและพฤติกรรม 

3.4 ผลการเปล่ียนแปลงเป็นรายบุคคล   
ผู้วิจัยได้ท าการสังเคราะห์และสรุปเนื ้อหาจากสมุดบันทึกการเปลี่ยนแปลงของ

นกัศกึษานอกระบบ จ านวน 14 คน ดงันี ้

ตาราง 8 ผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนเ์ป็นรายบุคคล 

ชื่อ อาย ุอาชีพ 
สถานภาพ 

กิจกรรม 
จ านวนครัง้/สปัดาห ์

ก่อนเขา้รว่ม
กิจกรรม 

หลงัเขา้รว่ม
กิจกรรม 

1. นางสาวองัเปา  
อาย ุ19 ปี โสด  
ผูช้่วย QC บรษิัทเอกชน 

1. ดา้นแบ่งเบาภาระครอบครวั 
1.1 ช่วยแม่ขายของ 
1.2 กวาดบา้น ถบูา้น 
1.3 ลา้งจาน 

2. ดา้นการเรียน 
2.1 ทบทวนบทเรียน ท างการบา้น  

3. ดา้นหารายไดเ้สรมิ 
3.1 ขายของออนไลน ์

4. ดา้นนนัทนาการ/การพกัผ่อน 
4.1 เล่นเกมในโทรศพัท ์
4.2 เดินเล่นในหา้ง 
4.3 นอนเล่น 
4.4 เที่ยวรา้นเหลา้ 

 
1 
2 
3 
 
1 
 
0 
 
7 
5 
7 
2 

 
3 
6 
7 
 

5 
 

5 
 

2 
1 
3 
1 

2. นางสาวออ้มเอ๋ย   
อาย ุ19 ปี โสด  
ไม่ไดท้  างาน 

1. ดา้นแบ่งเบาภาระครอบครวั 
1.1 ลา้งจาน ลา้งขวดนมลกู 
1.2 ซกัผา้ 
1.3 กวาดบา้น ถบูา้น 
1.4 เลีย้งลกู 

2. ดา้นการเรียน 
2.1 ทบทวนบทเรียน ท างการบา้น  

 
2 
1 
2 
2 
 
1 

 
7 
3 
5 
5 
 

3 
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ตาราง 8 (ต่อ) 

ชื่อ อาย ุอาชีพ 
สถานภาพ 

กิจกรรม 
จ านวนครัง้/สปัดาห ์

ก่อนเขา้รว่ม
กิจกรรม 

หลงัเขา้รว่ม
กิจกรรม 

 

3. ดา้นหารายไดเ้สรมิ 
3.1 ขายของออนไลน ์

4. ดา้นนนัทนาการ/การพกัผ่อน 
4.1 เล่นเกมในโทรศพัท ์
4.2 ไปเที่ยว 
4.3 นอนเล่น 

 
3 
 
7 
3 
7 

 
6 
 

2 
1 
3 

3. นายตน้ไม ้อาย ุ34 ปี 
สมรสอาชีพพนกังาน
บรษิัทผูจ้ดัการดแูลหอพกั 

1. ดา้นแบ่งเบาภาระครอบครวั 
1.1 ลา้งจาน 
1.2 ลา้งรถ 
1.3 กวาดบา้น ถบูา้น 

2. ดา้นการเรียน 
2.1 ทบทวนบทเรียน ท างการบา้น  
2.2 ลงเรียนเพิ่มที่รามค าแหง 

3. ดา้นหารายไดเ้สรมิ 
3.1 ขายของออนไลน ์

4. ดา้นนนัทนาการ/การพกัผ่อน 
4.1 เล่นเกมในโทรศพัท ์
4.2 ไปเที่ยวกบัเพื่อน 
4.3 นอนเล่น 
4.4 อ่านหนงัสือการต์นู 
4.5 เดินเล่นในหา้ง 

 
1 
1 
1 
 
3 
3 
 
0 
 
5 
1 
5 
5 
4 

 
5 
1 
5 
 

5 
5 
 

2 
 

2 
0 
2 
1 
1 

4. ปลาการต์นู อายุ 25 ปี 
โสด แคดดีส้นามกอลฟ์ 

1. ดา้นแบ่งเบาภาระครอบครวั 
1.1 ลา้งจาน 
1.2 กวาดบา้น ถบูา้น 
1.3 เลีย้งลกู 

2. ดา้นการเรียน 
2.1 ทบทวนบทเรียน ท างการบา้น  

 
1 
2 
1 
 
0 

 
5 
5 
3 
 

3 
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ตาราง 8 (ต่อ) 

ชื่อ อาย ุอาชีพ 
สถานภาพ 

กิจกรรม 
จ านวนครัง้/สปัดาห ์

ก่อนเขา้รว่ม
กิจกรรม 

หลงัเขา้รว่ม
กิจกรรม 

 

3. ดา้นหารายไดเ้สรมิ 
3.1 ขายของออนไลน ์
3.2 ขายตรง 

4. ดา้นนนัทนาการ/การพกัผ่อน 
4.1 เล่นเกมในโทรศพัท ์
4.2 ไปเที่ยวรา้นเหลา้ 
4.3 นอนเล่น 
4.4 เดินเล่นในหา้ง 
4.5 ออกก าลงักาย 

 
0 
0 
 
5 
3 
5 
5 
3 

 
1 
5 
 

0 
0 
2 
3 
3 

5. นางสาวใบพดั  
อาย ุ17 ปี โสด  
รบัจา้งรายวนัเสิรฟ์อาหาร 

1. ดา้นแบ่งเบาภาระครอบครวั 
1.1 ลา้งจาน 
1.2 กวาดบา้น ถบูา้น 
1.3 ซกัผา้ 

2. ดา้นการเรียน 
2.1 ทบทวนบทเรียน ท างการบา้น  

3. ดา้นหารายไดเ้สรมิ 
3.1 ขายของออนไลน ์
3.2 ขายตรง 

4. ดา้นนนัทนาการ/การพกัผ่อน 
4.1 เล่นเกมในโทรศพัท ์
4.2 ไปเที่ยวกบัเพื่อน 
4.3 นอนเล่น 
4.4 เดินเล่นในหา้ง 

 
2 
2 
2 
 
0 
 
0 
0 
 
7 
1 
7 
5 

 
5 
5 
3 
 

2 
 

1 
3 
 

1 
1 
3 
2 

6. นางสาวแคน  
อาย ุ17 ปี โสด  
รบัจา้งโรงเพาะเห็ด 

1. ดา้นแบ่งเบาภาระครอบครวั 
1.1 ลา้งจาน 
1.2 กวาดบา้น ถบูา้น 
1.3 ซกัผา้ 
1.4 ท าอาหาร 

 
2 
1 
1 
0 

 
6 
3 
3 
1 
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ตาราง 8 (ต่อ) 

ชื่อ อาย ุอาชีพ 
สถานภาพ 

กิจกรรม 
จ านวนครัง้/สปัดาห ์

ก่อนเขา้รว่ม
กิจกรรม 

หลงัเขา้รว่ม
กิจกรรม 

 2. ดา้นการเรียน 
2.1 ทบทวนบทเรียน ท างการบา้น  

3. ดา้นหารายไดเ้สรมิ 
3.1 ขายของออนไลน ์
3.2 ขายตรง 

 
0 
 
0 
1 

 
2 
 

2 
4 

 4. ดา้นนนัทนาการ/การพกัผ่อน 
4.1 เล่นเกมในโทรศพัท ์
4.2 ไปเที่ยวต่างจงัหวดั 
4.3 นอนเล่น 
4.4 เดินเล่นในหา้ง 

 
7 
1 
5 
3 

 
1 
1 
2 
2 

7. นายปลายด ์อาย ุ27 ปี 
โสด รบัจา้งรายวนัรา้น
กาแฟ 

1. ดา้นแบ่งเบาภาระครอบครวั 
1.1 ลา้งจาน 
1.2 กวาดบา้น ถบูา้น 
1.3 ซกัผา้ 

2. ดา้นการเรียน 
2.1 ทบทวนบทเรียน ท างการบา้น  

3. ดา้นหารายไดเ้สรมิ 
3.1 ขายของออนไลน ์

       3.2 ขายตรง 
4. ดา้นนนัทนาการ/การพกัผ่อน 

4.1 เล่นเกมในโทรศพัท ์
4.2 ไปเที่ยวต่างจงัหวดั 
4.3 นอนเล่น 
4.4 เดินเล่นในหา้ง 

 
1 
1 
1 
 
0 
 
0 
2 
 
7 
1 
5 
5 

 
5 
3 
3 
 

1 
 

1 
4 
 

0 
1 
2 
2 

8. นางสาวนิง้หน่อง  
อาย ุ17 ปี โสด  
รบัจา้งโรงเพาะเห็ด 

1. ดา้นแบ่งเบาภาระครอบครวั 
1.1 ลา้งจาน 
1.2 กวาดบา้น ถบูา้น 
1.3 ซกัผา้ 

 
2 
1 
1 

 
5 
5 
3 
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ตาราง 8 (ต่อ) 

ชื่อ อาย ุอาชีพ 
สถานภาพ 

กิจกรรม 
จ านวนครัง้/สปัดาห ์

ก่อนเขา้รว่ม
กิจกรรม 

หลงัเขา้รว่ม
กิจกรรม  

1.4 ท าอาหาร 
2. ดา้นการเรียน 

2.1 ทบทวนบทเรียน ท างการบา้น  
3. ดา้นหารายไดเ้สรมิ 

3.1 ขายของออนไลน ์
3.2 ขายตรง 

4. ดา้นนนัทนาการ/การพกัผ่อน 
4.1 เล่นเกมในโทรศพัท ์
4.2 ไปเที่ยวต่างจงัหวดั 
4.3 นอนเล่น 
4.4 เดินเล่นในหา้ง 
4.5 ออกก าลงักาย 

1 
 
0 
 
0 
3 
 
5 
1 
5 
5 
1 

3 
 

3 
 

2 
5 
 

1 
1 
2 
2 
3 

9. นางสาวใบหยก  
อาย ุ20  โสด รบัจา้ง
รา้นอาหารเกาหลี 

1. ดา้นแบ่งเบาภาระครอบครวั 
1.1 ลา้งจาน 
1.2 กวาดบา้น ถบูา้น 
1.3 ซกัผา้ 
1.4 ท าอาหาร 

2. ดา้นการเรียน 
2.1 ทบทวนบทเรียน ท างการบา้น  

3. ดา้นหารายไดเ้สรมิ 
3.1 ขายของออนไลน ์
3.2 ขายตรง 

4. ดา้นนนัทนาการ/การพกัผ่อน 
4.1 เล่นเกมในโทรศพัท ์
4.2 ไปเที่ยวต่างจงัหวดั 
4.3 นอนเล่น 
4.4 เดินเล่นในหา้ง 
4.5 ออกก าลงักาย 

 
2 
1 
0 
0 
 
0 
 
0 
0 
 
5 
2 
7 
3 
0 

 
5 
3 
3 
2 
 

2 
 

1 
5 
 

1 
0 
2 
2 
1 
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ตาราง 8 (ต่อ) 

ชื่อ อาย ุอาชีพ 
สถานภาพ 

กิจกรรม 
จ านวนครัง้/สปัดาห ์

ก่อนเขา้รว่ม
กิจกรรม 

หลงัเขา้รว่ม
กิจกรรม 

10. นางสาวแดรี่ควีน  
อาย ุ18 ปี โสด  
พนกังานรา้นสะดวกซือ้ 

1. ดา้นแบ่งเบาภาระครอบครวั 
1.1 ลา้งจาน 
1.2 กวาดบา้น ถบูา้น 
1.3 ซกัผา้ 
1.4 ท าอาหาร 
1.5 ช่วยแม่ขายของ 

2. ดา้นการเรียน 
2.1 ทบทวนบทเรียน ท างการบา้น  

3.ดา้นหารายไดเ้สรมิ 
3.1 ขายของออนไลน ์
3.2 ขายตรง 

4. ดา้นนนัทนาการ/การพกัผ่อน 
4.1 เล่นเกมในโทรศพัท ์
4.2 ไปเที่ยวต่างจงัหวดั 
4.3 นอนเล่น 
4.4 เดินเล่นในหา้ง 
4.5 ออกก าลงักาย 

 
1 
0 
1 
0 
3 
 
0 
 
0 
0 
 
7 
2 
5 
3 
0 

 
3 
3 
3 
1 
5 
 

2 
 

5 
3 
 

2 
1 
3 
1 
1 

11. นางสาวรถเบ๊นซ ์ 
อาย ุ18 ปี โสด  
รบัจา้งรายวนัเสรริฟ์อาหาร 

1. ดา้นแบ่งเบาภาระครอบครวั 
1.1 ลา้งจาน 
1.2 กวาดบา้น ถบูา้น 
1.3 ซกัผา้ 
1.4 ท าอาหาร 

2. ดา้นการเรียน 
2.1 ทบทวนบทเรียน ท าการบา้น   

3. ดา้นหารายไดเ้สรมิ 
3.1 ขายของออนไลน ์
3.2 ขายตรง 

 
3 
1 
1 
1 
 
0 
 
0 
0 

 
5 
3 
3 
4 
 

2 
 

1 
3 



  112 

ตาราง 8 (ต่อ) 

ชื่อ อาย ุอาชีพ 
สถานภาพ 

กิจกรรม 
จ านวนครัง้/สปัดาห ์

ก่อนเขา้รว่ม
กิจกรรม 

หลงัเขา้รว่ม
กิจกรรม 

 4. ดา้นนนัทนาการ/การพกัผ่อน 
4.1 เล่นเกมในโทรศพัท ์
4.2 ไปเที่ยวต่างจงัหวดั 
4.3 นอนเล่น 
4.4 เดินเล่นในหา้ง 
4.5 ออกก าลงักาย 

 
5 
1 
5 
5 
0 

 
2 
0 
2 
1 
1 

12. นางสาวผกับุง้  
อาย ุ18 ปี โสด ไม่ได้
ท างาน 

1. ดา้นแบ่งเบาภาระครอบครวั 
1.1 ลา้งจาน 
1.2 กวาดบา้น ถบูา้น 
1.3 ซกัผา้ 
1.4 ท าอาหาร 

2. ดา้นการเรียน 
2.1 ทบทวนบทเรียน ท าการบา้น  

3. ดา้นหารายไดเ้สรมิ 
3.1 ขายของออนไลน ์
3.2 ขายตรง 

4. ดา้นนนัทนาการ/การพกัผ่อน 
4.1 เล่นเกมในโทรศพัท ์
4.2 ไปเที่ยวต่างจงัหวดั 
4.3 นอนเล่น 
4.4 เดินเล่นในหา้ง 
4.5 ออกก าลงักาย 

 
0 
0 
0 
0 
 
3 
 
0 
0 
 
7 
2 
7 
5 
0 

 
2 
3 
1 
1 
 

5 
 

1 
2 
 

2 
2 
2 
2 
1 

13. นายแม๊สซี่ อาย ุ25 
โสด รบัจา้งเนทร์ถมือสอง 

1. ดา้นแบ่งเบาภาระครอบครวั 
1.1 ลา้งจาน 
1.2 กวาดบา้น ถบูา้น 
1.3 ซกัผา้ 
1.4 ท าอาหาร 

 
0 
0 
0 
1 

 
2 
2 
0 
3 
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ตาราง 8 (ต่อ) 

ชื่อ อาย ุอาชีพ 
สถานภาพ 

กิจกรรม 
จ านวนครัง้/สปัดาห ์

ก่อนเขา้รว่ม
กิจกรรม 

หลงัเขา้รว่ม
กิจกรรม 

 2. ดา้นการเรียน 
2.1 ทบทวนบทเรียน ท าการบา้น  

3. ดา้นหารายไดเ้สรมิ 
3.1 ขายของออนไลน ์
3.2 ขายตรง 

4. ดา้นนนัทนาการ/การพกัผ่อน 
4.1 เล่นเกมในโทรศพัท ์
4.2 ไปเที่ยวต่างจงัหวดั 
4.3 นอนเล่น 

 
0 
 
0 
0 
 
7 
5 
5 

 
3 
 

1 
2 
 

2 
3 
2 

 4.4 เดินเล่นในหา้ง 
4.5 ออกก าลงักาย 
4.6 เที่ยวรา้นเหลา้ 

5 
0 
3 

3 
2 
1 

14. นายอารม์มี่  
อาย ุ17 ปี โสด ไม่ได้
ท างาน 

1. ดา้นแบ่งเบาภาระครอบครวั 
1.1 ลา้งจาน 
1.2 กวาดบา้น ถบูา้น 
1.3 ซกัผา้ 
1.4 ท าอาหาร 

2. ดา้นการเรียน 
2.1 ทบทวนบทเรียน ท าการบา้น   

3. ดา้นหารายไดเ้สรมิ 
3.1 ขายของออนไลน ์
3.2 ขายตรง 

4. ดา้นนนัทนาการ/การพกัผ่อน 
4.1 เล่นเกมในโทรศพัท ์
4.2 ขบัรถเล่น 
4.3 นอนเล่น 
4.4 เดินเล่นในหา้ง  

 
0 
0 
0 
0 
 
0 
 
0 
0 
 
7 
6 
7 
5 
 

 
1 
1 
0 
0 
 

1 
 

2 
0 
 

4 
2 
3 
2 
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ตาราง 8 (ต่อ) 

ชื่อ อาย ุอาชีพ 
สถานภาพ 

กิจกรรม 
จ านวนครัง้/สปัดาห ์

ก่อนเขา้รว่ม
กิจกรรม 

หลงัเขา้รว่ม
กิจกรรม 

 4.5 ออกก าลงักาย 
4.6 เที่ยวรา้นเหลา้ 

0 
4 
 

1 
1 
 

 
จากการดูรายงานการเปลี่ยนแปลงจากสุดบันทึกของนักศึกษานอกระบบเป็น

รายบุคคลพบว่า นักศึกษานอกระบบเองใชเ้วลาว่างไปในการท าประโยชนแ์ลว้ในการช่วยเหลือ
ครอบครวั เรียนหนังสือ หารายไดเ้สริม แต่เมื่อไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมพบว่านักศึกษานอกระบบเกิด
ความรู ้ความเขา้ใจ ในการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนต่์อตนเองและต่อสงัคมเพิ่มมากขึน้ 

สรุปไดว้่านักศึกษานอกระบบที่ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดม้ีการพัฒนาตนเองเพิ่มขึน้ใน
ดา้นความรู ้ความเขา้ใจ ความรูส้กึที่ไดร้บัการพฒันาเวลาว่างใหเ้ป็นประโยชนท์ัง้ดา้นปริมาณการ
ใชเ้วลาว่าง ดา้นดา้นความเขม้ขน้ของการใช้เวลาว่าง และดา้นคณุภาพของการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็น
ประโยชนทั้งจากผลการสังเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิจัยเชิงปริมาณและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปรมิาณอย่างมีนยัส าคญัที่ระดบั .05 

ส่วนที ่4 การสร้างและพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชนข์องนักศึกษานอกระบบ 

4.1 กระบวนการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชนข์องนักศึกษานอกระบบ 

กระบวนการในการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันด าเนินการตั้งแต่การส ารวจ
สถานการณ์ปัญหา วิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนา ก าหนดกิจกรรมการพัฒนา ด าเนิน
กิจกรรม และสะทอ้นผลการปฏิบติัจากกิจกรรม ก่อนสงัเคราะหก์ิจกรรมที่ด  าเนินการแลว้ประสบ
ผลส าเรจ็มาเป็นรูปแบบการสง่เสรมิพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์

จากการวิเคราะห์ผลการศึกษาสถานการณ์ปัญหา น าไปสู่ความต้องการในการ
พฒันา และผลลพัธท์ี่คาดหวงั ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้
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ตาราง 9 ผลการวิเคราะหค์วามตอ้งการในการพฒันาการเปลี่ยนแปลงที่คาดหวงั และกิจกรรมการ
สง่เสรมิการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนข์องนกัศกึษานอกระบบ 

ความตอ้งการในการพฒันา การเปลี่ยนแปลงที่คาดหวงั กิจกรรม 
- พฒันาความรูค้วามเขา้ใจการใช ้

เวลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์ทัง้ในมติิของ

ปรมิาณ ความเขม้ขน้ และคณุภาพ 

การใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ 

- พฒันาความรูค้วามเขา้ใจดา้นการเรียน 

การแบ่งเบาภาระของครอบครวั  

ดา้นการหารายไดเ้สรมิ 

- มีความเขา้การใชเ้วลาว่าง 

ใหเ้ป็นประโยชนม์ากขึน้  

- มีพฤตกิรรมการใชเ้วลาวา่ง 

ใหเ้ป็นประโยชนเ์พิ่มขึน้ 

จากก่อนท ากจิกรรม 

- กิจกรรมเสรมิสรา้งความรู ้

ความเขา้ใจการใชเ้วลาวา่ง

ใหเ้ป็นประโยชน ์

- พฒันาการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง 

- พฒันาการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง 

ดา้นการเรียน การการแบ่งเบาภาระ 

ของครอบครวั ดา้นการหารายไดเ้สรมิ 

- มีการรบัรูค้วามสามารถ 

ของตนเองมากขึน้ 

- มีพฤตกิรรมการใชเ้วลาวา่ง 

ใหเ้ป็นประโยชนม์ากขึน้  

(ดา้นปรมิาณ ดา้นความเขม้ขน้ 

และดา้นคณุภาพ) 

- กิจกรรมเสรมิสรา้ง 

การรบัรูค้วามสามารถ 

ของตนเอง 

- พฒันาแรงจงูใจในการใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็น

ประโยชน ์ทัง้แรงจงูใจจากภายในตนเอง 

และตวัแบบทางสงัคม หรือแรงจงูใจ

ภายนอก 

- พฒันาแรงจงูใจในการใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็น

ประโยชน ์ดา้นการเรียน การการแบ่งเบา

ภาระของครอบครวั ดา้นการหารายไดเ้สรมิ 

- เกิดแรงจงูใจในการใชเ้วลาว่าง

ใหเ้ป็นประโยชนม์ากขึน้ 

- มีพฤตกิรรมการใชเ้วลาวา่ง 

ใหเ้ป็นประโยชนม์ากขึน้  

(ดา้นปรมิาณ ดา้นความเขม้ขน้  

และดา้นคณุภาพ) 

- กิจกรรมเสรมิสรา้ง

แรงจงูใจในการใชเ้วลาวา่ง

ใหเ้ป็นประโยชน ์

- ไดร้บัการส่งเสรมิการสนบัสนนุทางสงัคม 

ดา้นการหารายไดเ้สรมิ 

 

- ไดร้บัการสนบัสนนุทางสงัคม

เพิ่มขึน้ 

- มีพฤตกิรรมการใชเ้วลาวา่ง 

ใหเ้ป็นประโยชนม์ากขึน้  

(ดา้นปรมิาณ ดา้นความเขม้ขน้ 

และดา้นคณุภาพ) 

- กิจกรรมจากการเรียนรู ้

สู่การลงมือปฏิบตัิ 

- กิจกรรมเสรมิสรา้ง 

ความเขา้ใจการสนบัสนนุ

ทางสงัคม: บทเรียน 

จากการลงมือปฏิบตั ิ
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จากสถานการณปั์ญหาการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนข์องนักศึกษานอกระบบ ท า
ใหเ้ห็นถึงความตอ้งการพฒันาการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนข์องผูร้่วมวิจยั รวมถึงแนวทางหรือ
กิจกรรมการพฒันา ซึ่งผูว้ิจยัและผูร้ว่มวิจยัไดน้ ามาก าหนดเป็นกิจกรรมการพฒันา เพื่อน าไปสูก่าร
เปลี่ยนแปลงที่คาดหวงั อนัน าไปสู่การแกปั้ญหาการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนข์องนักศึกษานอก
ระบบได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการของแต่ละบุคคล โดยอาศัยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ผสานวธีในการขับเคลื่อนกิจกรรม โดยผู้วิจัยน าเสนอแต่ละวงรอบของการด าเนินการวิจัย 
ดงัต่อไปนี ้

วงรอบที่ 1 การพัฒนาความรู้ความเข้าใจการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน ์
การรับรู้ความสามารถในตนเอง และการสร้างแรงจูงใจในการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน ์

จากการศึกษาสถานการณ์ปัญหาการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนข์องนักศึกษา
นอกระบบ ผู้วิจัยเห็นช่องว่างของปัญหาดังกล่าว จึงน ามาสู่การก าหนดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
พฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนข์องนกัศึกษานอกระบบในวงรอบที่ 1 โดยมีขัน้ตอนการ
ด าเนินการดงันี ้

ขั้นการวางแผน  
การวางแผนและก าหนดแนวทางการด าเนินกิจกรรมในวงรอบที่ 1 ผูว้ิจัยเริ่ม

จากการน าผลจากการวิเคราะหค์วามตอ้งการในการพัฒนา ผลการเปลี่ยนแปลงที่คาดหวงั และ
ก าหนดกิจกรรมที่จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงนั้น ซึ่งก่อนก าหนดกิจกรรม ผูว้ิจัยน าเสนอผลการ
วิเคราะหค์วามตอ้งการและผลการเปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง ใหแ้ก่ผูร้่วมวิจยัไดเ้ห็นภาพรวมในสิ่งที่
ตอ้งการพฒันา จากนัน้จึงรว่มกนัก าหนดกิจกรรมการพฒันา ดงันี ้

ตาราง 10 การวางแผนและก าหนดแนวทางการด าเนินกิจกรรมในวงรอบที่ 1 

ความตอ้งการในการพฒันา การเปลี่ยนแปลงที่คาดหวงั กิจกรรมการพฒันา 
- พฒันาความรูค้วามเขา้ใจ 

การใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน ์ 

ทัง้ในมติิของปรมิาณ ความเขม้ขน้ 

และคณุภาพการใชเ้วลาวา่ง 

ใหเ้ป็นประโยชนส์งูสดุ 

- มีความเขา้ใจในการใชเ้วลาวา่ง
ใหเ้ป็นประโยชนม์ากขึน้  
- มีพฤตกิรรมการใชเ้วลาวา่ง 
ใหเ้ป็นประโยชนเ์พิ่มขึน้จากก่อน
ท ากิจกรรม 

กิจกรรมเสรมิสรา้งความรู ้

ความเขา้ใจการใชเ้วลาวา่ง 

ใหเ้ป็นประโยชน ์
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ตาราง 10 (ต่อ) 

ความตอ้งการในการพฒันา การเปลี่ยนแปลงที่คาดหวงั กิจกรรมการพฒันา 
- พฒันาความรูค้วามเขา้ใจดา้น

การเรียน การการแบ่งเบาภาระของ

ครอบครวั ดา้นการหารายไดเ้สรมิ 

  

- พฒันาการรบัรูค้วามสามารถของ

ตนเอง 

- พฒันาการรบัรูค้วามสามารถ 

ของตนเอง ดา้นการเรียน การแบ่ง

เบาภาระของครอบครวั  

ดา้นการหารายไดเ้สรมิ 

- มีการรบัรูค้วามสามารถ 
ของตนเองมากขึน้ 
- มีกิจกรรมที่สะทอ้นการใช ้
เวลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์
อย่างเป็นรูปธรรม 

กิจกรรมเสรมิสรา้งการรบัรู ้

ความสามารถของตนเอง 

- พฒันาแรงจงูใจในการใชเ้วลาวา่ง

ใหเ้ป็นประโยชน ์ทัง้แรงจงูใจ 

จากภายในตนเอง และตวัแบบ 

ทางสงัคม หรือแรงจงูใจภายนอก 

- พฒันาแรงจงูใจในการใชเ้วลาวา่ง

ใหเ้ป็นประโยชน ์ดา้นการเรียน  

การการแบ่งเบาภาระของครอบครวั 

ดา้นการหารายไดเ้สรมิ 

- เกิดแรงจงูใจในการใชเ้วลาว่าง 
ใหเ้ป็นประโยชนม์ากขึน้ 
- เกิดกิจกรรมการใชเ้วลาวา่ง 
ใหเ้ป็นประโยชนอ์ย่างเป็นรูปธรรม 

กิจกรรมเสรมิสรา้งแรงจงูใจ 

ในการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็น

ประโยชน ์

 
ผูว้ิจัยและผู้ร่วมวิจัยไดร้่วมกันก าหนดกิจกรรมในวงรอบที่ 1 และวางแผนการ

ด าเนินกิจกรรมร่วมกัน โดยในวงรอบที่ 1 นี ้มีจุดมุ่งหมายส าคญัอยู่ 3 ประการ คือ พัฒนาความรู้
ความเขา้ใจในการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์เสริมสรา้งการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง และ
เสริมสรา้งแรงจูงใจในการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์ของนักศึกษานอกระบบผูร้่วมวิจยั ดังการ
วางแผนแต่ละกิจกรรมดงัต่อไปนี ้

1. ท าการสอนความรู้การใช้เวลาว่าง และประโยชน์ของเวลาว่าง
สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลได้อย่างไร 

ผูว้ิจัยและผูร้่วมวิจัยร่วมกันวางแผนกิจกรรม โดยก าหนดเนือ้หาในการ
เสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์เก่ียวกบัความหมายของการใชเ้วลา
ว่างใหเ้ป็นประโยชน ์ลกัษณะและองคป์ระกอบของการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์อนัครอบคลมุ



  118 

มิติของการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนด์า้นปริมาณ ความเขม้ขน้ และคณุภาพของการใชเ้วลาว่าง
ใหเ้ป็นประโยชน ์โดยวิทยากรที่มีความรูค้วามเขา้ใจในเนือ้หาของการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์
อย่างลึกซึง้ และผู้ร่วมวิจัยเห็นว่า ผู้วิจัยมีความเหมาะสมที่จะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ด้านนี ้
เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญในเนือ้หาการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนเ์ป็นอย่างดี 

 
“......การใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์จริงๆ แลว้คืออะไร ถา้เราไดรู้้

เรื่องนีอ้ย่างเขา้ใจ เราก็จะสามารถเอามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ไดม้ากขึน้...” (นกัศึกษานอกระบบ: 
ปลายด)์ 

“...ก่อนอื่นเลยเราก็อยากรูก่้อนว่าการใชเ้วลาว่างนีม้ันคืออะไรจริงๆ 
เราถึงจะใชเ้วลาว่างที่เรียกว่าเป็นประโยชน์ได ้ตอ้งมีความรูค้วามเขา้ใจตรงนีก่้อน...” (นกัศึกษา
นอกระบบ: นิง้หนอ่ง) 
 

2. กิจกรรมเสริมสร้างการรับรู้ความสามารถของตนเอง   
ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยเห็นว่า การเสริมสรา้งการรบัรูค้วามสามารถของ

ตนเองมีความจ าเป็นส าหรบัการพัฒนาพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนข์องนักศึกษา
นอกระบบ ซึ่งจากสถานกาณ์ปัญหาพบว่านักศึกษาหลายคนไม่สามารถใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชนไ์ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ในมิติของปริมาณ ความเขม้ขน้ และคณุภาพของการใชเ้วลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ เกิดจากการไม่เชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง คิดว่าตนเองท าไม่ได ้
หรือไม่กลา้ลงมือปฏิบติัเพราะไม่มั่นใจในความสามารถของตนเอง 

 
“......มันจะยากไหมคะหนูไม่ค่อยเก่งดว้ยเรื่องเรียน แต่ก็ลองดูคะ

.......” (นกัศกึษานอกระบบ: แคน) 
 
“…..ผมคิดว่าผมไม่ค่อยมั่นใจคนเดียว พอฟังๆไปเพื่อนหลายคนก็

คลา้ยๆผมเหมือนกนัครบั จะไดห้าทางแกไ้ขไปในทางเดียวกนัเลยครบั.....” (นกัศึกษานอกระบบ: 
แม๊สซี่) 

 

เมื่อผูร้ว่มวิจยัเห็นว่าการที่ตนเองไม่มั่นใจในความสามารถของตนเองเป็น
ปัญหาอปุสรรคในการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์จึงเห็นว่าการเสริมสรา้งการรบัรูค้วามสามารถ
ของตนเองจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะเป็นด่านแรกหลกัจากที่มีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับการใชเ้วลา
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ว่างใหเ้ป็นประโยชนแ์ลว้ จะสามารถน าพาใหน้กัศกึษานอกระบบใชเ้วลาว่างใหเ้กิดประโยชนอ์ย่าง
แทจ้ริง จึงร่วมกันก าหนดกิจกรรมเสริมสรา้งการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ในวงรอบที่ 1 โดย
ด าเนิน 4 กิจกรรมย่อย ไดแ้ก่ 1) กิจกรรมท าไมถึงเป็นไปได ้เพื่อสะทอ้นการรบัรูค้วามสามารถของ
ตนเองผ่านการรบัรูป้ระสบการณ์ที่ประสบความส าเร็จ 2) กิจกรรมรบัรูค้วามสามารถของตนเอง
จากตัวแบบโดยผ่านการเรียนรูแ้ละวิเคราะหป์ระสบการณ์การด าเนินชีวิตของ เนตรนภา แซ่หลี  
3) กิจกรรมขา้พเจา้เป็นใคร เพื่อสะทอ้นลกัษณะเด่นของตนเองจากผูอ่ื้น และ  4) เรียนรู ้เรื่องมอง
ต่างมมุที่ยงัมองไม่เห็นของชายพิการ เป็นการสรา้งการรบัรูค้วามสามารถของตนเองจากการไดร้บั
การกระตุน้ดว้ยบทเรียนประสบการณข์องผูอ่ื้น 

3. กิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน ์
จากการสะทอ้นสถานการณปั์ญหาและสิ่งที่ตอ้งการพฒันา จะเห็นได้ว่า

ผูร้่วมวิจัยขาดแรงจูงใจในการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์หลายคนยังมองไม่เห็นเป้าหมายและ
ขอ้ดีของการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนท์ี่ชัดเจนว่าส่งผลต่อตนเองอย่างไร หลายคนเห็นว่าสิ่งที่
ตนเองท าอยู่ปัจจบุนัเป็นการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนแ์ลว้ จึงไม่มีแรงจงูใจหรือต้นแบบที่ชดัเจน
เก่ียวกับการใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์ จึงเห็นว่าหากมีกิจกรรมที่เสริมสรา้งแรงจูงใจในเรื่อง
ดงักลา่วได ้จะช่วยใหม้องเห็นภาพและอยากใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนม์ากขึน้ 

 
“......อยากใหม้ีคนมาแนะน า มาสรา้งแรงจูงใจ แรงกระตุน้ในการหา

รายไดเ้สริมจากการขายของออนไลน์อยากมีธุรกิจเล็กๆ เป็นของตนเอง เช่น รา้นก๊ิฟซอฟ รา้น
เสือ้ผา้ อยากมีเงนิเยอะๆพอ่แม่จะไดส้บาย.........” (นกัศกึษานอกระบบ: ใบพดั) 

 
“...อยากเห็นตวัอย่างหรือกิจกรรมที่เคา้ใชเ้วลาว่างกนัว่าเขา้ท าอะไร 

ท าแลว้เกิดประโยชน์ยงัไง ไอท้ี่เราท าอยู่ทุกวนันีม้ันต่างจากคนอื่นยงัไง อยากเห็น...” (นกัศึกษา
นอกระบบ: การ์ตูน) 

 
จากสถานการณปั์ญหาดังกล่าว ผูว้ิจัยและผูร้่วมวิจัยจึงร่วมกันวางแผน

กิจกรรมเสริมสรา้งแรงจูงใจในการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์โดยด าเนินการ 2 กิจกรรมย่อย 
ไดแ้ก่ 1) สรา้งแรงจงูใจผ่านการเรียนรูจ้ากบทบาทสมมติ 2) บทเรียนจากประสบการณผ์ูอ่ื้น  
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ขั้นปฏิบัติการ สังเกต และสะท้อนผลการปฏิบัติ 
1. กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน ์
1.1 ปฏิบัติการและสังเกต 

ในขั้นการปฏิบัติการและสังเกต เป็นการลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ได้
รว่มกนัวางแผนไว ้ซึ่งกิจกรรมเสริมสรา้งความรูค้วามเขา้ใจการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์ผูว้ิจยั
และผูร้ว่มวิจยัไดป้ฏิบติักิจกรรม ดงันี ้

1) สรา้งสัมพันธภาพระหว่างผูว้ิจัยกับผูร้่วมวิจัย และระหว่างผู้
รว่มวิจยัดว้ยกนัเอง  

 2) ชี ้แจงจุดมุ่งหมายของการด าเนินกิจกรรม รวมถึงผลการ
เปลี่ยนแปลงที่ตอ้งการใหเ้กิดขึน้จากกิจกรรมนี ้ 

 3) ผูว้ิจยัเขา้สู่กระบวนการเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบั
การใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์ดว้ยการบรรยายใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัการใชเ้วลาว่าง และประโยชน์
ของเวลาว่างสามารถน าไปใชใ้นการพฒันาคณุภาพชีวิตของบุคคลไดอ้ย่างไร โดยประยุกตเ์นือ้หา
จากแนวคิด ทฤษฎีที่ไดศ้ึกษามา ที่สอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบของการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์
ทัง้ 3ดา้น ไดแ้ก่ ปริมาณ ความเขม้ขน้ และคณุภาพของการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์พรอ้มทัง้
ยกตวัอย่างประกอบที่เชื่อมโยงกบัสิ่งที่ผูร้ว่มวิจยัปฏิบติั เช่น การเรียน การช่วยเหลืองานครอบครวั 
การหารายไดเ้สริม เป็นตน้ เพื่อใหผู้ร้่วมวิจัยเห็นภาพการใชเ้วลาว่างที่ชัดเจนและเขา้ใจมากขึน้  
จากกิจกรรมเสริมสรา้งความรูค้วามเขา้ใจการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์ขณะที่ด  าเนินกิจกรรม 
ผูว้ิจยัท าการสงัเกตการเปลี่ยนแปลงและผลจากการด าเนินกิจกรรม ปรากฏผลดงันี ้

จากกิจกรรมเสริมสรา้งความรูค้วามเข้าใจการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ ขณะที่ด  าเนินกิจกรรม ผู้วิจัยท าการสังเกตการเปลี่ยนแปลงและผลจากการด าเนิน
กิจกรรม ปรากฏผลดงันี ้

จากการสังเกตขณะจัดกิจกรรม พบว่า ลักษณะของการเริ่มต้น
กิจกรรมดว้ยการสรา้งสมัพนัธภาพระหว่างผูว้ิจยักบัผูร้่วมวิจยัมีความเป็นกนัเอง ท าใหบ้รรยากาศ
ในการจัดกิจกรรมมีความผ่อนคลาย ผูร้่วมวิจัยเคยรูจ้ักกันมาก่อน เมื่อไดท้ ากิจกรรมร่วมกัน จึง
ช่วยท าใหเ้ปิดใจในการท ากิจกรรมรว่มกนัมากขึน้  

ในระหว่างท ากิจกรรมเสริมสรา้งความรู ้ผูร้่วมวิจยัตัง้ใจฟังในขณะที่
ผูว้ิจัยถ่ายทอดความรู ้และในระหว่างที่ยกตัวอย่างกิจกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์ก็มี
การซกัถามและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของตนเอง เมื่อซักถามก็สามารถตอบและแลกเปลี่ยน
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ความรูก้ันได ้เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์ปัญหาที่ใกลเ้คียงกัน ซึ่งสะทอ้นใหเ้ห็นว่ากิจกรรมช่วย
เสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนม์ากขึน้ 

1.2 สะท้อนผลการปฏิบัติ 
หลงัจากด าเนินกิจกรรม ผูว้ิจัยเปิดโอกาสใหผู้ร้่วมวิจยัไดส้ะทอ้นผล

การปฏิบัติจากกิจกรรม เพื่อประเมินผลการด าเนินกิจกรรม ซึ่งผูร้่วมวิจัยสะทอ้นผลในกิจกรรม
เสริมสรา้งความรูก้ารใช้เวลาว่าง และประโยชน์ของเวลาว่างสามารถน าไปใช้ในการพัฒนา
คณุภาพชีวิตของบคุคล ดงันี ้

ดา้นความรูค้วามเขา้ใจ ผูร้่วมวิจัยเกิดความรูค้วามเขา้ใจในเนือ้หา
ของการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนม์ากขึน้ โดยสะทอ้นว่าก่อนที่จะไดร้บัความรู ้ผูร้ว่มวิจยัเห็นว่า
การใชเ้วลาว่างเป็นการท าในสิ่งที่ตนเองตอ้งการหลงัจากที่ว่างจากภารกิจประจ า เช่น เล่นเกม ดู
หนัง ช่วยเหลืองานบา้น เป็นตน้ ซึ่งสิ่งที่ท านีถื้อว่าเป็นการใชเ้วลาว่างที่เป็นประโยชนแ์ลว้ รวมถึง
เป็นการพกัผ่อนและไม่ไดส้รา้งความเดือดรอ้นใหใ้คร 

 
“......การใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ คือการใชเ้วลาที่เหลืออยู่

ของเราไปพฒันาความรูค้วามสามารถของตวัเราใหม้ีคุณค่าเพิ่มมากขึน้ครบั....” (นกัศึกษานอก
ระบบ: ตน้ไม)้ 

“......คือการเอาเวลาที่มีอยู่ไปท าสิ่งอืน่ๆ ที่เรายงัไม่ไดล้องท าให้
เป็นเกิดประโยชนม์ากขึน้กบัตวัเองไดอ้ย่างมีคณุค่าคะ....” (นกัศกึษานอกระบบ: องัเปา) 

 
ดา้นอารมณ์ความรูส้ึก ผูร้่วมวิจัยสะท้อนผลที่เก่ียวขอ้งกับอารมณ์

ความรูส้ึกว่า หลงัจากไดร้บัความรูเ้ก่ียวกบัการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์ท าใหเ้กิดความรูส้ึกว่า
ตอ้งการท ากิจกรรมที่เป็นการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนม์ากขึน้ ไม่ว่าจะดา้นการเรียน ดา้นการ
ช่วยเหลืองานครอบครวั หรือการสรา้งรายได ้ทัง้มิติของความถ่ี ความเขม้ขน้ และการพฒันาการ
ใชเ้วลาว่างใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ  

 

“…..หนูรูส้ึกว่า พอไดเ้รียนรูจ้ากกิจกรรมต่างๆ ที่ครูไดใ้หดู้และ 
ท าใหห้นูตอ้งพฒันาตวัเองเพิ่มขึน้ใหม้ากกว่านีค้ะ....” (นกัศกึษานอกระบบ: ออ้มเอ๋ย) 

 

“......คนอื่นเค้ายังท าได้แล้วหนูก็คิดว่าคนอย่างหนูก็ท าได้
เพยีงแต่ยงัไม่คดิทีจ่ะท ามนัเองต่างหากคะ.....” (นกัศกึษานอกระบบ: ผกับุง้) 
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2. กิจกรรมเสริมสร้างการรับรู้ความสามารถของตนเอง 
2.1 ปฏิบัติการและสังเกต 

ในการปฏิบัติกิจกรรมเสริมสรา้งการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง 
ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยด าเนินกิจกรรมย่อย 2 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมท าไมถึงเป็นไปได้ เพื่อ
สะท้อนการรับรูค้วามสามารถของตนเองผ่านการรับรู ้ประสบการณ์ที่ประสบความส าเร็จ 2) 
กิจกรรมรบัรูค้วามสามารถของตนเองจากตัวแบบโดยผ่านการเรียนรูแ้ละวิเคราะหป์ระสบการณ์
การด าเนินชีวิตของ เนตรนภา แซ่หลี 3) กิจกรรมขา้พเจา้เป็นใคร เพื่อสะท้อนลักษณะเด่นของ
ตนเองจากผูอ่ื้น และ 4) เรียนรู ้เรื่องมองต่างมมุที่ยงัมองไม่เห็นของชายพิการ โดยปฏิบติัการดงันี ้

ผู้วิจัยเริ่มต้นด้วยกิจกรรมกลุ่มการสรา้งสัมพันธภาพเพื่อละลาย
พฤติกรรม และกระตุน้ความสนใจในการเขา้ร่วมกิจกรรมของผูร้่วมวิจัย จากนั้นจึงเริ่มเขา้สู่การ
เสริมสรา้งการรบัรูค้วามสามารถของตนเองจากกิจกรรม “ท าไมถึงเป็นไปได”้ เป็นลกัษณะของเกม
การวางตะปู 15 ตัว ต้องลอยไวบ้นหัวตะปูบนฐานไม้ที่ต้องท าตะปูทั้ง 15 ตัวลอยอยู่เหนือพื ้น
ทัง้หมดใหป้ระสบความส าเร็จ เมื่อทุกกลุ่มท ากิจกรรมแลว้ ผูว้ิจัยอธิบายและใหค้วามรูเ้ก่ียวกับ
แนวคิดการรบัรูค้วามสามารถในตนเอง ในดา้นประสบการณท์ี่ประสบความส าเรจ็  

เมื่อเสรจ็กิจกรรมย่อยที่ 1 แลว้ ผูว้ิจยัและผูร้ว่มวิจยัไดด้  าเนินกิจกรรม
ย่อยที่  2 กิจกรรมรับรู ้ความสามารถของตนเองจากตัวแบบผ่านการ เรียนรู้และวิเคราะห์
ประสบการณก์ารด าเนินชีวิตของ เนตรนภา แซ่หลี การด าเนินกิจกรรม ผูว้ิจยัเปิดวีดีทศันเ์รื่อง “เรา
ท าได้ถ้ามุ่งมั่นในการกระท าของเนตรนภา แซ่หลี ”เป็นเรื่องเก่ียวกับการได้เห็นตัวแบบที่เป็น
แบบอย่างที่ดีในเรื่องการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์เพราะเกิดในครอบครวัที่ยากจนขาดโอกาส
แต่ไม่ยอมแพ้กับอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ที่มีกลับใชเ้ป็นแรงผลักดันต่อสู้ชีวิต ใช้เวลาที่มีอยู่
ทัง้หมดกบัการไปท างานหารายไดพ้ิเศษมาช่วยเหลือครอบครวั ทัง้งานที่ตอ้งท าที่บา้นและออกไป
รบัจา้งขายผกัในตลาด การเรียนก็อยู่ในเกณฑท์ี่ดีมากจนไดร้บัทุนใหไ้ดเ้รียนต่อจนจบปรญิญาเอก  
จากนัน้ใหน้กัศึกษาร่วมกนัสรุปและน าเสนอสิ่งที่ไดร้บั พรอ้มกบัใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัแนวคิดการรบัรู ้
ความสามารถในตนเอง ในดา้นการเรียนรูผ้่านตัวแบบ จากนัน้เขา้สู่กิจกรรมขา้พเจา้เป็นใคร เพื่อ
กระตุน้การรบัรูค้วามสามารถของตนเองของผูร้่วมวิจัยจากการสะทอ้นภาพของตนเองและการ
สะทอ้นภาพตนเองจากผูอ่ื้น โดยผูว้ิจยัด าเนินกิจกรรม ดงันี ้

ผูว้ิจยัแจกกระดาษที่มีหวัขอ้ว่า “ขา้พเจา้เป็นใคร” ใหผู้ร้่วมวิจยัคนละ 
1 แผ่น ใหผู้ร้่วมวิจัยตอบค าถามตามที่ไดร้ะบุไวใ้นกระดาษดว้ยการตอบค าถามใหค้รบทุกขอ้ ซึ่ง
เป็นค าถามที่เก่ียวกับตนเอง เช่น ความชอบ จุดเด่น จุดดอ้ยของตนเอง นิสยัส่วนตวั เป้าหมายใน
อนาคต จากนัน้ส่งใหเ้พื่อนไดอ่้านเก่ียวกบัสิ่งที่ตนเองเขียน และใหเ้พื่อน ๆ ร่วมกันเขียนบนัทึกสิ่ง
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ดีๆ ที่เก่ียวกับตนเอง (เจ้าของกระดาษ) จนครบทุกคนแล้วถึงส่งกลับให้เจ้าของบันทึกได้อ่าน 
พรอ้มกบัใหแ้สดงความรูส้กึถึงสิ่งที่เพื่อน ๆ ไดเ้ขียนว่าท าใหเ้รารูส้ึกอย่างไร จากนัน้ผูว้ิจยัจึงไดส้รุป
และใหค้วามรูเ้ก่ียวกับแนวคิดการใชค้ าพูดชักจูงที่ส่งผลต่อความคิดและการกระท าของแต่ละ
บคุคลอย่างไร เชื่อมโยงสูก่ารรบัรูค้วามสามารถของตนเองจากการประสบความส าเรจ็ในสิ่งที่ท า   

เมื่อใหผู้ร้่วมวิจัยไดเ้ห็นภาพของตนเองจากการสะทอ้นตนเองและ
จากมุมมองของผูอ่ื้นแลว้ ผูว้ิจยัน าเขา้สู่กิจกรรมย่อยที่ 4 เรียนรู ้เรื่องมองต่างมุมที่ยังมองไม่เห็น
ของชายพิการ โดยการเปิดวีดีทศันเ์รื่อง “มองต่างมมุที่หลายครัง้ยงัมองไม่เห็นเรื่องของชายพิการ” 
จากนัน้ใหน้กัศึกษาร่วมกนัสรุปและน าเสนอสิ่งที่ไดร้บั พรอ้มกบัใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัแนวคิดการรบัรู ้
ความสามารถในตนเอง ในดา้นการกระตุน้ทางอารมณ ์

ในขณะที่ท ากิจกรรมทั้ง 4 กิจกรรม ผูว้ิจัยไดส้ังเกตและพูดคุยกับผู้
รว่มวิจยั พบว่า ผูว้ิจยัเริ่มเกิดความรูส้กึเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองมากขึน้  จากสิ่งที่เห็นว่า
เป็นไปไม่ไดเ้มื่อไดล้องปฏิบติั นกัศกึษานอกระบบเกิดความรูส้ึกว่าตนเองก็สามารถท าได ้ และเห็น
ความสามารถของตนเองจากการไดส้ะทอ้นคุณลกัษณะของตนเองและจากการสะทอ้นของผูอ่ื้น 
สงัเกตไดจ้ากเมื่อผูร้ว่มวิจยัไดอ่้านสิ่งที่เพื่อนในกลุม่เขียนถึงตนเองจะเกิดรอยยิม้ขึน้ แสดงสีหนา้ที่
บ่งบอกถึงความภาคภูมิใจ และบางคนไดถ้ามที่มาของการเขียนถึงตนเองว่าท าไมเพื่อนถึงมอง
ตนเองแบบนัน้ ท าใหเ้กิดความภาคภมูิใจและเห็นว่าตนเองยงัมีความสามารถที่จะท าในสิ่งที่คิดว่า
ท าไม่ได ้

2.2 สะท้อนผลจากการปฏิบัติ 
หลงัจากด าเนินกิจกรรมเสริมสรา้งการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง 

ผูว้ิจัยไดใ้หผู้ร้่วมวิจัยสะทอ้นผลการปฏิบัติดว้ยค าถาม 3 ประเด็น คือ 1) ไดเ้รียนรูอ้ะไร 2) รูส้ึก
อย่างไร 3) หากจะท าใหม่ใหดี้ขึน้จะท าอย่างไร ปรากฏผลดงันี ้ 

เกิดความรู้ความเข้าใจ นักศึกษานอกระบบสะทอ้นความรูค้วาม
เขา้ใจจากกิจกรรมเสรมิสรา้งการรบัรูค้วามสามารถของตนเองว่า รูว้่าตนเองจะสามารถใชเ้วลาว่าง
ใหเ้กิดประโยชนไ์ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพไดอ้ย่างไรบา้ง จากการไดร้บัรูค้วามสามารถของตนเอง  

 
“.......ถา้เรากลา้ที่จะท าอะไรที่เราคิดว่ามนัดีและเป็นการพฒันา

ตนเองเราก็ตอ้งท าไดเ้พราะเราก็ท าสิ่งต่างๆ ทีผ่า่นมาไดแ้ลว้เหมือนกนั เพยีงแต่เรายงัไม่เขา้ใจมนั
เองครบั.....” (นกัศกึษานอกระบบ: ตน้ไม)้ 
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“......กิจกรรมต่างที่ครูใหพ้วกหนูท ามันท าใหห้นูเขา้ใจเลยคะว่า 
องค์ประกอบต่างๆ ในตวัเราที่มีสามารถน ามันออกมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์จากตวัเราและผูอ้ื่นได้
เช่นกนัคะ.....” (นกัศกึษานอกระบบ: ตน้ไม)้ 

 

ด้านอารมณค์วามรู้สึก นกัศึกษานอกระบบสะทอ้นจากกิจกรรมว่า 
รูส้ึกว่าตนเองสามารถท าในสิ่งที่ยากได ้รูส้ึกว่าว่าสิ่งที่เคยคิดว่าเป็นไปไม่ได้หรือท าไม่ได้ หาก
ช่วยเหลือกนัก็สามารถท าได ้
 

“……ก็รูส้ึกดีใจคะที่เราก็ท าไดท้ัง้ทีเราไม่คิดว่าเราจะท าได ้ตอน
แรกเห็นแลว้ก็ทอ้เลยคะว่ามนัจะเป็นไปไดไ้งคะกบัการน าตะปู 15 ตวัไปวางบนตูดตะปูโดยลอย
พน้จากพืน้ ดีที่เพือ่นหลายคนช่วยกนัลองท าแลว้ครูก็แนะน าเมื่อพวกเราท าไปถูกทางคะ..........” 
(นกัศกึษานอกระบบ: รถเบ็นซ์) 

 
นอกจากนี ้นักศึกษานอกระบบยังเห็นว่ากิจกรรมที่ท ายังท าให้เกิด

ความรูส้ึกเห็นคณุค่าในตนเองมากขึน้ดว้ย เห็นถึงความสามารถของตนเอง จากการไดส้ะทอ้นสิ่งที่
เคยท าแลว้ประสบความส าเรจ็ 

 

“.......ท าใหห้นูรูส้ึกดีนะคะเหมือนตอนทีไ่ดซ้ือ้ทองใหแ้ม่ ตอนนัน้
หนูอายุแค่ 13 เอง ปิดเทอมแลว้ไปท างานไม่คิดว่าจะท าไดแ้ลว้มนัก็ท าไดเ้หมือนเกมตะปนูีเ้ลยคะ
......” (นกัศกึษานอกระบบ: ใบหยก) 

 
“……หนูไม่เคยท าอะไรเป็นสกัอย่างอยู่บา้นก็ไม่ตอ้งท าไร แต่สิ่ง

ทีพ่ี่ๆ เขาเขียนหนูรูส้กึว่าหนูมีคณุค่ามากขึน้เลยคะ.....” (นกัศกึษานอกระบบ: ผกับุง้) 
 
“.....ขอบคุณเพือ่นๆ นะที่สะทอ้นเรื่องบางเรื่องที่เราคิดว่าเราไม่

เคยมีเลยแต่เพือ่นกลบัน ามาใหเ้ราไดเ้ห็นอีกมุมของตวัเราเอง ท าใหรู้ส้ึกดีจัง....” (นกัศึกษานอก
ระบบ: องัเปา) 

“....คิดว่าจะไม่มีใครเขียนให้แล้วเพราะเราเป็นคนปากไวพูด
ออกไปโดยไม่ไดค้ิด ขอบคุณเพือ่นๆทีท่ าใหเ้ราเห็นขอ้ดีๆ ของเราอีกหลายขอ้ทีเ่ราไม่เคยรูเ้ลย....” 
(นกัศกึษานอกระบบ: ปลาการ์ตูน) 
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อีกทัง้ยงัรูส้ึกอยากใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์มากขึน้ จากการรบัรู้
ว่าสิ่งทีต่นเองเคยท า และความพยายามในการแกปั้ญหาจากกิจกรรมจนประสบความส าเร็จ  

 

“......ผมคิดว่าความส าเร็จมนัอยู่ทีค่วามคดิของเรานะครบั ถา้เรา
คิดว่าเราท าได้เราก็จะมีความพยายามท ามันจนประสบความส าเร็จ ก็อยากท าอะไรที่เป็น
ประโยชนม์ากขึน้......” (นกัศกึษานอกระบบ: แม๊สซี่) 
 

เกิดแรงผลักดันในการท างานให้ส าเร็จ ผูร้ว่มวิจยัสะทอ้นผลจาก
กิจกรรมเสริมสรา้งการรบัรูค้วามสามารถของตนเองว่า ท าให้เกิดแรงผลักดัน ในการท างานให้
ส  าเรจ็ ไม่ว่าจะเป็นดา้นใดก็ตามหากมีความพยายาม อดทน และตัง้ใจก็สามารถท าส าเรจ็ได ้ไม่ว่า
จะเป็นดา้นการเรียน การช่วยเหลือผูอ่ื้น  
 

“…..ผมชอบในค าพูดของเขาครบัทีว่่าอย่ามองว่าเขาขาดแต่เคา้
มีสิ่งทีพ่วกเรามีไม่เท่าเขาคอืหวัใจทีไ่ม่ยอมแพค้รบั……” (นกัศกึษานอกระบบ: ตน้ไม)้ 

 

“...เป็นคนอืน่ก็คงทอ้แทค้ิดว่าตวัเองเป็นคนพกิาร แต่ผูช้ายคนไม่
เคยยอมแพ ้ผมยงัอายเลยครบัทีเ่หน็แบบนีต้อ้งสูแ้บบพีเ่คา้ครบั...” (นกัศกึษานอกระบบ: อาร์มมี)่ 

 

“....เป็นอีกเรื่องที่หนูรูส้ึกประทบัใจในกิจกรรมทีไ่ดเ้ขา้ร่วมมนัท า
ใหห้นูรูส้ึกว่าถา้เราไม่ยอมแพก็้จะไม่มีอะไรทีเ่ราท าไม่ไดห้รอกคะ ทัง้การเรียน การท าประโยชน์ให้
สงัคม.......” (นกัศกึษานอกระบบ: ใบหยก) 

 
3. กิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน ์

กิจกรรมเสริมสรา้งแรงจูงใจในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เป็น
กิจกรรมที่ส่งเสริมใหน้ักศึกษานอกระบบเห็นความส าคัญและเกิดแรงจูงใจในการใชเ้วลาว่างให้
เป็นประโยชนม์ากขึน้ จนน าไปสู่การเกิดพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์โดยสะทอ้น
จากการทดลองปฏิบติับทบาทสมมติ และเรียนรูจ้ากประสบการณข์องผูอ่ื้น ใหผู้ร้่วมวิจยัไดเ้รียนรู้
จากการไดเ้ห็นตวัแบบ และจากการไดส้ะทอ้นสิ่งที่ไดเ้รียนรูร้ว่มกนั โดยด าเนิน 2 กิจกรรมย่อย คือ 
1) สรา้งแรงจงูใจผ่านการเรียนรูจ้ากบทบาทสมมติ และ 2) บทเรียนจากประสบการณผ์ูอ่ื้น 
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3.1 ปฏิบัติการและสังเกต 
1) กิจกรรมสร้างแรงจูงใจผ่านการเรียนรู้จากบทบาทสมมติ 

กิจกรรมนีม้ีเป้าหมายเพื่อใหผู้ร้่วมวิจัยเกิดการสรา้งแรงจูงใจในการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนท์ี่
เกิดจากภายในตนเอง โดยให้ผู้ร่วมวิจัยได้แสดงบทบาทสมมติ เช่น การขาดแรงจูงใจ คนที่มี
แรงจงูใจภายในตนเอง และการไดร้บัแรงจงูใจจากบคุคลอื่น 

การปฏิบัติกิจกรรม ผู้วิจัยแบ่งกลุ่ม สมาชิกตามที่ได้แบ่งไว้เป็น 3 
กลุ่ม แจกกระดาษที่มีบทละครของแต่ละคนเขียนไวใ้หส้มาชิกในกลุ่มร่วมกันแสดงใหเ้ป็นไปตาม
หวัขอ้ที่ก าหนด และท าการแสดงใหส้มาชิกไดเ้ห็น พรอ้มกบัใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัแนวคิดการการสรา้ง
แรงจงูใจจากภายในและภายนอกตนเอง 

ในระหว่างปฏิบติักิจกรรมผูว้ิจัยไดท้ าการสงัเกตและสอบถามผูร้่วม
วิจัย พบว่ากิจกรรมสรา้งแรงจูงใจผ่านการเรียนรูบ้ทบาทสมมติ ท าใหผู้ร้่วมวิจยัเกิดความรูส้ึกถึง
การมีแรงจูงใจที่จะกระท ากิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งเมื่อผูว้ิจยัไดใ้หแ้นวคิดเก่ียวกบัแรงจูงใจและเชื่อมโยง
กับการใชเ้วลว่างใหเ้ป็นประโยชน ์โดยยกตัวอย่างทัง้ดา้นการเรียน การช่วยเหลืองานครอบครวั 
และการสรา้งรายได ้พรอ้มกบัเชื่อมโยงกบัองคป์ระกอบของการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์ในมิติ
ของปริมาณ ความเข้มขน้ และคุณภาพ ผูว้ิจัยเกิดความรูส้ึกมีแรงจูงใจในการที่จะใชเ้วลาว่างให้
เป็นประโยชนม์ากยิ่งขึน้ 

2) กิจกรรมบทเรียนจากประสบการณผ์ู้อื่น กิจกรรมบทเรียนจาก
ประสบการณ์ผูอ่ื้น มีเป้าหมายเพื่อใหผู้ร้่วมวิจัยเกิดแรงจูงใจในการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์
จากการไดเ้รียนรูจ้ากประสบการณ์ของผูอ่ื้น ทัง้ที่ประสบความส าเร็จและไม่ประสบความส าเร็จ 
เสน้ทางประสบการณ์กว่าจะมาถึงทุกวันนีเ้ป็นอย่างไร เพื่อกระตุน้ใหผู้ร้่วมวิจัยเกิดความรูส้ึกมี
แรงจูงใจในการท าในสิ่งที่ยากหรือซบัซอ้นขึน้ รวมถึงเห็นตวัแบบของความพยายามจากบุคคลอ่ืน 
และผลลพัธจ์ากความพยายามนัน้สง่ผลอย่างไร  

การด าเนินกิจกรรม ผูว้ิจัยไดเ้ชิญรุ่นพี่ที่ประสบความส าเร็จ 2 ท่าน 
มาเล่าประสบการณ์ เสน้ทางชีวิตของตนเอง ทัง้ที่ไม่ดีในวยัเด็กและเปลี่ยนแปลงตนเองจนชีวิตดี
ขึน้ว่าอะไรท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และให้นักศึกษารุ่นน้องได้มีโอกาสซักถาม จากนั้นให้
นกัศึกษาร่วมกนัสรุปและน าเสนอสิ่งที่ไดร้บั พรอ้มกบัใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัแนวคิดการสรา้งแรงจูงใจ
การใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์ 

ในขณะที่ด  าเนินกิจกรรม ผูว้ิจัยไดท้ าการสงัเกตและพูดคุยกับผูร้่วม
วิจยั พบว่ากิจกรรมบทเรียนจากประสบการณข์องผูอ่ื้นนี ้ท าใหผู้ ้ร่วมวิจยัเกิดแรงจูงใจในการท าสิ่ง
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ต่าง ๆ ใหป้ระสบความส าเร็จ แมว้่าเรื่องนัน้จะเคยท าแลว้ไม่ส  าเร็จก็ตาม ซึ่งสะทอ้นจากการที่ผู ้
รว่มวิจยัไดแ้ลกเปลี่ยนประสบการณข์องตนเองกบัวิทยากรที่มาสรา้งประสบการณ ์

3.2 สะท้อนผลจากการปฏิบัติ 
1) กิจกรรมสร้างแรงจูงใจผ่านการเรียนรู้จากบทบาทสมมติ 

หลังจากด าเนินกิจกรรมสรา้งแรงจูงใจผ่านการเรียนรูจ้ากบทบาทสมมติ ผูว้ิจัยไดใ้หผู้ร้่วมวิจัย
สะทอ้นผลการปฏิบัติดว้ยค าถาม 3 ประเด็น คือ 1) ไดเ้รียนรูอ้ะไร 2) รูส้ึกอย่างไร 3) หากจะท า
ใหม่ใหดี้ขึน้จะท าอย่างไร ปรากฏผลดงันี ้

เกิดความรู้ความเข้าใจ ผูร้่วมวิจยัสะทอ้นการเกิดความรูค้วาม
เขา้ใจเก่ียวกับความส าคัญของแรงจูงใจในการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนว์่า หลงัจากที่ไดส้วม
บทบาทสมมติและจากการใหค้วามรูข้องผูว้ิจัยเก่ียวกับแรงจูงใจที่เชื่อมโยงกับการใชเ้วลาว่างให้
เป็นประโยชน ์ท าใหเ้ขา้ใจมากขึน้ว่า หากมีแรงจูงใจที่ดีจากตนเองในการจะปฏิบติักิจกรรมใด ๆ ก็
จะท าใหเ้กิดพลงัหรือความรูส้กึอยากท าสิ่งนัน้ 
 

“……แรงจูงใจภายในสามารถทีจ่ะสรา้งไดด้ว้ยตวัเราเองและ
เหมือนการแสดงของกลุ่มหนูเลยคะเราตอ้งสรา้งดว้ยตวัเองก่อน..........” (นกัศึกษานอกระบบ: รถ
เบ๊นซ์) 

“......ผมว่าแรงจูงใจนีก็้ส าคญันะครบักบัความส าเร็จของเรา
ทัง้แรงจูงใจจากภายในและภายนอกเลยครบั......” (นกัศกึษานอกระบบ: ตน้ไม)้ 

 
เกิดแรงจูงใจในการเรียน จากกิจกรรมผูร้ว่มวิจยัสะทอ้นว่าเกิด

แรงจูงใจในการน าไปใชใ้นดา้นการเรียน โดยเห็นว่าหากมีการช่วยเหลือกัน หรือใหก้ าลงัใจ สรา้ง
พลงัใจใหแ้ก่กนั การเรียนก็จะประสบความส าเรจ็ 

 

“.......มีก าลงัใจในการเรียนเลยคะถา้พวกเราช่วยกนัเหลือกนั
ใหก้ าลงัใจและช่วยกนัท างานกลุ่มหรืองานส่วนตวัดว้ยตวัเราและเพื่อนๆคะ......” (นกัศึกษานอก
ระบบ: ผกับุง้) 
 

เกิดความรู้สึกอยากท ากิจกรรมที่เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน ์ผูร้ว่มวิจยัสะทอ้นว่า จากการที่ไดท้ ากิจกรรมสวมบทบาทสมมตินี ้ตนเองเกิดความรูส้ึก
อยากใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนม์ากขึน้ จากบทบาทที่ไดแ้สดง สะทอ้นการสรา้งแรงจูงใจโดย
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ผลลพัธข์องคนที่มีแรงจูงใจในตนเองหรือไดร้บัแรงจูงใจจากบุคคลอ่ืน จะสามารถกระท าสิ่งต่าง  ๆ 
ใหป้ระสบความส าเรจ็ได ้ 

“....พอหนูไดร้บับทเป็นทีต่อ้งแสดงก็ท าใหห้นูเกิดแรงจูงใจใน
เรือ่งของการทีต่อ้งแสดงใหส้มบทบาทตามทีไ่ดร้บัมาแลว้คะ.....” (นกัศกึษานอกระบบ: แคน) 

 

“.....จากการทีไ่ดเ้ห็นเพือ่นๆออกมาแสดงบทบาทต่างๆ มนัก็
ไม่ใชเ้รื่องยากส าหรบัเราเลยครบัเพยีงแต่เราไม่คิดจะท ามนัเองต่างหากครบัครู....” (นกัศึกษานอก
ระบบ: แม๊สซี่) 

 

2) กิจกรรมบทเรียนจากประสบการณ์ผู้อื่น หลังจากด าเนิน
กิจกรรม ผูว้ิจัยไดใ้หผู้ร้่วมวิจัยสะทอ้นผลการปฏิบัติดว้ยค าถาม 3 ประเด็น คือ 1) ไดเ้รียนรูอ้ะไร  
2) รูส้กึอย่างไร 3) หากจะท าใหม่ใหดี้ขึน้จะท าอย่างไร ปรากฏผลดงันี ้

เกิดแรงจูงใจจากแบบอย่างของผู้อื่น ผู้ร่วมวิจัยสะท้อนว่า 
จากกิจกรรมบทเรียนจากประสบการณ์ของผูอ่ื้น ท าใหเ้กิดแรงจูงใจในการด าเนินชีวิต แมจ้ะตอ้ง
เจออุปสรรคหรือประสบความล้มเหลว แต่ถ้ามีความพยายาม ตั้งใจ หรือท าอย่างเต็ม
ความสามารถก็สามารถประสบความส าเรจ็ได ้
 

“......แรงจูงใจชัน้ดีเลยคะอาจารย์หนูจะท าใหไ้ดเ้หมือนพีเ่คา้
เลยจะเรียนใหจ้บและสอนคนอืน่ๆ ทีข่าดแรงจูงใจค่ะ.....” (นกัศกึษานอกระบบ: ออ้มเอ๋ย) 

 

เกิดความรู้สึกอยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มากขึน้ ผู้
ร่วมวิจัยสะทอ้นจากการไดฟั้งตน้แบบจากรุ่นพี่ว่าจากประสบการณ์ของรุ่นพี่ท าใหต้นเองอยาก
กลบัไปช่วยเหลืองานของครอบครวัมากขึน้ จากที่ไม่เคยช่วยเหลือ และไม่ค่อยท าอะไรดว้ยตนเอง 
ก็อยากจะเริ่มท า 

 

“......หนูไม่เคยท าไรเลยที่บา้นต่อไปนีห้นูจะเร่ิมท างานบา้น
ช่วยแม่บ้างแล้วคะอย่างน้อยก็ได้รูจ้ักค าว่าเร่ิมตน้ด้วยตนเอง.คะ......” (นักศึกษานอกระบบ : 
ผกับุง้) 
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จากการด าเนินกิจกรรมในวงรอบที่ 1 เพื่อตอบผลลพัธ์การเปลี่ยนแปลง พัฒนา
ความรูค้วามรูค้วามเขา้ใจการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์พฒันาการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง 
และพฒันาแรงจูงใจในการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์ผูร้ว่มวิจยัสะทอ้นผลการปฏิบติัว่าสามารถ
ตอบการเปลี่ยนแปลงที่ตอ้งการได ้โดยจากการสะทอ้นผลการปฏิบติัของกิจกรรมส่วนใหญ่สะทอ้น
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากภายใน เช่น รบัรูว้่าตนเองมีความสามารถมากขึน้ เกิดแรงจงูใจในการที่
จะใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนม์ากขึน้ รวมถึงเกิดความรูค้วามเขา้ใจในเนือ้หาของการใชเ้วลาว่าง
ใหเ้ป็นประโยชนม์ากยิ่งขึน้ แต่ยงัไม่สะทอ้นพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์รวมถึงจาก
กิจกรรมการเสริมสรา้งแรงจูงใจการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์ยังไดเ้ห็นประเด็นการสนับสนุน
ทางสงัคมที่เป็นแรงจูงใจจากภายนอกที่เก่ียวขอ้งกบัการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์ดงันัน้หากมี
กิจกรรมที่เป็นการสง่เสรมิการสนบัสนนุทางสงัคม ก็จะช่วยใหน้กัศกึษานอกระบบมีการใชเ้วลาว่าง
ใหเ้ป็นประโยชนม์ากขึน้ 

เมื่อผูว้ิจัยด าเนินกิจกรรมในวงรอบที่ 1 แลว้เสร็จ จึงไดส้ะทอ้นผลไปสู่ผูร้่วมวิจัย 
ท าให้เห็นว่ายังขาดในส่วนของการปฏิบัติที่ เป็นการสะท้อนพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน ์ผูว้ิจัยและผูร้่วมวิจัยจึงมีความเห็นพอ้งตอ้งกันว่า ควรมีกิจกรรมที่ไดฝึ้กฝนการปฏิบัติ 
นอกจากนี ้จากผลการด าเนินกิจกรรมในวงรอบที่ 1 ผูร้ว่มวิจยัสะทอ้นถึงการจะประสบความส าเร็จ
จากการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนน์อกจากมาจากตนเองแลว้ บุคคลรอบขา้งหรือการสนับสนุน
ทางสังคมยังมีส่วนส าคัญในการส่งเสริมให้การใชเ้วลาว่างประสบความส าเร็จ ดังนั้นจากการ
สะทอ้นผลดงักลา่วจึงน ามาสูก่ารวางแผนเพื่อด าเนินกิจกรรมในวงรอบที่ 2 ดงัไดน้ าเสนอต่อไป 

 
วงรอบที่ 2 การพัฒนาแผนการปฏิบัติจริงจากการสนับสนุนทางสังคมโดย

การหารายได้เสริม 
จากการสะทอ้นผลกิจกรรมทัง้ 3 กิจกรรม ในวงรอบที่ 1 ยังท าใหเ้ห็นประเด็นที่

ตอ้งเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนข์องนักศึกษานอกระบบ เพื่อสะทอ้นการ
ส่งเสริมทั้งภายในและภายนอก อันน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชนข์องนกัศกึษานอกระบบ จึงน ามาสูก่ารวางแผนและปฏิบติัการในวงรอบที่ 2 ดงัต่อไปนี ้

ขั้นวางแผน 
การวางแผนในวงรอบที่ 2 พิจารณาจากผลการสะทอ้นในกิจกรรมในวงรอบที่ 

1 เพื่อปรบัปรุงกิจกรรมใหบ้รรลุการเปลี่ยนแปลงที่ตอ้งการ คือ ส่งเสริมการสนับสนุนทางสงัคม 
และพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์ทัง้ในมิติของปริมาณ ความเขม้ขน้ และคุณภาพ
ของการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์
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ตาราง 11 การวางแผนและปฏิบติัการในวงรอบที่ 2 

การเปลี่ยนแปลงที่คาดหวงั การสะทอ้นผลจากวงรอบที่ 1 ก าหนดกิจกรรมวงรอบที่ 2 
- มีความเขา้ใจการใชเ้วลาว่าง 
ใหเ้ป็นประโยชนม์ากขึน้  

เกิดความรูค้วามเขา้ใจการใช ้
เวลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์

   

- มีการรบัรูค้วามสามารถ 
ของตนเองมากขึน้ 
- มีพฤตกิรรมการใชเ้วลาวา่ง 
ใหเ้ป็นประโยชนม์ากขึน้  
ในมิตดิา้นปรมิาณ ดา้นความ
เขม้ขน้ และดา้นคณุภาพ 

- รบัรูค้วามสามารถของตนเอง 
- เกิดความตอ้งการในการท า
กิจกรรมการใชเ้วลาว่าง 
ใหเ้ป็นประโยชน ์

- จากการเรียนรูสู้่การลงมือ
ปฏิบตัิ 
- เสรมิสรา้งความเขา้ใจ 
การสนบัสนนุทางสงัคม: 
บทเรียนจากการลงมือปฏิบตั ิ

- เกิดแรงจงูใจในการใชเ้วลาว่าง 
ใหเ้ป็นประโยชนม์ากขึน้ 
- มีพฤตกิรรมการใชเ้วลาวา่ง 
ใหเ้ป็นประโยชนม์ากขึน้  
ในมิตดิา้นปรมิาณ ดา้นความ
เขม้ขน้ และดา้นคณุภาพ 

- เกิดแรงจงูใจในการใชเ้วลาว่าง 
ใหเ้ป็นประโยชน ์

- จากการเรียนรูสู้่การลงมือ
ปฏิบตัิ: สรา้งรายไดเ้สรมิ 
อย่างสรา้งสรรค ์
- เสรมิสรา้งความเขา้ใจ 
การสนบัสนนุทางสงัคม: 
บทเรียนจากการลงมือปฏิบตั ิ

 

จากผลการปฏิบติัในวงรอบที่ 1 น ามาสูก่ารก าหนดกิจกรรมในวงรอบที่ 2 ดงันี ้
1. กิจกรรมจากการเรียนรู้สู่การลงมือปฏิบัติ: สร้างรายได้เสริมอย่าง

สร้างสรรค ์
จากการด าเนินกิจกรรมในวงรอบที่ 1 ผูร้ว่มวิจยัเห็นว่ากิจกรรมเสรมิสรา้ง

ความรูค้วามเขา้ใจการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน  ์กิจกรรมเสริมสรา้งการรบัรูค้วามสามารถของ
ตนเอง กิจกรรมเสริมสรา้งแรงจูงใจในการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์เป็นการเสริมสรา้งความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกับการใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชนอ์ย่างถูกตอ้งและไดเ้รียนรูอ้ย่ างลึกซึง้มาก
ยิ่งขึน้ ทัง้ในมิติของดา้นปริมาณ ดา้นความเขม้ขน้ และดา้นคุณภาพ เกิดการรบัรูค้วามสามารถ
ของตนเองจากทัง้ประสบการณ์ที่ประสบความส าเร็จ การไดเ้ห็นความส าเร็จของผูอ่ื้น จากค าพูด
ของผูอ่ื้น รวมถึงการไดร้บัการกระตุน้ทางอารมณ ์เกิดแรงจูงใจในการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์
ซึ่งสง่ผลใหผู้ร้่วมวิจยัมีความตอ้งการในการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์
มากขึน้  
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“....มันก็น่าจะลองดูนะคะว่าหนูจะท าได้ไหม อยากมีรายได้เพิ่ม
เหมือนกนัคะ.....” (นกัศกึษานอกระบบ: ใบพดั) 

 
“.....กลัวๆกล้าๆค่ะ เพราะไม่เคยท าเลยเป็นคนขีอ้ายมากๆ แต่ก็

อยากลองดูค่ะ พอเหน็ตวัอย่างคนทีท่ าส าเร็จก็อยากลองท า....” (นกัศกึษานอกระบบ: ออ้มเอ๋ย) 
 

นอกจากนี ้ผูร้่วมวิจัยยังเห็นว่าจากกิจกรรมในวงรอบที่ 1 สิ่งที่มีส่วนใน
การประสบความส าเร็จในการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนส์่วนหนึ่งที่ส  าคญันอกจากตัวนักศึกษา
เองแลว้ สภาพแวดลอ้มหรือการสนับสนุนจากบุคคลรอบขา้งก็มีส่วนส าคัญในการใชเ้วลาว่างให้
เป็นประโยชนอ์ย่างเป็นรูปธรรม  

 

“.....ทีดู่วดีิโอก็เหน็ว่าคนทีส่  าเร็จบางทีเขาก็มีคนช่วย มีคนแนะน า ถา้
เราท าแลว้มีคนแนะน าก็อาจจะส าเร็จได.้.. .ปกติหนูก็ขายของออนไลน์อยู่แลว้คะ น่าจะช่วยให้
ค าแนะน าเพือ่นไดอ้ยู่คะเพราะมีประสบการณ์พอสมควรคะ....” (นกัศกึษานอกระบบ: นิง้หนอ่ง) 

 

“.....หนูว่าหนูตอ้งขายไดห้มดก่อนใครแน่นอนเลยเพราะเพื่อนหนู
เยอะแต่ไปบอกเคา้ก็ช่วยกนัซือ้อยู่แลว้คะหนูมั่นใจเพราะเพือ่นกลุ่มนีช้่วยกนัดีคะ.....” (นกัศึกษา
นอกระบบ: ปลาการ์ตูน) 

 
ดงันัน้ ผูร้ว่มวิจยัเห็นว่าควรมีกิจกรรมที่มีการฝึกปฏิบติัการใชเ้วลาว่างให้

เป็นประโยชน ์ที่เป็นการส่งเสริมการสนับสนุนทางสังคม เพื่อใหเ้ห็นภาพการปฏิบัติแลว้ประสบ
ความส าเรจ็อย่างแทจ้รงิ ซึ่งจากวงรอบท่ี 1 ยงัไม่ไดม้ีกิจกรรมใหล้งมือปฏิบติัอย่างเป็นรูปธรรม 

 

2. เสริมสร้างความเข้าใจการสนับสนุนทางสังคม: บทเรียนจากการลง
มือปฏิบัติ 

ผูร้่วมวิจัยเห็นว่านอกจากการไดล้งมือปฏิบติัซึ่งเป็นกิจกรรมที่ผนวกกับ
การไดร้บัการสนับสนุนจากบุคคลรอบขา้งแลว้ ควรมีการเสริมสรา้งความเขา้ใจหรือการสะทอ้น
บทเรียนเก่ียวกับการสนับสนุนทางสังคมจากการได้ลงมือปฏิบัติ  เพื่อให้ผู ้ร่วมได้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูจ้ากประสบการณ์การลงมือปฏิบติั และไดส้ะทอ้นการสนับสนุนทางสงัคมที่จะ
เป็นแรงผลกัดนัใหเ้กิดการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนอ์ย่ามีประสิทธิภาพ 
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“.....การไดร้บัความช่วยเหลือจากบุคคลต่างๆ ก็สง่ผลต่อความส าเร็จ
ของเราไดท้กุเรือ่งเลยนะครบั...” (นกัศกึษานอกระบบ: แม๊สซี่) 

 
“......นอ้งในกลุ่มดูเงียบๆเฉยๆตอนเรียนแต่พอใหม้าช่วยกนัขายของ

ไม่น่าเชื่อเลยครับนอ้งเก่งมาก อธิบายและชีป้ระเด็นไหเ้ห็นจนสามารถปฏิบัติได้เลยครับ....” 
(นกัศกึษานอกระบบ: ตน้ไม)้ 
 

ขั้นลงมือปฏิบัต ิสังเกต และสะท้อนผลการปฏิบัติ 
1. กิจกรรมจากการเรียนรู้สู่การลงมือปฏิบัติ : สร้างรายได้อย่าง

สร้างสรรค ์
1.1 ปฏิบัติการและสังเกต 

กิจกรรมจากการเรียนรูสู้่การลงมือปฏิบัติ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้
ด าเนินการโดยมีเป้าหมายเพื่อใหผู้ร้่วมวิจยัไดเ้รียนรูก้ารใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนจ์ากการไดล้ง
มือปฏิบัติจริง โดยเป็นการลงมือปฏิบัติการด้วยกิจกรรมการสรา้งรายได้ เนื่องจากเห็นว่าหาก
ประสบความส าเร็จจะเป็นการเสริมสรา้งก าลงัใจในการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนแ์ก่ผูร้่วมวิจัย
ไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมใหเ้กิดประโยชนท์ั้งในมิติของการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนด์า้น
ปริมาณ  ด้านความเข้มข้น และด้านคุณภาพ รวมถึงเป็นกิจกรรมที่มีการสนับสนุนจาก
สภาพแวดลอ้มหรือบุคคลรอบขา้งอย่างเป็นรูปธรรม เช่น บุคคลในครอบครวั เพื่อน และโรงเรียน 
นอกจากนีย้ังเป็นการฝึกปฏิบติัการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนท์ี่ครอบคลุมทัง้ดา้นการเรียน การ
ช่วยเหลืองานครอบครวั และการสรา้งรายไดเ้สรมิอีกดว้ย 

การปฏิบัติกิจกรรม เริ่มตน้กิจกรรมจากการแบ่งกลุ่มเพื่อเรียนรูก้าร
ปฏิบติัรว่มกนั 2 กลุ่ม จากนั้น ใหผู้ร้่วมวิจยัแต่ละกลุ่มระดมความคิดวางแผนการสรา้งรายไดว้่าจะ
ด าเนินการอย่างไร ที่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดหรือผูบ้รโิภค โดยพิจารณาถึงคณุภาพ
สินคา้ ราคา แหล่งผลิต ช่องทางและวิธีการจ าหน่าย รวมถึงการขอการสนับสนุนจากบุคคลรอบ
ข้างที่ เก่ียวข้อง ทั้งการสนับสนุนในมิติขององค์ความรู ้เวลา และงบประมาณ ทั้งนี ้ผู ้วิจัยได้
สนบัสนนุงบประมาณเริ่มตน้ในการด าเนินกิจกรรมแก่ผูร้ว่มวิจยั เพื่อเป็นตน้ทนุในการด าเนินการ 

ในขณะที่ท ากิจกรรม ผูว้ิจยัไดท้ าการสงัเกตและพูดคุยกบัผูร้่วมวิจัย
ถึงสิ่งที่ไดเ้รียนรูจ้ากการท ากิจกรรม พบว่า กิจกรรมการเรียนรูสู้่การลงมือปฏิบติันี ้ผูร้่วมวิจัยได้
ฝึกฝนการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์เห็นคณุค่าของการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนจ์ากการได้
ลงมือปฏิบติั ตัง้แต่การเริ่มตน้การวางแผนร่วมกนั การคน้หาสินคา้ที่จะมาสรา้งรายไดใ้หแ้ก่กลุ่ม 
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วิธีการไดม้าซึ่งสินคา้นัน้ ช่องทางและวิธีการจ าหน่าย ซึ่งสะทอ้นจากที่มีการพดูคยุ แลกเปลี่ยนกนั
อย่างรอบดา้น เช่น ในสถานการณท์ี่มีการแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา ควรมีการจ าหน่ายเจลลา้ง
มือ การสนบัสนุนวิธีการท าจะไดม้าอย่างไร ผูร้่วมวิจยัไดเ้รียนรูก้ารคิดอย่างรอบดา้นเพื่อน ามาซึ่ง
การใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนอ์ย่างมีคณุภาพ  

1.2 สะท้อนผลจากการปฏิบัติ 
หลงัจากด าเนินกิจกรรมจากการเรียนรูสู้่การลงมือปฏิบติั ผูว้ิจยัไดใ้ห้

ผูร้่วมวิจัยสะท้อนผลการปฏิบัติด้วยค าถาม 3 ประเด็น คือ 1) ไดเ้รียนรูอ้ะไร 2) รูส้ึกอย่างไร 3) 
หากจะท าใหม่ใหดี้ขึน้จะท าอย่างไร ปรากฏผลดงันี ้

เกิดความรู้ความเข้าใจการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ผูร้่วม
วิจยัสะทอ้นความรูค้วามเขา้ใจจากการไดล้งมือปฏิบติัว่า มีความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชเ้วลาว่างให้
เป็นประโยชนม์ากขึน้ ว่าสามารถท าไดห้ลากหลาย และเกิดประโยชนไ์ดท้ัง้กบัตนเองและผูอ่ื้น  

 

“.....การใชกิ้จกรรมทีค่รูเอามาใหท้ าและใหดู้คลิปต่างๆ ท าใหห้นู
เขา้ใจตวัเองเลยคะว่าเรายงัใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ไดย้งัไม่ดเีท่าทีค่วรคะ.....” (นกัศึกษานอก
ระบบ: ผกับุง้) 

“......ผมเร่ิมแกไ้ขตนเองและน ามาใชเ้กี่ยวกบัการท างานไดด้ีขึน้ 
ตอนนีก้ าลงัน าไปใชก้บัการเรียนเพิ่มขึน้ครบั....” (นกัศกึษานอกระบบ: ตน้ไม)้ 
 

นอกจากนี ้ยังได้เรียนรู้วิธีการและช่องทางการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ที่หลากหลายมากยิ่งขึน้เรียนรูว้ิธีการและช่องทางการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ที่
หลากหลายมากยิ่งขึน้ 

“......ปกติหนูขายแต่หนา้รา้นตอนนีเ้ร่ิมขายออนไลน์ตามที่พีเ่คา้
แนะน าก็มีคนซือ้นะคะ.......” (นกัศกึษานอกระบบ: ใบหยก) 

 

“.......หนูเป็นแคทดีค้ะเลยเอาเจลไปขายใหน้ายในสนามคะขาย
ไดห้ลายชิน้อยู่เพราะนายใจดคีะ......” (นกัศกึษานอกระบบ: การ์ตูน) 

 
เห็นคุณค่าของการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ผู้ร่วมวิจัย

สะทอ้นว่า จากการไดป้ฏิบติักิจกรรมท าใหเ้ห็นคณุค่าของการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนม์ากขึน้ 
ว่าสามารถใชใ้หเ้กิดประโยชนท์ัง้ตนเอง และผูอ่ื้น รวมถึงสามารถท าไดอ้ย่างหลากหลายวิธี 
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“.....เวลาที่ เราใช้ไปในแต่ละวันเป็นการใช้เวลาว่างเพื่อการ
พกัผ่อนของเรา แต่จริงๆแลว้เราสามารถใช้ใหเ้กิดประโยชน์ดา้นความคิด และการน าไปใชเ้รื่อง
อืน่ๆไดด้ว้ยนะคะ.....” (นกัศกึษานอกระบบ: องัเปา) 

 

“......ทกุวนันีก็้ว่าไดช้่วยเหลอืงานบา้น ลดภาระใหก้บัพอ่แม่ แต่ก็
ยงัไม่อีกหลายอย่างที่เรายงัไม่ไดท้ าและมันสามารถช่วยพฒันาความสามารถของเราไดอ้ีกตัง้
หลายเรือ่งเลยคะครู....” (นกัศกึษานอกระบบ: รถเบ๊นซ์) 

 

ได้ช่วยเหลือสังคม จากการเลือกการสรา้งรายได้จากการขายเจ
ลลา้งมือในช่วงสถานการณ์การระบาดของไวรสัโคโรนา และขายแก้วเยติ ผูร้่วมวิจัยสะท้อนว่า
นอกจากจะใชเ้วลาว่างในการสรา้งรายไดใ้ห้แก่ตนเองและครอบครวัแลว้ ยังสามารถชว้ยเหลื อ
สงัคมไดอี้กดว้ย เป็นการช่วยเหลือสงัคมจากสินคา้ที่เราเลือกจ าหน่าย ทัง้การป้องกันการระบาด
ของเชือ้โรค และช่วยลดโลกรอ้น รกัษาสิ่งแวดลอ้ม 

 

“.....ตอนนี ้ได้ชวนเพื่อนๆ ช่วยกันท าสวนหย่อมด้านหน้า
หอ้งเรียน เห็นตน้ไมม้นัเหีย่วและบางตน้ตายก็เลยช่วยกนัรบัผิดชอบรดน ้าและดูแลใหเ้ป็นสมบตัิ
ของรุ่นเราครบั....” (นกัศกึษานอกระบบ: การ์ตูน) 

 

“......ก าลังคิดโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนด้วยกิจกรรม
เหมือนที่ครูมาท าให้พวกเรากับน้องๆ ที่เรียนระดับมัธยมต้นอยู่ครับผมว่ามันท าให้เกิดการ
พฒันาการเรียนรูไ้ดค้รบั....” (นกัศกึษานอกระบบ: ตน้ไม)้ 
 

กล้าท าในส่ิงที่ไม่เคยท า ผูร้ว่มวิจยัสะทอ้นผลการปฏิบติัว่า จากสิ่ง
ที่ไดล้งมือปฏิบัติท าใหต้นเองไดท้ าในสิ่งที่ไม่เคยท าและไม่คิดว่าจะท าได ้แต่เมื่อไดล้งมือปฏิบัติ
รว่มกบัเพื่อนๆ หรือไดร้บัค าแนะน าจากคนรอบขา้ง และไดล้องท าจรงิ ก็เกิดความกลา้ท าในสิ่งที่ไม่
เคยท า 

“.....ปกติไม่ค่อยกลา้ท าอะไรแบบนีเ้พราะขีอ้าย แต่พอพี่เคา้ให้
ความคดิใหก้ าลงัใจหนูก็เลยท าตามทีพ่ีเ่คา้บอกมนัก็ขายไดค้ะ.....” (นกัศกึษานอกระบบ: ผกับุ)้ 
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“....ผมว่าการได้เห็นแบบอย่างที่ดีก็ท าให้เราอยากท าสิ่งต่าง
เหล่านัน้เพิ่มขึน้เหมือนผมไม่กลา้ที่จะน าเสนอในการพูดตอนทีค่รูใหแ้สดงความคิดเห็นแต่พอเห็น
คนอืน่ๆ น าเสนอแลว้มนัท าใหเ้รากลา้ทีจ่ะพูดสิ่งต่างๆ ทีไ่ดท้ าเหมือนคนอืน่บา้งครบั...” (นกัศกึษา
นอกระบบ: แม๊สซี่) 

 

เกิดเครือข่ายการท างาน  ผู้ร่วมวิจัยสะท้อนผลการปฏิบัติว่า
นอกจากไดฝึ้กฝนการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนม์ากขึน้แลว้ ยังเกิดเครือข่ายในการท างานและ
การช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั ทัง้เครือข่ายจากเพื่อนในกลุม่ ระหว่างกลุม่  
 

“.....ตอนนีไ้ดร่้วมกนัท างานกลุ่มเพิ่มมากขึน้กว่าเมือ่ก่อนมากเลย
คะ งานก็ไม่ค่อยไดค้า้งกันเท่าไหร่แลว้ส่งผลต่อการเรียนของพวกเรามากขึ้นคะ.....” (นกัศึกษา
นอกระบบ: ใบหยก) 

“....ขอบคุณเพือ่นๆ นะที่เขียนใหก้ าลงัใจในการกิจกรรมขา้พเจา้
เป็นใคร ท าใหผ้มเปิดใจรับฟังเพื่อนๆเพิ่มขึน้ท าใหพ้วกเรารูส้ึกเขา้ใจกนัมากขึ้นในการจะท าสิ่ง
ต่างๆครบั...” (นกัศกึษานอกระบบ: แม๊สซี่) 

 
เกิดช่องทางในการสร้างรายได้เสริมจากการใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน ์ผูร้ว่มวิจยัสะทอ้นว่า จากกิจกรรมท าใหเ้ห็นช่องทางในการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์
ว่าสามารถท าไดห้ลายช่องทาง จากที่เคยรบัจา้งช่วงที่ว่าง ช่วยเหลืองานครอบครวั หรือคา้ขาย
ช่องทางเดียว ก็มีช่องทางในการคา้ขายเพิ่มขึน้ เช่น การขายของออนไลน ์รวมถึงเรียนรูก้ารเลือก
สินคา้ที่จะมาจ าหน่ายไดอ้ย่างหลากหลายและตรงกบัความตอ้งการของตลาดมากขึน้  
 

“.....ตอนนีห้นูเอาของอย่างอืน่มาขายออนไลนไ์ดห้ลายอย่างแลว้
คะ ตัง้แต่ไดเ้ร่ิมขายเจลลา้งมือท าใหเ้รามั่นใจในการหารายไดเ้สริมเพิ่มขึน้คะ.....” (นกัศึกษานอก
ระบบ: แดรีค่วนี) 

“....ตอนนีน้ายที่สนามกอล์ฟก็ฝากให้หนูหาของไปขายให้ก็มี
รายไดเ้พิ่มขึน้อกีคะ สนกุดไีดเ้งนิดว้ย...” (นกัศกึษานอกระบบ: ปลาการ์ตูน) 
 

 

 

 



  136 

2. เสริมสร้างความเข้าใจการสนับสนุนทางสังคม: บทเรียนจากการลง
มือปฏิบัติ 

2.1 ปฏิบัติการและสังเกต  
กิจกรรมเสริมสรา้งความเขา้ใจการสนบัสนุนทางสงัคม: บทเรียนจาก

การลงมือปฏิบติั มีเป้าหมายเพื่อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในการไดร้บัการสนบัสนุนทางสงัคมจาก
บริบทต่าง ๆ ของบุคคลในสังคมที่ส่งผลต่อการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  เช่น บุคคลใน
ครอบครวั เพื่อน ครู รวมถึงบุคคลอ่ืนในสงัคมที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนในความส าเร็จของ
การใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนน์กัศกึษานอกระบบ 

การปฏิบัติกิจกรรม เริ่มตน้จากการระดมความคิดจากกิจกรรมจาก
การเรียนรูสู้่การลงมือปฏิบัติ: สรา้งรายไดอ้ย่างสรา้งสรรค ์อันเป็นการสรา้งรายไดเ้สริมจากการ
ขายของ ว่าบุคคลไดบ้า้งที่มีส่วนสนบัสนนุความส าเร็จ และมีส่วนอย่างไร แลว้น ามาเสนอใหผู้ร้ว่ม
วิจัยไดร้่วมแลกเปลี่ยน จากนั้นผูว้ิจัยไดใ้หค้วามรูเ้ก่ียวกับความหมาย และแนวคิดเก่ียวกับการ
สนับสนุนทางสงัคม ครอบคลุมการการสนับสนุนใน 3 ดา้น คือ 1) การสนบัสนุนทางดา้นอารมณ ์
(Emotional support) เช่น การปลอบโยน การให้ความเป็นห่วงเป็นใย ความรัก ความอบอุ่น 
ความเห็นอกเห็นใจ หรือการยอมรบั เป็นตน้ 2) การสนับสนุนดา้นขอ้มูลข่าวสาร (Informational 
support) เช่น การใหข้อ้มูลที่เก่ียวขอ้งกับการท างาน ขอ้มูลยอ้นกลับ การใหร้างวัล -ลงโทษ การ
กล่าวติชม เป็นต้น และ 3) การสนับสนุนดา้นวัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งทรพัยากร งบประมาณ และ
แรงงาน (Material support) รวมถึงเชื่อมโยงใหเ้ห็นการสนบัสนุนทางสงัคมกบัการใชเ้วลาว่างให้
เป็นประโยชนข์องนักศึกษานอกระบบว่าการสนับสนุนทางสงัคมนีช้่วยส่ง เสริมหรือสนับสนุนได้
อย่างไรบา้ง 

ในขณะที่ท ากิจกรรม ผู้วิจัยได้สังเกตพฤติกรรม รวมถึงอารมณ์
ความรูส้ึกของผูร้่วมวิจัย พบว่า ผูร้ว่มวิจยัไดเ้กิดการเรียนรูแ้ละเห็นความส าคัญของการสนบัสนุน
ทางสงัคมที่มีผลต่อการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์รวมถึงมองเห็นภาพว่าจะมีใครบา้งที่สามารถ
เขา้มามีส่วนในการสนับสนุนการท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ของตนเองไดบ้้าง 
และช่วยเหลือในมิติใด ซึ่งสะทอ้นจากการน าเสนอการด าเนินกิจกรรมการเรียนรูสู้ก่ารลงมือปฏิบติั: 
สรา้งรายไดอ้ย่างสรา้งสรรค ์ที่ไดร้บัการสนับสนุนจากบุคคลอ่ืนในดา้นต่าง  ๆ เช่น การใหก้ าลงัใจ 
การช่วยเหลือดา้นองคค์วามรู ้การสนบัสนนุงบประมาณ เป็นตน้ 
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2.2 สะท้อนผลการปฏิบัติ 
หลงัจากด าเนินกิจกรรมจากการเรียนรูสู้่การลงมือปฏิบติั ผูว้ิจยัไดใ้ห้

ผูร้่วมวิจัยสะทอ้นผลการปฏิบติัดว้ยค าถาม 3 ประเด็น คือ 1) ไดเ้รียนรูอ้ะไร 2) รูส้ึกอย่างไร และ  
3) หากจะท าใหม่ใหดี้ขึน้จะท าอย่างไร ปรากฏผลดงันี ้

เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคม  ผูร้่วม
วิจยัสะทอ้นว่าจากการที่ดีท ากิจกรรมเสรมิสรา้งความเขา้ใจการสนบัสนุนทางสงัคม: บทเรียนจาก
การลงมือปฏิบติั ท าใหเ้กิดความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับการสนับสนุนทางสงัคมมากขึน้ ว่าไม่ไดม้ี
เพียงการสนบัสนุนในเรื่องของงบประมาณเพียงอย่างเดียว ยงัมีในเรื่องการสนบัสนุนดา้นอารมณ ์
เช่น การใหก้ าลงัใจ การเสริมแรงใจ และการสนบัสนุนดา้นขอ้มลูหรือดา้นองคค์วามรู ้ซึ่งมีส่วนใน
การช่วยใหก้ารใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนข์องเราสามารถท าไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้  

 

“......ผมเคยคิดว่าไม่เหน็มีใครจะช่วยเหลือเราเลยแต่จริงๆ แลว้มี
หลายคนพรอ้มที่จะช่วยเหลือเราในสิ่งต่างๆ ที่ไม่เหมือนกันอยู่ที่เราจะไปขอแบบไหนครบั.......” 
(นกัศกึษานอกระบบ: อาร์มมี)่ 

 

“.......หนูก็สามารถช่วยเหลอืพ่อแม่ไดเ้หมือนกนันะคะ จากการที่
ครูไดส้อนการท าตวัเป็นคนดีมีประโยชน์ก็ไดช้่วยเหลือพ่อแม่และสงัคมไดแ้ลว้คะ......” (นกัศึกษา
นอกระบบ: ผกับุง้) 
 

เกิดความรู้สึกอยากใช้เวลาว่างในการท าประโยชน์เพ่ือผู้อื่น  
ผู้ร่วมวิจัยสะท้อนว่าจากการเข้าร่วมกิจกรรม ท าให้เห็นว่าตนเองสามารถใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชนด์ว้ยการสนับสนุนหรือช่วยเหลือผูอ่ื้นได ้โดยที่เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนทางสงัคม
ใหแ้ก่บคุคลอื่น โดยอาจเริ่มจากคนใกลต้วั เช่น เพื่อน คนในครอบครวั เป็นตน้  
 

“.....ตัวเราก็มี ส่ วนในการสนับสนุนทางสังคมให้เพื่ อนได้
เหมือนกนันะคะ ต่อไปหนูจะพยายามช่วยเพือ่นเท่าทีจ่ะช่วยไดค้ะ.....” (นกัศกึษานอกระบบ) 

 

จากการปฏิบติัในวงรอบที่ 2 นี ้เป็นวงรอบที่ก่อใหเ้กิดพฤติกรรมการใชเ้วลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ที่ผู ้ร่วมวิจัยน าไปปฏิบัติด้วยตนเอง ทั้งในด้านการเรียน การช่วยเหลืองาน
ครอบครวั และการหารายไดเ้สริม ซึ่งมีการปฏิบัติที่สะทอ้นทั้งมิติของปริมาณ ดา้นความเขม้ขน้ 
และดา้นคุณภาพ ของการใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์ อันสะทอ้นถึงการน าไปสู่ความต่อเนื่อง
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ยั่งยืนของการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์อันเกิดจากการที่ผูร้่วมวิจยัไดร้่วมคิด ร่วมลงมือปฏิบติั 
สงัเกตและสะทอ้นผลการปฏิบติั รว่มกนั น าไปสูผ่ลการเปลี่ยนแปลงจากการสง่เสรมิพฤติกรรมการ
ใชเ้วลาว่างของนกัศกึษานอกระบบ และสงัเคราะหรู์ปแบบการสง่เสรมิพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างให้
เป็นประโยชน ์ดงัน าเสนอในหวัขอ้ถดัไป 

4.2 ผลการสังเคราะห์รูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชนข์องนักศึกษานอกระบบ 

การสงัเคราะหรู์ปแบบการส่งเสริมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์ผูว้ิจัยด าเนินการ
สังเคราะห์โดยพิจารณาจากหลายประการ ได้แก่ สถานการณ์ปัญหาการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชนข์องนกัศึกษานอกระบบ การเปลี่ยนแปลงจาการสง่เสรมิพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็น
ประโยชน ์และองคป์ระกอบของการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนท์ั้ง 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ดา้น
ปรมิาณของพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์ดา้นความเขม้ขน้ของพฤติกรรมการใชเ้วลา
ว่างใหเ้ป็นประโยชน ์และดา้นคุณภาพของการน าเวลาว่างไปใชป้ระโยชน ์โดยในการสงัเคราะห์
ความส าเร็จดังกล่าว ผู้วิจัยเชื่อมโยงกับกิจกรรมที่ด  าเนินการในแต่ละวงรอบ ที่สะท้อนความ
เปลี่ยนแปลงของการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์จนสามารถน ามาสรา้งขอ้สรุปเป็นรูปแบบการ
สง่เสรมิการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนข์องนกัศกึษานอกระบบ 

4.2.1 ผลการสังเคราะหค์วามส าเร็จจากการด าเนินกิจกรรม  
จากการด าเนินกิจกรรมการส่งเสริมพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์

ของนกัศึกษานอกระบบ ผูว้ิจยัท าการสงัเคราะหค์วามส าเร็จจากกิจกรรมปฏิบติัการจาก 2 วงรอบ 
ซึ่งสะทอ้นการเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมในแต่ละวงรอบ ไดแ้ก่ การเปลี่ยนแปลงความรูค้วามเขา้ใจ 
เปลี่ยนอารมณค์วามรูส้กึ และเปลี่ยนการปฏิบติั ดงัแสดงในตารางวิเคราะหด์งัต่อไปนี ้
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ตาราง 12 ผลการสงัเคราะหค์วามส าเรจ็จากการด าเนินกิจกรรม 

กิจกรรม 

ดา้นความรูค้วามเขา้ใจ 
ดา้นอารมณ์
ความรูส้กึ 

พฤติกรรม 
การใชเ้วลาว่าง 

 เข
า้ใ
จก
าร
ใช
เ้วล

าว
่าง

 

 เข
า้ใ
จก
าร
รบั
รูค้
วา
มส
าม
าร
ถ 

 ขอ
งต
นเ
อง

 

 เข
า้ใ
จก
าร
สร
า้ง
แร
งจ
งูใ
จ 

 เข
า้ใ
จก
าร
ได
ร้บั
กา
รส
นบั

สน
นุท
าง
  

 ส
งัค
มท
ี่เก
ี่ยว
กบั
กา
รใ
ชเ้
วล
าว
่าง

 

 ก
าร
ตร
ะห
นกั
รู ้

 เจ
ตค
ติต
่อก
าร
ใช
เ้วล

าว
่าง

 

 ด
า้น
กา
รเร
ียน

 

 ด
า้น
กา
รแ
บ่ง
เบ
าภ
าร
ะค
รอ
บค

รวั
 

 ด
า้น
กา
รห
าร
าย
ได
เ้พิ่
ม 

1. กิจกรรมเสรมิสรา้งความรู ้
ความเขา้ใจการใชเ้วลาวา่ง 
ใหเ้ป็นประโยชน ์

         

2. กิจกรรมเสรมิสรา้งการรบัรู ้
ความสามารถของตนเอง 

         

3. กิจกรรมสรา้งแรงจงูใจ          

4. กิจกรรมจากการเรียนรูสู้่ 
การลงมือปฏิบตัิ: สรา้งรายได้
อย่างสรา้งสรรค ์

         

5. กิจกรรมเสรมิสรา้งความ
เขา้ใจการสนบัสนนุทาง
สงัคม: บทเรียนจากการลงมือ
ปฏิบตัิ 

         

 

จากตารางวิเคราะห์ความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมทั้งสิ ้น  5 กิจกรรม 
ปฏิบติัการทัง้ 2 วงรอบ พบว่าในกิจกรรมสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมไดใ้นต่ละวงรอบส่งผลใหเ้กิด
การเปลี่ยนแปลง 3 ประการ ประกอบดว้ย การเปลี่ยนแปลงความรูค้วามเขา้ใจ เปลี่ยนอารมณ์
ความรูส้ึก เปลี่ยนการปฏิบติั ที่ส่งผลต่อการเรียน การแบ่งเบาภาระครอบครวั และการหารายได้
เพีม ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้
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การเปล่ียนแปลงในวงรอบที ่1 
1. กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน์ เนน้การเปลี่ยนแปลงดา้นความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์
ทัง้ในดา้นปริมาณของพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์ดา้นความเขม้ขน้ของพฤติกรรม
การใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์และดา้นคณุภาพของการน าเวลาว่างไปใชป้ระโยชน ์เพื่อน าไปสู่
การเกิดพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ ผลการเปลี่ยนแปลงจากกิจกรรมนี ้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงดา้นความรูค้วามเขา้ใจในความหมาย องคป์ระกอบ และกิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัการ
ใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์นอกจากนี ้ยังเกิดการเปลี่ยนแปลงดา้นอารมณ์ความรูส้ึก คือ รูส้ึก
อยากปฏิบัติการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มากขึน้ เช่น ด้านการเรียน การช่วยเหลืองาน
ครอบครวั เป็นตน้ 

2. กิจกรรมเสริมสร้างการรับรู้ความสามารถของตนเอง เน้นการ
เปลี่ยนแปลงดา้นความรูค้วามเขา้ใจและอารมณ์ความรูส้ึก รวมถึงการเกิดพฤติกรรมการใชเ้วลา
ว่างใหเ้ป็นประโยชนใ์นดา้นปริมาณ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้จากกิจกรรมนี ้ดา้นความรูค้วาม
เขา้ใจ ผูร้่วมวิจัยเขา้ใจการการใช้เวลาว่างใหเ้ป็นประโยชนม์ากขึน้จากความสามารถหรือสิ่งที่
ตนเองท าได ้ดา้นอารมณค์วามรูส้ึก รบัรูว้่าตนเองมีความสามารถ เห็นคณุค่าในตนเอง  ตอ้งการใช้
เวลาว่างใหเ้ป็นประโยชนม์ากขึน้ และรูส้กึมีแรงผลกัดนัอยากท างานใหส้  าเรจ็  

3. กิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน ์
กิจกรรมนี ้เน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ความเข้าใจ อารมณ์ความรูส้ึก และเกิด
พฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์ในดา้นปริมาณ และดา้นความเขม้ขน้ การเปลี่ยนแปลง
จากกิจกรรมนี ้ดา้นความรูค้วามเขา้ใจ เกิดความรูค้วามเขา้ใจในการสรา้งแรงจูงใจในการใชเ้วลา
ว่างใหเ้ป็นประโยชน ์ดา้นอารมณ์ความรูส้ึก เกิดแรงจูงใจในการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนเ์พื่อ
ตนเองมากขึน้ เกิดแรงจงูใจในการท าประโยชนเ์พื่อผูอ่ื้น และรูส้กึอยากใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์
มากขึน้ เกิดพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนม์ากขึน้ และมีความเขม้ขน้ขึน้ 

การเปล่ียนแปลงในวงรอบที ่2 
1. กิจกรรมจากการเรียนรู้สู่การลงมือปฏิบัติ: สร้างรายได้อย่าง

สร้างสรรค ์กิจกรรมเนน้ใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงทัง้ 3 ดา้น จากการไดล้งมือปฏิบติักิจกรรมการใช้
เวลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์คือเปลี่ยนแปลงดา้นความรูค้วามเขา้ใจ ดา้นอารมณค์วามรูส้ึก และดา้น
การปฏิบติั ที่สง่ผลต่อการเกิดพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนด์า้นปริมาณ ความเขม้ขน้ 
และคุณภาพ การเปลี่ยนแปลงด้านความรูค้วามเข้าใจ พบว่า เข้าใจการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชนม์ากขึน้ ทั้งในดา้นปริมาณ ความเขม้ขน้ และคุณภาพ การเปลี่ยนแปลงดา้นอารมณ์
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ความรูส้ึก เกิดความรูส้กึเห็นคณุค่าของการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์และการเปลี่ยนแปลงดา้น
พฤติกรรม พบว่า เกิดการใช้เวลาว่างเพื่อช่วยเหลือผู้อ่ืน ลงมือปฏิบัติการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชนต่์อตนเอง สามารถใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนม์ากขึน้  

2. กิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจการสนับสนุนทางสังคม : 
บทเรียนจากการลงมือปฏิบัติ กิจกรรมนีเ้น้นใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงดา้นความรูค้วามเขา้ใจ 
และการปฏิบติั ดา้นความรูค้วามเขา้ใจ พบว่าผูร้่วมวิจัยเขา้ใจการสนบัสนุนทางสงัคมที่เก่ียวขอ้ง
กบัการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์ดา้นการปฏิบติั พบว่า เกิดการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนม์าก
ขึน้ นอกจากนีย้งัเกิดการเปลี่ยนแปลงดา้นอารมณ์ความรูส้ึก คือ รูส้ึกอยากใชเ้วลาว่างในการท า
ประโยชยเ์พื่อผูอ่ื้น 

4.2.2 ผลการสังเคราะหรู์ปแบบการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน ์
รูปแบบการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ คือความสัมพันธ์ของ

กระบวนการส่งเสริมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์ผลการเปลี่ยนแปลงจากการส่งเสริมการใช้
เวลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์และองคป์ระกอบของพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนท์ัง้ด้าน
ปริมาณ ดา้นความเขม้ขน้ และดา้นคณุภาพ  ผูว้ิจยัท าการสงัเคราะหผ์ลจากการสรา้งและพัฒนา
รูปแบบการส่งเสริมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์ทัง้ 2 วงรอบ รวมถึงผลความส าเร็จจากการ
ด าเนินกิจกรรม ซึ่งในการสงัเคราะหก์ารส่งเสริมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์ผูว้ิจยัด าเนินการ 
ดงัต่อไปนี ้

1. วิเคราะห์กิจกรรมที่ประสบความส าเร็จและผลของกิจกรรม เพื่อน าผล
ความส าเร็จจากการด าเนินกิจกรรมนีม้าสังเคราะห์รูปแบบการส่งเสริมการใชเ้วลาว่างให้เป็น
ประโยชน ์

2. สังเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงจากกิจกรรมทั้ง 2 วงรอบ เชื่อมโยงกับ
กระบวนการส่งเสริมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์ผลการเปลี่ยนแปลงการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็น
ประโยชน ์และองคป์ระกอบของพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนท์ัง้ดานปริมาณ ดา้น
ความเขม้ขน้ และดา้นคณุภาพ 

3. สังเคราะห์รูปแบบการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของ
นกัศกึษานอกระบบ  

ผลการสังเคราะห์รูปแบบการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของ
นกัศกึษานอกระบบ พบผลดงัต่อไปนี ้
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ภาพประกอบ 7 รูปแบบการสง่เสรมิใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนข์องนกัศึกษานอกระบบ 

 
 
 

สะท้อนความเข้าใจการใช้ 
เวลาว่างให้เป็นประโยชน ์

- วิเคราะหส์ถานการณ ์ปัญหา
การใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน ์

เสริมสร้างการรับรู้การใช้ 
เวลาว่างให้เป็นประโยชน ์

อย่างมีคุณภาพ 

- เกิดความรู ้ความเขา้ใจ 

การใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน ์

เสริมพลังการเรียนรู้ 

การใช้เวลาว่าง 

ให้เป็นประโยชน ์

- พฒันาการรบัรู ้
ความสามารถของตนเอง 
- การสรา้งแรงจงูใจ 

ผลการเปลี่ยนแปลง 

สะท้อนผลการปฏิบตัิอย่าง
สร้างสรรค ์

- เรียนรูจ้ากบทเรยีนของผูอ้ื่น 

- เรียนรูจ้ากประสบการณ ์
การลงมือปฏิบตั ิ

ลงมือปฏิบตัิการใช้เวลาว่าง 

ให้เป็นประโยชน ์

-ดา้นการเรียน 

-ดา้นการแบง่เบาภาระครอบครวั 

-ดา้นการสรา้งรายไดจ้าก 

การใชเ้วลาวา่ง 

ด้านความรู้ความเข้าใจ 

- เขา้ใจการใชเ้วลาว่าง 
ใหเ้ป็นประโยชน ์ดา้นปรมิาณ 

ดา้นความเขม้ขน้ และดา้น
คณุภาพของการใชเ้วลาว่าง 

ด้านอารมณค์วามรู้สกึ 

- ตระหนกัถงึความส าคญั 

ของการใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็น
ประโยชน ์

- เจตคติที่ดขีองการใชเ้วลาว่าง
ใหเ้ป็นประโยชน ์

เกิดพฤตกิรรมการใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชนใ์น 3 ด้าน  
คือ ด้านการเรียน ด้านการ
แบ่งเบาภาระครอบครัว  
และด้านการหารายได้เพิ่ม 
- ดา้นปรมิาณการใชเ้วลาวา่ง 
- ดา้นดา้นความเขม้ขน้ของ 
การใชเ้วลาวา่ง 
- ดา้นคณุภาพของการใชเ้วลาว่าง 
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รูปแบบการการใช้เวลาว่างให้ เป็นประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบ 
ประกอบดว้ย 1) สะทอ้นความเขา้ใจการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์2) เสริมสรา้งการรบัรูก้ารใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 3) เสริมพลังการเรียนรู้การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 4) ลงมือ
ปฏิบัติการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 5) ลงมือปฏิบัติการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และ 
6) สะทอ้นผลการปฏิบติัอย่างสรา้งสรรค ์โดยจากรูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างให้
เป็นประโยชน์ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรูค้วามเข้าใจ ด้านอารมณ์
ความรูส้กึ และเกิดพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์ดงัน าเสนอต่อไปนี ้ 

1. สะทอ้นความเขา้ใจการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์ 
การสะท้อนความเข้าใจการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ คือ การที่

นกัศึกษานอกระบบไดม้ีการวิเคราะหส์ถานการณปั์ญหาของการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์อัน
เป็นการวิเคราะหท์ั้งในระดับบุคคล คือ นักศึกษานอกระบบ ระดับกลุ่ม เช่น โรงเรียน ครอบครวั 
เป็นตน้ อันเป็นการสะท้อนถึงสถานการณ์การใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์ทั้งในมิติของความรู้
ความเขา้ใจ อารมณ์ความรูส้ึก และพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนข์องนักศึกษานอก
ระบบ ท าใหเ้ห็นช่องว่างของปัญหาการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนข์องนกัศึกษานอกระบบแต่ละ
บุคคล ซึ่งมีความแตกต่างกัน ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการรบัรู ้บริบทแวดลอ้ม และประสบการณ์ของแต่ละ
บคุคล 

นกัศึกษานอกระบบสะทอ้นความเขา้ใจการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์
ที่แสดงให้เห็นถึงการรบัรูว้่าการใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชนข์องแต่ละบุคคลโดยการวิเคราะห์
สถานการณ์ ปัญหาการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เช่น ปัญหาการใช้เวลาว่างในอดีต 
สถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งการวิเคราะหส์ถานการณ์สามารถท าไดห้ลากหลายวิธี เช่น การสะทอ้น
จากตัวนักศึกษานอกระบบ การสะทอ้นจากบุคคลรอบขา้งที่เก่ียวขอ้ง เช่น เพื่อน ครู ผูป้กครอง 
เป็นตน้ เพื่อน าไปสู่การวิเคราะหจ์ุดเด่น จุดที่ควรพฒันา และน าไปสู่การวางแผนเพื่อส่งเสริมการ
ใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนไ์ดอ้ย่างสอดคลอ้งกบัสถานการณปั์ญหาที่แทจ้รงิ 

2. เสรมิสรา้งการรบัรูก้ารใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์ 
การเสริมสรา้งการรับรูก้ารใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เป็นการสรา้ง

ความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนแ์ก่นกัศกึษานอกระบบ โดยเป็นพืน้ฐาน
ที่ส  าคัญที่จะน าไปสู่การส่งเสริมดา้นอ่ืน ๆ เพื่อใหน้ักศึกษานอกระบบเกิดการใช้เวลาว่างใหเ้ป็น
ประโยชน ์เนื่อง โดยการก าหนดประเด็นในการเสริมสรา้งการรบัรูก้ารใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์
ประกอบดว้ย ความหมาย ลกัษณะและองคป์ระกอบ แนวทางการส่งเสริมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็น
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ประโยชน์ รวมถึงตัวอย่างกิจกรรมการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ที่สอดคล้องกับ
สถานการณปั์จจบุนั และบรบิทของแต่ละบคุคล 

3. เสรมิพลงัการเรียนรูก้ารใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์ 
การเสริมสรา้งพลังการเรียนรูก้ารใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์เป็นการ

กระตุน้ทางจิตใจ เพื่อใหน้กัศึกษานอกระบบเกิดความรูส้ึกที่ดีต่อการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์
เห็นคุณค่า รวมถึงเกิดแรงจูงใจการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์อันจะน าไปสู่การเกิดพฤติกรรม
การใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนท์ัง้ดา้นปริมาณ ความเขม้ขน้ และคณุภาพของการใชเ้วลาว่างให้
เป็นประโยชน ์

การเสริมสร้างพลังการเรียนรู้การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของ
นักศึกษานอกระบบ ประกอบด้วย 1) การเสริมสร้างการรับรู ้ความสามารถของตนเอง 2) 
เสรมิสรา้งแรงจงูใจการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์และ 3) สง่เสรมิการสนบัสนนุทางสงัคม  

4. ลงมือปฏิบติัการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์ 
เป็นการสรา้งประสบการณก์ารใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนแ์ก่นักศึกษา

นอกระบบ โดยการเปิดโอกาสใหไ้ดล้งมือปฏิบติักิจกรรมที่สะทอ้นการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์
ทั้งในด้านปริมาณ ความเข้มข้น และคุณภาพ ในเนื ้อหาการเรียนรูท้ี่กระตุ้นความสนใจและ
ก่อใหเ้กิดประโยชนอ์ย่างเป็นรูปธรรมแก่นกัศึกษานอกระบบ เช่น การใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์
จากกิจกรรมสรา้งรายไดเ้สริม กิจกรรมการช่วยเหลือครอบครวั กิจกรรมด้านการเรียน เป็นต้น 
เพื่อให้นักศึกษานอกระบบได้รับประสบการณ์การเผชิญหน้ากับความส าเร็จ และได้รับการ
สนบัสนนุจากบคุคลรอบขา้งในดา้นต่าง ๆ เช่น ดา้นจิตใจ ดา้นองคค์วามรู ้และทรพัยากร  

5. สะทอ้นผลการปฏิบติัอย่างสรา้งสรรค ์
เป็นการสะท้อนผลเพื่อให้เกิดการเรียนรูจ้ากประสบการณ์ของตนเอง 

และผูอ่ื้น โดยทกุครัง้ที่มีการปฏิบติักิจกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนจ์ะตอ้งมีการสะทอ้นผล
การปฏิบัติ ทั้งการสะทอ้นในระดับบุคคล คือสะทอ้นตนเอง และการสะทอ้นผลจากผูอ่ื้น เพื่อให้
เห็นถึงผลที่เกิดจากการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนช์ัดเจนขึน้ หรือเห็นพฤติกรรมในเชิงปริมาณ 
ความเข้มข้น และคุณภาพของการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อย่างเป็นรูปธรรม อันจะช่วย
กระตุน้ และสง่เสรมิพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนข์องบคุคลมากยิ่งขึน้  

 
 

 



 

บทที ่5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการผสานวิธีเพื่อพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบในจังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ท าความเข้าใจ
สถานการณก์ารใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนข์องนกัศกึษานอกระบบ 2) ศึกษาผลการเปลี่ยนแปลง
การใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบ  และ 3) สรา้งและพัฒนารูปแบบการ
ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบ ผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการผสานวิธีเพื่อพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนข์องนักศึกษา
นอกระบบในจังหวัดนครปฐม แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี ้ระยะที่ 1 การศึกษาสถานการณ์ที่เก่ียวขอ้ง
กับการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของนักศึกษาส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ทั้งจากเอกสาร สัมภาษณ์และ
สนทนากลุ่มกับนักศึกษานอกระบบและผู้ที่เก่ียวขอ้ง และวัดพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างให้เป็ น
ประโยชนด์ว้ยแบบวดัเชิงปริมาณ ระยะที่ 2 เป็นช่วงเริ่มการวิจัยเชิงปฏิบติัการผสานวิธี โดยการมี
สว่นร่วมของนกัศกึษานอกระบบซึ่งเป็นผูร้ว่มวิจยัตามขัน้ตอนการวิจยัเชิงปฏิบติัการ ประกอบดว้ย 
1) ขั้นวางแผนการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 2) ขั้นด าเนิน
กิจกรรม 3) ขั้นการสังเกตการณ์ และ 4) ขั้นการสะท้อนกลับผลการปฏิบัติ โดยด าเนินการ 2 
วงรอบ จากนั้นจึงท าการสังเคราะห์รูปแบบการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของ
นักศึกษานอกระบบ และผลการเปลี่ยนแปลงจากการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนข์องนักศึกษา
นอกระบบ ผูว้ิจยัน าเสนอสรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้

สรุปผลการวิจัย 
จากการวิเคราะหข์อ้มูลในการวิจัยครัง้นี ้สามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคก์าร

วิจยั ไดด้งันี ้
1. ผลการศกึษาสถานการณก์ารใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนข์องนกัศกึษานอกระบบ 

1.1 ความหมายของการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์จากมุมมองของนักศึกษา
นอกระบบ สะทอ้นความหมาย 4 มิติ คือ 1) การช่วยเหลืองานของครอบครวั 2) การหารายไดเ้สริม 
3) การพกัผ่อนหย่อนใจ และ 4) การศกึษาหาความรู ้  

1.2 สถานการณ์ปัญหาของการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนข์องนักศึกษานอก
ระบบ  
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1.2.1 ผลการศึกษาจากแบบวัดพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์
ของนกัศึกษานอกระบบ พบว่า ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนอ์ยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ คือ ฉันเรียนวิชาชีพต่าง ๆ ที่เปิดสอนใหเ้พื่อไปท าอาชีพ
เสริมสรา้งรายไดเ้พิ่มดีกว่านอนแลน่อยู่บา้น ค่าเฉลี่ย 4.29 อยู่ในระดบัปานกลาง สว่นประเด็นการ
ใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์ที่นักศึกษานอกระบบสะทอ้นพฤติกรรมอยู่ในระดับต ่า ไดแ้ก่ เมื่อมี
โอกาสฉันจะแอบไปนอนเล่นในทุกวันที่ไม่มีอะไรท ามากกว่าวันละ 3 ชั่วโมง ค่าเฉลี่ย 1.64 ฉันดู
หนัง ละคร ฟังเพลง นานมากกว่า 3 ชั่วโมงต่อครัง้ในแต่ละวัน ค่าเฉลี่ย 1.79 ฉันใชโ้ทรศัพท ์คุย 
เลน่ไลนห์รือแชทกนัผูอ่ื้นตลอดเวลาเป็นเวลามากกว่า 2 ชั่วโมงต่อวนั ค่าเฉลี่ย 1.86 และฉันไปเดิน
หา้งสรรพสินคา้มากกว่า 3 ครัง้ตอ่สปัดาห ์ถึงจะไม่มีใครไปดว้ยก็ตาม ค่าเฉลี่ย 2.14 ตามล าดบั 

1.2.2 สถานการณ์ปัญหาการใช้เวลาว่างของนักศึกษานอกระบบ จาก
การศึกษาเชิงคุณภาพ พบว่า นักศึกษาสะทอ้นสถานการณ์ที่เป็นปัญหาการใชเ้วลาว่างมาจาก
ปัจจัยเงื่อนไขที่เก่ียวขอ้ง 3 ประการ ไดแ้ก่ 1) ดา้นบุคคล ประกอบดว้ย จากนักศึกษานอกระบบ 
และจากครูผูส้อน 2) ดา้นสภาพแวดลอ้มทางสังคม ประกอบดว้ย สภาพแวดลอ้มจากครอบครวั 
และสภาพแวดลอ้มจากโรงเรียน และ 3) ดา้นการจดัระบบการศกึษา  

2. ผลการเปลี่ยนแปลงการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบ 
พบว่า เกิดการเปลี่ยนแปลงดา้นปรมิาณการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ ดา้นความเขม้ขน้ของการ
ใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์และดา้นคณุภาพการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ นอกจากนี ้จากการ
วดัพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์เปรียบเทียบก่อนและหลงัด าเนินกิจกรรม พบว่า มี
การเปลี่ยนแปลงการใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชนใ์นภาพรวมมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการเขา้ร่วม
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ทัง้ดา้นปรมิาณของการใช้
เวลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์ดา้นความเขม้ขน้ของการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ และดา้นคณุภาพ
ของการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์มีค่าเฉลี่ยสงูกว่าก่อนการเขา้ร่วมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05  

3. รูปแบบการส่งเสริมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนข์องนักศึกษานอกระบบ จาก
การศึกษา พบ รูปแบบดังนี ้  1) สะท้อนความ เข้า ใจการใช้ เวลาว่างให้ เป็ นประโยชน ์ 
2) เสรมิสรา้งการรบัรูก้ารใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์3) เสรมิพลงัการเรียนรูก้ารใชเ้วลาว่างใหเ้ป็น
ประโยชน ์4) เรียนรูจ้ากการลงมือปฏิบติั และ 5) สะทอ้นผลการปฏิบติั  
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อภปิรายผล 
การน าเสนอการอภิปรายผล ผูว้ิจยัน าเสนอไปตามวตัถปุระสงคข์องการวิจยั โดยประเด็น

ในการอภิปราย ประกอบดว้ย 1) สถานการณ์การใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนข์องนักศึกษานอก
ระบบ 2) ผลการเปลี่ยนแปลงการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบ และ  
3) รูปแบบการส่งเสริมการใช้เวลาว่างใหเ้ป็นประโยชนข์องนักศึกษานอกระบบ ดังรายละเอียด
ต่อไปนี ้

1. สถานการณก์ารใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนข์องนกัศกึษานอกระบบ ผลการศกึษา
สถานการณ์การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบ ศึกษา 2 ส่วน คือ 
ความหมายของการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์และสถานการณปั์ญหาของการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็น
ประโยชนข์องนกัศกึษานอกระบบ   

1.1 ความหมายของการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์จากมุมมองของนักศึกษา
นอกระบบ เห็นว่าเป็นการใชเ้วลาที่นอกเหนือจากการท าภารกิจหรืองานประจ า ไม่ว่าจะเป็นการ
ท างาน การเรียน หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ท าเป็นประจ า เมื่อว่างเวน้จากงานเหล่านีจ้ึงถือว่าเป็นเวลา
ว่าง ซึ่งนักศึกษานอกระบบไดส้ะทอ้นความหมาย 4 มิติ คือ 1) การช่วยเหลืองานของครอบครวั  
2) การหารายไดเ้สริม 3) การพกัผ่อนหย่อนใจ และ 4) การศึกษาหาความรู ้ซึ่งสอดคลอ้งกบัการให้
ความหมายของเวลาว่างของ Kraus (1971, p. 253) ที่ใหน้ิยามความหมายไวว้่า เป็นเวลาอ่ืน ๆ ที่
นอกเหนือจากกิจกรรมที่จ  าเป็น ดังเช่น การท างานประจ า เวลานอน การเรียน เป็นตน้ ดังนัน้จะ
เห็นไดว้่ารูปแบบของเวลาว่างมีความหลากหลาย สามารถท ากิจกรรมไดม้ากมาย เพราะไม่มีขอ้
ผูกมัด สอดคลอ้งกับ Bammel และ Burrus-Bammel (1996) ที่กล่าวถึงลักษณะของการใชเ้วลา
ว่าง มี 3 ลักษณะ ได้แก่ 1) เวลาว่างเป็นเวลาที่คงเหลืออยู่ (Leisure is a residual) คือ เวลาที่
เกิดขึน้หลงัจากท าสิ่งที่จ  าเป็นตอ้งท าแลว้ มีความเป็นอิสระ 2) เวลาว่างเป็นภาวะของการด ารงอยู่ 
(Leisure is a state of being) เป็นภาวะแห่งเจตคติ สภาพจิตใจ ทศันคติของบุคคลในการมองต่อ
สถานการณ ์ซึ่งมีความแตกต่างในการจดัแบ่งเวลาว่างกนัออกไป ดงันัน้บคุคลหนึ่งเห็นว่าเป็นเวลา
ว่างในขณะที่อีกคนหนึ่งอาจไม่ไดเ้ห็นเป็นเวลาว่าง และ 3) เวลาว่างเป็นเรื่องของกิจกรรมที่ใชใ้น
เวลาว่าง (Leisure is as leisure does) เป็นการใชเ้วลาว่างเพื่อการสรา้งอุปนิสยั สิ่งที่บ่งบอกให้
ผูอ่ื้นทราบในตัวตนของตนเองผ่านกิจกรรมที่ใชใ้นเวลาว่าง ดังเช่น น าเวลาว่างไปท างานที่เหลือ 
เพื่อใหต้นเองกลายเป็นคนรกัการท างาน การน าเวลาว่างไปฝึกหัดท ากิจกรรมหัตถศิลป์ เพื่อให้
ตนเองกลายเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยน ละเอียดลออ และเวลาว่างนัน้ยงัแตกต่างกนัไปตามช่วงวัย 
เพราะแต่ละคนมีกิจกรรมที่เป็นภารกิจประจ า หรือมีล  าดับการใชช้ีวิตประจ าวันเปลี่ยนแปลงไป 
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(Tinsley et al., 1997) ซึ่งนักศึกษานอกระบบไดใ้ห้ความหมายที่สะท้อนถึงลักษณะของการใช้
เวลาว่างที่แตกต่างกนั เช่น การท างานอดิเรก การช่วยเหลืองานครอบครวั การหารายไดเ้สรมิ การ
ใชเ้วลาว่างเพื่อการหาความรูเ้พิ่มเติมดา้นการเรียน อนัสะทอ้นใหเ้ห็นว่าการใชเ้วลาว่างของแต่ละ
บุคคลมีความแตกต่างกันตามการรบัรู ้ประสบการณ์ ของแต่ละบุคคล รวมถึงบริบทอ่ืน  ๆ ที่
เก่ียวขอ้ง เช่น การสนับสนุนจากบุคคลรอบขา้ง สภาพแวดลอ้มที่เอือ้ต่อการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็น
ประโยชน ์เป็นตน้ สอดคลอ้งกับ สราวธุ ชัยวิชิต (2555) ไดศ้ึกษาเก่ียวกับรูปแบบการเขา้ร่วมการ
ใชเ้วลาว่างของเจเนอเรชั่นต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดใ้หน้ิยามของรูปแบบการเขา้ร่วมการ
ใช้เวลาว่าง ประกอบด้วย 4 รูปแบบ โดยประยุกต์ใช้แนวคิดของ Robert (1978, p. 3) ได้แก่  
1) ประเภทสรา้งสรรค ์(Creative) เช่น การใชเ้วลาว่างภายในบา้นและภายนอกบา้น 2) ประเภท
ท่องเที่ยว เช่น การใชเ้วลาว่างร่วมกัน เช่น การตัง้แคมป์ การแล่นเรือ การใชเ้วลาว่างแบบดึงดูด
จากประวติัศาสตร ์ธรรมชาติ สวนสนุก และการใชเ้วลาว่างแบบมีการประชาสมัพันธ์ เช่น บริการ
ทวัร ์และการเดินทาง เป็นตน้ 3) ประเภทกีฬา (Sport) เช่น การออกก าลงักาย หรือการเขา้ชมกีฬา 
และ 4) การใชเ้วลาว่างทางสงัคม (Leisure & socializing) 

1.2 ผลการศึกษาสถานการณ์การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  จากการ
สถานการณก์ารใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์พบว่านักศึกษานอกระบบส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการ
ใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนอ์ยู่ในระดบัปานกลาง โดยประเด็นที่นกัศึกษานอกระบบมีการใชเ้วลา
ว่างใหเ้ป็นประโยชนม์ีค่าเฉลี่ยสงูสดุ คือ การเรียนอาชีพเพื่อเสริมสรา้งรายไดเ้พิ่ม ค่าเฉลี่ย 4.286 
อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนประเด็นการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์ที่นักศึกษานอกระบบสะทอ้น
พฤติกรรมอยู่ในระดบัต ่า ไดแ้ก่ เมื่อมีโอกาสฉันจะแอบไปนอนเล่นในทุกวนัที่ไม่มีอะไรท ามากกว่า
วนัละ 3 ชั่วโมง ค่าเฉลี่ย 1.64 ฉันดูหนัง ละคร ฟังเพลง นานมากกว่า 3 ชั่วโมงต่อครัง้ในแต่ละวัน 
ค่าเฉลี่ย 1.77 ใชโ้ทรศัพท ์คุย เล่นไลนห์รือแชทกันผูอ่ื้นตลอดเวลาเป็นเวลามากกว่า 2 ชั่วโมงต่อ
วนั ค่าเฉลี่ย 1.86 และไปเดินหา้งสรรพสินคา้มากกว่า 3 ครัง้ต่อสปัดาห ์ถึงแมจ้ะไม่มีใครไปดว้ยก็
ตาม ค่าเฉลี่ย 2.143 ตามล าดับ  สอดคล้องกับการศึกษาของ  อรุณี  อูปแก้ว (2552) ศึกษา
พฤติกรรมการใชเ้วลาว่างของนกัศึกษาพยาบาล ผลการวิจยัพบว่า พฤติกรรมการใชเ้วลาว่างของ
นกัศึกษาพยาบาลโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายเดือนพบว่า ดา้นสงัคม 
ดา้นวิชาการ ดา้นบ าเพ็ญประโยชน ์ดา้นนนัทนาการ อยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนดา้นกีฬาและดา้น
หารายได้พบว่าอยู่ในระดับน้อย ทั้งนีพ้ฤติกรรมการใช้เวลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์อาจตอ้งอาศัย
เงื่อนไขที่หลากหลายเขา้มาสนบัสนนุส่งเสรมิ เพราะแต่ละบคุคลมีการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์
ที่แตกต่างกนั ขึน้อยู่กบัปัจจยัเงื่อนไขหลายประการ เช่น ประสบการณ ์การรบัรูเ้ก่ียวกบัการใชเ้วลา
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ว่างให้เป็นประโยชน ์ความคิดความเชื่อเก่ียวกับการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน ์ที่น าไปสู่การ
แสดงพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของแต่ละบุคคล เทียบเคียงได้กับแนวคิดปัญญาสังคมของ 
Bandura (1986) ที่อธิบายในเชิงความสัมพันธ์แบบมีทิศทางระหว่างปัจจัยต่าง ๆ กับพฤติกรรม 
โดยมีฐานความเชื่อว่าพฤติกรรมของบุคคลนั้นไม่ได้เกิดขึน้หรือมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่อีก
พฤติกรรมหนึ่งเนื่องจากปัจจยัทางดา้นสภาพแวดลอ้มแต่เพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากการมีเงื่อนไข
ดา้นปัจจัยภายในตัวบุคคลร่วมดว้ย นั่นคือ ปัจจัยทัง้สามร่วมก าหนดซึ่งกันและกัน (Reciprocal 
determinism) ซึ่งปัจจยัทัง้ 3 ต่างก็มีความเก่ียวขอ้งซึ่งกนัและกนั ไม่สามารถแบ่งแยกออกจากกนั
ได ้และปัจจยัทัง้ 3 นีไ้ม่ไดเ้กิดขึน้พรอ้มกนั หากแต่ตอ้งอาศยัระยะเวลาในการที่ปัจจยัใดในช่วงนัน้
มีผลต่อการก าหนดปัจจยัอ่ืน ๆ  

นอกจากนี ้จากการศึกษาเชิงคุณภาพ พบว่า นักศึกษาสะท้อนสถานการณ์ที่เป็น
ปัญหาการใชเ้วลาว่างมาจากปัจจัยเงื่อนไขที่เก่ียวขอ้ง 3 ประการ ไดแ้ก่ 1) ดา้นบุคคล 2) ด้าน
สภาพแวดลอ้มทางสงัคม และ 3) ดา้นการจดัระบบการศกึษา ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้ 

1) ด้านบุคคล นักศึกษานอกระบบมองว่ามาจากปัจจัยเงื่อนไข 2 ประการ 
ประกอบดว้ย 1) นักศึกษานอกระบบ ไดแ้ก่ ขาดความรูค้วามเขา้ใจที่ถูกตอ้งเก่ียวกับการใชเ้วลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่ เชื่อมั่ นในความสามารถของตนเอง ขาดแรงกระตุ้นในชีวิต และ  
2) ครูผูส้อน เกิดจากการที่ครูอาจจบไม่ตรงสาขาที่สอน ขาดความมั่นใจในการจดัการเรียนรู ้และ
ประสบการณข์องครู เป็นตน้ ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจากมมุมองเก่ียวกบัการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์
ของนักศึกษาที่สะทอ้นจากการใหค้วามหมาย ส่วนใหญ่มองเป็นการใชเ้วลาว่างเพื่อการพักผ่อน
หย่อนใจ การช่วยเหลืองานของครอบครวั การท างานอดิเรก หรือการหารายไดเ้สริมเพียงเล็ก  ๆ 
นอ้ย ๆ จึงท าใหเ้ห็นว่าเป็นเรื่องที่ยงัไม่ส  าคญั ยงัขาดการมองถึงการพฒันาตนเองจากการใชเ้วลา
ว่างใหเ้ป็นประโยชน ์เทียบเคียงไดก้ับที่แบนดูราเชื่อว่า การรบัรูค้วามสามารถของตนเองนัน้มีผล
ต่อการกระท าของบุคคล ถา้บุคคล 2 คนมีความสามารถไม่ต่างกนั แต่อาจแสดงออกในคณุภาพที่
แตกต่างกันได ้ซึ่งพบว่าคนสองคนนั้นมีการรบัรูค้วามสามารถของตนเองแตกต่างกัน ในบุคคล
เพียงคนเดียวก็เช่นกัน ความสามารถของคนเรานั้นไม่ตายตัว หากแต่ยืดหยุ่นตามสถานการณ ์
ดงันัน้ สิ่งที่จะก าหนดประสิทธิภาพของการแสดงออกจึงขึน้อยู่กบัการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง
ในสภาพการณน์ัน้ ๆ นั่นคือ หากบุคคลรบัรูว้่าตนเองนัน้มีความสามารถในการพฒันาการใชเ้วลา
ว่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ บุคคลนั้นจะมีความอดทน อุตสาหะ ไม่ท้อถอย และประสบ
ความส าเร็จในที่สุด (Evans, 1989 อ้างถึงใน ประทีป จินงี่, 2540, น. 110) การที่บุคคลรับรู ้
ความสามารถของตนเองต่อการกระท าพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งสงู ก็จะมีแนวโนม้ที่จะกระท า
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พฤติกรรมนัน้สูงตามไปดว้ย ในทางกลบักัน หากบุคคลรบัรูค้วามสามารถของตนเองที่จะกระท า
พฤติกรรมนัน้ต ่า ก็จะมีแนวโนม้ที่จะกระท าพฤติกรรมนัน้ต ่าหรืออาจไม่ท าพฤติกรรมนัน้เลย ซึ่งการ
รบัรูค้วามสามารถของตนเองสามารถเกิดไดจ้ากหลายปัจจยั ทัง้จากประสบการณส์่วนตวัและจาก
บุคคลอ่ืน และความส าเร็จในการกระท าของตนเองจะมีอิทธิพลต่อการรบัรูค้วามสามารถของ
ตนเองมากที่สุด โดยการรบัรูค้วามสามารถของตนเองส่งผลต่อบุคคลในด้านต่าง ๆ (Bandura, 
1986) นอกจากนี ้ยังเทียบเคียงได้กับแนวคิดเก่ียวกับแรงจูงใจที่ มีผลกระตุ้นให้บุคคลแสดง
พฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งตามความตอ้งการหรือตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ ดังที่ รตัติกรณ ์ 
จงวิศาล (2550) กล่าวว่า แรงจูงใจคือกระบวนการที่กระตุน้ใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมเพื่อใหบ้รรลุ
เปา้หมาย 

2) ด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม ได้แก่ สภาพแวดล้อมจากครอบครัว และ
สภาพแวดลอ้มจากโรงเรียน ที่ไม่เอือ้ต่อการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนข์องนักศึกษานอกระบบ 
ทั้งนี ้สิ่งแวดล้อมมีส่วนสนับสนุนและเก่ียวข้องกับการเวลาว่างให้เป็นประโยชน์เป็นอย่างมาก 
เนื่องมาจากสามารถสนับสนุนไดท้ัง้ระดับจิตใจและระดบัของการแสดงออกทางพฤติกรรม การที่
ไม่มีสภาพแวดลอ้มที่เอือ้ต่อการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นปัญหาใหน้กัศึกษา
นอกระบบไม่สามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังที่  Stumbo และ  
Peterson (2004) ได้อธิบายว่า เวลาว่างเป็นองค์ประกอบที่ครอบคลุมการสนับสนุนและให้
ค าแนะน าดา้นทักษะกิจกรรม การจดัสิ่งอ านวยความสะดวก โดยมุ่งเนน้ใหผู้เ้ขา้ร่วมไดต้ระหนกัรู ้
เก่ียวกับการใชเ้วลาว่าง ทักษะการมีปฏิสมัพันธ์ทางสงัคม เตรียมเป็นแหล่งทรพัยากรของการใช้
เวลาว่าง โดยผูเ้ขา้ร่วมควรมีการพัฒนาศกัยภาพของตนเอง พฒันาทกัษะทางสงัคม พฒันาทกัษะ
ของการเป็นผูน้  า ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต นั่นคือ การพฒันาตนเอง ครอบครวั โรงเรียน 
และสังคม นอกจากนี ้Nese (2009, pp. 157-176) ไดท้ าการศึกษาการใชเ้วลาว่างในครอบครวั 
และความพึงพอใจในครอบครวัชาวตุรกี ผลการศึกษาพบว่า การใชเ้วลาว่างในครอบครวัมีความ
สอดคลอ้งกบัความพึงพอใจของครอบครวัอย่างเห็นไดช้ดั และการใชเ้วลาว่างในครอบครวั รวมถึง
การเห็นคณุค่าของครอบครวั ยงัสง่ผลต่อความพงึพอใจกบัชีวิตครอบครวั รูปแบบทางสงัคมในการ
พึ่งพาอาศัยกันภายในครอบครวั อันเป็นการสนับสนุนความสามัคคีในครอบครวั และความพึง
พอใจ ที่แสดงถึงความรูส้ึก ความสนิทสนม ซึ่งเป็นรากฐานที่ส  าคัญส าหรบัระบบครอบครวัที่จะ
ปรบัเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงของวฒันธรรมสิ่งที่พบในการศกึษา นอกจากนีผ้ลการศึกษายงั
พบว่า การใชเ้วลาว่างของครอบครวัจะมีความสมัพนัธอ์ย่างสงูกบัความพงึพอใจในครอบครวั การ
ใชเ้วลาว่างในครอบครวัจึงมีบทบาทส าคัญกับความพึงพอใจในครอบครวัชาวตุรกี อันเป็นการ
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สะทอ้นใหเ้ห็นว่า สภาพแวดลอ้มรอบตัวมีความส าคัญต่อการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนห์รือไม่
เป็นประโยชนข์องนกัศกึษานอกระบบ 

3) ดา้นการจัดระบบการศึกษา ที่ไม่สามารถส่งเสริมพฤติกรรมการใชเ้วลาว่าง
ของนักศึกษา ทัง้ระดับนโยบายและระดับโรงเรียน ซึ่งการจดัระบบการศึกษาเป็นสภาพแวดลอ้ม
ประการหนึ่งที่ส  าคัญในการส่งเสริมใหน้ักศึกษานอกระบบสามารถใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์
ทั้งนี ้นักศึกษาสะท้อนว่าการจัดระบบการศึกษายังไม่เอือ้ต่อการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
เท่าที่ ควร  ทั้งด้านเวลาและกิจกรรมที่ สนับสนุนนักศึกษา ดังที่  Dattilo (2008 อ้างถึ งใน  
วิพงษ์ชัย รอ้งขันแกว้, 2557) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนว์่า เป็นการเปิด
โอกาสของแต่ละบุคคลเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตในการใช้เวลาว่าง สรา้งความเข้าใจในศักยภาพ 
ความท้าทายในการใช้เวลาว่าง เขา้ใจบทบาทการใช้เวลาว่างต่อคุณภาพชีวิต ซึ่งได้รบัความรู ้
ทกัษะ และเกิดความซาบซึง้ในการใชเ้วลาว่าง โดยขอบข่ายของการใชท้รพัยากรเพื่ออ านวยความ
สะดวกในการใชเ้วลาว่าง (Use resources facilitating leisure) มีเป้าหมายเพื่อการสรา้งโอกาส
ใหแ้ก่ผูเ้ขา้รว่มเพื่อที่จะไดเ้รียนรูว้ิธีการคน้หาและการระบแุหลง่ขอ้มลูเก่ียวกบัโอกาสในการใชเ้วลา
ว่าง โดยเฉพาะเรื่องสิ่งอ านวยความสะดวกหรือแหล่งอ านวยความสะดวกที่น าไปสู่การไดโ้อกาส
เขา้ร่วมกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง นอกจากนี ้ยังเทียบเคียงไดก้ับผลการศึกษาของ วัชชิรทาน เข็ม
ทอง (2555) ที่ไดท้ าการศึกษาปัจจยัทางจิตและสถานการณท์ี่เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมเสียสละของ
นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม จ านวน 341 คน พบว่า 
การสนบัสนุนทางสงัคมจากโรงเรียน ร่วมกบัปัจจยัอ่ืน ๆ สามารถท านายพฤติกรรมเสียสละไดร้อ้ย
ละ 37.10 

2. รูปแบบการส่งเสริมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนข์องนักศึกษานอกระบบ พบ
รูปแบบ ดังนี ้1) สะทอ้นความเขา้ใจการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์2) เสริมสรา้งการรบัรูก้ารใช้
เวลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์3) เสรมิพลงัการเรียนรูก้ารใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์4) เรียนรูจ้ากการ
ลงมือปฏิบติั และ 5) สะทอ้นผลการปฏิบติั ซึ่งรูปแบบการส่งเสรมิการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์
เริ่มจากการสะท้อนความเข้าใจการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
สถานการณปั์ญหาที่สะทอ้นความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชเ้วลาว่างของนักศึกษานอกระบบที่ยงัเขา้ใจ
ไม่ครอบคลมุ การสะทอ้นความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์เป็นการสะทอ้นทัง้
ในมิติของความรูค้วามเขา้ใจ ความคิด ความเชื่อ ความรูส้กึ รวมถึงการปฏิบติักิจกรรมการใชเ้วลา
ว่างใหเ้ป็นประโยชนข์องนักศึกษานอกระบบ อนัเป็นการสะทอ้นสถานการณ์ในอดีตและปัจจุบัน
ของการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์ท าใหเ้ห็นว่าสถานการณท์ี่เป็นมาและเป็นอยู่นัน้เป็นอย่างไร 
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น าไปสูก่ารวางแผนการสง่เสรมิและพฒันาการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนข์องนกัศึกษานอกระบบ
ต่อไป ซึ่งการใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์นีม้ีความส าคัญต่อการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ทั้งใน
ระดบับคุคคล ครอบครวั และสงัคม ดงัที่ ประพนัธศิ์ร ิไชยชนะใหญ่ (2527, น. 12) ไดก้ลา่วว่า การ
ใชเ้วลาว่างมีความส าคญัในแง่ของพฒันาการของมนุษย ์โดยประโยชนท์ี่เกิดจากการมีเวลาว่างยงั
ส่งผลใน 4 ระดับ ไดแ้ก่ ระดบับุคคล ระดบัครอบครวั ระดับสังคม และระดับประเทศชาติ Mundy 
(1988) ไดอ้ธิบายการศึกษาการใชเ้วลาว่างไวว้่า เป็นกระบวนการพัฒนาความคิด พัฒนาความ
เขา้ใจในการใชเ้วลาว่างของแต่ละบุคคลที่มีต่อตนเอง ในรูปแบบการด าเนินชีวิต สงัคมของตน ผล
ของการศึกษาหรือจดัการเรียนรูเ้รื่องการใชเ้วลาว่างนัน้ท าใหบุ้คคลเกิดการพฒันาใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
1) การเพิ่มพนูคณุภาพชีวิตในการใชเ้วลาว่าง 2) พฒันาความเขา้ใจในโอกาส ศกัยภาพ และความ
ทา้ทายในการใชเ้วลาว่าง 3) ความเขา้ใจในผลกระทบของการใชเ้วลาว่างที่มีต่อคณุภาพชีวิตของ
แต่ละบุคคล และโครงสรา้งของสังคม และ 4) สรา้งใหเ้กิดบุคคลมีความรูท้ักษะในการเลือกใช้
เวลาว่างใหเ้กิดคณุค่าแก่ตนเอง นอกจากนี ้Dattilo (2002) ไดอ้ธิบายเรื่องเวลาว่างว่าเป็นการเปิด
โอกาสของแต่ละบุคคลเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตในการใช้เวลาว่าง สรา้งความเข้าใจในศักยภาพ 
ความท้าทายในการใช้เวลาว่าง เขา้ใจบทบาทการใช้เวลาว่างต่อคุณภาพชีวิต ซึ่งได้รบัความรู ้
ทักษะ และเกิดความซาบซึง้ในการใช้เวลาว่าง โดยการพัฒนาดังกล่าว Dattilo ได้กล่าวว่า 
เป้าหมายส าคัญของการศึกษาเรื่องการใชเ้วลาว่าง ในประเด็นการตระหนักรูใ้นตนเองในการใช้
เวลาว่าง (Be aware of self in leisure) มีเป้าหมายเพื่อการสร้างโอกาสส าหรับผู้เข้าร่วมให้
ตระหนกัถึงทัศนคติในเรื่องเก่ียวกับการใชเ้วลาว่าง ใหเ้กิดความเขา้ใจถึงปัจจยัที่ส่งผลต่อการเขา้
ร่วมกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง พิจารณาการใชเ้วลาว่างที่ผ่านมาและการใชเ้วลาว่างที่เขา้ร่วมใน
ปัจจบุนัและระบคุวามเป็นไปไดใ้นการเขา้รว่มการใชเ้วลาว่างที่ชื่นชอบในอนาคต 

หลงัจากที่เสริมสรา้งการรบัรูก้ารใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนแ์ลว้ เขา้สู่การเสริม
พลงัการเรียนรูก้ารใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์เป็นการกระตุน้และสรา้งแรงจงูใจใหน้กัศึกษานอก
ระบบเกิดความตอ้งการในการใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชนม์ากขึน้ โดยการเสริมสรา้งพลังการ
เรียนรูน้ีส้ามารถท าไดห้ลากหลายวิธีการ เช่น เสริมสรา้งการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ทัง้จาก
ตนเองและจากตัวแบบที่ประสบความส าเร็จ ซึ่งการรบัรูค้วามสามารถของตนเองส่งผลต่อการ
ตดัสินใจที่จะกระท าพฤติกรรมต่าง ๆ ของบุคคล ดงัที่ Bandura (1986) กล่าวว่า การตดัสินใจของ
บุคคลที่ จะกระท าพฤติกรรมในสภาพการณ์ ต่าง ๆ ขึ ้นอยู่กับปัจจัย 2 ชนิด  คือ การรับ รู ้
ความสามารถของตน และความคาดหวงัในผลลพัธ์ โดยการรบัรูค้วามสามารถของตนเองจะเป็น
ตัวตัดสินความสามารถของการกระท าที่จะให้บรรลุผลระดับหนึ่ง ส่วนความคาดหวังเป็นการ
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ตดัสินว่าการกระท านัน้ก่อใหเ้กิดผลอย่างไร ความสามารถของคนเรานัน้ไม่ตายตวั หากแต่ยืดหยุ่น
ตามสถานการณ์ ดังนั้น สิ่งที่จะก าหนดประสิทธิภาพของการแสดงออกขึน้อยู่กับ การรับรู ้
ความสามารถของตนในสภาพการณ์นั้น  ๆ นั่ นเอง นั่ นคือ ถ้าบุคคลรับ รู ้ว่าตนเองนั้นมี
ความสามารถในการพัฒนาการใชเ้วลาว่างไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ บุคคลนั้นจะมีความอดทน 
อตุสาหะ ไม่ทอ้ถอย และประสบความส าเรจ็ในที่สดุ (Evans, 1989 อา้งถึงใน ประทีป จินงี่, 2540, 
น. 110) นอกจากนี ้การเสรมิสรา้งพลงัการเรียนรู ้ยงัสามารถเสรมิสรา้งจากการสรา้งแรงจูงใจการ
ใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์อันสามารถสรา้งแรงจูงใจทัง้จากตนเอง และจากการเห็นแบบอย่าง
ภายนอก ดังที่ รตัติกรณ์ จงวิศาล (2550) กล่าวว่า แรงจูงใจคือกระบวนการที่กระตุน้ให้บุคคล
แสดงพฤติกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย นอกจากนี ้ แรงแรงจูงใจมี 2 ประเภทคือ 1) แรงจูงใจ
ภายนอก (Extrinsic motivation) หมายถึง แรงจูงใจที่เกิดขึน้ภายนอกตัวบุคคลซึ่งมีผลกระตุน้ให้
บุคคลแสดงออกพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งตามความตอ้งการหรือตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้
ไดแ้ก่ เป้าหมายต่าง ๆ เช่น รางวัล ค าชมเชย หรือก าลงัใจ เป็นตน้ 2) แรงจูงใจภายใน (Intrinsic 
motivation) หมายถึง สภาวะของบุคคลที่มีความตอ้งการที่จะท าหรือเรียนรูบ้างอย่างดว้ยจิตใจ
ของตนเองที่รกัการแสวงหา แรงจูงใจประเภทนีเ้กิดจากความสนใจ เจตคติ ความตอ้งการ (เดือน 
ทวีสิน, 2545; Maslow, 1968 อา้งถึงใน ถิระพัฒน ์โยธาการ, 2549) ซึ่ง Vallerarnd และ Losier 
(1999) ได้แบ่งแรงจูงใจในการใช้เวลาว่างออกเป็น 3 รูปแบบ คือ 1) แรงจูงใจภายในที่น าไปสู่
ความรู ้(Toward knowledge) เป็นการเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องจากเกิดความเพลิดเพลินในการ
เรียนรูส้ิ่งใหม่ ๆ 2) แรงจูงใจภายในท่ีน าไปสู่สมัฤทธิ์ผล (Toward accomplishment) เป็นการเขา้
ร่วมกิจกรรมเนื่องจากเกิดความเพลิดเพลินที่จะพยายามไปให้ถึงเป้าประสงค์ของตน และ  
3) แรงจูงใจภายในที่น าไปสู่การกระตุน้ใหเ้กิดประสบการณ ์(Toward experiencing stimulation) 
การสรา้งแรงจงูใจ จึงเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมพลงัการเรียนรูก้ารใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนใ์หแ้ก่
นกัศกึษานอกระบบ 

ขัน้ต่อมาเป็นขั้นของเรียนรูจ้ากการลงมือปฏิบติั การส่งเสริมการใชเ้วลาว่างให้
เป็นประโยชนข์องนักศึกษานอกระบบนอกจากสรา้งความรู ้การเสริมพลังเกิดความตอ้งการใช้
เวลาใหเ้ป็นประโยชนแ์ลว้ การเรียนรูจ้ากการลงมือปฏิบติัเป็นสิ่งส าคญัที่ท าใหน้กัศกึษานอกระบบ
ไดเ้รียนรูก้ารใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนอ์ย่างแทจ้ริง ทั้งในดา้นปริมาณ ดา้นความเขม้ขน้ และ
ดา้นคุณภาพ สอดคลอ้งกับ Godbey และ Parker (1975) ที่ท าการพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมการ
ใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนจ์ากองคป์ระกอบ 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ปริมาณของพฤติกรรมการใชเ้วลา
ว่างใหเ้ป็นประโยชน ์หมายถึง ปริมาณเวลาหรือความถ่ีของการกระท ากิจกรรมที่นอกเหนือจาก
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เวลาเรียนในชัน้เรียนและกิจวตัรประจ าวนัที่เป็นประโยชนแ์ละที่ไม่เป็นประโยชน ์2) ความเขม้ขน้
ของพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์หมายถึง ปริมาณที่ก่อใหเ้กิดประโยชนอ์ย่างถกูตอ้ง
โดยไมส่งผลเสียต่อตนเองและผู้อ่ืนจากการกระท ากิจกรรมต่าง  ๆ ในช่วงเวลาว่างนั้น และ 
3) ประโยชนข์องพฤติกรรมการใชเ้วลาว่าง หมายถึง คณุภาพของผลที่เกิดขึน้จากการท ากิจกรรม
การใชเ้วลาว่างว่าที่ครอบคลมุทัง้ต่อตนเองในดา้นสขุภาพร่างกาย จิตใจ  อารมณ ์เศรษฐกิจ สงัคม
ของตนเอง และประโยชน์ที่ เกิดขึน้กับผู้รับประโยชน์ของการกระท ากิจกรรมในยาม และเมื่อ
นักศึกษานอกระบบไดเ้รียนรูจ้ากการลงมือปฏิบติัแลว้ และขัน้สุดทา้ย คือ สะทอ้นผลการปฏิบัติ 
เป็นกระบวนการที่นักศึกษาจะได้เรียนรูจ้ากการสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรูจ้ากการสะท้อนผลจาก
ประสบการณข์องตนเอง และการสะทอ้นจากประสบการณข์องผูอ่ื้น 

2. ผลการเปลี่ยนแปลงการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบ 
พบว่า เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านความเข้มข้นของการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และด้าน
คุณภาพการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และจากการวัดพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชนเ์ปรียบเทียบก่อนและหลงัการสง่เสริมพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์พบว่า มี
การเปลี่ยนแปลงการใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชนใ์นภาพรวมมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการเขา้ร่วม
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ทัง้ดา้นปรมิาณของการใช้
เวลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์ดา้นความเขม้ขน้ของการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์และดา้นประโยชน์
ของพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์มีค่าเฉลี่ยสงูกว่าก่อนการเขา้ร่วมกิจกรรมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งจากผลการเปลี่ยนแปลงการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ของ
นักศึกษานอกระบบนี ้ทั้งมิติของปริมาณ ความเขม้ขน้ และคุณภาพของการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็น
ประโยชน ์เกิดการเปลี่ยนแปลงทัง้ดา้นความรูค้วามเขา้ใจ เช่น นกัศึกษานอกระบบมีความรูค้วาม
เข้าใจการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มากขึน้ การเปลี่ยนแปลงด้านอามรมณ์ความรูส้ึก เช่น 
ตอ้งการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนม์ากขึน้ รบัรูว้่าตนเองสามารถใช้เวลาว่างใหเ้กิดประโยชนไ์ด ้
เกิดเจตคติที่ดีต่อการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์ดงัที่ Mundy (1988) ไดอ้ธิบายการศึกษาการใช้
เวลาว่างไวว้่า เป็นกระบวนการพัฒนาความคิด พัฒนาความเขา้ใจในการใชเ้วลาว่างของแต่ละ
บคุคลที่มีต่อตนเอง ในรูปแบบการด าเนินชีวิต สงัคมของตน แนวคิดของ Dattilo (2002) ไดอ้ธิบาย
เรื่องเวลาว่างว่า เป็นการเปิดโอกาสของแต่ละบุคคลเพื่อเพิ่มคณุภาพชีวิตในการใชเ้วลาว่าง สรา้ง
ความเขา้ใจในศกัยภาพ ความทา้ทายในการใชเ้วลาว่าง เขา้ใจบทบาทการใชเ้วลาว่างต่อคณุภาพ
ชีวิต ซึ่งได้รบัความรู ้ทักษะ และเกิดความซาบซึง้ในการใช้ เวลาว่าง โดยการพัฒนาดังกล่าว 
Dattilo (2008 อา้งถึงใน วิพงษ์ชยั รอ้งขนัแกว้, 2557, น. 41-42) ไดก้ล่าวว่า เป้าหมายส าคัญของ
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การศึกษาเรื่องการใช้เวลาว่าง มี 6 ขอบข่าย (Six leisure education components) ได้แก่ การ
ซาบซึง้ในคุณค่าของการใชเ้วลาว่าง (Appreciate leisure) การตระหนกัรูใ้นตนเองในการใชเ้วลา
ว่าง (Be aware of self in leisure) การก าหนดตนเองในการใชเ้วลาว่าง (Be self-determined in 
leisure) การมีปฏิสมัพันธ์ทางสงัคมในการใชเ้วลาว่าง (Interact socially during leisure) การใช้
ทรพัยากรเพื่ออ านวยความสะดวกในการใชเ้วลาว่าง (Use resources facilitating leisure) และ
การก าหนดการตดัสินใจในการใชเ้วลาว่าง (Make decisions about leisure)  

นอกจากนี ้ยงัเทียบเคียงไดก้บังานวิจยัของ  Watson (1997) ไดศ้ึกษาผลกระทบ
ของทัศนคติและแรงจูงใจของการใชเ้วลาว่างที่มีต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมนันทนาการในดา้นการ
ออกก าลงักายของนกัศึกษาในมหาวิทยาลยั ผลการวิจยัพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ใชเ้วลาว่างวัน
ละ 2-3 ชั่วโมงในการดูโทรทัศนห์รือท ากิจกรรมนันทนาการที่ไม่มีการเคลื่อนไหว เนื่องจากขาด
ทัศนคติและแรงจูงใจ รวมถึงไม่เห็นความส าคัญต่อกิจกรรมนันทนาการดา้นการออกก าลงักาย 
และงานวิจัยของ Iso-Ahola และ  Allen (1982 อ้างถึ งใน  ศ ศิธร จ านงค์รักษ์ , 2558) ได้
ท าการศึกษาแรงจูงใจในการใชเ้วลาว่าง ความตอ้งการใชเ้วลาว่าง ในก่อนและหลังการท างาน 
ของกลุ่มคนเล่นบาสเกตบอลในวิทยาลยั ผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใน
การใชเ้วลาว่างกับการเห็นคุณค่าในตนเองเป็นไปในทิศทางบวก และงานวิจัยของ FehmiCalik 
(2014) ที่ท าการทดสอบแรงจูงใจในการใชเ้วลาว่างและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนนัทนาการของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาของประเทศตุรกี ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมัธยมศึกษามีแรงจูงใจ
ภายในในการใชเ้วลาว่างที่น าไปสู่ความรู ้(Toward knowledge) มากที่สุด โดยนักเรียนเพศหญิง
จะมีแรงจงูใจดา้นนีม้ากกว่าเพศชาย ส าหรบัแรงจงูใจภายนอกนัน้ พบว่า นกัศึกษามีแรงจูงใจดา้น
เอกลกัษณม์ากที่สดุ 

ส าหรบัการเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น มีความสามารถในการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชนเ์พิ่มขึน้ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เป็นการเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งในด้านปริมาณ คือ
นักศึกษานอกระบบใช้เวลาว่างในการท ากิจกรรมที่เป็นประโยชนใ์นระดับที่มากขึน้ ถ่ีขึน้ ดา้น
ความเขม้ขน้ คือ นักศึกษานอกระบบมีพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างที่ก่อใหเ้กิดประโยชนต่์อตนเอง
มากขึน้ เช่น จากที่เคยใชเ้วลาว่างท างานอดิเรก เลน่เกมส ์พกัผ่อนหย่อนใจ ก็เปลี่ยนมาเป็นการหา
ความรูเ้พิ่มเติม หารายไดเ้สริมหลากหลายช่องทางมากขึน้ สรา้งเครือข่ายในการสรา้งรายไดเ้สริม 
เป็นตน้ ดา้นคณุภาพการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์นกัศึกษานอกระบบมีการมองถึงการใชเ้วลา
ว่างเพื่อประโยชนใ์นระดับที่กวา้งมากขึน้ เช่น ระดับครอบครวั ชุมชน และสงัคม มีกิจกรรมที่เป็น
การใชเ้วลาว่างเพื่อสงัคม เช่น การช่วยเหลืองานโรงเรียน ช่วยเหลืองานชุมชน รวมถึงในยามที่ใช้
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เวลาว่างเพื่อหารายไดเ้สริม ก็นึกถึงสังคมส่วนรวมด้วย เช่น การจ าหน่ายแก้วรกัษ์โลก เป็นต้น 
พฤติกรรมเหล่านีเ้ป็นการสะทอ้นว่าการเสรมิสรา้งการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนแ์ก่นกัศกึษานอก
ระบบ ช่วยใหน้ักศึกษานอกระบบมีพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึน้ ทั้งนีอ้าจเนื่องมาจาก บุคคลรบัรูค้วามสามารถของตนจะส่งผลต่อการกระท าพฤติกรรม
อย่างใดอย่างหนึ่งสูง ก็จะมีแนวโน้มที่จะกระท าพฤติกรรมนั้นสูงตามไปดว้ย (Bandura, 2000) 
นอกจากนี ้แบนดูราไดก้ล่าวถึงการรบัรูค้วามสามารถในตนเองมีผลต่อบุคคลในดา้นต่าง  ๆ ดังนี ้ 
บุคคลจะสามารถพัฒนาการรบัรูค้วามสามารถในตนเองได ้มาจากแหล่งที่มา 4 แหล่ง (Evans,  
1989 อ้างถึงใน สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต , 2553, น. 59-60) ดังนี ้ 1) ประสบการณ์ที่ประสบ
ความส าเร็จ (Mastery experiences) เชื่ อว่าเป็นวิธีการที่มีประสิท ธิภาพมากที่สุดในการ
พฒันาการรบัรูค้วามสามารถของตน เนื่องจากเป็นประสบการณต์รง ความส าเร็จที่บุคคลไดร้บันัน้
จะท าใหบุ้คคลเชื่อว่าเขาสามารถกระท าพฤติกรรมนั้น  ๆ ได ้ดังนั้น จึงจ าเป็นตอ้งฝึกใหบุ้คคลมี
ทักษะเพียงพอที่จะประสบความส าเร็จไดพ้รอ้ม  ๆ กับการท าใหรู้ว้่าตนเองมีความสามารถที่จะ
กระท าพฤติกรรมนัน้ อันจะท าใหบุ้คคลนัน้ไดใ้ชท้ักษะที่ไดร้บัการฝึกไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด  2) การใชต้ัวแบบ (Modeling) การไดส้งัเกตตัวแบบแสดงพฤติกรรมที่ซบัซอ้นและไดร้บัผล
เป็นที่น่าพอใจ ท าใหผู้ส้งัเกตมีความรูส้กึว่า ตนเองก็สามารถที่จะประสบความส าเรจ็ไดเ้ช่นกนั ถา้
หากเขาพยายามจริงและไม่ย่อทอ้ 3) การใชค้ าพดูชกัจูง (Verbal persuasion) เป็นการบอกกล่าว
ว่าบคุคลนัน้มีความสามารถที่จะประสบความส าเรจ็ได ้วิธีการนีค่้อนขา้งใชง้่ายและใชก้นัทั่วไป แต่
แบนดรูาไดก้ลา่วว่า การใชค้ าพดูชกัจงูนัน้ไม่ไดผ้ลมากเท่าใดนกัในการที่จะท าใหบุ้คคลพฒันาการ
รบัรูค้วามสามารถของตน การใชว้ิธีการนีใ้หไ้ดผ้ลนัน้ควรใชร้่วมกบัการท าใหบุ้คคลมีประสบการณ์
ของความส าเร็จโดยตรง วิธีนีจ้ะใชส้รา้งความสามารถใหก้ับบุคคลอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อให้
เกิดความส าเร็จเป็นไปตามขั้นตอน โดยใชค้ าพูดชักจูงร่วมดว้ย และ 4) การกระตุน้ทางอารมณ ์
(Emotional arousal) มีผลต่อการรบัรูค้วามสามารถของตน บุคคลที่ถูกกระตุน้ทางอารมณ์ในเชิง
ลบ ท าใหเ้กิดความวิตกกงัวล ความเครียดและความกลวั น าไปสูก่ารรบัรูค้วามสามารถของตนเอง
ต ่า ถา้อารมณด์งักลา่วเกิดมากขึน้ จะท าใหบุ้คคลแสดงออกไดไ้ม่ดี น าไปสูป่ระสบการณข์องความ
ลม้เหลว ท าใหก้ารรบัรูค้วามสามารถของตนต ่าลงไปอีก ถา้หากบุคคลสามารถลดหรือระงบัการถูก
กระตุน้ทางอารมณใ์นเชิงลบได ้จะท าใหก้ารรบัรูค้วามสามารถตนดีขึน้ ท าใหก้ารแสดงออกในดา้น
ความสามารถของตนเองดีขึน้ดว้ย 

นอกจากนีย้งัเทียบเคียงกบัการศึกษาของ วชัระ ประทาน (2556) ที่ท าการศึกษา
ปัจจยัเชิงสาเหตุและการวิเคราะหอิ์ทธิพลส่งผ่านการรบัรูค้วามสามารถของตนเองทางวิชาการต่อ
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พฤติกรรมการตัง้ใจเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนในเครือสาธิต มหาวิทยาลยัศรี
นครินทรวิโรฒ ผลการวิจัยพบว่า การรบัรูค้วามสามารถของตนเองทางวิชาการมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการตัง้ใจเรียนของนักเรียนดว้ยขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.25 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .001 และพบว่าตัวแปรที่น ามาศึกษาในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปร
การรบัรูค้วามสามารถของตนเองทางวิชาการไดร้อ้ยละ 39 และสามารถอธิบายความแปรปรวน
ของตวัแปรพฤติกรรมตัง้ใจเรียนไดร้อ้ยละ 40 

เกิดการสนับสนุนทางสงัคมเพื่อการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์การที่นักศึกษา
ไดล้งมือปฏิบติัและสะทอ้นผลการปฏิบติั ท าใหเ้กิดการสรา้งเครือข่าย สรา้งกลุ่มในการใชเ้วลาว่าง
ใหเ้ป็นประโยชน ์เกิดการสนับสนุนทางสังคมในดา้นต่าง  ๆ ไม่ว่าจะเป็นดา้นเวลา ความร่วมมือ 
องคค์วามรู ้หรืองบประมาณ ซึ่งการสนบัสนุนทางสงัคมเป็นพฤติกรรมที่มีลกัษณะการแลกเปลี่ยน
สนับสนุนซึ่งกนัและกนั ในการมีปฏิสมัพันธแ์ต่ละครัง้ บุคคลเป็นไดท้ัง้ผูร้บัและผูใ้หก้ารสนับสนุน
ทางสังคม โดยการสนับสนุนทางสังคมที่บุคคลได้รบันั้นมาจากอดีตหรือประสบการณ์ ล้วนมี
อิท ธิพล ต่อพฤติกรรมของบุคคลทั้ ง ใน ปัจจุบันและอนาคต (Pierce et al., 1996) และ
Bhanthumnavin (2000) ได้รวบรวมและสรุปนิยามปฏิบัติการของการสนับสนุนทางสังคมว่า
หมายถึง ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลสองคนในสถานการณห์นึ่ง ๆ โดยผูท้ี่ใหก้ารสนบัสนนุทางสงัคม
มกัจะใหก้ารสนบัสนุนใน 3 ดา้น คือ 1) การสนบัสนุนทางดา้นอารมณ ์(Emotional support) เช่น 
การปลอบโยน การใหค้วามเป็นห่วงเป็นใย ความรกั ความอบอุ่น ความเห็นอกเห็นใจ หรือการ
ยอมรบั เป็นตน้ 2) การสนบัสนุนดา้นขอ้มลูข่าวสาร (Informational support) เช่น การใหข้อ้มลูที่
เก่ียวขอ้งกบัการท างาน ข้อมูลยอ้นกลบั การใหร้างวลั-ลงโทษ การกล่าวติชม เป็นตน้ และ 3) การ
สนับสนุนดา้นวัสดุอุปกรณ์ รวมทัง้ทรพัยากร งบประมาณ และแรงงาน (Material support) เช่น 
อปุกรณก์ารเรียน เงินในการจดัท าโครงงานต่าง ๆ การใหค้วามช่วยเหลือในการติดต่อประสานงาน 
เป็นตน้ ซึ่งในการวิจยัครัง้นี ้ไดศ้ึกษาพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนข์องนกัเรียนสงักัด
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย บุคคลที่จะเขา้มามี
ปฏิสัมพันธ์และให้ความช่วยเหลือเพื่อให้เกิดพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้แก่ 
ครอบครวัและศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย Raymore (1994 อา้งถึงใน 
ธันยนนัท ์ทองบุญตา, 2551) ไดศ้ึกษาปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการปรบัเปลี่ยนรูปแบบของพฤติกรรม
การใชเ้วลาว่างในช่วงนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาสู่มหาวิทยาลยั ผลการวิจยัพบว่า เพื่อนสนิทและ
ผู้ปกครองมี อิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการใช้เวลาว่างสูงเมื่อเข้าเรียนใน
มหาวิทยาลยั และนารีรตัน ์โพธิ์สวุรรณ ์(2553) ศกึษาปัจจยัเชิงเหตทุี่มีผลต่อพฤติกรรมการติดเกม
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ของวยัรุ่น จ านวน 120 คน พบว่า การสนบัสนุนทางสงัคมจากเพื่อน ร่วมกับปัจจยัอ่ืน ๆ สามารถ
ท านายพฤติกรรมการติดเกมไดร้้อยละ 35.50 นอกจากนี ้สุขจิตร ตั้งเจริญ (2554) ศึกษาปัจจัย
ทางจิตสังคมและความสามารถในการบริหารเวลาที่ เก่ียวข้องกับพฤติกรรมรับผิดชอบของ
นักศึกษาปริญญาตรี ภาคสมทบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จ านวน 260 คน 
พบว่า การสนบัสนุนทางสงัคม ร่วมกบัปัจจยัอ่ืน ๆ สามารถท านายพฤติกรรมรบัผิดชอบไดร้อ้ยละ 
61 เช่นเดียวกับ วัชชิรทาน เข็มทอง (2555) ที่ท าการศึกษาปัจจัยทางจิตและสถานการณ์ที่
เก่ียวข้องกับพฤติกรรมเสียสละของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อ าเภอพุทธมณฑล 
จงัหวดันครปฐม จ านวน 341 คน พบว่า การสนับสนุนทางสงัคมจากโรงเรียน ร่วมกับปัจจยัอ่ืน ๆ 
สามารถท านายพฤติกรรมเสียสละไดร้อ้ยละ 37.10  

3. รูปแบบการส่งเสริมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนข์องนักศึกษานอกระบบ พบ
รูปแบบ ดังนี ้1) สะทอ้นความเขา้ใจการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์2) เสริมสรา้งการรบัรูก้ารใช้
เวลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์3) เสรมิพลงัการเรียนรูก้ารใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์4) เรียนรูจ้ากการ
ลงมือปฏิบติั และ 5) สะทอ้นผลการปฏิบติั ซึ่งรูปแบบการส่งเสรมิการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์
เริ่มจากการสะท้อนความเข้าใจการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
สถานการณปั์ญหาที่สะทอ้นความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชเ้วลาว่างของนกัศึกษานอกระบบที่ยงัเขา้ใจ
ไม่ครอบคลมุ การสะทอ้นความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์เป็นการสะทอ้นทัง้
ในมิติของความรูค้วามเขา้ใจ ความคิด ความเชื่อ ความรูส้กึ รวมถึงการปฏิบติักิจกรรมการใชเ้วลา
ว่างใหเ้ป็นประโยชนข์องนักศึกษานอกระบบ อนัเป็นการสะทอ้นสถานการณ์ในอดีตและปัจจุบัน
ของการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์ท าใหเ้ห็นว่าสถานการณท์ี่เป็นมาและเป็นอยู่นัน้เป็นอย่างไร 
น าไปสูก่ารวางแผนการสง่เสรมิและพฒันาการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนข์องนกัศึกษานอกระบบ
ต่อไป ซึ่งการใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์นีม้ีความส าคัญต่อการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ทั้งใน
ระดบับคุคคล ครอบครวั และสงัคม ดงัที่ ประพนัธศิ์ร ิไชยชนะใหญ่ (2527, น. 12) ไดก้ลา่วว่า การ
ใชเ้วลาว่างมีความส าคญัในแง่ของพฒันาการของมนุษย ์โดยประโยชนท์ี่เกิดจากการมีเวลาว่างยงั
ส่งผลใน 4 ระดับ ไดแ้ก่ ระดบับุคคล ระดบัครอบครวั ระดับสงัคม และระดับประเทศชาติ Mundy 
(1988) ไดอ้ธิบายการศึกษาการใชเ้วลาว่างไวว้่า เป็นกระบวนการพัฒนาความคิด พัฒนาความ
เขา้ใจในการใชเ้วลาว่างของแต่ละบุคคลที่มีต่อตนเอง ในรูปแบบการด าเนินชีวิต สงัคมของตน ผล
ของการศึกษาหรือจดัการเรียนรูเ้รื่องการใชเ้วลาว่างนัน้ท าใหบุ้คคลเกิดการพฒันาใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
1) การเพิ่มพนูคณุภาพชีวิตในการใชเ้วลาว่าง 2) พฒันาความเขา้ใจในโอกาส ศกัยภาพ และความ
ทา้ทายในการใชเ้วลาว่าง 3) ความเขา้ใจในผลกระทบของการใชเ้วลาว่างที่มีต่อคณุภาพชีวิตของ
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แต่ละบุคคล และโครงสรา้งของสังคม และ 4) สรา้งใหเ้กิดบุคคลมีความรูท้ักษะในการเลือกใช้
เวลาว่างใหเ้กิดคณุค่าแก่ตนเอง นอกจากนี ้Dattilo (2002) ไดอ้ธิบายเรื่องเวลาว่างว่าเป็นการเปิด
โอกาสของแต่ละบุคคลเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตในการใช้เวลาว่าง สรา้งความเข้าใจในศักยภาพ 
ความท้าทายในการใช้เวลาว่าง เขา้ใจบทบาทการใช้เวลาว่างต่อคุณภาพชีวิต ซึ่งได้รบัความรู ้
ทักษะ และเกิดความซาบซึ ้งในการใช้เวลาว่าง โดยการพัฒนาดังกล่าว Dattilo ได้กล่าวว่า 
เป้าหมายส าคัญของการศึกษาเรื่องการใชเ้วลาว่าง ในประเด็นการตระหนักรูใ้นตนเองในการใช้
เวลาว่าง (Be aware of self in leisure) มีเปา้หมายเพื่อสรา้งโอกาสส าหรบัผูเ้ขา้รว่มใหต้ระหนกัถึง
ทัศนคติในเรื่องเก่ียวกับการใชเ้วลาว่าง เกิดความเขา้ใจถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเขา้ร่วมกิจกรรม
การใชเ้วลาว่าง พิจารณาการใชเ้วลาว่างที่ผ่านมาและการใชเ้วลาว่างที่เขา้ร่วมในปัจจุบนัและระบุ
ความเป็นไปไดใ้นการเขา้รว่มการใชเ้วลาว่างที่ชื่นชอบในอนาคต 

หลงัจากที่เสริมสรา้งการรบัรูก้ารใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนแ์ลว้ เขา้สู่การเสริม
พลงัการเรียนรูก้ารใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์เป็นการกระตุน้และสรา้งแรงจงูใจใหน้กัศึกษานอก
ระบบเกิดความตอ้งการในการใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชนม์ากขึน้ โดยการเสริมสรา้งพลังการ
เรียนรูน้ีส้ามารถท าไดห้ลากหลายวิธีการ เช่น เสริมสรา้งการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ทัง้จาก
ตนเองและจากตัวแบบที่ประสบความส าเร็จ ซึ่งการรบัรูค้วามสามารถของตนเองส่งผลต่อการ
ตดัสินใจที่จะกระท าพฤติกรรมต่าง ๆ ของบุคคล ดงัที่ Bandura (1986) กล่าวว่า การตดัสินใจของ
บุคคลที่ จะกระท าพฤติกรรมในสภาพการณ์ ต่าง ๆ ขึ ้นอยู่กับปัจจัย 2 ชนิด  คือ การรับ รู ้
ความสามารถของตน และความคาดหวงัในผลลพัธ์ โดยการรบัรูค้วามสามารถของตนเองจะเป็น
ตัวตัดสินความสามารถของการกระท าที่จะให้บรรลุผลระดับหนึ่ง ส่วนความคาดหวังเป็นการ
ตดัสินว่าการกระท านัน้ก่อใหเ้กิดผลอย่างไร ความสามารถของคนเรานัน้ไม่ตายตวั หากแต่ยืดหยุ่น
ตามสถานการณ์ ดังนั้น สิ่งที่จะก าหนดประสิทธิภาพของการแสดงออกขึน้อยู่กับการรับรู ้
ความสามารถของตนในสภาพการณ์นั้น  ๆ นั่ นเอง กล่าวคือ หากบุคคลรับรู ้ว่าตนเองนั้นมี
ความสามารถในการพัฒนาการใชเ้วลาว่างไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ บุคคลนั้นจะมีความอดทน 
อตุสาหะ ไม่ทอ้ถอย และประสบความส าเรจ็ในที่สดุ (Evans, 1989 อา้งถึงใน ประทีป จินงี่, 2540, 
น. 110) นอกจากนี ้การเสรมิสรา้งพลงัการเรียนรู ้ยงัสามารถเสรมิสร้างจากการสรา้งแรงจูงใจการ
ใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์อันสามารถสรา้งแรงจูงใจทัง้จากตนเอง และจากการเห็นแบบอย่าง
ภายนอก ดังที่ รตัติกรณ์ จงวิศาล (2550) กล่าวว่า แรงจูงใจคือกระบวนการที่กระตุน้ให้บุคคล
แสดงพฤติกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย นอกจากนี ้ แรงแรงจูงใจมี 2 ประเภทคือ 1) แรงจูงใจ
ภายนอก (Extrinsic motivation) หมายถึง แรงจูงใจที่เกิดขึน้ภายนอกตัวบุคคลซึ่งมีผลกระตุน้ให้
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บุคคลแสดงออกพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งตามความตอ้งการหรือตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้
ไดแ้ก่ เป้าหมายต่าง ๆ เช่น รางวัล ค าชมเชย หรือก าลงัใจ เป็นตน้ 2) แรงจูงใจภายใน (Intrinsic 
motivation) หมายถึง สภาวะของบุคคลที่มีความตอ้งการที่จะท าหรือเรียนรูบ้างอย่างดว้ยจิตใจ
ของตนเองที่รกัการแสวงหา แรงจูงใจประเภทนีเ้กิดจากความสนใจ เจตคติ ความตอ้งการ (เดือน 
ทวีสิน, 2545; Maslow, 1968 อา้งถึงใน ถิระพัฒน ์โยธาการ, 2549) ซึ่ง Vallerarnd และ Losier 
(1999) ได้แบ่งแรงจูงใจในการใช้เวลาว่างออกเป็น 3 รูปแบบ คือ 1) แรงจูงใจภายในที่น าไปสู่
ความรู ้(Toward knowledge) เป็นการเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องจากเกิดความเพลิดเพลินในการ
เรียนรูส้ิ่งใหม่ ๆ 2) แรงจูงใจภายในท่ีน าไปสู่สมัฤทธิ์ผล (Toward accomplishment) เป็นการเขา้
ร่วมกิจกรรมเนื่องจากเกิดความเพลิดเพลินที่จะพยายามไปให้ถึงเป้าประสงค์ของตน และ  
3) แรงจูงใจภายในที่น าไปสู่การกระตุน้ใหเ้กิดประสบการณ ์(Toward experiencing stimulation) 
การสรา้งแรงจงูใจ จึงเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมพลงัการเรียนรูก้ารใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนใ์หแ้ก่
นกัศกึษานอกระบบ 

ขัน้ต่อมาเป็นขั้นของเรียนรูจ้ากการลงมือปฏิบติั การส่งเสริมการใชเ้วลาว่างให้
เป็นประโยชนข์องนกัศึกษานอกระบบนอกจากจะสรา้งความรู ้การเสริมพลงัเกิดความตอ้งการใช้
เวลาใหเ้ป็นประโยชนแ์ลว้ การเรียนรูจ้ากการลงมือปฏิบติันบัว่าเป็นสิ่งส าคญัที่ท าใหน้กัศกึษานอก
ระบบไดเ้รียนรูก้ารใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนอ์ย่างแทจ้ริง ทัง้ในดา้นปริมาณ ดา้นความเขม้ขน้ 
และดา้นคุณภาพ สอดคลอ้งกับ Godbey และ Parker (1975) ที่ท าการพัฒนาแบบวดัพฤติกรรม
การใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนจ์ากองคป์ระกอบ 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ปริมาณของพฤติกรรมการใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ หมายถึง  ปริมาณเวลาหรือความถ่ีของการกระท ากิจกรรมที่
นอกเหนือจากเวลาเรียนในชัน้เรียนและกิจวัตรประจ าวันที่เป็นประโยชนแ์ละที่ไม่เป็นประโยชน ์  
2) ความเข้มข้นของพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ หมายถึง ปริมาณที่ก่อให้เกิด
ประโยชนอ์ย่างถูกตอ้งโดยไม่ส่งผลเสียต่อตนเองและผูอ่ื้นจากการกระท ากิจกรรมต่าง  ๆ ในช่วง
เวลาว่างนัน้ และ3) ประโยชนข์องพฤติกรรมการใชเ้วลาว่าง หมายถึง คณุภาพของผลที่เกิดขึน้จาก
การท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่างที่ครอบคลุมทั้งต่อตนเองในดา้นสุขภาพร่างกาย จิตใจ  อารมณ ์
เศรษฐกิจ สงัคมของตนเอง และประโยชนท์ี่เกิดขึน้กบัผูร้บัประโยชนข์องการกระท ากิจกรรมในยาม 
และเมื่อนกัศึกษานอกระบบไดเ้รียนรูจ้ากการลงมือปฏิบติัแลว้ และขัน้สุดทา้ย คือ สะทอ้นผลการ
ปฏิบัติ เป็นกระบวนการที่นักศึกษาจะไดเ้รียนรูจ้ากการสะทอ้นสิ่งที่ไดเ้รียนรูจ้ากการสะทอ้นผล
จากประสบการณข์องตนเอง และการสะทอ้นจากประสบการณข์องผูอ่ื้น 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในทางปฏิบัติ 

ระดับนักศึกษานอกระบบ   
1. จากข้อค้นพบจากกิจกรรมการส่งเสริมพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชนท์ี่นักศึกษานอกระบบ พบว่ากิจกรรมที่นักศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงทั้งดา้นความรู ้
ความเข้าใจ การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง และแรงจูงใจในเรื่องของการใชเ้วลาว่างให้เป็น
ประโยชน ์คือกิจกรรมการเรียนรูสู้ก่ารลงมือปฏิบติั: สรา้งรายไดเ้สรมิ สะทอ้นใหเ้ห็นว่าการไดล้งมือ
ปฏิบติัจรงิในกิจกรรมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัศึกษานอกระบบ ที่ช่วยใหเ้กิดการสง่เสริม
การใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ ไดร้บัความสนใจ และสรา้งการเปลี่ยนแปลงไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม 
ดงันัน้การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์ควรเนน้กิจกรรมที่ เป็นการส่งเสริม
การสรา้งรายไดเ้สริมเพราะเป็นกิจกรรมที่เกิดประโยชนแ์ก่นกัศึกษานอกระบบอย่างเป็นรูปธรรมที่
เป็นแรงจงูใจในการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนต่์อการมีรายไดเ้พิ่มอย่างสงูกว่าดา้นอ่ืน ๆ 

2. จากผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่พบว่า มีการเปลี่ยนแปลง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
ปริมาณการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์ดา้นความเขม้ขน้ของการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์
และด้านคุณภาพการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สะท้อนให้เห็นว่ากิจกรรมที่ร่วมด าเนินการ
สามารถเปลี่ยนการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนข์องนักศึกษานอกระบบได ้ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เน้น
การเปลี่ยนแปลงทัง้ดา้นความรู ้ความเขา้ใจ อารมณ ์ความรูส้ึก และเปลี่ยนการปฏิบติั ภายใตก้าร
รว่มคิด ร่วมวางแผน รว่มลงมือปฏิบติั และสะทอ้นผลการปฏิบติั ดงันัน้ ในการจดักิจกรรมส่งเสริม
การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบ  ควรเป็นกิจกรรมที่ ส่งเสริมการ
เปลี่ยนแปลงทัง้ดา้นความรูแ้ละความเขา้ใจเก่ียวกับการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์เช่น การให้
ความรูเ้ก่ียวกบักิจกรรมที่ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ดว้ยกิจกรรม
กลุ่มที่ใชเ้ผชิญกับความส าเร็จของตนเอง การสรา้งแรงจูงใจจากกิจกรรมการได้เห็นความส าเร็จ
ของผูอ่ื้น และการไดร้บัการสนับสนุนจากบุคคลรอบขา้ง และกิจกรรมที่ส่งเสริมการลงมือปฏิบัติ 
เช่น การรวมกลุม่เพื่อสรา้งรายไดเ้สรมิ เป็นตน้ 

3. จากผลการศึกษา พบว่า การท ากิจกรรมเป็นกลุ่มกับเพื่อนของนักศึกษานอก
ระบบสามารถสง่เสรมิการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนข์องนกัศึกษานอกระบบไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม 
โดยเฉพาะขัน้การลงมือปฏิบติักิจกรรม ซึ่งนกัศึกษานอกระบบไดร้ว่มกนัคิด วางแผน ลงมือปฏิบติั 
ท าใหเ้กิดการช่วยเหลือและการท างานร่วมกัน สนับสนุนซึ่งกันและกัน ดังนั้นในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชนข์องนักศึกษานอกระบบควรมีทั้งการจัดกิจกรรมระดับ
บคุคลและระดบักลุ่มที่ท าใหน้กัศึกษานอกระบบไดล้งมือปฏิบติั เช่น กิจกรรมการสรา้งรายไดเ้สริม
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ที่ใหท้ าเป็นกลุ่ม โดยเริ่มตัง้แต่การเลือกกลุม่ การวางแผน คน้หาเครือข่ายต่าง ๆ ลงมือปฏิบติั และ
สะทอ้นผลการปฏิบติั 

ระดับครอบครัวของนักศึกษานอกระบบ  
จากผลการศึกษา พบว่า การสนบัสนุนทางสงัคมมีส่วนส าคญัในการส่งเสรมิการ

ใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนข์องนกัศึกษานอกระบบ โดยเฉพาะการสนบัสนุนจากครอบครบัทัง้ใน
มิติของเวลาการให้ก าลังใจ การสรา้งแรงจูงใจ ที่ท าให้การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของ
นักศึกษานอกระบบเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้ง 3 ดา้น คือ ดา้นปริมาณการใชเ้วลาว่าง ดา้นความ
เขม้ขน้ในการใช้เวลาว่าง และดา้นคุณภาพของการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์ดังนั้น  ในการ
ส่งเสริมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนข์องนักศึกษานอกระบบครัง้ต่อไป ควรใหค้วามส าคญักับ
การมีส่วนร่วมของครอบครวัโดยการจัดกิจกรรมใหค้รอบครัวไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมดว้ย เช่น ช่วง
กิจกรรมเสริมสรา้งแรงจูงใจ และช่วงกิจกรรมการลงมือปฏิบัติ เพื่อเสริมสรา้งใหค้รอบครวัเห็น
ความส าคัญและเกิดการสนับสนุนการท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนข์องนักศึกษา
นอกระบบมากขึน้ในระดบัที่เขม้ขน้ขึน้กว่าเดิม 

ระดับศูนยก์ารเรียนรู้และชุมชน 
จากผลการศึกษา พบว่า สถานศึกษามีส่วนส าคัญในการสนับสนุนการใชเ้วลา

ว่างใหเ้ป็นประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบ ทั้งการสนับสนุนดา้นทรพัยากร ดา้นกระบวนการ
เรียนรู ้องคค์วามรู ้รวมถึงการสรา้งแรงจูงใจ ดังนัน้ ศูนยก์ารเรียนรูแ้ละชุมชนอาจบูรณาการ การ
จัดการเรียนรูท้ี่เป็นการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบ ไปใน
กระบวนการเรียนการสอนนรายวิชาที่เก่ียวข้อง โดยอาจมีกิจกรรมที่เป็นการสนบัสนุนส่งเสริมการ
ใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนข์องนักศึกษานอกระบบ ที่เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในการเรียน เช่น 
การส่งเสรมิองคค์วามรูเ้รื่องการหารายไดเ้สรมิ และการส่งเสริมการสรา้งเครือข่ายในการประกอบ
อาชีพ เป็นตน้ 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป 
1. การจดักิจกรรมครัง้นีไ้ดพ้ฒันารูปแบบการสง่เสรมิการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์

ของนกัศึกษานอกระบบ ซึ่งเป็นผลการด าเนินการในบริบทของส านกังานการศึกษานอกระบบและ
การศกึษาตามอธัยาศยัอ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม และยงัไม่ไดน้ าไปประยกุตใ์ชใ้นบรบิท
อ่ืนที่มีลกัษณะใกลเ้คียงกนั เช่น ดา้นภูมิหลงัทางเศรษฐกิจ ลกัษณะครอบครบัของนักศึกษานอก
ระบบ เป็นตน้ ดงันัน้ การวิจยัครัง้ต่อไปอาจน ารูปแบบที่ไดพ้ฒันาขึน้ครัง้นีข้ยายผลไปในพืน้ที่อ่ืน ๆ 
และมีการติดตามประเมินผลใหย้าวนานมากขึน้ และการใชรู้ปแบบการส่งเสริมการใชเ้วลาว่างให้
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เป็นประโยชนเ์พื่อศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของรูปแบบการส่งเสริมการใชเ้วลาว่างให้
เป็นประโยชน ์และการพฒันาเป็นคู่มือเพื่อใหพ้ืน้ที่อ่ืน ๆ ไดน้ าไปใชป้ระโยชนต่์อไป 

2. การศึกษาการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนเ์ป็นเรื่องเฉพาะบุคคลอาจมีความยาก
ในการคน้พบความตอ้งการของแต่ละบุคคลไดอ้ย่างแท้จริง เนื่องจากการรบัรูแ้ละการใชช้ีวิตมี
ความเป็นพลวัตร ซึ่งสามารถปรบัเปลี่ยนไดต้ลอดเวลา ดังนัน้  ในการที่จะวดัพฤติกรรม ผูว้ิจัยจึง
ควรตระหนกัและค านึงถึงการสรา้งเครื่องมือวดัที่ชดัเจน รวมถึงการสรา้งกิจกรรม จึงควรท าขอ้มูล
เป็นรายบคุคลรว่มกบัการพฒันาดว้ยกิจกรรมที่ท าเป็นกลุ่ม การศึกษาในครัง้ต่อไปควรตอ้งพฒันา
ลงไปในเฉพาะดา้นของแต่ละบุคคลมากยิ่งขึน้ โดยมีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล และติดตาม
การใชช้ีวิตในแต่ละวนัที่ตอ้งใชก้ารขยายเวลาใหม้ากยิ่งขึน้เพื่อจะไดเ้ห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชดัเจน 
ซึ่งนกัวิจยัสามารถสรา้งเครื่องมือและการติดตามในรูปแบบต่าง ๆ ได ้เช่น การท าบนัทึกประจ าวนั 
การสะทอ้นผลอย่างต่อเนื่องผ่านสื่อสงัคมออนไลนไ์ดอ้ย่างต่อเนื่อง เป็นตน้ 

3. จากการศึกษาครัง้นีเ้นน้ที่กลุ่มนักศึกษานอกระบบ ครอบครวัก็มีความส าคัญต่อ
การสง่เสริมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์การท าวิจยัครัง้ต่อไปอาจพิจารณาน าครอบครวัเขา้มา
เป็นหนึ่งในผูเ้ขา้รว่มในการท าวิจยัดว้ย เช่น ช่วงการไดร้บัการสนบัสนนุทางสงัคมที่ท าใหค้รอบครวั
และนักศึกษาไดม้ีกิจกรรมร่วมกนัที่จะท าใหน้ักศึกษานอกระบบและครอบครวัไดม้ีส่วนสรา้งการ
วิจยัอย่างยั่งยืนต่อไป 
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คร้ังที ่1 
การพัฒนาการรับรู้ความสามารถในตนเอง 

 
ชื่อกิจกรรม: ท าไมถึงเป็นไปได ้
วัตถุประสงค ์ 

1. เพื่อสรา้งสมัพนัธภาพกบัผูว้ิจยั และกบัผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมดว้ยกนัชีแ้จงจุดมุ่งหมายของ
งานวิจยั 

2.  เพื่อใหค้วามรูเ้ก่ียวกับประโยชนข์องเวลาว่างและการน าไปใชใ้นการพัฒนาตนเอง
และผูอ่ื้น 

3. เพื่อให้เกิดความเขา้ใจการรบัรูค้วามสามารถในตนเองดา้นประสบการณ์ที่ประสบ
ความส าเรจ็และการใชต้วัแบบที่สง่ผลต่อการสง่เสรมิพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์  
แนวความคิด 

1. การใชก้ิจกรรมกลุม่ของเคิรท์ เลวิน (Kurt Lewin) เนน้สรา้งความสมัพนัธข์องผูเ้ขา้รว่ม
กิจกรรมกล้าที่จะพูดคุยเปิดเผยข้อมูลของตนเองตามความเป็นจริงได้ ทั้งในเรื่องความคิด 
ความรูส้กึ  

2. แนวคิดการรบัรูค้วามสามารถของตนเองของ Bandura (1986) ในดา้นประสบการณ์
ที่ประสบความส าเรจ็ เพื่อสรา้งพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์

3. แนวคิดการใชเ้วลาว่างของ Dattilo (2002, 2008) เพื่อสรา้งพฤติกรรมการใชเ้วลาว่าง
ใหเ้ป็นประโยชน ์
ระยะเวลา 120 นาท ี
วิธีด าเนินงาน  

ขั้นเร่ิมต้น (50 นาที) 
       1. ผูว้ิจัยท าการแนะน าตนเอง และกล่าวถึงจุดมุ่งหมายและความส าคัญในการท า

กิจกรรมรว่มกนั ต่อจากนัน้ผูว้ิจยัไดใ้ชก้ารละลายพฤติกรรมดว้ยกิจกรรมเขา้จงัหวะ เช่น ปรบมือ 1 
ครัง้ 2 ครัง้ 3 ครัง้ หลังจากนั้นใหห้ันไปจับคู่กับเพื่อนคนใดก็ไดแ้ลว้ใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมปรบมือ
เป็นจงัหวะตามค าพูด คือ มือเราใหป้รบมือตนเอง ตกัเราใหน้ ามือทัง้สองขา้งปรบที่ตกัตนเอง แลว้
กลบัมาที่มือเราอีกครัง้ และจงัหวะสดุทา้ยคือมือเพื่อนใหคู้่ของเราเอามือไปประกบกนักบัเพื่อนตรง
ขา้มใหเ้หมือนการปรบแปะ จะไดจ้ังหวะคือ มือเรา ตักเรา มือเรา มือเพื่อน เมื่อไดเ้ป็นจงัหวะแลว้
ผูว้ิจัยจะรอ้งเพลงประกอบไปดว้ยเพื่อใหเ้กิดความพรอ้มเพียงกัน หลังจากนัน้ก็ใหห้ยุดแลว้ถาม
เพื่อนที่อยู่ตรงหนา้ว่า ชื่อเล่นอะไร บา้นเกิดอยู่ไหน เป็นลกูคนที่เท่าไหร่ จบการศึกษาที่ไหนมา มีพี่
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นอ้งก่ีคน สิ่งที่ชอบ และสิ่งที่ไม่ชอบ เมื่อไดข้อ้มูลจนพอประมาณก็ใหเ้ปลี่ยนคู่โดยผูว้ิจยัใหจ้ังหวะ
อีกครัง้ว่ามือเรา ตักเรา มือ เรา มือเพื่อน แลว้พูดครบัว่าเปลี่ยนคู่ ผูเ้ขา้รบัการอบรมก็จะตอ้งหาคู่
ใหม่ที่ไม่ใชค้นเดิมพรอ้มกบัถามในหวัขอ้ที่กล่าวมาแลว้กบัคนใหม่และท าอย่างนี ้สลบัไปสกั 5 คน 
หลงัจากนัน้ก็ใหเ้ป็นเป็นจบัคู่ 3 คน พรอ้มกบัซกัถามชื่อเล่น บา้นเกิด  การศึกษา เมื่อไดค้รบแลว้ก็
ใหเ้พิ่มเป็น 4 คน 5 คน 6 คนไปเรื่อย ๆ จนไดเ้วลาที่เหมาะสม ก็ท าการแบ่งกลุ่มเพื่อใหทุ้กคนได้
เขา้ไปตามกลุ่มตามที่ผูว้ิจยัก าหนดไว ้เป็น 2 กลุม่ ผูเ้ขา้รบัการอบรมก็จะถกูแบ่งไปตามกลุม่ต่าง ๆ
ตามที่ก าหนด จากนั้นเข้าสู่กระบวนการเรียนรูเ้ก่ียวกับเวลาว่าง และการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชนต่์อการพฒันาตนเองและสงัคมของ 

ขั้นด าเนินการ (40 นาที) ดา้นประสบการณท์ี่ประสบความส าเรจ็ 
     1. ผูว้ิจยัแจกอปุกรณใ์หแ้ต่ละกลุม่ประกอบไปดว้ย ตะปขูนาด 3.5 นิว้ จ านวน 15 ตวั 

และฐานที่เป็นไมพ้รอ้มทัง้ตอกตะปูขนาด 3.5 นิว้ติดไวก้ับฐานไม ้ใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมน าตะปูทัง้ 
15 ตวัที่ไดร้บัในแต่ละกลุม่มาวางไวบ้นหวัตะปทูี่ตอกไวก้บัฐานไมโ้ดยตะปทูัง้ 15 ตวัตอ้งลอยไวบ้น
หัวตะปูบนฐานไม้ทั้งหมดโดยห้ามใช้มือของทุกคนจับไวแ้ล้วไปวางและตะปูทั้ง 15 ตัวต้องไม่
สมัผสักบัฐานไมต้อ้งลอยอยู่เหนือพืน้ทัง้หมด เมื่ออธิบายเสร็จแลว้และไม่มีค าถามเพิ่มเติมผูว้ิจัยก็
ใหแ้ต่ละกลุม่เริ่มลงมือปฏิบติั จากนัน้เมื่อปฏิบติัไปไดส้กัพกัผูว้ิจนัจะถามค าถามว่า “ท่านคิดว่ามนั
เป็นไปไดไ้หม” ใหส้มาชิกของแต่ละกลุ่มตอบผูว้ิจัย ส่วนใหญ่จะบอกว่า “เป็นไปไม่ได”้ ผูว้ิจัยก็ให้
ลงมือท าต่อไปแต่ให้พูดคุยกันมากขึน้ถ้ามีค าใดที่เป็นประโยชน์ผูว้ิจัยก็จะให้ค าแนะน าเพิ่มจน
สมาชิกแต่ละกลุ่มเริ่มมีแนวทางและปฏิบัติจนประสบความส าเร็จได ้จากนั้นผูว้ิจัยไดใ้หส้มาชิก
ร่วมกันระดมความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรมนี ้จากนั้นผูว้ิจัยก็สรุปถึงกิจกรรมนีใ้นหลกัทฤษฎีการ
รบัรูค้วามสามารถในตนเองดา้นประสบการณ์ที่ส  าเร็จส่งผลต่อการพัฒนาการรบัรูค้วามสามารถ
ของตนเองไดอ้ย่างไร 

ขั้นสรุป (30 นาที) 
     1. ผูว้ิจยัไดใ้หผู้เ้ขา้รบัการอบรมไดแ้สดงความคิดเห็น ความรูส้กึต่อกิจกรรม และสรุป

สิ่งที่ไดเ้รียนรู ้
ส่ือและอุปกรณ ์

1. ฟลิบชารท์, ปากกาเคมี, สมดุจดบนัทกึ 
2. กระดาษ เอ4, ปากกา 
3. ตะปขูนาด 3.5 นิว้ 15 ตวั พรอ้มฐาน 
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การประเมินผล 
1. การสงัเกตการมีสว่นรว่มของสมาชิก 

2. สงัเกตจากปฏิกิรยิาการมีสว่นรว่มและการอภิปรายของผูเ้ขา้รบัการอบรม 
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คร้ังที ่2 
การพัฒนาการรับรู้ความสามารถในตนเอง 

 
ชื่อกิจกรรม: ตวัแบบกบัการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง 
วัตถุประสงค ์ 
 1. เพื่อท าใหเ้กิดความเขา้ใจการรบัรูค้วามสามารถในตนเองดา้นการใชต้วัแบบที่สง่ผลต่อ
การสง่เสรมิพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์  
แนวความคิด  

1. การใชก้ิจกรรมกลุ่มของเคิรท์ เลวิน (Kurt Lewin) เนน้สรา้งความสมัพันธข์องผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมกล้าที่จะพูดคุยเปิดเผยข้อมูลของตนเองตามความเป็นจริงได้ ทั้งในเรื่องความคิด 
ความรูส้กึ  

2. การรบัรูค้วามสามารถของตนเองของ Bandura (1986) ในดา้นการใช้ตัวแบบ เพื่อ
สรา้งพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์
ระยะเวลา 120 นาท ี
วิธีด าเนินงาน 

ขั้นเร่ิมต้น (40 นาที) 
     1. ผูว้ิจัยกล่าวทักทาย เพื่อเตรียมความพรอ้มของผูเ้ขา้รบัการอบรมก่อนน าเขา้สู่ขั้น

ด าเนินการ 
     2. ผูว้ิจยัไดท้ าการสอบถามเก่ียวกบัตวัแบบ  ความหมาย และการน าไปใชป้ระโยชน ์

     3. ท าความเขา้ใจหลกัการและวิธีการใชต้วัแบบ 

ขั้นด าเนินการ (40 นาที) ดา้นการใชต้วัแบบ 

     1. ผูว้ิจัยไดเ้ปิดวีดีทัศนเ์รื่อง “เราท าได้ถ้ามุ่งมั่นในการกระท าของเนตรนภา แซ่หลี” 
หลงัจากนัน้ผูว้ิจยัไดส้งัเกตปฏิกิริยาต่อสถานการณต่์าง ๆ พรอ้มทัง้สอบถามความรูส้ึกที่ไดจ้ากวีดี
ทศันด์งักล่าว ใหส้มาชิกแต่ละคนไดน้ าเสนอมมุมองของตนเองต่อวิดีทศันด์งักล่าวและใหจ้ดลงใน
สมดุบนัทกึของตนเองที่ไดเ้รียนถึงความสามารถของตนเองหากมีความพยายาม 

ขั้นสรุป (40 นาที) 
     1. ผู้วิจัยได้สรุปสิ่งทีได้เรียนรูว้ิธีการพัฒนาการรับรูค้วามสามารถในตนเอง ด้าน

ประสบการณ์ที่ประสบความส าเร็จ กับการใชต้ัวแบบเพื่อสรา้งพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็น
ประโยชน ์
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ส่ือและอุปกรณ ์
1. ฟลิบชารท์, ปากกาเคมี 
2. กระดาษ เอ4, ปากกา 
3. วีดีทศันเ์รื่อง “เราท าไดถ้า้มุ่งมั่นในการกระท าของเนตรนภา แซ่หลี” 
4. สมดุบนัทกึที่สมาชิกไดร้บัไปแลว้ 
5. คอมพิวเตอรก์ระเป๋าหิว้ 

การประเมินผล 
1. สอบถามความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัวิธีการพฒันาการรบัรูค้วามสามารถในตนเองดา้น

การใชต้วัแบบ 

2. สงัเกตจากปฏิกิรยิาการมีสว่นรว่มและการอภิปรายของผูเ้ขา้รบัการอบรม 
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คร้ังที ่3 
การพัฒนาการรับรู้ความสามารถในตนเอง 

 
ชื่อกิจกรรม: ขา้พเจา้เป็นใคร 
วัตถุประสงค ์ 
              1. เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจการรบัรูค้วามสามารถในตนเองดา้นการใชค้ าพดูชกัจูงและการ
กระตุน้ทางอารมณท์ี่สง่ผลต่อการสง่เสรมิพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์  
แนวความคิด 

1. การใชก้ิจกรรมกลุม่ของเคิรท์ เลวิน (Kurt Lewin) เนน้สรา้งความสมัพนัธข์องผูเ้ขา้รว่ม
กิจกรรมกล้าที่จะพูดคุยเปิดเผยข้อมูลของตนเองตามความเป็นจริงได้ ทั้งในเรื่องความคิด 
ความรูส้กึ  

2. แนวคิดการรบัรูค้วามสามารถของตนเองของ  Bandura (1986) ในดา้นประสบการณ์
ที่ประสบความส าเรจ็ เพื่อสรา้งพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์
ระยะเวลา 120 นาท ี
วิธีด าเนินงาน  

ขั้นด าเนินการ (80 นาที) ดา้นการใชค้ าพดูชกัจงู 
     1. ผู้วิจัยแบ่งกลุ่ม สมาชิกตามที่ได้แบ่งไว ้เป็น 3 กลุ่มเหมือนเดิม แจกกระดาษที่มี

หวัขอ้ว่า “ขา้พเจา้เป็นใคร” ใหส้มาชิกทุกคนละ 1 แผ่น แจกดินสอ หลงัจากนัน้ใหส้มาชิกไปตอบ
ค าถามตามที่ได้ระบุไวใ้นกระดาษด้วยการตอบค าถามให้ครบทุกขอ้ (ใช้เวลาไม่เกิน 20 นาที) 
หลงัจากนัน้ใหส้มาชิกกบัมารวมกนัที่กลุ่มแลว้นั่งลอ้มเป็นวงกลมแลว้สง่กระดาษของตนเองไปทาง
ขวามือเพื่อใหส้มาชิกคนอ่ืน ๆ ไดอ่้านสิ่งที่เพื่อนสมาชิกเขียนถึงตวัเคา้เองว่าเป็นอย่างไรเห็นดว้ย
หรือไม่  หลังจากนั้นให้เขียนหลังกระดาษของเพื่ อนสมาชิกหัวข้อ “ประกาศความดีและ
ความสามารถ” ว่าความดีและความสามารถของเพื่อนสมาชิกที่ท่านเห็นมีอะไรบา้งเขียนใส่ลงไป
ในช่องที่ก าหนดพรอ้มทัง้ลงชื่อตนเอง เมื่อส าเรจ็แลว้ก็ส่งใหส้มาชิกในกลุ่มคนทางขวามือต่อไปให้
ไดอ่้านประวติัเพื่อนสมาชิกและเขียนประกาศความดีและความสามารถที่เราเห็นจนส าเร็จและส่ง
ต่อไปก็จะวนกลบัไปหาเจา้ของบนัทึกเองทุกคน หลงัจากนัน้ใหอ่้านสิ่งที่เพื่อนไดเ้ขียนถึงความเป็น
ตัวตนของเราอย่างไรบา้งจนจบทุกขอ้ความ จากนั้นใหส้มาชิกแต่ละคนสรุปว่าเพื่อนไดเ้ขียนถึง
ตนเองอย่างไรมีความสามารถดา้นไหนพรอ้มน าเสนอใหเ้พื่อนได้รบัฟังทุกคน และผู้วิจัยได้ให้
สมาชิกในกลุ่มไดม้ีการสรุปมีการสรุปเนือ้หา ใหข้อ้คิดเห็น และการใหข้อ้มูลยอ้นกลับส่งผลต่อ
ตนเองดา้นการใชค้ าพดูจงูใจอย่างไร 
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ขั้นสรุป (40 นาที) 
     1. ผูว้ิจยัไดส้รุปสิ่งที่ไดเ้รียนรูว้ิธีการพฒันาการรบัรูค้วามสามารถในตนเอง ดา้นการใช้

ค าพดูชกัจงูกบัการกระตุน้ทางอารมณ ์เพื่อสรา้งพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์
ส่ือและอุปกรณ ์

1. ใบงานขา้พเจา้เป็นใคร และใบงานประกาศความดี 

2. ดินสอ 

3. คอมพิวเตอรก์ระเป๋าหิว้ 
การประเมินผล 
         1.สอบถามความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัการใชค้ าพดูชกัจงู  
         2.สงัเกตจากปฏิกิรยิาการมีสว่นรว่มและการอภิปรายของผูเ้ขา้รบัการอบรม 
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ข้าพเจ้าเป็นใคร 
 
ชื่อ..............................................นามสกลุ.......................................วนัเกิด............................. 
ชื่อเลน่......................................................ฉายาท่ีเพื่อนๆตัง้ให.้............................................... 
ลกัษณะเด่นท่ีใครเห็นแลว้ตอ้งจ าไดอ้ย่างแม่นย าคือ.................................................................. 
การศกึษาระดบั.......................ศนูยก์ารเรียน........................................................................... 
หนา้ที่รบัผิดชอบคือ................................................................................................................ 
ความสามารถพิเศษ................................................................................................................. 
ถา้ขอพรไดห้นึ่งครัง้อยากขอให.้............................................................................................... 
เหตผุล คือ............................................................................................................................. 
จงบอกขอ้ดีของตนเองมา 5 ขอ้                              จงบอกขอ้เสียตนเองมา 5 ขอ้ 

1........................................................................ 1................................................................ 
 
2......................................................................... 2............................................................... 
 
3...........................................................................3............................................................... 
 
4...........................................................................4.............................................................. 
 
5............................................................................5............................................................. 
สิ่งที่มีความสขุที่สดุในชีวิตคือ.................................................................................................. 
เหตกุารณท์ี่ท าใหเ้สียใจที่สดุในชีวิตคือ...................................................................................... 
ถา้พรุง่นีต้อ้งตาย วนันีอ้ยากท าอะไรมากที่สดุ............................................................................ 
วาดชีวิตอีก 5 ปีขา้งหนา้ตวัเราจะเป็นอย่างไร............................................................................ 
จงบอกปัญหาในการเรียนของท่านที่พบในสถานที่แห่งนี ้
.............................................................................................................................................. 
ความรูส้กึของท่านที่มีต่อเพื่อนในสถานท่ีแห่งนี.้........................................................................ 
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ประกาศนียบัตรแห่งความดี 
 
1. ชื่อ-นามสกลุ...................................................................................................................... 
ความดีของเพื่อนคือ................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
2. ชื่อ-นามสกลุ....................................................................................................................... 
ความดีของเพื่อนคือ............................................................................................................... 
.............................................................................................................................................. 
3. ชื่อ-นามสกลุ....................................................................................................................... 
ความดีของเพื่อนคือ.............................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
4. ชื่อ-นามสกลุ...................................................................................................................... 
ความดีของเพื่อนคือ................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
5. ชื่อ-นามสกลุ....................................................................................................................... 
ความดีของเพื่อนคือ................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................. 
6. ชื่อ-นามสกลุ....................................................................................................................... 
ความดีของเพื่อนคือ................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................. 
7. ชื่อ-นามสกลุ....................................................................................................................... 
ความดีของเพื่อนคือ................................................................................................................ 
............................................................................................................................................. 
8. ชื่อ-นามสกลุ....................................................................................................................... 
ความดีของเพื่อนคือ............................................................................................................... 
.............................................................................................................................................. 
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คร้ังที ่4 
การพัฒนาการรับรู้ความสามารถในตนเอง 

 
ชื่อกิจกรรม: การกระตุน้ทางอารมณก์บัการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง 
วัตถุประสงค ์เพื่อใหผู้เ้ขา้รว่มโปรแกรม 

              1. เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจการรบัรูค้วามสามารถในตนเองดา้นการกระตุน้ทางอารมณ์ที่
สง่ผลต่อการสง่เสรมิพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์  
แนวความคิด 

1. การใชก้ิจกรรมกลุม่ของเคิรท์ เลวิน (Kurt Lewin) เนน้สรา้งความสมัพนัธข์องผูเ้ขา้รว่ม
กิจกรรมกล้าที่จะพูดคุยเปิดเผยข้อมูลของตนเองตามความเป็นจริงได้ ทั้งในเรื่องความคิด 
ความรูส้กึ  

2. แนวคิดการรบัรูค้วามสามารถของตนเองของ  Bandura (1986) ในดา้นประสบการณ์
ที่ประสบความส าเรจ็ เพื่อสรา้งพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์
ระยะเวลา 120 นาท ี
วิธีด าเนินงาน  

ขั้นด าเนินการ (80 นาที) ดา้นการการกระตุน้ทางอารมณก์ับการรบัรูค้วามสามารถของ
ตนเอง 

     1. ผูว้ิจยัไดเ้ปิดวีดีทศันเ์รื่อง “มองต่างมมุที่หลายครัง้ยงัมองไม่เห็นเรื่องของชายพิการ” 
หลงัจากนัน้ผูว้ิจยัไดส้งัเกตปฏิกิริยาต่อสถานการณต่์าง ๆ พรอ้มทัง้สอบถามความรูส้ึกที่ไดจ้ากวีดี
ทศันด์งักลา่ว และใหส้มาชิกไดร้ว่มกนัระดมความคิดเห็นต่อวีดีทศัน ์

     2. ผูว้ิจยัไดใ้หค้วามรูเ้ก่ียวกบัการกระตุน้ทางอารมณแ์ละการน าไปปรบัใช ้

   ขั้นสรุป (40 นาที) 
     1.ผูว้ิจัยไดส้รุปสิ่งที่ไดเ้รียนรูว้ิธีการพัฒนาการรบัรูค้วามสามารถในตนเอง ดา้นการ

กระตุน้ทางอารมณเ์พื่อสรา้งพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์
ส่ือและอุปกรณ ์

1.กระดาษ  
2. ดินสอ 

3. วีดีทศันเ์รื่อง “มองต่างมมุที่หลายครัง้ยงัมองไม่เห็นเรื่องของชายพิการ” 
           4. คอมพิวเตอรก์ระเป๋าหิว้ 
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การประเมินผล 
         1. สอบถามความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัการกระตุน้ทางอารมณ ์

        2. สงัเกตจากปฏิกิรยิาการมีสว่นรว่มและการอภิปรายของผูเ้ขา้รบัการอบรม 
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คร้ังที ่5 
การพัฒนาแรงจูงใจการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน ์

 
ชื่อกิจกรรม: บทบาทสมมติุของการใชแ้รงจงูใจภายในและภายนอกตนเอง 
วัตถุประสงค ์ 
 1. เพื่อให้เกิดการสร้างแรงจูงใจการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์จากภายในและ
ภายนอกตนเอง 
แนวความคิด 

การสรา้งแรงจูงใจการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนข์อง Maslow (1968) เป็นสิ่งที่กระตุน้ 
ใหน้ักศึกษาเลือกท าตามความตอ้งการของตนเองดว้ยความมุ่งมั่นจากภายใน ที่ตั้งใจกระท าต่อ
กิจกรรมต่างของตนเองในการใชเ้วลาว่าง และพบว่าแรงจูงใจจากภายนอกก็ส่งผลต่อพฤติกรรม
การใชเ้วลาว่างท าใหเ้กิดประโยชน ์ดว้ยการพัฒนาความสามารถแรงจูงใจทั้ง 2 รูปแบบนีท้  าให้
บรรลุเป้าหมายของการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนต์ามที่ตนเองตั้งความหวังไว ้ทัง้ทางตรงและ
ทางออ้ม 

ระยะเวลา 120 นาท ี
วิธีด าเนินงาน 

ขั้นเร่ิมต้น (20 นาที) 
     1. ผูว้ิจัยกล่าวทักทาย เพื่อเตรียมความพรอ้มของผูเ้ขา้รบัการอบรมก่อนน าเขา้สู่ขั้น

ด าเนินการ 
     2. ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอดว้ยวาจาเก่ียวกบัหวัขอ้ของกิจกรรมเมื่อปฏิบติัแลว้ผูว้ิจยัจะน าเขา้

สูแ่รงจงูใจของการใชเ้วลาว่างจะเกิดประโยชนอ์ย่างไรบา้ง 
     3. ใหส้มาชิกไดม้ีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้นหวัขอ้ดงักลา่วอย่างเต็มที่ 
ขั้นด าเนินการ (60 นาที) 
     1. ผู้วิจัยแบ่งกลุ่ม สมาชิกตามที่ได้แบ่งไว ้เป็น 3 กลุ่มเหมือนเดิม แจกกระดาษที่มี

ขอ้ความเขียนไวใ้หส้มาชิกในกลุ่มรว่มกนัแสดงใหเ้ป็นไปตามหวัขอ้ที่ก าหนด โดยกลุม่ที่ 1 ไดห้วัขอ้
แรงจูงใจที่มาจากภายในตนเอง ดว้ยการให้สมาชิกแสดงเป็น มาลี ที่มีความตัง้ใจจะอ่านหนังสือ
และทบทวนการเรียนเพื่อที่จะสอบเขา้ศึกษาต่อในสถาบนัที่ตนเองสนใจเพราะเหลือเวลานอ้ยมาก
แลว้แต่ตอนเองคิดว่ายงัเตรียมความพรอ้มไม่ไดอ้ย่างเต็มที่ตอนนี ้และเพื่อน ๆ ก็ไดม้าชวนออกไป
เที่ยวหา้งสรรพสินคา้เพื่อเป็นการผ่อนคลาย แต่มาลีก็ไม่อยากไปเพราะตนเองยงัอยากอ่านหนงัสือ
และลองท าขอ้สอบที่ไดม้าใหม่เพิ่มเติมอีก กลุ่มที่ 2 ไดห้ัวขอ้แรงจูงใจที่มาจากภายนอก ดว้ยการ
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ให้สมาชิกแสดงเป็น มานะ มีความตั้งใจจะอ่านหนังสือและทบทวนการเรียนเพื่อที่จะสอบเข้า
ศึกษาต่อในสถาบนัที่ตนเองสนใจ ต่อมาเพื่อนไดช้วนใหไ้ปดูโครงงานวิทยาศาสตรท์ี่จัดแสดงในที่
แห่งหนึ่งที่ไม่ไกลจากบา้นตนเองมากนักประกอบกับมานะสนใจเรื่องราวเก่ียวกับโครงการทาง
วิทยาศาสตรอ์ยู่แลว้จึงตอบตกลงไปกบัเพื่อนเพื่อศึกษาโครงการดงักล่าวเผื่อจะไดต่้อยอดความรู้
ของตนเองไดต่้อไป และกลุ่มที่ 3 ไดห้วัขอ้ขาดแรงจูงใจทัง้ภายในและภายนอก ดว้ยการให้สมาชิก
แสดงเป็น ปรีชา ตัง้ใจจะท าการบา้นวิชาคณิตศาสตร ์ตัง้แต่ต่ืนขึน้มาก็เบื่อ ๆ ไม่อยากจะท าอะไร
อยากนอนเลน่แกเ้บื่อ ๆ ไปก่อน ต่อมาเพื่อน ๆ ไดช้วนออกไปเดินชมนิทรรศการเก่ียวกบัอาชีพเสริม
ที่ตนเองชอบ แต่ปรีชาก็คิดอยู่นานและสดุทา้ยก็ตดัสินใจไม่ไปในท่ีสดุ 

ขั้นแสวงหาความรู้และสรุป (40 นาที) 
     1. ใหน้ักศึกษาร่วมกนัอภิปรายต่อสถานการณต่์าง ๆ ที่กลุ่มเพื่อนไดแ้สดงออกมาว่ามี

สาเหตมุาจากสิ่งใดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการกระท าของตวัแสดงในแต่ละเรื่อง และผูว้ิจัยได้
ท าการสอนหัวขอ้แรงจูงใจต่อการพัฒนาการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนจ์นจบจากนัน้เปิดโอกาส
ใหน้กัศึกษาไดส้อบถามจนไดข้อ้ยุติและสะทอ้นกลบัต่อพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์
ของตนเองดว้ยแรงจงูใจไดอ้ย่างไร 
ส่ือและอุปกรณ ์

1. ฟลิบชารท์,ปากกาเคมี 
2. กระดาษ เอ4 ,ดินสอ,ปากกาเคมีและสีต่าง ๆ 
3. คอมพิวเตอรก์ระเป๋าหิว้ 
4. แผ่นเนือ้หาและขอ้ความในการแสดงบทบาทสมมติุ 

การประเมินผล 
1.การสงัเกตการมีสว่นรว่มของสมาชิก 
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คร้ังที ่6 
วิธีการพัฒนาแรงจูงใจการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน ์

 
ชื่อกิจกรรม: วีดีทศันแ์ละใชต้วัแบบเรื่องเก่ียวกบัการใชแ้รงจงูใจภายในและภายนอกตนเอง 
วัตถุประสงค ์ 

1. เพื่อใหเ้กิดการสรา้งแรงจูงใจการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนจ์ากภายในและภายนอก
ตนเอง 
แนวความคิด 

1. การสร้างแรงจูงใจการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของ Maslow (1968) เป็นสิ่งที่
กระตุ้น ให้นักศึกษาเลือกท าตามความตอ้งการของตนเองด้วยความมุ่งมั่นจากภายใน  ที่ตั้งใจ
กระท าต่อกิจกรรมต่างของตนเองในการใชเ้วลาว่าง และพบว่าแรงจูงใจจากภายนอกก็ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการใชเ้วลาว่างท าใหเ้กิดประโยชน ์ดว้ยการพฒันาความสามารถแรงจูงใจทัง้ 2 รูปแบบ
นีท้  าใหบ้รรลเุปา้หมายของการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนต์ามที่ตนเองตัง้ความหวงัไว ้ทัง้ทางตรง
และทางออ้ม 

ระยะเวลา 120 นาท ี
วิธีด าเนินงาน 

ขั้นเร่ิมต้น (20 นาที) 
     1. ผูว้ิจัยกล่าวทักทาย เพื่อเตรียมความพรอ้มของผูเ้ขา้รบัการอบรมก่อนน าเขา้สู่ขั้น

ด าเนินการ 
     2. ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอดว้ยวาจาเก่ียวกบัหวัขอ้ของกิจกรรมเมื่อปฏิบติัแลว้ผูว้ิจยัจะน าเขา้

สูแ่รงจงูใจของการใชเ้วลาว่างจะเกิดประโยชนอ์ย่างไรบา้ง 
     3.ใหส้มาชิกไดม้ีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้นหวัขอ้ดงักลา่วอย่างเต็มที่ 
ขั้นด าเนินการ (60 นาที) 
     1. ผูว้ิจัยแบ่งกลุ่ม สมาชิกตามที่ไดแ้บ่งไว ้เป็น 3 กลุ่มเหมือนเดิม ใหท้ าการจดลงใน

สมดุไดอารี่ที่แจกสมาชิกในกลุ่มร่วมกันแสดงความเห็นกบัสิ่งต่าง ๆ ที่ไดพ้บ เมื่อไดช้มวีดีทัศนจ์น
จบผูว้ิจยัก็จะใหส้มาชิกแต่ละกลุม่รว่มกนัอธิบายว่าแต่ละคนไดเ้ห็นมมุมองอะไรที่เป็นประโยชนต่์อ
กิจกรรมนีแ้ละร่วมกนัน าเสนอใหส้มาชิกทัง้หมดไดร้บัทราบพรอ้มกนั ๆ จนครบทกุกลุม่จนไดข้อ้มลู
ครบถว้น ผูว้ิจัยไดเ้ขา้สู่กิจกรรมต่อไปดว้ยการเชิญนักศึกษา กศน. รุ่นพี่ที่มีความรูค้วามสามารถ
และประสบความส าเรจ็ในดา้นการเรียนและการใชช้ีวิตประจ าวนัมาพดูคยุกบันกัศกึษา 
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ขั้นแสวงหาความรู้และสรุป (40 นาที) 
     1. ใหน้กัศึกษาร่วมกนัอภิปรายต่อสถานการณต่์าง ๆ ที่กลุ่มเพื่อนไดแ้สดงออกมาว่ามี

สาเหตุมาจากสิ่งใดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการกระท าของตัวแสดงในแต่ละเรื่อง และให้
นกัศึกษาตอบค าถามที่ผูว้ิจยัไดส้อบถามเก่ียวกับเรื่องแรงจูงใจ (ตามเอกสารแนบทา้ย) แรงจูงใจ
คืออะไร 
ส่ือและอุปกรณ ์

1. ฟลิบชารท์,ปากกาเคมี 
2. กระดาษ เอ4, ดินสอ,ปากกาเคมีและสีต่าง ๆ 
3. คอมพิวเตอรก์ระเป๋าหิว้ 
4. เอกสารแรงจงูใจคืออะไร 

การประเมินผล 
1. การสงัเกตการมีสว่นรว่มของสมาชิก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          



  190 

คร้ังที ่7 
การสนับสนุนทางสังคมด้านการสนับสนุนจากครอบครัวและชุมชน 

 
ชื่อกิจกรรม: การเรียนรูสู้ก่ารปฏิบติัจรงิ 
วัตถุประสงค ์เพื่อใหผู้เ้ขา้รว่มโปรแกรม 

1. เพื่อให้ผู ้ร่วมวิจัยมีความรูเ้ก่ียวกับการใช้เวลาว่างด้านการสนับสนุนทางสังคมจาก
ครอบครวั และชมุชน 

2. เพื่อท าความเขา้ใจหลกัการเก่ียวกบัการเรียนรูสู้่การปฏิบติัจริงในการส่งเสรมิพฤติกรรม
การใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนด์ว้ยการสรา้งรายไดเ้สรมิ 
แนวความคิด 

Pilisuk (1982, p. 20) กล่าวว่า แรงสนับสนุนทางสงัคม หมายถึง ความสมัพันธ์ระหว่าง
คน ไม่เฉพาะแต่ความช่วยเหลือทางดา้นวตัถุ ความมั่นคง ทางอารมณเ์ท่านัน้ แต่ยงัรวมไปถึงการ
ที่บุคคลรูส้ึกว่าตนเองไดร้บัการยอมรบัเป็นส่วนหนึ่งของผูอ่ื้นดว้ย 2 แหล่งของแรงสนับสนุนทาง
สงัคม โดยปกติกลุ่มสังคม จัดแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได ้2 ประเภท คือ กลุ่มปฐมภูมิและ
กลุ่มทุติยภูมิ กลุ่มปฐมภูมิเป็นกลุ่มที่มีความสนิทสนมและมีสมัพันธภาพระหว่างสมาชิกเป็นการ
ส่วนตัวสงู กลุ่มนีไ้ดแ้ก่ ครอบครวั ญาติพี่นอ้งและเพื่อนบา้น ส่วนกลุ่มทุติยภูมิ เป็นกลุ่มสงัคมที่มี
ความสมัพันธ์ตามแผนและกฎเกณฑท์ี่วางไว ้มีอิทธิพลเป็นตัวก าหนดบรรทัดฐานของบุคคลใน
สงัคมกลุ่มนี ้ไดแ้ก่ เพื่อนร่วมงาน กลุ่มวิชาชีพ และกลุ่มสงัคมอ่ืนๆ ประเภทของแรงสนบัสนุนทาง
สังคมของเฮ้าส์ (House) (Israel, 1985, p. 66) ได้แบ่งประเภทของพฤติกรรมในการให้การ
สนบัสนนุทางสงัคม เป็น 4 ประเภท คือ 1) Emotional Support คือ การสนบัสนนุทางอารมณ ์เช่น 
การใหค้วามพอใจ การยอมรบันับถือ การแสดงถึงความห่วงใย  2) Appraisal Support คือ การ
สนบัสนุนดา้นการใหก้ารประเมินผล เช่น การใหข้อ้มลูป้อนกลบั (Feed Back) การเห็นพอ้งหรือให้
รบัรอง (Affirmation) ผลการปฏิบติั หรือการบอกใหท้ราบผลถึงผลดี ที่ผูร้บัไดป้ฏิบติัพฤติกรรมนัน้ 
3) Information Support คือ การให้การสนับสนุนทางดา้นขอ้มูลข่าวสาร เช่น การให้ค าแนะน า 
(Suggestion) การตักเตือน การให้ค าปรึกษา(Advice) และการให้ข่าวสารรูปแบบต่าง  ๆ  
4) Instrumental Support คือ การใหก้ารสนบัสนนุทางดา้นเครื่องมือ เช่น แรงงาน เงิน เวลา 
ระยะเวลา 120 นาท ี
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วิธีด าเนินงาน 
ขั้นด าเนินการ (80 นาที) 
     1. ผูว้ิจัยผูร้่วมวิจัยไดร้่วมกนัเรียนรูสู้่การปฏิบัติจริงดว้ยการหารายไดเ้สริม โดยผูว้ิจัย

ไดใ้หเ้งินทุนสนบัสนุนต่อการปฏิบติัจรงิของการหารายไดเ้สริม ใหน้กัศึกษานอกระบบแบ่งกลุ่มกนั
เป็น 2 กลุ่ม เพื่อสรา้งรายได้เสริมด้วยการขายสินค้าที่เป็นความต้องการของตลาดและวิธี การ
จ าหน่าย จนไดข้อ้สรุปออกมาว่า กลุ่มที่  1 ขายเจลแอลกอฮอลลา้งมือ กลุ่มที่ 2 ขายแกว้เยติ โดย
น าเสนอถึงวิธีการหาแหล่งผลิต ราคา คณุภาพ การจดัซือ้ ราคาจ าหน่าย วิธีการจ าหน่าย แลว้ให้
แต่ละกลุม่ไดน้ าเสนอเพื่อน ๆ ฟังในกระบวนการดงักลา่วพรอ้มใหเ้พื่อน ๆ ไดส้อบถามและน าเสนอ
ประเด็นต่างๆไดม้ีการเรียนรูร้ว่มกนั 

ขั้นแสวงหาความรู้ และสรุป (40 นาที) 
     1. ผูว้ิจยั ครู และผูร้่วมวิจยัไดท้ าแผนการด าเนินการเรียนรูสู้่การปฏิบติัจรงิดว้ยการหา

รายไดเ้สรมิ และท าการจดัจ าหน่ายภารในเวลา 8 วนั ตัง้แต่วนัที่ 8 -15 มีนาคม 2563  
ส่ือและอุปกรณ ์

1. กระดาษ ปากกา  
2. สมารท์โฟน ในการหาขอ้มลู สินคา้ 
3. เงินทนุสนบัสนนุกลุม่ละ 4,000 บาท 

การประเมินผล 
1.การสงัเกตการมีสว่นรว่มของสมาชิก 
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คร้ังที ่8 
การสนับสนุนทางสังคมด้านการสนับสนุนจากครอบครัวและชุมชน 

 
ชื่อกิจกรรม: วีดีทศันแ์ละใชต้วัแบบเรื่องเก่ียวกับการการสนบัสนุนทางสงัคมดา้นครอบครวั และ
ชมุชน 
วัตถุประสงค ์ 
  1. เพื่อใหผู้เ้ขา้รว่มวิจยัไดม้ีความรูด้า้นการสนบัสนนุทางสงัคมจากครอบครวั และชมุชน 

2. ท าความเขา้ใจหลกัการการไดร้บัการสนบัสนุนทางสงัคมต่อการส่งเสริมพฤติกรรมการ
ใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนข์องนกัศกึษาและผูอ่ื้น 
แนวความคิด 

Pilisuk (1982, p. 20) กล่าวว่า แรงสนับสนุนทางสงัคม หมายถึง ความสมัพันธ์ระหว่าง
คน ไม่เฉพาะแต่ความช่วยเหลือทางดา้นวตัถุ ความมั่นคง ทางอารมณเ์ท่านัน้ แต่ยงัรวมไปถึงการ
ที่บุคคลรูส้ึกว่าตนเองไดร้บัการยอมรบัเป็นส่วนหนึ่งของผูอ่ื้นดว้ย 2 แหล่งของแรงสนับสนุนทาง
สงัคม โดยปกติกลุ่มสังคม จัดแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได ้2 ประเภท คือ กลุ่มปฐมภูมิและ
กลุ่มทุติยภูมิ กลุ่มปฐมภูมิเป็นกลุ่มที่มีความสนิทสนมและมีสมัพันธภาพระหว่างสมาชิกเป็นการ
ส่วนตัวสงู กลุ่มนีไ้ดแ้ก่ ครอบครวั ญาติพี่นอ้งและเพื่อนบา้น ส่วนกลุ่มทุติยภูมิ เป็นกลุ่มสงัคมที่มี
ความสมัพันธ์ตามแผนและกฎเกณฑท์ี่วางไว ้มีอิทธิพลเป็นตัวก าหนดบรรทัดฐานของบุคคลใน
สงัคมกลุ่มนี ้ไดแ้ก่ เพื่อนรว่มงาน กลุ่มวิชาชีพ และกลุ่มสงัคมอ่ืน ๆ ประเภทของแรงสนบัสนุนทาง
สังคมของเฮ้าส์ (House) (Israel, 1985, p. 66) ได้แบ่งประเภทของพฤติกรรมในการให้การ
สนบัสนนุทางสงัคม เป็น 4 ประเภท คือ 1) Emotional Support คือ การสนบัสนนุทางอารมณ ์เช่น 
การใหค้วามพอใจ การยอมรบันับถือ การแสดงถึงความห่วงใย  2) Appraisal Support คือ การ
สนบัสนุนดา้นการใหก้ารประเมินผล เช่น การใหข้อ้มลูป้อนกลบั (Feed Back) การเห็นพอ้งหรือให้
รบัรอง (Affirmation) ผลการปฏิบติั หรือการบอกใหท้ราบผลถึงผลดี ที่ผูร้บัไดป้ฏิบติัพฤติกรรมนัน้ 
3) Information Support คือ การให้การสนับสนุนทางดา้นขอ้มูลข่าวสาร เช่น การให้ค าแนะน า 
(Suggestion) การตักเตือน การให้ค าปรึกษา(Advice) และการให้ข่าวสารรูปแบบต่าง  ๆ  
4) Instrumental Support คือ การใหก้ารสนบัสนนุทางดา้นเครื่องมือ เช่น แรงงาน เงิน เวลา 
ระยะเวลา 80 นาท ี
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วิธีด าเนินงาน 
1. ผูว้ิจยัแบ่งกลุ่ม สมาชิกตามที่ไดแ้บ่งไว ้เป็น 3 กลุ่มเหมือนเดิม ใหท้ าการจดลงในสมุด

ไดอารี่ที่แจกสมาชิกในกลุ่มร่วมกันแสดงความเห็นกับสิ่งต่าง ๆ ที่ไดพ้บ เมื่อไดช้มวีดีทัศนเ์รื่องคู่
แฝด A กบั B และนอ้งคิม จนจบผูว้ิจัยก็จะใหส้มาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกนัอธิบายว่าแต่ละคนไดเ้ห็น
มมุมองอะไรที่เป็นประโยชนต่์อเก่ียวกบัการสนับสนุนทางสงัคมดา้นครอบครวัจากกิจกรรมนีแ้ละ
รว่มกนัน าเสนอใหส้มาชิกทัง้หมดไดร้บัทราบพรอ้มกนั ๆ จนครบทกุกลุม่ 

2. ผูว้ิจัยและผูช้่วยผูว้ิจัยไดท้ าการสอนในเรื่องของการสนับสนุนทางสงัคมคืออะไรและ
สง่ผลต่อตวันกัศกึษาและผูอ่ื้นไดอ้ย่างไร และสรุปการไดไ้ปเขา้ร่วมกิจกรรมการที่ทางผูบ้รหิารและ
ครูไดจ้ักกระบวนการเรียนรูร้่วมกันที่ศูนยก์ารเรียนรูชุ้มชนวัดสุวรรณ อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม 

ขั้นสรุป (40 นาที) 
  1. ใหน้กัศึกษาร่วมกนัสะทอ้นต่อสถานการณต่์างๆ ที่ไดเ้รียนและและน าไปปรบัใชใ้นการ
กระท าของตัวเองในแต่ละประเด็น และการน าไปใช้เพื่อประโยชนต่์อผูอ่ื้นและสังคมได้อย่างไร
ต่อไป 
ส่ือและอุปกรณ ์

1. ฟลิบชารท์,ปากกาเคมี 
2. กระดาษ เอ4 ,ดินสอ,ปากกาเคมีและสีต่าง ๆ 
3. คอมพิวเตอรก์ระเป๋าหิว้ 
4. เอกสารการสนบัสนนุทางสงัคมดา้นครอบครวั และสงัคมสง่ผลต่อความส าเรจ็เราได้

อย่างไร 
การประเมินผล 

1. การสงัเกตการมีสว่นรว่มของสมาชิก 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 

ภาพรวมของการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการใช้เวลาว่าง 
ให้เป็นประโยชนข์องนักศึกษานอกระบบ 
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ระยะก่อน การวิจัยเชิงปฏิบัติการผสานวิธี 
 

การสนทนากลุม่ ดว้ยเทคนิค A-I-C 2 ครัง้กบัผูบ้รหิารและครูเพื่อคา้หาสถานการณแ์ละสาเหตุ 
การใชเ้วลาว่าง รว่มกบัผูเ้ชี่ยวชาญ ดร.ยงยทุธ แสนประสิทธิ  ส านกังาน กศน. พทุธมณฑล 
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การสนทนากลุม่ ดว้ยเทคนิค A-I-C 2 ครัง้ กบันกัศกึษานอกระบบเพื่อคา้หาสถานการณ ์
และสาเหตกุารใชเ้วลาว่าง และท าแบบวดัการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ 
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ระยะการวิจัยเชิงปฏิบัติการผสานวิธี 
 

การท าแบบวดัการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์การรบัรูค้วามสามารถ แรงจงูใจ ใหค้วามรูเ้รื่อง 
การใชเ้วลาว่าง เริ่มวงรอบที่ 1 กิจกรรมที่  ดว้ยการสอนเก่ียวกบัประโยชนข์องการใชเ้วลาว่าง 
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กิจกรรที่ 2 การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง และกิจกรรมที่ 3 การสรา้งแรงจงูใจ 
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การสะทอ้นผลทัง้สองวงรอบกบัผูบ้ริหารและครู 
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กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมการเรียนรูสู้ก่ารลงมือปฏิบติั ดว้ยการไดร้บัการสนบัสนนุทางสงัคม 
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กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมการสรา้งรายไดเ้สรมิอย่างสรา้งสรรค ์ขายของออนไลน ์
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สมดุบนัทึกการเปลี่ยนแปลงของผูเ้ขา้รว่มการวิจยั 
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สมดุบนัทึกการเปลี่ยนแปลงของผูเ้ขา้รว่มการวิจยั 
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แบบประเมินการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนข์องนกัศกึษาที่ผูบ้รหิารและครูรว่มประเมิน 
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