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การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อหาความสมัพนัธร์ะหว่างแรงจูงใจกบัทศันคติในการใชเ้วลาว่าง

ของผูใ้ชศู้นยบ์ริการเยาวชนในสงักัดกรุงเทพมหานคร ประชากรที่ศึกษาจาก 13 ศูนยเ์ยาวชน จ านวน 400 คน 
เครื่องมือวิจัยมีค่าความสอดคลอ้งเชิงเนื ้อหาอยู่ระหว่าง 0.06–1.00 น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่ม
ตวัอย่างที่มีลกัษณะใกลเ้คียงกับกลุ่มตวัอย่างจริงจ านวน 30 คน เพื่อน าผลที่ไดไ้ปวิเคราะหค์ุณภาพเครื่องมือ 
โดยค่าความเชื่อมั่นมีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาอยู่ท่ี 0.80 วิเคราะหข์อ้มูลโดยหาค่าเฉล่ียรอ้ยละ, ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ทดสอบความแตกต่างรา่ยคู่ดว้ยวธีิ LSD, ทดสอบค่า(t-test), ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-
way Anova), และใชค้่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธแ์บบเพียรส์นั ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมดา้นแรงจูงใจใน
การใชเ้วลาว่างของผูใ้ชบ้รกิารศนูยเ์ยาวชนในสงักดักรุงเทพมหานครอยู่ในระดบัมากค่าเฉล่ีย 3.83 และแบ่งเป็น
แรงจูงใจรายดา้น ดา้นสงัคมอยู่ในระดับมากค่าเฉล่ีย 3.90 ดา้นความสามารถและความเชี่ยวชาญอยู่ในระดับ
มากค่าเฉล่ีย 3.87 ดา้นการหลีกเล่ียงส่ิงเรา้ทางลบอยู่ในระดับมากค่าเฉล่ีย 3.84 ดา้นปัญญาอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉล่ีย  3.75 และโดยภาพรวมด้านทัศนคติต่อการใช้เวลาว่างของผู้ใช้บริการศูนย์เยาวชนในสังกัด
กรุงเทพมหานครอยู่ในระดับเห็นดว้ยค่าเฉล่ีย 3.95 และแบ่งเป็นทัศนคติรายดา้น ดา้นความรูส้ึกอยู่ในระดับ
บ่อยครัง้ (เห็นดว้ย) ค่าเฉล่ีย 3.96 ดา้นพฤติกรรมอยู่ในระดบัเห็นดว้ย ค่าเฉล่ีย 3.95 ดา้นองคป์ระกอบทางองค์
ความรูอ้ยู่ในระดับเห็น ค่าเฉล่ีย 3.94 ผลการทดสอบความสัมพันธ์พบว่าผู้ใช้บริการศูนยเ์ยาวชนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร เพศชายและเพศหญิง มีทศันคติต่อการใชเ้วลาว่างโดยรวมไม่แตกต่างกนั และพบว่าแรงจูงใจ
ในการใชเ้วลาว่างโดยรวม มีความสมัพนัธท์างบวกกับทศันคติต่อการใชเ้วลาว่างโดยรวมอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .05 โดยมีความสมัพนัธก์นัในระดบัค่อนขา้งมาก (r = 0.74) 
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The objective of this research is to examine the relationship between motivation and 

attitude in the leisure behavior of participants at a youth center in Bangkok. The research population 
consisted of youth service users in 13 locations, a total of 400.The research instruments had a 
content consistency between 0.06-1.00. The questionnaire was tested with 30 samples with similar 
characteristics to the actual sample in order to analyze the validity and reliability of the tools.  The 
confidence interval for the coefficient alpha is 0.80. people and collected the questionnaires. The 
statistics used in the t-test included value and the data were analyzed using percentage, mean, 
standard deviation, an f-test, a dependent t-test LSD, One -Way ANOVA and the Pearson Product 
Correlation Coefficient. The results found the following: (1) motivation in using the leisure time at 
youth center service users in Bangkok at a high level, with an average of 3.83, and divided into each 
aspect of motivation. The social aspect was at a high level, a mean of 3.90, and ability and expertise 
at a high level, with a mean of 3.87; the avoidance of negative stimuli at a high level with a mean of 
3.84; intelligence was at a high level with an average of 3.75 and the overall regarding attitudes to 
the leisure of the participants at a Bangkok youth center at an agreed level of 3.95 and divided into 
the perceptions of each aspect. The aspect of feeling was at a high level (agreement) with a mean of 
3.96 in the behavior of the level of agreement with a mean of 3.95. In terms of the knowledge 
component, it had a mean of 3.94. The test results found that the relationship between motivation and 
attitude in leisure of the participants at Bangkok youth center. In terms of males and females, there 
was no difference in attitudes to leisure. It was found that the overall motivation for free time were 
positively correlated with attitudes towards leisure time in general with a statistical significance at a 
level of .05 at a relatively high level (r = 0.74) 
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บทที ่1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยที่มีความเจริญกา้วหนา้ เป็นศูนยก์ลาง

ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ทันสมัย  มีการเติบโตมากทางด้านการค้าการลงทุน การ
อตุสาหกรรม รวมไปถึงความพรอ้มของเทคโนโลยีและต่าง ๆ อีกมากมาย เป็นเหตุใหม้ีประชากร
ทั่วทุกภาคของประเทศพากันยา้ยเขา้มาอยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร ไม่ว่าจะเป็นการเขา้มาเพื่อ
ประกอบอาชีพ เพื่อศึกษาต่อ หรือแม้กระทั่งการเขา้มาเพื่อเริ่มตน้การใชช้ีวิตที่สะดวกสบายใน
ชุมชนเมือง การเขา้มาของประชากรจ านวนมากนี ้ ส่งผลโดยตรงต่อการเจริญเติบโตทางกายภาพ 
ท าใหก้รุงเทพมหานครมีประชากรอยู่รวมตวักนัอย่างหนาแน่น ดว้ยสาเหตเุหล่านีจ้ึงเป็นจุดเริ่มตน้
ของการเกิดปัญหาต่าง ๆ มากมายในสังคม ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความแออัด ปัญหาการใชช้ีวิต
ครอบครวั ปัญหาดา้นความเป็นอยู่ ปัญหาการใชย้าเสพติด ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ หรือจะ
เป็นปัญหาการก่ออาชญากรรมที่เราสามารถพบเห็นไดใ้นข่าวสาร และปัญหาอ่ืน ๆ อีกมากมายใน
สงัคม ซึ่งปัญหาเหลา่นีม้ีผลกระทบทางตรงในการพฒันาประเทศและคณุภาพชีวิตของคนในสงัคม
เป็นอย่างมาก 

ตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 80 ก าหนดใหร้ฐับาลสง่เสริม
สนบัสนนุและช่วยในการพฒันาระบบสขุภาพที่เนน้การสรา้งเสรมิสขุภาพอนัน าไปสู่ภาวะอนัยั่งยืน
ของผูค้นในสงัคม รวมทัง้จดัและสง่เสริมใหป้ระชาชนไดร้บับริการสาธารณะสขุที่มีมาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง โดยส่งเสริมใหเ้อกชนและชุมชนมีสว่นรว่มในการพฒันาสขุภาพชีวิตและ
สาธารณะสขุ ของประชาชนในชมุชน (ปิยราช ขอเหนี่ยวกลาง 2553) 

ในการนีเ้พื่อใหส้อดคลอ้งกับวัตถุประสงคใ์นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร ส านกัวฒันธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มี
สว่นส าคญัในการส่งเสริมการพฒันาคณุภาพชีวิต โดยมีการใหบ้ริการทางกีฬาและนนัทนาการแก่
ประชาชน ซึ่งทางหน่วยงานมีอ านาจหนา้ที่ในการอนุรกัษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ ฟ้ืนฟู และบ ารุงรกัษา
ศิลปวฒันธรรม เพื่อเป็นการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ และสรา้งการมองเห็นคณุค่าทางเอกลกัษณท์ี่
ดีของความเป็นไทย ผลกัดนัและสนบัสนนุการใหบ้ริการ การจดักิจกรรม ทัง้ดา้นการเลน่ดนตรี การ
เล่นกีฬา กิจกรรมหอ้งสมุด การพฒันาและส่งเสริมการท่องเที่ยว และยังเป็นสถานที่ในการเรียนรู้
ทางดา้นศิลปวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบ โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นส าคัญ 
และยังเนน้ดา้นการศึกษา วิเคราะห ์วิจัยปัญหาแนวทางการด าเนินงาน และการพัฒนาทางกีฬา 
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นนัทนาการ ศิลปะ และวฒันธรรม ส่งเสริมใหป้ระชาชนใชเ้วลาว่างใหเ้กิดประโยชน ์สนบัสนุนใหม้ี
การท ากิจกรรมร่วมกันและจัดสรรสถานที่เพื่อให้ผูค้นท ากิจกรรมในเวลาว่าง ไม่ว่าจะเป็นศูนย์
เยาวชน สวนสาธารณะ กรมพลศึกษา ที่กระจายอยู่ตามเขตต่าง ๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร ศูนย์
เยาวชนจึงเป็นสถานที่หนึ่งที่ส  านกัวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร จดัสรรขึน้
เพื่อใหเ้ป็นสถานที่ส่งเสริมการใชเ้วลาว่างใหเ้กิดประโยชนด์ว้ยการออกก าลังกาย การเล่นกีฬา 
และการท ากิจกรรมนันทนาการได้ทั้งครอบครวั พรอ้มส่งเสริมการจัดกิจกรรมลานชีวิตใหม่ใน
วันหยุด การเขา้ค่ายพักแรมและทัศนะศึกษา ศูนยเ์ยาวชนจึงเป็นศูนยร์วมทางนันทนาการและ
ความสขุของครอบครวัอย่างแทจ้ริง มีการจดัสรรพืน้ที่เพื่อเป็นอาคารกิจกรรมและอาคารกีฬาในร่ม 
ซึ่งประกอบไปดว้ย หอ้งประชาสมัพันธ์ หอ้งศิลปหตัถกรรม หอ้งเรียนดนตรีสากล หอ้งเรียนดนตรี
ไทย หอ้งอเนกประสงค ์หอ้งเวท เทรนนิ่ง (Weight training) หอ้งมินิเธียเตอร ์(Mini theater) หอ้ง
กีฬาปิงปอง หอ้งเตน้ลีลาศ ในส่วนของอาคารกีฬาในร่ม ประกอบดว้ย สนามแบดมินตัน สระว่าย
น า้ โดยให้บริการฝึกสอนขั้นพืน้ฐาน ฝึกซอ้ม และบริการออกก าลังกาย ปัจจุบันมีศูนย์เยาวชน
ทัง้หมด 35 ในเขตกรุงเทพมหานคร (ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร 
2560) 

  ส  านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (2558); อริสรา เสยานนท ์(2560, น.90-91)  
ศนูยเ์ยาวชนกรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่ที่กรุงเทพมหานครจดัใหเ้พื่อเป็นสวสัดิการส าหรบัชาว
กรุงเทพฯ ในการเป็นศนูยก์ลางเพื่อการเรียนรูด้า้นกีฬาและนนัทนาการที่ไดม้าตรฐาน ทนัสมยั และ
สมาชิกทุกคนในครอบครวัสามารถท ากิจกรรมร่วมกนัไดอ้ย่างมีความสขุ เด็กและเยาวชนมี โอกาส
พัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรูน้อกระบบโรงเรียน เป็นการสรา้งโอกาสให้ผู้ใช้บริการได้
แลกเปลี่ยนความรู ้การแสดงออก เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์จากการใช้เวลาว่างในการ
พบปะและท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน ์ทัง้นีย้งัเป็นการเปิดกวา้งใหป้ระชาชนโดยไม่จ ากดัเพศและ
วยัเขา้มาใชบ้ริการและเรียนรูไ้ดต้ามอัธยาศัย การบริการของศูนยเ์ยาวชนยังสอดคลอ้งกับความ
ตอ้งการของคนกรุงเทพมหานคร ที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและยุคสมัย ท าใหป้ระชาชนมี
ความสุขภายใตส้ิ่งแวดลอ้มที่ดี ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 1 
(พ.ศ. 2556 - 2560) ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 6 มหานครเศรษฐกิจและการเรียนรู ้วิสยัทัศนใ์นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนกรุงเทพฯ ดว้ยกีฬา รวมทัง้สอดคลอ้งกับนโยบายของผูว้่าราชการ
กรุงเทพมหานครที่ส่งเสริมดา้นความสุขดว้ยความสนุกที่สรา้งสรรค ์โดยเพิ่มพืน้ที่ส  าหรบัเยาวชน
และประชานชนเพื่อสนบัสนนุการท ากิจกรรมที่มีประโยชน ์สง่เสริมใหป้ระชาชนมีความสมบูรณท์ัง้
ทางรา่งกาย จิตใจ อารมณ ์และสติปัญญา  
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ปัจจุบนัศนูยเ์ยาวชนกรุงเทพมหานครมีทัง้หมด 35 แห่ง แบ่งการดแูลรบัผิดชอบออกเป็น 
3 กลุ่มงานนันทนาการ คือ กลุ่มงานนันทนาการ 1 ดูแลรบัผิดชอบศนูยเ์ยาวชนทัง้สิน้ จ านวน 15 
ศูนย ์ไดแ้ก่ ศูนยเ์ยาวชนทวีวัฒนา ศูนยเ์ยาวชนบางแค (เรืองสอน) ศูนยเ์ยาวชนเกียกกาย ศูนย์
เยาวชนจตุจักร ศูนยเ์ยาวชนบางกอกใหญ่ ศูนยเ์ยาวชนวัดชัยพฤกษมาลา ศูนยเ์ยาวชนสะพาน
พระราม8 ศนูยเ์ยาวชนหลกัสี่ ศูนยเ์ยาวชนคลองเตย ศูนยเ์ยาวชนวดัโสมนสั ศนูยเ์ยาวชนเทเวศร ์
ศนูยเ์ยาวชนสวนออ้ย ศูนยเ์ยาวชนเตชะวณิช ศูนยเ์ยาวชนวัดฉัตรแกว้จงกลณี และศูนยเ์ยาวชน
วดัดอกไม ้กลุ่มงานนนัทนาการ 2 ดแูลรบัผิดชอบศูนยเ์ยาวชนทัง้สิน้ จ านวน 13 ศูนย ์ไดแ้ก่ ศนูย์
เยาวชนบางกะปิ ศูนย์เยาวชนสะพานสูง ศูนยเ์ยาวชนหนองจอก ศูนยเ์ยาวชนดอนเมือง ศูนย์
เยาวชนลมุพินี ศนูยเ์ยาวชนคลองสามวา ศนูยเ์ยาวชนคลองกุ่ม ศนูยเ์ยาวชนบ่อนไก่ ศนูยเ์ยาวชน
บางนา ศนูยเ์ยาวชนลาดกระบงั ศนูยเ์ยาวชนมีนบุรี ศนูยเ์ยาวชนบางเขน และศนูยเ์ยาวชนวดัธาตุ
ทอง กลุ่มงานนนัทนาการ 3 ดแูลรบัผิดชอบศนูยเ์ยาวชนทัง้สิน้ จ านวน 7 ศนูย ์ไดแ้ก่ ศนูยเ์ยาวชน
บางขุนเทียน ศนูยเ์ยาวชนจอมทอง ศนูยเ์ยาวชนทุ่งครุ ศนูยเ์ยาวชนสะพานพระราม9 ศนูยเ์ยาวชน
วัดเวฬุราชิณ ศูนย์เยาวชนอัมพวา และศูนย์เยาวชนวชิรเบญจทัศ เป็นสถานที่ที่มีอุปกรณ์ที่มี
คณุภาพและไดม้าตรฐาน รวบรวบรวมกิจกรรมที่หลากหลาย ทัง้ดา้นกีฬา ดนตรี และนนัทนาการ 
ที่เป็นสว่นหนึ่งของการพฒันาคณุภาพชีวิตของคนในเมืองหลวง  

ผูว้ิจยัจึงเห็นความส าคัญของการศึกษาความสมัพันธข์องแรงจูงใจกบัทศันคติในการท า
กิจกรรมในเวลาว่างของผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์ยาวชน เพื่อน าผลที่ไดไ้ปเป็นขอ้มูลและแนวทางในการ
พัฒนาส าหรบัผูบ้ริหารและผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับศูนยเ์ยาวชนในสังกัดเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในกรุงเทพมหานครใหใ้ชเ้วลาว่างใหเ้กิด
ประโยชน ์และช่วยลดปัญหาในสงัคมไดต่้อไปในอนาคต 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่ อศึกษาแรงจูงใจในการใช้เวลาว่างของผู้ใช้บริการศูนย์เยาวชน ในสังกัด

กรุงเทพมหานคร 
2. เพื่ อศึกษาทัศนคติในการใช้เวลาว่างของผู้ใช้บริการศูนย์เยาวชนในสังกัด

กรุงเทพมหานคร 
3. เพื่อศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างแรงจูงใจกบัทศันคติในการใชเ้วลาว่างของผูใ้ชบ้ริการ

ศนูยเ์ยาวชนในสงักดักรุงเทพมหานคร 
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ความส าคัญของการวิจัย 
การศกึษาวิจยัครัง้นี ้ท าใหท้ราบผลของความสมัพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจกบัทศันคติในการ

ใชเ้วลาว่างของผูใ้ชบ้รกิารศนูยเ์ยาวชน ในสงักดักรุงเทพมหานคร ทางศนูยเ์ยาวชน และผูเ้ก่ียวขอ้ง
สามารถน าขอ้มลูไปใชเ้ป็นแนวทางในการพัฒนาดา้นการบริการและอ่ืน ๆ ใหต้รงหรือสอดคลอ้ง
ตามความตอ้งการแก่ประชาชนที่เขา้มาใชบ้รกิารศนูยเ์ยาวชนต่อไป 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 

ประชากรที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้ไดแ้ก่ ประชาชนที่เข้ามาใชบ้ริการศูนย์เยาวชนใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้งเพศชายและเพศหญิงก าหนดเก็บข้อมูลศูนย์เยาวชนกลุ่มงาน
นนัทนาการ 2 ผูใ้ชบ้รกิารตลอดปีทัง้ดา้นนนัทนาการและกีฬา ทัง้สิน้จ านวน  3,645,351 คน (สถิติ
ผูใ้ชบ้รกิารดา้นกีฬา นนัทนาการ กิจกรรมพืน้ฐาน พฒันาทกัษะ, 2562) 

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้คือ ประชาชนที่เขา้ใชบ้ริการศูนยเ์ยาวชน ในเขต

กรุงเทพมหานคร จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 384 คน โดยเทียบตารางก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
ของเครจซี่และมอรแ์กน (Krejcie and Morgan, 1970, pp.118-119) ไดก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 384 
คน เพื่อใหไ้ดก้ลุ่มขอ้มลูที่สมบูรณ ์ผูว้ิจยัใชก้ลุ่มตวัอย่างเพิ่มเป็น จ านวน 400 คน ซึ่งไดม้าโดยการ
สุม่กลุม่ตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) 

ตัวแปรทีศ่ึกษา 
ตัวแป รอิส ระ  ได้แก่  ป ระชาชนที่ เข้าม าใช้บ ริก ารศูน ย์ เยาวชน ในสังกั ด

กรุงเทพมหานคร 
1. ปัจจยัสว่นบคุคล 

1.1 เพศ  
1.2 อาย ุ

2. แรงจงูใจการเขา้ใชบ้รกิารศนูยเ์ยาวชนในสงักดักรุงเทพมหานคร 
2.1 แรงจงูใจทางปัญญาหรือการใชค้วามรู ้
2.2 แรงจงูใจทางสงัคม     
2.3 แรงจงูใจทางดา้นความสามารถ และความเชี่ยวชาญ 
2.4 แรงจงูใจในการกระตุน้การหลีกเลี่ยง 

ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ทศันคติในการเขา้ใชบ้รกิารศนูยเ์ยาวชนในสงักดักรุงเทพมหานคร 
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 นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. แรงจูงใจ หมายถึง แรงกระตุ้นในตัวบุคคลที่ส่งเสริมให้เกิดความตอ้งการในการท า

กิจกรรมการใชเ้วลาว่างใด ๆ ใหบ้รรลเุปา้หมายที่ตัง้ไว ้แบ่งออกเป็น 4 ดา้น คือ 
1.1 แรงจูงใจทางปัญญาหรือการใชค้วามรู ้เป็นแรงจูงใจที่ส่งเสรมิให้เกิดจินตนาการ

ด้านการเรียนรูส้ิ่งรอบตัวโดยการค้นหาความรูใ้นมุมมองใหม่ ๆ เป็นการสรา้งให้ตนเองได้มี
ความคิดสรา้งสรรค์ มีไอเดียที่ดีอยู่เสมอ ทั้งนี ้เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการในการท า
กิจกรรมการใชเ้วลาว่างใด ๆ ใหบ้รรลตุามเปา้หมายที่ตัง้ไว ้

1.2 แรงจูงในทางสงัคม เป็นแรงจูงใจในการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีกบัผูอ่ื้น โดยการ
สรา้งปฏิสัมพันธ์กับผูค้นใหม่ ๆ ที่พบเจอ เรียนรูก้ารเขา้สังคมเพื่อเป็นการแสดงถึงความรูแ้ละ
ทกัษะทางกายภาพใหผู้อ่ื้นไดเ้ห็น เป็นการรบัรูถ้ึงความรูส้กึพิเศษและสามารถสรา้งความเคารพซึ่ง
กนัและกนัไดเ้ป็นอย่างด ี

1.3 แรงจูงใจทางด้านความสามารถและความเชี่ยวชาญ เป็นแรงจูงใจที่แสดงถึง
ทักษะความสามารถ การพัฒนาทักษะทางกายภาพ เพื่อกระตุน้ความสามารถที่ร่างกายมีความ
ช านาญอยู่แลว้ใหม้ีความคล่องแคล่ว คล่องตวั ท าใหร้่างกายมีความแข็งแรง มีหุ่นที่ดี ทัง้นีย้งัเป็น
การทา้ทายความสามารถของรา่งกายและจิตใจในการท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่างใด ๆ  

1.4 แรงจูงใจในการกระตุน้การหลีกเลี่ยง แรงจูงใจนีเ้ป็นแรงจูงใจที่หลีกเลี่ยงการท า
กิจกรรมการใชเ้วลาว่างใด ๆ เนื่องจากไม่ไดม้ีการเตรียมการไวก้่อน ร่างกายตอ้งการพกัผ่อนอย่าง
เต็มที่ เป็นการผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ บางกลุ่มคนมักชอบอยู่คนเดียวท ากิจกรรมและอ่ืน ๆ 
ไดโ้ดยล าพงั ท าใหใ้ชช้ีวิตชา้ลงหลีกเลี่ยงความเรง่รีบและวุ่นวายในวนัธรรมดา 

2. ทศันคติ หมายถึง ความเชื่อความรูส้ึกของบุคคลที่เกิดขึน้ต่อสิ่งต่าง ๆ จากการเรียนรู ้
เลียนแบบ หรืออาจจะเกิดขึน้จะแรงขบัแรงเสริม ไม่ได้เกิดขึน้โดยก าเนิดหรือเกิดขึน้ตามพนัธุกรรม 
สามารถปรบัเปลี่ยนไดต้ามสถานการณท์ี่พบหรือไดย้ินจากแหล่งขอ้มลูที่เชื่อถือได ้แบ่งออกเป็น 3 
ดา้น คือ  

2.1 ทัศนคติดา้นองคป์ระกอบทางองคค์วามรู ้เป็นการส่งเสริมการท ากิจกรรมการใช้
เวลาว่างใด ๆ ที่สนับสนุนการใชเ้วลาว่างที่ชาญฉลาดทั้งต่อตนเองและสังคม สามารถเพิ่มการ
ติดต่อสื่อสารและสรา้งสมัพนัธอ์นัดีระหว่างบุคคลหนึ่งสู่บุคคลหนึ่ง ถือเป็นการพฒันาตนเองไม่ว่า
จะเป็นในเรื่องของสุขภาพ การสรา้งพลงั สรา้งความสขุใหต้นเอง ทัง้นีผู้ค้นต่างก็ตอ้งมีเวลาที่เป็น
เวลาว่างในการท ากิจกรรมใด ๆ เพื่อใหเ้กิดความผ่อนคลายในการใชช้ีวิตประจ าวนั ดงันัน้กิจกรรม
การใชเ้วลาว่างจึงถือว่าเป็นสิ่งส าคญัในการด าเนินชีวิตของคนในสงัคม 
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2.2 ทศันคติดา้นความรูส้ึก เป็นความรูส้ึกหลงัจากไดเ้ขา้รว่มกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง
แลว้ท าใหรู้ส้ึกว่าชื่นชอบ เวลาในการท ากิจกรรมจะผ่านไปเร็วมาก ผูเ้ขา้ร่วมมีความเป็นตัวของ
ตวัเอง เป็นการสรา้งประสบการณท์ี่มีความสุขสดชื่นและสรา้งความพึงพอใจ ท าใหเ้กิดความรูส้ึก
ไม่สญูเปลา่หลงัจากการท ากิจกรรม โดยใหค้วามส าคญักบักิจกรรมการใชเ้วลาว่างและใหเ้วลากบั
การใชเ้วลาว่างอย่างเหมาะสม 

2.3 ทศันคติดา้นพฤติกรรม เป็นการการบ่งชีพ้ฤติกรรมการใชเ้วลาว่างของบุคคล ซึ่ง
จะมีลกัษณะที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการใหเ้วลากบัการใชเ้วลาว่างอย่างเต็มที่เป็นประจ าอยู่เดิม
แลว้ หรือกลุ่มคนที่มีปัจจัยอ่ืน ๆ เขา้มาเก่ียวขอ้ง เช่น ส่วนของค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้หากตอ้งการท า
กิจกรรมการใชเ้วลาว่างที่หลากหลายกว่า การพัฒนากิจกรรมใหม้ีความน่าสนใจท าใหค้นมีความ
ตอ้งการในการเขา้ร่วม และส่วนของเวลาว่างที่สามารถเขา้มาใชก้ิจกรรมการใชเ้วลาว่างได ้บาง
กลุ่มคนใชเ้วลาว่างในการท ากิจกรรมถึงแมง้านจะยุ่งมากก็ตาม บางคนลงทุนในการซือ้อุปกรณ์
เพื่อใชใ้นการท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่าง โดยยงัมีบางส่วนที่ตอ้งการใหม้ีการจดัสรรพืน้ที่ในการท า
กิจกรรมการใชเ้วลาว่างเพื่อเป็นการพฒันาคนในชมุชนใหม้ีสขุภาพอนามยัที่ดียิ่งขึน้ 

3. การใช้เวลาว่าง หมายถึง กิจกรรมที่ท าในเวลาที่ว่างเวน้จากการปฏิบัติหน้าที่และ
สามารถท ากิจกรรมที่สนใจอื่นได ้เช่นการออกก าลงักาย รอ้งเพลง เตน้ร  า วาดรูปเป็นตน้  

4. ศนูยเ์ยาวชนในสงักดัเขตกรุงเทพมหานคร หมายถึง สถานใหบ้รกิารทางดา้นกีฬาและ
นนัทนาการบริการแก่ประชาชน ส่งเสริมการใชก้ิจกรรมเวลาว่างใหเ้กิดประโยชน ์กระจายอยู่ตาม
เขตต่าง ๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร แบ่งการดูแลรบัผิดชอบเป็น 3 กลุ่มงานนันทนาการ คือ กลุ่มงาน
นันทนาการ 1 ดูแลรบัผิดชอบศูนยเ์ยาวชนทั้งสิน้ จ านวน 15 ศูนย ์ไดแ้ก่ ศูนยเ์ยาวชนทวีวัฒนา 
ศนูยเ์ยาวชนบางแค (เรืองสอน) ศนูยเ์ยาวชนเกียกกาย ศนูยเ์ยาวชนจตจุกัร ศนูยเ์ยาวชนบางกอก
ใหญ่ ศูนยเ์ยาวชนวัดชัยพฤกษมาลา ศูนย์เยาวชนสะพานพระราม8 ศูนย์เยาวชนหลักสี่ ศูนย์
เยาวชนคลองเตย ศนูยเ์ยาวชนวดัโสมนสั ศนูยเ์ยาวชนเทเวศร ์ศนูยเ์ยาวชนสวนออ้ย ศนูยเ์ยาวชน
เตชะวณิช ศูนยเ์ยาวชนวัดฉัตรแก้วจงกลณี และศูนยเ์ยาวชนวัดดอกไม ้กลุ่มงานนันทนาการ 2 
ดูแลรบัผิดชอบศูนย์เยาวชนทั้งสิน้ จ านวน 13 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์เยาวชนบางกะปิ ศูนยเ์ยาวชน
สะพานสงู ศนูยเ์ยาวชนหนองจอก ศนูยเ์ยาวชนดอนเมือง ศนูยเ์ยาวชนลมุพินี ศนูยเ์ยาวชนคลอง
สามวา ศูนยเ์ยาวชนคลองกุ่ม ศูนยเ์ยาวชนบ่อนไก่ ศูนยเ์ยาวชนบางนา ศูนยเ์ยาวชนลาดกระบัง 
ศนูยเ์ยาวชนมีนบุรี ศนูยเ์ยาวชนบางเขน และศนูยเ์ยาวชนวดัธาตทุอง กลุม่งานนนัทนาการ 3 ดแูล
รบัผิดชอบศูนย์เยาวชนทั้งสิน้ จ านวน 7 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน ศูนย์เยาวชน
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จอมทอง ศนูยเ์ยาวชนทุ่งครุ ศนูยเ์ยาวชนสะพานพระราม9 ศนูยเ์ยาวชนวดัเวฬรุาชิณ ศนูยเ์ยาวชน
อมัพวา และศนูยเ์ยาวชนวชิรเบญจทศั 

5. ผู้ใช้บริการ หมายถึง ผู้ที่ เข้ามาใช้บริการตามที่ ผู ้ให้บริการจัดสรรขึ ้น  โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อตอบสนองความตอ้งการของตน ส าหรบังานวิจยันีห้มายถึงประชาชนที่เ ขา้มาใช้
บริการศนูยเ์ยาวชนในสงักัดกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจัยจ ากัดกลุ่มงานศูนยพ์ัฒนาเยาวชน 2 ทัง้เพศ
ชายและเพศหญิง 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
            ตัวแปรต้น        ตัวแปรตาม 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าถามการวิจัย  
ความสมัพนัธร์ะหว่างแรงจูงใจกบัทศันคติในการใชเ้วลาว่างของผูใ้ชบ้ริการศนูยเ์ยาวชน

ในสงักดักรุงเทพมหานคร เป็นอย่างไร  

 

 

ทัศนคติในการใช้เวลาว่างของ
ผู้ใช้บริการศูนยเ์ยาวชน 

 

• ดา้นองคป์ระกอบทางองคค์วามรู ้

• ดา้นความรูส้ึก 

• ดา้นพฤติกรรม 
 

 

J.G.Beard & M.G. Ragheb (1983) 

 

 

ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร ์

• เพศ 

• อายุ 

แรงจูงใจ 

• แรงจงูใจทางปัญญาหรือการใช้
ความรู ้

• แรงจงูใจทางสงัคม  

• แรงจงูใจทางดา้นความสามารถ 
และความเชี่ยวชาญ 

• แรงจงูใจดา้นการหลีกเลี่ยงสิ่ง
เรา้ทางลบ 

J.G.Beard & M.G. Ragheb (1983) 



 

บทที ่2 
ทบทวนวรรณกรรม 

ผูว้ิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งเพื่อน ามาสนับสนุนแนวทางการศึกษา
คน้ควา้  เรียงล าดบัดงันี ้

1. ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัแรงจงูใจ 
1.1 ความหมายของแรงจงูใจ 
1.2 ความส าคญัและประโยชนข์องแรงจงูใจ 
1.3 ประเภทของแรงจงูใจ 
1.4 องคป์ระกอบที่มีผลต่อแรงจงูใจ 
1.5 ทฤษฎีแรงแรงจงูใจ 

2. ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัทศันคติ 
2.1 ความหมายของทศันคติ 
2.2 องคป์ระกอบของทศันคติ 
2.3 พฒันาและการเปลี่ยนแปลงทศันคติ 
2.4 ทฤษฎีทศันคติ 

3. แนวคิดเก่ียวกบัการใชเ้วลาว่าง 
3.1 ความหมายของการใชเ้วลาว่าง 
3.2 ลกัษณะของการใชเ้วลาว่าง 
3.3 ประเภทของการใชเ้วลาว่าง 
3.4 ประโยชนแ์ละคณุค่าของการใชเ้วลาว่าง 

4. เอกสารที่เก่ียวกบัศนูยเ์ยาวชนกรุงเทพมหานคร 
4.1 ศนูยเ์ยาวชนกรุงเทพมหานคร 
4.2 วตัถปุระสงคใ์นการจดัตัง้ศนูยเ์ยาวชนกรุงเทพมหานคร 

5. งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
5.1 งานวิจยัในประเทศต่างประเทศ 
5.2 งานวิจยัในประเทศ 
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ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจ 
ความหมายของแรงจูงใจ 

ค าว่า “แรงจงูใจ” (Motivation) มีผูใ้หค้วามหมายและนิยามไวห้ลายท่านดงันี ้
นภวรรณ คณานุรกัษ์ (2556, น.46) กล่าวว่าแรงจูงใจคือแรงขบัภายในตวับุคคล

หรือบังคับใหเ้กิดการกระท าตามแรงขับนัน้ ๆ ซึ่งแรงขับเกิดจากความกดดันที่มีผลมาจากความ
จ าเป็นที่ไม่ไดร้บัการตอบสนอง โดยปกติแลว้บุคคลจะพยายามต่อสูก้บัความรูส้ึกนึกคิดและจิตใต้
ส  านึกเพื่อลดความกดดนัผ่านพฤติกรรมที่เคยกระท ามาก่อน หนา้ที่ที่ช่วยเติมเต็มความจ าเป็นและ
ช่วยปลดปล่อยความกดดนัที่เกิดขึน้กบัความรูส้กึของตนเอง ซึ่งบุคคลจะมีการเลือกเป้าหมายและ
รูปแบบของการกระท าเพื่อที่จะบรรลเุป้าหมายของตนเองไดน้ั้นมีผลมาจากการคิดและการเรียนรู้
ของบคุคลนัน้ ๆ 

เดโช  สวนานนท ์(2510, น.176) กล่าวว่าการจูงใจคือพฤติกรรมที่ถูกกระตุน้โดย
แรงขบัของแต่ละบุคคลมีแนวมุ่งไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างใดอย่างหนึ่งและร่างกายอาจจะสม
ประสงคใ์นความปรารถนาอนัเกิดจากแรงขบันัน้ ๆ ได ้

Ornstein A.C. (1998, pp.454-455) กล่าวว่าแรงจูงใจหมายถึงสภาวะที่เป็นแรง
กระตุน้ใหอิ้นทรียแ์สดงพฤติกรรมโดยไดร้บัอิทธิพลจากความจ าเป็น ความปรารถนาหรือความ
ตอ้งการซึ่งมีพลงัและผลกัดนัใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมออกไปเพื่อตอบสนองความตอ้งการจ าเป็น
เหลา่นัน้ 

Anita E. Woolfolk (1995, p.130) ได้ให้ความหมายของการจูงใจว่าการจูงใจ
เป็นภาวะภายในของบคุคลที่ถกูกระตุน้ใหก้ระท าพฤติกรรมอย่างมีทิศทางและต่อเนื่อง 

Michael Domjan (1996, p.199) อธิบายว่าการจูงใจเป็นสภาวะในการกระตุน้
พฤติกรรมการแสดงออกหรือกระตุน้การท ากิจกรรมของบุคคลนัน้ ๆ  โดยบุคคลมีความจงใจในการ
กระท าพฤติกรรมนัน้เพื่อใหบ้รรลเุปา้หมายที่ตอ้งการ 

Lovell (1980, p.109) ไดน้ิยามความหมายของแรงจูงใจ ว่าเป็นกระบวนการชัก
น าและโนม้นา้วใหบ้คุคลไดเ้กิดความพยายามที่จะสนองความตอ้งการบางอย่างใหส้  าเรจ็ลลุ่วง 

ความส าคัญและประโยชนข์องแรงจูงใจ 
สมบัติ กาญจนกิจ และ สมหญิง จันทรุไทย (2542, น.98) ไดก้ล่าวไวว้่าแรงจูงใจมี

บทบาทส าคัญทัง้ในกลุ่มเล่นกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและในกลุ่มเด็กและเยาวชนไดพ้ฒันาสขุภาพ
และสมรรถภาพตั้งแต่วัยเยาว์จักได้เป็นทรัพยากรก าลังส าคัญของชาติต่อไป แรงจูงใจจึง
เปรียบเสมือนกระแสแห่งความสนใจเยาวชนและบุคคลไดม้ีความตอ้งการที่จะเล่นกีฬาหรือใฝ่หา
ความส าเรจ็ 
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อรสิรา เสยานนท ์(2560, น.88-89) กลา่วว่าการจงูใจมีความส าคญัดงันี ้
1. การจูงใจช่วยเพิ่มพลังในการท างานใหบุ้คคลพลังเป็นแรงขับเคลื่อนที่ส  าคัญต่อ

การกระท าหรือพฤติกรรมของมนุษยใ์นการท าสิ่งใด ๆ ถา้องคก์รหรือหน่วยงานรูจ้กัสรา้งแรงจูงใจ
ใหเ้กิดขึน้กบัพนกังานหรือผูเ้ขา้รว่มย่อมท าใหส้ิ่งนัน้ประสบผลส าเรจ็ 

2. การจูงใจช่วยเพิ่มความพยายามในการท างานให้บุคคลความพยายามท าให้
บุคคลมีความมานะคิดหาวิธีการน าความรูค้วามสามารถและประสบการณ์ของตนมาใชใ้หเ้ป็น
ประโยชนต่์องานใหม้ากที่สดุ 

3. การจูงใจช่วยท าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท างานของบุคคล ก่อใหเ้กิด
การคน้พบช่องทางการด าเนินงานที่ดีกว่า แรงจูงใจนัน้จะช่วยใหก้ารท างานของคนในองคก์รบรรลุ
ถึงจดุเปา้หมายที่ตัง้ไว ้

4. แรงจูงใจช่วยเสริมสรา้งคุณค่าของความเป็นคนที่สมบูรณ์ให้บุคคลบุคคลที่มี
แรงจงูใจในการด าเนินชีวิตจะเป็นบคุคลที่มีความมุ่งมั่นก่อใหเ้กิดความเจรญิและความกา้วหนา้จดั
ว่าบคุคลผูน้ัน้มีจรรยาบรรณในการใชช้ีวิต 

ประเภทของแรงจูงใจ 
สมบัติ กาญจนกิจ และ สมหญิง จันทรุไทย (2542 , น.101-102) ได้กล่าวไว้ว่า 

นักจิตวิทยาไดใ้ชห้ลักเกณฑต่์าง ๆ ในการจ าแนกประเภทของแรงจูงใจ วิธีการหนึ่งคือแบ่งออก
ตามพืน้ฐานของการเกิดแรงจงูใจ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 

1. แรงจูงใจขัน้ปฐมภูมิ (Primary Motives) เป็นแรงจงูใจที่มีพืน้ฐานทางดา้นร่างกาย
ติดตวัมาแต่ก าเนิดไม่ใช่เป็นการเรียนรูห้รือประสบการณ ์

2. แรงจูงใจขัน้ทติุยภูมิ (Secondary Motives) เป็นแรงจงูใจที่มีพืน้ฐานมาจากสงัคม
และการเรียนรูห้รือประสบการณ ์

นกัจิตวิทยาบางกลุม่มีความเห็นว่า วิธีการแบ่งแรงจงูใจตามพืน้ฐานของการเกิดแรงจงูใจ
นั้น ยังไม่สามารถแบ่งให้ครอบคลุมแรงจูงใจทุกชนิดได้ นักจิตวิทยากลุ่มนีคื้อซิงเกอร ์(citing 
Singer, 1982) ฟอสเตอร ์(Foster, 1975) จึงแบ่งแรงจงูใจออกเป็น 3 ประเภทดว้ยกนัคือ 

1. แรงจูงใจทางดา้นรา่งกาย (Physiological Motives) เป็นแรงจงูใจที่ติดตวัมาตัง้แต่
ก าเนิด ซึ่งแรงจูงใจดังกล่าวเกิดจากความตอ้งการทางด้านร่างกาย เช่น ความหิว ความกระหาย 
ความรูส้กึรอ้น ความรูส้กึหนาว เป็นตน้ 

2. แรงจูงใจทั่วไปที่ไม่ใช่การเรียนรู ้(Unlearned General Motives) เป็นแรงจูงใจที่
ไม่ไดเ้กิดขึน้จากการเรียนรู ้และไม่ไดเ้กิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลงดา้นรา่งกาย เช่น ความตอ้งการที่
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จะเคลื่อนไหว หรือตอ้งการที่จะกระท ากิจกรรมต่าง ๆ ความตอ้งการอยากรูอ้ยากเห็น การตอ้งการ
ความรกั ความอบอุ่น เป็นตน้ 

3. แรงจูงใจทางดา้นสังคม (Social Motives) เป็นแรงจูงใจที่ เกิดขึน้จากการเรียนรู้
การรบัรู ้โดยไม่ไดติ้ดตวัมาแต่ก าเนิด เกิดขึน้จากการที่บคุคลไปสมัผสักบัสิ่งแวดลอ้ม 

นอกจากนี ้ยังมีนักจิตวิทยาบางกลุ่ม ได้จัดประเภทของแรงจูงใจออกตามหลักการ
แสดงออกของพฤติกรรมไดเ้ป็น 2 ประเภท (Taylor and Luthan, 1959) 

1. แรงจงูใจภายใน (Intrinsic Motives) หมายถึง แรงจงูใจที่เกิดจากการกระตุน้อย่าง
ใดอย่างหนึ่งที่ เกิดขึน้ภายในตัวเอง โดยไม่มีสาเหตุภายนอกเข้ามาเก่ียวข้อง ในการกีฬาเป็น
แรงจงูใจในการเลน่เพื่อสนองความตอ้งการของตวัเอง แรงจงูใจภายในมีความส าคญัและมีค่ามาก
ส าหรบันกักีฬาแต่ละคนที่จะท าใหป้ระสบความส าเรจ็ในการฝึกซอ้มหรือเลน่กีฬา 

2. แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motives) หมายถึง แรงจูงใจที่เกิดจากแรงผลักดัน
ภายนอกหรือสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวนักกีฬา เช่น เงินทอง รางวัล ชื่อเสียง เป็นต้น 
แรงจงูใจชนิดนีเ้กิดจากแรงผลกัดนัของสงัคมเป็นตวักระตุน้ ท าใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมเพื่อสนอง
ความตอ้งการของสงัคม 

อรสิรา เสยานนท ์(2560, น.90-91) ไดใ้หค้วามหมายของประเภทของแรงจงูใจไวด้งันี ้
1. แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) แรงจูงใจเป็นสิ่งที่ผลักดันจากภายในตัว

บุคคล ซึ่งอาจจะเป็นเจตคติ ความคิด ความสนใจ ความตั้งใจ การมองเห็นคุณค่า ความพอใจ 
ความตอ้งการ เป็นตน้ ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหลา่นีม้ีอิทธิพลต่อพฤติกรรม 

2. แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) แรงจูงใจภายนอกเป็นสิ่งที่ สร้าง
แรงผลักดันภายนอกตัวบุคคลเพื่อกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม อาจจะเป็นการได้รับของรางวัล 
เกียรติยศชื่อเสียง ค าชื่นชม หรือการยกย่อง แรงจงูใจนีม้กัไม่เป็นแรงจงูใจที่ไม่ถาวร เพราะบคุคลที่
ไดร้บัแรงจูงใจภายนอกนี ้จะแสดงพฤติกรรมเพื่อตอบสนองสิ่งจูงใจที่ตนจะไดร้บัเท่านัน้ เช่น ถ้า
พนกังานหายอดขายใหก้บับรษิัททวัรไ์ดต้ามเปา้หมายที่ตัง้ไว ้พนกังานจะไดร้บัโบนสัเพิ่ม   

ธีระชน  พลโยธา (2560, น.112-114) ไดใ้หค้วามหมายประเภทแรงจูงใจทางสังคมว่า 
คนเรามีความตอ้งการทางจิตวิทยามากนอ้ยต่างกัน สาเหตุเกิดจากประสบการณ์การเรียนรูข้อง
บุคคลในสงัคมที่เขาเจริญเติบโตขึน้มา การไดร้บัการอบรมสั่งสอนจากทางบา้น โรงเรียน การเห็น
แบบอย่างแลว้เลียนแบบ เป็นตน้ นอกจากนี ้ยงัเกิดความตอ้งการหรืออิทธิพลของกลุ่มหรือสงัคม
นัน้ ๆ ก็เป็นได ้เมื่อเกิดการขาด ก็จะมีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรม แรงจูงใจทางสงัคมมีหลาย
ประการเช่น 
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แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ์ 
ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2544) ไดใ้หค้วามหมายของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ หมายถึง 

ความมมุานะ บากบั่น ฝ่าฟันอปุสรรค เพื่อท าความดีและท างานอย่างขยนัขนัแข็ง ตามเป้าหมายที่
วางไว ้

บุคคลท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ์สูง จะเป็นผูรู้จ้กัสรา้งแรงจูงใจใหต้นเองท าสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งที่ตนเองตอ้งการอย่างสม ่าเสมอ โดยการกระตุ้นใหต้นเองมีความพยายาม วิริยะอุตสาหะ 
สามารถตรากตร าท างาน ฟันฝ่าสถานการณ์ที่เป็นอุปสรรค มุ่งสู่เป้าหมายอย่างมีพลัง มีความ
ตั้งใจมั่น เพื่อน าตนเองไปสู่ความส าเร็จ บุคคลท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จะท างานเพื่อจะประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หรือให้ได้อะไรที่ ดียิ่งขึน้ไปอีกเพื่อความสุขของตนเอง 
ลกัษณะของคนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ์สงู เช่น ตัง้จุดมุ่งหมายหรือตัง้ระดับความคาดหวงัไวส้งูท า
อะไรมีแผนงาน มีความมานะบากบั่น พยายามเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ พยายามไปให้ถึง
จดุมุ่งหมายท่ีตนเองไดว้างไว ้

คนเรามีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ์สงู – ต ่า มาก – นอ้ย แตกต่างกนัไป อาจมีสาเหตจุาก
การท่ีมีบิดามารดาหรือผู้เลีย้งดูมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง ท าให้มีแบบอย่างท่ีดีให้ลูกพยายาม
เลียนแบบ นอกจากนีย้งัคาดหวงัใหล้กูประสบความส าเร็จสงู โดยตัง้มาตรฐานในเรื่องต่าง ๆ ไวส้งู
อีกดว้ย มีการสนับสนุนส่งเสริมใหก้ าลงัใจและควบคมุบา้งเป็นบางครัง้ เพื่อใหเ้ด็กไดท้ าสิ่งต่าง  ๆ 
ได้ดีตามมาตรฐานที่ตั้งไว ้วิธีการเลีย้งดู บรรยากาศในบา้นเป็นแบบประชาธิปไตย ยอมรบัเด็ก 
ฝึกหัดเด็กใหรู้จ้ักช่วยเหลือตัวเองไดต้ั้งแต่เล็ก ตามวัย ตามความพรอ้ม และใหก้ารเสริมแรง ใน
รูปแบบของค าชม ความสนใจ ความใส่ใจ เวลาที่เด็กท าอะไรส าเรจ็แมจ้ะเล็กนอ้ยก็ตาม ท าใหเ้ด็ก
เกิดความภาคภมูิใจ มีก าลงัใจ เป็นแรงจงูใจที่อยากจะท าอะไรใหส้  าเรจ็ต่อไปอีก  

แรงจงูใจใฝ่สมัพนัธ ์
ผูม้ีแรงจูงใจใฝ่สมัพันธจ์ะมีลกัษณะส าคญัคือ เมื่อท าสิ่งใดเป้าหมายก็เพื่อไดร้บัการ

ยอมรบัจากกลุ่ม ไม่มีความทะเยอทะยาน มีความเกรงใจสูง ไม่กล้าแสดงออก หลีกเลี่ยงการ
โตแ้ยง้ มักจะคลอ้ยตามผูอ่ื้น ผูท้ี่มีแรงจูงใจใฝ่สมัพันธม์ักจะเป็นผู้ที่โอบออ้มอารี เป็นที่รกัของคน
รอบข้าง มีความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน ซึ่งเมื่อศึกษาจากลักษณะครอบครวัแล้วผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่
สมัพันธ์มักจะมีครอบครวัที่อบอุ่น บรรยากาศในบา้นจะไม่มีเรื่องของการแข่งขัน ผูป้กครองไม่มี
ลกัษณะข่มขู่ พี่นอ้งมีความรกัและความสามคัคีกนัเป็นอย่างดี 
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แรงจงูใจใฝ่อ านาจ                
ผูม้ีแรงจงูใจใฝ่อ านาจจะมีลกัษณะส าคญัคือ ชอบที่จะมีอ านาจเหนือผูอ่ื้น ซึ่งในบาง

ทีอาจจะแสดงออกมาในลกัษณะของความกา้วรา้ว มกัจะต่อตา้นสงัคม แสวงหาชื่อเสียง ชอบเป็น
ผูน้  าทั้งในด้านการท างาน ด้านร่างกาย และอุปสรรคต่าง ๆ ส าหรบัผูท้ี่มีแรงจูงใจใฝ่อ านาจนั้น 
พบว่า ผูท้ี่มีแรงจูงใจนีโ้ดยส่วนใหญ่มกัจะพฒันามาจากความรูส้ึกว่าตนเองขาดในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่
ตอ้งการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็แลว้แต่ แลว้ส่งผลท าใหเ้กิดความรูส้ึกว่าตนเองมีปมดอ้ย จากนัน้จึง
พยายามสรา้งปมเด่นขึน้มาเพื่อชดเชยกบัสิ่งที่ตนเองขาด 

แรงจงูใจใฝ่กา้วรา้ว 
ผูท้ี่มีแรงจูงใจใฝ่กา้วรา้วจะมีลักษณะส าคัญคือ มักจะยึดถือเอาความคิดเห็นหรือ

ความส าคัญของตนเองเป็นใหญ่ ชอบกระท ารุนแรงกับผูอ่ื้น ทั้งการท ารา้ยทางร่างกายหรือทาง
ค าพดู ผูท้ี่มีลกัษณะแรงจงูใจแบบนีม้กัเป็นผูท้ี่ไดร้บัการดแูลแบบเขม้งวดมากจนเกินไป ซึ่งบางครัง้
พ่อแม่อาจจะใชว้ิธีการลงโทษที่รุนแรงเกินไป ส่งผลใหเ้ด็กหาทางระบายออกกบัผูอ่ื้น หรืออาจจะ
เนื่องจากการเลียนแบบบคุคลหรือจากสื่อต่าง ๆ เป็นตน้ 

แรงจงูใจใฝ่พึ่งพา 
ผูท้ี่มีแรงจูงใจใฝ่พึ่งพาจะมีลกัษณะส าคญัคือ ไม่มีความมั่นใจในตนเองไม่กลา้เสี่ยง 

ไม่กลา้ตดัสินใจในเรื่องต่าง ๆ ดว้ยตนเองมกัจะลงัเล ตอ้งการความช่วยเหลือและก าลงัใจจากผูอ่ื้น
อยู่เสมอ สาเหตขุองการมีแรงจงูใจแบบนีเ้พราะการเลีย้งดทูี่ทะนถุนอมมากเกินไป ไม่เปิดโอกาสให้
เด็กไดช้่วยเหลือตนเอง มีการหา้มปรามแบบไม่มีเหตแุละผลประกอบ เป็นผลใหเ้ด็กขาดความกลา้ 
เกิดความหวาดเกรง ไม่เป็นตวัของตวัเอง และขาดความเชื่อมั่นในตนเอง 

จิราภรณ ์ตัง้กิตติภาภรณ ์(2556, น.146-147)  ใหค้วามหมายของประเภทของแรงจูงใจ
ไวด้งันี ้

1. แรงจูงใจปฐมภูมิ (Primary Motives) เป็นแรงจูงใจที่เกิดขึน้ตามธรรมชาติ มิได้
เกิดจากการเรียนรู ้แต่เกิดขึน้มาดว้ยวฒุิภาวะหรือสภาพรา่งกาย แรงจูงใจปฐมภมูิบางครัง้เรียกว่า
แรงขับ (Drive) หรือแรงจูงใจในด้านสรีระ (Physiological Motives) เป็นแรงจูงใจที่เกิดขึน้เพื่อ
สนองความตอ้งการของร่างกาย เป็นแรงจงูใจที่มีความส าคญัและจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต เช่นแรง
ขบัแห่งความหิว (Hunger Drive) แรงขบัแห่งความกระหาย (Thirst Drive) แรงขบัแห่งการหลีกหนี
ความเจ็บปวด (Pain Reduction Drive) ฯลฯ นอกจากนัน้ยงัมีแรงจูงใจอีก 2 ประเภทที่ถือว่าเป็น
แรงจูงใจปฐมภูมิ เช่นแรงจูงใจทางเพศ (Sex Motive) และแรงจูงใจแห่งความเป็นแม่ (Maternal 
Motive) ถึงแมว้่าแรงจงูใจ 2 ประเภทนีจ้ะไม่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต แต่จ าเป็นต่อการด ารงพนัธุ ์
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2. แรงจูงใจทุติยภูมิ (Secondary Motives, Psychosocial Motives) เป็นแรงจูงใจที่
เกิดจากการเรียนรู ้(Learned Motive) แรงจูงใจชนิดนีม้ีความส าคัญน้อยกว่าแรงจูงใจทางดา้น
สรีระ กล่าวคือ ถึงแมแ้รงจูงใจประเภทนีไ้ม่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต แต่ก็มีความส าคัญต่อทุกขส์ุข
ทางจิตใจและความสามารถในการปรบัตัวเขา้สังคม บางครัง้จึงเรียกว่า แรงจูงใจทางจิตสังคม 
(Psychosocial Motives) แรงจงูใจประเภทนีแ้บ่งออกเป็น 2 ประเภทย่อย คือ 

2.1 แรงจูงใจทางจิตใจ (Psychosocial Motives) ไดแ้ก่แรงจูงใจใฝ่ความรกัและ
ความเอาใจใส่จากบุคคลอ่ืน (Affection Motives) แรงจูงใจในการยอมรบั (Approval Motive) 
แรงจงูใจใฝ่ความมั่นคง (Security Motive) ฯลฯ 

2.2 แรงจูงใจทางสังคม (Social Motives) แรงจูงใจประเภทนีม้ีจุดเริ่มตน้ ส่วน
ใหญ่มาจากประสบการณ์ทางสังคมในอดีตของบุคคล และเป้าหมายของแรงจูงใจชนิดนี ้มี
ความสัมพันธ์กับการแสดงปฏิกิ ริยาของบุคคลอ่ืนที่ มี ต่อเรา เช่น  แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ 
(Achievement Motive) แรงจูงใจใฝ่สมัพนัธ ์(Affiliation Motive) รงจูงใจใฝ่พึ่งพา (Dependency 
Motive) แรงจงูใจใฝ่อ านาจ (Power Motive) ฯลฯ 

นอกจากนัน้แรงจงูใจยงัสามารถแบ่งโดยยดึหลกัปัจจยัจงูใจไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 
1.   แรงจงูใจภายใน (Intrinsic Motives) เป็นสภาวะที่บุคคลตอ้งการที่จะกระท าหรือ

เรียนรูบ้างสิ่งบางอย่างดว้ยตนเอง โดยไม่ตอ้งอาศยัการชกัจงูจากสิ่งเรา้ภายนอก แต่เกิดจากปัจจยั
จูงใจภายในตัวบุคคล เช่น ความภูมิใจ ความสุขใจ ความรูส้ึกมีคุณค่าในตนเอง ความอ่ิมเอิบใจ 
ฯลฯ 

2.   แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motives) เป็นสภาวะที่บคุคลไดร้บัการกระตุน้จาก
สิ่งเรา้ภายนอก ท าใหม้องเห็นเปา้หมาย กระตุน้เรา้ใหบุ้คคลเกิดความตอ้งการและแสดงพฤติกรรม
ไปสูเ่ปา้หมาย ปัจจยัจงูใจจากภายนอก ไดแ้ก่ เงิน เหรียญตรา ปรญิญาบตัร ต าแหน่ง ฯลฯ 

องคป์ระกอบทีม่ีผลต่อแรงจูงใจ 
จิราภรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์ (2556, น.159-160) ไดก้ล่าวไวว้่า การสรา้งแรงจูงใจจะ

ประสบผลส าเรจ็ได ้ผูจ้งูใจจะตอ้งค านึงถึงองคป์ระกอบต่าง ๆ ดงันี ้
1. ลักษณะส่วนบุคคล (Personal Characteristics) เนื่องจากแต่ละคนจะมี

เอกลกัษณ์ประจ าตัวแตกต่างกันไป การสรา้งแรงจูงใจใหก้ับบุคคลนัน้จ าเป็นตอ้งค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบคุคลในดา้นต่าง ๆ ดงัต่อไปนี ้
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1.1 ความต้องการ (Needs) เป็นภาวการณ์ขาดสมดุลภายในร่างกายของ
บุคคล ซึ่งอาจจะเป็นทางกายหรือทางจิตใจก็ได้ ภาวะดังกล่าวจะท าใหบุ้คคลพยายามที่จะท า
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเพื่อใหร้า่งกายเกิดความสมดลุ 

1.2 ทัศนคติ (Attitude) เป็นความเชื่อและความรูส้ึกเชิงประมาณค่าของ
บคุคลที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ ซึ่งผ่านเขา้มาในประสบการณข์องบคุคล ความรูส้ึกเชิงประมาณค่านีเ้ป็นไป
ไดท้ัง้ทางบวกหรือลบ และมีผลท าใหบ้คุคลพรอ้มที่จะแสดงปฏิกิรยิาตอบโตอ้อกมา 

1.3 ค่านิยม (Value) ค่านิยมประจ าตัวบุคคลจะเป็นตัวจูงใจใหบุ้คคลเลือก
ท ากิจกรรม หรืออยากกระท ากิจกรรมต่าง ๆ แตกต่างกัน เช่น ค่านิยมเก่ียวกับการเลือกคู่ครอง 
ค่านิยมเก่ียวกบัการแต่งกาย ฯลฯ 

1.4 ความวิตกกังวล (Anxiety) ความวิตกกังวลจะมีผลต่อความสามารถ
ทางการเรียนรูก้ารกระท ากิจกรรมต่าง ๆ ดอ้ยกว่าคนอ่ืนที่มีความวิตกกังวลต ่า และคนที่ตกอยู่ใน
ภาวะวิตกกังวลจะถูกกระตุ้นเร้าได้ง่ายกว่าคนที่อยู่ในภาวะปกติ ความวิตกกังวลจึงเป็น
องคป์ระกอบส าคญัประการหนึ่งส  าหรบัการจงูใจ 

1.5 ความตัง้ใจ (Intention) ความตัง้ใจและแรงจูงใจมีความสมัพันธก์นั และ
มีเหตุผลต่อความส าเร็จของการท ากิจกรรม คนที่มีความตั้งใจสูงจะท าใหม้ีแรงจูงใจในการท า
กิจกรรมต่าง ๆ สงูกว่าคนที่มีความตัง้ใจต ่า 

2.  ภาวะแวดล้อมทางสังคม (Society) ได้แก่ สิ่งต่าง ๆ ทั้งที่เป็นรูปธรรมและ
นามธรรมที่มีอยู่ในสังคมนั้น ๆ เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ 
ศาสนา และวัฒนธรรมประจ าสงัคม รวมถึงสถาบันต่าง ๆ ทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของมนุษย ์สิ่งเหล่านีจ้ะส่งผลใหแ้ต่ละคนมีการพัฒนาเอกลกัษณ์ประจ าตัวที่แตกต่างกัน 
และมีผลต่อแรงจงูใจดว้ย 

3. สถานการณ์ ต่าง ๆ แต่ละสิ่งแวดล้อม (Situation) บรรยากาศในแต่ละ
สถานการณ์จะส่งผลให้เกิดแรงจูงใจแตกต่างกัน บางสถานการณ์สามารถท าให้บุคคลเกิด
ความรูส้ึกต่ืนเตน้ มีก าลงัใจในการท ากิจกรรม ในขณะที่บางสถานการณอ์าจท าใหเ้กิดความรูส้ึก
สบัสน มึนงง หดหู่ หรือหมดก าลังใจในการท ากิจกรรม การสรา้งบรรยากาศเพื่อให้ เกิดแรงจูงใจ
สามารถกระท าได ้3 ลกัษณะ คือ 

3.1 การแข่งขัน (Competition) เป็นการสรา้งบรรยากาศเพื่อให้บุคคลเกิด
ความรูส้กึตอ้งการเอาชนะ ท าตวัใหดี้ขึน้ หรือท าตวัใหเ้หนือกว่าคนอื่น การแข่งขนัมี 2 ลกัษณะ คือ 
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การแข่งขนักบัตนเองและการแข่งขนักบัผูอ่ื้น การสรา้งบรรยากาศของการแข่งขนัเป็นวิธีการกระตุน้
ใหบ้คุคลเกิดความกระตือรือรน้ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ไดดี้อีกวิธีหนึ่ง 

3.2 ความร่วมมือ (Collaboration) เป็นการสรา้งบรรยากาศเพื่อใหบุ้คลเกิด
ความผูกพัน ความสามคัคี ร่วมแรงร่วมใจในการท างาน บรรยากาศของการเกิดอารมณร์่วมนีจ้ะ
เป็นตวัจงูใจใหบ้คุคลเกิดความพรอ้มและเกิดก าลงัใจในการท างาน 

3.3 การตัง้เปา้หมาย (Goal Setting) การท างานใด ๆ ก็ตามถา้มีการวางแผน
ไวล้่วงหนา้ มีเป้าหมายที่ชดัเจน ย่อมเป็นการสรา้งแรงจงูใจใหบุ้คคลพยายามท าสิ่งต่าง ๆ ใหบ้รรลุ
เปา้หมายที่ตนคาดหวงัไว ้

4.  ลกัษณะของสิ่งจูงใจ (Characteristics of Motivation) เป็นการสรา้งหรือการ
สรรหาสิ่งเสริมแรง เพื่อจูงใจใหบุ้คคลเกิดพฤติกรรมตามตอ้งการมี 2 ลกัษณะ คือ การใหร้างวัล
และการลงโทษ 

กิ่งแก้ว ทรพัย์พระวงศ์ (2556 , น.167) องค์ประกอบที่ท าให้เกิดแรงจูงใจ คือ 1.
องคป์ระกอบดา้นชีวภาพ (Biological Factors) ไดแ้ก่ การท างานของร่างกาย เช่น ต่อมไรท้่อและ
ระบบประสาท โดยเฉพาะ Hypothalamus มีการวิจยัพบว่า มีบทบาทอย่างมากเก่ียวกบัแรงจูงใจ
พืน้ฐานต่าง ๆ เช่น ความตอ้งการอาหาร ความตอ้งการน า้ ความตอ้งการอณุหภูมิที่พอเหมาะ และ
ความตอ้งการทางเพศเป็นตน้ 2.องคป์ระกอบดา้นสญัชาตญาณ (Instinct Factors) เป็นสิ่งที่ติด
ตวัมนุษยม์าตัง้แต่เกิด มีในมนุษยท์ุกคน ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการทางกายภาพหรือการเรียนรู ้
แต่เป็นปฏิกิริยาที่รา่งกายตอ้งตอบสนองต่อสิ่งเรา้ เช่นอยากรูอ้ยากเห็น และอยากเคลื่อนไหวเป็น
ตน้ 3.องคป์ระกอบดา้นความคิด (Cognitive Factors) ดังไดก้ล่าวแลว้ว่ามนุษยต์อ้งมีความคิด 
เช่นคิดว่าก าลังท าอะไร จะท าอะไร เป็นตน้ การคิดมักจะสมัพันธ์กับการสมัผัสและความจ าหรือ
ประสบการณท์ี่รบัได ้ดงันัน้ แรงจูงใจที่จะท าสิ่งต่าง ๆ จึงเกิดขึน้จากการที่มนุษยม์ีความคิดนั่นเอง 
4.องคป์ระกอบดา้นการเรียนรู ้(Learning Factors) จากการที่มนุษยไ์ดเ้รียนรูส้ิ่งต่าง ๆ รอบตัวท า
ให้เกิดแรงจูงใจในรูปแบบต่าง ๆ ได้ ซึ่งเป็นผลจากสังคมที่อาศัยอยู่ เช่น แรงจูงใจที่จะประสบ
ความส าเรจ็ แรงจงูใจที่จะมีอ านาจ แรงจงูใจที่จะสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น 

ทฤษฎีแรงจูงใจ 
สมบัติ กาญจนกิจ และ สมหญิง จันทรุไทย (2542 , น.102-121) กล่าวว่ามีทฤษฎี

แรงจงูใจที่เก่ียวขอ้งกบัการเลน่กีฬาอยู่ 4 ทฤษฎี ดงัต่อไปนี ้
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1. แรงจงูใจภายในและแรงจงูใจแบบประเมิน 
แรงจูงใจภายในเป็นแรงจูงใจที่เกิดขึน้ภายในตนเองโดยไม่มีรางวัลหรือผล

จากสาเหตุภายนอกเข้ามาเก่ียวข้อง ในการกีฬาก็คือเป็นแรงจูงใจใจการเล่นกีฬาเพื่ อความ
สนุกสนาน และแรงจูงใจแบบประเมิน เป็นแรงจูงใจประเภทหนึ่งที่ เกิดจากภายใน ต้องการ
ความรูส้ึกว่ามีวามสามารถและเป็นผูก้  าหนดต่อสถานการณ์ องคป์ระกอบที่ส  าคัญคือความรูส้ึก
ควบคมุและประเมินขอ้มลู 

1.1 ความรูส้ึกควบคุม หมายถึง การใหแ้รงเสริมภายนอกอาจจะเปลี่ยน
แรงจงูใจ เมื่อมีคนเลน่กีฬาแบบมีแรงจงูใจภายในจะเลน่เพื่อความสนกุที่แทจ้ริง แรงจงูใจภายนอก
เป็นแรงที่ที่ท าใหเ้กิดการกระท าต่าง ๆ เพื่อสิ่งของ เงินรางวัล และชื่อเสียง ถา้เล่นกีฬาเพื่อรางวัล
หรือการแข่งขันอย่างเดียว แรงจูงใจภายในก็ไม่เกิดขึน้หรือไม่มีความส าคัญการประเมินข่าวสาร 
เป็นกระบวนการที่มีรางวัลหรือสิ่งเรา้ภายนอกซึ่งมีผลต่อแรงจูงใจภายใน องคป์ระกอบที่ส  าคัญ
ของการประเมินข่าวสารคือ การประเมินข่าวสารว่ารางวลัมีผลต่อการรบัรูว้่ามีความสามารถและ
เป็นตวัก าหนดการกระท าของตน 

2. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เป็นแรงขับหรือสิ่งเรา้ท่ีท าให้บุคคลมีความมุ่งมั่น
พยายามท่ีจะไปใหถึ้งเปา้หมาย แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ์มีทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งท่ีส าคญั 2 ทฤษฎีดงันี ้

2.1 ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของแมคเคลแลนด์และแอทคินสัน 
(McClelland & Atkinson) ไดอ้ธิบายว่า มนุษยม์ีความตอ้งการความส าเร็จอยู่ในระดับที่แตกต่าง
กนั ซึ่งมีปัจจยับ่งชีคื้อ ตวัความตอ้งการส าเรจ็ ซึ่งลกัษณะของผูท้ี่ประสบความส าเรจ็สงู ไดแ้ก่ 

2.1.1  มีความกลา้เสี่ยงพอประมาณ คนที่ประสบความส าเรจ็สงูตอ้ง
มีการกลา้เสี่ยงพอประมาณเพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนความส าเรจ็และโอกาสของความส าเร็จดว้ย 

2.1.2  มีขอ้มลูข่าวสารทนัต่อเหตกุารณ ์นอกจากจะมีความกลา้เสี่ยง
พอประมาณ บุคคลจะตอ้งเลือกหรือสรรหาขอ้มูลย้อนกลับทันต่อเหตุการณ์ทันทีทันใด เพื่อจะ
ประเมินค่าสิ่งที่ตนกระท าและพรอ้มที่จะแกไ้ขปรบัปรุงมุ่งสูค่วามส าเรจ็ 

2.1.3  การประสบความส าเร็จในงาน การที่บุ คคลจะประสบ
ความส าเร็จขัน้สงูสดุจะตอ้งมีประสบการณค์วามส าเรจ็ในงานหรือการแสดงออก มีความพงึพอใจ
และมีความตอ้งการในงานมากกว่าสินจา้ง รางวลั และค่าตอบแทน 

2.1.4   มีความหมกมุ่นในงาน บคุคลที่จะประสบความส าเร็จสงูย่อม
มีนิสยัที่หมกมุ่นกบังาน กล่าวคือเมื่อเริ่มตน้ท างานแลว้จะสานต่อจนกระทั่งส าเร็จไม่กระท าครึง่ ๆ 
กลาง ๆ 
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2.2 ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของฮารเ์ตอร ์(Harter’s Competence 
Motivation Theory) กล่าวว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เป็นแรงจูงใจท่ีได้จากความรู้สึกว่าตนมี
ความสามารถและท าอะไรที่ยากขึน้ได ้ก็ตอ้งการที่จะท าหรือฝึกอะไรที่ยากกว่า การสรา้งเสรมิการ
รบัรูว้่าตนมีความสามารถอาจจะกระท าไดด้งันี ้

2.2.1 การประสบผลส า เร็จ  นัก กีฬาควรถูก ฝึกให้มี การรับ รู ้
ความส าเรจ็ทัง้ในการฝึกซอ้มหรือการแข่งขนั ไม่ใช่การท าจนส าเรจ็ หรือแพช้นะ แต่ควรเนน้ที่ความ
พยายามที่จะกระท าเพื่อใหบ้รรลตุามจดุหมายที่ตัง้ไว ้และควรเป็นจดุหมายที่ยากขึน้และท าได ้

2.2.2 โดยใชค้ าพูดกระตุน้ เพื่อใหก้ าลงัใจเป็นการพดูเพื่อใหก้ าลงัใจ
ความเชื่อมั่น จากโคช้ เพื่อน และคนใกลช้ิดเป็นการใหผ้ลยอ้นกลบัไปในทางบวก ก่อนลงแข่งขัน
หรือขณะฝึกซอ้มทกัษะใหม่ ๆ 

2.2.3 โดยการใหส้งัเกตและเลียนแบบจากแม่แบบ โดยการใชบุ้คคล
ที่มีอายุ เพศ และระดบัความสามารถใกลเ้คียงกนัมาเป็นแม่แบบ เพื่อเปรียบเทียบและเห็นวิธีการ 
เพื่อเสรมิความมั่นใจที่จะท าการฝึกซอ้ม 

2.2.4 โดยการกระตุน้ทางอารมณ ์ในการเล่นใหไ้ดผ้ลสงูสดุนัน้ ควรมี
ระดับของแรงกระตุน้ที่พอเหมาะไม่ให้อยู่ในระดับสูงหรือต ่าเกินไป ดังนั้นการจัดปรบัระดับแรง
กระตุน้ เป็นสิ่งที่จะช่วยใหก้ารฝึกซอ้มและแข่งขนัไดผ้ลสงูสดุ 

3. ทฤษฎีการอา้งสาเหต ุเป็นการที่มนุษยห์าเหตผุลมาอธิบายการกระท าของ
ตน โดยพยายามหาเหตุของการกระท านัน้ ๆ ซึ่งมีผลเก่ียวขอ้งกับแรงจูงใจนั่นเอง ซึ่งประกอบไป
ด้วยองค์ประกอบภายในและองค์ประกอบภายนอกหรือทั้งสองอย่างในการที่จะอธิบาย
ความสามารถหรือความพยายาม เพื่อที่จะอธิบายถึงความตั้งใจหรือความมุ่งมั่น องคป์ระกอบ
ภายนอกคือ ความยากของงานหรือโชค องคป์ระกอบภายในคือ ความสามารถและความพยายาม 

4. ทฤษฎีการก าหนดเป้าหมาย มีกระบวนการและองคป์ระกอบหรือตวัแปรที่
มีอิทธิพลต่อการก าหนดเปา้หมายที่ดีหรือเหมาะสมไว ้3 ประการคือ 

4.1 ผลกระทบต่อการก าหนดเป้าหมายต่อทิศทาง ความเขม้ขน้ของงาน 
ความเพียรพยายาม และการพฒันากลยทุธใ์นการพฒันางานใหดี้ขึน้ 

4.2 องค์ประกอบทั้ง 4 ประการ มีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ระหว่าง
เปา้หมายและงาน 

4.3 องคป์ระกอบทางสถานการณ ์
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5. ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s hierarchy of 
Needs) (เทพประสิทธิ์ กลุธวชัวิชยั 2554, น.25-27) นกัจิตวิทยาผูต้ัง้ทฤษฎีความตอ้งการของมาส
โลว ์ซึ่งเป็นที่รูจ้กักนัอย่างกวา้งขวางไดล้  าดบัขัน้ (Hierarchy) ความตอ้งการของคนเราไว ้5 ล าดบั 

5.1 ความตอ้งการทางดา้นสรีระ เป็นความตอ้งการเบือ้งตน้เพื่อการอยู่
รอด เช่นความตอ้งการในเรื่องอาหาร น า้ด่ืม หรือความตอ้งการทางเพศ 

5.2 ความต้องการทางด้านความปลอดภัย ทันทีที่ร่างกายได้รับการ
ตอบสนอง ความต้องการความมั่นคงปลอดภัยก็จะเกิดขึน้ ความต้องการดังกล่าวเป็นเรื่องที่
เก่ียวกบัการปอ้งกนัใหเ้กิดความปลอดภยัจากอนัตรายต่าง ๆ ที่จะเกิดขึน้กบัรา่งกาย 

5.3 ความต้องการทางสังคม เมื่อความต้องการทางด้านร่างกายและ
ความมั่นคงปลอดภยัไดร้บัการตอบสนอง โดยความตอ้งการทางสงัคมจะเป็นสิ่งจงูใจต่อพฤติกรรม
ของคน ซึ่งโดยปกติมนุษย์มีความต้องการในอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเดิมอยู่แลว้ ซึ่งจะท าใหเ้ห็นว่า
ความตอ้งการทางดา้นนีจ้ะเป็นความตอ้งการในการอยู่ร่วมกนั มีการยอมรบัจากบุคคลอ่ืน และมี
ความรูส้กึว่าตนเองเป็นหน่ึงในกลุม่ทางสงัคมนัน้ 

5.4 ความตอ้งการที่จะมีชื่อเสียงหรือฐานะที่โดดเด่นหรือการไดร้บัการยก
ย่องสรรเสริญ  เป็นความต้องการระดับสูงเก่ียวกับความมั่นใจในตนเองในเรื่องของความรู้
ความสามารถ มีความตอ้งการที่จะใหผู้อ่ื้นยกย่องสรรเสริญและความตอ้งการในการตระหนกัถึง
ความส าคญัของตนเองหรือความตอ้งการทางดา้นสถานภาพ 

5.5 ความตอ้งการที่แทจ้ริงของตนเองหรือความตอ้งการสมหวังในชีวิต 
เป็นความตอ้งการในระดบัสงูสดุของชีวิตมนษุย ์เป็นความตอ้งการใหค้วามส าเรจ็ในทกุสิ่งทกุอย่าง
ตามความนึกคิดของตนเอง เมื่อบคุคลใดก็ตามไดพ้ิจารณาบทบาทในชีวิตของเขาแลว้ว่าจะด าเนิน
ไปอย่างไร เขาก็จะพยายามน าพาชีวิตของเขาเองใหไ้ปในทางที่ดีที่สดุตามที่เขาคาดหมายได ้

6. ทฤษฎี  ERG  (ERG Theory) (Clayton Alderfer, 1940 อ้างอิงในจิรา
ภรณ์  ตั้งกิตติภาภรณ์, 2556, น.156-157) กล่าวว่า ความตอ้งการมีอิทธิพลต่อการแสดงของ
มนษุย ์คลา้ยกบัมาสโลว ์แต่ไดย้่อความตอ้งการลงเหลือ 3 กลุม่ใหญ่ ดงัต่อไปนี ้

6.1 ความตอ้งการเพื่อการด ารงชีวิต เป็นความตอ้งการทางกายภาพและ
ความต้องการทางวัตถุที่ช่วยให้มนุษย์มีชีวิตอยู่รอดได้ เช่น อาหาร น า้ ที่อยู่อาศัย นอกจากนี ้ 
ค่าแรงงาน ความมั่นคง สวสัดิการ ความปลอดภยัก็จดัอยู่ในกลุม่นี ้



  20 

6.2 ความต้องการด้นความสัมพันธ์เป็นความต้องการที่รวมถึงความ
ตอ้งการทางสงัคม เช่น การไดร้บัการยอมรบัและรูส้กึมั่นคงปลอดภยัในการสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล 
การมีชื่อเสียง และการไดร้บัการยกย่องจากสงัคม 

6.3 ความตอ้งการดา้นความงอกงาม เป็นความตอ้งการทัง้หมดเก่ียวกับ
การพัฒนาตนเอง ความกา้วหนา้ในวิชาชีพ ความภาคภูมิใจในตนเอง ตลอดจนการเขา้ใจตนเอง 
และการใชศ้กัยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ 

7. ทฤษฎีความตอ้งการของเมอเรย ์(Henry murray อา้งอิงในกิ่งแกว้ ทรพัย์
พระวงศ ์2556, น.171-172) กล่าวว่า มนุษยม์ีพฤติกรรมต่าง ๆ เพราะแรงจูงใจอันเกิดจากความ
ตอ้งการพืน้ฐาน 28 ประการดงัต่อไปนี ้

7.1 Abasement หมายถึง ความตอ้งการยอมรบัผิดยอมรบัโทษ 
7.2 Achievement หมายถึง ความตอ้งการความส าเรจ็ 
7.3 Affiliation หมายถึง ความตอ้งการเป็นมิตรและสนิทสนมกบัผูอ่ื้น 
7.4 Aggression หมายถึง ความตอ้งการกา้วรา้วและท าลาย 
7.5 Autonomy หมายถึง ความตอ้งการอิสระ เป็นตวัของตวัเอง 
7.6 Acquisition หมายถึง ความตอ้งการสมบติัต่าง ๆ 
7.7 Avoidance of blame หมายถึง ความตอ้งการหลีกเลี่ยงจากการถูก

ต าหนิหรือการถกูลงโทษ 
7.8 Avoidance of Inferiority หมายถึง ความตอ้งกรหลีกเลี่ยงจากความ

อบัอายทัง้หลาย 
7.9 Counteraction หมายถึง ความตอ้งการเอาชนะอปุสรรคต่าง ๆ 
7.10 Construction หมายถึง ความตอ้งการจดัระบบ 
7.11 Conservation หมายถึง ความตอ้งการซ่อมแซมและรกัษาสิ่งต่าง ๆ 

ไว ้
7.12 Contrariness หมายถึง ความตอ้งการแตกต่างจากผูอ่ื้น 
7.13 Cognizance หมายถึง ความตอ้งการรูแ้ละเขา้ใจในสิ่งต่าง ๆ 
7.14 Defensiveness หมายถึง ความตอ้งการปกป้องตนเองจากการถูก

ต าหน ิ
7.15 Deference หมายถึง ความตอ้งการยอมรบันับถือหรือยกย่องผู้ที่

เหนือกว่า 
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7.16 Dominance หมายถึง ความต้องการมีอิทธิพลหรืออ านาจเหนือ
ผูอ่ื้น 

7.17 Exhibition หมายถึง ความตอ้งการสรา้งความประทบัใจแก่ผูอ่ื้น 
7.18 Exposition หมายถึง ความตอ้งการที่จะอธิบายหรือบรรยาย  
7.19 Inviolacy หมายถึง ความตอ้งการรกัษาชื่อสียงและศกัดิ์ศรีของตน 
7.20 Nurturance หมายถึง ความตอ้งการช่วยเหลือผูอ่ื้น 
7.21 Orderliness หมายถึง ความตอ้งการความเป็นระเบียบเรียบรอ้ย 
7.22 Play หมายถึง ความตอ้งการสนกุสนาน 
7.23 Rejection หมายถึง ความตอ้งการเพิกเฉยจากสิ่งทัง้ปวง 
7.24 Recognition หมายถึง ความตอ้งการเป็นที่ยอมรบันบัถือจากผูอ่ื้น 
7.25 Retention หมายถึง ความตอ้งการสะสมหรือหวงแหน 
7.26 Semblance หมายถึง ความต้องการที่จะเหมือนและเลียนแบบ

ผูอ่ื้น 
7.27 Succorance หมายถึง ความตอ้งการขอความช่วยเหลือและเห็นใจ

จากผูอ่ื้น 
7.28 Superiority หมายถึง ความตอ้งการเด่นกว่าผูอ่ื้น 

8. ทฤษฎีความตอ้งการความสขุสว่นตวั (Hedonistic Theory) (อบรม สินภิบาล
, ม.ป.ป. ) ใหค้วามหมายของทฤษฎีนีไ้วว้่า มนุษยท์ุกคนบนโลกใบนีล้ว้นแลว้แต่ตอ้งการความสุข 
จึงตอ้งแสวงหาความสุขเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตน การแสวงหาเหล่านีจ้ึงนับไดว้่าเป็น
การสรา้งแรงจูงใจหรือตัวกระตุ้นให้มนุษย์ทุกคนได้มีการเสาะหาหรือแสดงออกมาในหลาย ๆ 
รูปแบบต่างต่างกนัออกไปตามรายบคุคล 

จากทฤษฎีและแนวคิดแรงจูงใจดังกล่าว ผูว้ิจัยพอจะสรุปไดว้่า แรงจูงใจ หมายถึง แรง
กระตุน้ในตัวบุคคลที่ส่งเสริมใหเ้กิดความตอ้งการในการท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่างใด ๆ ใหบ้รรลุ
เป้าหมายที่ตัง้ไว ้แบ่งออกเป็น 4 ดา้น คือแรงจูงใจทางปัญญาหรือการใชค้วามรู ้เป็นแรงจูงใจที่
สง่เสริมใหเ้กิดจินตนาการดา้นการเรียนรูส้ิ่งรอบตวัโดยการคน้หาความรูใ้นมมุมองใหม่ ๆ เป็นการ
สรา้งให้ตนเองได้มีความคิดสรา้งสรรค ์มีไอเดียที่ดีอยู่เสมอ ทั้งนีเ้พื่อเป็นการตอบสนองความ
ตอ้งการในการท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่างใด ๆ ใหบ้รรลตุามเป้าหมายที่ตัง้ไว ้แรงจูงในทางสงัคม 
เป็นแรงจูงใจในการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีกบัผูอ่ื้น โดยการสรา้งปฏิสมัพันธก์บัผูค้นใหม่ ๆ ที่พบ
เจอ เรียนรูก้ารเขา้สงัคมเพื่อเป็นการแสดงถึงความรูแ้ละทกัษะทางกายภาพใหผู้อ่ื้นไดเ้ห็น เป็นการ
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รบัรูถ้ึงความรูส้กึพิเศษและสามารถสรา้งความเคารพซึ่งกนัและกนัไดเ้ป็นอย่างดี แรงจูงใจทางดา้น
ความสามารถและความเชี่ยวชาญ เป็นแรงจงูใจที่แสดงถึงทกัษะความสามารถ การพฒันาทกัษะ
ทางกายภาพ เพื่อกระตุน้ความสามารถที่ร่างกายมีความช านาญอยู่แลว้ให้มีความคล่องแคล่ว 
คล่องตวั ท าใหร้่างกายมีความแข็งแรง มีหุ่นที่ดี ทัง้นีย้งัเป็นการทา้ทายความสามารถของร่างกาย
และจิตใจในการท ากิจกรรมการใช้เวลาว่างใด ๆ ได้อย่างเต็มที่ และสุดท้ายแรงจูงใจดา้นการ
หลีกเลี ่ยงสิ ่งเรา้ทางลบ แรงจูงใจนี ้เป็นแรงจูงใจที่หลีกเลี่ยงการท ากิจกรรมการใช้เวลาว่าง 
เนื่องจากไม่ไดม้ีการเตรียมการไวก้่อน อีกทั้งร่างกายตอ้งการพักผ่อนอย่างเต็มที่ เป็นการผ่อน
คลายร่างกายและจิตใจใน บางกลุ่มคนมักชอบอยู่คนเดียวท ากิจกรรมและอ่ืน ๆ ไดโ้ดยล าพัง ท า
ใหม้ีการใชช้ีวิตที่ชา้ลงหลีกเลี่ยงความเรง่รีบและวุ่นวายในวนัธรรมดา สง่ผลใหเ้ห็นถึงขอ้เท็จจรงิใน
การไม่เขา้ร่วมกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง ว่าเกิดขึน้จากสาเหตุใด และมีแนวทางในการพัฒนาให้
ประชาชนหนัมาใหค้วามส าคญักบัการใชเ้วลาว่างไดอ้ย่างไรบา้ง 

ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ 
ความหมายของทัศนคติ 

ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2526, น.1) ทัศนคติเป็นความเชื่อความรูส้ึกของบุคคลที่มีต่อ
สิ่งต่าง ๆ เช่น บุคคล สิ่งของ การกระท าสถานการณ์และอ่ืน ๆ รวมทั้งท่าทีที่แสดงออก ที่บ่งถึง
สภาพจิตใจที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  

ศกัดิ ์สนุทรเสณี (2531, น.2) ใหค้วามหมายทศันคติไวว้่า เป็นความสลบัซบัซอ้นของ
ความรูส้กึ ความหยาบ ความกลวั ความเชื่อมั่น ความล าเอียง หรือการมีอคติของบคุคลในการที่จะ
สรา้งความพรอ้มที่จะกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามประสบการณข์องบคุคลนัน้ที่ไดร้บัมา 

รชัราวไล สว่างอรุณ (2556, น.11) กล่าวถึงทัศนคติ หมายถึง แนวทางที่เราคิดรูส้ึก 
หรือมีท่าทีที่จะกระท าต่อบางสิ่งบางอย่างในสิ่งแวดลอ้มรอบตวัเรา เป็นสิ่งที่เกิดจากการเรียนรูแ้ละ
พรอ้มที่จะตอบสนองต่อสิ่งนั้นในเชิงบวกและลบ ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและ
พฤติกรรม 

มณีวรรณ ฉัตรอุทัย (2551, น.71) ทัศนคติเป็นการประเมนของบุคคลที่มีต่อวัตถุ
สิ่งของ ผูค้น และเหตกุารณ ์ในลกัษณะว่าเป็นที่พอใจหรือไม่พอใจ เป็นถอ้ยแถลงที่แสดงใหท้ราบ
ถึงความรูส้กึของบคุคลนัน้ที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ 

วฒันา ศรีสตัยว์าจา (2534, น.24-25) กล่าวว่าทัศนคติมีความสมบูรณ์ทั้งทางดา้น
ความรูห้รือความเชื่อ ความรูส้กึ และแนวโนม้ที่จะกระท าพฤติกรรม เป็นปรากฏการณท์ี่ไม่สามารถ
สงัเกตไดโ้ดยตรง แต่สามารถหยั่งไดจ้ากการกระท า 
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 สงวน สทุธิเลิศอรุณ (2543, น.79) ทัศนคติ หรือที่ผูเ้ขียนอา้งถึง เจตคติ หมายถึง
ความรูส้กึหรือท่าทีของบคุคลที่มีต่อบคุคล วสัด ุสถาบนั สถานการณต่์าง ๆ 
  คมกริช  ฤทธิ์กล้า (2559) ทัศนคติ หมายถึง ความรูส้ึกนึกคิด สภาพทางด้าน
จิตใจ ของบุคคลนัน้ ๆ หรือจะเป็นความคิดเห็นของบุคคลซึ่งจะใชป้ระเมินสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ในที่นีอ้าจ
กล่าวได้ว่าเป็นตัวบุคคล กลุ่มคน สภาพภาวะแวดล้อม หรือเหตุการณ์ด้านต่าง ๆ สิ่งเหล่านี ้
ก่อใหเ้กิดความรูส้ึกทางดา้นอารมณ์ในบุคคลว่าชอบหรือไม่ชอบ และมีทิศทางที่จะตอบสนองต่อ
สิ่งนัน้ อาจมีความเป็นไปไดท้ัง้ในดา้นการสนบัสนนุหรือการต่อตา้น  

องคป์ระกอบของทัศนคติ 
ศกัดิ์ สนุทรเสณี (2531, น.4-7) ทศันคติเป็นระบบที่มีความมั่นคงอนัหนึ่ง ประกอบไป

ดว้ยองคป์ระกอบ 3 ประการ คือ 
1. องคป์ระกอบทางดา้นความรู ้(Cognitive Component) เป็นเรื่องของการรูข้อง

บคุคลในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อาจเป็นการรบัรูเ้ก่ียวกบัวตัถสุิ่งของ บุคคล หรือเหตกุารณต่์าง ๆ ว่ารูส้ิ่ง
ต่าง ๆ ดงักล่าวนัน้ไดอ้ย่างไร รูใ้นทางที่ดีหรือทางที่ไม่ดี เป็นเชิงบวกหรือเชิงลบ ซึ่งสิ่งที่รบัรูม้านัน้
จะก่อใหเ้กิดเป็นทศันคติขึน้ ถา้เรารบัรูใ้นทางที่ดีเราก็จะมีทัศนคติต่อสิ่งนัน้ในทางที่ดี และถา้รบัรู ้
ในทางที่ไม่ดี เราก็จะมีทศันคติที่ไม่ดีต่อสิ่งเหลา่นัน้ดว้ย 

2. องคป์ระกอบทางดา้นความรูส้ึก (Effective Component) เป็นองคป์ระกอบ
ทางด้านอารมณ์ความรูส้ึก ซึ่งถูกกระตุ้นขึน้มาจากการรูน้ั้น เมื่อเราเกิดการรูส้ิ่งใดสิ่งหนึ่ ง จะ
สามารถเกิดความรูส้ึกในทางดีหรือไม่ดี ถ้าเรารูส้ึกต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดในทางที่ไม่ดี เราก็จะไม่ชอบ
หรือไม่พอใจในสิ่งนั้น ซึ่งความรู้สึกที่ว่านี ้จะท าให้เกิดเป็นทัศนคติขึน้ในทางใดทางหนึ่ง คือ
ความชอบหรือไม่ชอบ ความรูส้กึนีเ้มื่อเกิดขึน้แลว้จะเปลี่ยนแปลงไดย้ากมาก 

3. องคป์ระกอบทางดา้นแนวโน้มในเชิงพฤติกรรมหรือการกระท า (Behavioral 
Component) จะเป็นความพร้อมที่สนองตอบต่อสิ่งนั้น ๆ ในทางใดทางหนึ่ง คือพร้อมที่จะ
สนบัสนนุสง่เสรมิ ช่วยเหลือ หรือขดัขวางท าลายต่อตา้นเป็นตน้ 

โดยทั่วไปแลว้ ทัศนคติมีคุณสมบัติมากมายหลายอย่างถา้เรามองทัศนคติในแง่มุมของ
มิติต่าง ๆ จะแบ่งได ้7 ประการคือ 

1. ดา้นความเขม้ขน้ คือมีลักษณะต่าง ๆ ของทัศนคติเขา้มาร่วมดว้ยท าใหเ้กิด
ความเข้มข้น โดยส่วนใหญ่จะมีสิ่งอ่ืน ๆ เข้ามาเก่ียวข้อง เช่น ความมั่นใจ ความส าคัญของ
จดุมุ่งหมายที่มีต่อวตัถปุระสงคข์องทศันคติ 
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2. ดา้นขนาดหรือปริมาณ คืออตัราความชอบหรือไม่ชอบ ว่ามีรุนแรงเพียงใด คือ
ชอบมาก ชอบนอ้ยหรือไม่ชอบเลย 

3. ดา้นความเด่น คือความพรอ้มที่จะแสดงทศันคติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
4. ดา้นความเป็นแกนส าคญัของชีวิต ทศันคติบางอย่างมีสถานภาพที่สงูมากการ

ที่บุคคลมองโลก มองชีวิต จะใช้ทัศนคตินี ้เป็นหลักในการมอง ทัศคติที่ว่านีเ้ป็นส่วนหนึ่งของ
ความคิดรวบยอดของบุคคล 

5. ด้านมิติทั้งสามขององค์ประกอบทัศนคติ  คือด้านความรูค้วามเข้าใจ ดา้น
ความรูส้ึก และดา้นการกระท า การมองทัศนคติทัง้สามดา้นนีเ้ป็นการมองในดา้นความเชื่อความ
คิดเห็นในความรูส้กึและในดา้นการกระท าหรือพฤติกรรมการแสดงออกนั่นเอง 

6. ด้านจิตส านึกตามมิตินี ้ทัศนคติจะถูกมองว่าเป็นสิ่งที่อยู่ในสภาพจิตส านึก
หรือจิตไรส้  านึก หรืออยู่ในส านึกเพียงบางสว่นหรือไม่อย่างไร 

7. ด้านความมั่นคง การพิจารณาทัศนคติตามมิตินี ้ จะดูได้จากทัศนคตินั้นมี
ความทนทาน ความยืดหยุ่นหรือง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงมากนอ้ยเพียงใด 

นภวรรณ  คณานุรักษ์  (2556 , น.154 -156) กล่าวว่า  ทัศนคติประกอบ ไปด้วย
สว่นประกอบหลกั 3 ประการ คือ 

1. ส่วนประกอบความเข้าใจ (Cognitive Component) ประกอบไปด้วยการ
เรียนรู้ของคนท าให้เกิดองค์ความรู้และการรับรู ้ ที่ เกิดจากการประสมประสานกันระหว่าง
ประสบการณ์ที่ไดร้บัโดยตรง ทัศนคติต่อเป้าหมายและขอ้มูลข่าวสารที่เก่ียวขอ้งจากแหล่งต่าง ๆ 
ซึ่งองคค์วามรูแ้ละการไดรู้น้ี ้ย่อมจะท าใหเ้กิดความเชื่อที่ว่า ทัศนคติต่อวตัถุเป้าหมายประกอบไป
ดว้ยคณุสมบติัที่แตกต่าง และสามารถท าใหส้รา้งพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่จะน าไปสู่ผลลบั
อย่างใดอย่างหนึ่งเช่นกนั 

2. ส่วนประกอบความรูส้ึก (Effective Component) อารมณ์และความรูส้ึก ท า
การวดัและประเมินจากนิสยัตามจริงของบคุคลโดยตรงหรือวดัผลจากการประเมินทศันคติต่อวตัถุ
เป้าหมาย การใหบุ้คคลประเมินทัศนคติที่มีต่อวัตถุ อารมณ์ ว่ามีความชื่นชอบหรือไม่ ดีหรือไม่ดี 
จะสามารถท าให้ทราบถึงอารมณ์ความรูส้ึก ประสบการณ์ความรูส้ึก ซึ่งมักจะเป็นล าดับขั้นที่
ปรากฏออกมาเป็นสถานการณ์ทางอารมณ ์เช่น การมีความสขุ การมีความทุกข ์ความสนุกสนาน
ร่าเริง ความต่ืนเตน้ ความโกรธ ความกงัวล ความละอาย หรือความประหลาดใจ ซึ่งสถานการณ์
ทางอารมณ์เหล่านีอ้าจจะเพิ่มขึน้หรือน าไปสู่ประสบการณ์เชิงบวกเชิงลบ ที่มีผลกระทบกับจิตใจ
ของบคุคลและการแสดงออกของบคุคลได ้
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3.   ส่วนประกอบพฤติกรรม (Conation Component) ส่วนประกอบนี ้ ได้ให้
ความส าคัญกับความเป็นไปได ้หรือแนวโน้มที่บุคคลมักจะมีพฤติกรรมหรือการกระท าอย่างใด
อย่างหนึ่ง ไปตามทัศนคติที่มีต่อวัตถุเป้าหมาย หรือจะกล่าวไดว้่าบุคคลจะมีพฤติกรรมที่แทจ้ริง 
มกัจะกระท าไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง 

การพัฒนาและการเปล่ียนแปลงทัศนคติ 
วัฒนา ศรีสัตย์วาจา (2534, น.93-94) การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ อันเนื่องมาจาก

สื่อสารระหว่างบุคคลผูช้กัจูง และผูถู้กชกัจูงนัน้ มีปัญหามากมายที่ตอ้งคน้ควา้ เพราะทศันคติของ
คนขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายดา้น เช่น แหลง่ข่าวสาร ขอ้มลูข่าวสาร ลกัษณะของผูร้บัข่าวสาร หรือผูฟั้ง 
ถา้สิ่งต่าง ๆ เหล่านี ้มีการเปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างกนัไปก็ย่อมโนม้นา้วใหท้ศันคติของผูถู้กชกัจูง
เปลี่ยนแปลงแตกต่างกนัไปดว้ย 

1. ความตัง้ใจในข่าวสาร เป็นขัน้ที่บุคคลจะตอ้งยอมใหค้วามสนใจและเอาใจใส่
ต่อข่าวสารชกัจูง มีความอยากรู ้ดงันัน้การมีสมาธิพอที่จะรบัรูข้อ้ความต่าง ๆ จึงเป็นปัจจยัส าคัญ
ของความตัง้ใจในข่าวสารท่ีตนสนใจและยินดีรบัทราบ 

2. ความเขา้ใจในข่าวสาร เป็นการแสดงถึงความสามารถในการรบัรูข้่าวสารชัก
จูง แต่ความเข้าใจจะเกิดขึน้ได้ขึน้อยู่กับความยากง่าย ความชัดเจนของข่าวสารและความ
เหมาะสมระหว่างข่าวสารชกัจงูกบัระดบัการศกึษาของผูร้บั 

3. การยอมรบัข่าวสาร หลงัจากที่บุคคลมีความเขา้ใจ ข่าวสารชักจูงแลว้เขาจะ
แสดงออกใน 2 ลกัษณะคือ การยอมรบัการชกัจงูของข่าวสารกบัการไม่ยอมรบั การยอมรบัการชกั
จูงก็ คือ การเชื่อตามสารชักจูง การปฏิบัติหรือการคล้อยตามข่าวสารชักจูง ซึ่ งก็ คือการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติตามการชักจูงของเขานั่นเอง ส่วนการไม่ยอมรบัก็เป็นไปในลกัษณะตรงกัน
ขา้ม 

4. การเก็บรกัษาข่าวสาร เมื่อเกิดการยอมรบัแลว้การเปลี่ยนแปลงทศันคติจะถูก
เก็บรกัษาไวน้านสกัเท่าไหร่ก็ขึน้อยู่กับความจ าและการเพิ่มหรือลดการยอมรบัหรือไม่ยอมรบัใน
ค าสั่งนัน้ ๆ 

5. การกระท าซึ่งเป็นผลมาจากข่าวสาร เมื่อบุคคลมีการยอมรบั และมีการเก็บ
รกัษาข่าวสารชักจูงนั้นไวไ้ด้ บุคคลย่อมมีการแสดงพฤติกรรมให้ปรากฏโดยสอดคล้องกับการ
ยอมรบันั้น ๆ ข่าวสารชักจูงใดที่สามารถโน้มน้าวบุคคลที่เป็นเป้าหมาย ใหบ้รรลุถึงขัน้ที่ 4 ของ
กระบวนการนี ้และท าใหเ้กิดการแสดงออกถือว่าเป็นข่าวสารชักจูงที่มีประสิทธิภาพสูงและแสดง
ถึงความส าเรจ็ในการชกัจงูที่มีความมั่นคงถาวรที่สดุ 
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ประภาเพ็ญ  สุวรรณ (2526 , น.112-113) ทฤษฎี เก่ียวกับการมีส่วนร่วมการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สามารถท าให้เกิดขึน้ได้โดยการสรา้ง
เหตุการณ์ใหเ้กิดการมีส่วนร่วมในกลุ่มบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดประสบการณ์เรียนรู ้2 
อย่างคือการอภิปรายกลุ่มและการสอนเป็นรายบุคคล และมีองคป์ระกอบอ่ืน ๆ อีกหลายอย่างที่มี
ผลต่อความแตกต่างของการปฏิบัติของทั้งสองกลุ่มดังกล่าว องค์ประกอบแรกคือ ในกลุ่มที่ใช้
วิธีการบรรยายนัน้ ผูฟั้งเป็นแค่ผูร้บัฟังไม่มีส่วนร่วม แต่ในกลุ่มที่ใชว้ิธีการอภิปรายกลุ่ม การมีส่วน
ร่วมของสมาชิกในกลุ่มมีมาก คนทุกคนต่างมีโอกาสที่จะเสนอความคิดเห็น องคป์ระกอบที่สอง
การบรรยายนั้นผู้ฟังไม่ได้มีความรูส้ึกผูกมัดว่าจะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่ในการประชุมกลุ่มการ
ตัดสินใจและความพยายามที่ จะท าสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดมีอยู่ ในสมาชิกแต่ละคนไม่มากก็น้อย 
องคป์ระกอบที่สาม วิธีการบรรยายนัน้จะสามารถท าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงทางดา้นทศันคติของ
บุคคลในส่วนของความรูเ้ท่านั้น แต่ในการประชุมกลุ่มนั้นจะมีผลต่อองค์ประกอบของทัศนคติ
ทางดา้นความรูแ้ละองคป์ระกอบทางการปฏิบติั และอีกประการหนึ่งความคิดเห็นของกลุ่มมีผลต่อ
องคป์ระกอบทางดา้นทศันคติของบุคคลมากในขณะที่กระบวนการของกลุ่มก าลงัด าเนินอยู่บุคคล
ในกลุม่จะสามารถมองเห็นความเชื่อของกลุ่มไดจ้ากการอภิปรายและความคิดเห็นของกลุม่อาจจะ
มีส่วนท าให้ความคิดเห็นของบุคคลเปลี่ยนแปลงได้ ในขณะเดียวกันบุคคลนั้นก็จะพยายาม
เปลี่ยนแปลงทศันคติสมาชิกคนอ่ืนในกลุม่ ถา้เปลี่ยนไม่ไดก้็อาจจะคลอ้ยตามได ้

วัฒนา ศรีสัตย์วาจา (2534 , น.243-244) กล่าวว่าการที่แรงจูงใจของบุคคล
เปลี่ยนแปลงไปจะส่งผลใหท้ศันคติและค่านิยมของบุคคลเปลี่ยนแปลงไปดว้ย นอกจากนีท้ศันคติ
และค่านิยมยงัมีคณุสมบติัของแรงจูงใจอยู่ดว้ยเพราะทศันคติและค่านิยมท าใหบ้คุคลประเมินและ
เลือกที่จะเข้าหาหรือหลีก ประพฤติหรือไม่ประพฤติ โดยสรุปได้ว่ าทัศนคติและค่านิยมมี
ความสมัพนัธก์บัแรงจงูใจ 

ทฤษฎีทัศนคติ 
ศักดิ์ สุนทรเสณี (2531, น.8-15) กล่าวว่าทัศนคติไม่ได้เกิดโดยก าเนิดหรือตาม

กรรมพันธุ์ แต่ทัศนคตินัน้จะเกิดขึน้ภายหลัง ซึ่งอาจจะเกิดขึน้จากการเรียนรู ้การเลียนแบบหรือ
จากการไดร้บัการแรงขบัเสรมิแรง ทฤษฎีทศันคติมีหลายทฤษฎี แบ่งออกเป็น 3 ทฤษฎีใหญ่ ๆ คือ 

1 . ท ฤ ษ ฎี ก า รว า ง เงื่ อ น ไข แ ล ะ ก า ร ให้ แ ร ง เส ริ ม  (Conditioning and 
Reinforcement Theories) เป็นทฤษฎีทางดา้นทัศนคติที่ใชห้ลกัการเรียนรูท้ี่มีเงื่อนไขและแรงขับ
แรงเสริม คือจะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งมีทัศนคติที่ดีต่อสิ่งใดก็น าสิ่งนัน้มาเป็นเงื่อนไข หรือน าไป
เก่ียวโยงกับอีกสิ่งหนึ่งที่ชอบ หรือสิ่งที่บุคคลมีทัศนคติที่ดีอยู่ก่อนแลว้บุคคลจะเชื่อมโยงของสิ่ง
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ดงักลา่ว โดยจะชื่นชอบในสิ่งที่เป็นเงื่อนไขนัน้ดว้ย กล่าวไดว้่าการก่อใหเ้กิดทศันคติจากทฤษฎีการ
วางเงื่อนไขและการใหแ้รงเสรมิมี 3 วิธีคือ 

1.1 วิธีสรา้งทัศนคติแบบ (Association) คือแบบเชื่อมโยงสิ่งเรา้ตัง้แต่ 2 ตัว
ขึน้ไป ในชีวิตประจ าวนัของเรา ไดร้บัการเรียนรูป้ระเภทนีม้ากมาย เช่น การโฆษณาการคา้ขายเป็น
ตน้ 

1.2 วิธีให้แรงเสริม (Reinforcement) ซึ่งเป็นหลักของ Skinner เมื่อจะให้
บคุคลเกิดทศัคติอย่างใดอย่างหนึ่งโดยการใหร้างวลัค าชมเชย พฤติกรรมใดที่ไดร้บัรางวลับคุคลนัน้
ก็จะประพฤติอยู่เรื่อย ๆ 

1.3 ทัศนคติเกิดจากการเรียนแบบ (Imitation a model) คือ บุคคลอ่ืนมี
ทศันคติอย่างไร ตวัเราเองก็จะมีทศันคติคลอ้ยตามเขา เช่นพ่อแม่ชอบเล่นกีฬา ลกูก็จะมีทศันคติที่
ดีต่อการเลน่กีฬาและอยากที่จะเลน่กีฬาตาม 

2. ทฤษฎีเครื่องล่อใจ (Incentive Theories) สิ่งจูงใจต่าง ๆ จะท าให้คนเรามี
ทัศนคติต่อสิ่งนั้น ๆ ในทางใดทางหนึ่ง บุคคลจะมีทัศนคติที่ดีต่อสิ่งใดจะต้องเชื่อว่าสิ่งนั้นมี
ประโยชน์หรือสามารถสรา้งความพึงพอใจแก่ตัวบุคคลได ้ทัศคติส่วนใหญ่จะเกิดจากแรงจูงใจ
พืน้ฐานหนา้ที่ของทศัคติแบ่งออกเป็น 4 ประเภทคือ 

2.1 ทศันคติช่วยเป็นเครื่องมือท าใหบุ้คคลไปถึงจดุมุ่งหมายและสามารถช่วย
ในการปรบัตัว (Instrumental and adjustive function) การที่บุคคลจะมีทศันคติต่อสิ่งใดหรือทาง
ใดนัน้ เนื่องจากสิ่งนัน้จะน าบคุคลไปยงัจดุมุ่งหมายบางสิ่งบางอย่างได ้เมื่อถึงจดุหมายที่ตัง้ไวแ้ลว้
บคุคลก็จะมีทศันคติที่ดีต่อสิ่งนัน้ แต่หากมีสิ่งขดัขวางที่ท าใหบ้คุคลไม่สามารถไปถึงจดุมุ่งหมายได ้
บุคคลก็จะมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อสิ่งนั้น กล่าวได้ว่าเป็นเรื่องเก่ียวกับการให้รางวัลหรือการให้การ
เสรมิแรง 

2.2 ทัศนคติช่วยป้องกันตัวบุคคลได ้(Self-defensive function) ทัศนคติใน
บางเรื่องจะช่วยปอ้งกนัตวับคุคลไดคื้อถา้ตวับคุคลเชื่อในบางสิ่งบางอย่างแบบบิดเบือนจะท าใหต้วั
บุคคลสบายใจขึน้ เพื่อเป็นการรกัษาภาพพจนข์องตัวบุคคลจะท าใหเ้ห็นภาพพจนใ์นทางที่ดีของ
ตัวบุคคลเอง ท าให้เกิดความสบายใจและลดความวิตกกังวลเก่ียวกับปัญหาได้ บุคคลมักจะ
หลีกเลี่ยงในสิ่งที่ไม่ดีหรือปกปิดความจรงิบางอย่างซึ่งน าไปสู่ความไม่พอใจ 

2.3 ทัศนคติช่วยให้บุ คคลได้แสดงออกทางพฤติกรรมต่าง ๆ  (Self-
expressive function) บุคคลมีความคิดหรือค่านิยมอย่างไร บุคคลนัน้ก็จะพยายามที่จะมีทศันคติ
ต่อสิ่งต่าง ๆ ใหส้อดคลอ้งกบัความรูส้กึนึกคิดหรือค่านิยมนัน้ ๆ ดว้ย 
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2.4 ทัศนคติช่วยท าหน้าที่ให้เกิดความรู ้(Knowledge function) บุคคลจะ
อาศัยในโลกได้ต้องมีความรูร้อบตัวที่ เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ รวมทั้งบุคคลอ่ืน ๆ ด้วย 
บุคคลจะตอ้งสามารถคาดคะเนไดว้่าสิ่งแวดลอ้มต่าง ๆ เหล่านั้นจะเป็นอย่างไรและสามารถคิด
แกปั้ญหาเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ได ้เพื่อไม่ใหเ้กิดความสบัสนจนเกินไป 

3. ทฤษฎีการสอดคล้องของการเรียนรู้ (Cognitive consistency approach) 
เป็นเรื่องเก่ียวกับการคิดหรือการรูส้ิ่งใดสิ่งหนึ่งนัน้ จะท าใหเ้กิดองคค์วามรูใ้นหลาย ๆ ดา้นหรือมี
ส่วนประกอบของการรู ้(Cognitive element) หลายอย่าง รูใ้นทางที่ดีหรือทางที่ไม่ดี ถา้บุคคลรบัรู ้
สิ่งใดสิ่งหนึ่งในทางที่ดีมากกว่าในทางที่ไม่ดี ก็จะเกิดความสอดคลอ้งในการรูน้ัน้ขึน้ ท าใหบุ้คคล
นัน้เกิดทัศนคติที่ดีต่อสิ่งที่รบัรู ้หรือถา้รูใ้นสิ่งที่ไม่ดีก็จะเกิดทัศนคติในทิศทางตรงกันขา้ม ทฤษฎี
สอดคลอ้งการเรียนรูน้ีแ้บ่งออกเป็นทฤษฎีต่าง ๆ ไดด้งันี ้ทฤษฎีความสมดลุของไฮเดอร ์(Heider’s 
balance theory) ทฤษฎีนี ้จะกล่าวถึง 3 สิ่ง คือ บุคคลคนหนึ่ง บุคคลอีกคนหนึ่งและวัตถุหรือ
สิ่งของ ความสัมพันธ์ระหว่างสามสิ่งนีจ้ะสมดุลหรือไม่สมดุลนั้นขึน้อยู่กับความสมัพันธ์ระหว่าง
สว่นประกอบต่าง ๆ เหลา่นัน้ว่าเป็นไปในทิศทางใด อาจจะเป็นทางบวกหรือทางลบ 

3.1 ทฤษฎีความสอดคล้องของ อ๊อสกู๊ด (Osgood’s Congruity Theory 
1953) แหล่งข่าวสารที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการเกิดทัศนคติ แหล่งข่าวสารสามารถ
เกิดหรือท าใหเ้ปลี่ยนแปลงทศันคติได ้ผูร้บัข่าวสารจะประเมินค่าจากแหล่งข่าวสารและจะยอมรบั 
(Accept) ข่าวสารนัน้แตกต่างกนั 

3.2 ทฤษฎีการไม่สอดคลอ้งของการรูข้องเฟสติงเกอร ์( Festinger’s Theory 
of cognative Dissonance) ทฤษฎีนีไ้ดม้าจากความคิดที่ว่า มนษุยไ์ม่สามารถทนต่อความขดัแยง้
หรือความไม่สอดคลอ้งกันได ้มนุษยจ์ึงจ าเป็นที่จะตอ้งลดความขัดแยง้นัน้ดว้ยการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติ ความรูส้ึกกับการกระท าที่ไม่สอดคลอ้ง กับขอ้ขัดแยง้กันหรือไม่ลงรอยกัน บุคคลจึงตอ้ง
เปลี่ยนทศันคติต่อสิ่งนัน้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการกระท า ความขดัแยง้ก็จะไม่เกิดขึน้ 

สมิธ บรูเนอร ์และไวท์ Smith Bruner and White 1940 อ้างอิงในวัฒนา ศรีสัตย์
วาจา (2534, น.181-184). นิยามว่า ทัศนคติเป็นแนวโน้มที่จะแสดงออกในลกัษณะใดลักษณะ
หนึ่งต่อวัตถุแต่ละประเภทไป ซึ่งแนวโน้มนีไ้ด้รบัการกระตุน้มาจากประสบการณ์ และกล่าวว่า
ทศันคติหรือความคิดเห็นมีบทบาท 3 ประการคือ 

1. บทบาทในการประเมินวัตถุ (The object Appraisal) คือหน้าที่หรือบทบาท
ของความคิดเห็นหรือทัศนะคติในการแบ่งแยกประเภทวัตถุต่าง  ๆ ในสภาพแวดล้อมเพื่อที่จะ
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ตอบสนองหรือจัดการกบัวตัถุต่าง ๆ นัน้อย่างเหมาะสม ดงันัน้การประเมินวตัถุจึงเป็นบทบาทเชิง
ความคิด 

2. บทบาทการปรบัตวัในสงัคม (The Social Adjustment) คือหนา้ที่หรือบทบาท
ของความคิดเห็นหรือทัศนคติในการสรา้ง (Facilitating) ความสัมพันธ์ทางสังคม การรักษา 
(Maintaining) ความสมัพันธใ์นสงัคม และการท าลาย (Disrupting) ความสมัพันธท์างสงัคม การ
ปรบัตวัในสงัคมจึงเป็นหนา้ที่เพื่อช่วยเป็นสื่อของความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลกบับคุคลอื่น 

3. บทบาทภายนอก (The Externalization Function) คือความคิดเห็นต่าง ๆ ที่
เกิดขึน้เพื่อที่จะป้องกนัตัวเอง (Ego) ใหพ้น้จากความวิตกกงัวล ซึ่งเกิดมาจากปัญหาภายในของ
บุคคลดว้ยการโยนบุคลิกลกัษณะ ของตวัเองที่ไม่พึงปรารถนาไปสู่กลุ่มภายนอก (Projecting คน
กลุม่อื่น) 

รชัราวไล สว่างอรุณ (2556, น.29)  กลา่วว่าทฤษฎีทศันคติที่ส  าคญั ประกอบดว้ย 
1. ทฤษฎีความขัดแยง้ของความคิด มีหลักการส าคัญคือ พฤติกรรมของบุคคล

ประกอบไปดว้ย ส่วนประกอบของความขัดแยง้สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลไดโ้ดย
การเปลี่ยนสว่นประกอบของการรบัรูท้ี่ท าใหเ้กิดความขดัแยง้กนันัน้ 

2. ทฤษฎีการวางเงื่อนไขและการใหแ้รงเสริม มีหลกัการส าคัญคือการเชื่อมโยง
สิ่งเรา้ การให้แรงเสริมและการเรียนแบบส่วนที่ ดี เครื่องล่อใจมีหลักการส าคัญคือคนเราจะมี
ทศันคติต่อสิ่งใดจะตอ้งเชื่อว่าสิ่งนัน้จะมีประโยชนห์รือสรา้งความพอใจใหก้บัตนเอง 

3. ทฤษฎีการเรียนรูท้างสังคม มีความเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
บุคคลนั้นจะอยู่ในรูปแบบของการเรียนรูแ้ละการที่จะแสดงพฤติกรรมเดิมหรือการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมหรือไม่นัน้ขึน้อยู่กับผลสืบเนื่องที่ เกิดจากการกระท าพฤติกรรมนัน้ ๆ ถา้ผลสืบเนื่องไป
ในทางที่ดีที่ก าลังมีแนวโน้มเกิดขึน้อีก แต่ถ้าผลสืบเนื่องเป็นไปในทางที่ไม่ดีพฤติกรรมนั้นจะมี
แนวโนม้ไม่เกิดขึน้อีก 

4. ทฤษฎีการกระท าดว้ยเหตผุลมีหลกัการส าคญัคือมนุษยเ์ป็นผูม้ีเหตผุลและใช้
ขอ้มลูที่ตนมีอย่างเป็นระบบ มนุษยพ์ิจารณาผลที่เกิดจากการกระท าของตนก่อนตดัสินใจลงมือท า
หรือไม่กระท า 

5. ทฤษฎีการมีส่วนร่วมมีหลักการส าคัญคือการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ท าใหเ้กิดขึน้ได้โดยการสรา้งสถานการณ์ให้เกิดการมีส่วนร่วมในกลุ่ม
บคุคลอย่างมีประสิทธิภาพ 
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6. ทฤษฎีสอดคลอ้งของความคิดเก่ียวขอ้งกับความคิดในทางที่ดีและความคิด
ในทางที่ไม่ดี ถา้เป็นความคิดในทางที่ดีจะเก่ียวขอ้งกบัความมั่นคง ความ สมดุลความสอดคลอ้ง
และความเหมาะสม ส่วนความคิดในทางที่ไม่ดีเก่ียวขอ้งกับความไม่มั่นคง ความไม่สมดุล ความ
ไม่สอดคลอ้งและความไม่เหมาะสม 

จากทฤษฎีและแนวคิดทัศนคติ ผูว้ิจัยพอจะสรุปไดว้่า ทัศนคติ หมายถึง ความเชื่อ
ความรูส้ึกของบุคคลที่เกิดขึน้ต่อสิ่งต่าง ๆ จากการเรียนรู ้เลียนแบบ หรืออาจจะเกิดขึน้จากแรงขบั
แรงเสริม ไม่ได้เกิดขึน้โดยก าเนิดหรือเกิดขึน้ตามพันธุกรรม สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตาม
สถานการณ์ที่พบหรือได้ยินจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือทัศนคติด้าน
องคป์ระกอบทางองคค์วามรู ้เป็นการส่งเสริมการท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่างใด ๆ ที่สนบัสนุนการ
ใชเ้วลาว่างที่ชาญฉลาดทั้งต่อตนเองและสงัคม สามารถช่วยเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารและ
สรา้งสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลหนึ่งสู่บุคคลหนึ่ง ถือเป็นการพัฒนาตนเองไม่ว่าจะเรื่องของการ
สรา้งสขุภาพที่ดี การสรา้งพลงั สรา้งความสขุใหต้นเอง ทัง้นีผู้ค้นลว้นก็ตอ้งมีเวลาที่เป็นเวลาว่างใน
การท ากิจกรรม เพื่อใหเ้กิดความผ่อนคลายในการใชช้ีวิตประจ าวนั ดงันัน้กิจกรรมการใชเ้วลาว่าง
จึงถือว่าเป็นสิ่งส าคัญในการด าเนินชีวิตของคนในสังคม ทัศนคติดา้นความรูส้ึก เป็นความรูส้ึก
หลงัจากไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการใชเ้วลาว่างแล้วท าใหรู้ส้ึกว่าชื่นชอบ ขณะเขา้ร่วมกิจกรรมรูส้ึกว่า
เวลาผ่านไปเร็วมาก มีความเป็นตวัของตวัเอง เป็นการสรา้งประสบการณ์ที่มีความสุขสดชื่นและ
เป็นการสรา้งความพึงพอใจ ท าให้เกิดความรูส้ึกไม่สูญเปล่าหลังจากการท ากิจกรรม โดยให้
ความส าคัญและใหเ้วลากับกิจกรรมการใชเ้วลาว่างอย่างเหมาะสม ทัศนคติดา้นพฤติกรรม เป็น
การบ่งชีพ้ฤติกรรมการใชเ้วลาว่างของบุคคล ซึ่งจะมีลกัษณะที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการใหเ้วลา
กบัการใชเ้วลาว่างอย่างเต็มที่เป็นประจ าอยู่แลว้ หรือจะตอ้งเป็นกิจกรรมที่มีความน่าสนใจจึงจะ
ท าให้มีความต้องการในการเข้าร่วม บางกลุ่มคนต้องมีเวลาว่างจากหน้าที่หลักจริง ๆ จึงจะ
สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมได ้บางกลุ่มคนใชเ้วลาว่างในการท ากิจกรรมถึงแมง้านจะยุ่งมากก็ตาม 
คนบางส่วนสามารถลงทุนในการซือ้อปุกรณเ์พื่อใชใ้นการท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่างไดอ้ย่างเต็มที่ 
ในขณะที่บางส่วนมีความตอ้งการในการเขา้ร่วมกิจกรรมที่หลากหลายมากขึน้แต่ทัง้นีก้็ขึน้อยู่กับ
ค่าใชจ้่ายที่จะเกิดขึน้ดว้ย โดยยังมีบางส่วนที่ตอ้งการใหม้ีการจัดสรรพื ้นที่ในการท ากิจกรรมเพื่อ
เป็นการพฒันาคนในชมุชนใหม้ีสขุภาพอนามยัที่ดียิ่งขึน้ต่อไป  
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แนวคิดเกี่ยวกับการใช้เวลาว่าง 
ความหมายของการใช้เวลาว่าง 

จันทร ์ผ่องศรี (2537, น.11) ใหค้วามหมายของเวลาว่างไวว้่า เวลาว่างคือช่วงของ
เวลาที่ไม่มีธุรกิจเป็นเวลาพ้นจากภารกิจจากการท างานประจ า เป็นเวลาที่เราใชพ้ักผ่อน จะท า
อะไรก็ไดต้ามความตอ้งการ เวลาว่างเป็นเวลาที่เรารูส้ึกเป็นอิสระ ในการที่จะตดัสินใจท าอะไรได้
ตามใจชอบ เวลาว่างแบ่งออกเป็น 2 อย่างคือ เวลาว่างที่แทจ้ริง (True Leisure) เป็นเวลาว่างที่ไม่
ถูกบังคับโดยวิธีไม่ชอบ เป็นเวลาว่างซึ่งตนเองสมัครใจจะท าไรก็ได้ และเวลาว่างเชิงบังคับ 
(Enforced Leisure) เป็นเวลา ว่างที่ เราไม่ประสงค์จะมี เป็นเวลาที่เชิงบังคับไม่ให้เราท าอะไร
ตามใจชอบ เช่นเวลาว่างขณะเจ็บป่วย เวลาว่างขณะพกัฟ้ืน ฯลฯ 

สุวิมล ตั้งสัจจพจน์ (2553 , น.35) กล่าวว่า  การใช้เวลาว่าง (Leisure) เป็น
องคป์ระกอบที่ส  าคัญของชีวิตมนุษยแ์ละเป็นพืน้ฐานของคุณภาพชีวิต จากมุมมองในภาพรวม 
การใชเ้วลาว่างจะช่วยใหเ้กิดความสมดุลระหว่างจิตวิญญาณ จิตใจ ร่างกาย และพฒันาการของ
แต่ละบคุคล 

Kaplan 1957 อ้างอิงในสุวิมล ตั้งสัจจพจน์ (2553 , น.36) กล่าวว่า เวลาว่างไม่
เพียงแต่หมายถึงส่วนส าคัญของเวลา (Buk of time) แต่ยังเป็นสภาวะของอิสรภาพ โอกาสของ
ความรูส้กึที่ถกูบงัคบันอ้ยที่สดุ โอกาสในการเพิ่มความรู ้เครื่องมือในการควบคมุสงัคม สญัลกัษณ ์
สถานะทางสงัคม หรือสิ่งจ าเป็นทางสรีรวิทยาและอารมณ ์

ลักษณะของการใช้เวลาว่าง 
การด าเนินชีวิตของมนุษยใ์นแต่ละวัน จะมีลกัษณะแตกต่างกันไปตามหนา้ที่อาชีพ 

ลักษณะทางภูมิศาสตร ์และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ท าในแต่ละวัน เพื่อเสริมสรา้งความส าเร็จและ
ความสขุใหเ้กิดในการด าเนินชีวิต โดยมีผูศ้กึษาคน้ควา้การใชเ้วลาของมนษุยไ์วด้งันี ้  

รชันี  ลาชโรจน ์(2527, น.31-32) กล่าวว่า การใชเ้วลาของคนนั้น จ าแนกแบ่ง
ออกไดเ้ป็น 4 ทางไดแ้ก่ 

1. เวลาที่ใช้ในการท างาน คือ เวลาที่ใช้ในการประกอบอาชีพ หากเป็น
นกัเรียนนกัศกึษา ก็คือเวลาที่ใชใ้นการเรียนหนงัสือ 

2. เวลาที่ใชใ้นการหลบันอน 
3. เวลาเพื่อการท ากิจวตัรประจ าวนั 
4. เวลาเพื่อการพกัผ่อนหย่อนใจ 

สรุปได้ว่า การใช้เวลาของมนุษย์แต่ละบุคคลนั้น จะขึน้อยู่กับอาชีพหน้าที่การงาน 
ลกัษณะภูมิศาสตรท์ี่อยู่อาศัย และการท ากิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละวัน ซึ่งสามารถแยกออกเป็น 4 
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ทางใหญ่ ๆ คือ การใชเ้วลาในการท างาน การใช้เวลาในการพักผ่อนหลับนอน การใช้เวลาท า
กิจวตัรประจ าวนั และการใชเ้วลาเพื่อการพกัผ่อนหย่อนใจ 

เอนก  ชา้งนอ้ย (2532) ไดแ้บ่งเวลาว่างไวเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ 
1. เวลาว่างที่แท้จริง (Time Leisure) หมายถึง เวลาว่างที่ เป็นอิสระโดย

แทจ้ริง ไม่ถูกบงัคับหรืออยู่ภายใตก้ฎข้อบงัคบัใด และกิจกรรมที่กระท าทุกอย่างเป็นไปดว้ยความ
สมคัรใจ 

2. เวลาว่างเชิงบงัคบั (Enforced Leisure) หมายถึง เวลาที่เกิดขึน้เพราะเหตุ
จ าเป็นบงัคบั ซึ่งบคุคลไม่อยากใหเ้กิดเหตกุารณแ์บบนีเ้กิดขึน้ เช่น ช่วงเวลาเจ็บป่วยหรือตกงานท า
ใหเ้กิดเวลาว่างเกิดขึน้ และเวลาจ าเป็นที่ตอ้งถึงวาระ เช่น การเกษียณอายุจึงตอ้งหยุดท างาน ท า
ใหเ้กิดเวลาว่างจากการไม่ท างานและเวลาว่างนีย้่อมใชท้ ากิจกรรมที่ใจปรารถนา 

ประเภทของการใช้เวลาว่าง 
อภินันท ์สิริรตันจิตต ์(2558, มกราคม - มิถุนายน, น.30) กล่าวว่าประเภทกิจกรรม

ของการใชเ้วลาว่าง แบ่งออกได ้4 กิจกรรม ไดแ้ก่ 
1. กิจกรรมการเรียน 
2. กิจกรรมการพกัผ่อน 
3. กิจกรรมสขุภาพ 
4. กิจกรรมปฏิสมัพนัธ ์

โดยกิจกรรมการใชเ้วลาว่างทั้ง 4 กิจกรรมที่กล่าวมาขา้งตน้ เป็นพฤติกรรมการใช้
เวลาว่างที่อิสระมาจากการงานประจ า 

จากแนวคิดของ (Kelly, 1982, p.8) กล่าวถึงประเภทของการใช้เวลาว่าง แบ่ง
ออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. การใช้เวลาว่างแบบไม่มีเงื่อนไข (Unconditional Leisure) คือกิจกรรมใด
กิจกรรมหนึ่งที่ถูกเลือกมาเป็นกิจกรรมท ายามว่าง โดยเลือกมาจากความพึงพอใจภายใน เช่น 
กิจกรรมที่แสดงความคิดสรา้งสรรค ์

2. การใชเ้วลาว่างแบบการทดแทน (Recuperative Leisure) คือกิจกรรมที่เลือก
กระท าเพื่อเสริมสรา้งการสญูเสียอะไรบางอย่าง เช่นการกลบัจากที่ท างานมาที่บา้นและฟังเพลง
เพื่อความผ่อนคลาย 

3. การใช้เวลาว่างแบบความสัมพันธ์ (Relational Leisure) คือกิจกรรมที่
เสรมิสรา้งความสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น เช่น การออกไปดคูอนเสิรต์กบัเพื่อน ๆ 
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4. การใช้เวลาว่างแบบก าหนดบทบาท (Role-Determinded Leisure) คือ
กิจกรรมที่สรา้งความพงึพอใจใหก้บัผูอ่ื้น เช่น การจดังานกีฬาสีใหก้บันกัเรียนในโรงเรียน 

ประโยชนแ์ละคุณค่าของการใช้เวลาว่าง 
Bev Driver (1998) Bev Driver 1998 อา้งอิงในสวุิมล ตัง้สจัจพจน ์(2553, น.19-24) 

ไดแ้บ่งประโยชน์ของอุทยาน นันทนาการและการใชเ้วลาว่าง ออกเป็น 3 ประเภทคือ ปรบัปรุง
สภาวะ ในกรณีที่ปัจจยัทางดา้นมนษุย ์เศรษฐกิจ หรือธรรมชาติไม่สามารถท างานไดเ้ต็มศกัยภาพ 
ต่อมา คือ ป้องกันไม่ใหม้ีสภาวะที่เลวลงอันเนื่องมาจากการกัดกร่อน หรือถูกท าลายโดยมนุษย ์
ธรรมชาติ หรือเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ และสุดทา้ยตระหนักถึงประสบการณท์างจิตวิทยา ดว้ยการ
แสวงหาการใชเ้วลาว่างของคนให้ลดความเครียด การควบคมุการรบัรูแ้ละวิญญาณจากแรงจูงใจ
ภายใน คณุค่าของอทุยานนนัทนาการและการใชเ้วลาว่างนัน้ แบ่งออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นแรก 
คือ คุณค่าต่อเอกัตบุคคล ท าใหช้ีวิตมีความหมาย เกิดความสมดุลระหว่างงานกับการเล่น เกิด
ความพึงพอใจในชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ ดี ด้านต่อมา คือ คุณค่าต่อสังคมและชุมชนของ
สิ่งแวดลอ้ม มีการควบคุมทางสงัคม และรบัรูค้วามเป็นเจา้ของ เห็นความส าคญัของการเขา้ร่วม
กลุ่มและการเข้าร่วมชุมชน เข้าใจในวัฒนธรรมและชนชาติอ่ืน ล าดับต่อมา คือ คุณค่าต่อ
สิ่งแวดลอ้มและชุมชน ช่วยใหชุ้มชนมีสุขภาวะที่ดี มีความรูธ้รรมชาติของวงจรชีวิตและจริยธรรม
ต่อสิ่งแวดลอ้ม และช่วยปอ้งกนัสิ่งแวดลอ้ม และล าดบัสดุทา้ย คือ คณุค่าทางเศรษฐกิจ กระตุน้ให้
เกิดการพฒันา ลดการท าลายและอาชญากรรม และช่วยสง่เสรมิการท่องเที่ยว 

ชูชีพ เยาวพัฒน ์(2543, น.24-25) ไดก้ล่าวไวว้่าประโยชนข์องกิจกรรมนนัทนาการมี 
ดงันี ้

1. ช่วยใหค้นและชุมชนเกิดความสุข ความสนุกสนาน ความอบอุ่นในชีวิตและ
รูจ้กัใชเ้วลาว่างของตนเองใหเ้ป็นประโยชน ์

2. ช่วยให้บุคคลและชุมชนมีสุขภาพจิตที่ดี และมีสมรรถภาพทางร่างกายที่ดี
ปราศจากความวิตกกงัวล 

3. ช่วยป้องกันปัญหาอาชญากรรมและพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่ไม่พึงประสงคข์อง
บคุคลทกุเพศทกุวยั โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาของเด็กและเยาวชน 

4. ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี การที่ประชาชนได้มีโอกาสใชเ้วลาว่างให้เป็น
ประโยชน ์ไม่ก่อใหเ้กิดความเดือดรอ้นแก่สงัคม ดว้ยการเขา้ร่วมกิจกรรมทางดา้นนันทนาการ จะ
ช่วยให้บุคคลเหล่านั้นได้เรียนรูเ้รื่องของหน้าที่  ความรับผิดชอบ รกัในหมู่คณะ ยึดหลักความ
ยติุธรรม ไม่เห็นแก่ตวั มีน า้ใจใหบ้รกิารอาสาสมคัรใหค้วามช่วยเหลือสงัคม 
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5. ส่งเสริมการพฒันาทางอารมณใ์หเ้กิดความสขุ ความรกั และความเมตตา ท า
ใหเ้กิดความสนุกสนาน ลดความเครียดความวิตกกังวล พอใจกับชีวิตและสงัคม รูจ้ักการควบคุม
อารมณอ์นัเป็นการสง่ผลท าใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมมีบุคลิกภาพที่ดีตามไปดว้ย 

6. ส่งเสริมมนุษย์สัมพันธ์ และการท างานเป็นกลุ่ม ในสถาบันการศึกษาหรือ
องคก์รต่าง ๆ มีการจดักิจกรรมกลุม่สมัพนัธเ์พื่อช่วยส่งเสรมิใหบ้คุคลไดม้ีการแสดงออก ฝึกการอยู่
รว่มกนัอย่างมีความสขุ สรา้งเสรมิคณุค่าทางสงัคมและกิจกรรมเกมกีฬา ช่วยใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรม
ฝึกการท างานเป็นหมู่คณะ ไม่เห็นแก่ตวั เสรมิสรา้งความสามคัคีและความเขา้ใจอนัดีในหมู่คณะ 

เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย (2554, น.37) กล่าวถึงประโยชน์ของการใช้เวลาว่างใน
กิจกรรมนนัทนาการ ไวด้งันี ้

พฒันาสง่เสรมิคณุภาพชีวิต ใชเ้วลาว่างใหเ้กิดประโยชน ์พฒันาส่งเสริมความคิด
และสติปัญญาแก่บุคคล ช่วยให้ได้พักผ่อนอันเป็นสิ่งจ าเป็นของบุคคลอย่างหนึ่ง ช่วยให้เกิด
ความสุขและความพึงพอใจ สรา้งเสริมมนุษย์สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรูส้ึกใหเ้กิดการ
ยอมรบัตนเองและผู้อ่ืน พัฒนาบุคคลในการท างานร่วมกับผูอ่ื้น ส่งเสริมให้เป็นพลเมืองดี ช่วย
แก้ปัญหาสุขภาพจิต ช่วยลดปัญหาอาชญากรรมและพฤติกรรมเกเรของเด็กและเยาวชน  ช่วย
บ ารุงขวญัและสขุภาพบุคคลแต่ละกลุม่ ส่งเสริมและสรา้งความรกัความอบอุ่นความเขา้ใจอนัดีแก่
สมาชิกภายในครอบครวั ช่วยสง่เสริมและสนบัสนุนใหม้ีการสงวนทรพัยากรธรรมชาติ เป็นสื่อกลาง
ความสมัพนัธร์ะหว่างชาติ และช่วยถ่ายทอดประเพณี วฒันธรรม อารยธรรมของมนษุยชาติ 

จากทฤษฎีและแนวคิดการใชเ้วลาว่าง ผูว้ิจัยพอจะสรุปไดว้่า การใชเ้วลาว่าง (Leisure) 
เป็นการใหเ้วลากบัตนเองในการท ากิจกรรมใด ๆ ไม่ใช่การถูกบงัคับ หรือกระท าโดยมีภาระหนา้ที่
เป็นตวับงัคบั แต่เป็นการท าโดยความสมคัรใจ ความสนใจ และความตอ้งการ เป็นช่วงเวลาฟรีไทม ์
(Free Time) ที่สามรถเลือกสรรกิจกรรมที่จะท าได ้เป็นการส่งเสริมใหม้ีสุขภาพจิตที่ดี ส่งผลใหม้ี
สุขภาพกายที่ดีตามมา นอกจากนีย้ังช่วยส่งเสริมการมีปฏิสมัพันธ์อันดีกับผูอ่ื้น มีการแสดงออก
และผลกัดนัความคิดสรา้งสรรคอ์อกมาไดเ้ต็มศกัยภาพ กิจกรรมการใชเ้วลาว่างจึงเป็นสิ่งส าคญัใน
การปรบัสมดลุการด ารงชีวิตใหม้ีความสขุต่อไป 

ศูนยเ์ยาวชน 
ศูนยเ์ยาวชนกรุงเทพมหานคร 
ศนูยเ์ยาวชน หมายถึง สถานที่ที่สรา้งขึน้เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ีโอกาสในการเขา้มาใชเ้วลา

ว่าง ผ่านการท ากิจกรรมทัง้ดา้นกีฬา นนัทนาการ ศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี หอ้งสมดุเป็นตน้ เป็นการ
จัดสรรพืน้ที่ให้ผูท้ี่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ได้ใชโ้อกาสในการประกอบกิจกรรมร่วมกันกับ
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ครอบครวั เพื่อน และคนอ่ืน ๆ อย่างสรา้งสรรค ์เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเมืองไดเ้ป็น
อย่างดี ซึ่งในปัจจุบนัศูนยเ์ยาวชนกรุงเทพมหานครมีทั้งหมด 35 แห่ง กระจายอยู่ตามเขตต่าง ๆ 
แบ่งการดแูลรบัผิดชอบออกเป็น 3 กลุ่มงานนนัทนาการ คือ กลุ่มงานนนัทนาการ 1 ดแูลรบัผิดชอบ
ศนูยเ์ยาวชนทัง้สิน้ จ านวน 15 ศนูย ์ไดแ้ก่ ศนูยเ์ยาวชนทวีวฒันา ศูนยเ์ยาวชนบางแค (เรืองสอน) 
ศนูยเ์ยาวชนเกียกกาย ศูนยเ์ยาวชนจตุจกัร ศูนยเ์ยาวชนบางกอกใหญ่ ศูนยเ์ยาวชนวดัชยัพฤกษ
มาลา ศนูยเ์ยาวชนสะพานพระราม8 ศูนยเ์ยาวชนหลกัสี่ ศูนยเ์ยาวชนคลองเตย ศูนยเ์ยาวชนวัด
โสมนัส ศูนยเ์ยาวชนเทเวศร ์ศูนยเ์ยาวชนสวนออ้ย ศูนยเ์ยาวชนเตชะวณิช ศูนยเ์ยาวชนวัดฉัตร
แกว้จงกลณี และศนูยเ์ยาวชนวดัดอกไม ้กลุม่งานนนัทนาการ 2 ดแูลรบัผิดชอบศนูยเ์ยาวชนทัง้สิน้ 
จ านวน 13 ศนูย ์ไดแ้ก่ ศนูยเ์ยาวชนบางกะปิ ศนูยเ์ยาวชนสะพานสงู ศนูยเ์ยาวชนหนองจอก ศนูย์
เยาวชนดอนเมือง ศูนย์เยาวชนลุมพินี ศูนย์เยาวชนคลองสามวา ศูนย์เยาวชนคลองกุ่ม ศูนย์
เยาวชนบ่อนไก่ ศูนยเ์ยาวชนบางนา ศูนยเ์ยาวชนลาดกระบัง ศูนย์เยาวชนมีนบุรี ศูนยเ์ยาวชน
บางเขน และศูนยเ์ยาวชนวัดธาตุทอง กลุ่มงานนันทนาการ 3 ดูแลรบัผิดชอบศูนยเ์ยาวชนทั้งสิน้ 
จ านวน 7 ศูนย ์ไดแ้ก่ ศูนยเ์ยาวชนบางขุนเทียน ศูนยเ์ยาวชนจอมทอง ศูนยเ์ยาวชนทุ่งครุ ศูนย์
เยาวชนสะพานพระราม9 ศูนยเ์ยาวชนวัดเวฬุราชิณ ศูนยเ์ยาวชนอัมพวา และศูนยเ์ยาวชนวชิร
เบญจทศั 

วัตถุประสงคใ์นการจัดตั้งศูนยเ์ยาวชนกรุงเทพมหานคร 
อาภรณ์ มณีโชติ (2538, น.12) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนยเ์ยาวชน

กรุงเทพมหานครไว ้ดงันี ้
1. เพื่อใหศู้นยเ์ยาวชนเป็นสถานที่ที่ใชส้  าหรบัการพักผ่อนแก่เด็กและเยาวชนใน

การส่งเสริมการใชเ้วลาว่าง ผ่านการท ากิจกรรมที่ทางศนูยเ์ยาวชนจดัไวใ้หอ้ย่างมีประโยชนส์งูสุด
ทัง้ต่อตนเองและต่อสงัคม 

2. เพื่อเป็นการส่งเสรมิใหเ้ยาวชนไดเ้ขา้มาใชเ้วลาว่าง เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ทัง้ต่อ
ตนเอง ครอบครวั ชมุชน และสงัคมดว้ย 

3. เพื่อเป็นการพฒันาบุคลิกภาพของเยาวชน ใหส้ามารถเป็นทัง้ผูน้  าและผูต้ามที่
ดี สง่ผลต่อการกลา้แสดงออกของเยาวชนอีกดว้ย 

4. เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาที่เสี่ยงจะเกิดกับเยาวชน เช่นปัญหาการมั่วสุม 
ปัญหายาเสพติด เป็นตน้ 

เส าวนี ย์   เสนาสุ  (2532 , น .106) โดยทั่ ว ไป แล้วการจัดตั้ งศู นย์ เยาวชน
กรุงเทพมหานครขึน้นั้น เพื่อเป็นศูนย์กลางให้เยาวชนได้มีโอกาสในการใชเ้วลาว่างร่วมกันเมื่อ
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ว่างเวน้จากการศึกษาหรือจากการประกอบกิจการใด ๆ ท าให้เกิดประโยชน์ทางด้านกีฬาและ
นันทนาการ ส่งเสริมใหว้ัยรุ่นได้ใช้ชีวิตไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสม มีสุขภาพที่ดี ส่งผลให้เป็น
ประโยชนต่์ออนาคตของตนเองต่อไป   

งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
งานวิจัยต่างประเทศ 

Hodge (2014) การตรวจสอบการใชเ้วลาว่างในครอบครวั ความสมัพันธ์ของพี่นอ้ง
และสุขภาพร่างกายความสัมพันธ์พี่น้องในการวิจัยเพื่อการใช้เวลาว่างของครอบครัวโดย
ความสัมพันธ์ในครอบครัวอ่ืน ๆ ใกลเ้คียง แต่คนส่วนใหญ่ในประเทศสหรฐัอเมริกามีอย่างน้อย
หนึ่งพี่นอ้งและความสมัพันธพ์ี่นอ้งมีแนวโนม้ที่จะยืนยาวยั่งยืนที่สดุและมีเสถียรภาพมากที่สดุใน
ชีวิต วิจัยก่อนหนา้นีไ้ดแ้สดงใหเ้ห็นการใชเ้วลาว่างของครอบครวัที่จะมีความสมัพันธ์เชิงบวกกับ
ครอบครวั เช่น การท างานของครอบครวัและความพึงพอใจกับชีวิตครอบครวั ขอ้สรุปเหล่านี ้แต่
สว่นใหญ่จะใชเ้ฉพาะในการตรวจสอบความสมัพนัธข์องพ่อแม่และลกู ในท านองเดียวกนัมากกว่า 
การวิจัยเพื่อการใช้เวลาว่างของครอบครัวมีข้อจ ากัด การวิเคราะห์ระดับขัดขวางและบุคคล 
นกัวิชาการเรียกรอ้งให้มีการออกแบบการศึกษาระยะยาวและรูปแบบการบญัชีส  าหรบัผลการจัด
กลุ่มครอบครวั สมาชิกในครอบครวัรวมทัง้ความสมัพนัธพ์ี่นอ้งสามารถส่งผลกระทบต่อสมาชิกใน
ครอบครัว การออกก าลังกายผ่านการสรา้งแบบจ าลองทางสังคมและการให้การสนับสนุน 
ผลกระทบความสมัพนัธพ์ี่นอ้งในการออกก าลงักายส่วนบคุคล และโรคอว้นอาจขึน้อยู่กบัคณุภาพ
ความสัมพันธ์และความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพที่สูงขึน้มีผลกระทบมากขึน้ต่อพฤติกรรม ดังนั้น
วตัถุประสงคข์องวิทยานิพนธน์ี ้คือการตรวจสอบความสมัพนัธร์ะยะยาวระหว่างพฤติกรรมการใช้
เวลาว่าง ความสัมพันธ์พี่น้องที่ใกลช้ิดกัน การออกก าลังกายและโรคอว้น เพื่อใหบ้ริบทของการ
ทบทวนแบบบูรณาการวิจัยการใชเ้วลาว่างของครอบครวัด าเนินต่อไป จากบทความที่ตีพิมพก์ว่า 
2,000 บทความในสี่วารสาร เลือก 183 (ประมาณ 6%) ที่ เก่ียวข้องกับการใช้เวลาว่างของ
ครอบครวั วิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจะใชเ้กือบเท่า ๆ กันในขณะที่การวิเคราะหแ์ต่ละ
ระดับจะใช้บ่อยกว่าการวิเคราะห์แบบ dyadic หรือการวิเคราะห์ระดับระบบ การทดสอบของ
ลกัษณะตวัอย่าง เผยใหเ้ห็นคนวยัท างาน, คู่แต่งงาน, ชนชัน้กลาง ครอบครวัที่มีเด็กวยัรุ่นหรือกลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่จะมีสิ่งที่เหมือนกันคือ สามแนวโนม้ที่ส  าคญัไดแ้ก่: รูปแบบที่หนึ่ง (การส่งเสริม
ครอบครวัที่ดีผ่านการใชเ้วลาว่าง) ส่งผลทางบวกของบุคคล dyads และกลุ่มรบัรูท้ี่เก่ียวขอ้งกับ
การใช้เวลาว่างของครอบครัว รูปแบบที่สอง (ค่าใช้จ่ายและข้อจ ากัดในการใช้เวลาว่างของ
ครอบครัว) ทดสอบในครอบครัวหรือคนในครอบครัวที่มีบทบาทส าคัญ ในการใช้เวลาว่าง
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เช่นเดียวกบัขอ้จ ากดั ในการใชเ้วลาว่างของครอบครวั สดุทา้ยรูปแบบที่สาม (ความแตกต่างการใช้
เวลาว่างในครอบครวั) รวมถึงวิจัยการระบุและการทดสอบโครงสรา้งของครอบครัวที่มีความ
หลากหลายลักษณะนอกจากนีค้วามสัมพันธ์ระหว่างการใช้เวลาว่างของวัยรุ่นและผู้ใหญ่ที่มี
คุณภาพ ความสมัพันธ์แบบพี่นอ้งจะมีการประเมินโดยใชแ้บบจ าลองหลายระดับและขอ้มูลคู่พี่
นอ้งจากคลื่น 1 และ 3 ของการศึกษาสุขภาพวัยรุ่นระยะยาวแห่งชาติ การเล่นกีฬาและโรลเลอร์
หรือการขี่จกัรยานในวยัรุ่นมีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัการรบัรูข้องผูใ้หญ่ที่มีคณุภาพความสมัพนัธ์
พี่น้อง การออกก าลังกายเป็นเรื่องที่ เก่ียวข้องในเชิงลบต่อการรับรู ้ของผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ
ความสมัพันธ์พี่นอ้ง การใชเ้วลาดูวิดีโอในวัยรุ่นมีความสมัพันธ์เชิงบวกกบัการรบัรูข้องผูใ้หญ่ที่มี
คณุภาพความสมัพนัธข์องพี่นอ้ง ในขณะที่การใชเ้วลาดทูีวีที่มีนยัส าคญัมีความสมัพนัธเ์ชิงลบกบั
การรบัรูข้องผูใ้หญ่ที่มีคุณภาพความสมัพันธ์พี่นอ้ง สุดทา้ยความสมัพันธร์ะหว่างการใชเ้วลาว่าง
ของวยัรุ่นและการออกก าลงักายของผูใ้หญ่โดยมีการทดสอบค่าดัชนีมวลกาย ล าดับการเกิดและ
การมีปฏิสมัพนัธร์ะหว่างความสมัพนัธพ์ี่นอ้งที่มีคณุภาพไดร้บัการประเมินผลกระทบ การใชข้อ้มลู
สุขภาพคู่พี่ น้องและรูปแบบหลายระดับ ความถ่ีของการดูโทรทัศน์และวิ ดีโอในวัยรุ่นมี
ความสัมพันธ์เชิงลบกับการออกก าลังกายในผู้ใหญ่  และการเล่นกีฬาในวัยหนุ่มสาวมี
ความสมัพันธ์เชิงบวกกับการออกก าลังกายในผูใ้หญ่ ความถ่ีของการดูโทรทัศนแ์ละความถ่ีของ
การเล่นโรลเลอรห์รือป่ันจกัรยานในวัยรุ่นมีความสมัพันธ์เชิงลบกับโรคอว้นในผูใ้หญ่ ชั่วโมงการดู
ทีวีในวยัรุ่นมีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกับโรคอว้นในผูใ้หญ่ พี่คนโตมีการออกก าลงักายนอ้ยกว่านอ้ง
เมื่อชั่วโมงของการดูวิดีโอหรือการเล่นเกมคอมพิวเตอรม์ีเท่ากัน การเล่นกีฬาในวัยรุ่นเป็นการ
ท านายว่ามีค่าดชันีมวลกายสงูกว่าผูใ้หญ่ พี่มีแนวโนม้ค่าดชันีมวลกายนอ้ยกว่านอ้งเมื่อมีการออก
ก าลงักายเท่ากนั การรบัรูท้ี่มีคณุภาพความสัมพนัธข์องพี่นอ้งระดบัปานกลางจะมีสมัพนัธร์ะหว่าง
การออกก าลังกายและชั่ วโมงการดูทีวี ชั่ วโมงการดูวิดีโอ และชั่ วโมงการเล่นวิดีโอหรือเกม
คอมพิวเตอร ์การคน้พบนีบ้างสว่นสนบัสนนุหลกัการของทฤษฎีการเรียนรูท้างสงัคม 

Barnes (2015) ได้ศึกษาแรงจูงใจและพฤติกรรมของผู้ปกครองกีฬาเยาวชนกีฬา
นนัทนาการท าใหเ้กิดสภาพแวดลอ้มการเรียนรูส้  าหรบัเด็ก แต่สภาพแวดลอ้มสามารถเป็นบวกหรือ
ลบนัน้เกิดจากผูป้กครองที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาความรูแ้ละทักษะการเข้าร่วมกิจกรรมของเด็ก 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยัครัง้นีม้ีเพื่อส ารวจความสมัพนัธร์ะหว่างพ่อแม่กบั (ก) ความเชื่อสรา้งแรง
บนัดาลใจ (ข) การรบัรูส้  าหรบัการมีส่วนร่วม และ (ค) การรบัรูบ้ริบทชีวิตและผูป้กครองมีส่วนร่วม
ในโปรแกรมกีฬานันทนาการเยาวชน ล าดับ 1 และ 2 ของ Hoover-Dempsey และโมเดล
กระบวนการมีส่วนร่วมของผูป้กครองของ Sandler ปี 2005 ถูกน ามาใชใ้นการคิดการวิจัยนี ้ซึ่ง
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แบบทดสอบการมีสว่นร่วมของผูป้กครองที่ใชใ้นการวิจยัเดิมมีการปรบัเปลี่ยนไปใชใ้นกีฬาเยาวชน
ผ่านการแกไ้ขและการตรวจสอบจากผูเ้ชี่ยวชาญและการทดสอบกบักลุ่มตวัอย่าง โดยใหพ้่อแม่ (n 
= 302) ของเด็กในด้านนันทนาการลีกกีฬาส าหรบั 7 - 12 ปี ท าแบบสอบถาม 64 ค าถามใน
โครงสรา้งแบบจ าลอง ก่อนการวิเคราะหปั์จจยัที่น ามาใชไ้ดถู้กตรวจสอบเพื่อใหม้ั่นใจว่าโครงสรา้ง
แบบส ารวจเก่ียวกับการปรบัปรุงการมีส่วนร่วมของผูป้กครองถูกจัดกลุ่มตามที่คาดไว้ ประการที่
สองความสมัพนัธ์สองตัวแปรที่ถูกใชใ้นการทดสอบความแข็งแกร่งของความสมัพันธร์ะหว่าง (1) 
แรงจูงใจของผูป้กครองและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมและ (พระราชบญัญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนแห่งชาติ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2560) พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการเรียนรูแ้ละกลไกการ
ใชเ้วลาของผูป้กครอง ผลการวิจัยพบว่าสมรรถนะของผูป้กครองและทักษะ (PCS) มีอิทธิพลที่
แข็งแกร่งในการมีส่วนร่วมของผูป้กครองตามเวลาและพลงังาน (TE) และการเชิญของผูฝึ้กสอน 
(COI) เมื่อพ่อแม่มีส่วนรว่มในกิจกรรมสว่นใหญ่มีแนวโนม้ที่จะแสดงพฤติกรรมของการใหก้ าลงัใจ 
(Wendell L. French และ Cecil Jr Bell) และการสร้างแบบจ าลอง (Alkatheri และคนอ่ืน ๆ) 
ผลการวิจยัท าใหเ้ขา้ใจแรงจูงใจและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในสภาพแวดลอ้มของ
กีฬานนัทนาการเยาวชนมากขึน้ นอกจากนีผ้ลการใหก้ารวิจยัสามารถน าไปต่อยอดในการคน้หาว่า
พฤติกรรมของผูป้กครองอย่างไรมีอิทธิพลในการเล่นกีฬาของเยาวชนและการจดักิจกรรมอย่างไรที่
ใหผู้ป้กครองมีสว่นรว่มในการเลน่กีฬาของเยาวชน 

Campbell (2007) ได้ศึกษาการพัฒนาตัวตนที่เป็นกระบวนการส าคัญที่ เกิดขึน้
ในช่วงวัยรุ่น (Erikson, 1950, 1968) นักวิจัยแนะน าว่าช่วงวยัรุ่นจะกลายเป็นช่วงอายุที่มีมากขึน้ 
เนื่องจากจ านวนที่เพิ่มขึน้ของนักศึกษา(Kerckhoff, 2002; Larson, 2002; Mortimer & Larson, 
2002) ในช่วงเวลานีรู้จ้กักนัในชื่อ "post-adolescence"ในช่วงเวลานีเ้ชื่อว่าเกิดการสรา้งอตัลกัษณ์
ของบุคคลขึน้ (Mortimer &Larson, 2002) แมจ้ะมีขอ้เสนอแนะเหล่านีอ้ยู่ แต่ยงัมีงานวิจยัจ านวน
นอ้ยท าการทดสอบการพฒันาอตัลกัษณใ์นช่วงหลงัวยัรุน่นี ้นอกจากนีบ้ทบาทของการใชเ้วลาว่าง
ในช่วงระยะเวลาการสรา้งตวัตนสว่นใหญ่ไดร้บัการมองขา้ม มีการศึกษาจ านวนน้อยที่ศึกษาหวัขอ้
นีโ้ดยมุ่งเนน้ไปที่ความสมัพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการใชเ้วลาว่างกับอัตลกัษณ์การพัฒนา 
ในขณะที่มองขา้มบทบาทของตวัแปรไลฟ์สไตลก์ารพกัผ่อนที่โดดเด่นอ่ืน ๆ เช่น ประสบการณก์าร
ใชเ้วลาว่าง แรงจูงใจและความหมาย นอกจากนีก้ารศึกษาก่อนหนา้นีใ้ชม้าตรการดา้นขอ้มูลทั่ว
โลกมากกว่าการพิจารณามิติขอ้มลูแยกต่างหาก จากอตัลกัษณส์ว่นบคุคลและสงัคม การศกึษาใน
ปัจจุบนัขยายตวัขึน้จากหนงัสือก่อนหนา้นีด้ว้ยการตรวจสอบการพฒันาอตัลกัษณส์่วนบุคคลและ
สงัคมในช่วงหลงัวยัรุ่นและความสมัพนัธร์ะหว่างอตัลกัษณแ์ละตวัแปรไลฟ์สไตลก์ารใช้เวลาว่างที่
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หลากหลาย ผูเ้ขา้รว่มโครงการรวม 465 คนจาก University of Waterloo ไดท้ าแบบสอบถามการมี
ส่วนร่วมในการใช้เวลาว่าง ความหมายที่ได้จากการมีส่วนร่วมประสบการณ์การใช้เวลาว่าง 
แรงจูงใจและอัตลกัษณ์ ผลการศึกษาพบว่าการพัฒนายังคงเกิดขึน้ในช่วงระยะหลงัวัยรุ่น การมี
ส่วนร่วมในการใชเ้วลาว่าง,ความหมาย ประสบการณ์การใชเ้วลาว่างและแรงจูงใจทัง้หมดแสดง
ระดับของ a ความสัมพันธ์กับเอกลักษณ์ ตัวตนส่วนบุคคลและสังคมมีความแตกต่างกัน 
ปัจจัยไลฟ์สไตล์พักผ่อนเหล่านี ้ ตัวตนส่วนบุ คคลเก่ียวข้องมากที่สุดกับการใช้เวลาว่าง 
ประสบการณ์ในขณะที่ตัวตนทางสังคมมีส่วนเก่ียวข้องกับแรงจูงใจเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ 
ถึงแมว้่าสาเหตุไม่สามารถอนุมานได ้จากผลของการศึกษาครัง้นีบ้่งชีว้่าการพักผ่อนเหล่านีเ้ป็น
อย่างไรตวัแปรไลฟ์สไตลอ์าจมีอิทธิพลต่อกระบวนการพฒันาตวัตน 

งานวิจัยในประเทศ 
รชัราวไล สว่างอรุณ (2556) ได้ศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติที่มีต่อการเข้าร่วม

โปรแกรมนันทนาการของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการท าวิจัยครัง้นีเ้ป็น
นักเรียนชายและนักเรียนหญิง ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ปีการศึกษา 2555 
โรงเรียนวดัตะคร า้เอน อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี จ านวน 60 คน โดยการสุม่ตวัอย่างแบบ
หลายขั้นตอน (Multi Stage Random sampling) และให้กลุ่มตัวอย่างทั้ง 60 คน ท าแบบวัด
ทัศนคติ ที่มีต่อการเข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการที่ผู ้วิจัยสร้างขึน้ ประกอบด้วยด้านความรู ้
ความรูส้ึก และด้านพฤติกรรม จัดเข้ากลุ่มด้วยวิธีการแบ่งกลุ่มแบบจับคู่ (Match Group) แล้ว
แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ด าเนินการทดลองระยะเวลา 8 สัปดาห ์
สปัดาหล์ะ 2 ครัง้ ครัง้ละ 90 นาที ผูว้ิจยัท าการวดัทศันคติที่มีต่อการเขา้ร่วมโปรแกรมนนัทนาการ 
ของทัง้สองกลุม่ หลงัทดลองในสปัดาหท์ี่ 8 โดยเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยันีคื้อ โปรแกรมนนัทนาการ
ส าหรบันักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 และแบบวดัทัศนคติที่มีต่อการเขา้ร่วมโปรแกรมนันทนาการ 
ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความแตกต่าง
เปรียบเทียบภายในกลุ่มก่อนและหลังการทดลอง (Dependent t-test) และวิเคราะห์ความ
แตกต่างเปรียบเทียบ ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม (Independent t-test) ระดับความมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 ผลวิจัยพบว่า ผลของทัศนคติที่มี ต่อการเข้าร่วมโปรแกรม
นันทนาการของกลุ่มทดลองภายหลังเข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการเป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่า
ทัศนคติที่มีต่อการเขา้ร่วมโปรแกรมนันทนาการ โดยรวมอยู่ในระดับค่อนขา้งดีเมื่อพิจารณาเป็น
รายดา้นพบว่า ดา้นความรูแ้ละดา้น พฤติกรรม อยู่ในระดับค่อนขา้งดี และดา้นความรูส้ึกอยู่ใน
ระดับดี และผลการเปรียบเทียบทัศนคติที่มีต่อการเขา้ร่วมโปรแกรมนันทนาการ กลุ่มทดลอง
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ภายหลังเขา้ร่วมโปรแกรมนันทนาการ ส าหรบันักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าก่อนเขา้ร่วม
โปรแกรมนันทนาการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ผลการเปรียบเทียบทัศนคติที่มีต่อ
การเขา้ร่วมโปรแกรมนันทนาการของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มทดลองภายหลงัเขา้ร่วม
โปรแกรม นันทนาการ ส าหรบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยรวมสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ไดร้บั
กิจกรรมตามปกติที่โรงเรียนก าหนดไว ้ทัง้ 3 ดา้นคือดา้นความรู ้ดา้นความรูส้กึและดา้นพฤติกรรม 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

กฤษฎา สังเกตุ (2559) ศึกษาและเปรียบเทียบแรงจูงใจ ในการเลือกเล่นกีฬา
บาสเกตบอล นกัเรียนนักศึกษาในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ในปี พ.ศ. 2559 กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้น
การวิจัยครัง้นี ้รวมทั้งสิน้จ านวน 191 คน เป็นชายจ านวน 127 คนเป็นหญิงจ านวน 64 คนไดม้า
โดยการสุ่มแบบแบ่งชัน้ เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัยเป็นแบบสอบถามเก่ียวกับแรงจูงใจในการเลือก
เล่นกีฬาบาสเกตบอลของนักเรียนนักศึกษาในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ปี พ.ศ. 2559 ได้มีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากบั .85 น าผลที่ไดม้าวิเคราะหข์อ้มลูโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการทดสอบค่าที ผลวิจยัพบว่า 

1. แรงจูงใจในการเล่นกีฬาบาสเกตบอลของนักเรียนนักศึกษาในเขตเทศบาล
นครอดุรธานี ปี พ.ศ. 2559 มีดงันี ้

1.1 โดยรวมพบว่านกัเรียนนักศึกษามีแรงจูงใจในการเล่นกีฬาบาสเกตบอล 
อยู่ในระดบัมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.00 (S.D. เท่ากบั 0.55) 

1.2 จ าแนกตามแรงจูงใจภายในกับแรงจูงใจภายนอก พบว่านักเรียน
นกัศกึษามีแรงจูงใจภายในและภายนอกอยู่ในระดบัมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.96 และ 4.03 (S.D. = 
0.55 และ 0.55) 

1.3 จ าแนกตามเพศพบว่านกัเรียนนกัศึกษาเพศชายและเพศหญิงมีแรงจูงใจ
ภายในอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.14 และ 3.69 (S.D. = 0.52 และ 0.49) โดยเพศชายมี
แรงจูงใจภายนอกอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 (S.D. = 0.50) และเพศหญิงมี
แรงจงูใจภายนอกอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.76 (S.D. = 0.51) 

1.4 จ าแนกตามระดบัการศกึษา พบว่านกัเรียนนกัศกึษาระดบัมธัยมศกึษา มี
แรงจงูใจภายในและภายนอกอยู่ในระดบัมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.12 และ 4.14 (S.D. = 0.47 และ 
0.49) ระดบัอดุมศกึษามีแรงจูงใจภายในและภายนอกอยู่ในระดบัมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.79 และ 
3.91 (S.D. = 0.58 และ 0.58) แรงจูงใจภายนอกอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 (S.D. = 
0.58) 
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2. ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเลือกเล่นกีฬาบาสเกตบอลของนักเรียน
นกัศกึษาในเขตเทศบาลนครอดุรธานี ปี พ.ศ. 2559 พบว่า 

2.1  นักเรียนนักศึกษาที่มีเพศต่างกันจะมีแรงจูงใจภายในและภายนอก
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

2.2  นักเรียนนักศึกษาที่มีระดับการศึกษาต่างกันจะมีแรงจูงใจภายในและ
ภายนอกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

วีรชยั อยู่ยืน (2557) ศึกษาแรงจูงใจที่มีต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมนันทนาการของนิสิต
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรโ์ดยจ าแนกตามเพศ ระดบัชัน้ปีและกลุ่มคณะวิชา กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้น
การวิจยัเป็นนิสิตปรญิญาตรีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตบางเขน ภาคปลายปีการศึกษา 
2555 จ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู เป็นแบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่น
ทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.89 และท าการวิเคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถิติรอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบค่าที (t-test) การทดสอบค่า (F-Test) และใช ้LSD ในการทดสอบความแตกต่างรายคู่
ก าหนด ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ผลวิจยัพบว่า 

1. กิจกรรมนันทนาการที่นิสิตเข้าร่วมเป็นประจ า 3 อันดับ ได้แก่ นันทนาการ
พิเศษ นันทนาการทางดา้นสังคม งานเลีย้งสรา้งสรรค ์งานเลีย้งรุ่น และการท่องเที่ยวและทัศน
ศกึษานอกสถานที่ กิจกรรมนนัทนาการที่นิสิตเขา้ร่วมบา้ง 3 อนัดบั ไดแ้ก่ เกม กีฬา ออกก าลงักาย 
กิจกรรมอาสาสมัคร บริจาคโลหิต บ าเพ็ญประโยชน ์และดนตรีรอ้งเพลง เตน้ร  าและกิจกรรมเขา้
จังหวะ ส่วนกิจกรรมนันทนาการที่นิสิตไม่เคยเขา้ร่วม 3 อันดับ ได้แก่ นันทนาการทางดา้นการ
ละคร/การแสดง นนัทนาการดา้นงานอิสระ/งานสะสม/งานออกแบบและงานประดิษฐ์ดว้ยมือ และ
นนัทนาการดา้นพฒันาจิตใจ/โยคะ/สมาธิ 

2. นิสิตมีแรงจูงใจต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมนนัทนาการโดยรวมและรายดา้นอยู่ใน
ระดบัมาก ทางดา้นการพฒันาความคิด ดา้นการเขา้สงัคม ดา้นการพฒันาความสามารถ และดา้น
การผ่อนคลาย 

3. นิสิตที่มีเพศต่างกนั มีแรงจูงใจต่อการเขา้รว่มกิจกรรมนนัทนาการไม่แตกต่าง
กนั 

4. นิสิตที่มีระดับชัน้ปีต่างกัน มีแรงจูงใจต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมนันทนาการไม่
แตกต่างกนั 

5. นิสิตท่ีมีกลุม่คณะวิชาต่างกนั มีแรงจงูใจต่อการเขา้รว่มกิจกรรมนนัทนาการไม่
แตกต่างกนั 
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ธัญญภรณ ์สวุรรณโภชน ์(2553) ศึกษาความพึงพอใจในงานของพนกังานบริษัทกุล
ธรเคอรบ์ีเ้ฟานด์รี่ จ ากดั ศึกษาทศันคติต่อการจดักิจกรรมในองคก์ารของพนกังานบรษิัทกลุธรเคอร์
บีเ้ฟานด์รี่ จ ากดัเปรียบเทียบความพึงพอใจในงานของพนกังานที่จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลและ
เปรียบเทียบความพึงพอใจในงานของพนักงานที่จ  าแนกตามทัศนคติที่มีต่อการจัดกิจกรรมใน
องคก์รต่างกนักลุ่มตวัอย่างเป็นพนักงานบริษัทกุลธรเคอรบ์ีเ้ฟานด์รี่ จ ากัด จ านวน  221 คนผูว้ิจัย
ใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูลคือค่าความถ่ีค่ารอ้ยละ 
ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทาง
เดียว ผลวิจัยพบว่าพนักงานมีความพึงพอใจในงานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางพนักงานมี 
ทัศนคติต่อการจัดกิจกรรมในองค์การโดยรวมอยู่ในระดับดี พนักงานที่มีเพศ  สถานภาพ อาย ุ
อาชีพ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือนต่างกนัมีความพึงพอใจในงานต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .05 และพนกังานที่มีทศันคติต่อการจดักิจกรรมในองคก์ารต่างกนัมีความพึงพอใจใน
งานต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

ศศิธร จ านงรกัษ์ (2558) ศึกษาการเขา้ร่วมโปรแกรมแรงจูงใจในการใชเ้วลาว่างที่มี
ต่อการวิถีชีวิตใช้เวลาว่างในแง่บวก ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาวิจยัคือนักเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5 ศูนยก์วดวิชารชัดาวิทยาบางเขนจ านวน 60 
คน ที่ได้มาจากการคัดกรองจากแบบประเมินแรงจูงใจการใช้เวลาว่างและการสุ่มแบบจับคู่ 
ออกเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 30 คนเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัยประกอบดว้ยแบบ
ประเมินแรงจูงใจการใชเ้วลาว่าง แบบทดสอบถามวิถีชีวิตการใชเ้วลาว่างโปรแกรมแรงจงูใจในการ
ใชเ้วลาว่าง ซึ่งไดร้บัการตรวจสอบความเที่ยงตรงจากผูท้รงคณุวุฒิการใชเ้วลาว่างจ านวน 5 ท่าน 
ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (IOC) ของแบบประเมินแรงจงูใจและแบบสอบถามวิถีชีวิตการใชเ้วลา
ว่างและมีค่าอยู่ระหว่าง .06 ถึง 1.0 และค่าสัมประสิทธิ์  สหสัมพันธ์ความเชื่อมั่ นแอลฟ่า 
(conbach) เท่ากัน .82 และ .89 ตามล าดับ วิเคราะหข์อ้มูลดว้ยค่าเฉลี่ยค่ารอ้ยละ ส่วนเบนเบน
มาตรฐานและทดสอบค่าที (t-test) ผลวิจัยพบว่าภายหลงัการเขา้ร่วมโปรแกรมกลุ่มทดลองมีวิถี
ชีวิตการใชเ้วลาว่างดีกว่าก่อนทดลองเมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่ากลุ่มทดลองมีคณุภาพชีวิต 
สุขภาวะ และความพึงพอใจในชีวิต-ความสุข ดีกว่าก่อนเขา้ร่วมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
และภายหลงัเขา้ร่วมโปรแกรมกลุ่มทดลองมีวิถีชีวิตการใชเ้วลาว่างดีกว่ากลุ่มควบคุมและมีความ
แตกต่างกนัทกุรายดา้นอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
  



 

บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจยัเรื่อง ความสมัพนัธร์ะหว่างแรงจูงใจกบัทศันคติในการใชเ้วลาว่างของผูใ้ชบ้ริการ
ศนูยเ์ยาวชนในสงักดัเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจยัเชิงส  ารวจ (Survey Research) ซึ่งผูว้ิจยัได้
ด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้

การก าหนดประชากรและเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 

ประชากรที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้ไดแ้ก่ ประชาชนที่เข้ามาใชบ้ริการศูนย์เยาวชนใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้งเพศชายและเพศหญิง ก าหนดเก็บข้อมูลศูนย์เยาวชนกลุ่มงาน
นนัทนาการ 2 ผูใ้ชบ้ริการตลอดปีทัง้ด้านนนัทนาการและกีฬาทัง้สิน้จ านวน 3,645,351 คน (สถิติ
ผูใ้ชบ้รกิารดา้นกีฬา นนัทนาการ กิจกรรมพืน้ฐาน พฒันาทกัษะ, 2562) 

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้คือ ประชาชนที่ เขา้ใชบ้ริการศูนยเ์ยาวชน ในเขต

กรุงเทพมหานคร จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 384 คน โดยเทียบตารางก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
ของเครจซี่และมอรแ์กน (Krejcie and Morgan, 1970, pp.118-119) ไดก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 384 
คน เพื่อใหไ้ดก้ลุ่มขอ้มลูที่สมบูรณ ์ผูว้ิจยัใชก้ลุ่มตวัอย่างเพิ่มเป็น จ านวน 400 คน ซึ่งไดม้าโดยการ
สุม่กลุม่ตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) 

วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
การสุ่มกลุ่มตัวอย่ างของงานวิจัยครั้งนี ้  ได้จากการสุ่ มกลุ่มตัวอย่ างแบบ

เฉพาะเจาะจง (Purposive  sampling) โดยไดเ้ลือกจากประชาชนที่เขา้มาใชบ้ริการศนูยเ์ยาวชน 
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มงานนันทนาการ 2 โดยได้แบ่งการสุ่มกลุ่มตัวอย่างตามตาราง
ดงัต่อไปนี ้
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ภาพประกอบ 1 แสดงรายชื่อศนูยเ์ยาวชนและจ านวนกลุม่ตวัอย่างที่ผูว้ิจยัเขา้ท าการเก็บขอ้มลู 

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั เป็นแบบสอบถามความสมัพนัธร์ะหว่างแรงจูงใจกบัทศันคติใน

การใชเ้วลาว่างของผูใ้ชบ้รกิารศนูยเ์ยาวชนในสงักดักรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น 4 ตอน ดงันี ้
ตอนที่ 1 เป็นขอ้ค าถามขอ้มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นชนิดเลือกตอบ 

(Check list) 
ตอนที่ 2 เป็นขอ้ค าถามเก่ียวกบัแรงจูงใจ (Beard J G.& M.G.Ragheb, 1983, pp. 

219-228) ซึ่ งแบ่งเป็นแรงจูงใจในการใช้เวลาว่างของผู้ใช้บริการศูนย์เยาวชนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร จ าแนกข้อค าถามแรงจูงใจออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ข้อค าถามที่ 1 – 8 เป็นข้อ
ค าถามที่เก่ียวกับแรงจูงใจทางปัญญาหรือการใช้ความรู ้ข้อค าถามที่  9 – 13 เป็นข้อค าถาม
เก่ียวกับแรงจูงใจทางสังคม ข้อค าถามที่  14 – 20  เป็นข้อค าถามเก่ียวกับแรงจูงใจทางด้าน
ความสามารถและความเชี่ยวชาญ และขอ้ค าถามที่ 21 – 27 เป็นขอ้ค าถามเก่ียวกับแรงจูงใจดา้น
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การหลีกเลี่ยงสิ่งเรา้ทางลบ ซึ่งผลรวมคะแนนขอ้ค าถามขอ้ที่ 1 – 20 จะสามารถชีว้ัดแรงจูงใจ
ในดา้นการกระตุน้การแสวงหา และผลคะแนนของขอ้ค าถามทัง้ 27 ขอ้จะบอกถึงแรงจงูใจในการ
ใชก้ิจกรรมการใชเ้วลาว่างของผูต้อบแบบสอบถาม  

แบบสอบถามมีลกัษณะประเมินค่าเป็น 5 ระดบั Likert Scale แบ่งออกเป็น 5 ระดับ 
คือ มากที่สดุ มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยที่สดุ ดงันี ้
ข้อค าถามเชิงนิมาน (Positive Item) 
  ระดบัความคิดเห็น      ระดบัคะแนน  
  มากที่สดุ                 5 
  มาก                4 
  ปานกลาง               3 
  นอ้ย                 2 
  นอ้ยที่สดุ                 1 

 
ตอนที่ 3 เป็นขอ้ค าถามเก่ียวกับทัศนคติ (Beard J G.& M.G.Ragheb, 1983, pp. 

219-228) เป็นทศันคติในการใชเ้วลาว่างของผูใ้ชบ้รกิารศนูยเ์ยาวชน ในสงักดัเขตกรุงเทพมหานคร 
และจ าแนกประเภทของทัศนคติ ออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นองคป์ระกอบทางองคค์วามรู ้ดา้น
ความรูส้กึ และดา้นพฤติกรรม ซึ่งมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

ข้อค าถามที่  1 – 12 เป็นข้อค าถามที่ เก่ียวกับองค์ประกอบทางองค์ความรู ้
แบบสอบถามมีลกัษณะประเมินค่าเป็น 5 ระดับ Likert Scale แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ เห็นดว้ย
อย่างยิ่ง เห็นดว้ย ปานกลาง ไม่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง ดงันี ้
ข้อค าถามเชิงนิมาน (Positive Item) 
  ระดบัความคิดเห็น      ระดบัคะแนน  
  เห็นดว้ยอย่างยิ่ง      5 
  เห็นดว้ย       4 
  ปานกลาง      3 
  ไม่เห็นดว้ย      2 
   ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง     1 

ขอ้ค าถามที่ 13 – 24 เป็นขอ้ค าถามที่เก่ียวกบัความรูส้ึก แบบสอบถามมีลกัษณะ
ประเมินค่าเป็น 5 ระดับ Likert Scale แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ เห็นดว้ยอย่างยิ่ง เห็นดว้ย ปาน
กลาง ไม่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง ดงันี ้
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ข้อค าถามเชิงนิมาน (Positive Item) 
  ระดบัความคิดเห็น      ระดบัคะแนน  
  เสมอ       5 
  บ่อยครัง้      4 
  บางครัง้       3 
  นอ้ยครัง้      2 
  ไม่เคย       1 

ข้อค าถามที่  25 – 36 เป็นข้อค าถามที่ เก่ียวกับพฤติกรรม แบบสอบถามมี
ลกัษณะประเมินค่าเป็น 5 ระดบั Likert Scale แบ่งออกเป็น 5 ระดบั คือ เห็นดว้ยอย่างยิ่ง เห็นดว้ย 
ปานกลาง ไม่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง ดงันี ้
ข้อค าถามเชิงนิมาน (Positive Item) 
  ระดบัความคิดเห็น      ระดบัคะแนน  
  เห็นดว้ยอย่างยิ่ง      5 
  เห็นดว้ย       4 
  ปานกลาง      3 
  ไม่เห็นดว้ย      2 
  เห็นดว้ยอย่างยิ่ง      1 
 

ตอนที่ 4  แบบสอบถามความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเป็นแบบปลายเปิด (Open – 
Ended Questionnaires) 

ในการวิเคราะหข์อ้มลูจะเกณฑใ์นการแข่งระดบัดว้ยการหาช่วงกวา้งอนัตรภาค
ชั้น (Class interval) โดยใช้วิธีการค านวณหาช่วงกว้างระหว่างชั้นตามหลักการหาค่าเฉลี่ย  
(บญุชม  ศรีสะอาด, 2542, น.82)   ดงันี ้
 อตัรภาคชัน้   =       คะแนนสงูสดุ – คะแนนต ่าสดุ 
     จ านวนชัน้ 
   = 5 – 1 
       5 
   =  0.8 
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ดงันัน้ เกณฑเ์ฉลี่ยของแรงจงูใจและทศันคติจะก าหนด ไดด้งันี  ้
ค่าเฉลี่ย  ของแรงจงูใจ 

4.21 – 5.00  หมายถึง มากที่สดุ 
    3.41 – 4.20   หมายถึง มาก 
    2.61 – 3.40   หมายถึง  ปานกลาง 
    1.81 – 2.60   หมายถึง  นอ้ย 
    1.00 – 1.80  หมายถึง  นอ้ยที่สดุ 

ค่าเฉลี่ย ของทศันคติ ดา้นองคป์ระกอบทางองคค์วามรู ้และดา้นพฤติกรรม 
 4.21 – 5.00  หมายถึง เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

    3.41 – 4.20  หมายถึง เห็นดว้ย 
    2.61 – 3.40   หมายถึง  ปานกลาง 
    1.81 – 2.60   หมายถึง  ไม่เห็นดว้ย 
    1.00 – 1.80   หมายถึง  ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

ค่าเฉลี่ยของทศันคติ ดา้นความรูส้กึ 
4.21 – 5.00  หมายถึง เสมอ 

    3.41 – 4.20   หมายถึง บ่อยครัง้ 
    2.61 – 3.40   หมายถึง  บางครัง้ 
    1.81 – 2.60  หมายถึง  นอ้ยครัง้ 
    1.00 – 1.80   หมายถึง  ไม่เคย  

ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 
การวิจยัครัง้นีใ้ชแ้บบสอบถามที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ เป็นขัน้ตอนในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ซึ่งมีขัน้ตอนในการสรา้ง ดงันี ้
1. ศกึษาคน้ควา้งานวิจยั ต ารา เอกสาร วิทยานิพนธ ์ปรญิญานิพนธ ์วารสารและ

สื่อสิ่งตีพิมพ์ต่าง ๆ วิจัยแรงจูงใจและทัศนคติในการใช้เวลาว่าง รวมถึงยังรวบรวมข้อมูลจาก
แหลง่ขอ้มลูที่น่าเชื่อถือได ้มาประกอบในการพิจารณาใชใ้นการท างานวิจยัครัง้นีใ้หเ้หมาะสม 

2. รวบรวมขอ้มูลความรู ้ความคิด และปัญหาที่เกิดจากขัน้ตอนต่าง ๆ มาสรา้ง
แบบสอบถามในงานวิจยั 

3. น าขอ้ค าถามที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้น าเสนอต่อคณะกรรมการควบคมุปรญิญานิพนธ ์
พิจารณาตรวจสอบและปรบัปรุงแกไ้ข 
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4. น าขอ้ค าถามที่ผูว้ิจัยแก้ไขแลว้ เสนอใหผู้เ้ชี่ยวชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) IOC มีค่าความสามารถของการวัดไดต้รงตามจุดประสงค์
ที่ก าหนดไว ้มีค่าตัง้แต่ 0.60 – 1.0  

5. น าขอ้ค าถามไปทดลองใช ้(Try out) กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างใน
การวิจัยครั้งนี ้ ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน จากศูนย์เยาวชนจ านวน 30 คน เพื่อน าผลที่ได้ไป
วิเคราะหค์ุณภาพเครื่องมือ โดยการหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยมีค่าสมัประสิทธิ์แอลฟา 
(Cronbach's alpha coefficient) ความเชื่อมั่นอยู่ที่ 0.80 

6. น าแบบสอบถามไปใชเ้ก็บขอ้มลูจรงิ กบักลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยันี ้

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้

1. ติดต่อขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อท าการ
ขออนญุาตขอความร่วมมือไปยงัเจา้หนา้ที่ที่เก่ียวขอ้งกบัศนูยเ์ยาวชน กลุม่งานศนูยพ์ฒันาเยาวชน 
2 ที่ผูว้ิจยัไดท้ าการสุม่เลือกในการท าวิจยัครัง้นี ้

2. ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลู โดยการแจกแบบสอบถามดว้ยตนเอง 
3. น าขอ้ค าถามที่ไดร้บัคืนมา ตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกตอ้งแลว้น าแบบสอบถาม

ไปด าเนินการวิเคราะหห์าค่าทางสถิติต่อไป 

การจัดกระท าและการวิเคราะหข์้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครัง้นี ้ ผู ้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลจาก

แบบสอบถามมาประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอรส์  าเร็จรูป โดยมีสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์
ขอ้มลูดงันี ้

1. วิเคราะหข์อ้มลูทั่วไปจากแบบสอบถามซึ่งเป็นขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร ์โดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) แบ่งเป็น  

1.1 วิธีอัตราส่วนรอ้ยละ (Percentage) เพื่ออธิบายลักษณะทั่ วไปของกลุ่ม
ตวัอย่างผูต้อบแบบสอบถามโดยจ าแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ้
ศาสนา โดยใชส้ตูรดงันี ้(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2546) 

 
 ค่ารอ้ยละ =  จ านวนขอ้มลูที่เก็บได ้x 100 

     จ านวนขอ้มลูที่เก็บทัง้หมด 
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1.2 วิธีหาค่าเฉลี่ย (Mean) เพื่ออธิบายถึงขอ้มลูทางดา้นแรงจูงใจกบัทศันคติของ
ผูต้อบแบบสอบถามในดา้นต่าง ๆ ขา้งตน้ น ามาจดัอนัดบัและบอกระดบัแรงจูงใจกบัทศันคติ โดย
ใชส้ตูร (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2546) 

  ค่าเฉลี่ย =     ผลรวมของคะแนนขอ้มลู 
      ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 

1.3 วิธีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.)  แสดงลกัษณะ
การกระจายของขอ้มลูทางดา้นแรงจงูใจกบัทศันคติของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชส้ตูร (กลัยา วา
นิชยบ์ญัชา, 2546) 

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

   2x  คือ แทนผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกก าลงัสอง 

   )( x  คือ แทนผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง 

  N คือ แทนจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 

เพื่ออธิบายขอ้มลูแรงจงูใจในการใชเ้วลาว่างกบัทศันคติในการใชเ้วลาว่าง 
2. การวิเคราะหข์อ้มูลกลุ่มตวัอย่างและน าผลวิเคราะหท์ี่ไดน้ัน้อา้งอิงสถานที่ส  าคญัของ

ประชากรเพื่อหาความแตกต่าง ผู้วิจัยจึงใชส้ถิติทดสอบหาความแตกต่างค่าเฉลี่ย (T-Test) ใน
กรณีเปรียบเทียบ 2 กลุม่ ไดแ้ก่ เพศชาย และเพศหญิง โดยตัง้ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ .05 

3. การวิเคราะหข์อ้มูลของกลุ่มตัวอย่างและน าผลการวิเคราะหท์ี่ไดน้ั้น อา้งอิงสถานที่
ส  าคัญของประชากรเพื่อหาความแตกต่าง ผูว้ิจัยใชส้ถิติทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One 
Way ANOVA) เพื่อทดสอบหาความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 2 กลุ่มขึน้ไป ได้แก่ อาย ุ
สถานภาพ การศกึษา อาชีพ และรายได ้โดยตัง้ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ .05 

4. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับทัศนคติในการใช้เวล าว่างของ
ผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์ยาวชนในสงักัดกรุงเทพมหานคร โดยใชค่้าสมัประสิทธิ์สหสมัพันธแ์บบเพียรส์ัน 
(Pearson Product Moment Correlation Corrfficient, Rxy) ได้ศึกษาเกณฑ์ของ พัชราภรณ ์ 
กระบวนรตัน ์(2546, น.70) ใชใ้นการวิเคราะหค์วามสมัพันธ์ระหว่างสองตัวแปรจากขอ้มูลกลุ่ม
ตวัอย่าง  
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เกณฑใ์นการแปรความหมายค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธแ์บบเพียรส์นั มีดงันี ้
 ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์  แสดงว่า 

 + 0.8  ขึน้ไป  มีความสมัพนัธอ์ยู่ในระดบัมาก 

 + 0.61 – 0.80  มีความสมัพนัธอ์ยู่ในระดบัค่อนขา้งมาก 

 + 0.41 – 0.60  มีความสมัพนัธอ์ยู่ในระดบัปานกลาง 

 + 0.21 – 0.40  มีความสมัพนัธอ์ยู่ในระดบัค่อนขา้งนอ้ย 

 + 0.01 – 0.20  มีความสมัพนัธอ์ยู่ในระดบันอ้ย 

  0.00   ไม่มีความสมัพนัธก์นั 

5. น าเสนอหรือวิเคราะหข์อ้มูลเป็นความเรียง โดยสรุปเป็นประเด็นที่คลา้ยกันและแจก
แจงความถ่ีส าหรับค าถามที่ มีลักษณะเป็นค าถามปลาย เปิด (Open - Ended Question)



 

บทที ่4 
ผลการศึกษา 

สัญลักษณท์ี่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
สญัลกัษณท์ี่ใชน้ าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูมีความหมายดงันี ้

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

ผลการวิเคราะหข์้อมูล 
ผลการวิเคราะหข์อ้มลูน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง โดยแบ่งเป็น 6 ตอน 

ดงันี ้ 
ตอนที่ 1 ขอ้มลูสว่นบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนที่  2 แรงจูงใจในการใช้เวลาว่างของผู้ใช้บริการศูนย์เยาวชนในสังกัด

กรุงเทพมหานคร 
ตอนที่  3 ทัศนคติ ต่อการใช้เวลาว่างของผู้ใช้บริการศูนย์เยาวชนในสังกัด

กรุงเทพมหานคร 
ตอนที่  4 ผลของเพศและอายุต่อทัศนคติต่อการใช้เวลาว่างของผู้ใช้บริการศูนย์

เยาวชนในสงักดักรุงเทพมหานคร 
ตอนที่ 5 ความสมัพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการใชเ้วลาว่างกับทัศนคติในการใชเ้วลา

ว่างของผูใ้ชบ้รกิารศนูยเ์ยาวชนในสงักดักรุงเทพมหานคร  
ตอนที่ 6 ขอ้เสนอแนะจากผูต้อบแบบสอบถาม 
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ตอนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะหข์อ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามซึ่งเป็นผูใ้ชบ้ริการศนูยเ์ยาวชน

ในสงักัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ 
รายไดแ้ละศาสนา แสดงในตารางที่ 1 ถึงตารางที่ 7  

ตาราง 1 จ านวนและรอ้ยละของผูใ้ชบ้รกิารศนูยเ์ยาวชนในสงักดักรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ
(n=400) 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 195 48.75 
หญิง 205 51.25 

รวม 400 100.00 

*p  .05 
จากตารางที่  1 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ใช้บริการศูนย์เยาวชนในสังกัด

กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ จะเห็นว่า ผูใ้ชบ้ริการศนูยเ์ยาวชนในสงักดักรุงเทพมหานคร เป็น
เพศชาย รอ้ยละ 48.75 และเป็นเพศหญิง รอ้ยละ 51.25 

ตาราง 2 จ านวนและรอ้ยละของผูใ้ชบ้รกิารศนูยเ์ยาวชนในสงักดักรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ
(n=400) 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
7 – 12 ปี   71  17.75 
13 – 18 ปี   96  24.00 
19 – 29 ปี   74  18.50 
30 – 39 ปี   75  18.75 
40 – 80 ปี   84  21.00 
รวม 400 100.00 

*p  .05  
จากตารางที่  2 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ใช้บริการศูนย์เยาวชนในสังกัด

กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ จะเห็นว่า ผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์ยาวชนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
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กลุ่มใหญ่ที่สุดมีอายุ 13 – 18 (รอ้ยละ 24.00) รองลงมามีอายุ 40 – 80 ปี (รอ้ยละ 21.00) และมี
อาย ุ30 – 39 ปี (รอ้ยละ 18.75) ตามล าดบั 

ตาราง 3 จ านวนและรอ้ยละของผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์ยาวชนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม
สถานภาพ (n=400) 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
โสด 291  72.75 
สมรส  96  24.00 
หย่ารา้ง  13    3.25 
รวม 400 100.00 

*p  .05 
จากตารางที่  3 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ใช้บริการศูนย์เยาวชนในสังกัด

กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามสถานภาพ จะเห็นว่า  ผู้ใช้บริการศูนย์เยาวชนในสังกัด
กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด (รอ้ยละ 72.75) รองลงมาคือสมรสแล้ว (รอ้ยละ 
24.00) และหย่ารา้ง (รอ้ยละ 3.25) ตามล าดบั 

ตาราง 4 จ านวนและรอ้ยละของผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์ยาวชนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม
การศกึษา (n=400) 

การศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา  96   24.00 
มธัยมศกึษา 102   25.50 
ปรญิญาตรี 176   44.00 
ปรญิญาโท  16    4.00 
อ่ืน ๆ   10    2.50 
รวม 400 100.00 

*p  .05 
จากตารางที่  4 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ใช้บริการศูนย์เยาวชนในสังกัด

กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามการศึกษา จะเห็นว่า  ผู้ใช้บริการศูนย์เยาวชนในสังกัด
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กรุงเทพมหานครเกือบครึ่งหนึ่งมีการศึกษาระดับปริญญาตรี (รอ้ยละ 44.00) รองลงมาคือ ระดับ
มธัยมศกึษา (รอ้ยละ 25.50) และระดบัประถมศกึษา (รอ้ยละ 24.00) ตามล าดบั 

ตาราง 5 จ านวนและรอ้ยละของผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์ยาวชนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม
อาชีพ (n=400) 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
นกัเรียน นกัศกึษา 196  49.00 
พนกังานเอกชน 121  30.25 
ขา้ราชการ  34    8.50 
อ่ืน ๆ  49  12.25 
รวม 400 100.00 

*p  .05 
จากตารางที่  5 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ใช้บริการศูนย์เยาวชนในสังกัด

กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพ จะเห็นว่า ผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์ยาวชนในสงักัดกรุงเทพมหานคร 
ประมาณครึ่งหนึ่งเป็นนักเรียน นักศึกษา (รอ้ยละ 49.00) รองลงมาคือ พนักงานเอกชน (รอ้ยละ 
30.25) อ่ืน ๆ (รอ้ยละ 12.25) และขา้ราชการ (รอ้ยละ 8.50) ตามล าดบั 

ตาราง 6 จ านวนและรอ้ยละของผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์ยาวชนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม
รายได ้(n=400) 

รายได้ จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกว่า 5,000 บาท 193  48.25 
5,000 – 10,000 บาท   25   6.25 

10,001 – 15,000 บาท   25   6.25 
15,001 – 20,000 บาท  76 19.00 
มากกว่า 20,000 บาท   81  20.25 

รวม 400 100.00 

*p  .05 
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จากตารางที่  6 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ใช้บริการศูนย์เยาวชนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายได ้จะเห็นว่า ผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์ยาวชนในสงักัดกรุงเทพมหานคร
เกือบครึ่งหนึ่งมีรายไดน้้อยกว่า 5,000 บาท (รอ้ยละ 48.25) รองลงมามีรายไดม้ากกว่า 20,000 
บาท (รอ้ยละ 20.25) และมีรายได ้15,001 – 20,000 บาท (รอ้ยละ 19.00) ตามล าดบั 

ตาราง 7 จ านวนและรอ้ยละของผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์ยาวชนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม
ศาสนา (n=400) 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พทุธ 371  92.75 
อิสลาม  26    6.50 
ศรสิต ์    2    0.50 
อ่ืน ๆ     1    0.25 
รวม 400 100.00 

*p  .05 
จากตารางที่  7 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ใช้บริการศูนย์เยาวชนในสังกัด

กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามศาสนาจะเห็นว่าผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์ยาวชนในสงักัดกรุงเทพมหานคร 
เกือบทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ (รอ้ยละ 92.75) ส่วนที่เหลืออีกเล็กน้อยนับถือศาสนาอิสลาม 
ครสิตแ์ละอื่น ๆ (รอ้ยละ 6.25 0.50 และ 0.25 ตามล าดบั) 
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ตอนที่  2 แรงจู งใจ ในการใช้ เวล าว่ า งของผู้ ใช้ บ ริก ารศู น ย์ เย าวชน ในสั งกั ด
กรุงเทพมหานคร 

แรงจูงใจในการใช้เวลาว่างของผู้ใช้บริการศูนย์เยาวชนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ประกอบด้วย ด้านปัญญาหรือด้านการใช้ความรู ้ด้านสังคม ด้านความสามารถและความ
เชี่ยวชาญ และดา้นการหลีกเลี่ยงสิ่งเรา้ทางลบ ผลการวิเคราะหข์อ้มลูแสดงในตารางที่ 8 ถึงตาราง
ที่ 12 

ตาราง 8 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับแรงจูงใจในการใชเ้วลาว่างของผูใ้ชบ้ริการ
ศนูยเ์ยาวชนในสงักดักรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายดา้น (n=400) 

แรงจูงใจในการใช้เวลาว่าง X S.D. ระดับแรงจูงใจ 
ดา้นสงัคม 3.90 0.60 มาก 

ดา้นความสามารถและความเชี่ยวชาญ 3.87 0.60 มาก 
ดา้นการหลีกเลี่ยงสิ่งเรา้ทางลบ 3.84 0.69 มาก 

ดา้นปัญญา 3.75 0.61 มาก 
รวม 3.83 0.51 มาก 

*p  .05 
จากตารางที่ 8 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดบัแรงจูงใจในการใชเ้วลา

ว่างของผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์ยาวชนในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายดา้น พบว่า โดยรวม 
ผู้ใช้บริการศูนย์เยาวชนในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีแรงจูงใจในการใช้เวลาว่างในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 3.83,ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51) เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าผูใ้ชบ้ริการศูนย์
เยาวชนในสงักดักรุงเทพมหานคร มีแรงจูงในการใชเ้วลาว่างในระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยแรงจูงใจจากมากไปนอ้ยไดด้งันี ้ดา้นสงัคม (ค่าเฉลี่ย 3.90,ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60) 
ดา้นความสามารถและความเชี่ยวชาญ (ค่าเฉลี่ย 3.87,ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60) ดา้นการ
หลีกเลี่ยงสิ่งเรา้ทางลบ (ค่าเฉลี่ย 3.84,ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69) และดา้นปัญญา (ค่าเฉลี่ย 
3.75,สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61) 
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ตาราง 9 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับแรงจูงใจในการใชเ้วลาว่างของผูใ้ชบ้ริการ
ศนูยเ์ยาวชนในสงักดักรุงเทพมหานคร ดา้นสงัคม (n=400) 

แรงจูงใจในการใช้เวลาว่าง 
ด้านสังคม X S.D. 

ระดับ 
แรงจูงใจ 

1. เพื่อเขา้รว่มสงัคม 3.98 0.73 มาก 
2. เพื่อใหม้ีความกลา้แสดงออกต่อหนา้ผูอ่ื้น 3.91 0.82 มาก 
3. เพื่อใหผู้อ่ื้นยอมรบั 3.88 0.80 มาก 
4. เพื่อพบเจอผูค้นใหม่ ๆ 3.86 0.71 มาก 
5. เพื่อสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีกบัผูอ่ื้น 3.86 0.72 มาก 

รวม 3.90 0.60 มาก 

*p  .05 
จากตารางที่ 9 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับแรงจูงใจในการใชเ้วลา

ว่างของผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์ยาวชนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ดา้นสงัคม พบว่า โดยรวมผูใ้ชบ้ริการ
ศูนย์เยาวชนในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีแรงจูงใจในการใช้เวลาว่างด้านสังคมในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 3.90,ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .060) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผู้ใช้บริการศูนย์
เยาวชนในสงักดักรุงเทพมหานคร มีแรงจูงใจในการใชเ้วลาว่างดา้นสงัคมในระดบัมากทุกขอ้ โดย
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยแรงจูงใจจากมากไปน้อย 3 ล  าดับแรก ไดด้ังนี ้เพื่อเขา้ร่วมสังคม (ค่าเฉลี่ย 
3.98,สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73) เพื่อใหม้ีความกลา้แสดงออกต่อหนา้ผูอ่ื้น (ค่าเฉลี่ย 3.91,สว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82) และเพื่อใหผู้อ่ื้นยอมรบั (ค่าเฉลี่ย 3.88,สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80)    
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ตาราง 10 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับแรงจูงใจในการใชเ้วลาว่างของผูใ้ชบ้ริการ
ศนูยเ์ยาวชนในสงักดักรุงเทพมหานคร ดา้นความสามารถและความเชี่ยวชาญ (n=400) 

แรงจูงใจในการใช้เวลาว่าง 
ด้านความสามารถและความเชี่ยวชาญ X S.D. 

ระดับ 
แรงจูงใจ 

1. เพื่อใหม้ีความช านาญในสิ่งนัน้มากขึน้ 3.96 0.80 มาก 
2. เพื่อพฒันาสมรรถภาพทางกาย 3.93 0.79 มาก 
3. เพื่อใชค้วามสามารถทางกายภาพ 3.90 0.74 มาก 
4. เพื่อทดสอบความสามารถ 3.88 0.79 มาก 
5. เพื่อพฒันาทกัษะทางกายภาพ 3.86 0.69 มาก 
6. เพื่อพฒันาทกัษะและความสามารถ 3.81 0.71 มาก 
7. เพื่อความคลอ่งแคลว่ 3.74 0.73 มาก 

รวม 3.87 0.60 มาก 

*p  .05 
จากตารางที่ 10 แสดงค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดบัแรงจงูใจในการใชเ้วลา

ว่างของผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์ยาวชนในสงักดักรุงเทพมหานคร ดา้นความสามารถและความเชี่ยวชาญ 
พบว่า โดยรวม ผูใ้ชบ้ริการศนูยเ์ยาวชนในสงักดักรุงเทพมหานคร มีแรงจงูใจในการใชเ้วลาว่างดา้น
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในระดบัมาก (ค่าเฉลี่ย 3.87,สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูใ้ชบ้ริการศนูยเ์ยาวชนในสงักดักรุงเทพมหานคร มีแรงจูงใจในการใช้
เวลาว่างด้านความสามารถและความเชี่ยวชาญในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ย
แรงจูงใจจากมากไปน้อย 3 ล  าดับแรก ไดด้ังนี ้เพื่อใหม้ีความช านาญในสิ่งนั้นมากขึน้ (ค่าเฉลี่ย 
3.96,ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80) เพื่อพฒันาสมรรถภาพทางกาย (ค่าเฉลี่ย 3.93,ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.79) และเพื่อใชค้วามสามารถทางกายภาพ (ค่าเฉลี่ย 3.90,ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.74)    
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ตาราง 11 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับแรงจูงใจในการใชเ้วลาว่างของผูใ้ชบ้ริการ
ศนูยเ์ยาวชนในสงักดักรุงเทพมหานคร ดา้นการหลีกเลี่ยงสิ่งเรา้ทางลบ (n=400) 

แรงจูงใจในการใช้เวลาว่าง 
ด้านการหลีกเล่ียงส่ิงเร้าทางลบ X S.D. 

ระดับ 
แรงจูงใจ 

1. เพื่อพกัผ่อน 3.97 0.78 มาก 
2. เพื่อบรรเทาความตงึเครียด 3.97 0.86 มาก 
3. เพื่อความผ่อนคลายทางรา่งกาย 3.90 0.82 มาก 
4. เพื่อความผ่อนคลายทางจิตใจ 3.90 0.85 มาก 
5. เพื่อหลีกเลี่ยงความวุ่นวายในวนัธรรมดา 3.83 0.88 มาก 
6. เพื่อใชช้ีวิตที่ชา้ลง เรียบง่าย 3.69 0.95 มาก 
7. เพราะว่าบางเวลาชอบอยู่คนเดียว 3.64 0.98 มาก 

รวม 3.84 0.69 มาก 

*p  .05 
จากตารางที่ 11 แสดงค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดบัแรงจงูใจในการใชเ้วลา

ว่างของผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์ยาวชนในสงักดักรุงเทพมหานคร ดา้นการหลีกเลี่ยงสิ่งเรา้ทางลบ พบว่า 
โดยรวม ผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์ยาวชนในสงักัดกรุงเทพมหานคร มีแรงจูงใจในการใชเ้วลาว่างดา้นการ
หลีกเลี่ยงสิ่งเรา้ทางลบในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.84,ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69) เมื่อพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบว่า ผูใ้ชบ้ริการศนูยเ์ยาวชนในสงักดักรุงเทพมหานคร มีแรงจูงใจในการใชเ้วลาว่าง
ดา้นการหลีกเลี่ยงสิ่งเรา้ทางลบในระดับมากทุกขอ้ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยแรงจูงใจจากมากไป
นอ้ย 3 ล  าดบัแรก ไดด้ังนี ้เพื่อพกัผ่อน (ค่าเฉลี่ย 3.97,ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78) เพื่อบรรเทา
ความตึงเครียด (ค่าเฉลี่ย 3.97,ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.86) เพื่อความผ่อนคลายทางร่างกาย 
และเพื่อความผ่อนคลายทางจิตใจ (ค่าเฉลี่ย 3.90,สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82) 
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ตาราง 12 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับแรงจูงใจในการใชเ้วลาว่างของผูใ้ชบ้ริการ
ศนูยเ์ยาวชนในสงักดักรุงเทพมหานคร ดา้นปัญญา(n=400) 

แรงจูงใจในการใช้เวลาว่าง 
ด้านปัญญา X S.D. 

ระดับ 
แรงจูงใจ 

1. เพื่อคน้หาสิ่งใหม่ ๆ 3.83 0.78 มาก 
2. เพื่อไดใ้ชจ้ินตนาการในการเขา้รว่ม 3.81 0.78 มาก 
3. เพื่อเพิ่มเติมความรู ้ 3.80 0.75 มาก 
4. เพื่อใชค้วามสามารถสรา้งสรรคผ์ลงาน 3.80 0.78 มาก 
5. เพื่อเรียนรูต้นเอง 3.79 0.76 มาก 
6. เพื่อส ารวจไอเดียใหม่ ๆ 3.71 0.76 มาก 
7. เพื่อตอบสนองความตอ้งการรู ้ 3.65 0.72 มาก 
8. เพื่อเรียนรูส้ิ่งต่าง ๆ รอบตวั 3.62 0.78 มาก 

รวม 3.75 0.61 มาก 

*p  .05 

จากตารางที่ 12 แสดงค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดบัแรงจงูใจในการใชเ้วลา
ว่างของผูใ้ชบ้ริการศนูยเ์ยาวชนในสงักดักรุงเทพมหานคร ดา้นปัญญา พบว่า โดยรวม ผูใ้ชบ้ริการ
ศูนย์เยาวชนในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีแรงจูงใจในการใชเ้วลาว่างด้านปัญญาในระดับมาก 

(ค่าเฉลี่ย 3.75, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูใ้ชบ้ริการศูนย์
เยาวชนในสงักดักรุงเทพมหานคร มีแรงจูงใจในการใชเ้วลาว่างดา้นปัญญาในระดบัมากทุกขอ้ โดย
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยแรงจูงใจจากมากไปนอ้ย 3 ล  าดับแรก ไดด้ังนี ้เพื่อคน้หาสิ่งใหม่ ๆ (ค่าเฉลี่ย 
3.83,ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.78) เพื่อได้ใช้จินตนาการในการเข้าร่วม (ค่าเฉลี่ย 3.81,ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.78) เพื่อเพิ่มเติมความรู ้และเพื่อใช้ความสามารถสร้างสรรค์ผลงาน 
(ค่าเฉลี่ย 3.80,สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75)    
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ตอนที ่3 ทัศนคติต่อการใช้เวลาว่างของผู้ใช้บริการศูนยเ์ยาวชนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ทัศนคติต่อการใช้เวลาว่างของผู้ใช้บริการศูนย์เยาวชนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ประกอบด้วย ด้านองค์ประกอบทางองค์ความรู ้ด้านความรูส้ึก และด้านพฤติกรรม  ผลการ
วิเคราะหข์อ้มลูแสดงในตารางที่ 13 ถึงตารางที่ 16 

ตาราง 13 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับทัศนคติต่อการใชเ้วลาว่างของผูใ้ชบ้ริการ
ศนูยเ์ยาวชนในสงักดักรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายดา้น (n=400) 

ทัศนคติต่อการใช้เวลาว่าง X S.D. ระดับทัศนคติ 
ดา้นความรูส้ึก  3.96 0.66 บ่อยครัง้ 
ดา้นพฤติกรรม 3.95 0.65 เห็นดว้ย 

ดา้นองคป์ระกอบทางองคค์วามรู ้ 3.94 0.52 เห็นดว้ย 
รวม 3.95 0.55 เหน็ด้วย 

*p  .05 
จากตารางที่ 13 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดบัทศันคติต่อการใชเ้วลา

ว่างของผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์ยาวชนในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายดา้น พบว่า โดยรวม 
ผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์ยาวชนในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีทัศนคติต่อการใชเ้วลาว่างในระดับเห็นดว้ย 
(ค่าเฉลี่ย 3.95,ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าผูใ้ชบ้ริการศูนย์
เยาวชนในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีทัศนคติต่อการใช้เวลาว่างในระดับเห็นด้วยทุกด้าน โดย
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยทัศนคติจากมากไปนอ้ยไดด้ังนี ้ดา้นความรูส้ึก (ค่าเฉลี่ย 3.96,ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  0.66) ด้านพฤติกรรม (ค่าเฉลี่ ย  3.95,ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.65) และด้าน
องคป์ระกอบทางองคค์วามรู ้(ค่าเฉลี่ย 3.94,สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52) 
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ตาราง 14 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับทัศนคติต่อการใชเ้วลาว่างของผูใ้ชบ้ริการ
ศนูยเ์ยาวชนในสงักดักรุงเทพมหานคร ดา้นความรูส้กึ (n=400) 

ทัศนคติต่อการใช้เวลาว่าง 
ด้านความรู้สึก X S.D. ระดับทัศนคติ 

1. กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท าใหรู้ส้กึสดชื่น 4.08 0.82 บ่อยครัง้ 
2. กิจกรรมการใชเ้วลาว่างใหป้ระสบการณท์ี่มีความสขุ 4.07 0.74 บ่อยครัง้ 

3. ฉนัรูส้กึว่ากิจกรรมการใชเ้วลาว่างคือสิ่งที่ดีต่อฉัน 4.05 0.80 บ่อยครัง้ 

4. ฉนัชอบใชเ้วลากบัการท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่าง 4.01 0.85 บ่อยครัง้ 

5. กิจกรรมการใชเ้วลาว่างสามารถสรา้ง ความสนใจใหฉ้นัได ้ 4.00 0.85 บ่อยครัง้ 

6. ฉนัสามารถเป็นตวัเองในขณะท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่าง 3.95 0.81 บ่อยครัง้ 

7. ฉนัรูส้กึว่าเวลาที่ฉนัท ากิจกรรมการใช ้เวลาว่างไม่สญูเปลา่ 3.95 0.85 บ่อยครัง้ 

8. ฉนัชอบกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง 3.95 0.88 บ่อยครัง้ 

9. ฉนัใหค้วามส าคญัในการท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่าง 3.90 0.78 บ่อยครัง้ 

10. ฉนัพิจารณาความเหมาะสมกบัการท ากิจกรรมการใชเ้วลา
ว่างอย่างเป็นประจ า 

3.90 0.90 บ่อยครัง้ 

11. กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท าใหฉ้นัเกิดความพงึพอใจ 3.88 0.73 บ่อยครัง้ 

12. เมื่อฉนัเขา้รว่มกิจกรรมการใชเ้วลาว่างเวลาจะผ่านไปอย่าง
รวดเรว็ 

3.80 0.84 บ่อยครัง้ 

รวม 3.96 0.66 บ่อยคร้ัง  

*p  .05 
จากตารางที่ 14 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดบัทศันคติต่อการใชเ้วลา

ว่างของผู้ใช้บริการศูนย์เยาวชนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ด้านความรู้สึก พบว่า โดยรวม 
ผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์ยาวชนในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีทัศนคติต่อการใชเ้วลาว่างดา้นความรูส้ึกใน
ระดับบ่อยครั้ง (ค่าเฉลี่ย 3.96,ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์ยาวชนในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีทัศนคติต่อการใชเ้วลาว่างดา้นความรูส้ึกใน
ระดบับ่อยครัง้ทกุขอ้ โดยเรียงล าดบัค่าเฉลี่ยทศันคติจากมากไปนอ้ย 3 ล  าดบัแรก ไดด้งันี ้กิจกรรม
การใชเ้วลาว่างท าใหรู้ส้กึสดชื่น (ค่าเฉลี่ย 4.08,ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82) กิจกรรมการใชเ้วลา
ว่างให้ประสบการณ์ที่มีความสุข (ค่าเฉลี่ย 4.07,ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74) และฉันรูส้ึกว่า
กิจกรรมการใชเ้วลาว่างคือสิ่งที่ดีต่อฉนั (ค่าเฉลี่ย 4.05,สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80)  
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ตาราง 15 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับทัศนคติต่อการใชเ้วลาว่างของผูใ้ชบ้ริการ
ศนูยเ์ยาวชนในสงักดักรุงเทพมหานคร ดา้นพฤติกรรม (n=400) 

ทัศนคติต่อการใช้เวลาว่าง 
ด้านพฤติกรรม X S.D. 

ระดับ
ทัศนคติ 

1. ฉนัใชเ้วลาว่างสว่นใหญ่เพื่อเพิ่มความสามารถใน
กิจกรรมการใชเ้วลาว่าง 

4.05 0.78 เห็นดว้ย 

2. ฉนัท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่างเสมอเมื่อมีเวลา 4.05 0.77 เห็นดว้ย 

3. ฉนัสนบัสนนุความคิดที่ควรเพิ่มเวลาว่างเพื่อไปท า
กิจกรรมการใชเ้วลาว่าง 

4.05 0.79 เห็นดว้ย 

4. ถา้เลือกได ้ฉนัอยากอยู่ในสิ่งแวดลอ้มหรือเมืองที่มี
การจดัใหม้ีกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง 

4.05 0.80 เห็นดว้ย 

5. ฉนัอยากเขา้รว่มเรียนรูเ้พื่อพฒันาการท ากิจกรรม
การใชเ้วลาว่างใหดี้ขึน้ 

4.04 0.77 เห็นดว้ย 

6. ฉนัอยากท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่างที่หลากหลาย
มากขึน้ ถา้ฉนัมีเวลาและมีเงินเพียงพอ 

4.03 0.80 เห็นดว้ย 

7. ฉนัอยากใชเ้วลาศกึษาเพื่อเตรียมความพรอ้มกบั
กิจกรรมการใชเ้วลาว่าง 

3.98 0.82 เห็นดว้ย 

8. ฉนัใหค้วามส าคญักบักิจกรรมการใชเ้วลาว่าง
มากกว่ากิจกรรมอ่ืน 

3.95 0.85 เห็นดว้ย 

9. ฉนัตอ้งการท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่างเสมอแมฉ้นัจะ
ยุ่งอยู่ 

3.88 0.91 เห็นดว้ย 

10. ถา้เลือกไดฉ้นัอยากใชเ้วลากบัการปฏิบติักิจกรรม
การใชเ้วลาว่างมากขึน้ 

3.81 0.73 เห็นดว้ย 

11. ฉนัตัง้ใจจะท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่างอยู่เป็นประจ า 3.79 0.75 เห็นดว้ย 

12. ฉนัซือ้อปุกรณเ์พื่อใชใ้นการท ากิจกรรมการใชเ้วลา
ว่างตามรายไดท้ี่มี 

3.76 0.75 เห็นดว้ย 

รวม 3.95 0.65 เหน็ด้วย 

*p  .05 
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จากตารางที่ 15 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดบัทศันคติต่อการใชเ้วลา
ว่างของผู้ใช้บริการศูนย์เยาวชนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ด้านพฤติกรรม พบว่า โดยรวม 
ผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์ยาวชนในสงักัดกรุงเทพมหานคร มีทัศนคติต่อการใชเ้วลาว่างดา้นพฤติกรรมใน
ระดับเห็นด้วย (ค่าเฉลี่ย 3.95,ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.65) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์ยาวชนในสงักัดกรุงเทพมหานคร มีทัศนคติต่อการใชเ้วลาว่างดา้นพฤติกรรมใน
ระดับเห็นดว้ยทุกขอ้ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยทัศนคติจากมากไปนอ้ย 3 ล  าดับแรก ไดด้ังนี ้ฉันใช้
เวลาว่างส่วนใหญ่เพื่อเพิ่มความสามารถในกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง ฉันท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่าง
เสมอ เมื่อมีเวลา ฉันสนบัสนุนความคิดที่ควรเพิ่มเวลาว่าง เพื่อไปท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่าง และ
ถา้เลือกได ้ฉันอยากอยู่ในสิ่งแวดลอ้มหรือเมืองที่มีการจัดใหม้ีกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง (ค่าเฉลี่ย 
4.05,ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.78,0.77,0.79,0.80 ตามล าดับ) ฉันอยากเข้าร่วมเรียนรู ้เพื่อ
พฒันาการท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่างใหดี้ขึน้ (ค่าเฉลี่ย 4.04,ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.77) และ
ฉนัอยากท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่างที่หลากหลายมากขึน้ ถา้ฉนัมีเวลาและมีเงินเพียงพอ (ค่าเฉลี่ย 
4.03,สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80)  

ตาราง 16 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับทัศนคติต่อการใชเ้วลาว่างของผูใ้ชบ้ริการ
ศนูยเ์ยาวชนในสงักดักรุงเทพมหานคร ดา้นองคป์ระกอบทางองคค์วามรู ้(n=400) 

ทัศนคตติ่อการใช้เวลาว่าง 
ด้านองคป์ระกอบทางองคค์วามรู้ X S.D. 

ระดับ
ทัศนคต ิ

1. กิจกรรมการใชเ้วลาว่างชว่ยใหม้คีวามสขุมากขึน้ 4.10 0.73 เห็นดว้ย 
2. กิจกรรมการใชเ้วลาว่างชว่ยใหส้ขุภาพดี 4.09 0.75 เห็นดว้ย 
3. กิจกรรมการใชเ้วลาว่างเป็นส่ิงส าคญั 4.02 0.76 เห็นดว้ย 
4. ผูค้นตอ้งการกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง 4.01 0.67 เห็นดว้ย 
5. กิจกรรมการใชเ้วลาว่างชว่ยใหผู้ท้ี่ปฏิบตัิไดผ่้อนคลาย 4.00 0.65 เห็นดว้ย 
6. กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท าใหเ้กดิการติดต่อสื่อสาร 3.99 0.69 เห็นดว้ย 
7. กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท าใหเ้กดิการพฒันาความสมัพนัธ ์ 3.95 0.71 เห็นดว้ย 
8. กิจกรรมการใชเ้วลาว่างชว่ยพฒันาตนเอง 3.91 0.68 เห็นดว้ย 
9. การท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่างเป็นการใชเ้วลาที่คุม้ค่า 3.89 0.71 เห็นดว้ย 
10. กิจกรรมการใชเ้วลาว่างใหป้ระโยชนต์่อตวับคุคลและสงัคม 3.88 0.73 เห็นดว้ย 
11. กิจกรรมการใชเ้วลาว่างชว่ยสรา้งพลงังานใหม่ 3.76 0.66 เห็นดว้ย 
12. กิจกรรมการใชเ้วลาว่างชว่ยใหท้ างานไดอ้ย่างสมบรูณ ์ 3.73 0.71 เห็นดว้ย 

รวม 3.94 0.52 เหน็ดว้ย 
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*p  .05 
จากตารางที่ 16 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดบัทศันคติต่อการใชเ้วลา

ว่างของผูใ้ชบ้ริการศนูยเ์ยาวชนในสงักดักรุงเทพมหานคร ดา้นองคป์ระกอบทางองคค์วามรู ้พบว่า 
โดยรวม ผู้ใช้บริการศูนย์เยาวชนในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีทัศนคติต่อการใช้เวลาว่างด้าน
องคป์ระกอบทางองคค์วามรูใ้นระดับเห็นดว้ย (ค่าเฉลี่ย 3.94,ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูใ้ชบ้ริการศนูยเ์ยาวชนในสงักดักรุงเทพมหานคร มีทัศนคติต่อการใช้
เวลาว่างดา้นองคป์ระกอบทางองคค์วามรูใ้นระดับเห็นดว้ยทุกขอ้ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยทศันคติ
จากมากไปนอ้ย 3 ล  าดบัแรก ไดด้ังนี ้กิจกรรมการใชเ้วลาว่างช่วยใหม้ีความสุขมากขึน้ (ค่าเฉลี่ย 
4.10,ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73) กิจกรรมการใชเ้วลาว่างช่วยใหสุ้ขภาพดี (ค่าเฉลี่ย 4.09,ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75) และกิจกรรมการใชเ้วลาว่างเป็นสิ่งส  าคญั (ค่าเฉลี่ย 4.02,ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.76)  
 
ตอนที ่4 ผลของเพศและอายุต่อทัศนคติต่อการใช้เวลาว่างของผู้ใช้บริการศูนยเ์ยาวชนใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร 

1.ผลของเพศต่อทัศนคติต่อการใช้เวลาว่างของผู้ใช้บริการศูนยเ์ยาวชนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทศันคติต่อการใชเ้วลาว่างของผูใ้ชบ้รกิารศนูยเ์ยาวชนใน
สงักดักรุงเทพมหานคร เพศชายและเพศหญิง แสดงในตารางที่ 17 ถึงตารางที่ 20 

ตาราง 17 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อการใชเ้วลาว่างของผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์ยาวชนใน
สงักดักรุงเทพมหานคร เพศชายและเพศหญิง โดยรวม (n=400) 

เพศ n X S.D. t p 
ชาย 195 3.92 0.57 -1.130 .259 
หญิง 205 3.98 0.52   

*p  .05 
จากตารางที่  17 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อการใช้เวลาว่างของ

ผู้ใช้บริการศูนย์เยาวชนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพศชายและเพศหญิง โดยรวม พบว่า 
ผูใ้ชบ้ริการศนูยเ์ยาวชนในสงักัดกรุงเทพมหานคร เพศชายและเพศหญิง มีทัศนคติต่อการใชเ้วลา
ว่าง โดยรวม ไม่แตกต่างกนั 
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ตาราง 18 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อการใชเ้วลาว่างของผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์ยาวชนใน
สงักดักรุงเทพมหานคร เพศชายและเพศหญิง ดา้นความรูส้กึ (n=400) 

เพศ n X S.D. t p 
กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท าใหรู้ส้กึสดชื่น 

ชาย 195 3.99 0.87 -2.095* .037 
หญิง 205 4.16 0.77   

กิจกรรมการใชเ้วลาว่างใหป้ระสบการณท์ี่มีความสขุ 
ชาย 195 4.02 0.76 -1.174 .241 
หญิง 205 4.11 0.72   

ฉนัรูส้กึว่ากิจกรรมการใชเ้วลาวา่งคือสิ่งที่ดตี่อฉนั 
ชาย 195 4.01 0.80 -1.095 .274 
หญิง 205 4.09 0.80   

ฉนัชอบใชเ้วลากบัการท ากจิกรรมการใชเ้วลาว่าง 
ชาย 195 3.95 0.88 -1.932 .054 
หญิง 205 4.09 0.83   

กิจกรรมการใชเ้วลาว่างสามารถสรา้งความสนใจใหฉ้นัได ้
ชาย 195 3.90 0.85 -2.124* .034 
หญิง 205 4.08 0.85   

ฉนัสามารถเป็นตวัเองในขณะท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่าง 
ชาย 195 3.91 0.81 -0.900 .369 
หญิง 205 3.99 0.80   

ฉนัรูส้กึว่าเวลาที่ฉนัท ากจิกรรมการใชเ้วลาวา่งไม่สญูเปลา่ 
ชาย 195 3.85 0.91 -2.270* .024 
หญิง 205 4.04 0.78   

ฉนัชอบกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง 
ชาย 195 3.82 0.92 -2.954* .003 
หญิง 205 4.07 0.82   

ฉนัใหค้วามส าคญัในการท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่าง 
ชาย 195 3.87 0.79 -0.640 .523 
หญิง 205 3.92 0.78   

*p  .05 
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ตาราง 18 (ต่อ) 

เพศ n X S.D. t p 
ฉนัพิจารณาความเหมาะสมกบัการท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่างอย่างเป็นประจ า 

ชาย 195 3.79 0.91 -2.416* .016 
หญิง 205 4.00 0.87   

กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท าใหฉ้นัเกิดความพงึพอใจ 
ชาย 195 3.83 0.74 -1.317 .189 
หญิง 205 3.92 0.72   

เมื่อฉนัเขา้รว่มกิจกรรมการใชเ้วลาว่างเวลาจะผ่านไปอย่างรวดเรว็ 
ชาย 195 3.73 0.84 -1.500 .134 
หญิง 205 3.86 0.83   

โดยรวม 
ชาย 195 3.89 0.68 -2.161* .031 
หญิง 205 4.03 0.63   

*p  .05 
จากตารางที่  18 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อการใช้เวลาว่างของ

ผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์ยาวชนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพศชายและเพศหญิง ดา้นความรูส้ึก พบว่า 
ผูใ้ชบ้ริการศนูยเ์ยาวชนในสงักัดกรุงเทพมหานคร เพศชายและเพศหญิง มีทัศนคติต่อการใชเ้วลา
ว่างด้านความรูส้ึกโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเพศหญิงมี
ค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อการใชเ้วลาว่างโดยรวมมากกว่าเพศชาย เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า เพศ
ชายและมีเพศหญิงมีทัศนคติต่อการใชเ้วลาว่างดา้นความรูส้ึก ในขอ้ 1) กิจกรรมการใชเ้วลาว่าง
ท าใหรู้ส้ึกสดชื่น 2) กิจกรรมการใชเ้วลาว่างสามารถสรา้งความสนใจใหฉ้ันได ้3) ฉันรูส้ึกว่าเวลาที่
ฉนัท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่างไม่สญูเปลา่ 4) ฉนัชอบกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง และ 5) ฉันพิจารณา
ความเหมาะสมกบัการท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่างอย่างเป็นประจ า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยทศันคติต่อการใชเ้วลาว่างมากกว่าเพศชายทกุขอ้   
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ตาราง 19 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อการใชเ้วลาว่างของผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์ยาวชนใน
สงักดักรุงเทพมหานคร เพศชายและเพศหญิง ดา้นพฤติกรรม (n=400) 

เพศ n X S.D. t p 
ฉนัใชเ้วลาว่างส่วนใหญ่เพื่อเพิ่มความสามารถในกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง 

ชาย 195 4.05 0.80 0.032 .974 
หญิง 205 4.05 0.76   

ฉนัท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่างเสมอ เมื่อมีเวลา 
ชาย 195 4.00 0.78 -1.205 .229 
หญิง 205 4.09 0.76   

ฉนัสนบัสนนุความคิดที่ควรเพิ่มเวลาว่าง เพื่อไปท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่าง 
ชาย 195 4.02 0.80 -0.785 .433 
หญิง 205 4.08 0.79   

ถา้เลือกได ้ฉนัอยากอยู่ในสิ่งแวดลอ้มหรือเมืองที่มีการจดัใหม้ีกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง 
ชาย 195 4.01 0.82 -1.091 .276 
หญิง 205 4.09 0.78   

ฉนัอยากเขา้รว่มเรียนรูเ้พื่อพฒันาการท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่างใหดี้ขึน้ 
ชาย 195 4.00 0.77 -1.073 .284 
หญิง 205 4.08 0.80   

ฉนัอยากท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่างที่หลากหลายมากขึน้ ถา้ฉนัมีเวลาและมีเงินเพียงพอ 
ชาย 195 4.04 0.79 0.390 .697 
หญิง 205 4.01 0.82   

ฉนัอยากใชเ้วลาศกึษาเพื่อเตรียมความพรอ้มกบักิจกรรมการใชเ้วลาว่าง 
ชาย 195 4.02 0.82 0.897 .370 
หญิง 205 3.94 0.83   

ฉนัใหค้วามส าคญักบักิจกรรมการใชเ้วลาว่างมากกว่ากิจกรรมอื่น 
ชาย 195 3.99 0.85 0.969 .333 
หญิง 205 3.91 0.85   

ฉนัตอ้งการท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่างเสมอแมฉ้นัจะยุ่งอยู่ 
ชาย 195 3.93 0.88 1.142 .254 
หญิง 205 3.82 0.94   

*p  .05 
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ตาราง 19 (ต่อ) 

เพศ n X S.D. t p 
ถา้เลือกไดฉ้นัอยากใชเ้วลากบัการปฏิบติักิจกรรมการใชเ้วลาว่างมากขึน้ 

ชาย 195 3.78 0.76 -0.813 .417 
หญิง 205 3.84 0.71   

ฉนัตัง้ใจจะท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่างอยู่เป็นประจ า 
ชาย 195 3.74 0.80 -1.337 .182 
หญิง 205 3.84 0.69   

ฉนัซือ้อปุกรณเ์พื่อใชใ้นการท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่างตามรายไดท้ี่มี 
ชาย 195 3.76 0.77 -0.092 .927 
หญิง 205 3.77 0.73   

โดยรวม 
ชาย 195 3.94 0.66 -0.255 .799 
หญิง 205 3.96 0.63   

*p  .05 
จากตารางที่  19 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อการใช้เวลาว่างของ

ผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์ยาวชนในสงักัดกรุงเทพมหานคร เพศชายและเพศหญิง ดา้นพฤติกรรม พบว่า 
ผูใ้ชบ้ริการศนูยเ์ยาวชนในสงักัดกรุงเทพมหานคร เพศชายและเพศหญิง มีทัศนคติต่อการใชเ้วลา
ว่างดา้นพฤติกรรมโดยรวม ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า เพศชายและมีเพศหญิง
มีทศันคติต่อการใชเ้วลาว่างดา้นพฤติกรรมทกุขอ้ ไม่แตกต่างกนั  

ตาราง 20 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อการใชเ้วลาว่างของผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์ยาวชนใน
สงักดักรุงเทพมหานคร เพศชายและเพศหญิง ดา้นองคป์ระกอบทางองคค์วามรู ้(n=400) 

เพศ n X S.D. t p 
กิจกรรมการใชเ้วลาว่างช่วยใหม้ีความสขุมากขึน้ 

ชาย 195 4.09 0.76 -0.343 .732 
หญิง 205 4.11 0.69   

*p  .05 
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ตาราง 20 (ต่อ) 

เพศ n X S.D. t p 
กิจกรรมการใชเ้วลาว่างช่วยใหส้ขุภาพดี 

ชาย 195 4.06 0.80 -0.673 .502 
หญิง 205 4.11 0.70   

กิจกรรมการใชเ้วลาว่างเป็นสิ่งส าคญั 
ชาย 195 4.01 0.78 -0.447 .655 
หญิง 205 4.04 0.73   

ผูค้นตอ้งการกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง 
ชาย 195 4.00 0.67 -0.217 .828 
หญิง 205 4.01 0.68   

กิจกรรมการใชเ้วลาว่างช่วยใหผู้ท้ี่ปฏิบติัไดผ้่อนคลาย 
ชาย 195 4.00 0.68 0.074 .941 
หญิง 205 4.00 0.63   

กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท าใหเ้กิดการติดต่อสื่อสาร 
ชาย 195 3.98 0.70 -0.011 .991 
หญิง 205 3.99 0.68   

กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท าใหเ้กิดการพฒันาความสมัพนัธ ์
ชาย 195 3.91 0.74 -0.944 .346 
หญิง 205 3.98 0.69   

กิจกรรมการใชเ้วลาว่างช่วยพฒันาตนเอง 
ชาย 195 3.91 0.71 0.152 .879 
หญิง 205 3.90 0.66   

 การท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่างเป็นการใชเ้วลาที่คุม้ค่า 
ชาย 195 3.84 0.76 -1.548 .122 
หญิง 205 3.95 0.67   

*p  .05 
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ตาราง 20 (ต่อ) 

เพศ n X S.D. t p 
กิจกรรมการใชเ้วลาว่างใหป้ระโยชนต่์อตวับุคคลและสงัคม 

ชาย 195 3.82 0.78 -1.526 .128 
หญิง 205 3.93 0.68   

กิจกรรมการใชเ้วลาว่างช่วยสรา้งพลงังานใหม่ 
ชาย 195 3.79 0.69 0.955 .340 
หญิง 205 3.73 0.63   

กิจกรรมการใชเ้วลาว่างช่วยใหท้ างานไดอ้ย่างสมบรูณ์ 
ชาย 195 3.73 0.73 0.023 .982 
หญิง 205 3.73 0.68   

โดยรวม 
ชาย 195 3.93 0.54 -0.537 .592 
หญิง 205 3.96 0.49   

*p  .05 
จากตารางที่  20 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อการใช้เวลาว่างของ

ผูใ้ชบ้รกิารศนูยเ์ยาวชนในสงักดักรุงเทพมหานคร เพศชายและเพศหญิง ดา้นองคป์ระกอบทางองค์
ความรู ้พบว่าผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์ยาวชนในสงักัดกรุงเทพมหานคร เพศชายและเพศหญิง มีทัศนคติ
ต่อการใชเ้วลาว่างดา้นองคป์ระกอบทางองคค์วามรูโ้ดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบว่าเพศชายและมีเพศหญิงมีทศันคติต่อการใชเ้วลาว่างดา้นองคป์ระกอบทางองคค์วามรูทุ้ก
ขอ้ไม่แตกต่างกนั  

 
  2.ผลของอายุต่อทัศนคติต่อการใช้เวลาว่างของผู้ใช้บริการศูนยเ์ยาวชนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อการใช้เวลาว่างของ
ผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์ยาวชนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุแตกต่างกัน แสดงในตารางที่ 21 ถึง
ตารางที่ 24  
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ตาราง 21 ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนของค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อการใชเ้วลาว่างโดยรวม ของ
ผูใ้ชบ้รกิารศนูยเ์ยาวชนในสงักดักรุงเทพมหานคร ที่มีอายแุตกต่างกนั (n=400) 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p 
ระหว่างกลุม่    4.996    4 1.249 4.284* .002 
ภายในกลุม่ 115.150 395   .292   

รวม 120.145 399    

*p  .05  
จากตารางที่ 21 ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนของค่าเฉลี่ยทศันคติต่อการใชเ้วลาว่าง

โดยรวม ของผู้ใช้บริการศูนย์เยาวชนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกต่างกัน พบว่า 
ผูใ้ชบ้ริการศูนย์เยาวชนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีอายุต่างกัน มีทัศนคติต่อการใช้เวลาว่าง
โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อการใชเ้วลาว่างโดยรวม ของผูใ้ชบ้ริการศูนย์
เยาวชนในสงักดักรุงเทพมหานครที่มีอายแุตกต่างกนั เป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD แสดงในตารางที่ 22 

ตาราง 22 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อการใชเ้วลาว่างโดยรวม ของผูใ้ชบ้ริการศูนย์
เยาวชนในสงักดักรุงเทพมหานคร เป็นรายคู่ ดว้ยวิธี LSD (n=400) 

อายุ X 
อายุ 

7 – 12 ปี 13 – 18 ปี 19 – 29 ปี 30 – 39 ปี 40 – 80 ปี 
7 – 12 ปี 4.04 - 0.11  0.21*  0.21* -0.08 
13 – 18 ปี 3.93 0.11 - 0.10 0.10  -0.19* 
19 – 29 ปี 3.83 -0.21*  0.10 - 0.00  -0.29* 
30 – 39 ปี 3.83 -0.21* -0.10 0.00 -  -0.29* 
40 – 80 ปี 4.12 0.08   0.19*  0.29*  0.29* - 

*p  .05  
จากตารางที่ 22 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อการใชเ้วลาว่างโดยรวม 

ของผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์ยาวชนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นรายคู่ ดว้ยวิธี LSD พบว่าผูใ้ชบ้ริการ
ศูนยเ์ยาวชนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 40 – 80 ปี มีค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อการใชเ้วลาว่าง
โดยรวมมากกว่าผู้ใช้บริการที่มีอายุ 13 – 18 ปี อายุ 19 – 29 ปี และอายุ 30 – 39 ปี อย่างมี
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นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และผูใ้ชบ้ริการที่มีอายุ 7 – 12 ปี มีค่าเฉลี่ยทศันคติต่อการใชเ้วลา
ว่างโดยรวมมากกว่าผูใ้ชบ้รกิารที่มีอายุ 19 – 29 ปี และอายุ 30 – 39 ปี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบั .05 

 ตาราง 23 ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนค่าเฉลี่ยทศันคติต่อการใชเ้วลาว่าง ดา้นความรูส้ึก ของ
ผูใ้ชบ้รกิารศนูยเ์ยาวชนในสงักดักรุงเทพมหานคร ที่มีอายแุตกต่างกนั (n=400) 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p 
กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท าใหรู้ส้กึสดชื่น 

ระหว่างกลุม่    7.175    4 1.794 2.710* .030 
ภายในกลุม่ 261.423 395   .662   

รวม 268.597 399    
กิจกรรมการใชเ้วลาว่างใหป้ระสบการณท์ี่มีความสขุ 

ระหว่างกลุม่    2.997    4 .749 1.375 .242 
ภายในกลุม่ 215.313 395 .545   

รวม 218.310 399    
ฉนัรูส้กึว่ากิจกรรมการใชเ้วลาว่างคือสิ่งที่ดีต่อฉัน 

ระหว่างกลุม่    6.817    4 1.704 2.712* .030 
ภายในกลุม่ 248.183 395  .628   

รวม 255.000 399    
ฉนัชอบใชเ้วลากบัการท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่าง 

ระหว่างกลุม่    3.336    4 .834 1.145 .335 
ภายในกลุม่ 287.602 395 .728   

รวม 290.938 399    
กิจกรรมการใชเ้วลาว่างสามารถสรา้งความสนใจใหฉ้ันได ้

ระหว่างกลุม่    7.269    4 1.817 2.539* .040 
ภายในกลุม่ 282.721 395  .716   

รวม 289.990 399    
*p  .05  
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ตาราง 23 (ต่อ) 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p 
 

ฉนัสามารถเป็นตวัเองในขณะท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่าง 
ระหว่างกลุม่    2.439    4 .610 .939 .441 
ภายในกลุม่ 256.561 395 .650   

รวม 259.000 399    
 ฉนัรูส้กึว่าเวลาที่ฉนัท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่างไม่สญูเปล่า 

ระหว่างกลุม่    5.166    4 1.291 1.799 .128 
ภายในกลุม่ 283.624 395   .718   

รวม 288.790 399    
ฉนัชอบกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง 

ระหว่างกลุม่    6.488    4 1.622 2.126 .077 
ภายในกลุม่ 301.409 395   .763   

รวม 307.898 399    
ฉนัใหค้วามส าคญัในการท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่าง 

ระหว่างกลุม่    1.178    4 .294 .477 .752 
ภายในกลุม่ 243.620 395 .617   

รวม 244.797 399    
ฉนัพิจารณาความเหมาะสมกบัการท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่างอย่างเป็นประจ า 
ระหว่างกลุม่    5.443    4 1.361 1.709 .147 
ภายในกลุม่ 314.557 395  .796   

รวม 320.000 399    
กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท าใหฉ้นัเกิดความพงึพอใจ 

ระหว่างกลุม่    7.020    4 1.755 3.353* .010 
ภายในกลุม่ 206.730 395   .523   

รวม 213.750 399    
*p  .05  
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ตาราง 23 (ต่อ) 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p 
เมื่อฉนัเขา้รว่มกิจกรรมการใชเ้วลาว่างเวลาจะผ่านไปอย่างรวดเรว็ 

ระหว่างกลุม่    5.487    4 1.372 1.984 .096 
ภายในกลุม่ 273.111 395   .691   

รวม 278.597 399    
โดยรวม 

ระหว่างกลุม่    3.755    4 .939 2.190 .069 
ภายในกลุม่ 169.342 395 .429   

รวม 173.097 399    

*p  .05  
จากตารางที่ 23 ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนของค่าเฉลี่ยทศันคติต่อการใชเ้วลาว่าง

ดา้นความรูส้ึก ของผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์ยาวชนในสงักัดกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกต่างกัน พบว่า 
ผูใ้ชบ้ริการศนูยเ์ยาวชนในสงักดักรุงเทพมหานครที่มีอายุต่างกนั มีทศันคติต่อการใชเ้วลาว่างดา้น
ความรูส้ึกโดยรวม ไม่แตกต่างกนั เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารที่มีอายแุตกต่างกนั มี
ทศันคติต่อการใชเ้วลาว่างดา้นความรูส้ึก ในขอ้ 1) กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท าใหรู้ส้ึกสดชื่น 2) ฉัน
รูส้กึว่ากิจกรรมการใชเ้วลาว่างคือสิ่งที่ดีต่อฉัน 3) กิจกรรมการใชเ้วลาว่างสามารถสรา้งความสนใจ
ใหฉ้ันได ้และ 4) กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท าใหฉ้ันเกิดความพึงพอใจ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05  
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ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทศันคติต่อการใชเ้วลาว่างดา้นความรูส้ึก ในขอ้ กิจกรรมการ
ใชเ้วลาว่างท าใหรู้ส้ึกสดชื่น ของผูใ้ชบ้ริการศนูยเ์ยาวชนในสงักดักรุงเทพมหานครที่มีอายแุตกต่าง
กนั เป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD แสดงในตารางที่ 24 

ตาราง 24 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทศันคติต่อการใชเ้วลาว่างดา้นความรูส้กึ ในขอ้ กิจกรรม
การใชเ้วลาว่างท าใหรู้ส้ึกสดชื่น ของผูใ้ชบ้ริการศนูยเ์ยาวชนในสงักดักรุงเทพมหานคร เป็นรายคู่
ดว้ยวิธี LSD (n=400) 

อายุ X 
อายุ 

7 – 12 ปี 13 – 18 ปี 19 – 29 ปี 30 – 39 ปี 40 – 80 ปี 
7 – 12 ปี 4.03 - 0.07 -0.06 0.04 -0.29* 

13 – 18 ปี 3.96 -0.07 - -0.13 -0.03 -0.36* 
19 – 29 ปี 4.09 0.06 0.13 - 0.10 -0.23 
30 – 39 ปี 3.99 -0.04 0.03 -0.10 - -0.33* 
40 – 80 ปี 4.32 0.29* 0.36* 0.23 0.33* - 

*p  .05  
จากตารางที่  24 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อการใช้เวลาว่างด้าน

ความรูส้ึก ในขอ้ กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท าใหรู้ส้ึกสดชื่น ของผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์ยาวชนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร เป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD พบว่า ผูใ้ชบ้ริการศนูยเ์ยาวชนในสงักดักรุงเทพมหานครที่
มีอายุ 40 – 80 ปี มีค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อการใชเ้วลาว่างดา้นความรูส้ึก ในขอ้ กิจกรรมการใชเ้วลา
ว่างท าให้รูส้ึกสดชื่น มากกว่าผู้ใชบ้ริการที่มีอายุ 7 – 12 ปี อายุ 13 – 18 ปี และอายุ 30 – 39 ปี 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
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ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อการใชเ้วลาว่างดา้นความรูส้ึก ในขอ้ ฉันรูส้ึกว่า
กิจกรรมการใชเ้วลาว่างคือสิ่งที่ดีต่อฉัน ของผูใ้ชบ้ริการศนูยเ์ยาวชนในสงักดักรุงเทพมหานครที่มี
อายแุตกต่างกนั เป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD แสดงในตารางที่ 25 

ตาราง 25 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อการใช้เวลาว่างดา้นความรูส้ึก ในขอ้ ฉันรูส้ึกว่า
กิจกรรมการใชเ้วลาว่างคือสิ่งที่ดีต่อฉัน ของผูใ้ชบ้รกิารศนูยเ์ยาวชนในสงักดักรุงเทพมหานคร เป็น
รายคู่ดว้ยวิธี LSD (n=400) 

อายุ X 
อายุ 

7 – 12 ปี 13 – 18 ปี 19 – 29 ปี 30 – 39 ปี 40 – 80 ปี 
7 – 12 ปี 4.07 -  0.12  0.06 0.14 -0.22 
13 – 18 ปี 3.95 -0.12 - -0.06 0.02  -0.34* 
19 – 29 ปี 4.01 -0.06  0.06 - 0.08  -0.28* 
30 – 39 ปี 3.93 -0.14 -0.02 -0.08 -  -0.36* 
40 – 80 ปี 4.29  0.22   0.34*   0.28*  0.36* - 

*p  .05  
จากตารางที่  25 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อการใช้เวลาว่างด้าน

ความรูส้ึก ในขอ้ ฉันรูส้ึกว่ากิจกรรมการใชเ้วลาว่างคือสิ่งที่ดีต่อฉัน ของผูใ้ชบ้ริการศนูยเ์ยาวชนใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นรายคู่ด้วยวิ ธี  LSD พบว่า ผู้ใช้บริการศูนย์เยาวชนในสังกัด
กรุงเทพมหานครที่มีอายุ 40 – 80 ปี มีค่าเฉลี่ยทศันคติต่อการใชเ้วลาว่างดา้นความรูส้ึก ในขอ้ ฉัน
รูส้ึกว่ากิจกรรมการใชเ้วลาว่างคือสิ่งที่ดีต่อฉัน มากกว่าผูใ้ชบ้ริการที่มีอายุ 13 – 18 ปี อายุ 19 – 
29 ปี และอาย ุ30 – 39 ปี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
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ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทศันคติต่อการใชเ้วลาว่างดา้นความรูส้ึก ในขอ้ กิจกรรม
การใช้เวลาว่างสามารถสร้างความสนใจให้ฉันได้ ของผู้ใช้บริการศูนย์เยาวชนในสังกัด
กรุงเทพมหานครที่มีอายแุตกต่างกนั เป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD แสดงในตารางที่ 26 

ตาราง 26 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อการใชเ้วลาว่างดา้นความรูส้ึก ในขอ้ กิจกรรม
การใช้เวลาว่างสามารถสร้างความสนใจให้ฉันได้ ของผู้ใช้บริการศูนย์เยาวชนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร เป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD (n=400) 

อายุ X 
อายุ 

7 – 12 ปี 13 – 18 ปี 19 – 29 ปี 30 – 39 ปี 40 – 80 ปี 
7 – 12 ปี 4.06 -  0.04  0.20 0.25 -0.13 
13 – 18 ปี 4.02 -0.04 -  0.16 0.21 -0.17 
19 – 29 ปี 3.86 -0.20 -0.16 - 0.05  -0.33* 
30 – 39 ปี 3.81 -0.25 -0.21 -0.05 -  -0.38* 
40 – 80 ปี 4.19  0.13  0.17   0.33*  0.38* - 

*p  .05  
จากตารางที่  26 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อการใช้เวลาว่างด้าน

ความรูส้ึก ในขอ้ กิจกรรมการใชเ้วลาว่างสามารถสรา้งความสนใจใหฉ้ันได ้ของผูใ้ชบ้ริการศูนย์
เยาวชนในสงักดักรุงเทพมหานคร เป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD พบว่า ผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์ยาวชนในสงักัด
กรุงเทพมหานครที่มีอายุ 40 – 80 ปี มีค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อการใชเ้วลาว่างด้านความรูส้ึก ในข้อ 
กิจกรรมการใชเ้วลาว่างสามารถสรา้งความสนใจใหฉ้ันได ้มากกว่าผูใ้ชบ้ริการที่มีอายุ 19 – 29 ปี 
และอาย ุ30 – 39 ปี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทศันคติต่อการใชเ้วลาว่างดา้นความรูส้ึก ในขอ้ กิจกรรมการ
ใชเ้วลาว่างท าใหฉ้ันเกิดความพึงพอใจ ของผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์ยาวชนในสงักดักรุงเทพมหานครที่มี
อายแุตกต่างกนั เป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD แสดงในตารางที่ 27 

ตาราง 27 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทศันคติต่อการใชเ้วลาว่างดา้นความรูส้กึ ในขอ้ กิจกรรม
การใชเ้วลาว่างท าใหฉ้นัเกิดความพงึพอใจ ของผูใ้ชบ้รกิารศนูยเ์ยาวชนในสงักดักรุงเทพมหานคร 
เป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD (n=400) 

อายุ X 
อายุ 

7 – 12 ปี 13 – 18 ปี 19 – 29 ปี 30 – 39 ปี 40 – 80 ปี 
7 – 12 ปี 3.85 - -0.05 0.16 0.04 -0.25 
13 – 18 ปี 3.90 0.05 - 0.21 0.09 -0.20 
19 – 29 ปี 3.69 -0.16 -0.21 - -0.12 -0.41 
30 – 39 ปี 3.81 -0.04 -0.09 0.12 - -0.29 
40 – 80 ปี 4.10 0.25 0.20 0.41 0.29 - 

*p  .05  
จากตารางที่  27 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อการใช้เวลาว่างด้าน

ความรูส้ึก ในขอ้ กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท าใหฉ้ันเกิดความพึงพอใจ ของผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์ยาวชน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD พบว่า ผู้ใช้บริการศูนย์เยาวชนในสังกัด
กรุงเทพมหานครที่มีอายุ 40 – 80 ปี มีค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อการใชเ้วลาว่างด้านความรูส้ึก ในข้อ 
กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท าใหฉ้ันเกิดความพึงพอใจ มากกว่าผูใ้ชบ้ริการที่มีอายุ 7 – 12 ปี อายุ 19 
– 29 ปี และอาย ุ30 – 39 ปี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
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ตาราง 28 ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนค่าเฉลี่ยทศันคติต่อการใชเ้วลาว่างดา้นพฤติกรรม ของ
ผูใ้ชบ้รกิารศนูยเ์ยาวชนในสงักดักรุงเทพมหานคร ที่มีอายุแตกต่างกนั (n=400) 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p 
ฉนัใชเ้วลาว่างสว่นใหญ่เพื่อเพิ่มความสามารถในกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง 

ระหว่างกลุม่    5.809    4 1.452 2.439* .047 
ภายในกลุม่ 235.191 395  .595   

รวม 241.000 399    
ฉนัท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่างเสมอ เมื่อมีเวลา 

ระหว่างกลุม่    4.537    4 1.134 1.935 .104 
ภายในกลุม่ 231.560 395  .586   

รวม 236.098 399    
ฉนัสนบัสนนุความคิดที่ควรเพิ่มเวลาว่าง เพื่อไปท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่าง 

ระหว่างกลุม่    8.588    4 2.147 3.486* .008 
ภายในกลุม่ 243.309 395  .616   

รวม 251.897 399    
ถา้เลือกได ้ฉนัอยากอยู่ในสิ่งแวดลอ้มหรือเมืองที่มีการจดัใหม้ีกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง 
ระหว่างกลุม่    8.099    4 2.025 3.213* .013 
ภายในกลุม่ 248.901 395   .630   

รวม 257.000 399    
ฉนัอยากเขา้รว่มเรียนรูเ้พื่อพฒันาการท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่างใหดี้ขึน้ 

ระหว่างกลุม่    5.867    4 1.467 2.493* .043 
ภายในกลุม่ 232.411 395  .588   

รวม 238.278 399    
ฉนัอยากท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่างที่หลากหลายมากขึน้ ถา้ฉนัมีเวลาและมีเงินเพียงพอ 

ระหว่างกลุม่    7.301    4 1.825 2.902* .022 
ภายในกลุม่ 248.449 395  .629   

รวม 255.750 399    
*p  .05  
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ตาราง 28 (ต่อ) 
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p 

ฉนัอยากใชเ้วลาศกึษาเพื่อเตรียมความพรอ้มกบักิจกรรมการใชเ้วลาว่าง 
ระหว่างกลุม่   10.213    4 2.553 3.870* .004 
ภายในกลุม่ 260.585 395  .660   

รวม 270.798 399    
ฉนัใหค้วามส าคญักบักิจกรรมการใชเ้วลาว่างมากกว่ากิจกรรมอื่น 

ระหว่างกลุม่   16.293    4 4.073 5.876* .000 
ภายในกลุม่ 273.804 395  .693   

รวม 290.097 399    
ฉนัตอ้งการท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่างเสมอแมฉ้นัจะยุ่งอยู่ 

ระหว่างกลุม่    9.747    4 2.437 3.008* .018 
ภายในกลุม่ 320.003 395  .810   

รวม 329.750 399    
ถา้เลือกไดฉ้นัอยากใชเ้วลากบัการปฏิบตัิกิจกรรมการใชเ้วลาว่างมากขึน้ 

ระหว่างกลุม่   14.941   4 3.735 7.429* .000 
ภายในกลุม่ 198.619 395  .503   

รวม 213.560 399    
ฉนัตัง้ใจจะท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่างอยู่เป็นประจ า 

ระหว่างกลุม่   13.690    4 3.423 6.417* .000 
ภายในกลุม่ 210.670 395  .533   

รวม 224.360 399    
ฉนัซือ้อปุกรณเ์พื่อใชใ้นการท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่างตามรายไดท้ี่มี 

ระหว่างกลุม่    3.105    4 .776 1.385 .238 
ภายในกลุม่ 221.332 395 .560   

รวม 224.438 399    
โดยรวม 

ระหว่างกลุม่   7.832    4 1.958 4.866* .001 
ภายในกลุม่ 158.934 395   .402   

รวม 166.766 399    

*p  .05   
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จากตารางที่ 28 ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนของค่าเฉลี่ยทศันคติต่อการใชเ้วลาว่าง
ดา้นพฤติกรรม ของผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์ยาวชนในสงักัดกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกต่างกัน พบว่า 
ผูใ้ชบ้ริการศนูยเ์ยาวชนในสงักดักรุงเทพมหานครที่มีอายุต่างกนั มีทศันคติต่อการใชเ้วลาว่างดา้น
พฤติกรรมโดยรวม ไม่แตกต่างกนั เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารที่มีอายแุตกต่างกนั มี
ทศันคติต่อการใชเ้วลาว่างดา้นพฤติกรรมแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 เกือบ
ทุกขอ้ ยกเวน้เพียง 2 ข้อ คือ 1) ฉันท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่างเสมอ เมื่อมีเวลา และ 2) ฉันซือ้
อปุกรณเ์พื่อใชใ้นการท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่างตามรายไดท้ี่มี 

 
ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อการใชเ้วลาว่างดา้นพฤติกรรมโดยรวม ของ

ผูใ้ชบ้ริการศนูยเ์ยาวชนในสงักดักรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกต่างกนั เป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD แสดง
ในตารางที่ 29 

ตาราง 29 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทศันคติต่อการใชเ้วลาว่างดา้นพฤติกรรมโดยรวม ของ
ผูใ้ชบ้รกิารศนูยเ์ยาวชนในสงักดักรุงเทพมหานคร เป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD (n=400) 

อายุ X 
อายุ 

7 – 12 ปี 13 – 18 ปี 19 – 29 ปี 30 – 39 ปี 40 – 80 ปี 
7 – 12 ปี 4.14 -   0.21*  0.33*  0.35* 0.04 
13 – 18 ปี 3.93  -0.21* - 0.12 0.14 -0.17 
19 – 29 ปี 3.81  -0.33* -0.12 - 0.02  -0.29* 
30 – 39 ปี 3.79  -0.35* -0.14 -0.02 -  -0.31* 
40 – 80 ปี 4.10 -0.04  0.17   0.29*  0.31* - 

*p  .05  
จากตารางที่  29 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อการใช้เวลาว่างด้าน

พฤติกรรมโดยรวม ของผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์ยาวชนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD 
พบว่า ผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์ยาวชนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 7 – 12 ปี มีค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อ
การใชเ้วลาว่างดา้นพฤติกรรมโดยรวม มากกว่าผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีอาย ุ13 – 18 ปี อาย ุ19 – 29 ปี และ
อายุ 30 – 39 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผู้ใช้บริการที่มีอายุ 40 – 80 ปี มี
ค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อการใชเ้วลาว่างดา้นพฤติกรรมโดยรวม มากกว่าผูใ้ชบ้ริการที่มีอายุ 19 – 29 ปี 
และอาย ุ30 – 39 ปี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05    
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ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อการใชเ้วลาว่างดา้นพฤติกรรม ในขอ้ ฉันใช้
เวลาว่างส่วนใหญ่เพื่อเพิ่มความสามารถในกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง ของผูใ้ชบ้รกิารศนูยเ์ยาวชนใน
สงักดักรุงเทพมหานครที่มีอายแุตกต่างกนั เป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD แสดงในตารางที่ 30 

ตาราง 30 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทศันคติต่อการใชเ้วลาว่างดา้นพฤติกรรม ในขอ้ ฉนัใชเ้วลา
ว่างสว่นใหญ่เพื่อเพิ่มความสามารถในกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง ของผูใ้ชบ้รกิารศนูยเ์ยาวชนใน
สงักดักรุงเทพมหานคร เป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD (n=400) 

อายุ X 
อายุ 

7 – 12 ปี 13 – 18 ปี 19 – 29 ปี 30 – 39 ปี 40 – 80 ปี 
7 – 12 ปี 4.20 -  0.15  0.24  0.33* 0.03 
13 – 18 ปี 4.05 -0.15 -  0.09 0.18 -0.12 
19 – 29 ปี 3.96 -0.24 -0.09 - 0.09 -0.21 
30 – 39 ปี 3.87  -0.33* -0.18 -0.09 -  -0.30* 
40 – 80 ปี 4.17 -0.03  0.12  0.21  0.30* - 

*p  .05  
 จากตารางที่ 30 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทศันคติต่อการใชเ้วลาว่างดา้น

พฤติกรรม ในขอ้ ฉันใชเ้วลาว่างส่วนใหญ่เพื่อเพิ่มความสามารถในกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง ของ
ผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์ยาวชนในสงักัดกรุงเทพมหานคร เป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD พบว่า ผูใ้ชบ้ริการศูนย์
เยาวชนในสงักดักรุงเทพมหานครที่มีอายุ 7 – 12 ปี และอายุ 40 – 80 ปี มีค่าเฉลี่ยทศันคติต่อการ
ใชเ้วลาว่างดา้นพฤติกรรมในขอ้ ฉันใชเ้วลาว่างส่วนใหญ่เพื่อเพิ่มความสามารถในกิจกรรมการใช้
เวลาว่าง มากกว่าผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีอาย ุ30 – 39 ปี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
 
  



  84 

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อการใช้เวลาว่างด้านพฤติกรรม ในข้อ ฉัน
สนับสนุนความคิดที่ควรเพิ่มเวลาว่าง เพื่อไปท ากิจกรรมการใช้เวลาว่าง ของผู้ใช้บริการศูนย์
เยาวชนในสงักดักรุงเทพมหานครที่มีอายแุตกต่างกนั เป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD แสดงในตารางที่ 31 

ตาราง 31 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทศันคติต่อการใชเ้วลาว่างดา้นพฤติกรรม ในขอ้ ฉนั
สนบัสนนุความคิดที่ควรเพิ่มเวลาว่าง เพื่อไปท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่าง ของผูใ้ชบ้ริการศนูย์
เยาวชนในสงักดักรุงเทพมหานคร เป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD (n=400) 

อายุ X 
อายุ 

7 – 12 ปี 13 – 18 ปี 19 – 29 ปี 30 – 39 ปี 40 – 80 ปี 
7 – 12 ปี 4.21 - 0.19 0.32 0.32 -0.03 
13 – 18 ปี 4.02 -0.19 - 0.13 0.13 -0.22 
19 – 29 ปี 3.89 -0.32 -0.13 - 0.00 -0.35 
30 – 39 ปี 3.89 -0.32 -0.13 0.00 - -0.35 
40 – 80 ปี 4.24 0.03 0.22 0.35 0.35 - 

*p  .05  
จากตารางที่  31 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อการใช้เวลาว่างด้าน

พฤติกรรม ในขอ้ ฉันสนับสนุนความคิดที่ควรเพิ่มเวลาว่าง เพื่อไปท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่าง ของ
ผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์ยาวชนในสงักัดกรุงเทพมหานคร เป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD พบว่า ผูใ้ชบ้ริการศูนย์
เยาวชนในสงักดักรุงเทพมหานครที่มีอายุ 7 – 12 ปี และอายุ 40 – 80 ปี มีค่าเฉลี่ยทศันคติต่อการ
ใชเ้วลาว่างดา้นพฤติกรรมในขอ้ ฉนัสนบัสนุนความคิดที่ควรเพิ่มเวลาว่าง เพื่อไปท ากิจกรรมการใช้
เวลาว่าง มากกว่าผูใ้ชบ้ริการที่มีอายุ 19 – 29 ปี และอายุ 30 – 39 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05  
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ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทศันคติต่อการใชเ้วลาว่างดา้นพฤติกรรม ในขอ้ ถา้เลือก
ได ้ฉนัอยากอยู่ในสิ่งแวดลอ้มหรือเมืองที่มีการจดัใหม้ีกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง ของผูใ้ชบ้ริการศนูย์
เยาวชนในสงักดักรุงเทพมหานครที่มีอายแุตกต่างกนั เป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD แสดงในตารางที่ 32 

ตาราง 32 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทศันคติต่อการใชเ้วลาว่างดา้นพฤติกรรม ในขอ้ ถา้เลือกได ้
ฉนัอยากอยู่ในสิ่งแวดลอ้มหรือเมืองที่มีการจดัใหม้ีกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง ของผูใ้ชบ้ริการศนูย์
เยาวชนในสงักดักรุงเทพมหานคร เป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD (n=400) 

อายุ X 
อายุ 

7 – 12 ปี 13 – 18 ปี 19 – 29 ปี 30 – 39 ปี 40 – 80 ปี 
7 – 12 ปี 4.18 -  0.19  0.34*  0.18 -0.06 
13 – 18 ปี 3.99 -0.19 - 0.15 -0.01  -0.25* 
19 – 29 ปี 3.84  -0.34* -0.15 - -0.16  -0.40* 
30 – 39 ปี 4.00 -0.18  0.01 0.16 - -0.24 
40 – 80 ปี 4.24 0.06   0.25*  0.40*  0.24 - 

*p  .05   
จากตารางที่  32 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อการใช้เวลาว่างด้าน

พฤติกรรม ในขอ้ ถ้าเลือกได ้ฉันอยากอยู่ในสิ่งแวดลอ้มหรือเมืองที่มีการจัดใหม้ีกิจกรรมการใช้
เวลาว่าง ของผู้ใช้บริการศูนย์เยาวชนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD พบว่า 
ผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์ยาวชนในสงักัดกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 40 – 80 ปี มีค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อการใช้
เวลาว่างด้านพฤติกรรมในข้อ ถ้าเลือกได้ ฉันอยากอยู่ในสิ่งแวดล้อมหรือเมืองที่มีการจัดให้มี
กิจกรรมการใช้เวลาว่าง มากกว่าผู้ใช้บริการที่มีอายุ 13 – 18 ปี และอายุ 19 – 29 ปี อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และผูใ้ชบ้ริการที่มีอายุ 7 – 12 ปี มีค่าเฉลี่ยทศันคติต่อการใชเ้วลา
ว่างดา้นพฤติกรรมในขอ้นี ้มากกว่าผู้ใช้บริการที่มีอายุ 19 – 29 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05  
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ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อการใช้เวลาว่างด้านพฤติกรรม ในข้อ ฉัน
อยากเขา้ร่วมเรียนรูเ้พื่อพฒันาการท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่างใหดี้ขึน้ ของผูใ้ชบ้ริการศนูยเ์ยาวชน
ในสงักดักรุงเทพมหานครที่มีอายแุตกต่างกนั เป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD แสดงในตารางที่ 33 

ตาราง 33 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทศันคติต่อการใชเ้วลาวา่งดา้นพฤติกรรม ในขอ้ฉนัอยากเขา้
รว่มเรียนรูเ้พื่อพฒันาการท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่างใหดี้ขึน้ ของผูใ้ชบ้รกิารศนูยเ์ยาวชนในสงักดั
กรุงเทพมหานคร เป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD (n=400) 

อายุ X 
อายุ 

7 – 12 ปี 13 – 18 ปี 19 – 29 ปี 30 – 39 ปี 40 – 80 ปี 
7 – 12 ปี 4.20 -  0.19  0.28*  0.29* 0.02 
13 – 18 ปี 4.01 -0.19 - 0.09 0.10 -0.17 
19 – 29 ปี 3.92  -0.28* -0.09 - 0.01  -0.26* 
30 – 39 ปี 3.91  -0.29* -0.10 -0.01 -  -0.27* 
40 – 80 ปี 4.18 -0.02  0.17   0.26*  0.27* - 

*p  .05  
จากตารางที่  33 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อการใช้เวลาว่างด้าน

พฤติกรรม ในขอ้ ฉันอยากเขา้ร่วมเรียนรูเ้พื่อพัฒนาการท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่างใหดี้ขึน้ ของ
ผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์ยาวชนในสงักัดกรุงเทพมหานคร เป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD พบว่า ผูใ้ชบ้ริการศูนย์
เยาวชนในสงักดักรุงเทพมหานครที่มีอายุ 7 – 12 ปี และอายุ 40 – 80 ปี มีค่าเฉลี่ยทศันคติต่อการ
ใชเ้วลาว่างดา้นพฤติกรรมในขอ้ ฉันอยากเขา้ร่วมเรียนรูเ้พื่อพฒันาการท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่าง
ใหดี้ขึน้ มากกว่าผูใ้ชบ้ริการที่มีอายุ 19 – 29 ปี และอายุ 30 – 39 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05  
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ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อการใช้เวลาว่างด้านพฤติกรรม ในข้อ ฉัน
อยากท ากิจกรรมการใช้เวลาว่างที่หลากหลายมากขึน้ ถ้าฉันมีเวลาและมีเงินเพียงพอ ของ
ผูใ้ชบ้ริการศนูยเ์ยาวชนในสงักดักรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกต่างกนั เป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD แสดง
ในตารางที่ 34 

ตาราง 34 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทศันคติต่อการใชเ้วลาว่างดา้นพฤติกรรม ในขอ้ ฉนัอยาก
ท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่างที่หลากหลายมากขึน้ ถา้ฉนัมีเวลาและมีเงินเพียงพอ ของผูใ้ชบ้รกิาร
ศนูยเ์ยาวชนในสงักดักรุงเทพมหานคร เป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD (n=400) 

อายุ X 
อายุ 

7 – 12 ปี 13 – 18 ปี 19 – 29 ปี 30 – 39 ปี 40 – 80 ปี 
7 – 12 ปี 4.15 - 0.15 0.23 0.31 -0.05 
13 – 18 ปี 4.00 -0.15 - 0.08 0.16 -0.20 
19 – 29 ปี 3.92 -0.23 -0.08 - 0.08 -0.28 
30 – 39 ปี 3.84 -0.31 -0.16 -0.08 - -0.36 
40 – 80 ปี 4.20 0.05 0.20 0.28 0.36 - 

*p  .05  
จากตารางที่  34 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อการใช้เวลาว่างด้าน

พฤติกรรม ในขอ้ฉันอยากท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่างที่หลากหลายมากขึน้ ถา้ฉันมีเวลาและมีเงิน
เพียงพอ ของผู้ใช้บริการศูนย์เยาวชนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD พบว่า 
ผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์ยาวชนในสงักัดกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 40 – 80 ปี มีค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อการใช้
เวลาว่างดา้นพฤติกรรมในขอ้ ฉันอยากท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่างที่หลากหลายมากขึน้ ถา้ฉันมี
เวลาและมีเงินเพียงพอ มากกว่าผู้ใช้บริการที่มีอายุ 19 – 29 ปี และอายุ 30 – 39 ปี อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และผูใ้ชบ้ริการที่มีอายุ 7 – 12 ปี มีค่าเฉลี่ยทศันคติต่อการใชเ้วลา
ว่างดา้นพฤติกรรมในขอ้นี ้มากกว่าผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีอาย ุ30 – 39 ปี   
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ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อการใช้เวลาว่างด้านพฤติกรรม ในข้อ ฉัน
อยากใชเ้วลาศึกษาเพื่อเตรียมความพรอ้มกบักิจกรรมการใชเ้วลาว่าง ของผูใ้ชบ้ริการศนูยเ์ยาวชน
ในสงักดักรุงเทพมหานครที่มีอายแุตกต่างกนั เป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD แสดงในตารางที่ 35 

ตาราง 35 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทศันคติต่อการใชเ้วลาว่างดา้นพฤติกรรม ในขอ้ ฉนัอยากใช้
เวลาศกึษาเพื่อเตรียมความพรอ้มกบักิจกรรมการใชเ้วลาว่าง ของผูใ้ชบ้รกิารศนูยเ์ยาวชนในสงักดั
กรุงเทพมหานคร เป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD (n=400) 

อายุ X 
อายุ 

7 – 12 ปี 13 – 18 ปี 19 – 29 ปี 30 – 39 ปี 40 – 80 ปี 
7 – 12 ปี 4.25 -   0.31*  0.40*  0.46*  0.18 
13 – 18 ปี 3.94  -0.31* - 0.09 0.15 -0.13 
19 – 29 ปี 3.85  -0.40* -0.09 - 0.06 -0.22 
30 – 39 ปี 3.79  -0.46* -0.15 -0.06 -  -0.28* 
40 – 80 ปี 4.07 -0.18  0.13  0.22  0.28* - 

*p  .05  
จากตารางที่  35 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อการใช้เวลาว่างด้าน

พฤติกรรม ในขอ้ฉันอยากใชเ้วลาศึกษาเพื่อเตรียมความพรอ้มกับกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง ของ
ผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์ยาวชนในสงักัดกรุงเทพมหานคร เป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD พบว่า ผูใ้ชบ้ริการศูนย์
เยาวชนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 7 – 12 ปี มีค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อการใช้เวลาว่างด้าน
พฤติกรรมในขอ้ ฉันอยากใชเ้วลาศึกษาเพื่อเตรียมความพรอ้มกบักิจกรรมการใชเ้วลาว่าง มากกว่า
ผูใ้ชบ้ริการที่มีอายุ 13 – 18 ปี อายุ 19 – 29 ปี และอายุ 30 – 39 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และผูใ้ชบ้ริการที่มีอายุ 40 – 80 ปี มีค่าเฉลี่ยทศันคติต่อการใชเ้วลาว่างดา้นพฤติกรรม
ในขอ้นี ้มากกว่าผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีอาย ุ30 – 39 ปี   
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ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อการใชเ้วลาว่างดา้นพฤติกรรม ในขอ้ ฉันให้
ความส าคญักับกิจกรรมการใชเ้วลาว่างมากกว่ากิจกรรมอ่ืน ของผูใ้ชบ้ริการศนูยเ์ยาวชนในสงักัด
กรุงเทพมหานครที่มีอายแุตกต่างกนั เป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD แสดงในตารางที่ 36 

ตาราง 36 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทศันคติต่อการใชเ้วลาว่างดา้นพฤติกรรม ในขอ้ ฉนัให้
ความส าคญักบักิจกรรมการใชเ้วลาว่างมากกว่ากิจกรรมอ่ืน ของผูใ้ชบ้รกิารศนูยเ์ยาวชนในสงักดั
กรุงเทพมหานคร เป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD (n=400) 

อายุ X 
อายุ 

7 – 12 ปี 13 – 18 ปี 19 – 29 ปี 30 – 39 ปี 40 – 80 ปี 
7 – 12 ปี 4.30 -  0.35*   0.48*  0.63*  0.26 
13 – 18 ปี 3.95  -0.35* -  0.13 0.28 -0.09 
19 – 29 ปี 3.82  -0.48* -0.13 - 0.15 -0.22 
30 – 39 ปี 3.67  -0.63* -0.28 -0.15 -  -0.37* 
40 – 80 ปี 4.04 -0.26  0.09  0.22  0.37* - 

*p  .05  
จากตารางที่  36 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อการใช้เวลาว่างด้าน

พฤติกรรม ในขอ้ฉันใหค้วามส าคญักบักิจกรรมการใชเ้วลาว่างมากกว่ากิจกรรมอื่น ของผูใ้ชบ้รกิาร
ศูนยเ์ยาวชนในสงักัดกรุงเทพมหานคร เป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD พบว่า ผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์ยาวชนใน
สงักดักรุงเทพมหานครที่มีอายุ 7 – 12 ปี มีค่าเฉลี่ยทศันคติต่อการใชเ้วลาว่างดา้นพฤติกรรมในขอ้ 
ฉันใหค้วามส าคญักบักิจกรรมการใชเ้วลาว่างมากกว่ากิจกรรมอ่ืน มากกว่าผูใ้ชบ้ริการที่มีอายุ 13 
– 18 ปี อายุ 19 – 29 ปี และอาย ุ30 – 39 ปี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และผูใ้ชบ้รกิาร
ที่มีอาย ุ40 – 80 ปี มีค่าเฉลี่ยทศันคติต่อการใชเ้วลาว่างดา้นพฤติกรรมในขอ้นี ้มากกว่าผูใ้ชบ้ริการ
ที่มีอาย ุ30 – 39 ปี   
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ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อการใช้เวลาว่างด้านพฤติกรรม ในข้อ ฉัน
ต้องการท ากิจกรรมการใช้เวลาว่างเสมอแม้ฉันจะยุ่งอยู่ ของผู้ใช้บริการศูนย์เยาวชนในสังกัด
กรุงเทพมหานครที่มีอายแุตกต่างกนั เป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD แสดงในตารางที่ 37 

ตาราง 37 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทศันคติต่อการใชเ้วลาว่างดา้นพฤติกรรม ในขอ้ ฉนัตอ้งการ
ท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่างเสมอแมฉ้นัจะยุ่งอยู่ ของผูใ้ชบ้รกิารศนูยเ์ยาวชนในสงักดั
กรุงเทพมหานคร เป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD (n=400) 

อายุ X 
อายุ 

7 – 12 ปี 13 – 18 ปี 19 – 29 ปี 30 – 39 ปี 40 – 80 ปี 
7 – 12 ปี 4.14 -   0.30*  0.34*  0.49* 0.19 
13 – 18 ปี 3.84  -0.30* - 0.04 0.19 -0.11 
19 – 29 ปี 3.80  -0.34* -0.04 - 0.15 -0.15 
 30 – 39 ปี 3.65  -0.49* -0.19 -0.15 -  -0.30* 
40 – 80 ปี 3.95 -0.19  0.11  0.15  0.30* - 

*p  .05  
จากตารางที่  37 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อการใช้เวลาว่างด้าน

พฤติกรรม ในขอ้ฉันตอ้งการท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่างเสมอแมฉ้ันจะยุ่งอยู่ ของผูใ้ชบ้ริการศูนย์
เยาวชนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD พบว่าผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์ยาวชนในสงักัด
กรุงเทพมหานครที่มีอายุ 7 – 12 ปี มีค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อการใชเ้วลาว่างดา้นพฤติกรรมในขอ้ ฉัน
ตอ้งการท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่างเสมอแมฉ้ันจะยุ่งอยู่ มากกว่าผูใ้ชบ้ริการที่มีอายุ 13 – 18 ปี 
อายุ 19 – 29 ปี และอายุ 30 – 39 ปี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และผูใ้ชบ้ริการที่มีอาย ุ
40 – 80 ปี มีค่าเฉลี่ยทศันคติต่อการใชเ้วลาว่างดา้นพฤติกรรมในขอ้นี ้มากกว่าผูใ้ชบ้รกิารที่มีอาย ุ
30 – 39 ปี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
  



  91 

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทศันคติต่อการใชเ้วลาว่างดา้นพฤติกรรม ในขอ้ ถา้เลือก
ไดฉ้ันอยากใชเ้วลากับการปฏิบัติกิจกรรมการใชเ้วลาว่างมากขึน้ ของผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์ยาวชนใน
สงักดักรุงเทพมหานครที่มีอายแุตกต่างกนั เป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD แสดงในตารางที่ 38 

ตาราง 38 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทศันคติต่อการใชเ้วลาว่างดา้นพฤติกรรม ในขอ้ ถา้เลือกได้
ฉนัอยากใชเ้วลากบัการปฏิบติักิจกรรมการใชเ้วลาว่างมากขึน้ ของผูใ้ชบ้รกิารศนูยเ์ยาวชนในสงักดั
กรุงเทพมหานคร เป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD (n=400) 

อายุ X 
อายุ 

7 – 12 ปี 13 – 18 ปี 19 – 29 ปี 30 – 39 ปี 40 – 80 ปี 
7 – 12 ปี 4.03 -   0.24*  0.46*   0.42* -0.01 
13 – 18 ปี 3.79 -0.24* - 0.22  0.18  -0.25* 
19 – 29 ปี 3.57 -0.46* -0.22 - -0.04  -0.47* 
30 – 39 ปี 3.61 -0.42* -0.18 0.04 - -0.43 
40 – 80 ปี 4.04 0.01   0.25*  0.47*   0.43* - 

*p  .05  
จากตารางที่  38 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อการใช้เวลาว่างด้าน

พฤติกรรม ในขอ้ถ้าเลือกไดฉ้ันอยากใชเ้วลากับการปฏิบัติกิจกรรมการใชเ้วลาว่างมากขึน้ ของ
ผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์ยาวชนในสงักัดกรุงเทพมหานคร เป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD พบว่า ผูใ้ชบ้ริการศูนย์
เยาวชนในสงักดักรุงเทพมหานครที่มีอายุ 7 – 12 ปี และอายุ 40 – 80 ปี มีค่าเฉลี่ยทศันคติต่อการ
ใชเ้วลาว่างดา้นพฤติกรรมในขอ้ ถา้เลือกไดฉ้ันอยากใชเ้วลากบัการปฏิบติักิจกรรมการใชเ้วลาว่าง
มากขึน้ มากกว่าผู้ใช้บริการที่มีอายุ 13 – 18 ปี อายุ 19 – 29 ปี และอายุ 30 – 39 ปี อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
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ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทศันคติต่อการใชเ้วลาว่างดา้นพฤติกรรม ในขอ้ ฉนัตัง้ใจ
จะท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่างอยู่เป็นประจ า ของผูใ้ชบ้ริการศนูยเ์ยาวชนในสงักดักรุงเทพมหานคร
ที่มีอายแุตกต่างกนั เป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD แสดงในตารางที่ 39 

ตาราง 39 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทศันคติต่อการใชเ้วลาว่างดา้นพฤติกรรม ในขอ้ ฉนัตัง้ใจจะ
ท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่างอยู่เป็นประจ า ของผูใ้ชบ้รกิารศนูยเ์ยาวชนในสงักดักรุงเทพมหานคร 
เป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD (n=400) 

อายุ X 
อายุ 

7 – 12 ปี 13 – 18 ปี 19 – 29 ปี 30 – 39 ปี 40 – 80 ปี 
7 – 12 ปี 3.97 -  0.20  0.33*  0.44* -0.05 
13 – 18 ปี 3.77 -0.20 - 0.13 0.24  -0.25* 
19 – 29 ปี 3.64  -0.33* -0.13 - 0.11  -0.38* 
30 – 39 ปี 3.53  -0.44* -0.24 -0.11 -  -0.49* 
40 – 80 ปี 4.02 0.05  0.25*   0.38*  0.49* - 

*p  .05  
จากตารางที่  39 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อการใช้เวลาว่างด้าน

พฤติกรรม ในขอ้ฉันตัง้ใจจะท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่างอยู่เป็นประจ า ของผูใ้ชบ้ริการศนูยเ์ยาวชน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD พบว่า ผู้ใช้บริการศูนย์เยาวชนในสังกัด
กรุงเทพมหานครที่มีอายุ 40 – 80 ปี มีค่าเฉลี่ยทศันคติต่อการใชเ้วลาว่างดา้นพฤติกรรมในขอ้ ฉัน
ตัง้ใจจะท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่างอยู่เป็นประจ า มากกว่าผูใ้ชบ้รกิารที่มีอาย ุ13 – 18 ปี อาย ุ19 – 
29 ปี และอายุ 30 – 39 ปี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และผูใ้ชบ้ริการที่มีอายุ 7 – 12 ปี 
มีค่าเฉลี่ยทศันคติต่อการใชเ้วลาว่างดา้นพฤติกรรมในขอ้นี ้มากกว่าผูใ้ชบ้ริการที่มีอายุ 19 – 29 ปี 
และอาย ุ30 – 39 ปี   
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ตาราง 40 ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนค่าเฉลี่ยทศันคติต่อการใชเ้วลาว่าง ดา้นองคป์ระกอบทาง
องคค์วามรู ้ของผูใ้ชบ้ริการศนูยเ์ยาวชนในสงักดักรุงเทพมหานคร ที่มีอายแุตกต่างกนั (n=400) 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p 
กิจกรรมการใชเ้วลาว่างช่วยใหม้ีความสขุมากขึน้ 

ระหว่างกลุม่    8.250    4 2.063 3.999* .003 
ภายในกลุม่ 203.750 395  .516   

รวม 212.000 399    
กิจกรรมการใชเ้วลาว่างช่วยใหส้ขุภาพดี 

ระหว่างกลุม่    8.063    4 2.016 3.655* .006 
ภายในกลุม่ 217.874 395  .552   

รวม 225.938 399    
กิจกรรมการใชเ้วลาว่างเป็นสิ่งส าคญั 

ระหว่างกลุม่    4.365    4 1.091 1.921 .106 
ภายในกลุม่ 224.432 395  .568   

รวม 228.797 399    
ผูค้นตอ้งการกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง 

ระหว่างกลุม่    5.222    4 1.306 2.934* .021 
ภายในกลุม่ 175.755 395   .445   

รวม 180.978 399    
กิจกรรมการใชเ้วลาว่างช่วยใหผู้ท้ี่ปฏิบติัไดผ้่อนคลาย 

ระหว่างกลุม่    2.736    4  .684 1.606 .172 
ภายในกลุม่ 168.261 395  .426   

รวม 170.998 399    
กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท าใหเ้กิดการติดต่อสื่อสาร 

ระหว่างกลุม่    1.545    4  .386 .819 .514 
ภายในกลุม่ 186.365 395  .472   

รวม 187.910 399    
*p  .05  
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ตาราง 40 (ต่อ) 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p 
กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท าใหเ้กิดการพฒันาความสมัพนัธ ์

ระหว่างกลุม่    6.807    4 1.702 3.410* .009 
ภายในกลุม่ 197.091 395  .499   

รวม 203.897 399    
กิจกรรมการใชเ้วลาว่างช่วยพฒันาตนเอง 

ระหว่างกลุม่    7.475    4 1.869 4.144* .003 
ภายในกลุม่ 178.103 395   .451   

รวม 185.578 399    
การท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่างเป็นการใชเ้วลาที่คุม้ค่า 

ระหว่างกลุม่    7.358    4 1.840 3.726* .005 
ภายในกลุม่ 195.019 395  .494   

รวม 202.378 399    
กิจกรรมการใชเ้วลาว่างใหป้ระโยชนต์่อตวับคุคลและสงัคม 

ระหว่างกลุม่ 7.956    4 1.989 3.870* .004 
ภายในกลุม่ 203.041 395  .514   

รวม 210.998 399    
กิจกรรมการใชเ้วลาว่างช่วยสรา้งพลงังานใหม่ 

ระหว่างกลุม่   10.815    4 2.704 6.527* .000 
ภายในกลุม่ 163.623 395  .414   

รวม 174.438 399    
กิจกรรมการใชเ้วลาว่างช่วยใหท้ างานไดอ้ย่างสมบรูณ ์

ระหว่างกลุม่    8.748    4 2.187 4.555* .001 
ภายในกลุม่ 189.630 395  .480   

รวม 198.378 399    
โดยรวม 

ระหว่างกลุม่    5.447    4 1.362 5.295* .000 
ภายในกลุม่ 101.601 395  .257   

รวม 107.049 399    
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*p  .05  
จากตารางที่ 40 ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนของค่าเฉลี่ยทศันคติต่อการใชเ้วลาว่าง

ดา้นองคป์ระกอบทางองคค์วามรู ้ของผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์ยาวชนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีอายุ
แตกต่างกัน พบว่า ผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์ยาวชนในสงักดักรุงเทพมหานครที่มีอายุต่างกนั มีทศันคติต่อ
การใชเ้วลาว่างดา้นองคป์ระกอบทางองคค์วามรูโ้ดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารที่มีอายุแตกต่างกนั มีทศันคติต่อการใชเ้วลา
ว่างดา้นองคป์ระกอบทางองคค์วามรู ้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เกือบทุก
ขอ้ ยกเวน้ 2 ขอ้นี ้คือ 1) กิจกรรมการใชเ้วลาว่างเป็นสิ่งส าคัญ 2) กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท าให้
เกิดการติดต่อสื่อสาร และ 3) กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท าใหเ้กิดการติดต่อสื่อสาร 

ตาราง 41 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทศันคติต่อการใชเ้วลาว่างดา้นองคป์ระกอบทางองคค์วามรู้
โดยรวม ของผูใ้ชบ้รกิารศนูยเ์ยาวชนในสงักดักรุงเทพมหานคร เป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD (n=400) 

อายุ X 
อายุ 

7 – 12 ปี 13 – 18 ปี 19 – 29 ปี 30 – 39 ปี 40 – 80 ปี 
7 – 12 ปี 4.04 -  0.12  0.25*  0.19* -0.07 
13 – 18 ปี 3.92 -0.12 - 0.13 0.07  -0.19* 
19 – 29 ปี 3.79 -0.25 -0.13 - -0.06  -0.32* 
30 – 39 ปี 3.85 -0.19 -0.07 0.06 -  -0.26* 
40 – 80 ปี 4.11  0.07   0.19*  0.32*  0.26* - 

*p  .05  
จากตารางที่  41 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อการใช้เวลาว่างด้าน

องคป์ระกอบทางองคค์วามรูโ้ดยรวมของผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์ยาวชนในสงักัดกรุงเทพมหานคร เป็น
รายคู่ดว้ยวิธี LSD พบว่า ผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์ยาวชนในสงักัดกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 40 – 80 ปี มี
ค่าเฉลี่ยทศันคติต่อการใชเ้วลาว่างดา้นองคป์ระกอบทางองคค์วามรูโ้ดยรวม มากกว่าผูใ้ชบ้ริการที่
มีอายุ 13 – 18 ปี อายุ 19 – 29 ปี และอายุ 30 – 39 ปี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และ
ผูใ้ชบ้รกิารที่มีอายุ 7 – 12 ปี มีค่าเฉลี่ยทศันคติต่อการใชเ้วลาว่างดา้นองคป์ระกอบทางองคค์วามรู้
โดยรวม มากกว่าผูใ้ชบ้ริการที่มีอายุ 19 – 29 ปี และอายุ 30 – 39 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 
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ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อการใช้เวลาว่างดา้นองค์ประกอบทางองค์
ความรู ้ในขอ้ กิจกรรมการใชเ้วลาว่างช่วยใหม้ีความสุขมากขึน้ ของผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์ยาวชนใน
สงักดักรุงเทพมหานครที่มีอายแุตกต่างกนั เป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD แสดงในตารางที่ 42 

ตาราง 42 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทศันคติต่อการใชเ้วลาว่างดา้นองคป์ระกอบทางองคค์วามรู้
ในข้อ กิจกรรมการใช้เวลาว่างช่วยให้มีความสุขมากขึน้ ของผู้ใช้บริการศูนย์เยาวชนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร เป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD (n=400) 

อายุ X 
อายุ 

7 – 12 ปี 13 – 18 ปี 19 – 29 ปี 30 – 39 ปี 40 – 80 ปี 
7 – 12 ปี 4.25 - 0.19   0.29*  0.32* -0.04 
13 – 18 ปี 4.06 -0.19 -  0.10 0.13  -0.23* 
19 – 29 ปี 3.96  -0.29* -0.10 - 0.03  -0.33* 
30 – 39 ปี 3.93  -0.32* -0.13 -0.03 -  -0.36* 
40 – 80 ปี 4.29  0.04   0.23*   0.33*  0.36* - 

*p  .05  
จากตารางที่  42 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อการใช้เวลาว่างด้าน

องค์ประกอบทางองค์ความรู้ในข้อ กิจกรรมการใช้เวลาว่างช่วยให้มีความสุขมากขึน้ ของ
ผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์ยาวชนในสงักัดกรุงเทพมหานคร เป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD พบว่า ผูใ้ชบ้ริการศูนย์
เยาวชนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 40 – 80 ปี มีค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อการใชเ้วลาว่างด้าน
องคป์ระกอบทางองคค์วามรู ้ในขอ้ กิจกรรมการใชเ้วลาว่างช่วยใหม้ีความสุขมากขึน้ มากกว่า
ผูใ้ชบ้ริการที่มีอายุ 13 – 18 ปี อายุ 19 – 29 ปี และอายุ 30 – 39 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 และผูใ้ชบ้ริการที่มีอายุ 7 – 12 ปี มีค่าเฉลี่ยทศันคติต่อการใชเ้วลาว่างดา้นองคป์ระกอบ
ทางองค์ความรูใ้นข้อนี ้ มากกว่าผู้ใช้บริการที่มีอายุ 19 – 29 ปี และอายุ 30 – 39 ปี อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อการใช้เวลาว่างดา้นองค์ประกอบทางองค์
ความรู ้ในข้อ กิจกรรมการใช้เวลาว่างช่วยให้สุขภาพดี ของผู้ใช้บริการศูนย์เยาวชนในสังกัด
กรุงเทพมหานครที่มีอายแุตกต่างกนั เป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD แสดงในตารางที่ 43 

ตาราง 43 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทศันคติต่อการใชเ้วลาว่างดา้นองคป์ระกอบทางองคค์วามรู ้
ในขอ้ กิจกรรมการใชเ้วลาว่างช่วยใหส้ขุภาพดี ของผูใ้ชบ้ริการศนูยเ์ยาวชนในสงักดั
กรุงเทพมหานคร เป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD (n=400) 

อายุ X 
อายุ 

7 – 12 ปี 13 – 18 ปี 19 – 29 ปี 30 – 39 ปี 40 – 80 ปี 
7 – 12 ปี 4.10 -  0.00 0.19 0.13 -0.22 
13 – 18 ปี 4.10  0.00 - 0.19 0.13 -0.22 
19 – 29 ปี 3.91 -0.19 -0.19 - -0.06  -0.41* 
30 – 39 ปี 3.97 -0.13 -0.13 0.06 -  -0.35* 
40 – 80 ปี 4.32  0.22  0.22  0.41*   0.35* - 

*p  .05  
จากตารางที่  43 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อการใช้เวลาว่างด้าน

องคป์ระกอบทางองคค์วามรู ้ในขอ้กิจกรรมการใชเ้วลาว่างช่วยใหสุ้ขภาพดี ของผูใ้ชบ้ริการศูนย์
เยาวชนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD พบว่าผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์ยาวชนในสงักัด
กรุงเทพมหานครที่มีอายุ 40 – 80 ปี มีค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อการใชเ้วลาว่างดา้นองคป์ระกอบทาง
องคค์วามรู ้ในขอ้กิจกรรมการใชเ้วลาว่างช่วยใหส้ขุภาพดี มากกว่าผูใ้ชบ้ริการที่มีอายุ 19 – 29 ปี 
และอาย ุ30 – 39 ปี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
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ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อการใช้เวลาว่างดา้นองค์ประกอบทางองค์
ความรู ้ในขอ้ กิจกรรมการใชเ้วลาว่างช่วยใหม้ีความสุขมากขึน้ ของผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์ยาวชนใน
สงักดักรุงเทพมหานครที่มีอายแุตกต่างกนั เป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD แสดงในตารางที่ 44 

ตาราง 44 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทศันคติต่อการใชเ้วลาว่างดา้นองคป์ระกอบทางองคค์วามรู ้
ในขอ้ผูค้นตอ้งการกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง ของผูใ้ชบ้ริการศนูยเ์ยาวชนในสงักดักรุงเทพมหานคร 
เป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD (n=400) 

อายุ X 
อายุ 

7 – 12 ปี 13 – 18 ปี 19 – 29 ปี 30 – 39 ปี 40 – 80 ปี 
7 – 12 ปี 4.03 - 0.03 0.15  0.12 -0.17 
13 – 18 ปี 4.00 -0.03 - 0.12  0.09  -0.20* 
19 – 29 ปี 3.88 -0.15 -0.12 - -0.03  -0.32* 
30 – 39 ปี 3.91 -0.12 -0.09 0.03 -  -0.29* 
40 – 80 ปี 4.20  0.17  0.20*  0.32*   0.29* - 

*p  .05  
จากตารางที่  44 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อการใช้เวลาว่างด้าน

องค์ประกอบทางองค์ความรู ้ในข้อผู้คนต้องการกิจกรรมการใช้เวลาว่าง ของผู้ใช้บริการศูนย์
เยาวชนในสงักดักรุงเทพมหานคร เป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD พบว่า ผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์ยาวชนในสงักัด
กรุงเทพมหานครที่มีอายุ 40 – 80 ปี มีค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อการใชเ้วลาว่างดา้นองคป์ระกอบทาง
องคค์วามรู ้ในขอ้ ผู้คนตอ้งการกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง มากกว่าผูใ้ชบ้ริการที่มีอายุ 13 – 18 ปี 
อาย ุ19 – 29 ปี และอาย ุ30 – 39 ปี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
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ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อการใช้เวลาว่างดา้นองค์ประกอบทางองค์
ความรู ้ในขอ้ กิจกรรมการใช้เวลาว่างท าให้เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์ ของผู้ใชบ้ริการศูนย์
เยาวชนในสงักดักรุงเทพมหานครที่มีอายแุตกต่างกนั เป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD แสดงในตารางที่ 45 

ตาราง 45 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทศันคติต่อการใชเ้วลาว่างดา้นองคป์ระกอบทางองคค์วามรู ้
ในขอ้กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท าใหเ้กิดการพฒันาความสมัพนัธ ์ของผูใ้ชบ้รกิารศนูยเ์ยาวชนใน
สงักดักรุงเทพมหานคร เป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD (n=400) 

อายุ X 
อายุ 

7 – 12 ปี 13 – 18 ปี 19 – 29 ปี 30 – 39 ปี 40 – 80 ปี 
7 – 12 ปี 3.90 - -0.06 0.10 0.03 -0.28* 
13 – 18 ปี 3.96  0.06 - 0.16 0.09 -0.22* 
19 – 29 ปี 3.80 -0.10 -0.16 - -0.07 -0.38* 
30 – 39 ปี 3.87 -0.03 -0.09 0.07 - -0.31* 
40 – 80 ปี 4.18   0.28*   0.22*  0.38*   0.31* - 

*p  .05  
จากตารางที่  45 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อการใช้เวลาว่างด้าน

องคป์ระกอบทางองคค์วามรูใ้นขอ้ กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท าใหเ้กิดการพฒันาความสมัพนัธ ์ของ
ผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์ยาวชนในสงักัดกรุงเทพมหานคร เป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD พบว่า ผูใ้ชบ้ริการศูนย์
เยาวชนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 40 – 80 ปี มีค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อการใชเ้วลาว่างด้าน
องคป์ระกอบทางองคค์วามรู ้ในขอ้ กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท าใหเ้กิดการพัฒนาความสัมพันธ ์
มากกว่าผูใ้ชบ้รกิารที่มีอายุ 7 – 12 ปี อายุ 13 – 18 ปี อายุ 19 – 29 ปี และอายุ 30 – 39 ปี อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
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ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อการใช้เวลาว่างดา้นองค์ประกอบทางองค์
ความรู ้ในขอ้ กิจกรรมการใช้เวลาว่างท าให้เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์ ของผู้ใชบ้ริการศูนย์
เยาวชนในสงักดักรุงเทพมหานครที่มีอายแุตกต่างกนั เป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD แสดงในตารางที่ 46 

ตาราง 46 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทศันคติต่อการใชเ้วลาว่างดา้นองคป์ระกอบทางองคค์วามรู้
ในขอ้ กิจกรรมการใชเ้วลาว่างช่วยพฒันาตนเอง ของผูใ้ชบ้รกิารศนูยเ์ยาวชนในสงักดั
กรุงเทพมหานคร เป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD (n=400) 

อายุ X 
อายุ 

7 – 12 ปี 13 – 18 ปี 19 – 29 ปี 30 – 39 ปี 40 – 80 ปี 
7 – 12 ปี 4.03 - 0.14 0.30 0.24 -0.07 
13 – 18 ปี 3.89 -0.14 - 0.16 0.10 -0.21 
19 – 29 ปี 3.73 -0.30 -0.16 - -0.06 -0.37 
30 – 39 ปี 3.79 -0.24 -0.10 0.06 - -0.31 
40 – 80 ปี 4.10 0.07 0.21 0.37 0.31 - 

*p  .05  
จากตารางที่  46 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อการใช้เวลาว่างด้าน

องคป์ระกอบทางองคค์วามรูใ้นขอ้ กิจกรรมการใชเ้วลาว่างช่วยพฒันาตนเอง ของผูใ้ชบ้ริการศนูย์
เยาวชนในสงักดักรุงเทพมหานคร เป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD พบว่า ผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์ยาวชนในสงักัด
กรุงเทพมหานครที่มีอายุ 40 – 80 ปี มีค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อการใชเ้วลาว่างดา้นองคป์ระกอบทาง
องคค์วามรู ้ในขอ้ กิจกรรมการใชเ้วลาว่างช่วยพฒันาตนเอง มากกว่าผูใ้ชบ้ริการที่มีอายุ 13 – 18 
ปี อายุ 19 – 29 ปี และอายุ 30 – 39 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผูใ้ชบ้ริการที่มี
อายุ 7 – 12 ปี มีค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อการใช้เวลาว่างด้านองค์ประกอบทางองค์ความรูใ้นข้อนี ้
มากกว่าผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีอาย ุ19 – 29 ปี และอาย ุ30 – 39 ปี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อการใช้เวลาว่างดา้นองค์ประกอบทางองค์
ความรู ้ในขอ้ การท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่างเป็นการใชเ้วลาที่คุม้ค่า ของผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์ยาวชน
ในสงักดักรุงเทพมหานครที่มีอายแุตกต่างกนั เป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD แสดงในตารางที่ 47 

ตาราง 47 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทศันคติต่อการใชเ้วลาว่างดา้นองคป์ระกอบทางองคค์วามรู้
ในขอ้ การท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่างเป็นการใชเ้วลาที่คุม้ค่า ของผูใ้ชบ้ริการศนูยเ์ยาวชนในสงักดั
กรุงเทพมหานคร เป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD (n=400) 

อายุ X 
อายุ 

7 – 12 ปี 13 – 18 ปี 19 – 29 ปี 30 – 39 ปี 40 – 80 ปี 
7 – 12 ปี 3.97 -  0.11  0.28*  0.14 -0.13 
13 – 18 ปี 3.86 -0.11 - 0.17  0.03  -0.24* 
19 – 29 ปี 3.69  -0.28* -0.17 - -0.14  -0.41* 
30 – 39 ปี 3.83 -0.14 -0.03 0.14 -  -0.27* 
40 – 80 ปี 4.10 0.13   0.24*  0.41*   0.27* - 

*p  .05  
จากตารางที่  47 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อการใช้เวลาว่างด้าน

องคป์ระกอบทางองค์ความรูใ้นขอ้ การท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่างเป็นการใชเ้วลาที่คุม้ค่า ของ
ผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์ยาวชนในสงักัดกรุงเทพมหานคร เป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD พบว่า ผูใ้ชบ้ริการศูนย์
เยาวชนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 40 – 80 ปี มีค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อการใชเ้วลาว่างด้าน
องค์ประกอบทางองค์ความรู ้ในข้อ การท ากิจกรรมการใช้เวลาว่างเป็นการใช้เวลาที่คุ้มค่า 
มากกว่าผูใ้ชบ้ริการที่มีอายุ 13 – 18 ปี อายุ 19 – 29 ปี และอายุ 30 – 39 ปี อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ .05 และผู้ใช้บริการที่มีอายุ 7 – 12 ปี มีค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อการใช้เวลาว่างด้าน
องคป์ระกอบทางองคค์วามรูใ้นขอ้นี ้มากกว่าผูใ้ชบ้ริการที่มีอายุ 19 – 29 ปี อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .05 
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ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อการใช้เวลาว่างดา้นองค์ประกอบทางองค์
ความรู ้ในขอ้ กิจกรรมการใชเ้วลาว่างใหป้ระโยชน์ต่อตัวบุคคลและสังคม ของผู้ใชบ้ริการศูนย์
เยาวชนในสงักดักรุงเทพมหานครที่มีอายแุตกต่างกนั เป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD แสดงในตารางที่ 48 

ตาราง 48 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทศันคติต่อการใชเ้วลาว่างดา้นองคป์ระกอบทางองคค์วามรู้
ในขอ้ กิจกรรมการใชเ้วลาว่างใหป้ระโยชนต่์อตวับคุคลและสงัคม ของผูใ้ชบ้ริการศนูยเ์ยาวชนใน
สงักดักรุงเทพมหานคร เป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD (n=400) 

อายุ X 
อายุ 

7 – 12 ปี 13 – 18 ปี 19 – 29 ปี 30 – 39 ปี 40 – 80 ปี 
7 – 12 ปี 3.97 -  0.09  0.33*  0.14 -0.09 
13 – 18 ปี 3.88 -0.09 - 0.24  0.05 -0.18 
19 – 29 ปี 3.64  -0.33* -0.24 - -0.19  -0.42* 
30 – 39 ปี 3.83 -0.14 -0.05 0.19 -  -0.23* 
40 – 80 ปี 4.06 0.09  0.18  0.42*   0.23* - 

*p  .05  
จากตารางที่  48 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อการใช้เวลาว่างด้าน

องคป์ระกอบทางองคค์วามรูใ้นขอ้ กิจกรรมการใชเ้วลาว่างใหป้ระโยชนต่์อตวับคุคลและสงัคม ของ
ผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์ยาวชนในสงักัดกรุงเทพมหานคร เป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD พบว่า ผูใ้ชบ้ริการศูนย์
เยาวชนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 40 – 80 ปี มีค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อการใชเ้วลาว่างด้าน
องคป์ระกอบทางองคค์วามรู ้ในขอ้ กิจกรรมการใชเ้วลาว่างใหป้ระโยชนต่์อตัวบุคคลและสังคม 
มากกว่าผูใ้ชบ้ริการที่มีอายุ 19 – 29 ปี และอายุ 30 – 39 ปี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
และผูใ้ชบ้ริการที่มีอายุ 7 – 12 ปี มีค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อการใชเ้วลาว่างดา้นองคป์ระกอบทางองค์
ความรูใ้นขอ้นี ้มากกว่าผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีอาย ุ19 – 29 ปี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อการใช้เวลาว่างดา้นองค์ประกอบทางองค์
ความรู ้ในขอ้ กิจกรรมการใชเ้วลาว่างช่วยสรา้งพลงังานใหม่ ของผูใ้ชบ้รกิารศนูยเ์ยาวชนในสงักัด
กรุงเทพมหานครที่มีอายแุตกต่างกนั เป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD แสดงในตารางที่ 49 

ตาราง 49 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทศันคติต่อการใชเ้วลาว่างดา้นองคป์ระกอบทางองคค์วามรู้
ในขอ้ กิจกรรมการใชเ้วลาว่างช่วยสรา้งพลงังานใหม่ ของผูใ้ชบ้รกิารศนูยเ์ยาวชนในสงักดั
กรุงเทพมหานคร เป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD (n=400) 

อายุ X 
อายุ 

7 – 12 ปี 13 – 18 ปี 19 – 29 ปี 30 – 39 ปี 40 – 80 ปี 
7 – 12 ปี 4.04 -  0.34*  0.49*  0.37* 0.17 
13 – 18 ปี 3.70  -0.34* - 0.15 0.03 -0.17 
19 – 29 ปี 3.55  -0.49* -0.15 - -0.12  -0.32* 
30 – 39 ปี 3.67  -0.37* -0.03 0.12 -  -0.20* 
40 – 80 ปี 3.87 -0.17  0.17  0.32*   0.20* - 

*p  .05  
จากตารางที่  49 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อการใช้เวลาว่างด้าน

องคป์ระกอบทางองคค์วามรูใ้นขอ้ กิจกรรมการใชเ้วลาว่างช่วยสรา้งพลงังานใหม่ ของผูใ้ชบ้ริการ
ศูนยเ์ยาวชนในสงักัดกรุงเทพมหานคร เป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD พบว่า ผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์ยาวชนใน
สงักัดกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 7 – 12 ปี มีค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อการใชเ้วลาว่างดา้นองคป์ระกอบ
ทางองคค์วามรู ้ในขอ้ กิจกรรมการใชเ้วลาว่างช่วยสรา้งพลงังานใหม่ มากกว่าผูใ้ชบ้ริการที่มีอาย ุ
13 – 18 ปี อายุ 19 – 29 ปี และอายุ 30 – 39 ปี  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 และ
ผูใ้ช้บริการที่มีอายุ 40 – 80 ปี มีค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อการใช้เวลาว่างด้านองค์ประกอบทางองค์
ความรูใ้นขอ้นี ้มากกว่าผูใ้ชบ้ริการที่มีอายุ 19 – 29 ปี และอายุ 30 – 39 ปี อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดบั .05 
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ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อการใช้เวลาว่างดา้นองค์ประกอบทางองค์
ความรู ้ในขอ้ กิจกรรมการใชเ้วลาว่างช่วยใหท้ างานไดอ้ย่างสมบูรณ ์ของผูใ้ชบ้ริการศนูยเ์ยาวชน
ในสงักดักรุงเทพมหานครที่มีอายแุตกต่างกนั เป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD แสดงในตารางที่ 50 

ตาราง 50 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทศันคติต่อการใชเ้วลาว่างดา้นองคป์ระกอบทางองคค์วามรู ้
ในขอ้กิจกรรมการใชเ้วลาว่างช่วยใหท้ างานไดอ้ย่างสมบูรณ ์ของผูใ้ชบ้รกิารศนูยเ์ยาวชนในสงักดั
กรุงเทพมหานคร เป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD (n=400) 

อายุ X 
อายุ 

7 – 12 ปี 13 – 18 ปี 19 – 29 ปี 30 – 39 ปี 40 – 80 ปี 
7 – 12 ปี 3.96 -  0.22*   0.38*  0.41*  0.13 
13 – 18 ปี 3.74  -0.22* -  0.16 0.19 -0.09 
19 – 29 ปี 3.58  -0.38* -0.16 - 0.03  -0.25* 
30 – 39 ปี 3.55  -0.41* -0.19 -0.03 -  -0.28* 
40 – 80 ปี 3.83 -0.13  0.09   0.25*  0.28* - 

*p  .05  
จากตารางที่  50 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อการใช้เวลาว่างด้าน

องคป์ระกอบทางองคค์วามรู ้ในขอ้กิจกรรมการใชเ้วลาว่างช่วยใหท้ างานไดอ้ย่างสมบูรณ์ ของ
ผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์ยาวชนในสงักัดกรุงเทพมหานคร เป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD พบว่า ผูใ้ชบ้ริการศูนย์
เยาวชนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 7 – 12 ปี มีค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อการใช้เวลาว่างด้าน
องค์ประกอบทางองค์ความรู้ ในข้อ กิจกรรมการใช้เวลาว่างช่วยให้ท างานได้อย่างสมบูรณ ์
มากกว่าผูใ้ชบ้ริการที่มีอายุ 13 – 18 ปี อายุ 19 – 29 ปี และอายุ 30 – 39 ปี อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ .05 และผู้ใช้บริการที่มีอายุ 40 – 80 ปี มีค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อการใช้เวลาว่างด้าน
องคป์ระกอบทางองคค์วามรูใ้นขอ้นี ้มากกว่าผูใ้ชบ้ริการที่มีอายุ 19 – 29 ปี และอายุ 30 – 39 ปี 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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ตอนที ่5 ความสัมพันธร์ะหว่างแรงจูงใจในการใช้เวลาว่างกับทัศนคติต่อการใช้เวลาว่าง
ของผู้ใช้บริการศูนยเ์ยาวชนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิเคราะหค์วามสมัพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการใชเ้วลาว่างกับทัศนคติต่อการใช้
เวลาว่างของผูใ้ชบ้รกิารศนูยเ์ยาวชนในสงักดักรุงเทพมหานคร แสดงในตารางที่ 51 ถึงตารางที่ 54 

ตาราง 51 ผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างแรงจงูใจในการใชเ้วลาว่าง กบัทศันคติต่อการใช้
เวลาว่างโดยรวม ของผูใ้ชบ้ริการศนูยเ์ยาวชนในสงักดักรุงเทพมหานคร (n=400) 

แรงจูงใจในการใช้เวลาว่าง 
ทัศนคติต่อการใช้เวลาว่างโดยรวม 

Pearson 
Correlation (r) 

p 
ระดับ

ความสัมพันธ ์
ดา้นความสามารถและความเชี่ยวชาญ 0.68 .000 ค่อนขา้งมาก 

ดา้นการหลีกเลี่ยงสิ่งเรา้ทางลบ 0.65 .000 ค่อนขา้งมาก 
ดา้นสงัคม 0.59 .000 ปานกลาง 
ดา้นปัญญา 0.50 .000 ปานกลาง 
โดยรวม 0.74 .000 ค่อนข้างมาก 

*p  .05 
จากตารางที่ 51 แสดงผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างแรงจูงใจในการใชเ้วลาว่าง

กบัทศันคติต่อการใชเ้วลาว่างโดยรวม ของผูใ้ชบ้รกิารศนูยเ์ยาวชนในสงักดักรุงเทพมหานคร พบว่า 
แรงจงูใจในการใชเ้วลาว่างโดยรวม มีความสมัพนัธท์างบวกกบัทศันคติต่อการใชเ้วลาว่างโดยรวม 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยมีความสมัพนัธก์นัในระดบัค่อนขา้งมาก (r = 0.74) และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 

 1.  แรงจูงใจในการใช้เวลาว่างด้านความสามารถและความเชี่ยวชาญ มี
ความสมัพนัธท์างบวกกบัทศันคติต่อการใชเ้วลาว่างโดยรวม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
โดยมีความสมัพนัธก์นัในระดบัค่อนขา้งมาก (r = 0.68) 

 2.  แรงจูงใจในการใชเ้วลาว่างดา้นการหลีกเลี่ยงสิ่งเรา้ทางลบ มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับทัศนคติต่อการใช้เวลาว่างโดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมี
ความสมัพนัธก์นัในระดบัค่อนขา้งมาก (r = 0.65) 
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 3.  แรงจูงใจในการใชเ้วลาว่างดา้นสงัคม มีความสมัพันธท์างบวกกบัทัศนคติต่อ
การใชเ้วลาว่างโดยรวม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยมีความสมัพนัธก์นัในระดบัปาน
กลาง (r = 0.59) 

 4.  แรงจูงใจในการใชเ้วลาว่างดา้นปัญญา มีความสมัพันธ์ทางบวกกับทัศนคติ
ต่อการใชเ้วลาว่างโดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความสมัพันธ์กนัในระดับ
ปานกลาง (r = 0.50) 

ตาราง 52 ผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างแรงจงูใจในการใชเ้วลาว่างกบัทศันคติต่อการใช้
เวลาว่างดา้นความรูส้กึ ของผูใ้ชบ้รกิารศนูยเ์ยาวชนในสงักดักรุงเทพมหานคร (n=400) 

แรงจูงใจในการใช้เวลาว่าง 

ทัศนคติต่อการใช้เวลาว่าง 
ด้านความรู้สึก 

Pearson 
Correlation (r) 

p 
ระดับ

ความสัมพันธ ์
ดา้นการหลีกเลี่ยงสิ่งเรา้ทางลบ 0.61 .000 ค่อนขา้งมาก 

ดา้นความสามารถและความเชี่ยวชาญ 0.60 .000 ปานกลาง 
ดา้นสงัคม 0.54 .000 ปานกลาง 
ดา้นปัญญา 0.43 .000 ปานกลาง 
โดยรวม 0.66 .000 ค่อนข้างมาก 

*p  .05 
จากตารางที่ 52 แสดงผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างแรงจูงใจในการใชเ้วลาว่าง

กบัทศันคติต่อการใชเ้วลาว่างดา้นความรูส้กึ ของผูใ้ชบ้รกิารศนูยเ์ยาวชนในสงักดักรุงเทพมหานคร 
พบว่า แรงจูงใจในการใชเ้วลาว่างโดยรวม มีความสมัพันธท์างบวกกับทศันคติต่อการใชเ้วลาว่าง
ดา้นความรูส้ึก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยมีความสมัพนัธก์นัในระดบัค่อนขา้งมาก 
(r = 0.66) และเมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 

 1.  แรงจูงใจในการใชเ้วลาว่างดา้นการหลีกเลี่ยงสิ่งเรา้ทางลบ มีความสัมพันธ์
ทางบวกกบัทศันคติต่อการใชเ้วลาว่างดา้นความรูส้ึก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยมี
ความสมัพนัธก์นัในระดบัค่อนขา้งมาก (r = 0.61) 
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 2.  แรงจูงใจในการใช้เวลาว่างด้านความสามารถและความเชี่ยวชาญ มี
ความสมัพันธ์ทางบวกกับทัศนคติต่อการใชเ้วลาว่างดา้นความรูส้ึก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 โดยมีความสมัพนัธก์นัในระดบัปานกลาง (r = 0.60) 

 3.  แรงจูงใจในการใชเ้วลาว่างดา้นสงัคม มีความสมัพันธท์างบวกกบัทัศนคติต่อ
การใชเ้วลาว่างดา้นความรูส้ึก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความสัมพันธ์กันใน
ระดบัปานกลาง (r = 0.54) 

 4.  แรงจูงใจในการใชเ้วลาว่างดา้นปัญญา มีความสมัพันธ์ทางบวกกับทัศนคติ
ต่อการใชเ้วลาว่างดา้นความรูส้ึก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยมีความสมัพนัธก์ันใน
ระดบัปานกลาง (r = 0.43) 

ตาราง 53 ผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างแรงจงูใจในการใชเ้วลาว่าง กบัทศันคติต่อการใช้
เวลาว่างดา้นพฤติกรรม ของผูใ้ชบ้รกิารศนูยเ์ยาวชนในสงักดักรุงเทพมหานคร (n=400) 

แรงจูงใจในการใช้เวลาว่าง 

ทัศนคติต่อการใช้เวลาว่าง 
ด้านพฤติกรรม 

Pearson 
Correlation (r) 

p 
ระดับ

ความสัมพันธ ์
ดา้นการหลีกเลี่ยงสิ่งเรา้ทางลบ 0.62 .000 ค่อนขา้งมาก 

ดา้นความสามารถและความเชี่ยวชาญ 0.60 .000 ปานกลาง 
ดา้นสงัคม 0.55 .000 ปานกลาง 
ดา้นปัญญา 0.44 .000 ปานกลาง 
โดยรวม 0.68 .000 ค่อนข้างมาก 

*p  .05 
จากตารางที่ 53 แสดงผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างแรงจูงใจในการใชเ้วลาว่าง

กบัทศันคติต่อการใชเ้วลาว่างดา้นพฤติกรรม ของผูใ้ชบ้รกิารศนูยเ์ยาวชนในสงักดักรุงเทพมหานคร 
พบว่า แรงจูงใจในการใชเ้วลาว่างโดยรวม มีความสมัพันธท์างบวกกับทศันคติต่อการใชเ้วลาว่าง
ดา้นพฤติกรรม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยมีความสมัพนัธก์นัในระดบัค่อนขา้งมาก 
(r = 0.68) และเมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
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 1.  แรงจูงใจในการใชเ้วลาว่างดา้นการหลีกเลี่ยงสิ่งเรา้ทางลบ มีความสัมพันธ์
ทางบวกกบัทศันคติต่อการใชเ้วลาว่างดา้นพฤติกรรม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยมี
ความสมัพนัธก์นัในระดบัค่อนขา้งมาก (r = 0.62) 

 2.  แรงจูงใจในการใช้เวลาว่างด้านความสามารถและความเชี่ยวชาญ มี
ความสมัพันธ์ทางบวกกับทัศนคติต่อการใชเ้วลาว่างดา้นพฤติกรรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 โดยมีความสมัพนัธก์นัในระดบัปานกลาง (r = 0.60) 

 3.  แรงจูงใจในการใชเ้วลาว่างดา้นสงัคม มีความสมัพันธท์างบวกกบัทัศนคติต่อ
การใชเ้วลาว่างดา้นพฤติกรรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความสัมพันธ์กันใน
ระดบัปานกลาง (r = 0.55) 

 4.  แรงจูงใจในการใชเ้วลาว่างดา้นปัญญา มีความสมัพันธ์ทางบวกกับทัศนคติ
ต่อการใชเ้วลาว่างดา้นพฤติกรรม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยมีความสมัพนัธก์นัใน
ระดบัปานกลาง (r = 0.44) 

ตาราง 54 ผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างแรงจงูใจในการใชเ้วลาว่าง กบัทศันคติต่อการใช้
เวลาว่างดา้นองคป์ระกอบทางองคค์วามรู ้ของผูใ้ชบ้รกิารศนูยเ์ยาวชนในสงักดักรุงเทพมหานคร (n=
400) 

แรงจูงใจในการใช้เวลาว่าง 

ทัศนคติต่อการใช้เวลาว่าง 
ด้านองคป์ระกอบทางองคค์วามรู้ 

Pearson 
Correlation (r) 

p 
ระดับ

ความสัมพันธ ์
ดา้นความสามารถและความเชี่ยวชาญ 0.64 .000 ค่อนขา้งมาก 

ดา้นการหลีกเลี่ยงสิ่งเรา้ทางลบ 0.52 .000 ปานกลาง 
ดา้นสงัคม 0.51 .000 ปานกลาง 
ดา้นปัญญา 0.50 .000 ปานกลาง 
โดยรวม 0.66 .000 ค่อนข้างมาก 

*p  .05 
จากตารางที่ 54 แสดงผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างแรงจูงใจในการใชเ้วลาว่าง

กบัทศันคติต่อการใชเ้วลาว่างดา้นองคป์ระกอบทางองคค์วามรู ้ของผูใ้ชบ้ริการศนูยเ์ยาวชนในสงักดั
กรุงเทพมหานคร พบว่าแรงจูงใจในการใชเ้วลาว่างโดยรวม มีความสมัพนัธท์างบวกกบัทศันคติต่อ
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การใช้เวลาว่างด้านองค์ประกอบทางองค์ความรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมี
ความสมัพนัธก์นัในระดบัค่อนขา้งมาก (r = 0.66) และเมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 

 1.  แรงจูงใจในการใช้เวลาว่างด้านความสามารถและความเชี่ยวชาญ มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับทัศนคติต่อการใช้เวลาว่างด้านองค์ประกอบทางองค์ความรู้ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยมีความสมัพนัธก์นัในระดบัค่อนขา้งมาก (r = 0.64) 

 2.  แรงจูงใจในการใชเ้วลาว่างดา้นการหลีกเลี่ยงสิ่งเรา้ทางลบ มีความสัมพันธ์
ทางบวกกบัทศันคติต่อการใชเ้วลาว่างดา้นองคป์ระกอบทางองคค์วามรู ้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 โดยมีความสมัพนัธก์นัในระดบัปานกลาง (r = 0.52) 

 3.  แรงจูงใจในการใชเ้วลาว่างดา้นสงัคม มีความสมัพันธท์างบวกกบัทัศนคติต่อ
การใช้เวลาว่างด้านองค์ประกอบทางองค์ความรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมี
ความสมัพนัธก์นัในระดบัปานกลาง (r = 0.51) 

 4.  แรงจูงใจในการใชเ้วลาว่างดา้นปัญญา มีความสมัพันธ์ทางบวกกับทัศนคติ
ต่อการใชเ้วลาว่างดา้นองคป์ระกอบทางองคค์วามรู ้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมี
ความสมัพนัธก์นัในระดบัปานกลาง (r = 0.50) 
ตอนที ่6 ข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถาม 

1.  อยากใหม้ีกิจกรรมส าหรบัเด็กมากขึน้ (เสาร ์– อาทิตย)์ เช่น ศิลปะ ศิลปะการป้องกนั
ตวั 

2.  จดัหาสถานที่ที่เหมาะสมใหก้บัผูป้กครองเวลานั่งคอย 
3.  ขอบคุณมากที่จัดกิจกรรมเพื่อเด็ก ๆ ถา้มีโอกาสควรเพิ่มกิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น ว่ายน า้ 

จะเป็นประโยชนม์ากขึน้ 
4.  กลุ่มกิจกรรม เพิ่มการแบ่งกลุ่มตามความสามารถ ความชอบและอายุ เพื่อความ

เหมาะสมกบักิจกรรมที่นี่ 



 

บทที ่5  
สรุป อภปิรายผลและขอ้เสนอแนะ 

การศึกษาวิจยัครัง้นี ้เพื่อใหท้ราบถึงของความสมัพนัธร์ะหว่างแรงจงูใจกบัทศันคติในการ
ใชเ้วลาว่างของผูใ้ชบ้ริการศนูยเ์ยาวชนในสงักดักรุงเทพมหานคร โดยผลวิจยัครัง้นีใ้นสว่นของทาง
ศนูยเ์ยาวชน และผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถน าขอ้มูลไปเป็นแนวทางในการส่งเสริมและปรบัปรุงพัฒนา
ดา้นบริการและดา้นอ่ืน ฯลฯ เพื่อใหต้อบรบัและสอดคลอ้งกับความตอ้งการแก่ประชากรที่มาใช้
บรกิารศนูยเ์ยาวชนท าใหเ้กิดประโยชนอี์กต่อไป 

วัตถุประสงคใ์นการวิจัย 
1. เพื่ อศึกษาแรงจูงใจในการใช้เวลาว่างของผู้ใช้บริการศูนย์เยาวชน ในสังกัด

กรุงเทพมหานคร 
2. เพื่ อศึกษาทัศนคติในการใช้เวล าว่างของผู้ใช้บริการศูนย์เยาวชน ในสังกัด

กรุงเทพมหานคร 
3. เพื่อศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างแรงจูงใจกบัทศันคติในการใชเ้วลาว่างของผูใ้ชบ้ริการ

ศนูยเ์ยาวชนในสงักดักรุงเทพมหานคร 
4.เพื่อศึกษา ปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะเก่ียวความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับ

ทศันคติในการใชเ้วลาว่างของผูใ้ชบ้รกิารศนูยเ์ยาวชนในสงักดักรุงเทพมหานคร 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ขอบเขตของการวิจัย 

 ในการศึกษาวิจยัความสมัพนัธร์ะหว่างแรงจูงใจกบัทศันคติในการใชเ้วลาว่างของ
ผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์ยาวชนในสงักัดกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ยประชากรที่เขา้มาใชบ้ริการศูนย์
เยาวชนกลุ่มงานนันทนาการ2 จ านวน 13 ศนูยเ์ยาวชน ไดแ้ก่ ศนูยเ์ยาวชนบางกะปิ ศูนยเ์ยาวชน
สะพานสงู ศนูยเ์ยาวชนหนองจอก ศนูยเ์ยาวชนดอนเมือง ศนูยเ์ยาวชนลมุพินี ศนูยเ์ยาวชนคลอง
สามวา ศูนยเ์ยาวชนคลองกุ่ม ศูนยเ์ยาวชนบ่อนไก่ ศูนยเ์ยาวชนบางนา ศูนยเ์ยาวชนลาดกระบัง 
ศนูยเ์ยาวชนมีนบรุี ศนูยเ์ยาวชนบางเขน และศนูยเ์ยาวชนวดัธาตทุอง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.ประชากร ประชากรที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้ไดแ้ก่  ประชาชนที่เขา้มาใชบ้ริการศนูย์

เยาวชนในสงักัดกรุงเทพมหานคร ทั้งเพศชายและเพศหญิง ก าหนดเก็บขอ้มูลศูนยเ์ยาวชนกลุ่ม
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งานนันทนาการ 2 ผูใ้ชบ้ริการตลอดปีทั้งดา้นนันทนาการและกีฬาทั้งสิน้จ านวน  3,645,351 คน 
(สถิติผูใ้ชบ้รกิารดา้นกีฬา นนัทนาการ กิจกรรมพืน้ฐาน พฒันาทกัษะ, 2562) 

2.กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้คือ ประชาชนที่เขา้
ใช้บริการศูนยเ์ยาวชน ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 384 คน โดยเทียบตาราง
ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ของเครจซี่และมอรแ์กน (Krejcie and Morgan, 1970, pp.118-
119) ไดก้ลุ่มตัวอย่างจ านวน 384 คน เพื่อใหไ้ดก้ลุ่มขอ้มูลที่สมบูรณ์ ผูว้ิจัยใชก้ลุ่มตัวอย่างเพิ่ม
เป็น จ านวน 400 คน ซึ่งไดม้าโดยการสุม่กลุม่ตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี ้ใช้วีการเปรียบเทียบตารางก าหนดของกลุ่มตัวอย่าง และการสุ่ม

ตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) เป็นการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงพรรณนา เพื่อใหไ้ด้
ขอ้สรุปตามที่วตัถปุระสงคท์ี่ตัง้ไว ้

ค าถามการวิจัย 
1. ผูใ้ชบ้รกิารศนูยเ์ยาวชนในสงักดักรุงเทพมหานครที่มีลกัษณะทางประชากรศาสตร ์

ประกอบดว้ย เพศ และ อาย ุที่แตกต่างกนั มีทศันคติต่อการใชเ้วลาว่าง โดยรวมเป็นอย่างไร 
2. ความสมัพันธร์ะหว่างแรงจูงใจกับทัศนคติในการใชเ้วลาว่างของผูใ้ชบ้ริการศูนย์

เยาวชนในสงักดักรุงเทพมหานครเป็นอย่างไร 
  สรุปค าถามการวิจยัไดด้งันี ้
1.การวิเคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถิติพรรณนา (Descriptive Analysis) 

1.1 น าขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถาม ในแบบสอบถามส่วนที่ 1 เก่ียวกับขอ้มูล
ลกัษณะดา้นประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ และรายไดต่้อเดือน โดย
การหาค่าความถ่ี (Frequency) และค่าสถิติรอ้ยละ (Percentage)  

1.2 น าข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม ในแบบสอบถามส่วนที่  2 เก่ียวกับ
แรงจูงใจในการใชเ้วลาว่างของผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์ยาวชนในสงักัดกรุงเทพมหานคร โดยการหาค่า
คะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

1.3 น าขอ้มลูของผูต้อบแบบสอบถาม ในแบบสอบถามส่วนที่ 3 เก่ียวกบัทศันคติ
ในการใชเ้วลาว่างของผูใ้ชบ้ริการศนูยเ์ยาวชนในสงักดัเขตกรุงเทพมหานครโดยการหาค่าคะแนน
เฉลี่ย (Mean) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 2. การวิเคราะหข์อ้มลูโดย ใชส้ถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) โดยใชส้ถิติ
ต่าง ๆ ในการวิเคราะหด์งันี ้
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2.1 ใช้สถิ ติค่า t-test (Independent t-test) ทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน เพื่อใชส้รุปค าถามการวิจัยขอ้ที่ 1 ลักษณะ
ประชากรศาสตร ์ดา้นเพศ 

2.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance: 
One way ANOVA) ใชท้ดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า 2 กลุ่ม 
เพื่อใชส้รุปค าถามการวิจยัขอ้ที่ 1 ลกัษณะประชากรศาสตร ์ดา้นอาย ุ 

2 .3  ก า รวิ เค ราะห์ ค วาม สัม พั น ธ์  (Pearson Correlation)  เพื่ อ ท ดสอบ
ความสมัพนัธร์ะหว่างแรงจูงใจกับทัศนคติต่อการใชเ้วลาว่างของผู้ใชบ้ริการศนูยเ์ยาวชนในสงักัด
กรุงเทพมหานคร   

สรุปผลการวิจัย 
จากการวิเคราะหข์อ้มลูความสมัพันธร์ะหว่างแรงจูงใจกบัทศันคติในการใชเ้วลาว่างของ

ผูใ้ชบ้รกิารศนูยเ์ยาวชนในสงักดักรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการศกึษา ไดด้งันี ้
 

ส่วนที ่1 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา 
ตอนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างของผู้ใช้บริการศูนยเ์ยาวชน 

ในสังกัดกรุงเทพมหานคร  
 ผลการศึกษา พบว่า ประชากรสว่นใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นรอ้ยละ 51.25 มีอายุ

ระหว่าง 13 – 18 ปี สถานภาพโสด รอ้ยละ 53.75 การศึกษาระดับปริญญาตรี รอ้ยละ 44.00 
อาชีพนกัเรียน นกัศกึษา รอ้ยละ 49.00 รายไดน้อ้ยกว่า 5,000 บาท รอ้ยละ 48.25  

ตอนที่ 2 แรงจูงใจในการใช้เวลาว่างของผู้ใช้บริการศูนย์เยาวชนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

      จากการวิเคราะหข์อ้มลูแรงจงูใจในการใชเ้วลาว่างของผูใ้ชบ้รกิารศนูยเ์ยาวชนใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ด้านปัญญาหรือด้านการใช้ความรู้ ด้านสังคม ด้าน
ความสามารถและความเชี่ยวชาญ และดา้นการหลีกเลี่ยงสิ่งเรา้ทางลบ โดยรวม ผูใ้ชบ้ริการศูนย์
เยาวชนในสงักดักรุงเทพมหานคร มีแรงจูงใจในการใชเ้วลาว่างในระดบัมาก สามารถสรุปผลเป็น
รายดา้นไดด้งันี ้

      ด้ านสั งคม  ผลการศึกษาพบว่าผู้ ใช้บ ริการศูนย์เยาวชนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร มีแรงจูงใจในการใชเ้วลาว่างดา้นสงัคมในระดบัมาก ค่าเฉลี่ย 3.90 เมื่อพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบว่า ผูใ้ชบ้ริการศนูยเ์ยาวชนในสงักดักรุงเทพมหานคร มีแรงจูงใจในการใชเ้วลาว่าง
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ดา้นสังคมในระดับมากทุกขอ้ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยแรงจูงใจจากมากไปน้อย 3 ล าดับแรก ได้
ดงันี ้เพื่อเขา้รว่มสงัคม ค่าเฉลี่ย 3.98 เพื่อใหม้ีความกลา้แสดงออกต่อหนา้ผูอ่ื้น ค่าเฉลี่ย 3.91 และ
เพื่อใหผู้อ่ื้นยอมรบั ค่าเฉลี่ย 3.88    

ด้านความสามารถและความเชี่ยวชาญ ผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ชบ้ริการศูนย์
เยาวชนในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีแรงจูงใจในการใช้เวลาว่างด้านความสามารถและความ
เชี่ยวชาญในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.87 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์ยาวชนใน
สงักัดกรุงเทพมหานคร มีแรงจูงใจในการใชเ้วลาว่างดา้นความสามารถและความเชี่ยวชาญใน
ระดับมากทุกขอ้ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยแรงจูงใจจากมากไปน้อย 3 ล าดับแรก ไดด้ังนี ้เพื่อใหม้ี
ความช านาญในสิ่งนัน้มากขึน้ ค่าเฉลี่ย 3.96 เพื่อพฒันาสมรรถภาพทางกาย ค่าเฉลี่ย 3.93 และ
เพื่อใชค้วามสามารถทางกายภาพ ค่าเฉลี่ย 3.90    

ด้านการหลีกเล่ียงส่ิงเร้าทางลบ ผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ชบ้ริการศนูยเ์ยาวชน
ในสงักัดกรุงเทพมหานคร มีแรงจูงใจในการใชเ้วลาว่างดา้นการหลีกเลี่ยงสิ่งเรา้ทางลบในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ ย  3.84 เมื่ อพิ จารณาเป็นรายข้อ  พบว่า ผู้ใช้บริการศูนย์เยาวชนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร มีแรงจูงใจในการใชเ้วลาว่างดา้นการหลีกเลี่ยงสิ่งเรา้ทางลบในระดบัมากทุกขอ้ 
โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยแรงจูงใจจากมากไปนอ้ย 3 ล าดบัแรก ไดด้ังนี ้เพื่อพักผ่อน ค่าเฉลี่ ย 3.97 
เพื่อบรรเทาความตึงเครียด ค่าเฉลี่ย 3.97 เพื่อความผ่อนคลายทางร่างกาย และเพื่อความผ่อน
คลายทางจิตใจ ค่าเฉลี่ย 3.90   

ด้ าน ปัญญ า  ผลการศึ กษ าพบว่า  ผู้ ใช้บ ริการศูนย์ เยาวชนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร มีแรงจูงใจในการใช้เวลาว่างด้านปัญญาในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.84 เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูใ้ชบ้ริการศนูยเ์ยาวชนในสงักดักรุงเทพมหานคร มีแรงจูงใจในการใช้
เวลาว่างดา้นปัญญาในระดบัมากทุกขอ้ โดยเรียงล าดบัค่าเฉลี่ยแรงจูงใจจากมากไปนอ้ย 3 ล าดบั
แรก ไดด้ังนี ้เพื่อคน้หาสิ่งใหม่ ๆ ค่าเฉลี่ย 3.83 เพื่อไดใ้ชจ้ินตนาการในการเขา้ร่วม ค่าเฉลี่ย 3.81 
เพื่อเพิ่มเติมความรู ้และเพื่อใชค้วามสามารถสรา้งสรรคผ์ลงาน ค่าเฉลี่ย 3.80   

สรุปภาพรวมแรงจูงใจในการใชเ้วลาว่างของผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์ยาวชนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร พบว่า ดา้นสงัคมผูใ้ชบ้ริการศนูยเ์ยาวชนในสงักดักรุงเทพมหานคร มีแรงจูงใจใน
การใชเ้วลาว่างดา้นสงัคมในระดบัมากคือเพื่อเขา้รว่มสงัคม ค่าเฉลี่ย 3.98 ดา้นความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญ ในระดับมากคือเพื่อใหม้ีความช านาญในสิ่งนั้นมากขึน้ ค่าเฉลี่ย 3.96 ดา้นการ
หลีกเลี่ยงสิ่งเรา้ทางลบ ในระดับมากคือเพื่อพักผ่อน ค่าเฉลี่ย 3.97 ดา้นปัญญาในระดับมากคือ
เพื่อคน้หาสิ่งใหม่ๆ ค่าเฉลี่ย 3.83 
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ตอนที่  3 ทัศนคติต่อการใช้เวลาว่างของผู้ใช้บริการศูนย์เยาวชนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

ผลการศึกษาพบว่า ทศันคติต่อการใชเ้วลาว่างของผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์ยาวชนในสงักัด
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ด้านองค์ประกอบทางองค์ความรู้ ด้านความรูส้ึก และด้าน
พฤติกรรม โดยรวม ผูใ้ชบ้ริการศนูยเ์ยาวชนในสงักดักรุงเทพมหานคร มีทศันคติต่อการใชเ้วลาว่าง
ในระดบัเห็นดว้ย ค่าเฉลี่ย 3.95 สามารถสรุปผลเป็นรายดา้นไดด้งันี ้

ด้านความ รู้สึก  ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการศูนย์เยาวชนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร มีทัศนคติต่อการใชเ้วลาว่างดา้นความรูส้ึกในระดบับ่อยครัง้ ค่าเฉลี่ย 3.96 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์ยาวชนในสงักัดกรุงเทพมหานคร มีทัศนคติต่อการใช้
เวลาว่างดา้นความรูส้ึกในระดบับ่อยครัง้ทุกขอ้ โดยเรียงล าดบัค่าเฉลี่ยทศันคติจากมากไปนอ้ย 3 
ล  าดบัแรก ไดด้งันี ้กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท าใหรู้ส้ึกสดชื่น ค่าเฉลี่ย 4.08 กิจกรรมการใชเ้วลาว่าง
ใหป้ระสบการณท์ี่มีความสขุ ค่าเฉลี่ย 4.07 และฉันรูส้ึกว่ากิจกรรมการใชเ้วลาว่างคือสิ่งที่ดีต่อฉัน 
ค่าเฉลี่ย 4.05   

ด้านพฤติกรรม  ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการศูนย์เยาวชนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร มีทัศนคติต่อการใชเ้วลาว่างดา้นพฤติกรรมในระดับเห็นดว้ยค่าเฉลี่ย 3.95 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูใ้ชบ้ริการศนูยเ์ยาวชนในสงักดักรุงเทพมหานคร มีทัศนคติต่อการใช้
เวลาว่างดา้นพฤติกรรมในระดับเห็นดว้ยทุกขอ้ โดยเรียงล าดบัค่าเฉลี่ยทัศนคติจากมากไปนอ้ย 3 
ล าดบัแรก ไดด้งันี ้ฉนัใชเ้วลาว่างส่วนใหญ่เพื่อเพิ่มความสามารถในกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง ฉันท า
กิจกรรมการใช้เวลาว่างเสมอ เมื่อมีเวลา ฉันสนับสนุนความคิดที่ควรเพิ่มเวลาว่าง เพื่อไปท า
กิจกรรมการใช้เวลาว่าง และถ้าเลือกได้ ฉันอยากอยู่ในสิ่งแวดล้อมหรือเมืองที่มีการจัดให้มี
กิจกรรมการใชเ้วลาว่าง ค่าเฉลี่ย 4.05 ฉันอยากเขา้ร่วมเรียนรู ้เพื่อพัฒนาการท ากิจกรรมการใช้
เวลาว่างใหดี้ขึน้ ค่าเฉลี่ย 4.04 และฉันอยากท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่างที่หลากหลายมากขึน้ ถา้
ฉนัมีเวลาและมีเงินเพียงพอ ค่าเฉลี่ย 4.03 

ด้านองคป์ระกอบทางองคค์วามรู้ ผลการศกึษาพบว่า ผูใ้ชบ้รกิารศนูยเ์ยาวชน
ในสงักัดกรุงเทพมหานคร มีทัศนคติต่อการใชเ้วลาว่างดา้นองคป์ระกอบทางองคค์วามรูใ้นระดับ
เห็นด้วย ค่าเฉลี่ย 3.94 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ใช้บริการศูนย์เยาวชนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร มีทัศนคติต่อการใชเ้วลาว่างดา้นองคป์ระกอบทางองคค์วามรูใ้นระดับเห็นดว้ย
ทุกขอ้ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยทัศนคติจากมากไปนอ้ย 3 ล  าดับแรก ไดด้ังนี ้กิจกรรมการใชเ้วลา
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ว่างช่วยใหม้ีความสขุมากขึน้ ค่าเฉลี่ย 4.10 กิจกรรมการใชเ้วลาว่างช่วยใหส้ขุภาพดี ค่าเฉลี่ย 4.09 
และกิจกรรมการใชเ้วลาว่างเป็นสิ่งส าคญั ค่าเฉลี่ย 4.02   

สรุปภาพรวม ทัศนคติต่อการใชเ้วลาว่างของผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์ยาวชนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร ดา้นความรูส้ึก ระดับมากคือ กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท าใหรู้ส้ึกสดชื่น ค่าเฉลี่ย 
4.08 ดา้นพฤติกรรม ระดับมาก คือ ฉันอยากอยู่ในสิ่งแวดลอ้มหรือเมืองที่มีการจัดใหม้ีกิจกรรม
การใชเ้วลาว่าง ค่าเฉลี่ย 4.05 ดา้นองคป์ระกอบทางองคค์วามรู ้ระดับมาก กิจกรรมการใชเ้วลา
ว่างช่วยใหม้ีความสขุมากขึน้ ค่าเฉลี่ย 4.10 

 
ส่วนที ่2 ผลสรุปค าถามการวิจัย 2 ข้อ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

      ค าถามการวิจัยที่ 1 ผู้ใช้บริการศูนย์เยาวชนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่มี
ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ และ อายุ ที่แตกต่างกนั มีทศันคติต่อการใชเ้วลา
ว่างโดยรวมเป็นอย่างไร ซึ่งแยกเป็นค าถามการวิจยัย่อย จ าแนกได ้ดงันี ้

1.1 ผู้ใช้บริการศูนย์เยาวชนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทาง
ประชากรศาสตร ์ดา้นเพศที่แตกต่างกนั มีทศันคติต่อการใชเ้วลาว่างโดยรวมเป็นอย่างไร 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใชบ้ริการศูนย์เยาวชนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
เพศชายและเพศหญิงมีทศันคติต่อการใชเ้วลาว่างโดยรวมไม่แตกต่างกนั แบ่งเป็นรายดา้นไดด้งันี ้

ด้านความรู้สึก ผลการศกึษาพบว่า ผูใ้ชบ้ริการศนูยเ์ยาวชนในสงักดั
กรุงเทพมหานคร เพศชายและเพศหญิง มีทัศนคติต่อการใช้เวลาว่างด้านความรูส้ึกโดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อการใชเ้วลา
ว่างโดยรวมมากกว่าเพศชาย เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า เพศชายและมีเพศหญิงมีทศันคติต่อ
การใชเ้วลาว่างดา้นความรูส้กึ ในขอ้ 1) กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท าใหรู้ส้กึสดชื่น 2) กิจกรรมการใช้
เวลาว่างสามารถสรา้งความสนใจใหฉ้ันได ้3) ฉันรูส้ึกว่าเวลาที่ฉันท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่างไม่
สูญเปล่า 4) ฉันชอบกิจกรรมการใช้เวลาว่าง และ 5) ฉันพิจารณาความเหมาะสมกับการท า
กิจกรรมการใชเ้วลาว่างอย่างเป็นประจ า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
เพศหญิงมีค่าเฉลี่ยทศันคติต่อการใชเ้วลาว่างมากกว่าเพศชายทุกขอ้   

ด้านพฤติกรรม ผลการศึกษาโดยภาพรวมพบว่า ผูใ้ชบ้ริการศูนย์
เยาวชนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพศชายและเพศหญิงมีทัศนคติต่อการใช้เวลาว่างด้าน
พฤติกรรมโดยรวมไม่แตกต่างกนั เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า เพศชายและมีเพศหญิงมีทศันคติ
ต่อการใชเ้วลาว่างดา้นพฤติกรรมทกุขอ้ ไม่แตกต่างกนั   
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ด้านองคป์ระกอบทางองคค์วามรู้ ผลการศกึษาโดยภาพรวมพบว่า 
ผูใ้ชบ้ริการศนูยเ์ยาวชนในสงักัดกรุงเทพมหานคร เพศชายและเพศหญิง มีทัศนคติต่อการใชเ้วลา
ว่างดา้นองคป์ระกอบทางองคค์วามรูโ้ดยรวมไม่แตกต่างกนั เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า เพศ
ชายและมีเพศหญิงมีทศันคติต่อการใชเ้วลาว่างดา้นองคป์ระกอบทางองคค์วามรูทุ้กขอ้ไม่แตกต่าง
กนั  

1.2 ผู้ใช้บริการศูนย์เยาวชนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทาง
ประชากรศาสตร ์ดา้นอายทุี่แตกต่างกนั มีทศันคติต่อการใชเ้วลาว่างโดยรวมเป็นอย่างไร 

 ผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ชบ้รกิารศนูยเ์ยาวชนในสงักดักรุงเทพมหานครที่มี
อายุต่างกนั มีทศันคติต่อการใชเ้วลาว่างโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
จึงเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์ยาวชนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีอายุ
ต่างกัน  มีทัศนคติ ต่อการใช้เวลาว่างโดยรวม พบว่า ผู้ใช้บริการศูนย์เยาวชนในสังกัด
กรุงเทพมหานครที่มีอายุ 40 – 80 ปี มีค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อการใช้เวลาว่างโดยรวมมากกว่า
ผูใ้ชบ้ริการที่มีอายุ 13 – 18 ปี อายุ 19 – 29 ปี และอายุ 30 – 39 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และผูใ้ชบ้รกิารที่มีอายุ 7 – 12 ปี มีค่าเฉลี่ยทศันคติต่อการใชเ้วลาว่างโดยรวมมากกว่า
ผูใ้ชบ้ริการที่มีอายุ 19 – 29 ปี และอายุ 30 – 39 ปี  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
แบ่งเป็นรายดา้นไดด้งันี ้

ด้ าน ค ว าม รู้ สึ ก  ข อ งผู้ ใ ช้ บ ริ ก า รศู น ย์ เย า ว ช น ใน สั ง กั ด
กรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกต่างกนั พบว่า ผูใ้ชบ้ริการศนูยเ์ยาวชนในสงักัดกรุงเทพมหานครที่มี
อายุต่างกัน มีทัศนคติต่อการใชเ้วลาว่างดา้นความรูส้ึกโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบว่า ผูใ้ชบ้ริการที่มีอายุแตกต่างกนั มีทศันคติต่อการใชเ้วลาว่างดา้นความรูส้ึก ในขอ้ 1) 
กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท าใหรู้ส้ึกสดชื่น 2) ฉันรูส้ึกว่ากิจกรรมการใช้เวลาว่างคือสิ่งที่ดีต่อฉัน 3) 
กิจกรรมการใชเ้วลาว่างสามารถสรา้งความสนใจใหฉ้นัได ้และ 4) กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท าใหฉ้ัน
เกิดความพงึพอใจ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  

ด้ าน พ ฤติ ก ร รม  ขอ งผู้ ใช้ บ ริก า รศู น ย์ เย า วชน ใน สั งกั ด
กรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกต่างกัน พบว่า ผูใ้ชบ้ริการศนูยเ์ยาวชนในสงักัดกรุงเทพมหานครที่มี
อายุต่างกนั มีทัศนคติต่อการใชเ้วลาว่างดา้นพฤติกรรมโดยรวม ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบว่า ผูใ้ชบ้ริการที่มีอายุแตกต่างกนั มีทศันคติต่อการใชเ้วลาว่างดา้นพฤติกรรมแตกต่าง
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 เกือบทุกขอ้ ยกเวน้เพียง 2 ขอ้ คือ 1) ฉันท ากิจกรรมการ



  117 

ใชเ้วลาว่างเสมอ เมื่อมีเวลา และ 2) ฉันซือ้อุปกรณ์เพื่อใชใ้นการท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่างตาม
รายไดท้ี่มี  

ด้านองคป์ระกอบทางองคค์วามรู้ ของผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์ยาวชนใน
สงักดักรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกต่างกนั พบว่าผูใ้ชบ้รกิารศนูยเ์ยาวชนในสงักดักรุงเทพมหานคร
ที่มีอายุต่างกัน มีทัศนคติต่อการใชเ้วลาว่างดา้นองคป์ระกอบทางองคค์วามรูโ้ดยรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูใ้ชบ้ริการที่มีอายุแตกต่าง
กัน มีทัศนคติต่อการใชเ้วลาว่างดา้นองคป์ระกอบทางองคค์วามรู ้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เกือบทุกขอ้ ยกเวน้ 2 ขอ้นี ้คือ 1) กิจกรรมการใชเ้วลาว่างเป็นสิ่งส าคัญ 2) 
กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท าใหเ้กิดการติดต่อสื่อสาร และ 3) กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท าใหเ้กิดการ
ติดต่อสือ่สาร        

ค าถามการวิจัยที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับทัศนคติในการใชเ้วลา
ว่างของผูใ้ชบ้รกิารศนูยเ์ยาวชนในสงักดักรุงเทพมหานครเป็นอย่างไร 

ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการใช้เวลาว่างโดยรวมมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับทัศนคติต่อการใช้เวลาว่างโดยรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมี
ความสมัพนัธก์นัในระดบัค่อนขา้งมาก (r = 0.74) และเมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 

 1.  แรงจูงใจในการใชเ้วลาว่างดา้นความสามารถและความเชี่ยวชาญ มี
ความสมัพนัธท์างบวกกบัทศันคติต่อการใชเ้วลาว่างโดยรวม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
โดยมีความสมัพนัธก์นัในระดบัค่อนขา้งมาก (r = 0.68) 

 2.  แรงจูงใจในการใช้เวลาว่างด้านการหลีกเลี่ยงสิ่ งเร้าทางลบ มี
ความสมัพนัธท์างบวกกบัทศันคติต่อการใชเ้วลาว่างโดยรวม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
โดยมีความสมัพนัธก์นัในระดบัค่อนขา้งมาก (r = 0.65) 

 3.  แรงจูงใจในการใชเ้วลาว่างด้านสังคม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ทศันคติต่อการใชเ้วลาว่างโดยรวม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยมีความสมัพนัธก์นัใน
ระดบัปานกลาง (r = 0.59) 

 4.  แรงจูงใจในการใชเ้วลาว่างดา้นปัญญา มีความสัมพันธท์างบวกกับ
ทศันคติต่อการใชเ้วลาว่างโดยรวม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยมีความสมัพนัธก์นัใน
ระดบัปานกลาง (r = 0.50) 
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การอภปิรายผลการวิจัย 
จากผลการศึกษาวิจัยเรื่องความสมัพันธร์ะหว่างแรงจูงใจกับทัศนคติในการใชเ้วลาว่าง

ของผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์ยาวชนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลและน าผลมาอภิปรายได้
ดงันี ้ 

1. ผู้ใช้บริการศูนย์เยาวชนในสังกัดก รุงเทพมหานครที่ มี ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ และ อายุ ที่แตกต่างกนั มีทศันคติต่อการใชเ้วลาว่าง โดยรวม
เป็นอย่างไร มีผลดงันี ้

1.1 ผูใ้ชบ้ริการศนูยเ์ยาวชนในสงักดักรุงเทพมหานคร เพศชายและเพศหญิง 
มีทัศนคติต่อการใชเ้วลาว่าง โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจยัของรชัราวไล สว่าง
อรุณ (2556, น.29) ที่ว่า ทัศนคติ หมายถึง ความเชื่อความรู้สึกของบุคคลที่เกิดขึน้ต่อสิ่งต่าง ๆ 
จากการเรียนรู ้เลียนแบบ หรืออาจจะเกิดขึน้จะแรงขบัแรงเสรมิ ไม่ไดเ้กิดขึน้โดยก าเนิดหรือเกิดขึน้
ตามพันธุกรรม สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ที่พบหรือได้ยินจากแหล่งข้อมูลที่
น่าเชื่อถือ   

1.2 ผู้ใช้บริการศูนย์เยาวชนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีอายุต่างกัน มี
ทัศนคติต่อการใชเ้วลาว่างโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งโดยรวม 
พบว่า ผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์ยาวชนในสงักัดกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 40 – 80 ปี มีค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อ
การใชเ้วลาว่างโดยรวมมากกว่าผูใ้ชบ้ริการที่มีอายุ 13 – 18 ปี อายุ 19 – 29 ปี และอายุ 30 – 39 
ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผูใ้ชบ้ริการที่มีอายุ 7 – 12 ปี มีค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อ
การใช้เวลาว่างโดยรวมมากกว่าผู้ใช้บริการที่มีอายุ 19 – 29 ปี และอายุ 30 – 39 ปี   มีความ
สอดคลอ้งกับผลงานวิจัยของ ( ศักดิ์ สุนทรเสณี (2531, น.4-7) ที่ว่า ทัศนคติเป็นระบบที่มีความ
มั่นคง)  1) ดา้นความรู ้(Cognitive Component) เป็นเรื่องของการรูข้องบุคคลในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
อาจเป็นการรบัรูเ้ก่ียวกับวัตถุสิ่งของ บุคคล หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ารูส้ิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวนั้นได้
อย่างไร รูใ้นทางที่ดีหรือไม่ดี ทางบวกหรือทางลบ ซึ่งจะก่อใหเ้กิดทัศนคติขึน้ ถา้เรารูส้ิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ในทางที่ดีเราจะมีทศันคติต่อสิ่งนัน้ในทางที่ดี และถา้รูส้ิ่งใดสิ่งหนึ่งในทางไม่ดี เราก็จะมีทศันคติไม่
ดีต่อสิ่งนัน้ดว้ย  2) ดา้นความรูส้ึก (Effective Component) ทางดา้นอารมณ์ความรูส้ึก ซึ่งถูกเรา้
ขึน้มาจากการรูน้ั้น เมื่อเราเกิดการรูส้ิ่งใดสิ่งหนึ่ง จะท าใหเ้กิดความรูส้ึกในทางดีหรือไม่ดี ถา้เรา
รูส้ึกต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดในทางที่ไม่ดี เราก็จะไม่ชอบหรือไม่พอใจในสิ่งนั้น ซึ่งความรูส้ึกนีจ้ะท าใหเ้กิด
ทศันคติในทางใดทางหนึ่ง คือความชอบหรือไม่ชอบ ความรูส้ึกนีเ้มื่อเกิดขึน้แลว้จะเปลี่ยนแปลงได้
ยากมาก 3)ทางด้านแนวโน้มในเชิงพฤติกรรมหรือการกระท า (Behavioral Component) เป็น
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ความพรอ้มที่จะตอบสนองต่อสิ่งนัน้ ๆ ในทางใดทางหนึ่ง คือพรอ้มที่จะสนบัสนนุสง่เสริมช่วยเหลือ 
หรือในทางท าลายขดัขวางต่อสูเ้ป็นตน้ 

2. ความสมัพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับทัศนคติในการใชเ้วลาว่างของผูใ้ชบ้ริการ
ศนูยเ์ยาวชนในสงักดักรุงเทพมหานครเป็นอย่างไรเป็นอย่างไร ผลดงันี ้

2.1 แรงจูงใจในการใชเ้วลาว่างดา้นความสามารถและความเชี่ ยวชาญ มี
ความสมัพนัธท์างบวกกบัทศันคติต่อการใชเ้วลาว่างโดยรวมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
โดยมีความสมัพนัธก์ันในระดับค่อนขา้งมาก สมัพนัธก์ับทฤษฎีความตอ้งการของเมอเรย ์(Henry 
murray). อา้งอิงใน. (กิ่งแกว้ ทรพัยพ์ระวงศ ์2556, น.171-172) ที่ว่าแรงจูงใจท าใหแ้รงกระตุน้ใน
ตวับุคคลที่ส่งเสริมใหเ้กิดความตอ้งการในการท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่างใด ๆ ใหบ้รรลเุป้าหมาย
ที่ตัง้ไว ้

2.2 แรงจู งใจในการใช้เวลาว่างด้านการหลีกเลี่ ยงสิ่ ง เร้าทางลบ มี
ความสมัพนัธท์างบวกกบัทศันคติต่อการใชเ้วลาว่างโดยรวม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
โดยมีความสมัพันธก์ันในระดบัค่อนขา้งมาก เนื่องจากแรงจูงใจของคน มี 2 ประเภท 1. แรงจูงใจ
ภายใน (Intrinsic Motives)  แรงจูงใจที่เกิดจากการกระตุ้นอย่างใดอย่างหนึ่งที่ เกิดขึน้ภายใน
ตวัเอง โดยไม่มีสาเหตภุายนอกเขา้มาเก่ียวขอ้ง ในการกีฬาเป็นแรงจงูใจในการเลน่เพื่อสนองความ
ตอ้งการของตวัเอง แรงจูงใจภายในมีความส าคญัและมีค่ามากส าหรบันกักีฬาแต่ละคนที่จะท าให้
ประสบความส าเร็จในการฝึกซ้อมหรือเล่นกีฬา 2. แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motives)  
แรงจูงใจที่เกิดจากแรงผลักดันภายนอกหรือสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวนักกีฬา เช่น เงิน
ทอง รางวัล ชื่อเสียง เป็นตน้ แรงจูงใจชนิดนีเ้กิดจากแรงผลักดันของสังคมเป็นตัวกระตุน้ ท าให้
บุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อสนองความตอ้งการของสงัคมจึงท าใหแ้รงจูงใจในการใชเ้วลาว่างดา้น
การหลีกเลี่ยงสิ่งเรา้ทางลบ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับทัศนคติต่อการใช้เวลาว่างโดยรวม 
ค่อนขา้งมาก (Taylor and Luthan, 1959) 

2.3 แรงจูงใจในการใช้เวลาว่างด้านสังคม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ทศันคติต่อการใชเ้วลาว่างโดยรวม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยมีความสมัพนัธก์นัใน
ระดบัปานกลาง เนื่องจาก แรงจงูใจ 2 ประเภท 

1. แรงจูงใจขั้นปฐมภูมิ  (Primary Motives) เป็นแรงจูงใจที่มีพื ้นฐาน
ทางดา้นรา่งกายติดตวัมาแต่ก าเนิดไม่ใช่เป็นการเรียนรูห้รือประสบการณ ์
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2. แรงจูงใจขัน้ทุติยภูมิ (Secondary Motives) เป็นแรงจูงใจที่มีพืน้ฐาน
มาจากสงัคมและการเรียนรูห้รือประสบการณ ์สมบติั กาญจนกิจ และ สมหญิง จนัทรุไทย (2542, 
น.101-102) 

เพราะแรงจูงใจการใชเ้วลาว่าง มีความสัมพันธ์ทางบวกกับทัศนคติต่อ
การใชเ้วลาว่างโดยรวมโดยมีความสมัพนัธก์นัในระดบัปานกลาง เป็นเพราะพืน้ฐานทางสงัคมของ
ร่างกายของคนเรานั้นมีติดตัวมาตั้งแต่เกิดไม่ไดเ้กิดจากประสบการณ์การเรียนรูจ้ากทางสังคม
โดยตรง 

2.4  แรงจูงใจในการใช้เวลาว่างด้านปัญญา มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ทศันคติต่อการใชเ้วลาว่างโดยรวม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยมีความสมัพนัธก์นัใน
ระดบัปานกลาง ความสมัพนัธก์นัในระดับปานกลาง  เนื่องจาก การใชเ้วลาว่าง (Leisure) เป็นการ
ใหเ้วลากับตนเองในการท ากิจกรรมใด ๆ ไม่ใช่การถูกบงัคับ หรือกระท าโดยมีภาระหนา้ที่เป็นตัว
บงัคบั แต่เป็นการท าโดยความสมคัรใจ ความสนใจ และความตอ้งการ เป็นช่วงเวลาฟรีไทม ์(Free 
Time) ที่สามารถเลือกสรรกิจกรรมที่จะท าได ้เป็นการสง่เสริมใหม้ีสขุภาพจิตที่ดี สง่ผลใหม้ีสขุภาพ
กายที่ดีตามมา นอกจากนีย้ังช่วยส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์อันดีกับผู้อ่ืน มีการแสดงออกและ
ผลกัดนัความคิดสรา้งสรรคอ์อกมาไดเ้ต็มศกัยภาพ กิจกรรมการใชเ้วลาว่างจึงเป็นสิ่งส าคญัในการ
ปรบัสมดลุการด ารงชีวิตใหม้ีความสขุต่อไป เทพประสิทธิ์ กลุธวชัวิชยั (2554, น.37)  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับทัศนคติในการใช้เวลาว่างของ

ผูใ้ชบ้ริการศนูยเ์ยาวชนในสงักดักรุงเทพมหานคร ในศนูยเ์ยาวชนอ่ืนเพิ่มเติมใหค้รอบคลมุทกุศนูย์
เยาวชน เพราะแรงจูงใจและทัศนคติของผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์ยาวชน แต่ละศูนยเ์ยาวชนแตกต่างกัน 
เพื่อเป็นแนวทางการแผนกลยทุธใ์หส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการท่ีแทจ้รงิ 

2. ควรศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆ เนื่องจากอาจส่งผลต่อระดบัความส าคัญในการเลือกใช้บริการ 
เพื่อน าขอ้มูลที่ได้ไปใชใ้นการวางแผนกลยุทธ์ด้านต่าง ๆ และเพื่อเป็นการดึงดูดความสนใจให้
ผูใ้ชบ้รกิารไดม้ีทางเลือกเพิ่มมากขึน้ 

3. สามารถศึกษาวิจัย เพิ่ ม เติมในเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) เช่นการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) หรือการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลที่
เฉพาะมากขึน้ ที่ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคัญเพื่อน าไปพฒันากลยุทธใ์หต้อบสนองความต้องการของ
ผูใ้ชบ้รกิารไดอ้ย่างแทจ้รงิ 
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