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วตัถุประสงค์ของงานวิจัยและพฒันานีเ้พื่อพฒันาโปรแกรมการศกึษาการใช้เวลาว่างเพื่อสง่เสริม

คณุภาพชีวิตของนักเรียนในระดบัประถมศึกษาตอนปลาย และศึกษาผลการเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาการใช้
เวลาว่างฯ กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียนชัน้ประถมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จังหวัดสรุาษฎร์
ธานี จ านวน 60 คน ที่ได้มาจากการคัดกรองด้วยแบบวัดคุณภาพชีวิตที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้และสุ่มโดยการแบ่งจับคู่
ออกเป็นกลุ่มทดลองและกลุม่ควบคุม กลุ่มละ 30 คน กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมการขยายผลของโปรแกรมฯ ได้มา
จากการสุม่แบบง่ายจากโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสรุาษฎร์ธานี จ านวน 5 โรงเรียน โรงเรียนละ 30 คน เคร่ืองมือ
วิจัยประกอบด้วย: - 1) แบบประเมินความต้องการกิจกรรมการใช้เวลาว่างของนักเรียนในระดับประถมศึกษา
ตอนปลาย (IOC อยู่ระหว่าง 0.6-1.0 และค่าความเชื่อมัน่ของ Cronbach = 0.85) 2) โปรแกรมการศึกษาการใช้
เวลาว่างที่ผู้วิจยัสร้างขึน้ ผ่านการตรวจความเที่ยงตรงเชิงประจักษ์จากผู้ทรงคุณวฒุิ 5 ท่าน 3) แบบวดัคณุภาพ
ชีวิตของนักเรียนในระดบัประถมศึกษาตอนปลาย (IOC อยู่ระหว่าง 0.6-1.0 และค่าความเชื่อมัน่ของ Cronbach 
= 0.90) และ  4) คู่มือโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนในระดับ
ประถมศึกษาตอนปลาย ผ่านการตรวจความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาจากผู้ทรงคณุวฒุิ 5 ท่าน วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า: - 1) ภายหลังการเข้าร่วม
โปรแกรมฯ 8 สปัดาห์ กลุ่มทดลองมีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตโดยรวมดีขึน้กว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่ามีความแตกต่างในคุณภาพชีวิตด้านสังคม 
อารมณ์ ร่างกาย และวัตถุ ที่ระดับ .05 2) ภายหลังการขยายผลการใช้โปรแกรมฯ ของนักเรียนทัง้ 5 โรงเรียน 
พบว่า นกัเรียนมีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้กว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั  .05 

และ 3) คู่มือการใช้โปรแกรมฯ มีความเหมาะสมมาก (x̄ = 2.98) ที่จะน าไปประยกุต์ใช้ 
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The purpose of this research and development study was to develop a leisure 

education program for promoting quality of life of upper elementary school students, and to 
study effects of participation on leisure education program. Samples consisted of sixty students at 
Srithammaratsuksa School in Surat Thani province. They were selected using a quality of life 
questionnaire and match-paired sampling into an experimental and a control group, with thirty 
participants in each group. Samples in the extended study were selected by simple random from five 
private schools, with thirty participants in each group. The research instruments included: (1) a 
needs assessment for leisure activities questionnaire, with an IOC of 0.6-1.0 and a Cronbach 
reliability of 0.85; (2) a quality of life scale, with an IOC of 0.6-1.0 and a Cronbach reliability of 
0.90; (3) the leisure education program with the face validity was approved by five leisure experts; 
and (4) the leisure education program manual was approved in terms of face validity by five leisure 
experts. The data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation and a t-test. The 
findings were as follows: (1) after attending the eight-week leisure education program, the 
experimental group had a better overall quality of life than before attending at a statistical level of .05. 
When considering in each category, there were significant differences regarding the social, 
emotional, physical and material factors at a level of .05; (2) the extended studies in five schools had 
a better overall of quality of life than before the extended program at a level of .05; and the leisure 

education program manual was the most appropriate for further applications (x̄ =2.98). 

 
Keyword : Leisure education program, Quality of life promotion, Upper elementary school students 

 

 

  



  ฉ 

กิ ต ติ ก รรมประก าศ 
 

กิตตกิรรมประกาศ 
  

ปริญญานิพนธ์ฉบบันีส้ าเร็จด้วยดีจากความกรุณาของคณาจารย์และความอนเุคราะห์อยา่งดีย่ิง
จากผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิพงษ์ชยั ร้องขันแก้ว ประธานควบคุมปริญญานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.
สุวิมล ตัง้สจัจพจน์ กรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ ที่ได้กรุณาให้ค าแนะน า ให้ข้อคิด และแก้ไขข้อบกพร่อง
ตา่ง ๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดีย่ิง นบัตัง้แตเ่ร่ิมด าเนินการจนส าเร็จเสร็จสมบรูณ์ ขอกราบขอบพระคุณ 
อาจารย์ ดร.สราวุธ ชยัวิชิต ประธานกรรมการสอบปากเปล่า และอาจารย์ ดร.กลัพฤกษ์ พลศร กรรมการ
ผู้ทรงคณุวฒิุภายนอก ที่กรุณาชว่ยให้ปริญญานิพนธ์มีความสมบรูณ์ขึน้ 

ขอกราบขอบพระคณุ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.มยรีุ ศภุวิบลูย์ อาจารย์ ดร.สราวธุ ชยัวิชิต อาจารย์ 
ดร.สุเมษย ์หนกหลงั อาจารย์ ดร.กลัพฤกษ์ พลศร อาจารย์ ดร.วณฐัพงศ์ เบญจพงศ์ อาจารย์ ดร.วิมลมาลย์ 
สมคะเน และอาจารย์ลิขณะ พงศาปาน ที่ได้กรุณาให้ค าแนะน าในการปรับปรุงและแก้ไขเคร่ืองมือวิจยั 

ขอขอบพระคุณ ส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ  ที่สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจยัระดับ
บณัฑิตศึกษา จากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ประจ าปี 2561 ที่กรุณาสนบัสนุนทุนส าหรับ
ด าเนินการวิจยัให้แล้วเสร็จ 

ขอขอบพระคณุผู้อ านวยการและคณาจารย์จากโรงเรียนศรีธรรมราชศกึษา สุราษฎร์ธานี โรงเรียน
อนบุาลบ้านคณุหน ูโรงเรียนอนบุาลวริศสา โรงเรียนอนบุาลชนะพร โรงเรียนเพชรผดงุเวยีงไชย และโรงเรียน
ประสงค์วิทยานสุรณ์ ที่กรุณาให้ความอนเุคราะห์ในการเก็บข้อมลูและการขยายผลการวิจยั 
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บทที่ 1  
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

สภาพทางสงัคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรมในปัจจบุนัท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
ส่วนหนึ่ งมาจากความก้าวห น้าทางเทคโนโล ยีสารสนเทศยุคการสื่อสารไร้พรมแดน  
ท าให้วฒันธรรมตา่งประเทศได้เข้ามามีอิทธิพลต่อสงัคมไทย เยาวชนจึงซึมซบัแนวคิดและกระแส
นิยมบางอย่างเข้ามาเป็นสว่นหนึ่งในวิถีชีวิต ซึ่งบางอย่างเป็นสิ่งท่ีไมเ่หมาะสมกบัสภาพสงัคมไทย 
ท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ขึน้มาท่ีสง่ผลกระทบตอ่เยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ท าให้มีพฤติกรรม
ไมเ่หมาะสมตามวยั และต้องเผชิญกบัสถานการณ์ท่ีเป็นอนัตรายตอ่ชีวิต เช่น ปัญหาการดื่มสรุา 
การสูบบุห ร่ี ติดยาเสพติด  การพนัน  การติดเกม การมีเพศสัมพัน ธ์ก่อนวัยอันควรและ 
มิได้คุมก าเนิด การตกเป็นเหย่ือการบริโภควัตถุนิยม การใช้ความรุนแรง การทะเลาะวิวาท  
การมีพฤติกรรมก้าวร้าว เกเร การแข่งขันเพ่ือแก่งแย่งเพ่ือความอยู่รอดและการด ารงชีวิต  
เน้นค่านิยมทางด้านวตัถุมากกว่าจิตนิยม เป็นต้น (ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์, 2549) นอกจากนี ้ 
ในสภาพสงัคมท่ีออ่นแอ ยงัส่งผลให้เกิดปัญหาการใช้ความรุนแรงในสถานศกึษา (Child Watch)  
ท่ีเร่ิมพบมากในกลุม่เดก็นกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาตอนปลาย ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2552-2557 ได้แก่ 
ปัญหาการทะเลาะวิวาท การถูกท าร้ายร่างกาย การพกพาอาวธุเข้ามาในโรงเรียน การกรรโชก  
รีดไถทรัพย์ (ส านักข่าวไทย, 2557) นอกจากนี ้สถาบันครอบครัวซึ่งมีความส าคัญมากท่ีสุด 
มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสงัคมและเศรษฐกิจ ประมาณร้อยละ 80 ท่ีพ่อแม่ต้องไปท างาน 
หาเลีย้งครอบครัว ไมม่ีเวลาอบรมสัง่สอนดแูลอย่างใกล้ชิด ขาดการเลีย้งดท่ีูเหมาะสมจากพ่อแม่ 
(แนวหน้า , 2557) รวมถึ งปัญหาการหย่าร้างในครอบครัวห รือครอบครัวท่ีมีพ่ อห รือแม่ 
เป็นผู้ปกครองเด็กคนเดียว ท าให้เด็กถูกทอดทิง้ให้อยู่ในบ้านเพียงล าพังและไม่ได้รับค าแนะน า
เก่ียวกับการใช้เวลาว่างท่ีเหมาะสม ส่งผลกระทบต่อคณุภาพชีวิตของเยาวชนต้องเรียนรู้ชีวิต  
ด้วยตนเองจากสงัคมนอกบ้าน อาจถูกชักจูงไปในทางท่ีเสื่อมเสีย เกิดความเครียด เกิดโรคภัย 
ไข้เจ็บ และก่อให้เกิดปัญหาสงัคมรุนแรงมากขึน้ เด็กหลายคนขาดโอกาสในการเรียนรู้ทัง้ในบ้าน 
โรงเรียน และสงัคม สอดคล้องกับข้อมลูของส านักงานส่งเสริมสงัคมแห่งการเรียนรู้และคณุภาพ
เยาวชน (2555) พบว่า เด็กและเยาวชนในประเทศไทยก าลังประสบปัญหาและเผชิญกับ 
ความท้าทายรอบด้าน ได้แก่ ปัญหาความมัน่คงในการด ารงชีวิต ปัญหาเด็กและเยาวชนเร่ร่อน 
ปัญหาเด็กและเยาวชนในชนบทห่างไกลความเจริญ ปัญหาเด็กและเยาวชนหญิงตัง้ครรภ์  
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ก่อนวยัอนัควร ปัญหาการติดเชือ้เอชไอวี (HIV) ปัญหาการถูกบังคับขายแรงงาน ปัญหาการค้า
และติดยาเสพติด การถูกบังคับค้าประเวณี รวมถึงปัญหาเด็กและเยาวชนก าพร้าและยากจน 
นอกจากนี ้สถาบันสื่อมีการแพร่ภาพทัง้ท่ีเหมาะสมและการโฆษณาท่ีเกินจริง กลายเป็นรูปแบบ  
ท่ีเด็กและเยาวชนเอาอย่าง ท าให้เด็กและเยาวชนมีค่านิยมท่ีผิด (กนกพร โพธิผละ, 2554) และ
อิทธิพลของสื่อโฆษณาได้แพร่กระจายความรุนแรงและเพศ ทัง้สื่อทางภาพยนตร์ โทรทัศน์ เพลง
และวิดีโอเกม รวมถึงรายการเกมโชว์ท่ีแพร่ภาพออกอากาศเป็นรายการสด ท าให้เด็กเสพติดสื่อ
และจดจ่อกับการนั่งดแูละติดตามรายการ ท าให้เกิดภาวะโรคอ้วน มีการออกก าลงักายน้อยลง  
ท าให้เกิดปัญหาเร่ืองน า้หนักตวั ความดนัโลหิตและความแข็งแรงของกระดกู ซึ่งวิถีการด ารงชีวิต
แบบอยู่กับท่ีของเด็กและเยาวชนก าลังเป็นท่ีแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ เกิดค่าใช้จ่าย 
ท่ีเพ่ิมขึน้ในการดแูลรักษาสขุภาพ ผลจากการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวก่อให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงและ
ส่งผลกระทบต่ออนาคตและคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน (American Association for 
Physical Actitvity and Recreation (AAPAR), 2011) 

คณุภาพชีวิตท่ีดีของบุคคลเกิดจากการด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทัง้ทางด้านร่างกาย  
และจิตใจ ดังค ากล่าวท่ีว่า “จิตใจท่ีสดใสย่อมอยู่ ใน ร่างกายท่ีสมบูรณ์ ” สอดคล้องกับ  
องค์ การอนามัย โลก   (World Health Organization, 1997) ท่ี ได้ กล่ าวถึ ง  คุณ ภาพ ชี วิต  
เป็นความสุข ความพึงพอใจในชีวิต มีความเป็นอยู่ท่ีดี มีความสมบูรณ์ทัง้ทางร่างกาย จิตใจ  
และสังคมเป็นอยู่ ท่ีดี รวมถึงการปราศจากโรคภัยไข้ เจ็บ เพราะคุณภาพชีวิตเป็นระดับของ 
ความพึงพอใจในชีวิตของแต่ละบุคคลจากพืน้ฐานสขุภาพร่างกาย การด ารงชีวิต ประสบการณ์
ชีวิต ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม (Zhan, 1992) จึงจ าเป็นอย่างย่ิงในการรักษาความสมดุล 
ทัง้ทางร่างกายและจิตใจ โดยการใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์ด้วยกิจกรรมนันทนาการท่ีเป็นกลไก
ส าคญัท่ีเกิดจากแรงจูงใจภายใน ท าให้เกิดความพึงพอใจในชีวิต ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง 
สงัคม และประเทศชาติ นอกจากนี ้การท่ีมีคณุภาพชีวิตท่ีดีก็จะเป็นภมูิคุ้มกนัส าหรับสถานการณ์
และภาวะแวดล้อมท่ีมีความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก ซึ่งการพฒันาคณุภาพชีวิตสามารถท าได้
ผา่นกระบวนการการศกึษาการใช้เวลาวา่ง 

การศึกษาการใช้เวลาว่าง (Leisure Education) เป็นกระบวนการท่ีท าให้บุคคล 
ประสบความส าเร็จในชีวิตจากการใช้เวลาว่างท่ีมีคุณค่า และเป็นการพัฒนาศักยภาพของ  
แต่ละบุคคลให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี จึงกล่าวได้ว่า เป้าหมายของการศึกษาการใช้เวลาว่าง คือ  
การท าให้แตล่ะบคุคลได้มีการพัฒนาคณุภาพชีวิตท่ีดีมากขึน้จากการใช้เวลาวา่งท่ีเป็นประโยชน์  
(Mundy, 1998) ก่อให้เกิดการพัฒนาทักษะ ทัศนคติ และความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับการใช้เวลาว่าง  
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จากการท ากิจกรรมการใช้เวลาว่าง (Stumbo & Peterson, 2004) นอกจากนี ้การศึกษาการใช้ 
เวลาว่างยังท าให้แต่ละบุคคลได้มี เส รีภาพในการเลื อกเข้าร่วม กิจกรรมท่ีสนุกสนาน  
ก่อให้เกิดความตระหนักรู้ ความรู้ และทักษะจากกิจกรรมการใช้เวลาว่างท่ีตนเองได้เลือก 
(Dattilo, 2015a) ดงันัน้ ในการด าเนินงานด้านการศกึษาการใช้เวลาว่างจ าเป็นต้องจดัในรูปแบบ
โปรแกรมการศึกษาการใช้ เวลาว่าง ซึ่ งเป็นโปรแกรมพิเศษเฉพาะ (Specific Program)  
โดยมี ก ารก าหน ด เป้ าห มายและวัตถุป ระสงค์ ใ ห้ สอดค ล้องกับผู้ เ ข้ า ร่วม กิ จก รรม  
และก่ อใ ห้ เกิ ดความพึ งพอใจจ ากการเข้า ร่วม โป รแก รมการศึกษาการใช้ เวลาว่าง  
และ เป็ น การเส ริม ส ร้างโอกาส ในการพัฒ นาคุณ ภาพ ชี วิตของผู้ เ ข้ า ร่วม โป รแ ก รม 
การศกึษาการใช้เวลาวา่ง (วิพงษ์ชยั ร้องขนัแก้ว, 2557) 

จากแผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ท่ี 1 การส่งเสริมประชาชนทุกกลุ่ม ได้แก่ เด็ก เยาวชน ผู้ ใหญ่ ผู้สงูอายุ รวมทัง้บุคคลกลุ่มพิเศษ 
ผู้ ด้อยโอกาส ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เร่ืองการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยนันทนาการ 
ตระหนักถึงคณุค่าของนันทนาการ ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการตามความถนัดและสนใจ
จน เป็น วิถี ชี วิต  (กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา , 2562) โดยมีผลผลิต 
ซึ่งสถานศึกษาจ าเป็นต้องจัดให้มีการเรียนรู้เร่ืองการศึกษาการใช้เวลาว่างให้กับเด็กนักเรียน 
ปลูกฝังให้ เด็กนักเรียนได้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ จากการเข้าร่วมกิจกรรม  
การใช้เวลาว่างและนันทนาการ และส่งเสริมความกล้าแสดงออก การตดัสินใจ การแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และส่งเสริมความมีคณุธรรมจริยธรรม น ามาซึ่ง  
ความสมดุลของชีวิต (วรดนู จีระเดชากุล, 2551) โดยเฉพาะอย่างย่ิงกลุ่มเด็กนักเรียนในระดับ
ประถมศึกษา ซึ่ง สุวิมล ตัง้สัจจพจน์  (2553) กล่าวถึงลักษณะของเด็กนักเรียนในระดับ
ประถมศึกษา ท่ีมีอายุ 7-12 ปี เป็นวยัท่ีมีพัฒนาการทางกายท่ีดี รวมถึงการพัฒนาด้านทักษะ 
การรับรู้ท่ีดี มีความสนใจในสิ่งต่าง ๆ ได้ยาวนานขึน้กว่าเด็กปฐมวยั มีมิตรภาพกับผู้ อ่ืนมากขึน้  
ซึ่งการมีโอกาสได้อยู่กบัเพ่ือนและใช้เวลาท ากิจกรรมด้วยกัน จึงน าไปสู่การรับรู้ถึงความสามารถ
ของตนเอง และยังเป็นการปลูกฝังทัศนคติท่ีดีต่อกิจกรรมการใช้เวลาว่างและนันทนาการ  
ดังนั น้ในการออกแบบโปรแกรมการศึกษาการใช้ เวลาว่างของเด็กวัย นีจ้ึ งเป็นการง่าย  
ต่อการปลูกฝังความรู้ ทักษะ และประสบการณ์การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพ่ือส่งเสริม  
การพฒันาคณุภาพชีวิตท่ีดีให้กบันกัเรียนในระดบัประถมศกึษา ดงัเช่นในประเทศอิสราเอลท่ีได้น า
รูปแบบหลักสูตรการศึกษาการใช้ เวลาว่างแห่ ง อิสราเอล  ( Israel’s Leisure Education 
Curriculum Model) มาเป็นหลกัสตูรในโรงเรียนของรัฐ โดยมีกลยทุธ์ท่ีมีความชดัเจนและน าไปสู่
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การปฏิบัติหรือน าไปใช้ได้ เช่น การสอนให้เห็นความส าคญัและความจ าเป็นของการใช้เวลาว่าง 
ตระหนกัถึงการใช้เวลาวา่งซึ่งเป็นพืน้ฐานส าคญัในการพฒันาไปสูก่ารใช้เวลาวา่งในช่วงอายถุดัไป 
การเรียนรู้และการน ากิจกรรมนนัทนาการท่ีหลากหลายไปใช้ให้เกิดพฒันาการท่ีดีขึน้ เปิดโอกาสให้ 
เห็นคุณค่าของตนเองและตระหนักรู้ด้วยตนเอง อันเป็นพืน้ฐานในการพัฒนาคุณภาพชี วิต  
โดยเร่ิมตัง้แต่ระบบการเรียนการสอนในโรงเรียน (American Association for Physical Actitvity 
and Recreation (AAPAR), 2011) ดงันัน้ สถานศกึษาจึงมีบทบาทในการจดักิจกรรมให้สอดคล้อง
กบัผู้ เรียนเพ่ือให้ผู้ เรียนได้มีความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมการใช้เวลาว่างและนนัทนาการ ได้แก่ 
ศิลปะ ดนตรี เต้นร า ละคร การศึกษานอกสถานท่ี งานหัตถกรรม งานอดิเรก เกมและกีฬา  
เพ่ือสนับสนุนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีพัฒนาการท่ีดีในด้านร่างกาย อารมณ์  สงัคม และปัจจัย 
ทางวตัถ ุและก่อให้เกิดความสขุในการเรียน (ศกัดิภทัร์ เฉลิมพฒุิพงศ์, 2554) 

เพ่ือให้การศกึษาการใช้เวลาวา่งเกิดประโยชน์ในสถานศกึษา จึงจ าเป็นต้องมีการพฒันา
โปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่าง (Leisure Education Program) เพ่ือตอบสนองต่อเป้าหมาย
ของการศึกษาการใช้เวลาว่างในการส่งเสริมให้นกัเรียนในระดบัประถมศึกษามีคณุภาพชีวิตท่ีดี 
เกิดพฒันาการในด้านร่างกาย อารมณ์ สงัคม และปัจจัยทางวตัถุจากการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเลือก
ตามความสนใจและความถนัด และเกิดความพึงพอใจ สนุกสนานจากการใช้เวลาว่าง  
ดงันัน้ ผู้ วิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาและพฒันาโปรแกรมการศกึษาการใช้เวลาว่างเพ่ือสง่เสริม
คณุภาพชีวิตของนกัเรียนในระดบัประถมศึกษาตอนปลาย เพ่ือให้ได้รูปแบบโปรแกรมการศึกษา
การใช้เวลาวา่งท่ีเหมาะสมส าหรับสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนในระดบัประถมศึกษาตอน
ปลาย เพ่ือให้ผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง ผู้ บริหารสถานศึกษา คณาจารย์ และนักเรียนตระหนักถึง
ความส าคญัของการเข้าร่วมกิจกรรมการใช้เวลาว่าง และเป็นต้นแบบให้กบัโรงเรียน สถานศกึษา
ในประเทศไทยได้น าไปใช้ตอ่ไป 

 
ความมุ่งหมายของการวจิัย 

ในการวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายไว้ดงันี ้
1. เพ่ือพัฒนาโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริมคณุภาพชีวิตของ

นักเรียนในระดบัประถมศึกษาตอนปลาย 
2. เพ่ือศึกษาผลของการเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาการใช้ เวลาว่างเพ่ือส่งเสริม

คณุภาพชีวิตของนักเรียนในระดบัประถมศึกษาตอนปลาย  
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ความส าคัญของการวจิัย 

ผลจากการวิจยัครัง้นี ้จะท าให้ได้โปรแกรมการศกึษาการใช้เวลาวา่งเพ่ือสง่เสริมคณุภาพ
ชีวิตของนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย และเป็นต้นแบบให้โรงเรียน สถานศึกษา  
ในประเทศไทยได้น าไปใช้ อีกทัง้ยงัเป็นการสง่เสริมคณุภาพชีวิตของนกัเรียนในระดบัประถมศกึษา
ตอนปลายให้ดีมากย่ิงขึน้ เป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณค่า มีศักยภาพท่ีดีในการพัฒนาสังคม  
และประเทศชาติตอ่ไป 

 
ขอบเขตของการวจิัย 

การวิจัยนีเ้ป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ท่ีมุ่งศึกษาและ
พัฒนาโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนในระดับ
ประถมศกึษาตอนปลาย 

ประชากรท่ีใช้ในการวจิัย 
ประชากรที ่ใช้ในการวิจ ัย ได้แก่ น ักเรียนระดบัชัน้ประถมศึกษาตอนปลาย  

ของโรงเรียนเอกชนในสงัก ัดส าน ักงานเขตพืน้ ที ่การศ ึกษาประถม ศ ึกษาสรุาษฎร์ธานี  
จังหวดัสรุาษฎร์ธานี จ านวน 10,282 คน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2558) 

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

1. กลุ่มต ัวอย่างที่ใ ช้ ในการตอบแบบสอบถามความต้องการกิจกรรม  
การใช้เวลาว่างเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนในระด ับประถมศึกษาตอนปลาย  
โดยเทียบตารางก าหนดขนาดของกลุ่มต ัวอย่างของ เครจซี่ และ มอร์แกน (Krejcie & 
Morgan, 1970) ที ่จ า น วนป ระช าก ร  10,282 คน  ได้ก ลุ ่ม ต ัว อย ่า ง  จ าน วน  375 คน  
ซึ่งในการวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน 

2. กลุ ่มต ัวอย ่างส าหรับทดลองโป รแก รมการศ ึกษาการใช้ เวลาว ่าง  
เพื่อส่งเสริมค ุณภาพชีวิตของนักเรียนในระด ับประถมศึกษาตอนปลาย จ านวน 60 คน 
แบ่ง เป็นกลุ ่มทดลอง จ านวน  30 คน และกลุ่มควบค ุม  จ านวน  30 คน  ก าหนดพื น้ ท่ี 
ในการวิจัย คือ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา สุราษฎร์ธานี อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

3. กลุ่มต ัวอย่างส าหรับทดลองขยายผลเพื่อพัฒนาโปรแกรมการศึกษา  
การใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนในระดับประถมศึกษา จ านวน 150 คน 
จาก 5 โรงเรียน โรงเรียนละ 30 คน 
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ตัวแปรท่ีศึกษา 
1. ต วัแป รอิสระ  ได้แก ่ โป รแกรมการศ ึกษาการใช้ เวลาว ่าง เพื ่อส ่ง เสริม  

คณุภาพชีวิตของนักเรียนในระดบัประถมศึกษาตอนปลาย  
2. ตวัแปรตาม ได้แก่ นักเรียนในระดบัประถมศึกษาตอนปลายมีคณุภาพชีวิต  

ท่ีดีขึน้ 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. การศึกษาการใช้เวลาว่าง หมายถึง กระบวนการพัฒนาท่ีมีความหลากหลาย  

ในการมุ่งเน้นพัฒนาให้แต่ละบุคคลมีความเข้าใจความหมายและคุณค่าของการใช้เวลาว่าง  
มีประสบการณ์ในการใช้เวลาว่าง ตลอดจนมีการพัฒนาความรู้ ทัศนคติ ทักษะความสามารถ  
ในการเลือกการใช้เวลาว่างท่ีเหมาะสมอย่างมีคุณค่าและมีความสมดุลในวิถีการด าเนินชีวิต 
ของตนเอง โดยมีเป้าหมายเพ่ือยกระดบัคณุภาพชีวิตผา่นการใช้เวลาวา่ง 

2. โปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่าง หมายถึง การออกแบบรูปแบบกระบวนการ
การศึกษาการใช้เวลาว่าง ผ่านกระบวนการศึกษาท่ีเกิดขึน้จาก การตระหนักรู้การใช้เวลาว่าง  
(Leisure Awareness) ก า ร ต ร ะ ห นั ก รู้ ใ น ต น เ อ ง  ( Self Awareness) ก า ร ตั ด สิ น ใ จ  
(Decision Making) ทักษะการใช้เวลาว่าง (Leisure Skill) และการมีปฏิสัมพัน ธ์ทางสังคม  
(Social Interaction) ท่ีผู้ วิจัยออกแบบให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโปรแกรม
การศกึษาการใช้เวลาวา่งเพ่ือสง่เสริมคณุภาพชีวิต ใช้ระยะเวลาด าเนินการ 8 สปัดาห์ 

3. คณุภาพชีวิต หมายถึง การด ารงชีวิตอย่างมีความสขุ ความพึงพอใจในชีวิต ท่ีมีผลต่อ
สภาพชีวิตของตนเองและสิ่งแวดล้อมรอบกาย โดยแบ่งองค์ประกอบของการพัฒนาคณุภาพชีวิต
ออกเป็น  4 ด้าน ได้แก่ ด้านสังคม ด้านอารมณ์ ด้านร่างกาย และด้านทางวตัถุ (Anderson & 
Heyne, 2012; Sivan & Ruskin, 2000) ได้แก่ 

3.1 ด้านสงัคม คือ การเป็นท่ียอมรับ ความรัก และความเป็นเจ้าของ  
3.2 ด้านอารมณ์ คือ การยอมรับความจริงของตนเอง ความส าเร็จ ความคิด

สร้างสรรค์ ความท้าทาย ความสนใจ ความเข้าใจ และการควบคมุตนเอง 
3.3 ด้านร่างกาย คือ การปราศจากโรคภยั และการมีสขุภาพดีขึน้  
3.4 ด้านวตัถุ คือ ปัจจัยพืน้ฐาน (อาหาร ที่อยู่อาศยั เคร่ืองนุ่งห่ม และการพักผ่อน

นอนหลบั) สภาพแวดล้อม และความปลอดภยั 
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4. นักเรียนในระดับประถมศึกษา หมายถึง นักเรียนชายและหญิงท่ีก าลังศึกษา 
ในระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี  4-6 โรงเรียนเอกชนในสังกัดส านักงานเขตพืน้ ท่ีการศึกษา
ประถมศกึษาสรุาษฎร์ธานี จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

 
กรอบแนวคดิในการวจิัย 

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง ผู้ วิจัยมีความสนใจท่ีจะพัฒนาโปรแกรม
การศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือสง่เสริมคณุภาพชีวิตของนกัเรียนในระดบัประถมศึกษาตอนปลาย 
ดงันี ้

1. การพัฒนาโปรแกรมการใช้เวลาว่าง ศึกษาจากหลกัการ APIE ของ ออสติน 
และ ครอฟอร์ด (Austin & Crawford, 1996)  ประกอบด้วย 1) การประเมิน (Assessment)  
2) การวางแผน (Planning) 3) การน าไปใช้  ( Implementation) และ 4) การประเม ินผล
โป รแก รม  (Evaluation) และหล กั  Six Key Elements of Situated Activity System ของ  
รอสแมน และ ชแลทเทอร์ (Rossman & Schlatter, 2015) ประกอบด้วย 1) การมีปฏิสมัพันธ์
ระหว่างผู้ เ ข้าร่วมกิจกรรม  2) สภาพแวดล้อมทางกายภาพ  3) วสัดอุปุกรณ์ 4) โครงสร้าง  
5) สมัพันธภาพ และ 6) การเคลื่อนไหว และแนวคิดการศึกษาการใช้เวลาว่าง ศึกษาจาก  
มนัดี  ้(Mundy, 1998) และ แดทติโล (Dattilo, 2015a) ในการออกแบบและสร้างเคร่ืองมือ 
ในกระบวนการวิจัย 

2. คณุภาพชีวิต ศ ึกษาจากองค์ประกอบของคณุภาพชีวิตตามแนวค ิดของ  
ซิวาน และ รัสกิน (Sivan & Ruskin, 2000) และแบบวดัคณุภาพชีวิตส าหรับนักเรียนในระดบั
ประถมศ ึกษาตอนปลายที ่ผู้ว ิจ ัยสร้างขึ น้ เอง โดยย ึดหลกัเกณฑ์ Quality of Life Scale  
ของ แอนเดอร์สนั และ เฮย์น (Anderson & Heyne, 2012) 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิด 
 
 
 
 

โปรแกรมการศกึษาการใช้เวลาว่างของ 

นักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย 

1. APIE (Austin & Crawford, 1996) 

2. การจดักิจกรรมตามสภาพการณ์ 

(Rossman & Schlatter, 2015) 

3. เนือ้หาของการศกึษาการใช้เวลาวา่ง 

(Mundy, 1998) และ (Dattilo, 2015a) 

คุณภาพชวีติของนักเรียน 

ในระดับประถมศึกษาตอนปลาย 

1. ด้านสงัคม 

2. ด้านอารมณ์ 

3. ด้านร่างกาย 

4. ด้านวตัถ ุ

(Sivan & Ruskin, 2000) 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการวิจัยครัง้นี  ้ผู้ วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และได้น าเสนอ 

ตามหวัข้อตอ่ไปนี ้
1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่าง 

1.1 หลักการของการศึกษาการใช้เวลาว่าง  
1.2 ความหมายของการศึกษาการใช้เวลาว่าง  
1.3 เป้าประสงค์ของการศึกษาการใช้เวลาว่าง  
1.4 คุณค่าของการศึกษาการใช้เวลาว่าง  
1.5 รูปแบบของการศึกษาการใช้เวลาว่าง  
1.6 องค์ประกอบของการศึกษาการใช้เวลาว่าง  
1.7 รูปแบบท่ีมีความสมดุลและเป็นระบบของการศึกษาการใช้เวลาว่าง  
1.8 กระบวนการการศึกษาการใช้เวลาว่าง  
1.9 การจัดโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่าง  
1.10 เทคนิคการสอนส าหรับการศึกษาการใช้เวลาว่าง  

2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับคณุภาพชีวิต 
2.1 ความหมายของคุณภาพชีวิต 
2.2 องค์ประกอบของคุณภาพชีวิต 
2.3 แบบประเมินคุณภาพชีวิต 

3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับนักเรียนในระดบัประถมศึกษาตอนปลาย 
3.1 วงจรชีวิตของนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย  
3.2 แนวคิดส าคัญของการศึกษาการใช้เวลาว่างส าหรับนักเรียนในระด ับ

ประถมศึกษาตอนปลาย 
3.3 รูปแบบการศึกษาการใช้เวลาว่างส าหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษา

ตอนปลาย 
3.4 โปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างที่เหมาะสมกับนักเรียนในระด ับ

ประถมศึกษาตอนปลาย 
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4. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
4.1 งานวิจัยต่างประเทศ 
4.2 งานวิจัยในประเทศ 

 
1. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกับโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่าง 

1.1 หลักการของการศึกษาการใช้เวลาว่าง 
การศึกษาการใช้เวลาว่าง ช่วยให้บุคคลสามารถระบุประสบการณ์การใช้เวลาว่าง

ที่อ านวยความสะดวกในการสร้างชีวิตให้มีความสขุ เติมเต็มคณุค่าของชีวิต  (Carruthers & 
Hood, 2011) หลกัการทั ง้  6 ประการของการศ ึกษาการใช้ เวลาว ่างจ ึงป ระกอบด้วย  
1) แรงจูงใจภายใน 2) การก าหนดตนเอง (มีความตัง้ใจ) 3) มีความลื่นไหล 4) ความเร้าอารมณ์ 
5) การลิม้รส และ 6) มีความคิดบวก ถูกระบุในรูปแบบที่น าเสนอเพ่ือช่วยผู้ศึกษาการใช้เวลา
ว่างในการร่วมมือกบัผู้ เข้าร่วมพร้อมกับครอบครัว เพ่ือนและชุมชน เพ่ือจะได้รับประสบการณ์การใช้
เวลาว่าง มีความสขุและความเจริญ ซึ่ง แดทติโล (Dattilo, 2015a, pp. 152-154; 2015b, pp. 
28-42) ได้อธิบายหลกัการของการศึกษาการใช้เวลาว่างดงันี ้

การใช้เวลาว่างเกิดขึน้เมื่อมีแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมโดยความตัง้ใจ
มากกว่าการถูกบังคับ แรงจูงใจภายในจึงหมายความถึงการสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมบนพืน้ฐานของความรู้สกึในด้านบวกท่ีเกิดจากการเข้าร่วมกิจกรรม (Neulinger, 1981) 
แรงจูงใจเกิดขึน้เมื่อมีความตระหนักรู้ถึงผลประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง  ๆ 
เป็นความเพลิดเพลินท่ีเก่ียวข้องกับประสบการณ์การใช้เวลาว่างกลายเป็นแรงจูงใจภายใน  
ที่อยากจะเข้าร่วม แม้ว่าการเข้าร่วมการใช้เวลาว ่างเพื่อวตัถ ุประสงค์ของประสบการณ์  
ทางอารมณ์ด้านบวกจะมากกว่าผลภายนอก แต่ละบุคคลจะมีระดับของแรงจูงใจภายใน  
ที่แตกต ่างก ันในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง  ๆ ด ังนั น้  พฤติกรรมแรงจูงใจภายในจึงเป็น  
ผลสะท้อนจากประสบการณ์การใช้เวลาว่างและอาจเกิดจากความปรารถนาท่ีจะได้รับความรู้สึก
ของความมุ่งมั่นตัง้ใจ และเมื่อเราได้มีประสบการณ์ความสนุกสนานจากการเข้าร่วมในการ  
ใช้เวลาว่าง ก็จะท าให้มีแรงจูงใจจากภายในในการเข้าร่วมกิจกรรมและมีแนวคิดเป็นตนเอง
เพ่ิมขึน้ 

เน่ืองจากความเป็นอิสระ ความสามารถ และการเช่ือมโยงมีความส าคัญต่อ
การใช้เวลาว่างท่ีถูกระบุว่าเป็นความต้องการตรงตามท่ีตนเองได้ก าหนด แนวคิดของการก าหนด
ตนเองท่ีเก่ียวข้องกับการเข้าร่วมการใช้เวลาว่าง ประสบการณ์การใช้เวลาว่างให้โอกาสใน 
การแสดงความมุ่งมั่นในตนเองและสร้างบริบทท่ีน าไปสูก่ารรับรู้ของตนเอง การก าหนดตนเองเป็น
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ส่วนประกอบท่ีส าคญัของแรงจูงใจภายในและแสดงถึงความยืดหยุ่นและความสามารถของ  
แต่ละบุคคลในการเลือกจากตัวเลือกท่ีมีอยู่และเพ่ือปรับตวัให้เข้ากบัสถานการณ์เหลา่นัน้จาก
การเลือกทางเลือกนัน้ ความรู้ ความเข้าใจ อารมณ์ และแรงจูงใจเป็นการก าหนดของตนเอง 
ด ังนั น้  พฤติกรรมในการก าหนดตนเอง สมรรถภาพและความร่วมมือกันในการท างาน  
โดยการก าหนดตนเองได้รับผลกระทบจากความหลากหลายของสังคมท่ีมีอิทธิพลต่อปัจจัย
ต่าง  ๆ ได้แก่ เพศ เชื อ้ชาติ ชาติพันธุ์  และในห้องเรียน แทนที่จะถือเป็นบริบททางสังคม  
การก าหนดตนเองจึงมกัเก่ียวข้องกับสิ่งเหล่านี ้เมื่อเราสามารถก าหนดตนเองได้  ก็จะสามารถ
ตอบสนองความต้องการที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ ความสามารถ และความสัมพันธ์ 
การใช้เวลาว่างมีศ ักยภาพในการให้โอกาสที่จะตอบสนองความต้องการที่เกี่ยวข้องกับ  
การก าหนดวิถีชีวิตของตนเองในการให้ความส าคัญกับสุขภาพและสุขภาวะท่ีดี การก าหนด
ตนเองท าให้สามารถควบคุมสถานการณ์ท่ีรู้สึกว่าเรามีความสามารถในการเข้าร่วมกิจกรรม
และมีความส ัมพ ันธ์ก ับผู้ อื ่น เพื ่อ ให้ เก ิดประสบการณ์การใ ช้ เวลาว ่าง  ความส ุขแล ะ 
ความเจริญรุ่งเรือง 
 

 
ภาพประกอบ 2 การค้นพบความต้องการท่ีเก่ียวข้องกบัความสมัพนัธ์อิสระ 

และความสามารถผา่นการก าหนดตนเอง 
 

ท่ีมา :  Dattilo, J.(2015a).  Leisure Education Program Planning.  p. 33. 



 12 
 

ประสบการณ์การใช้เวลาว่างไม่จ าเป็นต้องบรรลุผลส าเร็จเมื่อบุคคลเข้าร่วม
กิจกรรมนันทนาการหรือการใช้เวลาว่าง แต่ผู้น าด้านการศึกษาการใช้เวลาว่างควรจะให้
ความช่วยเหลืออ านวยความสะดวกให้ผู้ เข้าร่วมมีประสบการณ์การใช้เวลาว่างท่ีดี ก้าวข้าม
ความเบื่อหน่ายและความวิตกกังวล ให้โอกาสเข้าร่วมในกิจกรรมที่สร้างความท้าทาย  
ที่สอดคล้องก ับทักษะของผู้ เ ข้าร่วมกิจกรรม การบรรล ุความสมด ุลระหว่างระด ับของ  
ความท้าทายและท ักษะที่จ าเป็นส าหรับกิจกรรมที่เรียกว่า  การลื ่นไหล ( Flow) ซึ ่งไ ด้
เปรียบเทียบการลื่นไหลเป็นสิ่งที่การอธิบายความรู้สึก ของการกระท าท่ีรู้สึกในช่วงเวลาท่ี 
โดดเด่นท่ีสดุในชีวิต ซึ่งเป็นสิ่งท่ีมีคณุค่าส าหรับการศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือส่งมอบบริการ  
ท่ีอ านวยความสะดวกในการซึมซับประสบการณ์ของการลื่นไหล  

โดยทั่วไปการลื่นไหลไม่ได้เกิดขึน้ในช่วงเวลาของการพักผ่อน แต่การลื่นไหล
เกิด ขึ น้ เมื ่อ กิจก รรมก าหนดให้ เ ราต้อ งใช้ ค วามสามารถทั ง้ท างร่า งก ายและจิต ใจ  
การมีส่วนร่วมในการแสวงหาความรู้ ที่ก่อให้เกิดความลื่นไหล ท าให้เกิดสมาธิ มีใจจดจ่อ  
มีความพยายาม และสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ซึ่งผลที่เกิดขึน้เป็นประโยชน์ต่อผู้น า
ด้านการศึกษาการใช้เวลาว่างที่จะท างานเพ่ือ เพ่ิมพูนการมีส่วนร่วมของผู้ เข้าร่วมกิจกรรม  
ให้มีสมาธิ ความพยายาม และการควบคมุ ส่งเสริมการมีอิสระในการเลือกและแสดงออก  
ในสิ่งท่ีปรารถนา 
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ภาพประกอบ 3 เง่ือนไขและผลท่ีเกิดจากการลื่นไหล 

 
ท่ีมา :  Dattilo, J.  (2015a).  Leisure Education Program Planning.  p. 35. 
 

การเร้าอารมณ์ที่เหมาะสมจะขึน้อยู่กับระดับของการกระตุ้นที่ได้รับจาก  
การเข้าร่วมในกิจกรรม หากในบางสถานการณ์ท่ีขาดการกระตุ้นหรือไม่มีอารมณ์ร่วมในกิจกรรม
หรือสิ่งแวดล้อมที ่มีการจ ัดการกระตุ้นมาก เกินไป ระด ับของการเ ร้าอารมณ์ที่ได้จ าก  
การเข้าร่วมกิจกรรมมีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน เช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงในวงจรของชีวิต  
การเปลี่ยนแปลงในความสามารถของกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจาก  
สภาพอารมณ์หนึ ่งไปสู่อีกสถานการณ์หนึ ่ง  และเพื่อพัฒนาทักษะโดยการแสวงหาและ
ส่งเสริมเสถียรภาพ เช่น ความปลอดภัยและความมั่นคง หรือการใฝ่หาความเปลี่ยนแปลง
ใหม่ เช่น ความปรารถนาที่จะท าสิ่งใหม่ๆ หรือท าในสิ่งที่แปลกใหม่ ซึ่งจะต้องมีการปรับ
ระดับของการกระตุ้นที่จ าเป็นอย่างเหมาะสม เพ่ือจะได้รับประโยชน์ที่จะบรรลุในระดับท่ี
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เหมาะสมของการเร้าอารมณ์ที่จะข ับเคลื่อนให้เกิดการกระตุ้นและความตื่นเต้นในการ  
ท ากิจกรรม ซึ่งเป็นเป้าหมายท่ีส าคญัของการศึกษาการใช้เวลาว่าง การเร้าอารมณ์มีส่วนคล้าย
กับการลื ่นไหล เมื ่อมีการเ ร้าอารมณ์ที่ด ีที่ส ุดให้กับผู้ เ ข้าร่วมกิจกรรม ความสนใจของ
ผู้ เ ข้าร่วมจะอยู่ในจุดส ูงสุด ท าให้เกิดความตัง้ใจ ไม่เบื่อหน่าย และไม่มีความวิตกกังวล  
ในการเข้าร่วม ดังนัน้ จ าเป็นต้องมีการอ านวยความสะดวกโดยเร้าอารมณ์ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม
ในระดับท่ีเหมาะสมท่ีดีท่ีสุด โดยการให้ผู้ เข้าร่วมเกิดความสนุกสนานและท าให้กิจกรรมนัน้  
มีความหมายต่อผู้ เข้าร่วม 
 

 
ภาพประกอบ 4 ระดบัของการเร้าอารมณ์ 

 
ท่ีมา :  Dattilo, J.  (2015a).  Leisure Education Program Planning.  p. 37. 
 

การลิ ม้ รส เป็น ก ระบวนการ ที ่ต้อ งม ีก ารส ัง เกต เห ็น และ เข้า ร่วมก ับ
ประสบการณ์ในเชิงบวก และเมื่อช่วงเวลาผ่านไปจะมีการเปลี่ยนแปลงประสบการณ์ท่ีเป็น
ความรู้สึกที่ดีที่รวมอยู่ในวิธีการคิด แท้จริงแล้วการลิม้รสเป็นกระบวนการของการรับ รู้  
ท่ีเก่ียวข้องกับสติ ความซาบซึง้ การเห็นคุณค่าและการเสริมสร้างประสบการณ์ท่ีดี เป็นอิสระ
จากสงัคมและความต้องการเป็นที ่ยอมรับ ในสงัคม ซึ ่งถ ือ ว ่า เป็น แรงจ ูง ใจ ที ่ส าค ัญ  
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สติ (Mindfulness) คือ สถานภาพการท างานของความสนใจในช่วงปัจจ ุบ ัน ที่เกิดขึ น้  
โดยการสังเกตความคิดและความรู้สึกโดยไม่มีการตัดสิน การมีสติท าให้เราได้เปิดโลกทัศน์ 
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ และเป็นอิสระจากงานที่น่าเบ่ือหน่าย สถานการณ์ที่ส่งเสริมการมีสติ 
จะช่วยให้เราไม่คิดฟุ้งซ่าน เพ่ือเราพบสิ่งใหม่ท่ีไม่คุ้นเคยซึ่งคล้ายกับการลื่นไหล โดยการมี
สติจะเพ่ิมขึน้เมื่อเราจ าเป็นต้องใช้ความพยายามและการมุ่งเน้นความสนใจจดจ่อกับสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง การฝึกสติให้มีศักยภาพจะท าให้คุณภาพมีประสิทธิภาพมากขึน้และมีประโยชน์ต่อ
ประสบการณ์การใช้เวลาว่าง  

การกระท าและความคิดในทางบวกท าให้เกิดประโยชน์ทัง้ทางด้านร่างกาย จิตใจ 
และอารมณ์ เมื่อเรามุ่งเน้นในด้านบวกก็มีแนวโน้มท่ีก่อให้เกิดความสุข สร้างมิตรภาพ และมี
การเตรียมพร้อมที่ดีในการมีประสบการณ์การใช้เวลาว่าง และเมื่ อคนรอบข้างมีแต่คนท่ีคิด
ในด้านบวกจะส่งผลต่อการเป็นคนคิดบวกตามไปด้วย ความคิดในทางบวกมีความหมายใน 
เชิงบวกและการมีทัศนคติในเชิงบวกที่กระตุ้นอารมณ์ในด้านบวก รวมทัง้การมีจิตใจที่อ่อนโยน 
ผ่อนคลาย รวมทัง้การแสดงออกทางสีหน้าท่ีดี สง่ผลในระยะยาวตอ่ความสมัพนัธ์ท่ีดีในชมุชนและ
สิ่งแวดล้อม จากงานวิจัยของ เฟรดริคสัน  (Fredrickson, 2009)  พ บว ่า  ค วาม รู้ส ึกของ 
ความเป็นน า้หนึ่งใจเดียวกันที่เรารู้สึกกับคนอื่นที่สนิทกัน เป็นผลบวกที่เกิดจากความรัก
ให้ก ับคนที่เรารัก  คนที่ใก ล้ชิดไปสู่มน ุษยชาติ เป็นความรู้ส ึกของความใกล้ชิดกับผู้ อื ่น  
และเพ่ิมโอกาสในการกระท าท่ีช่วยปลกูฝังให้เคารพผู้ อ่ืน ให้เกียรติผู้ อ่ืน นอกจากนัน้เป็นการเพ่ิม
โอกาสในการปลูกฝังความสัมพันธ์ในเชิงบวกและสร้างโอกาสในการใช้เวลาว่าง ดังนั น้  
การมีความรู้สึกท่ีดีจะส่งผลระยะยาวต่อบุคลิกลกัษณะ ความสมัพันธ์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
ความรู้สึกท่ีดีจึงเป็นอารมณ์ในทางบวก และเป็นแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงไปในทาง
ท่ีดีขึน้ และมีแนวโน้มในการปฏิบัติกับผู้ อ่ืนเป็นอย่างดีด้วย รวมถึงการลดระดับของอารมณ์
และพฤติกรรมในทางลบ เมื่อได้รับการปลกูฝังทัศนคติท่ีดีก็จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปใน  
ทางท่ีดีและก่อให้เกิดความสุขและความเจริญรุ่งเรือง  
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ภาพประกอบ 5 ผลท่ีเกิดจากความคิดในเชิงบวก 

 
ท่ีมา :  Dattilo, J.  (2015a).  Leisure Education Program Planning.  p. 40. 

 
หลักการของการศึกษาการใช้เวลาว่างท่ีประกอบด้วย พฤติกรรมแรงจูงใจ

ภายใน การก าหนดตนเอง การลื่นไหล การเร้าอารมณ์ การลิม้รส และการคิดในเชิงบวก 
หลกัการเหล่านี เ้ป็นภาพที่ปรากฏในรูปแบบที่มีล ูกศรชี ไ้ปที่วงกลมด้านในเป้าประสงค์  
ที่สะท้อนให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของหลกัการนีใ้นการช่วยให้บุคคลบรรลเุป้าประสงค์ของ
การศกึษาการใช้เวลาวา่ง ก่อให้เกิดความสขุและความเจริญรุ่งเรือง 
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ภาพประกอบ 6 หลกัการของการศกึษาการใช้เวลาวา่ง 

 
ท่ีมา :  Dattilo, J.  (2015a).  Leisure Education Program Planning.  p. 42. 
 
1.2 ความหมายของการศึกษาการใช้เวลาว่าง 

ในช ่วง  25 ปี ที ่ผ ่านมา  ม ีองค ์ก รต ่าง  ๆ และน ักว ิช าการหลายท ่าน ได้ใ ห้ 
ค าจ ากัดความของการศึกษาการใช้เวลาว่างท่ีหลากหลาย กล่าวคือ  

รัสกิน และ ซิวาน (Ruskin & Sivan, 1995, p. 147) อธิบายถึง การศึกษา
การใช้เวลาว่าง เป็นการศึกษาที่เป็นระบบและจิตใต้ส านึกต่อการใช้เวลาว่างที่น าไปสู่  
การเปลี่ยนแปลงท่ีพึงปรารถนาในการใช้เวลาวา่ง ในรูปของความเช่ือ ความรู้สึก ทัศนคติ ความรู้ 
พฤติกรรม ซึ่งอาจเกิดจากการศึกษาในระบบและนอกระบบ รวมถึงสถานที่ประกอบกิจกรรม
นันทนาการส าหรับเด็ก เยาวชน และผู้ ใหญ่  

จอห์นสัน , บัลล็อค  และ แอชตัน -เชฟ เฟอร์  (Johnson, Bullock, & Ashton-
Shaeffer, 1997) ได้ให้ความหมายของ  การศ ึกษาการใช้เวลาว่าง คือ กระบวนการของ  
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การสอนน ันทนาการและการใช้ เวลาว ่างที ่เ กี ่ย วก ับท ักษะ ท ัศนคติ และค ุณค ่าของ  
การใช้เวลาว่าง 

ซิวาน (Sivan, 1997) ได้อธิบายความหมายของ การศึกษาการใช้เวลาว่าง 
คือ การชีแ้นวทาง ระเบียบวิธี กระบวนการท่ีมีโครงสร้าง การยอมรับสิทธิในการใช้เวลาว่าง
และใช้เวลาว่างอย่างชาญฉลาดในวตัถุประสงค์ท่ีสนับสนุนรูปแบบพฤติกรรมการใช้เวลาว่าง
ท่ีพึงปรารถนา 

มันดี  ้(Mundy, 1998, pp. 5-6) ได้กล่าวถึง การศึกษาการใช้เวลาว่าง คือ 
กระบวนการพัฒนาเข้าใจการใช้เวลาว่าง เข้าใจตนเองที่เ กี่ยวกับการใช้เวลาว่างและ
ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีชีวิตของตนเองกับสงัคม กล่าวอีกนัยหนึ่ง การศึกษาการใช้เวลาว่าง 
หมายถึง 

1. กระบวนการท่ีท าให้แตล่ะบคุคลบรรลกุารใช้เวลาวา่งในชีวิตของตนเอง 
2. กระบวนการพัฒนาโดยรวมท่ีท าให้แต่ละบุคคลเพ่ิมคณุภาพชีวิตโดยผา่น

การใช้เวลาวา่ง 
3. กระบวนการท่ีท าให้แต่ละบุคคลจ าแนกคณุค่า ทัศนคติ ความต้องการ 

และเป้าหมายของการใช้เวลาวา่งได้อย่างชดัเจน 
4. วิธีการท่ีท าให้แต่ละบุคคลสามารถตัดสินใจด้วยตนเอง พอใจในตนเอง 

และมีบทบาทร่วมกบัสิ่งท่ีความสมัพนัธ์กบัการใช้เวลาวา่งในชีวิต 
5. การตดัสินใจของตนเองในการก าหนดสถานท่ีในการใช้เวลาวา่งของชีวิต 
6. สิ่งท่ีเก่ียวข้องกับความต้องการของตนเอง คุณค่า และศักยภาพใน 

การใช้เวลาวา่งและประสบการณ์การใช้เวลาวา่ง 
7. การเพ่ิมสิ่งท่ีแต่ละบุคคลมีต่อความพอใจมากท่ีสุดในคุณภาพของ

ประสบการณ์การใช้เวลาวา่ง 
8. กระบวนการท่ีแต่ละบุคคลก าหนดพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของตนและ

ประเมินผลของพฤติกรรมการใช้เวลาวา่งตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 
 9. การพัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคลเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตผ่าน 

การใช้เวลาวา่ง 
10. การเคลื่อนไหวทวีคณูของสหวิทยาการในบทบาทและความรับผิดชอบ

ของระบบการให้บริการ 
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ร ัส ก ิน  แ ล ะ  ซ ิว า น  (Ruskin & Sivan, 2002, p. 21)  ไ ด ้ก ล ่า ว ถ ึง 
ค าจ ากัดความของการศึกษาการใช้เวลาว่าง หมายถึง การเพิ่มขึน้ของความรู้ที่เกี่ยวกับ  
การใช้ เวลาว่างและสิทธิการใช้ เวลาว ่าง  การค้นหาท ักษะและพัฒนาความสามารถ  
ในกิจกรรมการใช้เวลาว่าง 

สต ัม โบ  และ พีเตอร์ส ัน  (Stumbo & Peterson, 2004, p. 48)  กล ่าวถ ึง 
การศึกษาการใช้เวลาว่าง คือ องค์ประกอบท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ ทัศนคติ  และความรู้
ในการใช้เวลาว่าง การส่งเสริมและให้ค าแนะน า ฝึกฝนการพัฒนาทักษะในการท ากิจกรรม
การใช้เวลาว่าง เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมเกิดการพฒันาในการตระหนกัรู้ถึงการใช้เวลาวา่ง มีทกัษะ
การปฏิสัมพันธ์ทางสงัคม ทรัพยากรการใช้เวลาว่าง ทักษะในการท ากิจกรรมการใช้เวลาว่าง  
และความรู้ในกิจกรรมการใช้เวลาว่าง 

โค เฮน -จ ีเว ิร์ซ  แล ะ  ส เต ็บ บ ิน ส ์ (Cohen-Gewerc & Stebbins, 2007) 
กล่าวถึง การศึกษาการใช้เวลาว่าง คือ กระบวนการการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีท าให้คนเข้าใจในตนเอง 
และน าไปเปลี่ยนแปลงการใช้เวลาว่างท่ีพึงปรารถนา 

ได เซอร์  (Dieser, 2013, p. 6) กล ่าวถ ึง  การศ ึกษาการใช้ เวลาว ่าง ค ือ 
กระบวนการพ ัฒ นาท ัศนคต ิ ความ รู้  และท ักษะที ่จ า เป็น ในกา รส ร้างท าง เล ือก ใน  
การใช้เวลาว่าง และความเข้าใจในความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลในการใช้เวลาว่าง  

โรเบิร์ตสัน (Robertson, 2007) ได้กล่าวถึง การศึกษาการใช้เวลาว่าง คือ 
กระบวนการที ่แต ่ละบ ุคคลได้ ร ับท ักษะ  ความ รู้  และท ัศนคติ ที ่ก ระตุ้นและอ านวย  
ความสะดวกให้แต่ละบุคคลได้มีประสบการณ์จากการใช้เวลาว่าง  

แดทติโล  (Dattilo, 2008, p. 47)  กล ่าวถ ึง  ก ารศ ึกษาการใช้ เวลาว ่าง 
สามารถสร้างโอกาสให้แต่ละคนเกิดประสบการณ์การใ ช้เวลาว่าง โดยออกแบบการสร้าง
ทางเลือกระหว่างการใช้ เวลาว่างที่มีความหมายให้คนมีโอกาสได้ประสบการณ์ และ  
มีตัวเลือกการใช้เวลาว่างของชีวิต ตลอดจนพัฒนาทักษะท่ีจะบรรลุถึงความสมดุลระหว่าง
วิถีชีวิตกับการใช้เวลาว่าง ดังภาพประกอบท่ี 7 
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ภาพประกอบ 7 การศกึษาการใช้เวลาวา่งสร้างโอกาสให้เกิดประสบการณ์การใช้เวลาวา่ง 

 
ท่ีมา :  Dattilo, J.  (2008).  Leisure Education Program Planning.  p. 47. 

 
เอ็ม. เจ. ลิทเนอร์ และ เอส. เอฟ. ลิทเนอร์ (Leitner & Leitner, 2012, p. 

18) ได้ก ล ่า วถ ึง  ก า รศ ึกษ ากา ร ใช้ เ วลาว ่า ง  เป็น ก ระบ วน การ ที ่อ อก แบบม า เ พื ่อ 
อ านวยความสะดวกให้เกิดสุขภาวะของการใช้เวลาว่างมากท่ีสุด การศึกษาการใช้เวลาว่าง
เป็นวิชาที่สอนในมหาวิทยาลัย วิทยาลยั โรงเรียนในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา  
และน าไปใช้เป็นส ่วนหนึ ่งของโปรแกรมส ุขภาวะด้วย เป้าประสงค์ของวิชาการศ ึกษา  
การใช้เวลาว่างในระดับมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 

1. เพ่ิมความเข้าใจพืน้ฐานของการใช้เวลาวา่งและนนัทนาการ 
2. เข้าใจทฤษฎีและแนวคิดของการใช้เวลาว่างและการน าไปประยุกต์ใช้  

ในชีวิตประจ าวนัได้อย่างไร 
3. เพิ่มความเข้าใจถึงการบริหารจัดการเวลาและหล ักการวางแผน  

การใช้เวลาว่างและสามารถน ามาประยกุต์ให้เกิดการปรับปรุงการใช้เวลาวา่งของแตล่ะคน 
4. ประยุกต์ใช้วิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการแก้ไขปัญหา 

ท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้เวลาวา่ง 



 21 
 

5. เข้าใจพฤติกรรมการใช้เวลาว่างท่ีส่งผลต่อร่างกายและสุขภาพจิต  
ได้อย่างไร 

6. เข้าใจถึงกิจกรรมการใช้เวลาว่างว่าสามารถลดหรือเพ่ิมความเครียด 
ได้อย่างไร 

7. เข้าใจถึงบทบาทของนนัทนาการในสงัคมประกิต 
8. เข้าใจถึงแรงบันดาลใจท่ีเก่ียวข้องกับการใช้เวลาว่างและข้อจ ากัดท่ีมีต่อ

การใช้เวลาวา่งของชนกลุม่น้อยและกลุม่สตรี 
9. เข้าใจถึงประเด็นของโลกท่ีมีผลต่อการใช้เวลาว่างในอเมริกาและ 

ประเทศอ่ืน ๆ 
10. ส ารวจถึงความเป็นไปได้ของการใช้เวลาวา่งในอนาคต 

การศึกษาการใช้เวลาว่าง เป็นกระบวนการท่ีแต่ละคนค้นหาความรู้ ทักษะ 
และทัศนคติท่ีเป็นแรงจูงใจและอ านวยความสะดวกให้การใช้เวลาว่าง  (Robertson, 2007) 

แดทติโล (Dattilo, 2015a, p. 60) กล่าวถึง  การศ ึกษาการใ ช้ เวลาว ่าง 
อธิบ าย ถ ึงห ลาย  ๆ  ด้าน ของก ระบ วนก ารพลว ัฒ น ์ที ่ส ่ง เส ริมม ุม ม องแล ะ โอก าส  
ในขณะเดียวกันการศึกษาการใช้เวลาว่างออกแบบเพื่อกระตุ้นให้ตระหน ัก รู้ในตนเอง 
ส ่ง เสริมการค้นหาความ รู้ เ กี ่ยวก ับการใ ช้ เวลาว ่างและ กระตุ้ นให้เกิดการพัฒนาทักษะ 
การใช้ เวลาว่าง นอกจากนี ย้ังช่วยให้ เกิดการตัดสินใจด้วยตนเองในสิ่ งท่ี ต อบสน องต ่อ 
ความต้องการ อิสระ สมรรถนะ และการมีความเชื่อมโยงกับส ังคม ทัง้ นี  ้การต ัดสินใจ  
ด้วยตนเองยังเกิดจากแรงจูงใจภายในท่ีก่อให้เกิดความท้าทาย และประสบการณ์อย่างมี
ความหมายและการใช้เวลาว่างท่ีมีความสุขและเติมเต็มความสามารถในการใช้เวลาว่าง  

จากการศ ึกษาความหมายของการศึกษาการใช้เวลาว่าง ผู้ วิจ ัยได้ สรุป
ความหมายของ การศึกษาการใช้เวลาว่าง คือ กระบวนการพัฒนาที่มีความหลากหลาย  
ในการมุ่งเน้นพัฒนาให้แต่ละบุคคลมีความเข้าใจความหมายและคุณค่าของการใช้เวลาว่าง  
ม ีป ระสบการณ ์ในการใช้ เ วลาว ่าง  ตลอดจนม ีการพ ัฒ นาความ รู้  ท ัศนคต ิ ท ักษ ะ
ความสามารถในการเลือกการใช้เวลาว่างท่ี เหมาะสมอย่างมีคุณค่าและมีความสมดุลในวิถี
การด าเนินชีวิตของตนเอง โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระด ับคุณภาพชีวิตผ่านการใช้เวลาว่าง  
ซึ่งในปัจจุบนับทบาทของการศกึษาการใช้เวลาวา่งจึงมีความส าคญัตอ่เดก็และเยาวชน เพ่ือให้เด็ก
และเยาวชนมีความรู้และความเข้าใจในการใช้ เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์ผ ่าน ก ิจ ก รรม 
การใช้เวลาว่าง 
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1.3 เป้าประสงค์ของการศึกษาการใช้เวลาว่าง 
เป้าหมายที่เป็นเสมือนผลของการศ ึกษาการใช้เวลาว่าง ท าให้แต่ละบ ุคคล  

1) ยกระดบัคณุภาพชีวิต 2) เข้าใจถึงโอกาส ศกัยภาพ และความท้าทายในการใช้เวลาว่าง  
3) เข้าใจถึงผลของการศกึษาการใช้เวลาวา่งท่ีมีต่อการยกระดบัคณุภาพชีวิตของแตล่ะบคุคลและ
สังคม และ 4) มีความรู้ ความสามารถ ท ักษะ และความซาบซึง้ในเลือกการใช้เวลาว่าง 
ท่ีเหมาะสม (Mundy, 1998) 

จากรายงานของ The World Leisure Organization ในปี ค.ศ. 2010 ได้ระบุว่า 
การศึกษาการใช้เวลาว่างมีจุดมุ่งหมายเพ่ือช่วยเหลือเด็ก เยาวชน  และวยัผู้ ใหญ่ให้มีชีวิตที่ดี 
โดยการรู้จักเลือกกิจกรรมการใช้เวลาว่างท่ีดีที่สดุที่เหมาะสมกับตนเอง ก่อให้เกิดการพัฒนา
ทางความรู้ การพัฒนาทางอารมณ์ การพัฒนาทางกายภาพ  และการพัฒนาทางสงัคม  
และยังท าให้แต่ละบุคคลมีการพัฒนาในทุกด้านของกระบวนการการศึกษาการใช้เวลาว่าง 
ได้แก่ คณุค่า ทัศนคติ ความสนใจ แรงจูงใจ อปุนิสยั ความรู้ ความซาบซึง้  และทักษะของ 
การใช้เวลาว่างซึ่งสามารถใช้ได้ตลอดชีวิต 

การศ ึกษาการใช้เวลาว ่างย ังม ีเป ้าประสงค์เพื ่อการสอนและการฝึกอบรม  
ซึ่งเป็นวิธีการแยกองค์ประกอบท่ีท าให้ตระหนักถึงสิ่งท่ีต้องท าหรือสิ่งท่ีปรารถนาจะเป็น ดงัเช่น 
การศึกษาที่เปิดโอกาสในการสมัผสั แยกแยะ เรียนรู้ และเข้าใจ การท าเช่นนีจ้ะท าให้เข้าใจ
แนวคิดของเสรีภาพในการเผชิญหน้ากับความหมายในชีวิตของตนเองและโลก นอกเหนือจาก 
การให้ความรู้และการสร้างคนเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสงัคมแล้ว การศึกษาการใช้เวลาว่าง  
ย ังช ่วยให้บ ุคคลสามารถ รู้ถ ึงศ กัยภาพของแต ่ละบ ุคคล ท าให้ ได้ร ับแรงบ ันดาลใจใน  
การด าเนินชีวิตและสามารถเพ่ิมขีดความสามารถของแต่ละบุคคลอีกด้วย (Cohen-Gewerc, 
2012, pp. 73-74) 

1.4 คุณค่าของการศึกษาการใช้เวลาว่าง 
จากการศ ึกษาแนวค ิดของการศ ึกษาการใช้ เวลาว ่าง  พบว ่า  การศ ึกษ า 

การใช้เวลาว่าง เป็นการใช้กลยุทธ์ทางด้านการศึกษาเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการด าเนินชีวิตของ
บุคคลในการใช้เวลาว่างท่ีเหมาะสม และเป็นกระบวนการท่ีถูกออกแบบเพ่ือพัฒนาให้ตระหนักรู้
ถึงกิจกรรมนันทนาการและทรัพยากร และแสวงหาความรู้และทักษะจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ตลอดช่วงชีวิตของบุคคล (Dattilo, 2012) 

แดทติโล (Dattilo, 2012) ได้กล ่าวถ ึง คณุค ่าของการศ ึกษาการใช้ เวลาว ่าง  
เพื่อเปิดโอกาสให้แต ่ละบุคคลได้ยกระด ับและพัฒนาคุณภาพชีวิตจากการใช้เวลาว่าง  
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มีความเข้าใจ ถ ึง โอกาส  ศกัยภาพ  และความท้าทายในการใช้ เวลาว ่าง  เข้าใจได้ว ่า  
การใช้เวลาว่างมีผลต่อการพัฒนาคณุภาพชีวิต และได้รับความรู้ ทักษะ และเกิดความซาบซึง้
ในทักษะการใช้เวลาว่าง ดงันัน้  บุคคลที่ผ ่านกระบวนการการศึกษาการใช้เวลาว่างจะมี
คณุลกัษณะ 7 ประการ คือ 1) การตระหนักรู้ตนเองในการใช้เวลาว่าง (Awareness of self in 
leisure) 2) ความซาบซึง้ในการใช้เวลาว่าง (Appreciation of leisure) 3) การก าหนดสิ่งท่ี
ตนเองกระท าในการใช้เวลาว่าง (Self-determination in leisure) 4) ทักษะการตดัสินใจใน
การเข้าร่วมการใช้ เวลาว ่าง  (Decision-making skills) 5) ความ รู้และการใช้ทรัพยากร 
การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ (Knowledge and utilization of resources) 6) การมีทักษะ
ปฏิสมัพันธ์ทางสงัคม (Social interaction skills) และ 7) การมีทักษะในกิจกรรมนันทนาการ 
(Recreation activity skills) ดงัภาพประกอบ 8 

 

 
ภาพประกอบ 8 คณุลกัษณะ 7 ประการท่ีท าให้โปรแกรมการศกึษาการใช้เวลาวา่งมีประสิทธิผล 

 
ท่ีมา :  Dattilo, J.  (2012).  Inclusive Leisure Services.  p. 271. 
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รัสกิน และ ซิวาน (Ruskin & Sivan, 2002, p. 10)  ได้กล่าวถึง ความต้องการและ
คณุค่าของการศึกษาการใช้เวลาว่าง ดงันี ้

1. การใช้ เวลาว ่าง เป็น แหล ่ง ที ่ม าหล ัก ของความส ุข  ความพ ึงพอใจ  
การพัฒนาตนเองและความตระหนักรู้ในตนเอง  

2. ลักษณะของสังคมและคุณภาพชีวิตของแต่ละบุคคลอาจถูกก าหนดโดย
คุณภาพของกิจกรรมการใช้เวลาว่าง  

3. การเลือกกิจกรรมการใช้เวลาว่างอย่างชาญฉลาดขึน้อยู่กับคุณภาพและ
โอกาสทางการศึกษาและลักษณะของการเลือกกิจกรรมการใช้เวลาว่างอย่างอิสระ  

4. การศึกษาการใช้เวลาว่างเป็นสิ ่งจ าเป็นเพื่อกระตุ้นและช่วยให้ผู้คน  
ใช้เวลาว่างของพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

5. การศึกษาการใช้เวลาว่างสามารถน าไปสู่ความพึงพอใจและความสขุ  
ส่วนบุคคลผ่านความท้าทาย การกระตุ้น และก่อให้เกิดการพัฒนาทางสังคม ทางความคิด
สร้างสรรค์ ทางกายภาพ ทางอารมณ์และจิตใจ  

6.การศ ึกษ ากา ร ใช้ เ วลาว ่างน า ไป สู ่ก า รป ้อ งก ัน ก า รใช้ เ วล าว ่า ง ท่ี  
ผิดวัตถุประสงค์ 

จากการศ ึกษาหลกัการ ความหมาย เป้าประสงค์และคณุค ่าของการศ ึกษา  
การใช้เวลาว่าง สรุปได้ว่า การศึกษาการใช้เวลาว่าง เป็นกระบวนการการเรียนรู้  ที่จะท าให้ 
แต่ละบุคคลมีความรู้ ทักษะ และคณุค่าในตนเองจากประสบการณ์ที่ได้รับ โอกาสในการ 
เข้าร่วมและโปรแกรมกิจกรรมการใช้เวลาว่างท่ีเหมาะสม ท าให้มีทัศนคติท่ีดีต่อการใช้เวลาว่าง
อย่างมีคณุค่าและประเมินค่าพฤติกรรมการใช้เวลาว่าง กระตุ้นให้เกิดความท้าทายท่ีเกิดจาก
แรงจูงใจภายใน และตดัสินใจเข้าร่วมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการใช้เวลาว่างท่ีเฉพาะเจาะจง  
เพ่ือตอบสนองความต้องการ ความพึงพอใจ ความสขุสนุกสนาน และท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ของพฤติกรรมและยกระดบัคณุภาพชีวิต ท าให้เกิดพัฒนาการในด้านสงัคม ด้านความสนุทรีย์ 
ด้านสติปัญญา ด้านร่างกาย และด้านจิตใจ 
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ภาพประกอบ 9 การสร้างพฤติกรรมการใช้เวลาวา่งผา่นการศกึษาการใช้เวลาวา่ง 

 
ท่ี ม า  :  Ruskin, H. & Sivan, A.  (2002).  Leisure Education in School Systems: 

Curricula, Strategies, Training Human Resources.  p. 10.  
 
1.5 รูปแบบของการศึกษาการใช้เวลาว่าง 

การสร้างรูปแบบ (Model) เกิดจากการวิวฒันาการกระบวนการอย่างต่อเนื่อง 
(Mundy, 1998: 58) การศึกษาการใช้เวลาว่างในช่วงตัง้แต่ปี ค.ศ. 1970-ปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 
2 ประเภท (Dieser, 2013, p. 81) ได้แก่ 

1. การศ ึกษาการใช้ เวลาว ่างแบบ ที ่บ ุคคล เป็นศ ูนย์กลางการศ ึกษา  
การใช้เวลาว่าง (Person-Centered Approach) เหมาะใช้กับกลุ่มคนที่มีความต้องการ
พ ิเศ ษ  เช ่น  ค น ที ่ม ีค ว า มพ ิก า รท าง ร่า งก าย ห รือค วาม บก พ ร ่อ งท างพ ัฒ น าก า ร  
เยาวชนกลุ่มเสี่ยง เป็นต้น เพ่ือให้คนกลุ่มนีส้ามารถระบุหรือแสดงความต้องการ ความสนใจ 
เป้าหมาย กลยุทธ์ในการใช้เวลาว่าง และมีการเปลี่ยนแปลงตนเองในการเอาชนะข้อจ ากัด
และอุปสรรคของการใช้เวลาว่างเพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย  
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2. การศ ึกษาการใ ช้ เวลาว ่างแบบ เป็น ระบบการจ ัดก ารการศ ึกษ า  
การใช้เวลาว่าง  (System-Directed Approach) เหมาะใช้กับสมาชิกในครอบครัว เพ่ือน 
โรงเรียน ชุมชนและบริการทางสงัคม เพ่ือช่วยให้มีประสบการณ์การใช้เวลาว่างในการพัฒนา
ชุมชนหรือปัจจัยแวดล้อมอ่ืน ๆ ในการให้บริการด้านการศึกษาการใช้เวลาว่าง  

1.6 องค์ประกอบของการศึกษาการใช้เวลาว่าง 
ไดย์เซอร์ (Dieser, 2013, pp. 103-105) ได้รวบรวมแนวคิดจากนักวิชาการ ตัง้แต่

ปี ค.ศ. 1978-2009 น าเสนอดงัตาราง 1 ดงันี ้
 

ตาราง 1 องค์ประกอบการศกึษาการใช้เวลาวา่ง 
 

นักวชิาการ ค าจ ากัดความ 
แลงฟอร์ด 
(Langford, 1980) 

ค าแนะน าทรัพยากร การใช้เวลาว่าง การให้ค าปรึกษา 
ในการใช้เวลาว่าง และการให้ค าปรึกษาในการใช้เวลาว่างกับ
ความเป็นเพ่ือน 

โวล์ฟ และริคดิค 
(Wolfe & Riddick, 1984)  

คุณค่าของการใช้เวลาว่าง ความสนใจในนันทนาการ และ
ความสนใจของบคุคลในชมุชน 

แบคแมน และแมนเนลล์ 
(Backman & Mannell, 1986) 

ปรัชญาของการใช้เวลาว่างของบุคคล อธิบายประสบการณ์
การใช้เวลาวา่ง อปุสรรคและวิธีแก้ปัญหาของการใช้เวลาวา่ง 

อกีลา่ร์ (Aguilar, 1987) การตระหนักรู้การใช้เวลาว่าง การตระหนักรู้ในตนเอง ทักษะ
การใช้เวลาว่าง ทักษะการตดัสินใจ และการมีปฏิสมัพันธ์ทาง
สงัคม 

โซริงค์ (Zoerink, 1988) นนัทนาการสว่นบคุคล ประโยชน์และทางเลือกของนนัทนาการ 
รูปแบบและการจัดล าดับความส าคัญของการใช้เวลาว่าง 
มุ่งเน้นท่ีการเปลี่ยนแปลง การเอาชนะอุปสรรคและการ
วางแผนเพ่ืออนาคต 
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ตาราง 1  (ตอ่) 
 

นักวชิาการ ค าจ ากัดความ 
คลัด์เวลล์, อดอล์ฟ และกิลเบิร์ต 
(Caldwell, Adolph, & Gilbert, 
1989) 

ทัศนคติของการใช้เวลาว่าง การตระหนักรู้ถึงคุณค่าการใช้  
เวลาวา่ง การเช่ือมตอ่ระหว่างความต้องการและความสนใจใน
การใช้เวลาว่าง อุปสรรคท่ีขัดขวางการใช้เวลาว่างและวิธี
แก้ปัญหา แผนปฏิบตัิในการใช้เวลาวา่ง 

ลานาแกน และแดทติโล 
(Lanagan & Dattilo, 1989) 

ประโยชน์และเหตุผลของการใช้เวลาว่าง อุปสรรคของ 
การใช้เวลาว่าง แหล่งข้อมูลในการเข้าร่วมการใช้เวลาว่าง  
และงานอดิเรกกบักิจกรรมนนัทนาการในบ้าน 

โซริงค์ และลอว์เนอร์ 
(Zoerink & Lauener, 1991) 

ประสบการณ์นันทนาการท่ีสนุกสนานของบุคคล การเลือก
ทางเลือกในการใช้เวลาว่าง การเห็นพ้องกบัทางเลือกในการใช้
เวลาว่าง การส ารวจเหตุการณ์ท่ีผ่านมา การท ากิจกรรมท่ี
สอดคล้องกบัประโยชน์ท่ีได้รับจากการใช้เวลาวา่ง ทางเลือกใน
การขจัดอุปสรรคในการใช้เวลาว่าง และการวางแผนเพ่ือ
อนาคต 

บลัลอ็ค และฮาวว์ 
(Bullock & Howe, 1991) 

กิจกรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ แรงจูงใจในการเข้าร่วมนันทนาการ 
การดดัแปลงกิจกรรม กิจกรรมทางเลือกหรือกิจกรรมทดแทน 
การตัง้เป้าประสงค์เอกลกัษณ์ของแหล่งทรัพยากร การรับมือ
กบัอปุสรรคในการใช้เวลาวา่ง 

มาฮอน และบลัลอ็ค 
(Mahon & Bullock, 1992) 

แนวคิดของการใช้เวลาวา่ง การตระหนกัรู้ในตนเอง ความรู้ใน
โอกาสของการใช้เวลาว่าง ทรัพยากรการใช้เวลาว่างและ
อปุสรรคการใช้เวลาวา่ง 

เชียร์เล ่และมาฮอน 
(Searle & Mahon, 1993) 

ค าจ ากัดความของการใช้เวลาว่าง ความต้องการการใช้  
เวลาว่าง ข้อจ ากัดและการแก้ปัญหาในการใช้เวลาว่าง 
กิจกรรมการใช้เวลาว่างท่ี ช่ืนชอบ ทบทวนความต้องการ 
การใช้ เวลาว่างและตั ง้ เป้ าหมายของการใช้ เวลาว่าง 
ความสมัพนัธ์กบัชมุชน ทกัษะการตดัสินใจและแผนปฏิบตัิการ
ในการใช้เวลาวา่ง 
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ตาราง 1  (ตอ่) 
 

นักวชิาการ ค าจ ากัดความ 
เบดิน่ี, บลัลอ็ค และคริสโคลล์ 
(Bedini, Bullock, & Driscoll, 
1993) 

การตระหนักรู้ในการใช้เวลาว่าง การตระหนักรู้ ในตนเอง 
โอกาสในการใช้เวลาว่าง การตระหนักรู้ทรัพยากรในชุมชน 
อปุสรรค ทรัพยากรบุคคลและความรับผิดชอบ การวางแผน 
การวางแผนการออกไปนอกสถานท่ี การออกไปนอกสถานท่ี 
และการประเมินผลการออกไปนอกสถานท่ี 

เชียร์เล ่และคนอ่ืน ๆ 
(Searle, Mahon, Iso-Ahola, & 
Sdrolias, 1995) 

ประโยชน์ท่ีมีศักยภาพของนันทนาการท่ีมีต่อสุขภาวะทาง
ร่างกายและจิตใจ ความสนใจนันทนาการของบคุคล แรงจงูใจ
ท่ีท าให้เกิดความสนใจในนันทนาการ การวิเคราะห์กิจกรรม 
การประเมินศักยภาพทางกายและจิตใจท่ีมีต่อนันทนาการ
ปัจจบุนัและอนาคต การปรับกิจกรรมและการดดัแปลงอปุกรณ์ 
การส ารวจอปุสรรค และการแก้ปัญหาท่ีจะเอาชนะอปุสรรคท่ีมี
การวางแผนทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว การพัฒนาทักษะ  
การจ าแนกคน การสนับสนุนเป้าประสงค์และแบบแผน และมี
การฝึกอบรมกระประเมินแหล่งทรัพยากรมนุษย์ การประเมิน
แหล่งทรัพยากรชุมชน และการประเมินขัน้ตอนของการจัด
โปรแกรมใหม ่

มาฮอน และมาร์เท่นส์ 
(Mahon & Martens, 1996) 

การตระหนกัรู้การใช้เวลาวา่ง ทรัพยากรการใช้เวลาวา่ง ทกัษะ
การสื่อสารในการใช้เวลาว่าง การตดัสินใจ การวางแผนการใช้
เวลาวา่ง และการสอนทกัษะในกิจกรรม 

มาฮอน และคนอ่ืน ๆ 
(Mahon, Bullock, Luken, & 
Martens, 1996) 

การตระหนักรู้การใช้เวลาว่าง การตรวจสอบตนเอง พฤติกรรม
ท่ีท าเป็นนิสยั การแก้ไขปัญหา ทกัษะการเรียนรู้ และทักษะใน
การประยกุต์ใช้ 

วิลเลี่ยมส์ และแดทติโล 
(Williams & Dattilo, 1997) 

ความซาบซึง้ในการใช้เวลาว่าง การตดัสินใจด้วยตนเอง และ
ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม 
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ตาราง 1  (ตอ่) 
 

นักวชิาการ ค าจ ากัดความ 
ดนัน์ และวิลไฮท์ 
(Dunn & Wilhite, 1997) 

การตระหนักรู้การใช้เวลาว่าง การประเมินผลการเข้าร่วม 
การใช้เวลาว่างของบคุคล การเข้าร่วมกิจกรรมการใช้เวลาวา่ง 
อุปสรรคและการแก้ไขปัญหา การรู้จักแยกแยะทรัพยากร 
การใช้เวลาวา่งและการวางแผนของการใช้เวลาวา่งในอนาคต 

เชียร์เล ่และคนอ่ืน ๆ 
(Searle, Mahon, Iso-Ahola, 
Sdrolias, & Dyck, 1998) 

ประโยชน์ของนันทนาการต่อการมีสขุภาวะทางร่างกายและ
จิตใจ ความสนใจในนันทนาการของบุคคล แรงจูงใจท่ีท าให้
เกิดความสนใจในนันทนาการ การวิ เคราะห์ กิจกรรม  
การประเมินศักยภาพทางร่างกายและจิตใจ ท่ี เก่ียวกับ
นันทนาการในปัจจุบันและอนาคต การปรับกิจกรรมและ
ดดัแปลงอปุกรณ์ ส ารวจอปุสรรคและแก้ปัญหาในการพิชิตกับ
อปุสรรค การวางแผนการใช้เวลาวา่งในระยะสัน้และระยะยาว 
การพฒันาทกัษะ จ าแนกบุคคลท่ีจะสนบัสนุนเป้าหมายการใช้
เวลาว่าง แผนและสิทธิในการฝึกอบรม ประเมินทรัพยากร
บุคคล ประเมินทรัพยากรชุมชน และการประเมินอีกครัง้ 
ในทกุขัน้ตอนของโปรแกรม 

ฮ็อก, แดทติโล และวิลเลี่ยมส์ 
(Hoge, Dattilo, & Williams, 
1999)   

ความซาบซึง้ในการใช้เวลาวา่ง มิตรภาพและการมีปฏิสมัพนัธ์
ทางสงัคม ทรัพยากรการใช้เวลาวา่ง และการตดัสินใจ 

แดทติโล, วิลเลี่ยมส์ และโคร่ี 
(Dattilo, Williams, & Cory, 
2003) 

การเข้าใจความหมายของชุมชน การแยกแยะพฤติกรรมทาง
วาจาและไม่ใช่ทางวาจาท่ีใช้ในระหว่างการมีปฏิสมัพันธ์ทาง
สงัคม การแยกแยะตวับ่งชีถ้ึงพฤตกิรรมจากการฟังความหมาย
และความเข้าใจในพฤติกรรม ความต้องการตวัชีถ้ึงการกระท า
ในการเร่ิมสนทนาและความเป็นมิตร 
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ตาราง 1  (ตอ่) 
 

นักวชิาการ ค าจ ากัดความ 
แจ็ซเซ่น (Janssen, 2004) องค์ประกอบของการศกึษาการใช้เวลาวา่ง คือ ความซาบซึง้ใน

การใช้เวลาว่าง การตระหนักรู้ของตนเองในการใช้เวลาว่าง 
การตัดสินใจของตนเองในการใช้เวลาว่าง การตัดสินใจ 
ทรัพยากรการใช้เวลาวา่งและคณุภาพชีวิตจากการใช้เวลาวา่ง 

คลัด์เวลล์ และคนอ่ืน ๆ 
(Caldwell, Baldwin, Walls, & 
Smith, 2004) 

การตระหนักรู้ในตนเองถึงการใช้เวลาว่างและประโยชน์ของ
การใช้เวลาว่าง เหตุผลในการเข้าร่วมกิจกรรมในเวลาว่าง 
ยอมรับในความสนใจของบคุคลและจดัการกบัความเบ่ือหน่าย 
การแสวงหากิจกรรมท่ีมีความหมาย จัดการกับเวลาว่างเพ่ือ
ความสมดลุและความหลากหลาย และการบรูณาการแนวคิด 

โครี, แดทติโล และวิลเลี่ยมส์ 
(Cory, Dattilo, & Williams, 
2006) 

องค์ประกอบของการศึกษาการใช้เวลาวา่ง คือ ค าจ ากัดความ
และวิธีการของการติดตอ่สื่อสาร พฤติกรรมทางวาจาและไมใ่ช่
ทางวาจาในระหวา่งท่ีมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม พฤติกรรมท่ีบ่งชี ้
ถึงการฟังและการยืนยันในพฤติกรรม และการแสดงออกของ
การเร่ิมต้นสนทนาและเร่ิมต้นในการสร้างมิตรภาพ 

วู ่และเซ๊ียะ 
(Wu & Hsieh, 2006) 

การเปิดรับกิจกรรมนันทนาการกลางแจ้งประเภทต่าง ๆ เช่น 
การขี่ม้า การแล่นเรือใบ การพายเรือแคนู การเดินทางไกล  
การปีนเขา 

ไรอนั และคนอ่ืน ๆ 
(Ryan, Stiell, Gailey, & 
Makinen, 2008) 

การเข้าใจในการใช้เวลาวา่ง การพฒันาทศันคติในทางบวกท่ีมี
ต่อการแสดงออกต่อการใช้เวลาว่าง การเข้าร่วมในกิจกรรม 
การใช้ เวลาว่างและทักษะในการตัดสินใจ  ความ รู้และ
ความสามารถในการใช้ทรัพยากรการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 
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ตาราง 1  (ตอ่) 
 

นักวชิาการ ค าจ ากัดความ 
วอ็ทลี่, แก็สท์ และแฮมมอนด์ 
(Whatley, Gast, & Hammond, 
2009) 

การเปลี่ยนแปลงและการเข้าร่วมในกิจกรรมการใช้เวลาว่าง 
หลังจากการตรวจสอบตารางกิจกรรมหรือสมุด ท่ี ใช้ใน 
การสื่อสาร 

 
ท่ี ม า  :  Dieser, R.B.  (2013).  Leisure Education: A Person-Centered, System-

Directed, Social Policy Perspective.  pp. 103-105. 
 

การศึกษาการใช้เวลาว่างถูกออกแบบมาเพ่ือท าให้เกิดการตระหนักรู้ในตนเอง 
การแสวงหาความรู้ที่เ ก่ียวข้องกับการใช้เวลาว่างและส่งเสริมการพัฒนาทักษะ นอกจากนี  ้
ย ังเป็นการเพิ ่มศ ักยภาพในการก าหนดตนเองในการต ัดสิน ใจของแต ่ละบ ุคคลตาม  
ความต้องการการเป็นอิสระ ความสามารถและการเชื่อมต่อสังคม เมื่อสามารถก าหนด
ตนเองได้ก็จะมีแรงจูงใจในการจัดการกับความท้าทายและประสบการณ์ที่มีความหมาย 
น าไปสู่ความสุขและปลูกฝังความสามารถให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง ดังนัน้  การศึกษาการใช้
เวลาว่างประกอบด้วยองค์ประกอบ 6 ประการ คือ 1) การพัฒนาจริยธรรมที่เอือ้ต่อการเข้า
ร่วมการใ ช้เวลาว ่าง  2) การตระหน ัก รู้ในตนเอง  3) ส ารวจโอกาสเพื ่อการใช้เวลาว่าง   
4) ได้รับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เวลาว่าง  5) ได้รับทักษะจากการเข้าร่วมการใช้เวลาว่าง 
และ 6) จัดการกับความท้าทายในการใช้เวลาว่าง  

แดทติโล  (Dattilo, 2015a, pp. 62-65) ได้อธิบายว ่า  การศ ึกษาการใ ช้  
เวลาว่างถูกออกแบบมาเพ่ือปลูกฝังจริยธรรมในการคิดเชิงบวกและการลิม้รสเพ่ือการมีอิสระ
และความเต ็มใจในการเข้าร่วมกิจกรรมที่น ามาซึ ่งความพึงพอใจและความสน ุกสนาน
เพลิดเพลิน การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เป็นการเพิ่มค ุณค่าและเสริมสร้างชีวิต จริยธรรม  
มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณค่าและหลักการที่สร้างรากฐานส าหรับการด าเนินชีวิต 
จริยธรรมในการคิดเชิงบวกและการลิม้รสเอือ้อ านวยต่อการใช้เวลาว่างและการค้นพบ
กิจกรรมที่น ามาซึ ่งความหมาย ความสน ุกสนานเพลิดเพลิน  การเชื ่อมต ่อทาง สังคม  
ความเป็นอิสระและความสามารถ เป็นการท่ีเรายอมรับว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงและปรับปรุง
รูปแบบของการเข้าร่วมการใช้เวลาวา่ง ยกตวัอย่าง "ฉนัท าสิ่งนีไ้มไ่ด้" เปลี่ยนเป็น "ตอนนีฉ้นัท าไมไ่ด้ 
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แต่ฉันจะเรียนรู้วิธีที่จะท าให้ได้" หรือ "ฉันจะต้องท าให้ได้" เป็นต้น ซึ่งเป็นองค์ประกอบ  
ที่ส าคัญของการศึกษาการใช้ เวลาว่างที่เกี่ยวข้องกับผู้ เ ข้าร่วมที่จะรู้สึกว่าตนเองสามารถ  
มีความสุขและสนุกสนานเพลิดเพลินจากการเข้าร่วมกิจกรรมการใช้เวลาว่าง  

การตระหนักรู้ในตนเองเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่เตรียมการสู่การจัดการ
กับความท้าทายและการแก้ไขปัญหา เพราะหากขาดการตระหนัก รู้ในตนเองท า ให้เกิด
ปัญหาในชีวิต  (Dattilo, 2015b, p. 155) การเพิ่มความรู้สึกของการตระหน ักรู้ในตนเอง
เก่ียวข้องกับการส่งเสริมจริยธรรมในการเข้าร่วมการใช้เวลาว่าง และเก่ียวข้องกับระดับของ
ความเข้าใจในความแตกต่างและความเป็นเอกลกัษณ์ของความคิด ความรู้สึก ค่านิยม และ
พฤติกรรมท่ีเกิดขึน้จากระดับของสมาธิและความตัง้ใจมีใจจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง นอกจากนี ้
ยังมีความสัมพันธ์กับการใช้เวลาว่างและความเข้าใจในวิธีการต่าง  ๆ ท่ีอ านวยความสะดวก
ต่อการเข้าร่วมและท าให้มีประสบการณ์การใช้เวลาว่างเพ่ิมขึน้ ท าให้เกิดการพัฒนาตนเอง
มากขึน้ รู้สึกผ่อนคลายและสนุกสนานกับการใช้เวลาว่าง  

นอกจากนี  ้การศ ึกษาการใช้ เวลาว ่างย ังถ ูกออกแบบมาเพื ่อส ่ง เสริม  
การส ารวจมุมมองต่าง  ๆ ที่ช่วยในการพัฒนาจริยธรรมเพื่อการใช้เวลาว่าง การส ารวจ
เก่ียวข้องกับการตรวจสอบและวิเคราะห์สิ่งท่ีช่วยในการอ านวยความสะดวกและการเรียนรู้ 
การส ารวจท าให้ค้นพบโอกาสต่าง ๆ มากมายและหลากหลายในสถานการณ์ตา่ง ๆ หรือบริบท 
ท่ีเอือ้ต่อประสบการณ์การใช้เวลาว่าง ซึ่งลกัษณะท่ีส าคัญของการส ารวจ คือ ความอยากรู้ 
อยากเห็น เป็นความปรารถนาหรือการจูงใจในการรับรู้ และค้นหาความรู้และประสบการณ์
ใหม่ๆ การส ารวจจึงมีความเกี่ยวข้องกับความอยากรู้ถึงผลลัพธ์ที่เกิดจากการเรียนรู้และ  
การพัฒนาท่ีเกิดขึน้ในขณะท่ีมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน  

การได้ร ับความ รู้และการพ ัฒนาท ักษะเป็นองค ์ประกอบที ่ส าคญั ของ
การศึกษาการใช้เวลาว่าง เป็นความรู้ที่เกิดจากการแสวงหาข้อมูลผ่านประสบการณ์หรือ
การศึกษาท่ีช่วยให้เข้าใจและเรียนรู้ความจริงหรือข้อเท็จจริง ส่วนทักษะเป็นความสามารถ
ในการเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบัติหรือการฝึกฝนจนเกิดความเช่ียวชาญช านาญ หรือเป็น
ความสามารถพิเศษ  การพ ัฒนาความ รู้และท ักษะอย่างต ่อเ นื่องจะเป็นการเพิ่มพ ูน
ความสามารถในการจัดการกับความท้าทายและการมีประสบการณ์ในการใช้เวลาว่างท่ีดี  

ความท้ าท าย เ กี ่ย วข้อ งก ับ สถาน การณ ์ห รือป ระสบการณ ์ที ่ต้อง ใ ช้  
ความตระหน ัก รู้  ความ รู้หรือท ักษะ  และการใช้พล ังงาน เพื ่อ ให้ประสบความส า เร็จ  
การเอาชนะความท้าทายจึงเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง ความท้าทายเป็น
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ประโยชน์ในการเรียนรู้เกี่ยวกับโอกาสที่ท้าทาย ในท านองเดียวกันก็เป็นสิ่งส าคัญที่จะได้
โอกาสในการเข้าร่วมในกิจกรรมและในสถานการณ์ท่ีท้าทาย เป็นประโยชน์ในการเอาชนะ
ความกลัวและพยายามที่จะจัดการกับความท้าทายนัน้  ผลที่ เกิดขึน้จากการจัดการกับ 
ความท้าทาย ท าให้เห็นชัดเจนว่าการออกแบบการศึกษาการใช้เวลาว่างมีคุณค่าในการช่วย
ให้ผู้ เ ข้าร่วมเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง มีความตัง้ใจที่จะท าให้ส าเร็จ บรรลุตามเป้าหมาย  
ท่ีท้าทายและก่อให้เกิดความสุขเพ่ิมขึน้  

ด ังนั น้  องค ์ป ระกอบของการศ ึกษาการใช้ เ วลาว ่าง ที ่ป ระกอบด้วย  
การพัฒนาจริยธรรมท่ีเอือ้ต่อการเข้าร่วมการใช้เวลาว่าง การตระหนักรู้ในตนเอง การส ารวจ
โอกาสเพ่ือการใช้เวลาว่าง การได้รับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เวลาว่าง การได้ รับทักษะ
จากการเข้าร่วมการใ ช้ เวลาว ่าง  และการจ ัดการก ับความท้าทายในการใ ช้ เวลาว ่าง  
ซึ ่ง ถ ูกพ ัฒ น าขึ น้ จ ากห ล ัก ก า รขอ งก ารศ ึกษ ากา รใช้ เ วลาว ่า ง  ส ่ง ผลท า ให้บ ุค ค ล  
เกิดประสบการณ์ในการใช้เวลาว่าง มีความสุขและความเจริญรุ่งเรือง  

 
ภาพประกอบ 10 องค์ประกอบของการศกึษาการใช้เวลาวา่ง 

 
ท่ีมา :  Dattilo, J. (2015a).  Leisure Education Program Planning.  p. 62. 
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เพ่ือเพ่ิมโอกาสของการให้บริการการศึกษาการใช้เวลาว่างอย่างเป็นระบบ 
จ าเป็นต้องพิจารณาถึงกระบวนการหรือวิธีการจัดโปรแกรมอย่างมีโครงสร้าง การส่งมอบและ
การประเมินผลที่เ กี่ย วข้องก ับระบบวิธีการเรียนการสอนและเทคนิคการประมวลผล 
ตลอดจนเนือ้หาหรือข้อม ูลที่จะน าเสนอและทักษะการสอน รวมถึงการพิจารณาเนือ้หา  
ที่สอดคล้องกับว ัฒนธรรมและความสามารถ ซึ ่งปรากฏเป็นภาพในวงกลมด้านนอก  
การตัดสินใจในการเขียนโปรแกรมได้รับอิทธิพลจากระบบทัง้หมดท่ีมีอยู่ บุคคลผู้ ท่ีมีอิทธิพล
ต่อการสนับสนุนและให้ค าแนะน า ได้แก่ สมาชิกในครอบครัว นักวิชาการ ผู้ ให้บ ริการ  
ด้านการใช้เวลาว่าง เพื่อนบ้าน เพ่ือนและผู้ ค้าขาย ลูกศรที่ชี เ้ ข้าไปข้างในส่วนของภาพ 
เ พื ่อสน ับสน ุนความคิด ที ่ว ่า  การออกแบบ เนื อ้ห าและก ระบวนการของการศ ึกษ า  
การใช้ เวลาว่างช่วยให้ผู้ เข้าร่วมได้เรียนรู้ถึงองค์ประกอบของการศึกษาการใช้เวลาว่าง (Dattilo, 
2015b, p. 157) 

 

 
ภาพประกอบ 11 รูปแบบท่ีเป็นระบบของการศกึษาการใช้เวลาวา่ง 

 
ท่ีมา :  Dattilo, J.  (2015a).  Leisure Education Program Planning.  p. 66. 
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1.7 รูปแบบท่ีมีความสมดุลและเป็นระบบของการศึกษาการใช้เวลาว่าง 
การศ ึกษาการใช้เวลาว ่างเป็นกลย ุทธ์อย่างหนึ ่งในการพัฒนาโปรแกรมที ่มี  

ความพิเศษเฉพาะเจาะจง เพ่ือช่วยให้บุคคลมีประสบการณ์การใช้เวลาว่าง มีความสขุและ
ความเจริญรุ่งเรือง ซึ่งจะต้องมีความสมดลุกันเช่นเดียวกับการรักษาความสมดลุในชีวิตท่ีส่งผล
ในด้านบวก แดทติโล (Dattilo, 2015a, pp. 73-88) ได้อธิบายถึงรูปแบบที่มีความสมดลุและ
เป็นระบบของการศึกษาการใช้เวลาว่าง โดยยกตวัอย่างนักปรัชญาโบราณจากวฒันธรรม  
ทางตะวนัออกและตะวนัตกก็ได้สนับสนุนวิธีการรักษาความสมดลุ เห็นได้จากปรัชญาทัง้สอง
มมุมองที ่เน้นความส าคญั ของการบรรลวุิธ ีการที ่สมดลุก ับการศ ึกษ าการใช้ เวลาว ่าง  
ปรัชญาแรกเป็นปรัชญาจีนท่ีกล่าวถึง "หยินและหยาง" ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ท่ีมีความตรง ข้ามกัน
และเติมเต ็มซึ ่งก ันและก ันในจ ักรวาล เช ่นเดียวก ับปรัชญาของ "อริสโตเติล" (Aristotle)  
ท่ีกล่าวถึงการปฏิบัติตามค าสอนทางศีลธรรม จริยธรรม การแสวงหาการมีชีวิตที่มี ความพอดี 
ไม่ขาดและไม่เกิน ก่อให้เกิดความสขุในชีวิต 

"หยินและหยาง" เป็นสญัลกัษณ์รูปหยดน า้ตาสีขาวและสีด าสองเสีย้วอยู่ในวงกลม 
"หยิน" มีรูปเป็นหยดน า้ตาสีด า เป็นสญัลกัษณ์ของความเงียบสงบ ความมืดหรือการพักผ่อน 
และถูกออกแบบมาเพ่ือเป็นสญัลกัษณ์ของความน่ิงและการยังคงอยู่ในจักรวาล ส่วน "หยาง"  
มีรูปเป็นหยดน า้ตาสีขาว เป็นสญัลกัษณ์ของการเคลื่อนไหว แสงสว่างหรือกิจกรรม การรวมกัน
ของหยินและหยางแสดงให้เห็นถึงพลงัท่ีเสริมคู่กันตลอดไปในจักรวาล หยินและหยาง เป็นพลงั
ที่ตรงข้ามกันซึ ่งไม่อาจแยกออกจากกันหรือมีเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งได้  จ ุดวงกลมเล็ก  ๆ  
ในหยดน า้ตาของหยินและหยางเป็นสญัลกัษณ์ที่แสดงถึงจุดเร่ิมต้นและจุดสิน้สดุ จุดวงกลมนี ้
แสดงถึงความเช่ือท่ีว่า หยินและหยาง ประกอบด้วยสดัส่วนซึ่งกันและกันเช่นเดียวกับกลางวนั
และกลางคืน ความเชื่อท่ีเกี่ยวข้องกับแนวคิดนีถู้กน าเสนอในสญัลกัษณ์ของการมีสขุภาพและ
สขุภาวะท่ีดีท่ีเกิดขึน้เมื่อชีวิตมีความสมดลุระหว่าง หยินและหยาง แนวคิดของการด าเนินชีวิต
โดยพลงัของหยินและหยางจะท าให้เกิดผลในทางบวก และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ก ับ
การศึกษาการใช้เวลาว่างที่พบในหลายด้าน ในทุกสถานการณ์หรือประสบการณ์ นอกจากนี  ้
ยังได้เรียนรู้ว่าเป็นส่วนที่มีคณุค่าและเป็นประโยชน์ในการท างานเพ่ือให้เกิดความสมดลุของ
ความตรงกันข้ามกัน 
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ภาพประกอบ 12 หยินและหยาง 

 
ท่ีมา :  Dattilo, J.  (2015a).  Leisure Education Program Planning.  p. 74. 
 

อริสโตเติล (Aristotle) ได้กล่าวถึงการแสวงหาความสขุของชีวิตโดยการปฏิบัติตาม
หลักค าสอนทางศ ีลธรรมจริยธรรมที ่พ ึงปรารถนา ที ่ม ีความพอด ี ไม ่เก ินและไม ่ขาด  
เพราะหากมีมากเกินไปจะส่งผลกับพฤติกรรมที่มีมากเกินความจ าเป็นหรือความเหมาะสม 
ในทางกลบักัน หากขาดหรือมีไม่เพียงพอ ขาดคณุภาพ จะส่งผลในความล้มเหลว ไม่พัฒนา
ความตระหนักรู้ เกิดความบกพร่องในการพัฒนาความรู้และทักษะ ดงันัน้ ความปรารถนา 
ท้าทายเราให้รู้จักใช้ความยับยัง้ชั่งใจและการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมเพ่ือกลายเป็นคนท่ีมีคณุธรรม 
อริสโตเติลจึงได้แนะน าการด าเนินชีวิตให้มีความสมดลุในการปฏิบัต ิตามหลกัค าสอนท่ี  
พ ึงป รารถนาโดยการตรึกตรอง ค ิด ใคร่ค รวญ  พ ิจารณ าอย ่างรอบคอบ ถ ึงแนวทาง 
การแก้ไขปัญหาท่ีมีความซับซ้อนและหลากหลาย การพิจารณาดงักลา่วได้รับการสนับสนุนจาก
การศ ึกษาการใช้เวลาว ่างที่ม ีวตัถ ุประสงค์ในการเพิ ่มโอกาสที่ท าให้ เกิดความสบายใจ  
ความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้เวลาว่าง 

นอกเหนือจากการเรียนรู้จากปรัชญาจีนและกรีกเก่ียวกับวิธีการรักษาความสมดลุ
ของช ีว ิต และกา รเรีย น รู้แล้ว  ย ังม ีอ ีก หนึ ่ง แน วค ิด ที ่แ สด งถ ึงขั ว้ ระห ว ่างสองสิ ่ง ที ่มี  
ความแตกต่างกันอย่างสิน้เชิง เช่นเดียวกับหยินและหยางที่ไม่สามารถมีเพียงสิ่งใดสิ่งหนึ ่ง 
แนวคิดส่วนใหญ่อยู่ที่ใดที่หนึ ่งบนความต่อเนื่องของความคิด ความต่อเนื่องเกี่ยวข้องกับ 
การปราศจากชุดของความคิดหรือเงื่อนไขที่มีผลในการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป  
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จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ ่งที่มีความตรงกันข้ามกัน ดงันัน้ จึงมีแนวคิดของการผสมผสานและ  
ทับซ้อนกันของแนวคิดมากมาย แทนท่ีจะระบุเจาะจงความคิดท่ีเป็นสีขาวหรือสีด าแยกจากกัน 
แต่ใช้วิธีการของเฉดสีเทาหรือเงาของความไม่ช ัดเจนมาใช้ ซึ ่งอาจให้ข้อมลูเชิงลึกที่ส าคญั 
ความคิดเก่ียวกับแนวคิดเหล่านีอ้ยู่บนความต่อเน่ืองอาจมีเหตผุลท่ีสมจริงมากกว่าการสมมติ  

ในบริบทของการเรียนรู้มีบทเรียนมากมายที่สามารถน ามาพัฒนาโดยใช้วิธีการ 
ท่ีสมดลุ ซึ่งแดทติโล (Dattilo) ในฐานะนักการศึกษาการใช้เวลาว่างได้เสนอตวัอย่าง 5 แนวคิด
ท่ีส่งเสริมให้เกิดความสมดลุ ดงันี  ้

1. การแสวงหาความ รู้ เป็นขัน้ ตอนและการแสวงหาความ รู้ ที่มุ ่ง เน้ น  
ในหลักการ 

เ พื ่อ ให้บ รรล ุถ ึงค วามสมด ุล ที ่ เ กี ่ย วข้อ งก ับ ก ารแสวงหาความ รู้  
อย่างใดอย่างหนึ ่ง ระหว่างการพัฒนาเป็นไปตามขัน้ตอนและการแสวงหาความรู้ท่ีมุ่งเน้น 
ในหลกัการ ซึ่งเป็นความท้าทายของนักการศึกษาการใช้เวลาว่างท างานกับผู้ เข้าร่วมเพ่ือระบุถึง
ทกัษะท่ีต้องการเรียนรู้และมีความต้องการเพ่ิมขีดความสามารถในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
และทักษะให้มีศ ักยภาพที่มากขึน้  เ พื่อยกระด ับคุณภาพชีวิต การพัฒนาที่ เ ป็นไปตาม
ขัน้ตอน เกี่ยวข้ องกับช่วงของเวลาและความหลากหลายของทักษะและความสามารถท่ี 
อ านวยความสะดวกในการมีส่วนร่วมในการแสวงหาการใช้เวลาว่าง ส่วนการแสวงหาความรู้  
ท่ีมุ่งเน้นในหลกัการ นักการศึกษาการใช้เวลาว่างจ าเป็นต้องมีผู้ช่วยในการเลือกทกัษะท่ีจะสอน
โดยอิงกับความต้องการและความสามารถของผู้ เข้าร่วมในการออกแบบเพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะหลกัท่ีอ านวยความสะดวกในการเข้าร่วมการใช้เวลาว่างได้อย่างทันทีและต่อเน่ือง ดงันัน้  
จึงต้องมีการผสมผสานกันระหว่างการแสวงหาการพัฒนาท่ีเป็นขัน้ตอนกับการแสวงหาหลกัการ  
โดยพิจารณาถึงประสบการณ์หลกัเพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสให้กบันักการศึกษาการใช้เวลาว่างที่จะ
สามารถให้บริการ อ านวยความสะดวกให้กับผู้ เข้าร่วมได้ท ันทีและต่อเนื่อง  และการรวม 
ความหลากหลายของประสบการณ์จะขยายโอกาสท่ีจะท าให้มีประสบการณ์ท่ีหลากหลายมากขึน้ 
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ภาพประกอบ 13 ความสมดลุระหวา่งการแสวงหาแก่นแท้และองค์ประกอบทัง้หมด 

 
ท่ีมา :  Dattilo, J.  (2015a).  Leisure Education Program Planning.  p. 78. 

  
2. การใช้เวลาว่างแบบเคร่งเครียด (Serious Leisure) และการใช้เวลาว่าง

แบบบังเอิญ (Casual Leisure) 
การใช้เวลาว่างแบบเคร่งเครียดเป็นประสบการณ์ของการใช้เวลาว่าง  

ในการใช้เวลา ทรัพยากร และพลังงานอย่างมุ่งมั่นตัง้ใจ เก่ียวข้องกับการแสวงหากิจกรรมท่ี
สนุกสนานท่ีเป็นรูปธรรม และตอบสนองความต้องการ ความสนใจในความเป็นตวัตนของตนเอง
อย่ าง เป็ น ระบบ  ส่วนการใช้ เวลาว่างแบบบั ง เอิญ  ส่ ง เส ริม ให้ เกิ ดความผ่อนคลาย  
สร้างความสมัพันธ์กับผู้ อ่ืน เก่ียวข้องกับช่วงเวลาทันทีทันใด เป็นรางวลัจากแรงจูงใจภายใน 
ช่วงเวลาในการท ากิจกรรมค ่อนข้างสัน้  ไม่มีรูปแบบ ดังนัน้ นักการศึกษาการใช้เวลาว่าง
จ าเป็นต้องพิจารณาโอกาสและความต้องการของผู้ เข้าร่วมในการส่งเสริมวิธีการท่ีสมดลุระหว่าง
การใช้ เวลาว่างแบบบั งเอิญ  เพ่ื อให้ ผู้ เ ข้ า ร่วม เกิด วิ ธีการคิดและมี ชี วิต ท่ี ผ่อนคลาย  
กับการใช้เวลาว่างแบบเคร่งเครียด ในการมีความมุ่งมั่น พยายามและพัฒนาทักษะให้เกิดผล 
ในเชิงบวก 
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ภาพประกอบ 14 ความสมดลุระหวา่งการใช้เวลาวา่งแบบบงัเอิญและแบบเคร่งเครียด 

 
ท่ีมา :  Dattilo, J.  (2015a).  Leisure Education Program Planning.  p. 80. 
 

3. การให้และการรับ 
การให้และการรับเป็นความสมัพนัธ์ซึ่งกนัและกนั กล่าวคือ เป็นการแลกเปลี่ยน

ร่วมมือกัน มักจะเป็นผลในการพัฒนาความสัมพันธ์ ส่งเสริม สนับสนุนกันในทางบวก  
ในวฒันธรรมท่ีมีความหลากหลายตัง้แตส่มยัเดก็ เราเรียนรู้ท่ีจะรอคอยวนัหยดุหรือเทศกาลตา่ง ๆ 
อย่างใจจดจ่อ เน่ืองจากเราคาดหวังท่ีจะได้รับของขวัญ  ซึ่งของขวัญคือสิ่งท่ี ให้กับผู้ อ่ืน  
โดยความสมัครใจและการมีอิสระในการให้โดยไม่คาดหวังสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นการสะท้อน
ความรู้สึกของผู้ ให้ เช่น คิดถึง ห่วงใย และเมื่อผู้ รับได้รับของขวัญก็จะส่งผลในทางบวกและ
ความรู้สกึท่ีอบอุน่ 

นักการศึกษาการใช้เวลาว่างจึงเปรียบเสมือนกับผู้ ให้ โดยการให้บริการ
กิจกรรมหรือโปรแกรมที่มีคณุค่าและเป็นประโยชน์ โดยพิจารณาว่าผู้ เข้าร่วมโปรแกรมจะต้อง
ไม่เพียงแต่รับ แต่ยังให้การสนับสนุน ท าผลงาน หรือให้กลบัด้วย ในบางครัง้ผู้ เข้าร่วมมีข้อจ ากัด
ทางด้านทรัพยากร เศรษฐกิจ สุขภาพ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการใช้เวลาว่าง นักการศึกษา  
การใช้เวลาว่างจึงต้องพัฒนาระบบการให้บริการท่ีจะช่วยให้ผู้ เข้าร่วมไปถึงเป้าหมาย นั่นคือ 
ประสบการณ์การใช้เวลาว่าง ความสขุและความเจริญรุ่งเรือง ความสมดลุของการศึกษา 
การใช้เวลาว่างที่มีคณุค่าไม่เพียงแต่การพัฒนากลยุทธ์ท่ีออกแบบมาเพ่ือบรรเทาปัญหาและ
อปุสรรค แตย่งัให้โอกาสส าหรับบุคคลท่ีจะได้สมัผสักบัความสมัพันธ์ซึ่งกนัและกนัและให้กลบัคืนสู่
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ชุมชนของพวกเขา ดังนัน้ การบรรลถุึงความสมดลุระหว่างการให้และการรับโดยการพัฒนา  
ท่ีไม่เพียงแต่ตอบสนองความต้องการของผู้ เชี่ ยวชาญเพ่ือช่วยผู้ อ่ืน แต่ยงัให้ผู้ เข้าร่วมมีโอกาส 
ท่ีจะช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั รวมถึงหน่วยงานท่ีเป็นประโยชน์ร่วมกนั 

 
ภาพประกอบ 15 ความสมดลุระหวา่งการให้และการรับท่ีมีผลตอ่ความสมัพนัธ์ซึ่งกนัและกนั 

 
ท่ีมา :  Dattilo, J.  (2015a).  Leisure Education Program Planning.  p. 82. 
 

4. การส ังเกตการอวยพร (Notice Blessings) และการสร้างค าอวยพร 
(Create Blessings) 

ในบางครัง้หากเรามุ่งเน้นแต่สิ่งท่ีท าไม่ได้ สิ่งท่ียากหรืออุปสรรค การให้  
ความสนใจกับสิ่งเหล่านีม้ากเกินไปท าให้ไม่ได้อยู่ในกรอบความคิดท่ีจะไปถึงเป้าหมายของ  
การใช้เวลาว่าง แต่หากมีการพัฒนาทัศนคติท่ีดีก็จะสงัเกตเห็นพรท่ีเรามีอยู่ เช่น การมีสขุภาพดี  
มีสมัพนัธภาพท่ีดี หรือจากสถานการณ์ต่าง ๆ  ประสบการณ์และสิ่งท่ีได้รับจะท าให้เกิดความรู้สึก
เพลิดเพลิน ซาบซึง้ ช่ืนชม และขอบคณุจากประสบการณ์การใช้เวลาวา่ง นอกจากนี ้ยงัคล้ายกับ
ความคิดของความต้องการท่ีจะให้หรือให้การสนับสนนุ ซึ่งเป็นคณุคา่ของการสร้างพรให้กับผู้ อ่ืน 
นั่นคือ การให้ด้วยใจกว้างขวาง เช่น การให้ความปลอดภยัและความมัน่ใจเมื่อมีความกลวั  
การให้เงินเมื ่อมีความยากจนขดัสน การให้อาหารเมื่อมีผู้ หิวโหย การให้ความรักเมื่อรู้สึกเหงา
และโดดเดี่ยว การให้ความสะดวกสบาย และให้ก าลังใจเมื่อมีความสิน้หวังและภาวะซึมเศร้า  
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ดังนัน้ เพ่ือความสมดุล นักการศึกษาการใช้เวลาว่างจะต้องตระหนักถึงผู้ เข้าร่วมในคุณค่า  
ของโปรแกรมกิจกรรม โดยมุง่เน้นทัง้การสงัเกตพรท่ีได้รับและการสร้างพรให้กบัผู้ อ่ืน 

 
ภาพประกอบ 16 การบรรลคุวามสมดลุระหวา่งการสร้างค าอวยพรและการสงัเกตการอวยพร 

 
ท่ีมา :  Dattilo, J.  (2015a).  Leisure Education Program Planning.  p. 84. 

 
5. ประสบการณ์ความเพลิดเพลิน (Pleasurable) และความสนุกสนาน 

(Enjoyable Experiences) 
มนุษย์แสวงหาความสุขของชีวิต ความสขุคือความพึงพอใจท่ีตอบสนอง

ความต้องการ ความปรารถนาทนัทีและหลีกเลี่ยงความเจ็บปวด ประสบการณ์เหลา่นีม้กัเก่ียวข้อง
กับความรู้สึกในเชิงบวกท่ีเกิดจากข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมจากความรู้สึกรวมถึงจากการได้ลิม้รส  
การได้กลิ่น การได้เห็นและการได้ยิน ส่วนความเพลิดเพลินเป็นประสบการณ์ ท่ีได้รับจาก  
ความสนใจของเราในรูปแบบการด าเนินการท่ีมีแรงจูงใจจากภายใน กิจกรรมอาจจะน่าสนใจ  
ในตัวเองอยู่แล้ว แต่เราจะรู้สึกถูกดึงความสนใจเข้าในกิจกรรมนัน้อย่างเพลิดเพลินโดยไม่ได้
ค านึ งถึงระยะเวลาท่ีใช้ไป ความเพลิดเพลินมีความสอดคล้องกับสมาธิ การมีใจจดจ่อ  
ความพยายาม และความรู้สึกของการควบคุมและความสามารถ เป็นกิจกรรมท่ีสนุกสนาน 
เป็นท่ีน่าสนใจอย่างต่อเน่ืองและน ามาซึ่งความรู้สึกในเชิงบวก ความสุขของชีวิตจึงเก่ียวข้อง 
ทัง้ความสขุท่ีได้รับจากความพึงพอใจในทันทีและประสบการณ์ท่ีได้สมัผสักับความเพลิดเพลิน
และการลื ่นไหล ซึ ่งเป็นผลมาจากความสนใจและความมุ ่งมั น่ตัง้ ใจ  ความสมดุลของ
ประสบการณ์ความเพลิดเพลินและความสนุกสนานนีจ้ะช่วยนักการศึกษาการใช้เวลาว่าง  
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ในการท างานกับผู้ เข้าร่วม เพ่ื อให้ผู้ เข้าร่วมได้ รับประสบการณ์ ความสุขในทันที และ  
มีความเพลิดเพลิน มีสมาธิ ใจจดจ่อ มีความพยายามในกิจกรรมท่ีเข้าร่วม 

 

 
ภาพประกอบ 17 ความสมดลุระหวา่งประสบการณ์ความเพลิดเพลินและความสนกุสนาน 

 
ท่ีมา :  Dattilo, J.  (2015a).  Leisure Education Program Planning.  p. 86. 

 
เมื่อเราตรวจสอบตวัเอง ชุมชน ประเทศท่ีเราอาศัยอยู่และโลกรอบตัวเรา  

ท าให้ได้พบตวัอย่างมากมายที่พิจารณาวิธีการที่สมดลุให้กับชีวิตที่น าไปสู่ผลลพัธ์ในเชิงบวก 
นั่นคือ การใช้เวลาวา่ง ความสขุและความเจริญรุ่งเรือง ทัง้มมุมองจากตะวนัออกและตะวนัตกท่ีได้
สนบัสนนุเพ่ือให้บรรลคุวามสมดลุในชีวิตระหวา่งด้านตา่ง ๆ ท่ีสามารถผสมผสานตลอดโปรแกรม
การศึกษาการใช้เวลาว่าง ได้แก่ การพัฒนาทักษะท่ีเป็นแก่นแท้และองค์ประกอบทัง้หมด  
การใช้เวลาวา่งแบบเคร่งเครียดและบงัเอิญ การให้และการรับ การสงัเกตการอวยพรและการสร้าง
ค าอวยพร และการแสวงหาความเพลิดเพลินและความสนุกสนาน  ซึ่งเก่ียวข้องกับฐานของ 
เคร่ืองชั่งท่ีแสดงถึงความสมดลุของรูปแบบของระบบการบริการการศึกษาการใช้เวลาวา่งท่ีเป็น
กระบวนการจากเนื อ้หา ส่วนประกอบ หลักการเพ่ือน าไปสู่ เป้ าประสงค์ของการศึกษา  
การใช้เวลาวา่ง เพ่ือให้เกิดประสบการณ์การใช้เวลาวา่ง ความสขุและความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต 
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ภาพประกอบ 18 รูปแบบท่ีมีความสมดลุและเป็นระบบของการศกึษาการใช้เวลาวา่ง 
 

ท่ีมา :  Dattilo, J.  (2015a).  Leisure Education Program Planning.  p. 88. 
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1.8 กระบวนการการศึกษาการใช้เวลาว่าง 
กระบวนการ (Processing) หมายถึง เคร่ืองมือส าหรับอ านวยความสะดวก  

ให้เกิดการสะท้อนกลบั การพ ูดคยุก ันและการแลกเปลี ่ยนก ันของแต ่ละบ ุคคล ซึ ่งก ็ค ือ  
การเคลื่อนย้ายคนโดยการเร่งในกระบวนการเปลี่ยนแปลง การอ านวยให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
จัดเป็นการสิน้สดุของการศึกษาการใช้เวลาว่าง (Dattilo, 2015a, p. 201) 

ค าว่า “กระบวนการ” ใช้กับการจินตภาพกลุ่มคนท่ีนั่งวงกลมพูดคยุกันเพ่ือให้เกิด
โอกาสสะท้อนการตีค่าและอ้างอิงเกี่ยวกับประสบการณ์ต่าง ๆ กล่าวอีกนัยหนึ่ง กระบวนการ 
หมายถึง 

เทคนิคการอ านวยความสะดวก เช่น หน้าแรกของหนังสือพิมพ์ การสอบถาม
รายละเอียด การให้ผลสะท้อนกลบั 

การออกแบบช่วยการอธิบาย การสะท้อนกลบั การวิเคราะห์ การสื ่อสารถึง
ประสบการณ์ 

การช่วยการถ่ายโอนจากการเรียนรู้ในกิจกรรมอิงประสบการณ์ (Activity based 
Experience) ไปสู่บริบทของชีวิตอ่ืน ๆ เช่น บ้าน ชุมชน โรงเรียน  

ไม่เพียงแต่การเข้าร่วมกิจกรรมทันทีทันใด แต่ยังรวมถึงมมุมองของประสบการณ์  
ท่ีส าคญัไปสู่การกระท า ความคิด (Thoughts) และอนาคต (Future) 

คณุค่าของโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างขึน้อยู่กับการเรียนรู้ ประสบการณ์
ในระหว่างกิจกรรมจะตอบสนองตอ่ผู้ เข้าร่วมในอนาคต ชีใ้ห้เห็นถึงกระบวนการใช้ในสิ่งต่อไปนี ้

1. ช่วยในการตระหนักรู้ถึงประเด็นร่วมของเหตุการณ์หรือประสบการณ์
ทัง้หมด 

2. อ านวยการตระหน ัก รู้หรือส ่ง เสริมการเปลี ่ยนแปลงในขณะที ่เก ิด
ประสบการณ์ 

3. สะท้ อน  วิเค ราะห์ อธิบายห รืออภิป รายถ ึงประสบการณ์หล ัง เก ิด
ประสบการณ์ 

4. เป็นแรงเสริมให้เกิดการรับรู้การเปลี่ยนแปลง 
5. ส่งเสริมให้เกิดบูรณาการชีวิตของผู้ เข้าร่วมเกิดประสบการณ์  

ดงันัน้กระบวนการของการศึกษาการใช้เวลาว่างจึงมีวตัถุประสงค์เพื่อช่วยให้
ผู้ เข้าร่วมได้รับประสบการณ์ท่ีมีความหมาย และถูกออกแบบมาเพ่ือเพ่ิมมมุมองประสบการณ์
ของแต่ละบุคคล รวมทัง้เพ่ิมผลลพัธ์ของกระบวนการการศึกษา อย่างไรก็ตามในบางกรณีท่ี
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ผู้ เข้าร่วมสน ุกสนานเพลิดเพลินก ับกิจกรรม แต ่ไม ่ได้ม ีความเข้าใจในสิ ่งที ่เกี ่ยวข้องก ับ
ประสบการณ์ ดงันัน้กระบวนการจึงเป็นสิ ่งส าคญัที่ผู้ เ ข้าร่วมสะท้อนความคิดและได้รับ
ประโยชน์จากประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นท่ีส าคญัในชีวิตของพวกเขา 

กระบวนการของการศ ึกษาการใช้เวลาว ่างม ีรูปแบบที ่หลากหลาย ได้แก่  
การรวบรวมข้อมลูเบือ้งต้น การสรุปข้อมลู การตอบสนองเพ่ือปรับปรุง และการเปรียบเทียบ  
ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งสามารถอธิบายได้ดงันี ้(Dattilo, 2015a, pp. 204-207) 

1. การรวบรวมข้อมูลเบือ้งต้น เป็นค าที่ใช้ส าหรับการเน้นการเรียนรู้ก่อน  
การท ากิจกรรม ประกอบด้วย การทบทวนการเรียนรู้และสิ่งที่ได้รับจากกิ จกรรมก่อนหน้า 
การทบทวนวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและสิ่งที่สามารถเรียนรู้หรือได้รับจากประสบการณ์ 
สะท้อนแรงจูงใจและความส าคัญของประสบการณ์ คาดการณ์ว่าพฤติกรรมใดจะส่งผลให้
ประสบความส าเร็จ ระบุปัจจัยสิ่งแวดล้อมหรือพฤติกรรมที่จะขัดขวางความส าเร็จและ  
กลยุทธ์เพ่ือหลีกเลี่ยงความท้าทายท่ีอาจเกิดขึน้  

2. การสรุปข้อมูล เป็นกระบวนการของการชีน้ าสะท้อนเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้
หลังจากการท ากิจกรรมน ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงความคิดของผู้ เข้าร่วม  เป็นข้อมูลท่ีได้จาก
การซักถาม การอภิปราย และการวิเคราะห์ประสบการณ์ เพ่ือช่วยให้เกิดประสบการณ์ท่ีมี
ความหมายต่อผู้ เข้าร่วม และเป็นประโยชน์ในการพิจ ารณาการเข้าร่วมโปรแกรมว่า 
เป็นประโยชน์หรือเป็นอุปสรรคต่อผู้ เข้าร่วม  

3. การตอบสนอง โดยทั่วไปมักเกี่ยวข้องกับการประเมินผลการด าเนินงาน 
พร้อมกับการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติด้วยความตัง้ใจ ซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม  
ทัง้ในปัจจุบันและอนาคต การตอบสนองเป็นรูปแบบพืน้ฐานของการสื่อสารกับผู้ เ ข้าร่วม
โปรแกรมในกระบวนการศึกษาการใช้เวลาว่าง ด ังนัน้  การตอบสนองจึงเป็นการอธิบาย  
สื่อความหมายที่เฉพาะเจาะจงอย่างตัง้ใจมากกว่าการประเมินผล น าไปสู่การปรับปรุง
เปลี ่ย น แปลง  เป็น ก า รร้อ งขอม ากกว ่าก ารก าหนด  ในช ่วง เวลา ที ่เหม าะสม  แ ล ะ 
เป็นการตรวจสอบระหว่างผู้ ส่งและผู้ รับ และฐานะของผู้น าจ าเป็นต้องหลีกเลี่ยงการตัดสิน
หรือประเมิน มุ่งเน้นท่ีจุดแข็งของผู้ เข้าร่วม แสดงความคิดเห็นโดยการเสริมพฤติกรรมของ  
แตล่ะบคุคลให้สามารถท าได้ และใช้ค าติชมด้วยความระมัดระวัง  

4. การเปรียบเทียบต่อสิ ่งใดสิ่งหนึ ่ง  เ ป็นการเปรียบเทียบความคิดหรือ
ค าอธิบายว่ามีความคล้ายคลงึหรือแตกต่างกนั การเปรียบเทียบของประสบการณ์นกัการศึกษา
การใช้เวลาว่างจะเน้นการเชื่อมต ่อการเปรียบเทียบระหว่างผู้ เ ข้าร่วมกิจกรรมก ับชีวิต  
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ของพวกเขา โดยการเปรียบเทียบความต้องการของผู้ เข้าร่วม การตีความกรอบแนวคิดหรือ
มุมมองของประสบการณ์ และใช้เทคนิคการซักถามหลังได้รับประสบการณ์เพ่ือเสริมสร้าง
การเปลี่ยนแปลง 

รูปแบบของการการประมวลผลการศ ึกษาการใช้เวลาว ่างที ่ประกอบด้วย  
การรวบรวมข้อมลูเบือ้งต้น การสรุปข้อมลู การตอบสนอง และการเปรียบเทียบต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
นี  ้มีวตัถ ุประสงค์เพื่อขยายการเข้าร่วมกิจกรรมที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ และมีเป้าหมายเพื ่อ  
อ านวยความสะดวกและถ่ายโอนการเรียนรู้จากกิจกรรมไปสู่ประสบการณ์ชีวิต ซึ่งผู้สอนต้องมี
ความพยายาม และการใช้ทักษะ ใช้เทคนิคในการประมวลผลท่ีเหมาะสมภายในประสบการณ์
โปรแกรมเพ่ือเพ่ิมโอกาสและพัฒนาศกัยภาพในการเรียนรู้ 

ดงันัน้ การศึกษาและการฝึกอบรมมีความจ าเป็นในการน าเทคนิคการประมวลผล
มาใช้เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการศึกษาการใช้เวลาว่าง เพื่อเพิ่มผลลพัธ์ในเชิงบวกและ  
เป็นสิ่งส าคญัต่อนักการศึกษาการใช้เวลาว่างในการพัฒนาทักษะความรู้เกี่ยวกับเทคนิค 
การประมวลผล เพ่ือสามารถตอบโจทย์ของความจ าเป็นในการถ่ายโอนการเรียนรู้ นอกจากนี  ้
ยังช ่วยให้ผู้ เข้าร่วมมีชีวิต ที่เปลี ่ยนแปลงไปในทางที่ด ี การประมวลผลที่มีประสิทธิภาพ  
จึงประกอบด้วยความรู้และทักษะท่ีมีความซับซ้อนท่ีเก่ียวข้องกับการประเมินความต้องการและ
ความสามารถของผู้ เข้าร่วม การถนอมดแูลสิ ่งแวดล้อม การใช้ท ักษะการสื ่อสารและ  
การตัง้ค าถามอย่างมีประสิทธิภาพ การให้ผลสะท้อนกลบัและการจัดล าดบักระบวนการให้เกิด
การเรียนรู้มากท่ีสดุและมีการถ่ายโอน 

องค์ประกอบของการศึกษาการใช้เวลาว่างแสดงถึงประเด็นส าคัญของการศึกษา
การใช้เวลาว่าง และเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึน้ จ าเป็นต้องมีการออกแบบ
ประสบการณ์การเรียนรู้ไปสู่ผลของการศึกษาการใช้เวลาว่างโดยผ่านกระบวนการการศึกษา
การใช้เวลาว่าง โดย มนัดี  ้(Mundy, 1998, p. 59) ได้กล่าวถึงรูปแบบกระบวนการศึกษา 
การใช้เวลาว่างเป็นการออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ไปสู่ผลของการศึกษาการใช้เวลาว่าง
ผ่านกระบวนการศึกษาที่เกิดขึน้จากการตระหนักรู้การใช้เวลาว่าง การตระหนักรู้ในตนเอง  
การตดัสินใจ ทักษะการใช้เวลาว่างและการมีปฏิสมัพันธ์ทางสงัคม  

1. การตระหนักรู้การใช้เวลาว่าง (Leisure Awareness) คือ ความสามารถ
ในการจ าแนกถึงความหลากหลายของประสบการณ์การใช้เวลาว่าง รวมถึงความสัมพันธ์
ของการใช้เวลาว่างกับวิถีการด าเนินชีวิตและการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
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2. การต ระหน ัก รู้ในตน เอง  (Self Awareness) คือ  ค วามสามารถใน 
การจ าแนกประสบการณ์การใช้เวลาว่างตามความสนใจ ความพึงพอใจและความคาดหวัง  
ท่ีมีคุณภาพต่อตนเอง และสามารถเลือกประสบการณ์การใช้เวลาว่างท่ีมีคณุค่าให้กับตนเอง  

3. การต ัดสินใจ (Decision Making) คือ ความสามารถในการรวบรวม  
การประย ุกต์ข้อม ูลเกี่ยวก ับการใช้เวลาว่างและประสบการณ์การใช้ เวลาว่าง เพื ่อใ ห้
สอดคล้องกับการตระหนักรู้ในตนเอง  

4. ทักษะการใช้เวลาว่าง (Leisure Skill) คือ ความสามารถในการวางแผน
และสามารถใช้ทักษะพืน้ฐานของการใช้เวลาว่างเพ่ือการพัฒนาทักษะในระดับท่ีสูงขึน้  

5. การมีปฏิส ัมพ ันธ์ทางส ังคม (Social Interaction) คือ ความสามารถ 
ในการจ าแนกและเลือกใช้รูปแบบของการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในการใช้เวลาว่าง เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายของการใช้เวลาว่างและสอดคล้องกับการตระหนักรู้ของตนเอง  
 

 
ภาพประกอบ 19 องค์ประกอบของการศกึษาการใช้เวลาวา่ง 

 
ท่ีมา :  Mundy, J.  (1998).  Leisure Education: Theory and Practice.  p. 59. 
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ภาพประกอบ 20 องค์ประกอบและองค์ประกอบย่อยของการศกึษาการใช้เวลาวา่ง 

 
ท่ีมา :  Mundy, J.  (1998).  Leisure Education: Theory and Practice.  p. 60. 
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องค์ประกอบย่อยในกระบวนการการศึกษาการใช้เวลาว่าง น าเสนอดงัตาราง 2 
ดงันี ้
 
ตาราง 2 ปัจจัยน าเข้า กระบวนการและผลท่ีได้รับขององค์ประกอบย่อยในการศึกษาการใช้เวลา
วา่ง 
 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลท่ีได้รับ 
บคุคลผู้ซึ่ง :  
การฝึกอบรมบคุลากร
ในเร่ืองการศกึษาการใช้
เวลาวา่ง 

การตระหนกัรู้
ในการใช้เวลา
วา่ง  
(Leisure 
Awareness) 

บคุคลผู้ซึ่ง :  
- มีความรู้เก่ียวกบัการใช้เวลาวา่ง 
- สามารถจ าแนกถึงความหลากหลายของ
ประสบการณ์การใช้เวลาวา่ง 
- อธิบายถึงความสมัพนัธ์ของการใช้เวลาวา่งท่ีมตีอ่
ชีวิตตนเอง 
- อธิบายถึงความสมัพนัธ์ของการใช้เวลาวา่งกบัวิถี
การด าเนินชีวิต 
- อธิบายถึงความสมัพนัธ์ของการใช้เวลาวา่งกบั
คณุภาพชีวิต 
- อธิบายถึงความสมัพนัธ์ของการใช้เวลาวา่งกบั
โครงสร้างทางสงัคม 

บคุคลผู้ซึ่ง :  
- มีความรู้ในเร่ืองการ
ใช้เวลาวา่ง 

- สามารถจ าแนกถึง
ความหลากหลาย
ของประสบการณ์
การใช้เวลาวา่ง 

การตระหนกัรู้
ในตนเอง 
(Self  
Awareness) 

บคุคลผู้ซึ่ง :  
- พึงพอใจในการใช้เวลาว่างตามความสนใจของ
ตนเอง 

- มีความสามารถในการท าตามระดับความ
ปรารถนาของตนเอง 

- ระบกุารใช้เวลาวา่งตามความคาดหวงัของตนเอง 
- ระบุองค์ประกอบของประสบการณ์การใช้เวลา
วา่งท่ีมีคณุภาพ 

- เลือกประสบการณ์การใช้เวลาว่างท่ีสอดคล้อง
กบัคณุคา่ของตนเอง 
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ตาราง 2  (ตอ่) 
 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลท่ีได้รับ 
 การตระหนกัรู้

ในตนเอง 
(Self  
Awareness) 

บคุคลผู้ซึ่ง :  
- สามารถแก้ไขปรับปรุงองค์ประกอบของ
ประสบการณ์การใช้เวลาวา่งให้สอดคล้องกบั
ความคาดหวงั ความสนใจ ความสามารถเพ่ิม
มากขึน้ 

บคุคลผู้ซึ่ง :  
- มีความรู้ในเร่ืองการ
ใช้เวลาวา่ง 

- สามารถจ าแนกถึง
ความหลากหลาย
ของประสบการณ์
การใช้เวลาวา่ง 

ทักษ ะการใ ช้
เวลาวา่ง 
(Leisure 
Skills) 

บคุคลผู้ซึ่ง :  
- สามารถวางแผนและด าเนินการในทักษะการใช้
เวลาวา่งและประสบการณ์การใช้เวลาวา่ง 

- สามารถใช้ทักษะพืน้ฐานของการใช้เวลาว่างใน
ประสบการณ์การใช้เวลาวา่งท่ีหลากหลาย 

- ได้รับการพัฒนาทักษะในระดับท่ีสูงขึน้ส าหรับ
ทางเลือกประสบการณ์การใช้เวลาวา่ง 

บคุคลผู้ซึ่ง :  
- มีความรู้ในเร่ืองการ
ใช้เวลาวา่ง 

- สามารถจ าแนกถึง
ความหลากหลาย
ของประสบการณ์
การใช้เวลาวา่ง 

 

การตดัสินใจ 
(Decision 
Making) 

บคุคลผู้ซึ่ง :  
- จ าแนก รวบรวม และประยุกต์ข้อมูลท่ีเก่ียวกับ
การใช้เวลาวา่งและประสบการณ์การใช้เวลาวา่ง 

- จ าแนกทางเลือกและก าหนดการตัดสินใจท่ี
เก่ียวข้องกับการใช้เวลาว่างและประสบการณ์
การใช้เวลาวา่ง 
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ตาราง 2  (ตอ่) 
 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลท่ีได้รับ 
บคุคลผู้ซึ่ง :  
- สามารถใช้ทกัษะ
พืน้ฐานของการใช้
เวลาวา่งใน
ประสบการณ์การใช้
เวลาวา่งท่ี
หลากหลาย 

- สามารถจ าแนก
ความสนใจ ความ
คาดหวงั และ
เป้าหมายในการใช้
เวลาวา่งของตนเอง
ได้ 

 

การตดัสินใจ 
(Decision 
Making) 

บคุคลผู้ซึ่ง :  
- จ าแนกความเป็นไปได้ของผลท่ีเกิดจากการ
เลือกใช้เวลาวา่ง 

- การตัดสินใจท่ีสอดคล้องกับการตระหนักรู้ใน
ตนเอง 

- ประเมินการตดัสินใจการใช้เวลาวา่ง 

บคุคลผู้ซึ่ง :  
- มีความรู้ในเร่ืองการ
ใช้เวลาวา่ง 

- สามารถจ าแนกถึง
ความหลากหลาย
ของประสบการณ์
การใช้เวลาวา่ง 

 

ปฏิสมัพนัธ์ทาง
สงัคม 
(Social 
Interaction) 

บคุคลผู้ซึ่ง :  
- จ าแนกการใช้การส่ือสารแบบท่ีใช้ค าพูดและไม่
ใช้ค าพูดเพ่ือให้บรรลเุป้าหมายของการใช้เวลา
วา่ง 

- จ าแนก เลือก และใช้รูปแบบของการปฏิสมัพันธ์
ทางสังคมในประสบการณ์การใช้เวลาว่างท่ีมี
ความสอดคล้องกบัการตระหนกัรู้ในตนเอง 
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ตาราง 2  (ตอ่) 
 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลท่ีได้รับ 
บคุคลผู้ซึ่ง :  
- สามารถใช้ทกัษะ
พืน้ฐานของการใช้
เวลาวา่งใน
ประสบการณ์การใช้
เวลาวา่งท่ี
หลากหลาย 

- สามารถจ าแนก
ความสนใจ ความ
คาดหวงั และ
เป้าหมายในการใช้
เวลาวา่งของตนเอง
ได้ 

 

  

 
ท่ีมา :  Mundy, J.  (1998).  Leisure Education: Theory and Practice.  pp. 61-68. 
 

กระบวนการของการศ ึกษาการใช้ เวลาว ่างถ ูกออกแบบให้ เหมาะสมก ับ  
แต่ละบุคคลในทุกช่วงวยั อาทิ ระดบัปฐมวยั ระดบัประถมศึกษา ระดบัวยัรุ่น ระดบัผู้ ใหญ่ 
ระดบัผู้ ใหญ่ตอนปลายและวยัเกษียณ มนัดี  ้ (Mundy, 1998, pp. 288-294) จ ึงได้ก าหนด
ขอบเขตและล าดบัชัน้ของการศกึษาการใช้เวลาว่าง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาโปรแกรม
การศึกษาการใช้เวลาว่างให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงวยั ดงันี  ้
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ตาราง 3 ขอบเขตและล าดบัขัน้ของการศกึษาการใช้เวลาวา่ง : ระดบัก่อนอนบุาล 
 

ระดับก่อนอนุบาล 
จุดท่ีเน้น การตระหนักรู้ในกิจกรรมของตนเองและครอบครัว 

การตระหนกัรู้ในตนเอง - เข้าใจบทบาทของตนเองในกิจกรรมของครอบครัว 
- พฒันาความรู้ของตนเองในฐานะปัจเจกชนและสมาชิกของ
กลุม่ 

การตระหนกัรู้การใช้เวลาวา่ง - สามารถระบกิุจกรรมของตนเองได้ 
- สามารถระบกิุจกรรมของสมาชิกในกลุม่ (ครอบครัว โรงเรียน) 

ทศันคต ิ - ยอมรับในกิจกรรมของครอบครัวท่ีมีความหลากหลาย 
- ซาบซึง้ในกิจกรรมของสมาชิกแตล่ะคนในครอบครัว 

การตดัสินใจ - การตระหนกัถึงการตดัสินใจเลือก 
- การตระหนกัในการตดัสินใจของตนเองและผู้ อ่ืน 

ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม - มีการเข้าร่วม การผลดัเปลีย่น และเร่ิมต้นในการแบ่งปัน 
- ระบอุงค์ประกอบท่ีน ามาซึ่งความส าเร็จในการปฏิสมัพนัธ์กบั
ผู้ อ่ืน 

ทกัษะการใช้เวลาวา่ง - การมีสว่นร่วมในประสบการณ์การใช้เวลาวา่งในโปรแกรม 
การใช้เวลาวา่งท่ีหลากหลาย 

- ระบกิุจกรรมการใช้เวลาวา่งเฉพาะเจาะจงและสมัพนัธ์กบั
โปรแกรมการใช้เวลาวา่ง 

 
ท่ีมา :  Mundy, J.  (1998).  Leisure Education: Theory and Practice.  p. 288. 
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ตาราง 4 ขอบเขตและล าดบัขัน้ของการศกึษาการใช้เวลาวา่ง: ระดบัท่ี 1 
 

ระดับท่ี 1 
จุดท่ีเน้น การใช้เวลาว่าง ตัวเลือกการใช้เวลาว่างและประสบการณ์ 

การตระหนกัรู้ในตนเอง - ตระหนกัถึงการใช้เวลาวา่งของแตล่ะบคุคล 
การตระหนกัรู้การใช้เวลาวา่ง - ให้ค าจ ากดัความของการใช้เวลาวา่ง 

ทศันคต ิ - ซาบซึง้ในรูปแบบของความพยายามมมุานะในการใช้เวลาวา่ง 
การตดัสินใจ - ยอมรับในกระบวนการการตดัสินใจท่ีสมัพนัธ์กบั 

การใช้เวลาวา่ง 
ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม - ระบผุลของความเป็นไปได้ท่ีเกิดขึน้ การปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม 

ท่ีหลากหลาย และประสบการณ์ทางพฤติกรรม 
ทกัษะการใช้เวลาวา่ง - พฒันาทกัษะพืน้ฐานและใช้อปุกรณ์ง่าย ๆ ท่ีสมัพนัธ์กบั 

การใช้เวลาวา่งท่ีช่ืนชอบ 

 
ท่ีมา :  Mundy, J.  (1998).  Leisure Education: Theory and Practice.  p. 288. 

 
ตาราง 5 ขอบเขตและล าดบัขัน้ของการศกึษาการใช้เวลาวา่ง: ระดบัอนบุาลถึงชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 
3 
 

ระดับอนุบาลถงึชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 
จุดท่ีเน้น การใช้เวลาว่าง และการตัดสินใจเลือกใช้ และประสบการณ์

การใช้เวลาว่าง 
การตระหนกัรู้ในตนเอง - รับรู้และวิเคราะห์สิทธิและความรับผิดชอบของตนเองใน 

การใช้เวลาวา่ง 
- รู้ถึงขีดความสามารถและข้อจ ากดัของตนเองและในฐานะ
สมาชิกของสงัคม 

การตระหนกัรู้การใช้เวลาวา่ง - ระบกิุจกรรมการใช้เวลาวา่งของตนเองและผู้ อ่ืน 
- ระบตุวัแปรซึ่งขึน้อยู่กบัประสบการณ์การใช้เวลาวา่ง 
- ส ารวจคณุคา่ของการใช้เวลาวา่งท่ีสมัพนัธ์กบัชีวิต 
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ตาราง 5 (ตอ่) 
 

ระดับอนุบาลถงึชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 
จุดท่ีเน้น การใช้เวลาว่าง และการตัดสินใจเลือกใช้ และประสบการณ์

การใช้เวลาว่าง 
ทศันคต ิ - ซาบซึง้ในความแตกตา่งของแตล่ะบคุคลในรูปแบบและ 

การตดัสินใจเลือกการใช้เวลาวา่ง 
- เข้าถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งประสบการณ์การใช้เวลาวา่ง 
ในครอบครัว โรงเรียน และชมุชน 

การตดัสินใจ - รู้ถึงผลลพัธ์ของการตดัสินใจเลือกการใช้เวลาวา่ง 
- ระบทุางเลือกในการตดัสินใจเลือกการใช้เวลาวา่ง 

ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม - ปัจจยัส าคญัของความร่วมมือและการแขง่ขนัและสถานภาพ
ของแตล่ะบคุคล 

ทกัษะการใช้เวลาวา่ง - ส ารวจความหลากหลายของประเภทของประสบการณ์ 
การใช้เวลาวา่ง (คนเดียว เป็นกลุม่) 

- เพ่ิมพนูประสบการณ์การใช้เวลาวา่งและทกัษะในโปรแกรม
และกิจกรรมการใช้เวลาวา่งท่ีไมคุ่้นเคย 

 
ท่ีมา :  Mundy, J.  (1998).  Leisure Education: Theory and Practice.  p. 289. 

 
ตาราง 6 ขอบเขตและล าดบัขัน้ของการศกึษาการใช้เวลาวา่ง: ระดบัท่ี 2 
 

ระดับ 2 
จุดท่ีเน้น  

การตระหนกัรู้ในตนเอง - รู้ถึงคณุคา่ความส าเร็จในเป้าหมายของแตล่ะบคุคล 
การตระหนกัรู้การใช้เวลาวา่ง - ระบปัุจจยัด้านสงัคมและครอบครัวท่ีมีอิทธิพลตอ่ 

การใช้เวลาวา่ง 
ทศันคต ิ - พฒันาความตระหนกัรู้ในประโยชน์ของการใช้เวลาวา่งและ 

มีความส าคญัตอ่ชีวิต 
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ตาราง 6 (ตอ่) 
 

ระดับ 2 
จุดท่ีเน้น  
การตดัสินใจ - ยอมรับในความสามารถของแตล่ะบคุคลท่ีจะปรบัเปลีย่น 

การใช้เวลาวา่งและประสบการณ์การใช้เวลาวา่งของตนเอง 
ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม - วิเคราะห์ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีท าให้ปฏิสมัพนัธ์ของแตล่ะบคุคล 

และของกลุม่ประสบความส าเร็จ 
ทกัษะการใช้เวลาวา่ง - เพ่ิมประสบการณ์การใช้เวลาวา่ง และทกัษะในโปรแกรมและ

กิจกรรมการใช้เวลาวา่งท่ีไมคุ่้นเคย 

 
ท่ีมา :  Mundy, J.  (1998).  Leisure Education: Theory and Practice.  p. 289. 

 
ตาราง 7 ขอบเขตและล าดบัขัน้ของการศกึษาการใช้เวลาวา่ง: ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4-6 
 

ระดับอนุบาลถงึชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 
จุดท่ีเน้น การใช้เวลาว่าง และความต้องการตลอดชีวติ 

การตระหนกัรู้ในตนเอง - รู้ถึงความสามารถของแตล่ะบคุคลในการใช้เวลาวา่งเพ่ือ
ยกระดบัคณุภาพชีวิต 

การตระหนกัรู้การใช้เวลาวา่ง - เข้าใจธรรมชาติของการใช้เวลาวา่งและความจ าเป็นท่ีเกิดขึน้
ส าหรับการส ารวจและการพฒันาอย่างตอ่เน่ือง 

ทศันคต ิ - ซาบซึง้ในความสามารถของแตล่ะบคุคลในการจดัการกบั 
การใช้เวลาวา่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การตดัสินใจ - ประเมินความหลากหลายของผลในการตดัสินใจเลือกวิถีชีวิต
การใช้เวลาวา่งของแตล่ะบคุคลทัง้ในระยะยาวและระยะสัน้ 
และตดัสินใจเลือกใช้เวลาวา่งท่ีสมัพนัธ์กบัวถีิชีวิตและ
สภาพแวดล้อมของบคุคล 

 
ท่ีมา :  Mundy, J.  (1998).  Leisure Education: Theory and Practice.  p. 290. 
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ตาราง 8 ขอบเขตและล าดบัขัน้ของการศกึษาการใช้เวลาวา่ง: ระดบัท่ี 3 
 

ระดับ 3 
จุดท่ีเน้น การเข้าใจตนเอง และการใช้เวลาว่าง 

การตระหนกัรู้ในตนเอง - ตระหนกัถึงคณุคา่ของแตล่ะบคุคล และความสมัพนัธ์ 
ของพวกเขาในการด ารงชีวิต 

การตระหนกัรู้การใช้เวลาวา่ง - เข้าใจววา่คณุคา่มีผลกระทบและผลสะท้อนตอ่การก าหนด
ประสบการณ์การใช้เวลาวา่ง 

ทศันคต ิ - เข้าใจถึงบทบาทและคณุคา่ในชีวิตของแตล่ะบคุคล 
การตดัสินใจ - ความสมัพนัธ์ของระบบคณุคา่สว่นบคุคลตอ่การตดัสนิใจ 

เลือกการใช้เวลาวา่ง 
ทกัษะการใช้เวลาวา่ง - จดัท าแผนท่ีจ าเป็นส าหรับการปรบัเปลีย่นโดยมีพืน้ฐานจาก

การประเมินทกัษะการใช้เวลาวา่งและประสบการณ์ 
การใช้เวลาวา่งของแตล่ะบคุคล 

 
ท่ีมา :  Mundy, J.  (1998).  Leisure Education: Theory and Practice.  p. 291. 

 
ตาราง 9 ขอบเขตและล าดบัขัน้ของการศกึษาการใช้เวลาวา่ง: ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1-3 
 

ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 
จุดท่ีเน้น  

การตระหนกัรู้ในตนเอง - ความเก่ียวข้องกบัจิตส านึกในความต้องการการใช้เวลาวา่ง 
ท่ีเพ่ิมขึน้ของแตล่ะบคุคล 

- ระบเุกณฑ์สว่นบคุคลและความสมัพนัธ์กบัเกณฑ์ของผู้ อ่ืน 
และสงัคมโดยรวม 

การตระหนกัรู้การใช้เวลาวา่ง - เข้าใจธรรมชาติของประสบการณ์การใช้เวลาวา่งของ 
แตล่ะบคุคล 

- พฒันาเกณฑ์ท่ีสมัพนัธ์กบัประสบการณ์การใช้เวลาวา่ง 
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ตาราง 9 (ตอ่) 
 

ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 
จุดท่ีเน้น  
ทศันคต ิ - เข้าใจทศันคติท่ีสมัพนัธ์กบัการใช้เวลาวา่ง 

- ซาบซึง้ในความสามารถของแตล่ะบคุคลในการใช้วิจารณญาณ
และการก าหนดเกณฑ์ 

การตดัสินใจ - การตดัสินใจท่ีสมัพนัธ์กบัเป้าหมายสว่นบคุคล 
- การตดัสินใจท่ีสมัพนัธ์กบัระดบัความสามารถ  
ระดบัความพึงพอใจ และระดบัคณุภาพชีวิตสว่นบคุคล 

ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม - ระบปัุจจยัทางอารมณ์และทางสงัคมท่ีมีผลตอ่รูปแบบ 
การปฏิสมัพนัธ์ 

- ความเป็นไปได้ของผลกระทบในระยะยาวและระยะสัน้ 
ในรูปแบบการปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมของแตล่ะบคุคล 
ในการใช้เวลาวา่ง 

ทกัษะการใช้เวลาวา่ง - จดัท าแผนท่ีจ าเป็นส าหรับการปรบัเปลีย่นโดยมีพืน้ฐานจาก
การประเมินทกัษะการใช้เวลาวา่งและประสบการณ์ 
การใช้เวลาวา่งของแตล่ะบคุคล 

- พฒันาความสามารถในประสบการณ์การใช้เวลาวา่งท่ีช่ืนชอบ 

 
ท่ีมา :  Mundy, J.  (1998).  Leisure Education: Theory and Practice.  p. 291. 
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ตาราง 10 ขอบเขตและล าดบัขัน้ของการศกึษาการใช้เวลาวา่ง : ระดบัท่ี 4 
 

ระดับ 4 
จุดท่ีเน้น การเข้าใจตนเอง และการใช้เวลาว่าง 

การตระหนกัรู้ในตนเอง - วิเคราะห์บทบาทการใช้เวลาวา่งของแตล่ะบคุคลในวิถีชีวิต
ปัจจบุนัและอนาคต 

การตระหนกัรู้การใช้เวลาวา่ง - รับรู้ความสมัพนัธ์ของการใช้เวลาวา่งของแตล่ะบคุคลท่ีมี 
ความตอ่เน่ืองในวงจรชีวิต 

ทศันคต ิ - รับรู้ทศันคติความสามารถและได้รับการพฒันาผา่น
ประสบการณ์การใช้เวลาวา่ง 

การตดัสินใจ - ประยกุตใ์ช้เกณฑ์ท่ีเหมาะสมในการเลือกใช้บริการ 
การใช้เวลาวา่ง 

ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม - จดัท าแผนท่ีจ าเป็นส าหรับการปรบัเปลีย่นโดยมีพืน้ฐานจาก
การประเมินสมรรถนะทางสงัคมของแตล่ะบคุคล 

ทกัษะการใช้เวลาวา่ง - ส ารวจคณุคา่ของประสบการณ์การใช้เวลาวา่งในเชิงลกึ 

 
ท่ีมา :  Mundy, J.  (1998).  Leisure Education: Theory and Practice.  p. 292. 

 
ตาราง 11 ขอบเขตและล าดบัขัน้ของการศกึษาการใช้เวลาวา่ง: ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4-6 
 

ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 
จุดท่ีเน้น การเข้าใจตนเอง และการใช้เวลาว่าง 

การตระหนกัรู้ในตนเอง - รู้ถึงความสามารถของแตล่ะบคุคลในการใช้เวลาวา่งเพ่ือ
ยกระดบัคณุภาพชีวิต 

การตระหนกัรู้การใช้เวลาวา่ง - เข้าใจธรรมชาติของการใช้เวลาวา่งและความจ าเป็นท่ีเกิดขึน้
ส าหรับการส ารวจและการพฒันาอย่างตอ่เน่ือง 

ทศันคต ิ - ซาบซึง้ในความสามารถของแตล่ะบคุคลในการจดัการ 
กบัการใช้เวลาวา่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ตาราง 11 (ตอ่) 
 

ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 
จุดท่ีเน้น การเข้าใจตนเอง และการใช้เวลาว่าง 
การตดัสินใจ - ประเมินความหลากหลายของผลในการตดัสินใจเลือกวิถีชีวิต

การใช้เวลาวา่งของแตล่ะบคุคลทัง้ในระยะยาวและระยะสัน้ 
และตดัสินใจเลือกใช้เวลาวา่งท่ีสมัพนัธ์กบัวถีิชีวิตและ
สภาพแวดล้อมของบคุคล 

ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม  
ทกัษะการใช้เวลาวา่ง  

 
ท่ีมา :  Mundy, J.  (1998).  Leisure Education: Theory and Practice.  p. 292. 
 

ตาราง 12 ขอบเขตและล าดบัขัน้ของการศกึษาการใช้เวลาวา่ง: วยัผู้ใหญ่ตอนต้น 
 

ระดับวยัผู้ใหญ่ตอนต้น 
จุดท่ีเน้น การใช้เวลาว่าง และความต้องการตลอดชีวติ 

การตระหนกัรู้ในตนเอง - ประเมินซ า้การใช้เวลาวา่งของแตล่ะบคุคลท่ีสมัพนัธ์กบัวถีิชีวิต
ท่ีมีการเปลีย่นแปลง 

การตระหนกัรู้การใช้เวลาวา่ง - รู้ความสมัพนัธ์ระหวา่งการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิต สถานการณ์
ชีวิตและความสนใจในการใช้เวลาวา่ง 

ทศันคต ิ - วิเคราะห์และตดัสนิใจในวิถีชีวิตท่ีสมัพนัธ์กบัเป้าหมายและ
ทศันคตกิารใช้เวลาวา่งสว่นบคุคลไปสูค่รอบครัว 

การตดัสินใจ - ได้รับประโยชน์จากความยืดหยุ่นในการเลือกการใช้เวลาวา่ง
สว่นบคุคล 

ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม - ประเมินรูปแบบปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมท่ีสมัพนัธ์กบั 
การเปลี่ยนแปลงของกลุม่ บทบาทและความรับผิดชอบ 
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ตาราง 12 (ตอ่) 
 

ระดับวยัผู้ใหญ่ตอนต้น 
จุดท่ีเน้น การใช้เวลาว่าง และความต้องการตลอดชีวติ 

ทกัษะการใช้เวลาวา่ง - ใช้ทกัษะการใช้เวลาวา่งท่ีมีอยูใ่ห้เป็นประโยชน์และเพ่ิม
ประสบการณ์การใช้เวลาวา่งเพ่ือโอกาสในการสร้าง
ความสมัพนัธ์กบักลุม่ใหม ่

 
ท่ีมา :  Mundy, J.  (1998).  Leisure Education: Theory and Practice.  p. 293. 

 

ตาราง 13 ขอบเขตและล าดบัขัน้ของการศกึษาการใช้เวลาวา่ง: วยัผู้ใหญ่ 
 

ระดับวยัผู้ใหญ่ 
จุดท่ีเน้น การใช้เวลาว่าง และสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงชีวติ 

การตระหนกัรู้ในตนเอง - ปรับการใช้เวลาวา่งให้เหมาะสมกบัการด าเนินชีวิตในปัจจบุนั 
- รู้ถึงความรับผิดชอบและบทบาทในการพฒันาแนวคิด ทศันคติ
การใช้เวลาวา่งในครอบครัว 

การตระหนกัรู้การใช้เวลาวา่ง - ความสมดลุของการใช้เวลาวา่งเป็นสว่นหนึ่งท่ีมคีวามหมาย 
ในชีวิตของบคุคลและครอบครัว 

- ร่วมรับผิดชอบส าหรับการเพ่ิมคณุคา่ของแหลง่ทรัพยากร 
การใช้เวลาวา่งในชมุชน 

ทศันคต ิ - บรูณาการเป้าหมายและทศันคติของการใช้เวลาวา่งสว่นบคุคล
สูค่รอบครัว 

การตดัสินใจ - ตดัสินใจเลือกการใช้เวลาวา่งอย่างมีความหมายส าหรับตนเอง
และครอบครัว 

- ท าการตดัสินใจเก่ียวกบัการเพ่ิมคณุคา่ของแหลง่ทรัพยากร 
การใช้เวลาวา่งในชมุชน 

ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม - เพ่ิมคณุภาพของการปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมในครอบครัว 
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ตาราง 13 (ตอ่) 
 

ระดับวยัผู้ใหญ่ 
จุดท่ีเน้น การใช้เวลาว่าง และสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงชีวติ 

ทกัษะการใช้เวลาวา่ง - น าหน่วยครอบครัวเข้าสูป่ระสบการณ์การใช้เวลาวา่งท่ีมี 
อย่างหลากหลาย 

- พฒันาทกัษะการใช้เวลาวา่งในครอบครัวและพฒันา
ประสบการณ์การใช้เวลาวา่งเพ่ิมจากโรงเรียน 

 
ท่ีมา :  Mundy, J.  (1998).  Leisure Education: Theory and Practice.  p. 293. 

 
ตาราง 14 ขอบเขตและล าดบัขัน้ของการศกึษาการใช้เวลาวา่ง: วยัผู้ใหญ่ตอนปลาย 
 

ระดับวยัผู้ใหญ่ตอนปลาย 
จุดท่ีเน้น การใช้เวลาว่าง และสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงชีวติ 

การตระหนกัรู้ในตนเอง - วิเคราะห์บทบาทของการใช้เวลาวา่งในชีวิตท่ีเก่ียวข้องกบั 
การเตรียมความพร้อมส าหรบัการเกษียณอาย ุ

การตระหนกัรู้การใช้เวลาวา่ง - ส ารวจ ขยายและเพ่ิมพนูพฒันาการใช้เวลาวา่งท่ีสมัพนัธ์กบั
สถานการณ์ท่ีเปลีย่นแปลงชีวิต 

ทศันคต ิ - รู้ถึงบทบาทการใช้เวลาวา่งในชีวิตเมื่อเกษียณอาย ุ
การตดัสินใจ - ใช้กระบวนการตดัสนิใจในการเตรียมตวัส าหรบัรูปแบบ 

การใช้เวลาวา่งแบบใหมแ่ละการเตรียมความพร้อมส าหรบั 
การเกษียณอาย ุ

ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม - ประเมินซ า้รูปแบบการปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมในความสมัพนัธ์
กบัการเปลี่ยนแปลงบทบาทของกลุม่และความรับผดิชอบ 

ทกัษะการใช้เวลาวา่ง - บรูณาการความรู้และทกัษะการใช้เวลาวา่งในการเปลี่ยนแปลง
วิถีชีวิตการใช้เวลาวา่ง 

 
ท่ีมา :  Mundy, J.  (1998).  Leisure Education: Theory and Practice.  p. 294. 
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ตาราง 15 ขอบเขตและล าดบัขัน้ของการศกึษาการใช้เวลาวา่ง: วยัเกษียณ 
 

ระดับวยัเกษียณ 
จุดท่ีเน้น การใช้เวลาว่าง และสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงชีวติ 

การตระหนกัรู้ในตนเอง - ใช้การใช้เวลาวา่งเพ่ือท่ีจะรักษาความรู้สกึของการมีสว่นร่วม
และความพึงพอใจ 

ทศันคต ิ - ปรับวิถีชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลงและการใช้เวลาวา่งมีบทบาทเพ่ิมขึน้ 
การตดัสินใจ - การตดัสินใจเลือกการใช้เวลาวา่งท่ีมีอย่างหลากหลาย 

เพ่ือเสริมสร้างและเพ่ิมคณุคา่ให้กบัตนเอง 
ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม - รักษาและขยายปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมกบับคุคลและกลุม่ 
ทกัษะการใช้เวลาวา่ง - ใช้ทกัษะจากการท างานและการใช้เวลาวา่งเพ่ือเพ่ิมเติม

ประสบการณ์การใช้เวลาวา่งของตนเอง 

 
ท่ีมา :  Mundy, J.  (1998).  Leisure Education: Theory and Practice.  p. 294. 

 
แดทติโล (Dattilo, 2008, pp. 93-115) ได้กล ่าวถึง การศึกษาการใช้เวลาว่าง 

ช่วยให้แต่ละบุคคลเกิดการพัฒนาและเพ่ิมพูนระดบัความรู้ ความสนใจ ทักษะ ความสามารถ 
และพฤต ิกรรมที ่ม ีความส าคญั ต ่อคณุ ภาพชีว ิต  ด งันั น้  จ ึงก าหนดองค ์ประกอบของ 
การศึกษาการใช้เวลาว่างซึ่งรวมอยู่ในรูปแบบของคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์เพ่ือการเตรียมตวั
ในการเข้าร่วมการใช้เวลาว่าง ดงันี  ้

1. ความซาบซึง้ในการใช้เวลาว่าง (Appreciate leisure)  คือ ความสามารถ
ในการเข้าใจ เร่ืองของการใ ช้ เวลาว่าง การพิจารณาถึงผลประโยชน์ของการเข้าร่วม  
การใช้เวลาว่าง การตระหนักถึงความยืดหยุ่นของการใช้เวลาว่างและการจ าแนกบริบท  
ท่ีเอือ้ต่อการใช้เวลาว่าง 

2. การตระหน ัก รู้ของตน เองในการใช้ เวลาว ่าง  (Be aware of self in 
leisure) คือ ความสามารถในการจ าแนกกิจกรรมการใช้เวลาว่างท่ีช่ืนชอบ การสะท้อนให้เห็น
ถึงการเข้าร่วมการใช้ เวลาว่างที่ผ ่านมา การพิจารณาถึงการเข้าร่วมการใ ช้ เวลาว ่าง  
ในปัจจุบัน การมีวิสัยทัศน์ในประสบการณ์การใช้เวลาว่างในอนาคต ความเข้าใจในทักษะ
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ของตนเอง การเห็นถึงค ุณค่าและทัศนคติและสามารถก าหนดระดับของความพึงพอใจ  
ในการใช้เวลาว่าง 

3. การต ัดสินใจของตนเองในการใช้ เวลาว ่าง (Be self-determined in 
leisure) ค ือ การมีความรับผิดชอบในการสร้างทางเลือกและการตดัส ินใจของตนเอง  
ในการเข้าร่วมการใช้เวลาว่างเพ่ือการแสดงออกอย่างเหมาะสม 

4. ปฏิสมัพันธ์ทางสงัคมในระหว่างการใช้เวลาว่าง (Interact socially during 
leisure) คือ ความเข้าใจในการสื่อสารทั ง้แบบที่ใ ช้ค าพ ูดและไม ่ใ ช้ค าพูด  ความเข้าใจ  
ในกฎระเบียบของสังคม ความเข้าใจในบทบาททางสังคมและการพัฒนาด้านสัมพันธภาพ  

5. การใช้ทรัพยากรเพ่ืออ านวยความสะดวกในการใช้เวลาว่าง (Use resources 
facilitating leisure) คือ ความสามารถในการจ าแนกเอกล ักษณ์ของบ ุคคล  การค้นหา  
สิ ่งอ านวยความสะดวก  ความเข้าใจ ในความต้องการม ีส ่วนร่วมในการใ ช้ เวลาว ่าง 
ความสามารถในการเลือกกิจกรรมการใช้เวลาว่างท่ีต้องการให้ตรงกับทักษะของตนเองและ
ความสามารถในการตอบค าถามกับตนเองได้เก่ียวกับการใช้เวลาว่าง  

6. การต ัด ส ิน ใจ เ กี ่ย วก ับ ก า รใ ช้ เ วล าว ่า ง  (Make decisions about 
leisure) คือ ความตระหนัก รู้ในตนเอง ความซาบซึ ง้ในการใช้เวลาว่าง  การพัฒนาการ
ต ัดสิน ใจของตน เองในการใช้ เวลาว ่าง  ความสามารถในการจ าแนก เป ้าหมายของ  
การใช้เวลาว่างและความสามารถในการแก้ไขปัญหา  

7. การค้นหาทักษะของกิจกรรมนันทนาการ (Acquire recreation activity 
skills) คือ การเลือกเข้าร่วมกิจกรรมโดยก าหนดจากความต้องการ ความสนใจ แรงจู งใจ 
และแรงบันดาลใจของแต่ละบุคคล  
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ภาพประกอบ 21 องค์ประกอบของการศกึษาการใช้เวลาวา่งในรูปแบบของ 

คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค ์
 

ท่ี ม า  :  Dattilo, J.  (2008).  Leisure Education Program Planning A Systematic 
Approach.  p. 95. 
 

ขัน้ตอนการศึกษาการใช้เวลาว่างยังช่วยให้นักการศึกษาการใช้เวลาว่างอ านวย 
ความสะดวกโอกาสของการใช้เวลาว่างส าหรับทุกคน ไม่เพียงแต่ให้บริการด้านความรู้ของ  
การใช้เวลาว่างเท่านัน้ แต่ยังให้โอกาสทางการศึกษานอกเหนือจากการพัฒนาทักษะเพ่ือเป็น
กลยุทธ์ที่กระตุ้นให้ผู้ เ ข้าร่วมเกิดการพัฒนาในด้านต่าง  ๆ (Dattilo, 2015a, pp. 119-139) 
ได้แก่ 

1. พัฒนาจริยธรรมในการใช้เวลาว่าง กล่าวคือ เพื่อให้ผู้ เ ข้าร่วมเข้าใจ  
การใช้เวลาว่าง พิจารณาถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมและตระหนักถึงความยืดหยุ่น
ของการใช้เวลาว่าง 

2. การตระหนักรู้ตนเองในการใช้เวลาว่าง เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมเกิดการพัฒนา
และใช้เวลาว่างได้อย่างมีความหมาย ผู้ เข้าร่วมจะต้องตระหนักถึงกิจกรรมท่ีตนเองช่ืนชอบ 
สะท้อนถึงการมีส่วนร่วมในอดีต ตรวจสอบการเข้าร่วมในปัจจุบัน มองถึงประสบการณ์  
ในอนาคต ตรวจสอบถึงทัศนคติ ค่านิยม และก าหนดความพึงพอใจ  
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3. การส ารวจ โอกาสในการใ ช้ เวลาว ่าง  กล ่าวค ือ  โดยน ักการศ ึกษา  
การใช้เวลาว่างช่วยแต่ละบุคคลในการแสวงหาและพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในการเข้าร่วม
กิจกรรมที่เฉพาะเจาะจง และให้ โอกาสของการมีประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม  
ด้วยการกระตุ้นให้ผู้ เข้าร่วมเข้าใจในบริบทของการใช้เวลาว่าง เข้าใจในผู้ เข้าร่วมคนอื่น  ๆ  
ที่เ ป็นทรัพยากรที่มีค ุณค่าในการเข้าร่วมการใช้เวลาว่าง สามารถเลือกสภาพแว ดล้อม 
ให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่เข้าร่วม เข้าใจถึงความต้องการในการเข้าร่วม สามารถเลือกใช้วสัดุ
อปุกรณ์ให้เหมาะสมกบัประเภทของกิจกรรมและสามารถตอบค าถามท่ีเก่ียวกับกิจกรรม 

4. การพัฒนาความรู้และทักษะท่ีเก่ียวกับการเลือกท า กล่าวคือ นักการศึกษา
การใช้เวลาว่างจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมแสดงออกในสิ่งท่ีชอบ มีทางเลือกและเกิดผล  
ที่ดีในสิ่งที ่เลือก เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมสามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง ดังนัน้ จึงจ าเป็นต้องสอน  
ให้ผู้ เข้าร่วมสามารถระบสุิ่งท่ีชอบ มีทางเลือก มีความรับผิดชอบในสิ่งท่ีเลือก มีการฝึกปฏิบัติ 
มีการเข้าร่วม ตัง้ แต ่เ ริ่มต้นจนถึงสิ น้ ส ุด  ม ีความกล้าแสดงออกและมีประสบการณ์
ความสามารถ 

5. การพัฒนาความรู้และทักษะท่ีเก่ียวกับการมีปฏิสมัพันธ์ทางสงัคม  กล่าวคือ  
นกัการศึกษาการใช้เวลาว่างช่วยให้ผู้ เข้าร่วมในการพัฒนาทักษะและความสามารถรวมถึง
อ านวยความสะดวกในการเข้าร่วมในกลุ่มส ังคมและชุมชน และท้าทายให้ผู้ เข้าร่วม  
สร้างความสัมพันธ์ทางสังคมอย่างมีความหมาย ความรู้และทักษะของการมีปฏิส ัมพันธ์  
ทางสังคมเก่ียวข้องกับการเข้าร่วมในกิจกรรมที่ แตกต่างกัน ดงันัน้ การมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม 
จึงมีประโยชน์ต่อการพัฒนาโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างในด้านการสื่อสาร การเข้าใจ
กฎระเบียบทางสังคม การแก้ไขปัญหาในการท างานร่วมกันและการพัฒนาสัมพันธภาพที่ดี
ต่อกัน 

6. การพัฒนาความรู้และทักษะท่ีเก่ียวกับการตัดสินใจใ ช้เวลาว่าง กล่าวคือ 
การตัดสินใจเก่ียวข้องกับความสามารถในการตัดสินใจเลือกและควบคุมตัวเลือกนัน้ ซึ่งมีผล
ต ่อชีว ิตป ระจ าว ัน เพื ่อ ได้ ร ับประสบการณ ์การใ ช้ เวลาว ่างที ่ม ีความหมายและได้ ร ับ  
ความสนุกสนาน การตัดสินใจท่ีเหมาะสมเป็นส่วนส าคัญของการศึกษาการใช้เวลาว่างและ
เป็นประโยชน์ต ่อผู้ เข้ าร่วมในการเพิ ่มป ระสิทธิภาพของการต ัดสิน ใจ ที่รวด เร็วและ  
มีประสิทธิภาพ โดยนักการศึกษาการใช้เวลาว่างจะต้องส่งเสริมให้ผู้ เ ข้าร่วมรู้ถึงคุณค่า  
ในการตัดสินใจตามเป้าหมายท่ีได้ตัง้ไว้และสามารถแก้ไขปัญหาได้  
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7. การพัฒนาความรู้และทักษะที่เกี่ยวกับกิจกรรมนันทนาการ กล่าวคือ  
สิ่งส าคัญของโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างคือการพัฒนาความสามารถของผู้ เ ข้าร่วม
ในการเลือกและประสบความส าเร็จในการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการท่ีหลากหลายและ  
ได้สัมผัสถึงความเพลิดเพลินและความพึงพอใจ การเลือกกิจกรรมนันทนาการท่ีเหมาะสม  
จึง เป็น ล ักษณะส าค ัญ ของการเข้า ร่วม  เพื ่อ ให้ ได้ ร ับประสบการณ ์ก ารใช้ เวลาว ่าง  
ที ่ม ีค วามหมาย  ความสามารถของแต ่ล ะบ ุคคล ในการพ ัฒ นาความ รู้และท ักษ ะ  
มีความสัมพันธ์กับกิจกรรมนันทนาการ ดังนัน้ นักการศึกษาการใช้เวลาว่างจึงต้องท างานกับ
ผู้ เข้าร่วมในการเลือกและพัฒนาทักษะนันทนาการท่ีมีศักยภาพมากท่ีสุดตามความต้องการ 
ความสนใจ แรงจูงใจ แรงบันดาลใจและตรวจสอบการเลือกทักษะกิจกรรมนันทนาการ 
เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมเกิดความเพลิดเพลินและพึงพอใจ  

8. การจัดการก ับความท้าทายในการใช้ เวลาว ่าง  กล่าวคือ การบรรลุ
ความส าเร็จในการเข้าร่วมการใช้เวลาว่าง คือ การท างานเพ่ือพัฒนาความรู้และความเข้าใจ
ในความสามารถและทักษะและวิธีในการประเมินทักษะเหล่านัน้ให้ตรงกับความต้องการ
ของกิจกรรมท่ีเฉพาะเจาะจง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความสามารถและรับรู้ในทักษะ
ที่มีอยู ่ รวมถึงความเข้าใจและยอมรับในข้อจ าก ัดของตนเองในการเข้าร่วมกิจกรรม
นันทนาการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดหว ัง ความล้มเหลวในการเข้าร่วมกิจกรรม  
ท่ีเกินความสามารถของตนเอง 

ดงันัน้ ขัน้ตอนของการศึกษาการใช้เวลาว่างช่วยในการพัฒนาความรู้และทักษะ
เพื่อเป็นกลยุทธ์ที่กระตุ้นให้ผู้ เข้าร่วมเกิดการพัฒนาจริยธรรมในการใช้เวลาว่าง ตระหนักรู้  
ในตนเองระหว่างการใช้เวลาว่าง ส ารวจโอกาสในการใช้เวลาว่าง ได้รับความรู้และทักษะ  
ท่ีเก่ียวกับการเลือกท า การตดัสินใจ การมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม การพฒันากิจกรรมนนัทนาการและ
การจัดการกับความท้าทายในการใช้เวลาว่าง ดงันัน้น ักการศ ึกษาการใช้เวลาว ่างจึงต้อง  
ให้ความรู้และส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ เข้าร่วมพิจารณาถึงองค์ประกอบในด้านต่าง  ๆ เพ่ือไปถึง
เป้าหมายของการศึกษาการใช้เวลาว่างจากการเข้าร่วมกิจกรรมการใช้เวลาว่าง  
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ภาพประกอบ 22 ลกัษณะท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษาการใช้เวลาวา่ง 

 
ท่ีมา :  Dattilo, J.  (2015a).  Leisure Education Program Planning.  p. 121. 
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นอกจากนี ้สวุิมล ตัง้สจัจพจน์ (2550, น. 5) ได้กล่าวถึง ความหมายของปัจจัย
น าเข้าและผลท่ีได้รับของกระบวนการการศึกษาการใช้เวลาว่าง ดงัภาพประกอบ  23 
 

 
ภาพประกอบ 23 ความหมายของปัจจยัน าเข้าและผลท่ีได้รับของ 

กระบวนการการศกึษาการใช้เวลาวา่ง 
 

ท่ีมา :  สุวิมล ตัง้สัจจพจน์.  (2550).  วิชาการศึกษาการใช้เวลาว่างและการพัฒนา
โปรแกรมนนัทนาการ.  (เอกสารประกอบการสอน).  น. 5. 
 

การน าการศึกษาการใช้เวลาว่างไปใช้ ต้องค านึงถึงปัจจัยทางวฒันธรรมและ
บริบทที ่อยู ่รอบตวัเรา ได้แก ่ 1) การตรวจสอบความล าเอ ียง  2) เรียน รู้เกี ่ยวก ับช ุมชน  
3) ใช้ภาษาที่มีการรับ รู้  4) คิดถึงครอบครัว  และ 5) เน้นที่แต่ละบ ุคคล โดยน ักการศ ึกษา 
การใช้เวลาว่างต้องมีความเข้าใจถึงภมูิหลงัทางวฒันธรรมและชาติพันธุ์ของผู้ เข้าร่วมที่มี  
ความแตกต่างกัน รวมถึงการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมลูของอิทธิพลท่ีหลากหลายทางวฒันธรรม
ท่ีมีความส าคัญต่ออนาคตของการศึกษาการใช้เวลาว่าง นอกจากนี ้ย ังต้องมีความเข้าใจ  
ในความแตกต่างของแต่ละบุคคลและใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการบูรณาการกับการท างานในสงัคม
ท่ีมีความหลากหลายเพ่ือให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความท้าทาย  
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ภาพประกอบ 24 การพฒันาความซาบซึง้ถึงความหลากหลาย 
กบัคนท่ีจะเข้าร่วมโปรแกรมการศกึษาการใช้เวลาวา่ง 

 
ท่ีมา :  Dattilo, J.  (2015a).  Leisure Education Program Planning.  p. 155. 

 
1.9 การจัดโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่าง 

การจ ัดโปรแกรมการศ ึกษาการใช้ เวลาว ่าง  ม ีเป ้าหมาย เพื ่อ ให้ผู้ เข้าร ่วม 
ใ น โป ร แ ก รม ได ้ม ีป ร ะส บ ก ารณ์ ก า รใ ช้ เวล าว่ า ง ท่ี ดี  (Rossman & Edginton, 1989)  
ในการจัดโปรแกรมให้ประสบผลส าเร็จนัน้  จะต้องเข้าใจถึงค านิยามของโปรแกรมที่หมายถึง
โอกาสที่ได้รับการออกแบบเพื่อประสบการณ์การใช้เวลาว่าง ที่จะเกิดขึน้ โดยโปรแกรมนัน้ 
มีความยืดหยุ ่น  สามารถอธิบายถึงความหลากหลายของการด าเนินงานต ่าง  ๆ รวมถึง 
กิจกรรมต ่าง  ๆ  ก ิจกรรมพิเศษ  หรือบริการที ่ด า เน ินการโดยองค ์ก รที ่ให้บริการด้าน  
การใช้เวลาว่าง และเข้าใจถึงการเขียนโปรแกรมที่ม ีการออกแบบ การจ ัด เตรียมและ  
การส่งมอบโอกาสในการใช้เวลาว่าง  โดยสอดแทรกการมีปฏิสมัพันธ์ทางสงัคม รวมถึง 
การบริหารจัดการกิจกรรม ล าดบัขัน้ตอนของการจัดโปรแกรม  และการสร้างสภาพแวดล้อม 
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ที่สามารถท าให้ผู้ เข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรมการศึกษาการใช้เวลาว่างได้รับประสบการณ์ที่ดี 
จากการใช้เวลาว่างตามท่ีพึงประสงค์ (Rossman & Schlatter, 2015, pp. 5-6) 

ในการจัดกิจกรรมการใช้เวลาว่าง จ าเป็นต้องมีกระบวนการในการจัดโปรแกรม
กิจกรรม เพ่ือให้ เกิดประสิทธิภาพและเหมาะสม ตรงความต้องการของผู้ เข้าร่วมกิจกรรม  
โดยใช้หลักการ “APIE” ซึ่งเป็นกระบวนการทางนันทนาการบ าบัด ประกอบด้วย การประเมิน 
(Assessment) การวางแผน (Planning) การน าไปใช้ (Implementation) และการประเมินผล 
(Evaluation) หรือหลกัการ “4Ds” ได้แก่ การค้นพบ (Discover) การวาดฝันหรือการออกแบบ 
(Dream / Design) การน าไปใช้  (Deliver) และการพิจารณา (Deliberate) (Anderson & 
Heyne, 2012, pp. 352-356) 

1. การประเมิน (Assessment) 
การประเมินมีความเก่ียวข้อง 2 ด้าน คือ 1) ประเมินผู้ เข้าร่วมกิจกรรม  

จะใช้วิธีการสมัภาษณ์ การสงัเกต และแบบสอบถามผู้ เข้าร่วมในด้านความสนใจ ความต้องการ 
ความสามารถ เป้าหมายและกิจกรรมการใช้เวลาว่างท่ีช่ืนชอบ และ 2) ประเมินด้านสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งสามารถท าได้ผ่านการประเมินด้านระบบนิเวศ ข้อมูลจะมีความจ าเป็นเพ่ือน ามาวิเคราะห์ 
และมีความจ าเป็นส าหรับขัน้ตอนการวางแผนเพ่ือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของผู้ เข้าร่วม  
รวมถึงการคมนาคมและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง  ๆ ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ ท่ีได้จากขัน้ตอน 
การประเมินนี จ้ะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน การจัดท าเอกสารและการประเมินผล
ความก้าวหน้าของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย 

2.การวางแผน (Planning) 
กระบวนการวางแผนเป็นการเตรียมการ เป็นการน าข้อมลูจากการประเมิน

มาก าหนดเป็นรูปแบบหรือเป็นการสร้างแบบจ าลองการท างานท่ีจ าเป็น หรือการสร้างแบบ
โปรแกรมให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีการปรึกษาหารือ 
กบัผู้ เช่ียวชาญพิเศษในกิจกรรมการใช้เวลาวา่ง 

3. การน าไปใช้ (Implementation) 
เมื่อจัดท าโปรแกรมและน าโปรแกรมไปใช้ ควรมีการตรวจสอบอย่างละเอียด

รอบคอบเพ่ือให้แน่ใจว่าทุกคนท่ีเก่ียวข้องหรือเข้าร่วมในโปรแกรมจะได้รับประโยชน์ จาก 
การเข้าร่วม 
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4. การประเมินผล (Evaluation) 
การประเมินผลเกิดขึน้จากการน าโปรแกรมไปด าเนินการและบันทึกผล 

เพ่ือน าข้อมลูมาดดัแปลง ปรับปรุง ตรวจสอบความคืบหน้าของผู้เข้าร่วมโปรแกรม เพ่ือบรรลตุาม
เป้าหมายและวตัถุประสงค์ นอกจากนี ้ยังต้องค านึงถึงองค์ประกอบส าคัญ 5 ประการ (5Ps)  
ในการวางแผนการประเมินผล (Henderson & Bialeschki, 2002, p. 53) ดงันี ้

 1) ผู้ เ ข้ าร่วมกิจก รรม  (Participants)  ประกอบด้ วย  แรงจ ูง ใจ 
ความพึงพอใจ  การเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ ทักษะความสามารถ และทัศนคติ การปรับตัว  
ในสถานการณ์ตา่ง ๆ รวมถึงวิธีการโต้ตอบของแตล่ะบคุคล 

 2) โปรแกรม (Program) ประกอบด้วย ผู้น าท่ีมีประสิทธิภาพ การสง่เสริม
พัฒนาโปรแกรม ผู้ เข้าร่วมได้เรียนรู้อะไรจากการเข้าร่วมโปรแกรม และการบริหารจัดการกับ  
ความเสี่ยง 

 3) สถานท่ี (Place) ประกอบด้วย ความปลอดภยัของสถานท่ีจดักิจกรรม 
การวางแผนแมบ่ท และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเพียงพอ 

 4) นโยบาย การบริหารงาน (Polices / Administration) ประกอบด้วย 
การจดัท างบประมาณ การวิเคราะห์ต้นทนุ คา่ใช้จ่ายและผลก าไร การให้บริการอย่างเท่าเทียมกนั 

 5) บุ คลากร (Personnel) ประกอบ ด้ วย  ป ระ เมิ นป ระสิ ท ธิภาพ 
ในการท างาน ประเมินความต้องการในการฝึกอบรม การให้ข้อเสนอแนะปรับปรุง 
 

 
ภาพประกอบ 25 กระบวนการสร้างโปรแกรม “APIE” 

 
ท่ีมา :  สวิุมล ตัง้สจัจพจน์.  (2553).  นนัทนาการและการใช้เวลาว่าง.  น. 156. 
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นอกจากนี  ้การจ ัดโปรแกรมโดยทั ่วไปจะต้องค านึงถึงองค์ประกอบที่ส าคญั  
6 ประการ (Six Key Elements) ซึ่งเป็นหลกัการของ กอฟฟ์แมน และ เดนซิน (Goffman; & 
Denzin) ซึ่งได้รับการพัฒนาใหม่เพ่ืออธิบายถึงบทบาทในการออกแบบโปรแกรมให้ชัดเจนและ
เหมาะสมมากขึ น้  (Rossman & Schlatter, 2015, pp. 41-52) ซึ ่งองค ์ป ระกอบ ที ่ส าคญั  
6 ประการดงักล่าว ประกอบด้วย 

1. การมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลท่ีเข้าร่วมโปรแกรม ( Interacting People) 
การใช้ เวลาว ่างค ือประสบการณ ์ของมน ุษย์ที ่ถ ูกส ร้างขึ น้ โดยการ  

มีปฏิสมัพันธ์กับบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกันทางสงัคม ดงันัน้ การเขียนโปรแกรมให้มี
ประสิทธิภาพ จะต้องค านึงถึงลกัษณะเฉพาะของบุคคล เพราะเป็นหนึ่งในองค์ประกอบท่ีส าคญั
ของการออกแบบและการเขียนโปรแกรม จึงจ าเป็นต้องมีการตรวจสอบหรือคาดการณ์ไว้ลว่งหน้า
วา่บคุคลท่ีเข้าร่วมโปรแกรมคือใคร และอะไรคือสิ่งท่ีต้องการแสวงหาผลประโยชน์จากการเข้าร่วม
โปรแกรม นอกจากนี ้ต้องมีความเข้าใจถึงพัฒนาการในแต่ละช่วงวัย ทัง้ทางด้านกายภาพ 
สังคม การพัฒนาบุคคล และทางจิตวิทยา เพ่ือท าความเข้าใจในเพศ อายุ ระดบัทักษะ และ
ข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องของผู้ เข้าร่วมโปรแกรม ช่วยให้ผู้ เข้าร่วมโปรแกรมได้รับประโยชน์และ
ตอบสนองต่อความต้องการในการเข้าร่วมโปรแกรม ดงันัน้  บุคคลท่ีเข้าร่วมในโปรแกรมจึงเป็น
กุญแจส าคัญ ในการออกแบบโปรแกรมเพ่ือตอบสนองความต้องการของแต่ละบุคคล  
และเพ่ือช่วยให้การออกแบบโปรแกรมประสบผลส าเร็จ จ าเป็นต้องมีการวางแผน คาดการณ์  
และจดัเตรียมโปรแกรมให้มีความเหมาะสมตรงกบัความต้องการของผู้เข้าร่วมโปรแกรม 

2. สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (The Physical Setting) 
สภาพแวดล้อมทางกายภายหมายรวมถึงสถานท่ี ต าแหน่งและท่ีตัง้ของ 

การจัดโปรแกรม และรวมถึงองค์ประกอบทางประสาทสัมผัส ได้แก่ การมองเห็น การได้ยิน  
การได้กลิ่น การสมัผสั และการได้ลิม้รส นอกจากนี ้ยังมีสิ่งท่ีต้องพิจารณาเก่ียวสภาพแวดล้อม 
ทางกายภาพ 3 ประการ ได้แก่  1) เอกลักษณ์ เฉพาะของสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  
2) ขอบเขต ข้อจ ากดัของสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และ 3) สภาพแวดล้อมทางกายภาพสามารถ
ตกแต่ง การปรับแสงสว่าง และสามารถเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอ่ืน ๆ ได้ ดังนัน้ ผู้ ออกแบบ
โปรแกรมจะต้องประเมินองค์ประกอบในด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ โดยพิจารณาถึง
ลักษณะเฉพาะ ข้อจ ากัดและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางกายภาพ รวมถึงการรู้  
ถึงผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้จากองค์ประกอบทางประสาทสมัผสัในกิจกรรมท่ีเข้าร่วม 
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3. วัสดุอุปกรณ์การใช้เวลาว่าง (Leisure Objects) 
วสัดุอุปกรณ์การใช้เวลาว่าง ประกอบด้วย 1) วัสดุอุปกรณ์ทางกายภาพ 

(Physical objects) 2) วสัดอุปุกรณ์ทางสงัคม (Social objects) คือ การมีปฏิสมัพันธ์โต้ตอบ
กับคนอื่น และ 3) วสัดอุปุกรณ์ทางสญัลกัษณ์ (Symbolic objects) คือ สญัลกัษณ์ ความรู้สึกท่ี
เฉพาะเจาะจง หรืออารมณ์ท่ีมีอิทธิพลต่อการมีปฏิสมัพันธ์โต้ตอบกับคนอ่ืน ผู้ออกแบบโปรแกรม
จ าเป็นต้องค านึงถึงวสัดอุปุกรณ์ต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการจัดโปรแกรมกิจกรรมให้มีเพียงพอ 
ตอ่ผู้ เข้าร่วมโปรแกรม 

4. โครงสร้าง (Structure) 
ทุกโปรแกรมการใช้เวลาว่างจ าเป็นต้องมีการก าหนดโครงสร้างและ 

มีการก าหนดกฎระเบียบและรูปแบบของโปรแกรม เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมโปรแกรมมีปฏิสัมพันธ์กัน 
โครงสร้างท่ีใช้ในการจัดโปรแกรมเป็นหนึ่งในกลไกท่ีส าคัญท่ีผู้ออกแบบโปรแกรมต้องค านึงถึง 
โดยรวมถึงกฎหมาย กฎระเบียบท่ีหน่วยงานได้ก าหนด กฎเกณฑ์ข้อก าหนดของเกมซึ่งมีผล 
ตอ่การก าหนดทิศทางในการออกแบบโปรแกรม และการก าหนดกฎระเบียบ กฎเกณฑ์ตา่ง ๆ นัน้
จะต้องไมเ่คร่งครัดหรือถกูควบคมุมากจนผู้เข้าร่วมโปรแกรมรู้สกึไมม่ีอิสระในการเข้าร่วมโปรแกรม 
โดยมีรูปแบบโครงสร้างพืน้ฐานในการจัดกิจกรรม ดงันี ้1) คลินิก การฝึกอบรมและการเรียน
กา รศ ึกษ า  2) ก ารแข ่งข นั  3) กิ จกรรม ในส โมสร 4) การแสดง กิ จก รรม พิ เศษ  และ  
5) สิ่งอ านวยความสะดวก ผู้ สร้างโปรแกรมจ าเป็นต้องจัดให้มีโครงสร้างเพียงพอเพ่ือให้  
การจัดโปรแกรมกิจกรรมเป็นไปตามวตัถุประสงค์ และมีปฏิสมัพันธ์ในกิจกรรม และจ าเป็นต้อง
ค านึงถึงระดับความต้องการ ความพึงพอใจ อิสระของผู้ เข้าร่วมโปรแกรมและส่งผลต่อ
ประสบการณ์การใช้เวลาวา่งของผู้เข้าร่วมโปรแกรม 

5. ความสัมพันธ์ (Relationship) 
ผู้ เข้าร่วมโปรแกรมอาจจะมีความสมัพันธ์จากการใช้เวลาว่างกับครอบครัว

และเพ่ือนมาก่อน ดงันัน้  การเข้าร่วมโปรแกรมการใช้เวลาว่างจะท าให้ผู้ เข้าร่วมโปรแกรม  
มีสมัพันธภาพที่ดีต่อกันมากขึน้ ในการออกแบบโปรแกรมจ าเป็นต้องตรวจสอบประวัติของ
ผู้ เข้าร่วมโปรแกรมว่ามีความสัมพันธ์กันมาก่อนหรือไม่  และมีความสัมพันธ์ในรูปแบบใด  
เพ่ือการก าหนดโปรแกรมกิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้ เข้าร่วมโปรแกรม แต่หากผู้ เข้าร่วมโปรแกรม 
ไม่มีความสัมพันธ์กันมาก่อน ผู้ ออกแบบโปรแกรมจ าเป็นต้องค านึงถึงกิจกรรมท่ีจะพัฒนา
ความสัมพัน ธ์ของผู้ เ ข้ า ร่วมโป รแกรม  เช่ น  กิจกรรมละลายพฤติก รรม  กลุ่มสัมพัน ธ์  
กิจกรรมนนัทนาการทางสงัคม เป็นต้น 
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6. การเคลื่อนไหว (Animation) 
ในการจัดท าโปรแกรมจ าเป็นต้องมีกิจกรรมท่ีท าให้ผู้ เข้าร่วมโปรแกรม  

มีการเคลื่อน ไหวในลักษณะท่ี เป็นธรรมชาติ  ซึ่ งสามารถท าได้หลายวิธี ท่ีแตกต่างกัน  
ออกแบบโครงสร้างและทิศทางของการเคลื่อนไหวให้มีความเหมาะสม  ผู้ออกแบบโปรแกรม 
ต้องค านึงถึงกิจกรรมการเคลื่อนไหวท่ีท าให้ผู้ เข้าร่วมโปรแกรมเกิดการเรียนรู้เก่ียวกบัขัน้ตอนและ
ระยะเวลาในการเคลื่อนไหวของแต่ละบ ุคคล รวมถึงการมีปฏิสมัพันธ์ก ันระหว่างผู้ เ ข้าร่วม
โปรแกรมเพ่ือให้เกิดประสบการณ์การใช้เวลาวา่งท่ีดี โดยวีเวอร์ (Weaver, 2007) ได้เสนอขัน้ตอน
ที่จะด ึงดดูใจและท าให้ผู้ เข้าร่วมโปรแกรมได้รับประสบการณ์และความทรงจ าที ่ด ีจาก  
การเข้าร่วมโปรแกรม ได้แก่ การเชิญชวน การต้อนรับ การก าหนดเป้าหมาย การอ านวย  
ความสะดวก การสื่อสาร ความรู้สึกต่อการสัมผัส การใช้วิจารณญาณคิดตัดสินและการสรุป 
นอกจากนี  ้การจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวนัน้อาจจะไม่จ าเป็นต้องเป็นกิจกรรมท่ีมีผู้ น า 
แบบเผชิญหน้า (Face-to-face) เท่านัน้ แต่อาจเป็นกิจกรรมท่ีไม่จ าเป็นต้องมีผู้น าโดยการใช้
อปุกรณ์ หรือสญัลกัษณ์ในการอธิบายกิจกรรมก็สามารถท าให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมีการเคลื่อนไหว
ได้เช่นกนั 

องค์ประกอบ 6 ประการของการออกแบบจ ัดโปรแกรมนี  ้ถือได้ว ่าเป็น
องค์ประกอบท่ีมีความส าคัญ ซึ่งหากองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลง  
ก็จะส ่งผลท า ใ ห้ โปรแกรมที ่ถ ูกออกแบบ เปลี ่ยนแปลงไปด้วย  ผู้ ออกแบบโป รแกรม  
จึงจ าเป็นต้องมีความรู้และข้อมูลเพ่ือพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบ
โปรแกรมโดยใช้องค์ประกอบ 6 ประการ ได้แก่ การมีปฏิสมัพันธ์กับบุคคลท่ีเข้าร่วมโปรแกรม 
(Interacting People) สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (The Physical Setting)  ว ัสด ุอ ุปกรณ์
การใช้เวลาว่าง (Leisure Objects)  โครงสร้าง (Structure) ความสัมพันธ์ (Relationship) 
และการเคลื่อนไหว (Animation) เพ่ือให้โปรแกรมท่ีถูกออกแบบขึน้มานัน้มีความเหมาะสม
ตรงกับความต้องการของผู้ เ ข้าร่วม มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ  
การจัดโปรแกรม และท าให้ผู้ เ ข้าร่วมโปรแกรมเกิดความสนุกสนาน มีอิสระในการเข้าร่วม
กิจกรรมและท าให้เกิดประสบการณ์การใช้เวลาว่างท่ีดีจากการเข้าร่วมโปรแกรม  

นอกเหนือจากกระบวนการจัดโปรแกรมตามหลกัการ “APIE” แล้ว รอสแมน และ 
ชแลทเตอร์ (Rossman & Schlatter, 2015, pp. 105-107) ได้ก าหนดวงจรการพ ัฒ นา
โปรแกรมที่เป็นระบบเพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จในการพัฒนาโปรแกรมที่ประกอบด้วย 4 ช่วง
ระยะท่ีส าคัญ ดังนี  ้
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ระยะท่ี 1 วฒันธรรมหน่วยงาน ขัน้ตอนนีผู้้ ออกแบบโปรแกรมมีการพัฒนา
ความเข้าใจในปรัชญาการเขียนโปรแกรมและเป้าหมายของหน่วยงาน โดยจะค่อนข้างคงท่ี
เน่ืองจากเสถียรภาพของทิศทาง กลยุทธ์ การปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน ผู้ออกแบบโปรแกรม
มกัจะไม่ได้เขียนภารกิจของหน่วยงาน ดงันัน้การพัฒนาการให้บริการโปรแกรมจะช่วยให้บรรลุ
พนัธกิจตา่ง ๆ 

ระยะท่ี 2 การพัฒนาโปรแกรมตามเป้าหมายท่ีก าหนด โดยขัน้ตอนนี  ้
มีความต้องการโปรแกรมท่ีไม่ซ า้กนั เป็นโปรแกรมท่ีมีลกัษณะเฉพาะ และระบุความต้องการของ
กลุ่มผู้ เข้าร่วมโปรแกรมท่ีเฉพาะเจาะจง มีการระบุเป้าหมายโปรแกรมท่ีสอดคล้องกับพันธกิจ 
ท่ีหน่วยงานก าหนดไว้ และโปรแกรมท่ีถูกออกแบบมานัน้สามารถตอบสนองตามเป้าหมาย  
ดังนัน้  การพัฒนาโปรแกรมจึงต้องค านึงถึงความต้องการของผู้ เข้าร่วมโปรแกรมภายใต้
ความสามารถในการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานและควรบรรลตุอบสนองพนัธกิจ 

ระยะท่ี 3 กลยุทธ์การด าเนินงาน โดยขัน้ตอนนีแ้ผนด าเนินงานการพัฒนา
โปรแกรมจะถูกส่งไปถึงผู้ เข้าร่วมโปรแกรม ผู้ออกแบบโปรแกรมจะต้องตรวจสอบดแูลและมีการ
จดัการกับรายละเอียดส าหรับการด าเนินงานตามโปรแกรม การจดัการด าเนินงาน การให้บริการ 
โปรแกรมประกอบด้วยปัจจยัอ่ืน ๆ อีกหลายประการและเป็นขัน้ตอนการเขียนโปรแกรมท่ีใช้เวลา
มากท่ีสดุ 

ระยะท่ี 4 การวิเคราะห์ติดตามผล โดยขัน้ตอนนีผู้้ออกแบบโปรแกรมท่ีดแูล
การประเมินผลของโปรแกรมกับข้อมลูการประเมิน ท าการตัดสินใจจัดการเก่ียวกับอนาคตของ
โปรแกรม อาจจะยังคงด าเนินตามโปรแกรมต่อไป หรือหยุด หรือปรับเปลี่ยน การตัดสินใจ  
ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมอาจต้องปรับเปลี่ยนวิธีการใหม่ ๆ วิธีการออกแบบแนวความคิด 
วิธีการด าเนินงาน หรือทบทวนภารกิจโดยรวมหรือเป้าหมายของหน่วยงาน 

จะเห็นได้ว่า โปรแกรมมีการพัฒนาในทิศทางที่ เป็นระบบระเบียบและ  
มีหลักการ การออกแบบโปรแกรมจึงเป็นกระบวนการท่ีท าซ า้ มีการโต้ตอบ การน ากลับมาใช้
ใหม่อย่างต่อเน่ือง จนกว่าโปรแกรมจะได้รับการพัฒนาจนบรรลุผลส าเร็จซึ่งเป็นผลมาจาก
การใช้ระยะเวลาในการขยายและปรับปรุงโปรแกรมอย่างต่อเน่ือง  
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ภาพประกอบ 26 วงจรการพฒันาโปรแกรม 

 
ท่ี ม า  :  Rossman, J.R. & Schlatter, B.E.  (2015).  Recreation Programming: 

Designing and Staging Leisure Experiences.  pp. 106-107. 
 

ส าหรับการจัดโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่าง เป็นโปรแกรมการศ ึกษา  
การใช้เวลาว่างมีลกัษณะที่มีความพิเศษเฉพาะเจาะจง เป็นกระบวนการการพัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้ที่สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ ถูกออกแบบมาเพ่ือส่งเสริมการบรรลวุตัถุประสงค์
และการมีปฏิสมัพันธ์ให้สอดคล้องกับผู้ เข้าร่วมโปรแกรมให้เกิดความพึงพอใจ ตลอดจนเป็น
โปรแกรมที่มีการด าเนินการและประเมินผลของโปรแกรม โดยโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลา
ว่างอาจแปรผนัตามเนือ้หา ความถี่ ระยะเวลา รูปแบบ ผู้ เ ข้าร่วมและปัจจัยอื่น  ๆ รวมถึง 
ความแตกต่างในทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้  (Dattilo, 2015a, pp. 101-102) เพื ่อให้บรรลุ
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เป้าหมายของการจัดโปรแกรมการศ ึกษาการใช้เวลาว่าง กล ่าวคือ ท าให้เกิดการพัฒนา
จริยธรรม ในการใช้ เวลาว ่าง  ท า ให้ เก ิดก ารตระหน ัก รู้ ในตน เองในการใช้ เวลาว ่าง  
การก าหนดตนเองในการใช้เวลาว่าง การมีทางเลือกในการใช้เวลาว่าง การตดัสินใจเกี่ยวกับ
การใช้ เวลาว ่างและการม ีปฏิส มัพ ันธ์ทางสงัคมระหว ่างการใช้ เวลาว ่าง  นอกจาก นี ้  
โปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างไม่เพียงแต่พัฒนาเฉพาะแต่บุคคลท่ีมีความสามารถเท่านัน้ 
แต ่โป รแก รมย ังถ ูก อ อ ก แ บ บ เ พื ่อ พ ัฒ น าก ลุ ่ม ค น ที ่ป ร ะ ส บ ปัญ ห าห รือ อ ุป ส ร ร ค  
ในการส ร้า งความพึงพอใจ  ความเพลิดเพลินและประสบการณ์การใช้เวลาว ่างให้มี
ความหมาย และเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับนักการศึกษาการใช้เวลาว่างในการปรับเปลี่ยน
ประยุกต์ใช้ได้หลากหลายกับบุคคลที่มีความสามารถแตกต่างกัน โดย แดทติโล (Dattilo, 
2015a, pp. 157-161) ได้กล่าวถึงข้อควรพิจารณาดงัต่อไปนี  ้

1. การมุ ่ง เน้ น ที่บ ุคคล เป็นอ ันด ับแรก  กล ่าวค ือ  เพื ่อ ใ ห้น ักการศ ึกษา 
การใช้เวลาว่างเคารพในความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของผู้ เข้าร่วมแต่ละบุคคล โดยจะต้อง
ค านึงถึงการประยุกต์ใช้กับแต่ละบุคคล การมุ่งเน้นด้านความสามารถ และความสมดลุของ
ความท้าทายและทักษะของผู้ เข้าร่วม ซึ่งการปรับเปลี่ยนความท้าทายเกี่ยวข้องกับกิจกรรม
เ พื ่อ ต อ บ ส น อ ง ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง ผู ้ เ ข ้ า ร ่ว ม แ ล ะ ท า ใ ห ้ท ัก ษ ะ ข อ ง ผู ้ เ ข ้ า ร ่ว ม 
เกิดการเปลี่ยนแปลง 

2. การกระตุ้นให้ผู้ เข้าร่วมมีอิสระ  กล่าวคือ การมีอิสระเป็นองค์ประกอบ 
ที ่ส าคญั ของการใ ช้ เวลาว ่าง  และ เพื ่อส ่ง เสริม ให้ ผู้ เข้า ร่วมม ีอ ิส ระในการแสดงออก  
ในการใช้เวลาว่าง นักการศึกษาการใช้เวลาว่างต้องปลูกฝังความรู้สึกเป็นอิสระภา ยใน 
ของผู้ เ ข้าร่วมโดยอ านวยความสะดวกในการให้ความเป็นอิสระตรวจสอบความจ าเป็น  
เป็นการปรับตัวและการปรับเปลี่ยนมุมมอง  

3. ความเก่ียวข้องกับผู้ เข้าร่วมในกระบวนการปรับตัว กล่าวคือ ทรัพยากรท่ี
มีคุณค่าทางการศึกษาการใช้เวลาว่างท่ีรวมถึงการปรับตัวของนักการศึกษาการใช้เวลาว่าง
และผู้ เข้าร่วมโปรแกรม ซึ่งจะต้องอาศัยการอภิปรายหารือ การตรวจสอบความเป็นไปได้และ
ความมั่นใจในความปลอดภัยของการปรับตัว  

4. ก า รป ระ เม ิน ก า ร ป ร ับ ต ัว  ก ล ่า ว ค ือ  ท ัก ษ ะ ข อ งผู ้ เ ข ้ า ร ่ว ม แ ล ะ
สภาพแวดล้อมจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ดังนัน้เพ่ือเป็นการรองรับความเปลี่ยนแปลงนี ้
จึงต้องมีการด าเนินการสังเกต ด าเนินการปรับปรุงและพิจารณาถึงความเป็นต้นแบบดัง้เดิม  
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เพื ่อ เป็นการพ ัฒนาโปรแกรม ให้ม ีความหมายและม ีคณุ ค ่าต ่อผู้ เข้าร่วม  
นักการศึกษาการใช้เวลาว่างจึงต้องมุ่งเน้นความส าคญัท่ีบุคคลท่ีจะให้บริการ กระตุ้นให้มีอิสระ 
ในการแสดงออกและเข้าร่วมในกระบวนการปรับเปลี่ยน รวมถึงการประเมินผล 
 

 
ภาพประกอบ 27 แนวทางในการปรบัตวัอย่างกว้าง ๆ ส่ีประการ 

 
ท่ีมา :  Dattilo, J.  (2015a).  Leisure Education Program Planning.  p. 162. 

 
นอกจากนี ้แดทติโล (Dattilo, 2015a, pp. 161-169) ได้เสนอแนะถึงการพิจารณา

หลายๆ ด้านของการปรับเปลี่ยนประยุกต์ใช้โปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพื่อเพิ่ม  
การมีส่วนร่วมของผู้ เข้าร่วม ดงันี  ้

1. วสัดอุปุกรณ์ (Materials) ค านึงถึง 
1.1 ขนาด (Size) 
1.2 ความเร็ว (Speed) 
1.3 น า้หนกั (Weight) 
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1.4 ความคงท่ี (Stability) 
1.5 ความทนทาน (Durability) 
1.6 ความปลอดภยั (Safety) 

2. กิจกรรม (Activities) วิธีการปรับตัว 
2.1 มมุมองทางกายภาพ (Physical Aspects) ผู้ เข้าร่วมต้องมีความแขง็แรง 

ความทนทาน ความออ่นตวั ความคลอ่งแคลว่วอ่งไว การประสานงานระหวา่งตากบัมือ 
2.2 ค วาม ต้ อ งก า รกั บ ก า รรับ รู้  (Cognitive Requirements) อ าน วย 

ความสะดวกให้แตล่ะคน และกฎกติกาท่ีมีการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกบัเกมการเลน่ 
2.3 ภ าวะท างสั งค ม  (Social Conditions) พิ จ า รณ าถึ งจ าน วน ค น 

ให้เหมาะสมกบักิจกรรม 
3. สิ ่งแวดล้อม (Environment) มีบทบาทส าค ัญต่อความสามารถในการ  

เข้าร่วมการใช้เวลาว่าง การปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมต้องเก่ียวข้องกับ  
3.1 ปัจจยัการรับรู้ (Sensory Factors) ได้แก่ เสียงและแสง 
3.2 บริเวณท่ีประกอบกิจกรรม (Participation Area) 
 3.2.1 เส้นแบ่งเขต (Boundaries) 
 3.2.2 บริเวณพืน้ผิว (Surface Area) 
 3.2.3 สิ่งอ านวยความสะดวก (Facility) 

4. ก ล ย ุท ธ ์ใ น ก า ร ส อ น  ( Instructional Strategies) ที ่เ กี ่ย ว ข ้อ ง ก ับ 
การปรับตัว ได้แก่ 

4.1 การสร้างเป้าประสงค์ (Establish Goals) 
4.2 ขัน้ตอนในการพฒันาการสอนด้วยการวิเคราะห์งาน (Task Analysis) 
4.3 ให้โอกาสในการฝึกซ า้ ๆ จนเกิดประสบการณ์ 
4.4 ให้การสอนทนัทีท่ีเห็นปัญหาและข้อบกพร่อง 
4.5 ให้แรงเสริม (Give Reinforcement) 
4.6 พิจารณาถึงบคุลากร ต้องมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ เข้าร่วม 

ในการดดัแปลงวสัดอุปุกรณ์ที่ใช้  กิจกรรมที ่จะด าเนินการ สภาพแวดล้อม  
ที ่จ ัดกิจกรรมและกลย ุทธ์การสอนจะช ่วยให้น ักการศ ึกษาการใช้ เวลาว ่างตอบสนอง  
ความต้องการและท ักษะที่แตกต่างก ันของผู้ เ ข้าร่วม รวมถึงส ่งเสริมกระตุ้นให้ผู้ เข้าร่วม  
เข้าร่วมในโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ิมขึน้  
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ภาพประกอบ 28 ข้อแนะน าในการปรับเปลี่ยนประยกุตใ์ช้ 

 
ท่ีมา :  Dattilo, J.  (2015a).  Leisure Education Program Planning.  p. 169. 

 
โปรแกรมที ่เป็นระบบของการศ ึกษาการใช้ เวลาว ่างแต ่ละโปรแกรมต้อง

ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ 
1. พัฒนาจริยธรรมของการใช้เวลาว่าง  
2. ตระหนักรู้ถึงตนเองในการใช้เวลาว่าง  
3. ตัดสินใจด้วยตนเองในการใช้เวลาว่าง  
4. มีตัวเลือกในการใช้เวลาว่าง  
5. ตัดสินใจเก่ียวกับการใช้เวลาว่าง  
6. มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างการใช้เวลาว่าง  

ซึ่งรูปแบบโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างท่ีมีลกัษะพิเศษท่ีประกอบด้วย 
1. ชื ่อ โปรแกรมและชี แ้จงว ัตถ ุประสงค์ กล ่าวคือ  เป็นการก าหนดชื ่อ

โปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างท่ีมีความเฉพาะเจาะจงนัน้ จะสะท้อนถึงเป้าประสงค์ของ
โปรแกรม ประกอบด้วย ประโยคที่อธิบาย ชีแ้จงถึงว ัตถุประสงค์ของโปรแกรมได้อย่าง
ครอบคลุม กระชับและชัดเจน เพ่ือให้ผู้ อ่านมีความเข้าใจ  
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2. เป้าหมายของโปรแกรม  กล่าวคือ เป้าหมายของโปรแกรมจะรวมอยู่ใน  
แต ่ละโปรแกรมเพื่อวิเคราะห์จ ุดประสงค์ของโปรแกรม โดยระบ ุถ ึงผลล ัพธ์โดยทั ่วไป  
ของผู้ เข้าร่วมและสิ ่งที ่ผู้ เข้าร่วมพึงจะได้ รับจาก โปรแกรมการศ ึกษาการใช้ เวลาว ่าง  
ท่ีมีเป้าหมายเพ่ือ 

2.1 เพ่ิ ม ค วามต ระหนั ก  ก ารรับ รู้และก ารตอบสนองต่ อแน วคิ ด 
ท่ีเฉพาะเจาะจง 

2.2 พฒันาความรู้และความเข้าใจท่ีเก่ียวข้องกบัพืน้ท่ีท่ีเฉพาะเจาะจง 
2.3 การได้รับทักษะท่ีเฉพาะเจาะจงท่ีเก่ียวข้องกบัความส าเร็จในการเข้าร่วม

ในโปรแกรมการศกึษาการใช้เวลาวา่ง 
3. ว ัตถ ุประสงค์ของโปรแกรม  กล่าวคือ การก าหนดว ัตถ ุประสงค์ของ

โปรแกรมการศึกษาการใช้ เวลาว่างแต ่ละโปรแกรม เป็นการระบุถ ึงพฤติกรรมอัน เป็น
เป้าหมายผลล ัพธ์ที ่ต้องการจากผู้ เ ข้าร่วมโปรแกรม โดยการก าหนดวัตถ ุประสงค์ของ
โปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือ  

3.1 การแสดงถึงผลลัพธ์ท่ีเก่ียวข้องกับวตัถุประสงค์มากกว่ากระบวนการ
เพ่ือให้บรรลผุล 

3.2 มีความเฉพาะเจาะจงและสามารถประเมินผลได้มากกวา่ในวงกว้างและ
จบัต้องไมไ่ด้ 

3.3 มีความเก่ียวข้องกบัผู้ เข้าร่วมโปรแกรมมากกวา่ผู้สอน 
4. การประเมินประสิทธิภาพ กล่าวคือ การประเมินประสิทธิภาพสอดคล้องกับ

วตัถปุระสงค์ การประเมินประสิทธิภาพเป็นการบรรยายถึงพฤติกรรมท่ีบ่งบอกถึงความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ท่ีตัง้เป้าหมายไว้ โดยการประเมินประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ได้ระบุ
เกณฑ์การปฏิบัติงานที่เฉพาะเจาะจงและประเมินได้จริง ซึ่งขัน้ตอนในการประเมินท่ีใช้ใน
การตรวจสอบผู้ เข้าร่วมโปรแกรมมีว ัตถ ุประสงค์ที ่ระบุไว้ในการประเมินประสิทธิภาพ  
การท างานท่ีชีว้ัดในประเด็นต่าง ๆ ดังนี  ้

4.1 ผู้ เ รียนสามารถท าอะไรได้ อีกหลัง เข้า ร่วมโปรแกรมการศึกษา 
การใช้เวลาวา่ง 

4.2 ภายใต้เง่ือนไขท่ีวา่คณุต้องการเรียนรู้ท่ีจะท าหรือไม่ 
4.3 ท าอย่างไรจึงจะได้ผลดีท่ีสดุ 
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5. ค าอธิบาย เนื อ้หา รายละเอียด  กล่าวค ือ ข้อม ูลส ่วนมากที ่มีอยู ่ใน
โปรแกรมรูปแบบเฉพาะเจาะจงนี  ้ได้อธิบายถึงเนือ้หาและกระบวนการต่าง  ๆ ที่จ าเป็น 
ในการด าเนินโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
นอกจากนีย้ังต้องมีการระบุถึงปริมาณของวสัดุอุปกรณ์ท่ีจะใช้ในโปรแกรมอย่างเพียงพอและ
ให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์และองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องท่ีน าเสนอ
ในรูปแบบเป็นล าดับขัน้ตอน 

6. ค าอธิบายเนือ้หา รายละเอียดกระบวนการ  กล่าวคือ นอกเหนือจาก 
การระบุถึงรายละเอียดของเนือ้หาไว้แล้ว แต่ก็ยังไม่เพียงพอส าหรับการวางแผนในการจัดท า
โปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่าง สิ่งท่ีต้องพิจารณาถึงอีกประเด็นหนึ่ง คือ กระบวนการ
หรือวิธีการน าเสนอซึ่งจัดว่ามีความส าคัญในแต่ละโปรแกรม  กระบวนการนีจ้ะเร่ิมต้นจาก
การปฐมนิเทศและการเรียนรู้กิจกรรม การน าเสนอ การอภิปราย การซักถามและการสรุป  
ซึ่งในแต่ละกระบวนการจะจัดเตรียมข้อมูลเพ่ือท าให้โปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่าง  
สร้างความสนุกสนานให้กับผู้ เ ข้าร่วมโปรแกรม ส่งผลต่อพัฒนาการด้านการตระหนัก รู้  
การเห็นคุณค่า การแสวงหาความรู้ การจดจ าและการเพ่ิมพูนทักษะ  
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ภาพประกอบ 29 รูปแบบของโปรแกรมการศกึษาการใช้เวลาวา่งท่ีเฉพาะเจาะจง 

 
ท่ีมา :  Dattilo, J.  (2015a).  Leisure Education Program Planning.  p. 175. 
 

ในการด าเนินโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างมีขัน้ตอนในการด าเนินการ ได้แก่ 
กิจกรรมปฐมนิเทศ การอารัมภบท การน าเสนอ การอภิปราย กิจกรรมการเรียนรู้ การซักถาม 
และการสรุป (Dattilo, 2015a, p. 178) ดงัภาพประกอบ 30 
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ภาพประกอบ 30 ขัน้ตอนการด าเนินโปรแกรมการศกึษาการใช้เวลาวา่ง 

 
ท่ีมา :  Dattilo, J.  (2015a).  Leisure Education Program Planning.  p. 178. 
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โดยขัน้ตอนการด าเนินโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่าง มีรายละเอียดดงันี  ้
1. กิจกรรมปฐมนิเทศ กล ่าวคือ  กลย ุทธ์ของระบบการสอนในแต ่ละ

วัตถุประสงค์ของโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่าง ควรเร่ิมต้นด้วยกิจกรรมปฐมนิเทศ
เพื่อให้ผู้ เ ข้าร่วมแนะน าท าความรู้จักกันและเป็นการแนะน าว ัสด ุอ ุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องใน
โปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่าง กิจกรรมปฐมนิเทศเป็นกิจกรรมที่สร้างบรรยากาศของ
ความสนุกสนานและเพลิดเพลิน อีกทัง้เป็นการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนา  
โดยกิจกรรมปฐมนิเทศถูกออกแบบมาเพ่ือสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในด้านบวกตัง้แต่  
นาทีแรกของชั ่วโมงเรียน ซึ่งเป็นสิ่งส าค ัญในการสร้างสภาพแวดล้อม สร้างบรรยากาศ  
ในการเรียนรู้ท่ีมีความหมายและเป็นช่วงเวลาท่ีมีประโยชน์ เป็นท่ีน่าสนใจต่อผู้ เ ข้าร่วมและ
ก่อให้เกิดความสุขและความเพลิดเพลิน  

2. การอารัมภบท เป็นขัน้ตอนท่ีต่อจากกิจกรรมปฐมนิเทศ เป็นการน าเข้าสู่
โปรแกรมการศ ึกษาการใช้ เวลาว ่าง  โดย เป็นการแนะน าถึงห ัวข้อและว ัตถ ุประสงค์  
แก่ผู้ เข้าร่วมโปรแกรม อย่างสัน้กระชับ เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมโปรแกรมได้ทราบถึงสิ่งท่ีจะพบและ
จะต้องเรียนรู้จากการศึกษา เป็นการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้เพ่ิมเติม  

3. การน าเสนอและการอภิปราย  กล ่าวค ือ การน าเสนอเป็นขัน้ ตอน  
ท่ีต่อเน่ืองจากการน าเข้าสู่วัตถุประสงค์ของโปรแกรม ซึ่งการน าเสนอเก่ียวข้องกับการสื่อสาร
ข้อมูลไปยังผู้ เข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างได้อย่างรวดเร็ว ส่วนการอภิปรายจะ
เกี่ยวข้องกับบทสนทนาระหว่างสองคนหรือมากกว่า ทัง้การน าเสนอและการอภิปราย 
จะช่วยให้ผู้ เข้าร่วมโปรแกรมมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ มีการสื่อสารข้อมูลและรูปแบบ
ของการแก้ไขปัญหา เป็นการฝึกทักษะในการแก้ไขปัญหาของผู้ เ ข้าร่วมโปรแกรมซึ่งเป็น  
กลยุทธ์ท่ีท าให้ผู้ เข้าร่วมโปรแกรมได้มีส่วนร่วมในโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างตลอด
ทัง้กระบวนการ 

4. ก ิจ ก ร รม ก าร เ รีย น รู้  กล ่า วค ือ  ถ ูก อ อก แบบม า เ พื ่อ ให้ ผู้ เ ข้ า ร ่ว ม  
มีความสนุกสนานและสอดคล้องก ับว ัตถุประสงค์ เป็นกิจกรรมที่ก่อให้ เกิดการเ รียน รู้  
ในระหว่างการน าเสนอ และเป็นกิจกรรมที่ส ่งเสริมให้ผู้ เ ข้าร่วมมีส่วนร่วม มีการสื่อสาร  
ท าความเข้าใจกับผู้น า ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดประสบการณ์จากการเข้าร่วมโปรแกรม
การศึกษาการใช้เวลาว่าง  

5. การซักถาม  กล่าวคือ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ เ ข้าร่วมได้ถามโดยตรง
ในช่วงกิจกรรมการเรียนรู้ โดยทั่วไปการซักถามจะประกอบด้วยค าถามท่ีต้องการให้ผู้ เข้าร่วม
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มีส ่วนร่วมในการสะท้อนให้ เห็นถึงการอธิบาย วิเคราะห์และสื่อสารเกี่ยวก ับกิจกรรม  
การเรียน รู้  นอกจาก นี  ้ย ัง เป็น การกระตุ้น ให้ ผู้ เข้า ร่วม ได้ตระหน ักถ ึงป ระสบการณ์  
ของความส าเร็จและอ ุปสรรคที ่เก ิดจากกิจกรรมการเรียน รู้เพื ่อน ามาประย ุกต์ใ ช้ ใน  
การด าเนินชีวิตประจ าวัน ดังนัน้ การด าเนินการซักถามจะต้องประกอบด้วย 

5.1 มีการเตรียมความพร้อมและวางแผนส าหรับการซกัถาม 
5.2 การดแูลสภาพแวดล้อม 
5.3 จดัล าดบักิจกรรมการเรียนอย่างรอบคอบ 
5.4 พฒันาทกัษะการสื่อสารและทกัษะในการตัง้ค าถามให้มีประสิทธิภาพ 
5.5 แสดงความคิดเห็นท่ีมุง่เน้นให้กบัผู้ เข้าร่วม 

6. การสรุป คือ โครงสร้างของการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงกับแต่ละวัตถุประสงค์  
มีการสรุปเพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการที่เกี่ยวข้องการศึกษา โดยมีขัน้ตอนในการเสนอ  
การตัง้ค าถาม เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้และสร้างความคาดหวังในอนาคต 
ช่วยให้ผู้ เ ข้าร่วมโปรแกรมได้เ รียน รู้และเติบโตจากประสบการณ์การเข้าร่วมโปรแกรม
การศึกษาการใช้เวลาว่าง  

โปรแกรมการศ ึกษาการใช้เวลาว ่างย ังสามารถน าไปใช้ในชุมชน โดยทั ่วไป
โปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างนีจ้ะด าเนินการส่งเสริมให้ผู้ เข้าร่วมมีส่วนร่วมในชุมชน  
ของตน การให้ความรู้ด้านการใช้เวลาว่างเป็นกระบวนการท่ีเปิดกว้างและช่วยในการพัฒนา
ความรู้และทักษะ มีประสบการณ์และซาบซึง้ในการใช้เวลาว่างด้วยการสนับสนุนจากโค้ชหรือ
ผู้ เชี่ยวชาญที่ท าหน้าท่ีเป็นผู้ ให้บริการด้านการใช้เวลาว่าง ให้ค าปรึกษา ให้การสนับสนุนและ
พร้อมที่จะตอบค าถามหรือข้อสงสยัให้กับผู้ เข้าร่วมในชุมชน และมีการพัฒนากระบวนการ
ติดตามผลผู้ เข้าร่วมอย่างเป็นระบบเพ่ือช่วยให้ผู้ เข้าร่วมสามารถเข้าถึงโปรแกรมนันทนาการ  
ในชุมชน ซึ่งโค้ชหรือผู้ เชี่ยวชาญในการใช้เวลาว่างจะเป็นผู้สอนและแนะน าคนในชุมชนให้รู้จัก
การใช้เวลาว่างอย่างเหมาะสมผ่านโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างท่ีมีความเฉพาะเจาะจง  
นอกจากนี ้ปัจจัยทางสงัคมและวฒันธรรมที่มีความหลากหลายก็มีอิทธิพลต่อการพัฒนา
โปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่าง รวมถึงบริบทของครอบครัวและชุมชนซึ ่ งถือได้ว่าเป็น
ทรัพยากรที่มีคณุค่าในการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและอ านวยความสะดวกในการให้บริการ  
แก่ผู้ เข้าร่วม การสนับสนุนจากครอบครัวของผู้ เข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่าง  
ในชุมชนถูกกระตุ้นโดยการจัดประชุมและการประชุมเชิงปฏิบัติการที่ออกแบบมาเพ่ือเพิ่ม  
ขีดความสามารถของสมาชิกในครอบครัว เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนแทนที่จะกีดกันการเข้าร่วม  
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การใช้เวลาว่างที่มีความหมาย เนื่องจากความต้องการส าหรับมิตรภาพและการสนับสนุน  
ทางอารมณ์มกัจะพบผ่านการติดต่อกับเพ่ือนร่วมงานและครอบครัว รวมทัง้สมาชิกในครอบครัว
และเพ่ือนในกระบวนการการศึกษาการใช้เวลาว่าง (Dattilo, 2015a, pp. 179-180) 

1.10 เทคนิคการสอนส าหรับการศึกษาการใช้เวลาว่าง 
เพื่อให้การบริการการศึกษาการใช้เวลาว่างมีประสิทธิภาพ แดทติโล (Dattilo, 

2015a, pp. 181-199) ได้แนะน าเทคนิคการสอนส าหรับการศึกษาการใช้เวลาว่างในประเด็น 
ท่ีส าคญัดงันี ้

1. ก า ร เ ต ร ีย ม แ ต ่ล ะ ช ่ว ง ใ ห ้ เ ห ม า ะ ส ม  ( Appropriate Session)  
โดยการประเมินผู้ เข้าร่วมว่าสามารถบรรลุตามเป้าประสงค์และวัตถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้
หรือไม่ กลยุทธ์ท่ีช่วยให้การจัดเตรียมบทเรียนการใช้เวลาว่างเกิดประสิทธิผล ได้แก่  

1.1 ก าหนดเนือ้หาของโปรแกรมและทกัษะของผู้เข้าร่วม 
1.2 จดัโปรแกรมให้สอดคล้องกบัผู้ เข้าร่วมและกระบวนการพฒันา 
1.3 พิจารณาถึงเวลาและความปลอดภยั 
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ภาพประกอบ 31 การเตรียมกิจกรรมแตล่ะช่วงให้เหมาะสม 

 
ท่ีมา :  Dattilo, J.  (2015a).  Leisure Education Program Planning.  p. 184. 
 

2. การจ ัด เต รียม สิ ่ง แ วด ล้อม  (Prepare the Environment) ก ล ่า วค ือ  
เมื่อมีการวางแผนด าเนินการในส่วนของการศึกษาการใช้เวลาว่าง จ าเป็นต้องพิจารณาถึง
ลักษณะสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นอยู่ ซึ่งรวมถึง การจัดสิ่งแวดล้อมและการตรวจสอบอุปกรณ์  

2.1 การจัด สิ่ ง แ วด ล้ อม  (Arrange Environment) คื อ  ก า รพิ จ า รณ า 
ท่ีรอบคอบของการจดัสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นการชว่ยสร้างบรรยากาศท่ีสนกุสนาน ลดความเบ่ือหน่าย
ในการเรียนรู้และการเข้าร่วมกิจกรรม 

2.2 การตรวจสอบอุปกรณ์  (Examine Equipement) คือ การตรวจสอบ
อปุกรณ์ท่ีจ าเป็นต้องใช้ล่วงหน้าก่อนการใช้งานจริง เพ่ือป้องกันไมใ่ห้เกิดความสบัสนหรือขดัข้อง
ในการใช้งาน 
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3. การ เพิ ่มความ รู้แต ่ละช ่วง  (Gain Knowledge) ให้ เกิดประส ิท ธิผล  
ผู้สอนควรค านึงถึงสิ่งต่อไปนี  ้

3.1 เข้าใจเนือ้หาและกระบวนการ 
3.2 วางแผนตามล าดบัของกิจกรรม 
3.3 พิจารณารูปแบบการจดักิจกรรมให้แก่ผู้ เข้าร่วม 
3.4 ช่วงการฝึกซ้อม 

4. ก า ร น า เ ข้า สู ่บ ท เ รีย น ที ่ม ีป ร ะ ส ิท ธ ิผ ล  ( Effective Introduction)   
การเร่ิมต้นที่ดีช่วยให้ผู้ เ ข้าร่วมผ่อนคลายและสนุกกับประสบการณ์แรกเร่ิมจากขัน้ตอน
ดังต่อไปนี  ้

4.1 การให้สญัญาณผู้เข้าร่วม 
4.2 จ าแนกจดุมุง่หมายของแตล่ะช่วง (Session) 
4.3 ปรับปริมาณของเสียงให้ผู้ เข้าฟังได้ยินทัว่ถึง 
4.4 เปลี่ยนให้เกิดความใกล้ชิด โดยผู้สอนให้ความสนใจผู้เข้าร่วม 
4.5 การสร้างสรรค์ในกลุม่ให้มีผู้น าและไมเ่กิดความเบ่ือหน่ายแก่ผู้ เข้าร่วม 
4.6 รู้ต าแหน่งของตวัเองท่ีท าให้ผู้ เข้าร่วมเห็นทัว่ถึง 
4.7 พิจารณาถึง 4Cs ประกอบด้วย 
 4.7.1 เกิดความชดัเจน (Clear) แก่ผู้ เข้าร่วม 
 4.7.2 พดูสัน้ ๆ แตไ่ด้ใจความ (Concise) 
 4.7.3 ให้ข้อมลูท่ีสมบรูณ์แก่ผู้ เข้าร่วม (Complete) จนท าให้งานท่ีปฏิบัติ

บรรลผุล 
 4.7.4 เป รีย บ เ ที ย บ  (Compare) โด ย ก า รจ า แน ก กิ จก รรม แล ะ 

งานการเรียนรู้ท่ีคุ้นเคยกบัผู้ เข้าร่วม 
4.8 เปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมซกัถาม 
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ภาพประกอบ 32 การน าเสนอการน าเข้าสูบ่ทเรียนและการอธิบาย 

 
ท่ีมา :  Dattilo, J.  (2015a).  Leisure Education Program Planning.  p. 189. 

 
5. วิธีการน ากิจกรรมไปใช้ กล่าวคือ เป็นขัน้ตอนการด าเนินการที่ต่อจาก

ส่วนของการอธิบายและแนะน าใน เบื อ้งต้น  ซึ ่งขัน้ตอนการด าเนินการนี ม้ ีสิ ่งที ่ผู้ สอน  
ต้องพิจารณา ดังนี  ้

5.1 กระตุ้ นผู้ เ ข้า ร่วม  โดยการเส ริมแรงทางบวกจากการให้ รางวัล  
เมื่อผู้ เข้าร่วมท าในสิ่งท่ีถกูต้องตามผู้สอนหรือมีพฤติกรรมการเข้าร่วมท่ีดี 

5.2 การให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ โดยผู้ สอนจ าเป็นต้องคอยแนะน า  
ให้ความช่วยเหลือและสาธิตวิธีการท าท่ีถกูต้องให้กบัผู้ เข้าร่วม 
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5.3 การปรับระดับเสียง โดยผู้ สอนต้องมี รูปแบบการปรับระดับเสียง  
ทั ง้ เสีย งสูงแ ล ะ เส ีย งต ่ า ได้อ ย ่า ง เห ม าะสม  เ พื ่อ ใ ห้ ผู้ เ ข ้ า ร ่วม ท ุกค น ได้ย ิน ช ัด เ จ น  
และควรหลีกเลี่ยงการใช้โทนเสียงเดียว 

5.4 เน้นการใช้สายตาและท่าทางของผู้ เข้าร่วม โดยผู้สอนต้องมีการสบตา 
กับผู้ เข้าร่วมในขณะท่ีสอน เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมสนใจฟัง และการสงัเกตความสนใจของผู้ เข้าร่วม  
จากการเคลื่อนไหวทางร่างกาย 

6. การช่วยให้ แต ่ละคน เกิดการกระท าที ่เข้ าร่วมพฤติก รรม  ( Prompt 
Behaviors) ให้เกิดทักษะการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

6.1 ประเภทการเกิดการกระท าท่ีเข้าร่วมพฤติกรรม (Types of Prompts) 
ประกอบด้วย การพูดกบัคนอ่ืน การเคลื่อนไวท่ีกระตุ้นให้เกิดการกระท าท่ีแน่นอน การใช้รูปภาพ
สื่อสาร หรือการใช้สมัผสัทางร่างกายท่ีก่อให้เกิดงาน แบ่งออกเป็น 

 6.1.1 การใช้ค าพดู (Verbal) 
 6.1.2 การแสดงลกัษณะท่าทาง (Gestural) 
 6.1.3 การใช้รูปภาพ (Pictorial) 
 6.1.4 ใช้ร่างกายบางสว่น (Partial Physical) 
 6.1.5 ใช้ร่างกายทัง้หมด (Full Physical) 
6.2 Prompting Procedures กลยุทธ์ในการประสานงานจากการค่อย ๆ 

ปรากฏการกระท าจนกระทัง่เกิดประสิทธิผลของการสอนในงานท่ีหลากหลายให้แก่คนท่ีมีลกัษณะ
แตกต่างกัน จากการอภิปรายสัน้ ๆ เก่ียวกบัการวิเคราะห์งาน (Task Analysis) จากพฤตกิรรมที่
ไม่ปะตดิปะต่อ (Discrete Behaviors) มกีารเริม่ต้นและจบที่ชดัเจน (การตอบสนองครัง้เดยีว) 
จากพฤตกิรรมทีเ่ป็นลกูโซ่ (Chained Behaviors) การตอบสนองหลาย ๆ ครัง้ 

กรรมวิธีของการเกิดฉบัพลนั (Prompting) ประกอบด้วย 
 6.2.1 เวลาท่ียืดออกไปคงท่ี (Constant Time Delay) 
  - ก าหนดความยาวของเวลาท่ียืดออกไปมีช่วงเวลาห่างกัน

เท่ากนั (Delay Interval) 
  - ก าหนดการจดัสรรเวลาให้งานเสร็จ (Time Allotted) 
  - เลือกการควบคมุให้เกิดการกระท า (Controlling Prompt) 
  - เร่ิมการสอน (Begin Instruction) 
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 6.2.2 ระบบท่ีเกิดการฉับพลันท่ีใช้เวลาน้อยท่ีสุด (System of Least 
Prompts) เป็นกรรมวิธีการสอนทกัษะการใช้เวลาวา่งท่ีมีประสิทธิผล โดย 

  6.2.2.1 ก าหนดเวลาให้งานส าเร็จ 
  6.2.2.2 เลือกการกระท าท่ีก่อให้เกิดการเข้าร่วมในพฤติกรรม 
  6.2.2.3 เร่ิมการสอน 
 6.2.3 คอ่ย ๆ แนะน า (Graduated Guidance) ขัน้ตอนการน าไปใช้ คือ 
  6.2.3.1 เลือกการกระท าท่ีก่อให้เกิดการเข้าร่วมในพฤติกรรม 
  6.2.3.2 ตดัสินใจจะใช้การกระท าอย่างไร 
  6.2.3.3 เร่ิมการสอน 
 6.2.4 จากเวลามากท่ีสดุถึงเวลาน้อยท่ีสดุในการเกิดการฉับพลนั (Most 

to Least Prompting Procedure) มีการจ าแนกเกณฑ์ในการเคลื่อนย้ายจากระดับหนึ่งไปสู่ 
อีกระดบัหนึ่ง ดงันี ้

  6.2.4.1 เลือกการกระท า 
  6.2.4.2 เลือกความยาวของแตล่ะช่วงในการตอบสนอง (Length 

of Intervals) 
  6.2.4.3 ก าหนดเกณฑ์ในการเคลื่อนย้ายจากน้อยไปมาก 
  6.2.4.4 เร่ิมการสอน 
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ภาพประกอบ 33 กรรมวิธีของการกระท า 

 
ท่ีมา :  Dattilo, J.  (2015a).  Leisure Education Program Planning.  p. 198. 

 
7. น าเสนอบทสรุปอย่างมีประสิทธิผล เป็นสิ่งส าคัญส าหรับนักการศึกษา

การใช้เวลาว่างท่ีจะน าเสนอแนวคิดอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการสรุปเนือ้หาได้อย่างมีคณุค่า 
ดงันัน้ เพ่ือให้การสรุปประสบความส าเร็จ จ าเป็นต้องพิจารณาถึง  

7.1 สิน้สดุในขณะท่ีเกิดความสนใจสงูสดุ เป็นการปิดท่ีเพียงพอให้ผู้ เข้าร่วม
รู้สกึถึงความส าเร็จ รวมทัง้กระตุ้นให้เข้าร่วมในอนาคต การสิน้สดุในขณะท่ีเกิดความสนใจสงูสดุ 
มีประโยชน์มากกวา่การปลอ่ยให้ความกระตือรือร้นคอ่ยๆ จางหายไป 

7.2 การเตื อน  เป็นการแ จ้งเตื อนกับผู้ เ ข้า ร่วมว่าใก ล้จะสิ น้ สุดแล้ว  
เป็นการเตือนให้ผู้ เข้าร่วมเตรียมจบงานท่ีได้รับมอบหมาย 

7.3 สรุปกิจกรรม เป็นเทคนิคท่ีมีประโยชน์ในการสรุปเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ 
ก่อนหน้า และช่วยให้กลุ่มของผู้ เข้าร่วมสร้างสิ่งท่ีได้กระท า และมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วม
ได้เข้าร่วมอย่างตอ่เน่ืองจนสิน้สดุของกิจกรรม 
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7.4 ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งส าคญัอีกขัน้ตอนหนึ่งเพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมมีส่วน 
ในการบูรณะ ฟื้นฟูและท าความสะอาดพืน้ท่ีท่ีท ากิจกรรมให้มีสภาพท่ีสมบูรณ์กว่าตอนเข้ามา  
และท าให้เกิดความรู้สกึท่ีดีเมื่อเดินออกไป 

ดังนัน้  เทคนิคการสอนส าหรับการศึกษาการใช้เวลาว่างเพื่อเป็นประโยชน์
ส าหรับน ักการศึกษาการใช้เวลาว่างในการเตรียมและวางแผนส าหรับการจัดโปรแกรม
การศึกษาการใช้เวลาว่าง ตลอดจนการน าเสนอ การแนะน า การอธิบายตัง้แต่เร่ิมต้นจนถึง
สิน้สดุการท ากิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 
ภาพประกอบ 34 การเตรียมและการวางแผนส าหรบัการศกึษาการใช้เวลาวา่ง 

 
ท่ีมา :  Dattilo, J.  (2015a).  Leisure Education Program Planning.  p. 200. 
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2. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกับคุณภาพชีวติ 

2.1 ความหมายของคุณภาพชีวติ 
บ่อยครัง้ที ่ค าว่า “คณุภาพชีวิต” และ “สขุภาวะ” มีความหมายที่สามารถใช้ 

แทนที่กัน นอกจากนี ้ค าว่า “คณุภาพชีวิต” มีความหมายท่ีแตกต่างกันหลายความหมายและ
ถูกใช้แตกต่างกันในด้านต่าง ๆ ในขณะที่ค าว่า “สขุภาวะ” มีความหมายที่มุ่งเน้นทางด้าน
ปรัชญาและวิทยาศาสตร์ ดงันัน้  ค าว่า “คณุภาพชีวิต” จึงได้ถูกตีความในด้านสขุภาพ อาชีพ 
ที ่เกี ่ยวก ับทางการแพทย์ในด้านน ันทนาการบ าบ ัด  (Anderson & Heyne, 2012, p. 33)   
และจากมมุมองทางสงัคมที่มีความหลากหลายทางวฒันธรรม ส่งผลต่อการก าหนดแนวคิด  
และล กัษณ ะทางส งัค ม  จ ึงได ้ม ีก ารน ิย ามค วามหม ายของค าว ่า  “ค ณุ ภาพช ีว ิต ”  
ซึ่งมีความซับซ้อน คลมุเครือ จึงเป็นการยากที่จะก าหนดค าจ ากัดความของ “คณุภาพชีวิต” 
(Cummins, 1998) ดงัเช ่น  ลอยด์ และ ลิท เทิล  (Lloyd & Little, 2005) ให้ค าจ าก ัดความ 
คณุภาพชีวิต คือ การที่บุคคลมีคณุค่าในตวัเองเป็นอย่างมาก โดยคณุค่านัน้จะแตกต่างกัน  
ในแต่ละบุคคลและวฒันธรรม อย่างไรก็ตาม คณุภาพชีวิตดเูหมือนว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับ
หลกัการที่ว ่าด้วยการที่คนมีชีวิตที่ดีและสิ่งต่าง  ๆ ที่ม ีส ่วนท าให้มีชีวิตที่ด ี (Diener & Suh, 
2000) 

นอกจากนี  ้ย ังม ีมมุมองของคณุภาพชีวิตที ่เป็นโครงสร้างของปัจจ ัยต ่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องทางสงัคมและวฒันธรรมที่มีหลายมิติ ได้แก่ ชีวิต ความพึงพอใจ และความสขุ 
(Schalock et al., 2002) ค ณุ ภ า พ ช ีว ิต ย ัง ถ ูก ใ ห ้ค า จ า ก ัด ค ว าม ต าม พ จ น าน ุก ร ม 
(Free Dictionary, 2008) โดยแบ่งเป็น  2 ส ่วน ส ่วนแรกเป็นระดบัส ่วนตวั เป็นระดบัของ
ป ระสบการณ ์ค วาม เพ ล ิด เพ ล ิน และค วามพ ึงพ อใจ ในการด า เน ิน ช ีว ิตป ระจ าว นั  
รวมถึงการมีสขุภาพดี มีความสมัพ ันธ์ส ่วนบ ุคคลดี อยู่ในสิ ่งแวดล้อมที่ดี มีคณุภาพชีวิต  
ในการท างานด ี ก ารด า เน ิน ช ีว ิต ในส งัคมด ีและการใช้ เวลาว ่าง ที ่ด ี และส ่วน ที ่สอ ง  
เป็นระดบัสงัคม ในรูปแบบของตวัชีว้ดัทางสงัคม อาทิ ด้านโภชนาการ คณุภาพของอากาศ 
อตัราการเกิดโรคระบาด อตัราการเกิดคดีอาชญากรรม การดแูลรักษาสขุภาพ การบริการ 
ด้านการศึกษาและอตัราการหย่าร้าง 

ชาล ็อค  และคน อื ่น  ๆ (Schalock et al., 2002) ซึ ่ง เป็นน ักว ิช าก ารในด้าน 
ความบกพร่อ ง  (ค วามพิการ )  ท างปัญญ า ได้ ให้ ค าจ าก ัดความของ  คณุ ภาพชีว ิต  
ว่าเป็นความรู้สึกพึงพอใจในชีวิตในมิติต่าง ๆ ดงันี ้
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1. ส ุขภาวะทางอารมณ์ คือ  การม ีอารมณ ์ที่ด ี หมายรวมถ ึงส ุขภาวะ  
ทางจิตวิทยา คือ การมีความคิดในด้านท่ีดี มีทัศนคติในด้านบวก 

2. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หรือการมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี หมายรวมถึง
ความสัมพันธ์ทางสังคม 

3. ส ุขภ าวะค วาม เป็น อยู ่ท า งก ายภาพ  ค ือ  ม ีป ัจ จ ัย ค วาม เป ็น อยู่ 
ทางกายภาพท่ีดี รวมทัง้การจ้างงาน ความมั่นคงปลอดภัยทางเศรษฐกิจ  

4. การพ ัฒนาส่วนบ ุคคล หมายรวมถึงความสามารถส่วนบ ุคคลและ
เป้าหมายส่วนบุคคล 

5. สุขภาวะทางกายภาย คือ การมีสุขภาพร่างกายท่ีดี หมายรวมถึงกิจกรรม
นันทนาการและการใช้เวลาว่างท่ีดีเหมาะสม  

6. การก าหนดวิถ ีช ีว ิต ตน เอง หมาย รวมถ ึงก ารควบค ุมตน เองและ  
การตัดสินใจด้วยตนเอง 

7. การอยู่ร่วมก ันในส ังคม หมายรวมถึงการให้เกียรติและการมีค ุณค ่า 
มีศักดิ์ศรี 

8. ความถูกต้อง หมายรวมถึงสิทธิความเป็นส่วนตัว  
คุณภาพชีวิต คือ ระดับท่ีคนมีความสุขในความเป็นไปได้และมีความส าคัญกับ

ชีวิต ซึ่งความเป็นไปได้ คือ โอกาสส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อมและความจ ากัดที่มีในชีวิต และ
ความสขุ คือระดบัของประสบการณ์ความพึงพอใจในโอกาสโดยเฉพาะโอกาสท่ีส าคญัในชีวิต  

ไดเนอร์ (Diener, 2006) และนัก จิตวิทยาคนอ่ืน  ๆ ได้ให้ค าจ าก ัดความของ  
คณุภาพชีวิต ว่าเป็นระดบัชีวิตของบุคคลที่เป็นที่พึงปรารถนาเมื่อเทียบกับที่ไม่พึงปรารถนา 
โดยมกัจะให้ความส าคญักับองค์ประกอบภายนอก เช่น ปัจจ ัยด้านสิ่งแวดล้อมและรายได้ 
ในทางตรงข้ามสขุภาวะส่วนบุคคลหรือการมีความเป็นอยู่ที่ดีที่มีพืน้ฐานจากประสบการณ์
ส่วนตวั ส่วนคณุภาพชีวิตมกัจะแสดงและอธิบายวตัถวิุสยัและสถานการณ์ชีวิตของแต่ละบุคคล
มากกว่าปฏิกิริยาสะท้อนกลบัจากสถานการณ์เหล่านัน้  

เทสตา และ ซิมอนสนั (Testa & Simonson, 1996) ได้กล่าวถึง คณุภาพชีวิต 
ในสาขาทางการแพทย์ ได้ถูกให้ความหมายท่ีแคบลง ซึ่งบางครัง้เรียกว่า คณุภาพชีวิตท่ีสมัพันธ์
ก ับด้านสขุภาพ โดยอ้างอิงก ับด้านกายภาพ ด้านจิตวิทยา  และด้านสงัคมในขอบข่าย 
ด้านสขุภาพ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากความเช่ือส่วนบุคคล ความคาดหวงั และการรับรู้ ท าให้เกิดมิติ
ในด้านวตัถวิุสยัและมิติในด้านจิตวิสยั และแม้วา่ทางการแพทย์จะมุง่เน้นไปท่ีคณุภาพชีวิตท่ีสมัพันธ์
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กับด้านสขุภาพ แต่ก็มีปัจจัยอื่นท่ีแสดงผลเป็นตวับ่งชีค้ณุภาพชีวิตและตระหนักว่ามนุษย์ทุกคน
มีศกัยภาพในการมีคณุภาพชีวิตที่ดีโดยไม ่ค านึงถึงความบกพร่องหรือความพิการ (Pain, 
Dunn, & Anderson, 1998) 

นอกจากนี  ้คณุ ภาพชีว ิตย ังม ีบทบาทที ่ส าคญั ในด้านน ันทนาการบ าบ ัด  
โดยองค ์กรน ันทนาการบ าบ ัดแห ่งชาต ิ (The National Therapeutic Recreation Society, 
1996) ได้ให้ค าจ ากัดความของ คณุภาพชีวิต ว่าเป็นหนึ่งในสามแนวทางหลกัในการปฏิบัติงาน
ด้านนันทนาการบ าบัด รวมถึงการมีสิทธิในการใช้เวลาว่างและเจตจ านงของตนเองเพ่ือน าไปสู่
คณุภาพชีวิตและเป็นองค์ประกอบหนึ่งของคณุภาพชีวิต คณุภาพชีวิตเป็นแนวคิดพืน้ฐาน  
ในการประกอบอาชีพ เป็นวิธีการในการเพ่ิมพนูความสามารถและพฒันาชีวิตและประสบการณ์
การใช้เวลาว่างถูกระบ ุว่าเป็นการช่วยเพิ่มความสามารถและการจัดการก าหนดทิศทาง 
ให้กับตนเอง การมีสขุภาพร่างกายที่ดีและมีความเป็นอยู่ที่ดี การสร้างสมัพันธภาพทางสงัคม
และทางเลือกของแต่ละบุคคล 

ซิลเวส เตอร์ , โฟ เค ิล  และ แอลลิส (Sylvester, Voelkl, & Ellis, 2001)  ได้ใ ห้ 
ค าจ ากัดความของ คณุภาพชีวิต ว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตส่วนตวัของแต่ละบุคคลท่ีมีชีวิตที่ดี  
มีชีวิตที่มีความหมายและมีความพึงพอใจในชีวิต ดงันัน้  การใช้เวลาว่างจึงมีบทบาทส าคญั 
ต่อคณุภาพชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับผู้ ที่อยู่ในระหว่างการพักรักษาตวัหรือการฟื ้นฟู
สมรรถภาพ 

อ ง ค์ ก รอ น ามั ย โล ก  (World Health Organization, 1997, p. 1) ไ ด้ ก ล่ า ว ถึ ง  
คณุภาพชีวิต ว่าเป็นความสขุ ความพึงพอใจในชีวิต การเข้าใจตนเอง ความเป็นอิสระจาก  
ความต้องการ การมีร่างกายและจิตใจท่ีสมบูรณ์ มีการเป็นอยู่ ท่ีดีในสงัคมและปราศจากโรคภยั 

ค านท ์ (Kant, 1978, p. 185) ได้ให ้ค า จ า ก ัด ค วาม ว ่า  ค ณุ ภ าพ ช ีว ิต  ค ือ  
ความสมดลุหรือความสขุท่ีแท้จริง 

เ ช ล ด อ น  (Sheldon, 2000) ใ ห ้ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง  ค ณุ ภ า พ ช ีว ิต  ค ือ  
ความเจริญรุ่งเรือง การเติมเต็มในชีวิต การมีสขุภาวะทางจิตวิทยาดี การมีภาวะการณ์ว่างงาน
ต ่า การมีผลผลิตมวลรวมภายในประเทศเพ่ิมสงูขึน้ การด ารงชีวิตท่ีดี  มีความสขุและมีคณุค่า 

เฟลซ์ และ เพอร์ร่ี (Felce & Perry, 1993) ให้ความหมายของคณุภาพชีวิต  ค ือ  
การเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งประกอบด้วยการประเมินจากทางกายภาพ สถานภาพทางสงัคม สขุภาวะ
ทางอารมณ์ รวมถึงขอบเขตของการพัฒนาส่วนบุคคลและกิจกรรมต่าง  ๆ ท่ีท าให้บุคคลนัน้ 
มีคณุค่า 
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สวุิมล ตัง้สจัจพจน์ (2553) ได้อธิบายจุดสงูสดุในแนวคิดของการใช้เวลาว่าง  คือ 
การมีคณุภาพชีวิตที่ดี หมายถึง การได้ดี (Get well) คือ การมีสขุภาพจิตและสขุภาพกายดี  
การมีชีวิตท่ีดี (Live well) คือ การด ารงชีวิตอย่างเป็นฝ่ายกระท า ท าให้ชีวิตมีความพึงพอใจและ
มีความสนุก และการอยู่ดี (Stay well) คือ การช่วยธ ารงไว้ซึ่งการรับรู้ให้มีสขุภาวะท่ีดี  
 

 
ภาพประกอบ 35 จดุสงูสดุในแนวคิดของการใช้เวลาวา่งคือ การมีคณุภาพชีวิตท่ีด ี

 
ท่ีมา :  สวิุมล ตัง้สจัจพจน์.  (2553).  นนัทนาการและการใช้เวลาว่าง.  น. 4. 

 
จากการศ ึกษาคณุ ภาพช ีว ิต  จะพบว ่า  ค ณุ ภาพช ีว ิตม ีบทบาท ที ่ส าค ญั 

ในการด ารงชีวิตของมนุษย์ในการมีความเป็นอยู่ท่ีดี ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่แสดงออกมาซึ่ง
ความสขุ ซึ่งพฤติกรรมนัน้มาจากรากฐานของความต้องการ โดย  มาสโลว์ (Maslow, 1970)  
ได้อธิบายถึงพฤติกรรมของมนุษย์ถูกเร้าให้กระท าโดยกลุ่มของความต้องการ 2 ประเภท คือ 
ค ว า ม ต ้อ ง ก า ร พื น้ ฐ า น  (Basic needs) แ ล ะ ค ว า ม ต ้อ ง ก า ร ขั น้ ส งู  (Metaneeds)  
ซึ่งความต้องการนีม้ีพัฒนาการเป็นไปตามล าดบัขัน้ตอนจากล าดบัล่างสู่ล าดบับน 5 ล าดบัขัน้ 
ดงันี ้

ล าดับขัน้ที่  1 ความต้องการทางสรีรวิทยา (Physiological Needs) ได้แก่ 
อาหาร น า้ การพักผ่อน ความต้องการทางเพศ เป็นต้น  



 100 
 

ล าดับขัน้ที่  2 ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย (Safety Needs) ได้แก่ 
ความมั่นคงทางกาย ทรัพย์สิน จิตใจ เป็นต้น 

ล าดับขัน้ท่ี 3 ความต้องการมีส่วนร่วมและมีความรัก (Belongingness and 
Love Needs) ได้แก่ การมีสัมพันธไมตรี การได้รับการยอมรับ ความอาทร เป็นต้น 

ล าด ับขัน้ ที่  4 ความต้องการมีศ ักดิ ์ศ รี (Esteem Needs) ได้แก่ ศ ักดิ ์ศ รี 
แห่งตน การยกย่อง การได้รับการนับถือ เป็นต้น 

ล าด ับขัน้ ที ่  5 ความต้องการใ ช้ศ ักยภาพของตนให้บรรล ุถ ึง ข ีดส ูงส ุด  
(Self Actualization Needs) รวมทั ง้ความงาม ความดีและสต ิปัญญา เช ่น  ร ักความดี  
ความงาม ใฝ่ รู้  ร ักความย ุติธรรม  จ ัด ระเบียบในการด า เนินการและจ ัดระ เบียบชีว ิต  
มีความสนใจใฝ่รู้ เป็นต้น 
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ภาพประกอบ 36 ทฤษฎีล าดบัขัน้ความต้องการ 5 ล าดบัขัน้ของ มาสโลว์ 
 

ท่ีมา :  ศรีเรือน แก้วกังวาล.  (2553).  จิตวิทยาพฒันาการชีวิตทุกช่วงวยั: แนวคิดเชิง
ทฤษฎี-วยัเด็กตอนกลาง เล่ม 1.  น. 62.   

 
จากภาพประกอบ 36 พบว่า ความต้องการ 4 ล าดบัขัน้แรกเป็นความต้องการ

พืน้ฐานซึ ่งเกิดจากความรู้สึกขาดแคลน (Deficiency Needs) ส่วนความต้องการในล าดบั 
ขัน้ ที ่ 5 เป็น ขัน้ ส งูส ดุ  เป็นความต้องการเพื ่อความเจริญ เต ิบ โต ที ่บ รรลถุ ึงยาก ที ่ส ดุ  
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ซึ ่งได้แก่ ความปรารถนาจะได้ศกัยภาพ ประสบการณ์ที่ตนมีให้เป็นผลดีต ่อตน เอง ผู้ อื ่น  
และส งัคม  และ เมื ่อมน ุษย ์ได้ร ับ การตอบสนองความต้องก ารในขัน้ ต้น แล้ว  ก ็จ ะมี 
ความปรารถนา เกิดแรงกระตุ้น  ขบั เคลื ่อนหาวิธ ีการไปสู ่ล าดบัขัน้ ที ่ส งูขึน้ ตามล าดบั   
เพ่ือก่อให้เกิดความสขุ การพัฒนาตนเอง และมีคณุภาพชีวิตท่ีดี 

2.2 องค์ประกอบของคุณภาพชีวติ 
จากค าจ ากัดความของ คณุภาพชีวิต ได้พิสจูน์ให้เห็นว่า คณุภาพชีวิตเป็นประโยชน์ 

ในบริบทท่ีหลากหลายทางวฒันธรรม จากแบบประเมินขององค์กรอนามยัโลก (The WHOQOL 
Group, 1998) ที่ถ ูกพัฒนาบนพืน้ฐานของการทดสอบน าร่องและการอภิปรายกลุ่มจาก 15 
ศนูย์ทั ่วโลก ได้แก่ ออสเตรเลีย โครเอเชีย ฝรั ่งเศส อินเดีย อิสราเอล ญี่ปุ่ น เนเธอร์แลนด์ 
ปานามา รัสเซีย สเปน ไทย องักฤษ สหรัฐอเมริกา และซิมบบัเว กลุม่คนท่ีถกูทดสอบกวา่ 4,500 คน 
ประกอบด้วยบ ุคคลที่ม ีสขุภาพดี บ ุคคลที่มีโรคประจ าตวัหรือผิดปกติ และผู้ เ ชี ่ยวชาญ  
ด้านสขุภาพ ท าให้แบ่งองค์ประกอบของคณุภาพชีวิตได้ 6 ประการ ได้แก่ 

1. ด้านกายภาพ เช่น ความรู้สึกไม่สบาย และความเมื่อยล้า  
2. ด้านจิต ใจ  เช ่น  ความ รู้ส ึก ที่ด ี การเห็นค ุณค่าและความภาคภ ูมิใจ 

ในตนเอง ความรู้สึกในเชิงลบ  
3. ด้าน ระด ับ ของความ เป็น อ ิส ระ  เช ่น  ก า ร เค ลื ่อน ไห วในก ิจ ก รรม  

ในชีวิตประจ าวัน ความสามารถในการท างาน  
4. ด้านความสมัพันธ์ทางสังคม เช่น ความสัมพันธ์ส่วนบุคคล การสนับสนุน

ทางสังคม 
5. ด้านสภาพแวดล้อม  เช ่น  ความปลอดภ ัยทางกายภาพ การรักษา  

ความปลอดภัยสภาพแวดล้อมที่บ้าน ความพึงพอใจในการท างาน ทรัพยากรทางการเงิน 
การดูแลสุขภาพ การมีส่วนร่วมในสังคม และโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมการใช้เวลาว่าง
และนันทนาการ 

6. ด้านจิตวิญญาณ ศาสนา และความเช่ือส่วนบุคคล  
นอกจากนี ้มหาวิทยาลยัโตรอนโต (Quality of Life Research Unit University of 

Toronto, 2005) ยังได้พ ัฒนารูปแบบของคณุภาพชีวิตเป็นกรอบแนวคิดของคณุภาพชีวิต  
ที่ประกอบด้วย 3 ประเด็นหลกั คือ ความเป็นอยู่ (Being) ความเป็นเจ้าของ (Belonging)  
และกลายเป็น (Becoming) ดงัตาราง 16 
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ตาราง 16 รูปแบบคณุภาพชีวิตของมหาวิทยาลยัโตรอนโต 
 

ประเด็นหลักและประเด็นย่อย 
ของคุณภาพชีวติ 

ค าจ ากัดความ 

ประเดน็หลกั : ความเป็นอยู่ (Being) 
ความเป็นอยู่ทางกายภาพ 

บคุคลผู้ซึ่ง :  
- สุขภาพทางกายและลักษณะทางกายภาพ  
   ทัว่ไป 
- สขุอนามยั การแตง่กายและเคร่ืองแตง่กาย 
- โภชนาการ 
- การออกก าลงักาย 

ความเป็นอยู่ทางด้านจิตใจ - สขุภาพทางจิตและการปรับตวั 
- กระบวนการรับรู้ 
- ความรู้สกึ / อารมณ์ 
- ความภาคภมูิใจใจตนเอง แนวคิดตนเอง และ 
  การควบคมุตนเอง 

ความเป็นอยู่ทางด้านจิตวิญญาณ - มีคณุคา่สว่นบคุคล 
- มีมาตรฐานในทางปฏิบตัิสว่นบคุคล 
- มีความเช่ือทางจิตวิญญาณ 

ป ร ะ เด็ น ห ลั ก  : ค ว า ม เ ป็ น เ จ้ า ข อ ง 
(Belonging) 
ความเป็นเจ้าของทางกายภาพ 

การเช่ือมตอ่กบัสภาพแวดล้อมของคน ๆ หนึ่ง 
- บ้าน                     - สถานท่ีท างาน / โรงเรียน 
- เพ่ือน                    - ชมุชน 

ความเป็นเจ้าของทางสงัคม - คนอ่ืน ๆ ท่ีใกล้ชิด    - ครอบครัว 
- เพ่ือน                      - เพ่ือนร่วมงาน 
- เพ่ือนบ้านและชมุชน 
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ตาราง 16 (ตอ่) 
 

ประเด็นหลักและประเด็นย่อย 
ของคุณภาพชีวติ 

ค าจ ากัดความ 

ความเป็นเจ้าของทางชมุชน - รายได้ท่ีเพียงพอ 
- การบริการด้านสขุภาพและสงัคม 
- การจ้างงาน 
- โปรแกรมด้านการศกึษา 
- โปรแกรมด้านนนัทนาการ 
- กิจกรรมชมุชนและกิจกรรมทัว่ไป 

ประเดน็หลกั : กลายเป็น (Becoming) 
กลายเป็นทางปฏิบตั ิ

การบรรลเุป้าหมายสว่นบคุคล ความหวงั และ
แรงบนัดาลใจ 
- กิจกรรมภายในครอบครัว 
- งานท่ีมีคา่ใช้จ่าย 
- กิจกรรมในโรงเรียนและกิจกรรมอาสาสมคัร 
- การดแูลสขุภาพและความต้องการของสงัคม 

กลายเป็นการใช้เวลาวา่ง - กิจกรรมท่ีสง่เสริมในด้านการผอ่นคลายและ
ลดความเครียด 

กลายเป็นการเจริญเติบโต - กิจกรรมท่ีสง่เสริมการด ารงชีพและพฒันา 
  ความรู้และพฒันาทกัษะ 
- การปรับตวัท่ีเข้ากบัการเปลีย่นแปลง 

 
ท่ี ม า  :  Anderson, L. & Heyne, L.  (2012).  Therapeutic Recreation Practice: A 

Strengths Approach  p. 34.   
 

รัสกิน และ ซิวาน (Ruskin & Sivan, 2002, p. 6) ได้แบ่งคณุภาพชีวิตออกเป็น  
4 ด้าน คือ ด้านสงัคม ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านร่างกาย  และด้านวตัถุ โดยความสขุและ 
การมีชีวิตท่ีดีจะเป็นองค์ประกอบท่ีเสริมสร้างให้มีคณุภาพชีวิตท่ีดีและเกิดความสมดลุในชีวิต  

1. ด้านสังคม คือ การรับรู้ ความรักและการเป็นเจ้าของ 
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2. ด้า น อ า รมณ ์แ ล ะ จ ิต ใจ  ค ือ  ก า ร ร ับ รู้ด ้ ว ย ต น เอ ง  ค วาม ส า เ ร ็จ  
ความคิดสร้างสรรค์ ความท้าทาย ความสนใจและความเข้าใจ 

3. ด้านร่างกาย คือ การปราศจากโรคภัยและการมีสุขภาพท่ีดีขึน้ 
4. ด้านวัตถุ คือ พืน้ฐานท่ีจ าเป็น (ท่ีอยู่อาศัย อาหาร การพักผ่อนนอนหลับ 

เพศสัมพันธ์ เพื่อนหรือคู่ชีวิต) อิสรภาพจากอันตราย สารต่าง ๆ (สารเคมี แบคทีเรีย )  
และความปลอดภัย 

 

  
ภาพประกอบ 37 องค์ประกอบของคณุภาพชีวิต 

 
ท่ี ม า  :  Ruskin, H. & Sivan, A.  (2002).  Leisure Education in School Systems : 

Curricula, Strategies, Training Human Resources.  p. 6. 
 

การใช้เวลาว่างมีบทบาทที่ส าคญัในการพัฒนาคณุภาพชีวิต โดยการศึกษา  
การใช้เวลาว่างเป็นศาสตร์ความรู้พืน้ฐานและเป็นกระบวนการที่ช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้  
ให้กับตนเอง ครอบครัว สถานศึกษา ชุมชนและสงัคม ให้ตระหนักถึงความส าคญัและประโยชน์
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ของการใช้ เวลาว ่าง เพื ่อ ให้ เก ิดพ ัฒนาการในด้านสงัคม  อารมณ ์ ร่างกายและวตัถุ  
(ศกัดิภทัร์ เฉลิมพุฒิพงศ์, 2554, น. 19) 

 

 
ภาพประกอบ 38 ความสมัพนัธ์แหลง่การเรียนรู้ในการใช้เวลาวา่งเพ่ือสง่เสริมคณุภาพชีวิต 

 
ท่ีมา :  ศักดิภัทร์ เฉลิมพุฒิพงศ์.  (2554).  การศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือการส่งเสริม

คณุภาพชีวิต.  วารสารคณะพลศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  14(2): 10-21. 
 

2.3 แบบประเมินคุณภาพชีวติ 
องค์กรอนามยัโลก ได้พ ัฒนาแบบวดัคณุภาพชีวิตที่เรียกว ่า WHOQOL-100  

และภายหลงัได้พัฒนาปรับปรุงเป็นแบบวดัคณุภาพชีวิตฉบับย่อ เรียกว่า WHOQOL-BREF 
โดยมีการประเมินแบบมาตราส่วน 5 ระดบัในด้านต่าง ๆ ของชีวิต รวมถึงการใช้เวลาว่าง  
โดยมีองค์ประกอบหลกั 4 ประการท่ีส าคญัในการประเมิน ประกอบด้วย ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ 
ด้านสงัคม และด้านสิง่แวดล้อม (World Health Organization, 1998) 
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ในประเทศไทยมีการน าแบบวดัคณุภาพชีวิต WHOQOL-BREF มาปรับปรุงเป็น
ภาษาไทย เรียกว่า เคร่ืองชีว้ดัคณุภาพชีวิตขององค์กรอนามยัโลกช ุดย่อ ฉบ ับภาษาไทย 
(WHOQOL-BREF-THAI) (กระทรวงสาธารณสขุ , 2559) เป็น เค รื่องม ือวดัคณุ ภาพชีว ิต 
ที ่พ ัฒนาปรับปรุงจากเครื่องชี ว้ดัคณุภาพชีวิตขององค ์กรอนามยัโลก  WHOQOL-100  
ซึ ่งประกอบด้วยข้อค าถามที ่ป ระกอบด้วยองค ์ประกอบของคณุภาพชีวิต  4 ด้าน ค ือ  
ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสงัคม และด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งอธิบายได้ดงันี  ้

1. ด้านร่างกาย (Physical domain) คือ การรับรู้สภาพทางด้านร่างกาย
ของบ ุคคลที่มีผลต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน เช่น สภาพความแข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกาย 
ความรู้สึกสขุสบาย ไม่มีความเจ็บปวด ความสามารถจัดการกับความเจ็บปวดทางร่างกาย 
ได้  ก าล ัง ในการด า เน ินชีว ิต  ม ีค วาม เป็นอ ิส ระ  ช ่วย เหล ือตน เองได้  ค วามสามารถ 
ในการเคลื่อนไหว ในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันและในการท างาน เป็นต้น 

2. ด้านจิต ใจ  (Psychological domain) คือ  การรับ รู้สภาวะทางจิต ใจ 
ของตนเอง เช่น การรับรู้ความรู้สึกที่ดีจากผู้ อื่น ภาพลักษณ์ของตนเอง ความรู้สึกภูมิใจ  
ในตนเอง มั ่นใจในตนเอง มีความคิด ความจ า สมาธิ การต ัดสินใจและสามารถเรียน รู้
เร่ืองราวต่าง ๆ ความสามารถในการจัดการกับความซึมเศร้าหรือวิตกกังวล ความเชื่อใน
เร่ืองต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อการด าเนินชีวิต เช่น ด้านวิญญาณ ศาสนา ความหมายของชีวิตและ
ความเช่ืออ่ืน ๆ ท่ีส่งผลดีต่อชีวิตและต่อการเอาชนะอุปสรรค เป็นต้น  

3. ด้านสังคม (Social domain) คือ การรับรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
ตนเองกับผู้ อ่ืน การรับและให้ความช่วยเหลือผู้ อ่ืนในสังคม และการรับรู้ทางอารมณ์เพศหรือ
การมีเพศสัมพันธ์ 

4. ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) คือ การรับ รู้ ด้านสภาพสิ่งแวดล้อม 
ที่ม ีผลต่อการด าเนินชีวิต เช่น  อิสระในการด าเนินชีวิต  ไม ่ถ ูกกักข ัง มีความมั ่งคงและ
ปลอดภัย การได้อยู่ในสภาวะแวดล้อมทางกายภาพท่ีดี ปราศจากฝุ่ น ควันและมลพิษต่าง ๆ 
การคมนาคมขนส่งสะดวก  มีแหล ่งประโยชน์ด้านการเงิน สถานบริการทางสุขภาพและ 
สังคมสงเคราะห์ โอกาสท่ีจะได้รับข่าวสารหรือฝึกฝนทักษะต่าง ๆ รวมถึงการรับ รู้ว่าตนได้มี
กิจกรรมการใช้เวลาว่างและกิจกรรมนันทนาการ เป็นต้น  

เคร่ืองชีว้ดัคณุภาพชีวิตขององค์กรอนามยัโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย (WHOQOL-
BREF-THAI) ประกอบด้วยค าถามท่ีถามถึงประสบการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งของแต่ละบุคคล 
ในช่วง 2 สปัดาห์ท่ีผ่านมา โดยประเมินจากเหตกุารณ์หรือความรู้สึกของผู้ตอบ  
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แอนเดอร์สนั (Anderson, 2007) ได้พ ัฒนาแบบวดัคณุภาพชีวิตของ Pavot & 
Diener (1993) และ Schalock (2004) ในการประเมินคณุภาพชีวิตกับบุคคลท่ีมีความบกพร่อง
ทางร่างกาย (พิการ) และประเมินคณุภาพชีวิตกับเด็ก โดยแบบวดัคณุภาพชีวิตได้ประเมิน
องค์ประกอบหลกัของคณุภาพชีวิตในด้านต่าง ๆ ได้แก่ สขุภาวะทางอารมณ์ ความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคล สขุภาวะทางด้านวตัถุ การพัฒนาบุคคล การก าหนดตดัสินใจด้วยตนเอง  
การอยู ่ร่วมก ันในสงัคม สขุภาวะทางกายภาพและการประเมินความพึงพอใจในชีว ิต  
โดยรวม ดงันี  ้
 
ตาราง 17 แสดงแนวคิดหลกัของคณุภาพชีวิต 
 

สขุภาวะทางอารมณ์ 
- ความพงึพอใจ : พงึพอใจ , อารมณ์
ความรูส้กึ , ความเพลดิเพลนิ 
- แนวคดิตนเอง : การเป็นตวัตน , คุณค่าใน
ตนเอง , การนบัถอืตนเอง 
- ปราศจากความเครยีด : ความสามารถใน
การคาดการณ์ , การควบคุม 

การก าหนดตดัสินใจด้วยตนเอง 
- อสิระ : การควบคุมตนเอง , อสิระ 
- เป้าหมายและค่านิยมส่วนบุคคล : ความ
ตอ้งการ , ความคาดหวงั 
- ตวัเลอืก  : โอกาสตวัเลอืก , ความชื่นชอบ 

ความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคล 
- ปฏสิมัพนัธ ์: เครอืขา่ยสงัคม , การตดิต่อ
ทางสงัคม 
- ความสมัพนัธ ์: ครอบครวั , เพื่อน , เพื่อน
ร่วมงาน 
- การสนบัสนุน : ทางอารมณ์ , ทางกายภาพ , 
ทางการเงนิ , ความคดิเหน็ 

สงัคมรวม 
- การบรูณาการและการมสี่วนร่วมของชุมชน 
- บทบาททางสงัคม : ผูส้นบัสนุน , อาสาสมคัร 
- แรงสนบัสนุนทางสงัคม : การสนบัสนุน , 
เครอืขา่ย , การบรกิาร 
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ตาราง 17 (ตอ่)  
 

สขุภาวะทางวตัถ ุ
- สถานภาพทางการเงนิ : รายได ้, ผลก าไร 
- การจา้งงาน : สถานภาพการท างาน , 
สภาพแวดลอ้มในทีท่ างาน 
- ทีพ่กัอาศยั : ประเภทของทีพ่กัอาศยั , ความ
เป็นเจา้ของ 

สิทธิ 
- มนุษยชน : ความเคารพ , ศกัดิศ์ร ี, ความ
เท่าเทยีมกนั 
- ตามกฎหมาย : ความเป็นพลเมอืง , การ
เขา้ถงึ , กระบวนการ 

การพฒันาด้านบคุคล 
- การศกึษา : ความส าเรจ็ , สถานภาพ 
- สมรรถนะของบุคคล : ความรูค้วามเขา้ใจ , 
สงัคม , การปฏบิตั ิ
- ประสทิธภิาพการท างาน : ประสบ
ความส าเรจ็ , ความส าเรจ็ , เพิม่ผลผลติ 

สขุภาวะทางกายภาพ 
- สุขภาพ : กลไกการท างาน , อาการของโรค, 
การออกก าลงักาย , โภชนาการ 
- กจิกรรมในชวีติประจ าวนั : ทกัษะการดแูล
ตนเอง , ทกัษะการเคลื่อนไหว 
- การใชเ้วลาวา่ง : นนัทนาการ , งานอดเิรก 

 
ท่ีมา :  Schalock, R. (2004).  The Concept of Quality of Life: What We Know and 

Do Not Know.  Journal of Intellectual Disability Research.  48(3): 203-216. 
 

3. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกับนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
3.1 วงจรชีวติของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย 

วยัเด ็กตอนกลางถึงตอนปลายเป็นเด ็กวยัเรียนในช่วงชัน้ประถมศึกษา คือ  
เด็กที่มีช่วงอายุ 7-12 ปี เป็นช่วงวยัที่เด็กได้ผ่านการเรียนจากสถาบันการศึกษามาบ้างแล้ว 
พัฒนาการของเด็กวยันีม้ีประสิทธิภาพมากขึน้ พัฒนาการทางสติปัญญาเจริญเติบโตไปอีก 
ขัน้หนึ่ง พัฒนาการทางสงัคมขยายกว้างขวาง มกัใช้เวลากับผู้ ใหญ่อื่น  ๆ ที่มิใช่พ่อแม่และ 
หรือบ ุคคลในบ้านยาวนานขึน้  รู้จ ักคบหาก ับเพื ่อนร่วมรุ่น ได้ด ีกว ่าในวยั เด ็กตอนต้น  
ลกัษณะพัฒนาการที่ส าคญัในช่วงนีค้ ือ “การเตรียมตวั” เข้าสู ่วัยรุ่นและผู้ ใหญ่ท่ีสามารถ
รับผิดชอบตนเองในด้านต่าง ๆ ได้แก่ หัดท าอะไรด้วยตนเอง ได้เรียนรู้ท่ีเล่น เรียน และท างานกับ
เพื ่อนร่วมวยั  ส ร้างม ิตรภาพและเป็นม ิตรก ับผู้ อื ่น  (ศรีเรือน แก้วก ังวาล , 2553, น. 261) 
พัฒนาการในช่วงวยันีม้ีความซับซ้อนมากขึน้ เนื่องจากมีความรู้  ความเข้าใจ และมีท ักษะ 
การเคลื ่อน ไห วมากขึน้  ม ีพ ัฒนาการทางกายภาพ สต ิปัญญา ความ รู้ ความเข้าใจ  
มีความช านาญในเรื่องของการให้ความสนใจก ับวตัถ ุสิ ่งของ เป็นช ่วงวยั ที ่ม ีการค ิด  
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อย่างมีเหตผุล มีความเป็นมิตรภาพ ต้องการการยอมรับจากเพ่ือนในกลุ่มและมีการปรับตวั  
ทางสงัคมเพิ่มขึน้ ซึ ่งพัฒนาการดงักล่าวจะช่วยในการพิจารณาถึงการวางแผนโปรแกรม  
การใช้เวลาว่างให้เหมาะสม (Barnett & Blanco, 2013, pp. 58-61) 

นอกจากนี  ้ศรีเรือน แก้วก ังวาล (2553, น. 262-271) ได้กล ่าวถึงพ ัฒนาการ 
ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ พัฒนาการทางกายภาพ พัฒนาการทางสงัคม พัฒนาการทางศีลธรรม
จรรยา พัฒนาการทางอารมณ์ และพัฒนาการทางความคิดของวยัเด็กตอนกลาง ดงันี  ้

1. พ ัฒ นาการทางกายภาพ  เด ็กว ัย นี จ้ ะม ีพ ัฒ นาการทางกล้าม เนื อ้  
ในร่างกาย เด็กจะมีความสามารถและความแข็งแรงเพ่ิมขึน้จากช่วงวัยเด็ก ท า ให้มีทักษะ
การวิ่งที่เร็วขึน้  ชอบปีนป่าย  และมีการเคลื่อนไหวร่างกายมากขึน้  ปอดมีการขยายต ัว   
ท าให้เด็กวัยนีม้ีความสามารถในกิจกรรมการเล่นมากกว่าช่วงวยัอ่ืน ๆ ทักษะการเคลื่อนไหว
ของเด็กประถมศึกษานีจ้ะมีความคล่องแคล่ว มีการจัดระเบียบร่างกายและควบคุมอวัยวะ
ต่าง ๆ ของร่างกายได้มากกว่าช่วงปฐมวัย สามารถนั่งลง  มีความสนใจต่อสิ ่งหนึ่งสิ่งใด  
ได้นานกว่าปฐมว ัย  และเด ็ก ที่ม ีอาย ุ 10-12 ปี  จะเ ร่ิมแสดงระด ับของการจ ัดการและ  
ทักษะความช านาญที่คล้ายก ับความสามารถของว ัยผู้ ใหญ่ที่ม ีความซ ับซ้อนแม่นย า  
มีการท ากิจกรรมที่เกี่ยวกับงานฝีมือ งานประดิษฐ์ที่มีค ุณภาพ หรือในการเล่นเคร่ืองดนตรี  
ได้มากขึน้ 

2. พัฒนาการทางส ังคม เด็กวัยนี จ้ะคบเพื่อนร่วมวัยและผู้ ใหญ่มากขึน้ 
สามารถรวมกลุ่มเล่นกับเพ่ือนได้ดีย่ิงขึน้ ท าให้ร่วมเล่น เรียน ท ากิจกรรมต่าง ๆ เป็นกลุ่มได้ดี 
กลุ่มเร่ิมมีอิทธิพลในด้านอารมณ์ ความคิดนึก ทศันคติ ความมุง่หวงั ความปรารถนา การประพฤติ
ตนตามบทบาททางเพศ ค่านิยม อะไรเหมาะ ดี ควร ไม่ควร ฯลฯ เด็กหญิงและเด็กชายนิยมเล่น
แยกกัน เล่นเกมท่ีมีกฎระเบียบซับซ้อนมากขึน้ ไม่นิยมเล่นเกมง่ายๆ เลือกเล่นเกมตามความถนัด 
ค วามสน ใจ  ส ติ ปั ญ ญ า บุ คลิ กภ าพ  ร ว ม ถ ึง ก า ร เ ริ ่ม เ ล ่น ป ร ะ เ ภ ท ง า น อ ด ิเ ร ก  
การเล ่นเป็นพฤติกรรมที่ส าค ัญและจ าเป็นส าหรับเด็กว ัยนี  ้เพราะเป็นการช่วยพัฒนา 
ความเจริญเติบโตในหลายด้าน เช่น  ส่งเสริมทักษะการอยู่ร่วมกลุ ่ม เข้าใจการท างาน 
เป็นกลุ ่ม  รู้จ ักการเป็นผู้น าและผู้ตาม เคารพกฎวิน ัย  พ ัฒนาความแข็งแรงของร่างกาย   
ท าให้มีส ุขภาพดี ระบายอารมณ์เคร่งเครียด ส่งเสริมความนึกคิด เข้าใจชีวิตและสังคม  
เปิดโอกาสให้ได้แสดงต ัวในด้านต่าง ๆ ท าให้มีส ุขภาพจิตที่ดี พัฒนาการรับรู้ความรู้สึก  
ของผู้ อ่ืนท่ีมีต่อตนเอง เข้าใจในความแตกต่างของแต่ละบุคคล  
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3. พัฒนาการทางศีลธรรมจรรยา  เด็กวัย นีม้ีการพัฒนาความคิดเข้าใจ
เหต ุผล จ ึงเป็นช่วง เวลาที่เหมาะสมในการสอนให้ เรียน รู้  พฤต ิกรรมใดถ ูก -ผิด  ดี-ชั ่ว 
สอดคล้องกับแนวคิดพัฒนาการทางศีลธรรมของ  เพียเย่ท์ (Piaget, 1965) กล่าวถึงเด็ก 
ในวัยนี รู้้จ ักเคารพกฎเกณฑ์ ข้อตกลง ถือว่าเป็นมาตรฐานทางศีลธรรมที่ต้องเคารพและ  
ท าตาม และเป็นแนวทางในการตัดสินการกระท า ถูก-ผิด ชั่ว-ดี สามารถเข้าใจเร่ืองศีลธรรม
อย่างมีเหต ุผล เข้าใจว่ากฎเกณฑ์ต่าง  ๆ มีไว้เพื่อควบคุมการกระท าเพื่อท าให้สามารถ  
อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุข 

4. พัฒนาการทางอารมณ์  สังคม เด็กจะมีความพร้อมที่จะรับทราบเร่ือง
อารมณ์ ควบคุมอารมณ์ และปลดปล่อยอารมณ์ออกมา จึงต้องมีการพัฒนาอารมณ์ของเด็ก
ในวัยนี ้ในการเข้าใจอารมณ์ของตนเองและผู้ อ่ืน รู้จักควบคุมอารมณ์ และรู้จักแสดงอารมณ์
ออกมาอย่างเหมาะสม 

น ัก ท ฤ ษ ฎ ีห ล าย ค น  อ าท ิ ฟ รอย ด ์แ ล ะ อ ิร ิค ส ัน  ได้ตั ง้ ข้ อสังเกตว่า  
ในวัยเด็กตอนกลางเป็นช่วงวัยท่ี เงียบหรืออารมณ์ค่อนข้างเร่ือย ๆ เพราะการเปลี่ยนแปลง 
ในพัฒนาการทางด้านอารมณ์ที่ไม ่ได้มีความเร้าใจเฉกเช่น เดียวกับว ัย เด็กหรือว ัย รุ่น  
ในช่วงว ัย นี ม้ ีความสนใจในการเรียน รู้วิธีก ารท าสิ ่งต ่าง  ๆ และวิธีการท างาน  ด ังนั น้   
จึงควรได้รับการกระตุ้นจากผู้ ใหญ่ให้เด็กมีความขยันและเพื่อให้มีก า ล ังใจและพัฒนา
ความสามารถให้มีความโดดเด่นมากขึน้  เด็กว ัยนีจ้ะใช้เวลากับเพ่ือนมากขึน้  ซึ ่งน าไปสู่  
การพ ัฒ นาสมรรถน ะความสามารถ  เมื ่อ เด ็ก  ๆ  เล ่นด้วยก ันก ็จะม ีพ ัฒนาการของ 
การม ีปฏิสมัพ ันธ์ในรูปแบบของเด ็ก เอง ซึ ่งมีความแตกต่างจากว ัยผู้ ใหญ่ ส ังคมและ
วัฒนธรรมของเด็กจะมีกฎเกณฑ์ บรรทัดฐาน การใช้ค าศัพท์ การแสดงออก กฎระเบียบของ
พฤติกรรมที่พิเศษเฉพาะของเด็กวัยนีเ้อง เด็กว ัยนีจ้ะมีความเข้าใจในอารมณ์ ความรู้สึก 
ความสามารถในการควบคมุตอบสนองทางอารมณ์ตนเองในสถานการณ์ที ่เหมาะส ม  
มีความเอาใจใส่และรู้สึกเห็นใจสงสารเพ่ือน งานวิจัยได้ระบุบทบาทของมิตรภาพ 6 ประการ
ของเด็กในวัยนีแ้ละมีส่วนในการท าให้เกิดพัฒนาการทางด้านสุขภาพของเด็ก  (Barnett & 
Blanco, 2013, p. 59)  ดังนี  ้

1) มิตรภาพ : การใช้เวลาและเข้าร่วมในการท ากิจกรรมร่วมกนักบัเพ่ือน 
2) การกระตุ้น : การให้ข้อมลูท่ีน่าสนใจ สนกุสนาน ตื่นเต้น 
3) การสนบัสนนุทางกายภาพ : การให้เวลา ทรัพยากรและการช่วยเหลือ 



 112 
 

4) การถือตัวเองเป็นส าคัญ : ให้ความหวัง ให้การสนับสนุน ให้ก าลังใจ  
ค าติชมและข้อเสนอแนะ เพ่ือช่วยให้เด็กเก็บความประทับใจว่าตนเองมีความเช่ียวชาญ เป็นท่ี
น่าสนใจและคุ้มคา่ 

5) การเปรียบเทียบทางสงัคม : ให้ข้อมลูเก่ียวกับเด็กท่ีอยู่ในความสมัพันธ์ 
กบัคนอ่ืน ๆ 

6) ค ว าม ใก ล้ ช ิด ส น ิท สน มแล ะค วาม รัก  : ก า ร ใ ห้ ค ว าม อบ อุ ่น  
ความใกล้ชิด ความไว้วางใจในการมีสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนในการเปิดเผยตวัตนของตนเอง 

5. พัฒนาการทางความคิด สติปัญญา ถือได้ว่าเป็นช่วงวัยแห่งการเร่ิมเรียน
ในโรงเรียนอย่างจริงจ ัง และเป็นช่วงระยะเวลาที่เป็นการวางรากฐานทางการศึกษา  
ท าให้เกิดการพัฒนาทางความคิดและสติปัญญาในด้านความรู้ พืน้ฐาน ด้านการอ่าน  
การเขียน การคิดเลข การพัฒนาทักษะท่ีประณีตขึน้ สามารถเข้าใจกฎระเบียบและค าสัง่ได้ดี 
จึงเหมาะท่ีจะสอนและฝึกในด้านระเบียบวินัย  

เด็ กในช่ วงอายุ  9-10 ปี  มี ความแตกต่างในกระบวนการทางความคิ ดจาก 
เดก็ก่อนวยัเรียน เด็กไม่เพียงแต่รู้มากขึน้ แต่ยังใช้จิตใจ ความรู้สึกนึกคิดได้อย่างคล่องแคล่วและ
มีประสิทธิภาพ เมื่อพวกเขาต้องการแก้ปัญหาหรือจดจ าข้อมูล กระบวนการคิดเก่ียวข้องกับ 
การพิจารณา การวางแผน การค ิดอย่างม ีเหตผุล และการก าหนดสมมติฐานทางเล ือก  
สิ่งที่ส าคญั คือ มีความสามารถในการใช้เหตผุลเชิงตรรกะเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ และเหตกุารณ์ 
ต่าง ๆ เด ็กได้ร ับความเข้าใจในหลกัการเหตผุลและรู้วิธีในการน าไปใช้ในสถานการณ์  
ท่ีเฉพาะเจาะจง มีความคิดเชิงเหตผุล มีการแสวงหาความรู้และสามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจน  
และรู้จักโน้มน้าวใจผู้ อ่ืน ซึ่งมีความแตกตา่งจากเด็กปฐมวยั เด็กมีความสามารถทางสติปัญญา
และมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ มีความเข้าใจและสามารถเขียนข้อความ
เป็นลายลกัษณ์อกัษรและจดจ าสิ่งที่ถูกน าเสนอได้อย่างรวดเร็ว  (Barnett & Blanco, 2013)  
ซึ่งจากงานวิจัยการประเมินความสามารถและความฉลาดของเด็กวยันีข้อง  การ์ดเนอร์ พบว่า 
เด็กวยันีม้ีพัฒนาการในการแก้โจทย์ปัญหาในทางปฏิบัติ มีการพัฒนาทักษะทางสงัคม มีความ
ถนัดทางด้านดนตรี มีความเข้าใจตนเองในหมู่ผู้ อื่น พัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กวยันี  ้
ถูกน ามาพิจารณารวมอยู่ในหลกัสตูรของโรงเรียนและก่อให้เกิดคณุค่าและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 
 



 113 
 

3.2 แนวคิดส าคัญของการศึกษาการใช้เวลาว่างส าหรับนักเรียนในระดับ
ประถมศึกษาตอนปลาย 

การศ ึกษาการใช้เวลาว ่างม ีส ่วนท าให้เด ็กและเยาวชนมีอิสระในการเลือก  
การตดัสินใจใช้เวลาว่างท่ีเหมาะสมตามความต้องการและตอบสนองให้บรรลุเป้าหมายของ
การใช้เวลาว่าง เกิดความตระหนักรู้ตนเองในการใช้เวลาว่าง พัฒนาให้เกิดประสบการณ์  
การใช้ เวลาว ่าง  และท าให้ม ีอ ิส ระในการเรียน รู้และส ่ง เสริมในการเรียน รู้ตลอดชีว ิต  
ส าหรับเด็กระดบัประถมศึกษาจะมุ่งเน้นพัฒนาทักษะการใช้เวลาว่างในกระบวนการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ เน้นในด้านการประพฤติปฏิบัติตวัในโรงเรียน และการสร้างประสบการณ์ด้วย
การก าหนดวิธีการใช้เวลาว่าง โดยพิจารณาถึงวิธีการเรียนรู้ การปรับตวัรับความเปลี่ยนแปลง  
ท่ีเกิดขึน้ และวิธีการสร้างสรรค์กิจกรรมการใช้เวลาว่างที่เหมาะสมกับตนเองบนพืน้ฐานของ
ความต้องการ ความสนใจและการเห็นความส าคญัของการศึกษาการใช้เวลาว่างผ่านกิจกรรม
การใช้เวลาว่าง (Cohen-Gewerc & Stebbins, 2007) 

3.3 รูปแบบการศึกษาการใช้เวลาว่างส าหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอน
ปลาย 

กระบวนการจัดการศึกษาการใช้เวลาว่างมีรูปแบบท่ีสามารถน ามาเป็นต้นแบบใน
การจัดการศึกษาการใช้เวลาว่างส าหรับนักเรียนระดบัชัน้ประถมศึกษาตอนปลาย (American 
Association for Physical Actitvity and Recreation (AAPAR), 2011)  ดงันี ้

1. รูปแบบของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐฟลอริดา (Florida State University ’s 
Scope and Sequence Model) รูปแบบมีการพัฒนาออกแบบรูปแบบโปรแกรมการศึกษา
การใช้เวลาว่างให้สอดคล้องกับว ัตถุประสงค์ที่ก าหนดในระดับก่อนอนุบาลจนถึงระด ับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย แบ่งออกเป็น 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 

1.1 การตระหนกัรู้ในตนเอง 
1.2 การตระหนกัรู้ในการใช้เวลาวา่ง 
1.3 ทศันคติ 
1.4 การตดัสินใจ 
1.5 ทกัษะการมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม 
1.6 ทกัษะในกิจกรรมการใช้เวลาวา่ง 

ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนีเ้ป็นการให้บริการท่ีอ านวยความสะดวกการศึกษา
การใช้เวลาว่างท่ีเปรียบเสมือนกระบวนการตลอดชีวิต  
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2. โค ร ง ก า ร ค ว า ม ก้ า ว ห น ้ า ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า ก า ร ใ ช้ เ ว ล า ว ่า ง ข อ ง  
องค์การอุทยานและนันทนาการแห่งชาติ (NRPA’S Leisure Education Advancement 
Project: LEAP) รูป แบบกระบวนการศ ึกษาการใช้ เวลาว ่างด ังกล ่าว นี ถ้ ูก ออกแบบ  
อย ่างแพร่ห ลาย ไปย ังหล ัก ส ูต รของ โรง เรีย นและโป รแกรมก ิจก รรมห ล ัง เล ิก เรีย น  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ระบุถึงความเข้าใจและการประเมินแหล่งทรัพยากรการใช้เวลาว่าง  
ที ่สามารถจ ัด ได้ ในช ุมชน  รัฐและประ เทศ  และพ ัฒนาความเหมาะสมของวิธ ีการ ท่ี
หลากหลาย ที ่คนมีการใช้ แหล ่งท รัพย าก ร ว ัตถ ุป ระสงค ์ที ่เฉพาะของกระบวนการ  
การศึกษาการใช้เวลาว่างส าหรับเด็กเพ่ือ  

2.1 แสดงให้เห็นถึงคณุค่าของการใช้เวลาว่างท่ีเปรียบเสมือนการเพ่ิมคณุค่า
และความพึงพอใจของแตล่ะบคุคล 

2.2 รู้ถึงโอกาสท่ีมีคณุคา่ท่ีสามารถจดัได้ในการใช้เวลาวา่งตามล าดบั 
2.3 เข้าใจถึงอิทธิพลท่ีมีนยัส าคญัในการใช้เวลาวา่งท่ีมีในสงัคม 
2.4 แหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติ และความสัมพัน ธ์ ด้ าน เวลาท่ีมี 

ความเหมาะสม 
2.5 สามารถตดัสินใจเก่ียวกบัพฤติกรรมการใช้เวลาวา่ง 

3. รูปแบบหล ักส ูตรการศ ึกษาการใ ช้ เวลาว ่างของป ระ เทศอิสราเอล 
( Israel’s Leisure Education Curriculum Model) โดยประเทศอิสราเอลถือ ได้ว ่า เป็น  
ผู้น าในการศึกษาการใช้เวลาว่างในระด ับนานาชาติ ที่พ ัฒนารูปแบบกรอบแนวคิดไปสู่
หล ักส ูตรการศึกษาในโรงเรียน ตัง้แต่ระด ับปฐมวัยจนถึงระด ับม ัธยมศึกษาตอนปลาย  
แบ่งการจัดกลุ่มดังนี  ้

3.1 ความรู้ ความเข้าใจและการตระหนกัรู้ 
3.2 พฤติกรรม นิสยัและทกัษะ 
3.3 อารมณ์และคณุคา่ทางทศันคติ 

4. รูปแบบของศ ูนย์การเรียน รู้ในช ุมชนในศตวรรษที ่ 21 (21 Century 
Community Learning Center)  เร่ิมด าเนินการในปี ค.ศ. 1998 โดยรัฐบาลของสหพันธรัฐ
ร่วมมือกับองค์กรของรัฐ เอกชนและองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไร โดยก าหนดเป็นส่วนหนึ่ง
ของพระราชบัญญัติการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาท่ีสนับสนุนโปรแกรม
หลังเลิกเรียนที่ใ ห้บริการกับเด็กที่มีรายได้น้อย ว ัตถุประสงค์ของโปรแกรมเพื่อส่งเสริม
สนับสนุนในด้านวิชาการและโปรแกรมการใช้เวลาว่าง เช่น ป้องกันการติดยาเสพติดและ
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ความรุนแรง ศิลปะ ดนตรี นันทนาการ การศึกษาด้านเทคโนโลยีและวรรณกรรม ท าให้เกิด
การตระหน ัก รู้ในการใช้ เวลาว ่างและแหล่งทรัพยากรส าหรับ โปรแกรมหลัง เลิก เรียน  
สามารถต ัดสินใจเลือกกิจกรรมการใช้ เวลาว่างที่เหมาะสม มีปฏิส ัมพันธ์ก ับผู้ อื ่นและ  
เปิดโอกาสให้ เด็ก  ๆ ทุกคนได้เข้าร่วมโปรแกรมการศ ึกษาการใช้เวลาว่างที่ม ีค ุณภาพ  
หลังเลิกเรียน 

5. โครงการแห่งความหวังของเด็ก โดยในปี ค.ศ. 2011 AAPAR ได้ริเ ร่ิม
โครงการแห่งความหวังของเด็กเพ่ือท่ีจะฝึกอบรมส าหรับครูและผู้ เช่ียวชาญด้านนันทนาการ 
โดยมีพืน้ฐานจากการที่เด็กทุกคนมีความสามารถบรรลุถึงความส าเร็จได้ โดยแนวคิดของ
โปรแกรมคือการช่วยเหลือโรงเรียนและองค์กรเยาวชนในการพัฒนากลยุทธ์ของโปรแกรมท่ีมี
องค์ประกอบพืน้ฐานพัฒนาไปสู่หลักสูตรโปรแกรมหลังเลิกเรียน ดังนี  ้

5.1 ผู้ ท่ีสามารถเป็นท่ีพึ่งพาได้ของเดก็แตล่ะคน 
5.2 ผู้ใหญ่ท่ีดแูล 
5.3 ความคาดหวงัเชิงบวกส าหรับเดก็ทกุคน 
5.4 สร้างโอกาสไปสูค่วามส าเร็จ 

6. โปรแกรมเวลาอย่างชาญฉลาด : การดูแลด้านการใช้เวลาว่าง (Time 
Wise : Taking Charge of Leisure Time)  เป็นรูปแบบโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่าง
แบบใหม่ โปรแกรมนี ริ้เ ร่ิมออกแบบเป็นโปรแกรมที่มีสาระส าค ัญต่อเยาวชนในระด ับ
มัธยมศึกษาเพื่อป้องกันพฤติกรรมการติดยาเสพติด พฤติกรรมความรุนแรง พฤติกรรม 
ความเสี่ยงเร่ืองเพศ พฤติกรรมการไม่ดูแลรักษาสุขภาพ โปรแกรมนีจ้ะช่วยพัฒนาเยาวชนมี
สุขภาพดีตลอดชีวิตผ่านการใช้เวลาว่างตามความสนใจ ประกอบด้วย 6 ทฤษฎีพืน้ฐาน 
ท่ีออกแบบเพ่ือ 

6.1 การก าหนดความพึงพอใจของแต่ละบุคคลและกิจกรรมการใช้เวลาว่าง 
ท่ีมีคณุคา่ มีความหมาย 

6.2 เข้าใจถึงประโยชน์ของการเข้าร่วมในกิจกรรมการใช้เวลาวา่งด้านสขุภาพ 
6.3 เข้าใจถึ งแรงจูงใจ ท่ีส่งผลต่อประสบการณ์ การเข้าร่วมกิจกรรม 

การใช้เวลาวา่งในพฤติกรรมด้านสขุภาพ 
6.4 ลดความ เบ่ื อหน่ ายและเพ่ิ มป ระสบการณ์ ในการใช้ เวลาว่าง 

อย่างเหมาะสม 



 116 
 

6.5 เรียนรู้ความรับผิดชอบในการปฏิบตัติวัเข้าร่วมในกิจกรรมการใช้เวลาวา่ง
ท่ีพึงประสงค์ 

6.6 สาม ารถ ระบุ และ เอาชน ะอุป ส รรคของกา รเข้า ร่ วม กิ จ ก รรม 
การใช้เวลาวา่งท่ีพึงประสงค์ 

3.4 โปรแกรมการศึกษาการใช้ เวลาว่างท่ี เหมาะสมกับ นัก เรียนระดับ
ประถมศึกษาตอนปลาย 

ลาร์สสนั  และ เวอร์มา (Larson & Verma, 1999) ได้กล ่าวถ ึงเด ็กวยัเรียนใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศต่าง  ๆ ทางตะวนัตก โดยเฉลี่ยร้อยละ 40-50 ที่เด ็กวยันี ้
ใช้เวลาว่างท ากิจกรรมนอกโรงเรียน ดงันัน้  การใช้เวลาว่างของเด็กวยัเรียนจึงมีผลกระทบ
ส าคญัต ่อการพ ัฒนาของเด ็กและการมีส ่วนร่วมในการจ ัดกิจกรรมจึงเป็นเร่ืองธรรมดา 
ตวัอย่างเช่น 84% ของเด็กอายุ 6-11 ปี เข้าร่วมในการเล่นกีฬาหรือชมรม ซึ่งการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ นีเ้กิดขึน้ภายนอกโรงเรียนท่ีจัดโดยผู้ ใหญ่ ก าหนดตามโครงสร้างและเน้นความส าคญั 
ในการส ร้างท ักษะ แต ่เป็น ที ่น ่าเส ียดายที ่เด ็กส ่วนใหญ ่ใช้ เวลาว ่างในการดโูทรท ัศ น์  
เล ่น ว ีด ีโอ เกม  ห รือก ารไป เที ่ย วสน ุก ๆ  ด งันั น้  โป รแก รมก ิจ ก รรม ส าห ร ับ เด ็ก ว ยั นี  ้
ควรมีความหลากหลาย เพื่อพร้อมในการใช้งานส าหรับเด็กวยันี ้และผลของงานวิจัย พบว่า  
เด ็กได้ เข้าร่วมกิจกรรมนอกโรงเรียนที ่มีความหลากหลายและเข้าร่วมอย่างสม ่าเสมอ  
และจะท าให้เด ็กได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรม (Mahoney, Larson, & Eddles, 
2005) ดงันัน้ การจัดโปรแกรมกิจกรรมการใช้เวลาว่างจึงควรตระหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รับ
จากการเข้าร่วมกิจกรรม และให้ความส าคญักับการออกแบบโปรแกรมโดยจะต้องเป็นโปรแกรม
กิจกรรมท่ีน่าดึงดดู น่าสนใจ มีความสนุกสนาน เป็นเกมท่ีมีความน่าสนใจและเหมาะสม ได้แก่ 
กิจกรรมที่ท าให้เกิดการพัฒนาทักษะทางสติปัญญา กีฬา เกม ศิลปะและหัตถกรรม และ
โปรแกรมการเข้าค่ายวนัเดียว (Day camps) ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีเป็นท่ีนิยมของเด็กประถมศึกษา 
กิจกรรมต่าง ๆ เหล่านีส้ามารถดึงดดูเด็กวยันี ้เพราะเด็กวยันีก้ล้าเผชิญกับความท้าทาย มุ่งมัน่
ตัง้ใจในการเข้าร่วมกิจกรรม กล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ และการสร้างสมัพันธภาพ
กับบุคคลอื่น  (สวุิมล ตัง้สจัจพจน์, 2553, น. 185) โดยกิจกรรมที่จะให้เด็กน าไปใช้ปรับปรุง 
พัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว กิจกรรมท่ีจัดขึน้ตามความสนใจของเด็ก และเป็นกิจกรรมท่ีพัฒนา
ทักษะในการใช้สติปัญญาแก้ปัญหา นอกจากนี  ้ต้องเป็นโปรแกรมที่มีความหลากหลาย 
ในการพ ัฒ นาท ักษ ะทางส งัคม  ก ิจ กรรม ที ่ท าก ับ เพื ่อนๆ  เพื ่อ เก ิด ส มัพ ัน ธภาพ ที ่ดี  
เกิดความรู้สกึได้รับการยอมรับและมีคณุคา่ เป็นกิจกรรมท่ีท าให้เดก็รู้สกึสะดวกสบาย กล้าแสดงออก 
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แสดงความเป็นเอกลกัษณ์ความเป็นตวัตนของตนเอง เป็นกิจกรรมท่ีเมื่อเด็กวยันีเ้ข้าร่วมจะเกิด
ความสนุกสนาน เช่น กิจกรรมประเภทศิลปะ จะท าให้เด ็กกล้าแสดงออก เปิดเผยและมี
ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งท าให้ขัน้ตอนในการออกแบบกิจกรรมและโปรแกรมส าหรับเด็กในช่วงวยันี ้
คอ่นข้างง่าย ทัง้โปรแกรมในระยะสัน้และระยะยาว เป็นโปรแกรมท่ีออกแบบให้มีความสมัพันธ์
กับลกัษณะทางกายภาพของเด็ก  ทักษะการเรียนรู้ทางสงัคม กระตุ้นให้เกิดความอยากรู้และ
ต้องการมีส่วนร่วมก ับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี  ้กิจกรรมกีฬาก็จ ัดได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ได้รับ 
ความนิยม เหมาะส าหรับเด็กทัง้เพศชายและหญิงเข้าร่วมในกิจกรรมได้ และยังเป็นการ
ยกระดบัพัฒนาการทางทักษะการรับรู้ การคิดและเพ่ิมบทบาทการเล่นกับเพ่ือน เป็นกิจกรรมท่ี
มีปฏิสมัพ ันธ์ก ับเพื่อนและผู้ อื ่น (Barnett & Blanco, 2013) ดงัเช่น เพนน์; และ บาร์เนทท์ 
(Payne & Barnett, 2006) ได้เสนอกิจกรรมการใช้เวลาว่างท่ีเหมาะสมกับเด็กวยัเรียน โดยเป็น
กิจกรรมท่ีมีลกัษณะ ดงันี  ้

1. การเรียน รู้ในท ักษะใหม ่ ๆ  เช ่น  กิจกรรมที่เ กี ่ยวข้องก ับคลินิกกีฬา 
กิจกรรมศิลปะและหัตถกรรมขัน้สูง การเล่นของเล่นท่ีพัฒนาสมอง เช่น ค าท่ีเป็นช่ือและ 
ปริศนาอกัษรไขว้ การต่อโมเดลเคร่ืองบินและรถไฟ และเด็กวัยนีย้ังมีความสนใจในการเล่น
เคร่ืองดนตรีด้วย นอกจากนีย้ังเป็นกิจกรรมที่เป็นที่ต้องการและช่ืนชอบของเด็ก  ๆ เพ่ือเป็น
การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจและทักษะที่มีความซับซ้อนขึน้ รวมถึงเป็นกิจกรรมท่ีให้เด็ก  
ได้มีการเคลื่อนไหวมากขึน้ 

2. การเรียนรู้กฎและการแขง่ขนั เด็กท่ีมีอาย ุ7-12 ปี มีความกระตือรือร้นในการ 
ใช้ความรู้ ความเข้าใจ การใช้เหตุผล และทักษะในการวิเคราะห์เกมและกีฬาหลายประเภท 
นันทนาการประเภทกีฬาและการแข่งขันที่มีการเคลื่อนไหวของร่างกาย จะท าให้เด็กวัยนี ้
เรียนรู้กฎและมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 

3. การแข่งข ันและความร่วมมือ ส าหรับเด็กว ัยนี  ้กิจกรรมเกมสามารถ  
เน้ นในด้านการสื ่อสาร ความร่วมมือและการท างานเป็นทีม เกมการสร้างทีม ที่เน้ น  
ความร่วมมือการท างาน เป็นกลุ ่ม  เพื ่อแก้ ไขปัญหาและเป็น เกมที่ต้องใ ช้ทั ง้ความ รู้  
ความเข้าใจ ทักษะการแก้ปัญหาและทักษะทางกายภาพ เพ่ือเปิดโอกาสให้เยาวชนมีจุดเด่น
ในท ักษะที่หลากหลายที่แตกต่างกันในการแก้ปัญหา และใช้กิจกรรมเพื่อให้ เด ็กเกิด  
ความมั ่นใจ  มีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ ่ง ในความส าเร็จของกลุ่ม เมื ่อ เปรียบเทียบก ับ 
ช่วงวยัอ่ืน ๆ การออกแบบโปรแกรมส าหรับเด็กวยันีจ้ะค่อนข้างง่ายกว่าวยัอื่น  เพราะเด็กวัยนี ้
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มีท ักษะ ความสามารถ ที่หลากหลาย ม ีช ่วงความสนใจที่ยาวนานขึน้  และสามารถ  
มีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับเพ่ือน ๆ 

นอกจากนี ้ยังมีกิจกรรมการใช้เวลาว่างอีกหลายประเภทท่ีเหมาะสมและท าให้เกิด
ความสมดลุก ับการพัฒนาคณุภาพชีวิตในด้านต ่าง ๆ อาทิ กิจกรรมการอ่าน การเขียน 
วรรณกรรม ภาษา วิทยาศาสตร์ งานอดิเรกและการใช้คอมพิวเตอร์ช ่วยในพัฒนาการ  
ด้านสติปัญญา กิจกรรมศิลปะ ดนตรี วาดภาพ ประติมากรรมและละครช่วยในพัฒนาการ  
ด้านความสนุทรีย์ กิจกรรมเกม กิจกรรมในสโมสรและในที่สาธารณะช่วยในพัฒนาการ 
ด้านสงัคม กิจกรรมการฝึกอบรมทางกายภาพ กีฬา กิจกรรมกลางแจ้ง เต้นร าและงานอดิเรก
ช ่วย ในพ ัฒ นาการด้านร่างกาย  และก ิจกรรมที ่เ กี ่ย วก ับความสนั โดษ  การพ ักผ ่อน  
กิจกรรมที่ท าให้มีอิสระทางความคิด ประเมินตนเอง และการเป็นผู้น าช่วยในพัฒนาการ  
ด้านจิตใจ (Ruskin & Sivan, 2002, p. 9) 

 
ภาพประกอบ 39 กิจกรรมท่ีเหมาะสมในช่วงการใช้เวลาวา่ง 

 
ท่ี ม า  :  Ruskin, H. & Sivan, A.  (2002).  Leisure Education in School Systems : 

Curricula, Strategies, Training Human Resources.  p. 9. 
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ดงันัน้  การวางแผนโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างให้มีประสิทธิภาพนัน้
จ าเป็นต้องมีการเตรียมการเบือ้งต้นเพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ในการใช้เวลาว่าง การเรียนรู้
ทักษะในการใช้เวลาว่างเพ่ือให้มีสขุภาพท่ีดีจากการเข้าร่วมกิจกรรมการใช้เวลาว่างในทุกช่วง
ชีวิตของแต่ละบุคคล ซึ่งสมัพันธ์กับเพศ เชือ้ชาติ อายุ ศาสนา ความสามารถ รายได้ ท่ีอยู่อาศยั
และคณุลกัษณะเฉพาะอื่น ๆ นอกจากนีย้ังสามารถสร้างโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่าง  
ใน โรงเรียน  เพื ่อ เพิ ่ม ระด บัท ักษะความสามารถให้ก ับ เด ็กน ัก เรียน ใ นโรงเรียน  เช ่น  
หลกัสตูรในการพัฒนาโปรแกรมด้านสขุภาพและพลศึกษาในโรงเรียน ท าให้เด็กมีความรู้และ
ท ักษ ะในการด าเน ินช ีว ิต  ตลอดจนความร่วมม ือก ับองค ์ก รน ันทนาการในท้องถิ ่น  
ในการจัดโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างให้กับเด็ก รวมถึงการจัดท าการวิจัยอย่างเป็น
ระบบเพ่ือจะระบุ ตรวจสอบและทบทวนผลของโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างต่อผู้ เข้าร่วม
กิจกรรมการใช้เวลาว่างถึงพัฒนาการทัง้ทางด้านร่างกาย จิตใจและคณุภาพชีวิต (American 
Association for Physical Actitvity and Recreation (AAPAR), 2011)  

 
4.งานวจิัยท่ีเก่ียวข้อง 

4.1 งานวจิัยต่างประเทศ 
สโตน (Stone, 1998) ได้ศึกษาในเร่ืองประสิทธิผลของการศึกษาการใช้เวลาว่าง

และการเข้าร่วมก ิจกรรมน ันทนาการในชัน้ เรียนต ่อท ักษะทางสงัคมและการสื ่อสาร  
ทักษะการด ารงชีว ิตในช ุมชนและปัญหาพฤติกรรมของน ัก เรียนที ่มีภาวะ ปัญญาอ่อน  
ในระดบัชัน้ประถมศึกษาที่มีภาวะปัญญาอ่อนในระดบัปานกลาง จ านวน 48 คน แบ่งเป็น  
1) กลุ่มทดลองจ านวน 17 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรมการศ ึกษาการใช้เวลาว ่าง ระยะเวลา  
12 สปัดาห์ 2) กลุ่มทดลองจ านวน 16 คน ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการในชัน้เรียน ระยะเวลา 
12 สปัดาห์ และ 3) กลุ่มควบคมุ จ านวน 15 คน โดยศึกษาวิเคราะห์ความแปรปรวนของตวัแปร
ด้านทักษะทางสงัคมและการสื่อสาร ทักษะการด ารงชีวิตในชุมชน และปัญหาทางพฤติกรรม 
ผลการวิจัยจากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของตวัแปรและผลจากการสงัเกตของนักเรียน  
ทัง้ 3 กลุ่มทัง้ก่อนและหลงัการทดลองไม่แตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตามข้อมลูจากการสมัภาษณ์
ชีใ้ห้เห็นว่า ภายหลงัจากการเข้าร่วมกิจกรรม 12 สปัดาห์ กลุ่มของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
การศ ึกษาการใช้เวลาว่างและกลุ่มของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมน ันทนาการในชัน้เรียน  
มีท ักษะทางส งัคมและการสื ่อสาร ท ักษะการด า รงชีว ิตในช ุมชน เพิ ่มขึ น้  และปัญหา 
ทางพฤติกรรมลดลง ดงันัน้การศึกษาการใช้เวลาว่างและการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ  
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ในชัน้เรียนมีส่วนช่วยส่งเสริมด้านการศึกษาของเด็กนักเรียนระดบัชัน้ประถมศึกษาที่มีภาวะ
ปัญญาอ่อน 

โรเบิร์ตสนั  (Robertson, 2001)  ได้ศ ึกษาเร่ือง การศ ึกษาการใช้เวลาว่างของ
เยาวชนท่ีถูกจ าคกุ โดยได้ส ารวจบทบาทของการศึกษาการใช้เวลาว่างของเยาวชนท่ีถูกจ าคกุ
ในปัจจ ุบ ัน ซึ ่งได้รวบรวมข้อมลูจากกรมราชท ัณฑ์ในอเมริกาเหนือ ได้ระบ ุว ่าระดบัของ
การศึกษาการใช้เวลาว่างโดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ที่ต ่า จากข้อมลูเชิงลึกที่ได้ เช่น คณุค่าของ
โปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างและลกัษณะของโปรแกรมการศ ึกษาการใช้เวลาว่าง  
ท่ีมีความจ าเป็นท่ีจะท าให้ตระหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโปรแกรมท่ีน าเสนอ
ทัง้สิน้ 17 โปรแกรมหลกัท่ีได้จัดขึน้โดยศึกษาข้อมลูจากผู้ เข้าร่วมโปรแกรม อย่างไรก็ตาม บ้าน
และโรงเรียนจะถ ูกจ ัดให้ม ีความเหมาะสมเพิ ่มขึ น้ส าหรับการศ ึกษาการใช้ เวลาว ่าง  
รวมถึงการจัดการศึกษาการใช้เวลาว่างเฉพาะส าหรับผู้ ที่ถ ูกจ าคกุ ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
ส าหรับเยาวชนท่ีมีพฤติกรรมในการใช้เวลาว่างท่ีไม่ถูกต้องเหมาะสม 

แยงโฮเมส และ ลิน (Yankholmes & Lin, 2002) ได้ศึกษาเร่ือง การใช้เวลาว่าง
และการศ ึกษาในประเทศกาน ่า โดยศ ึกษารูปแบบการด าเนินชีว ิตของน ักศ ึกษา ระดบั 
ปริญญาตรี ปีการศ ึกษา 2009/10  อาย ุระหว ่าง 18-25 ปี  ในมหาวิทยาลยั  Cape Coast   
ได้เข้าร่วมกิจกรรมการใช้เวลาว่างประเภทใด ความถี่หรือระยะเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม 
รวมถ ึงข้อจ าก ัด ในการเข้าร่วมกิจกรรมการใช้ เวลาว ่าง  และบทบาทของการศ ึกษา  
การใช้เวลาว่างท่ีมีส่วนในการพัฒนาสงัคมและประเทศ ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่
ใช้เวลาว่างในการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการทางสงัคมท่ีก่อให้เกิดการ มีปฏิสมัพันธ์กับผู้ อื่น 
และในมมุมองของการศึกษาการใช้เวลาว่างจึงมีบทบาทส าคญัในการเสริมเข้าเป็นหลกัสตูร
หรือโปรแกรมการศึกษาในมหาวิทยาลยั เพ่ือจะช่วยให้นักศึกษา หรือกลุ่มวยัรุ่นมีประสบการณ์
การใช้เวลาว่างที่ดี มีคณุภาพชีวิตที่ดี และส่งผลต่อการพัฒนาประเทศจากการให้ความรู้  
ความเข้าใจเก่ียวกับการใช้เวลาว่าง (Leisure) ผ่านกระบวนการศึกษาในมหาวิทยาลยั 

คล้าก และ แอนเดอร์สนั (Clark & Anderson, 2011) ได้ศึกษาเร่ือง บทบาทของ
การศึกษาการใช้เวลาว่างในการพัฒนานักศึกษาในระดบัวิทยาลยั วตัถุประสงค์ของการวิจัย
เพ่ือศึกษาบทบาทของชัน้เรียนวิชาการศึกษาการใช้เวลาว่างท่ีมีหน่วยกิตรายวิชา (ทักษะการใช้
เวลาว่าง) ที่มีต่อการพัฒนานักศึกษาในระดบัวิทยาลยั ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการอภิปรายกลุ่มกับ
นักศึกษาท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในชัน้เรียนวิชาทกัษะการใช้เวลาว่าง พบว่า การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
นันทนาการในวิทยาลยัส่งผลให้เห็นถึงการพัฒนานักศึกษาในเชิงบวก และแรงจูงใจที่ท าให้



 121 
 
น ักศ ึกษ าเข้า เร ีย น ในว ิช า นี เ้พ ราะ ได้ท ราบ ถ ึงป ระ โยชน ์ที ่ได ้ร ับ จ าก าร เรีย น  เช ่น  
การมีประสบการณ์ในการได้ท าสิ ่งใหม ่ๆ ท าให้ค ่าใช้จ ่ายลดลง ม ีประโยชน์ต ่อสขุภาพ  
การได้รับการขดัเกลาทางสงัคมและต้องการเก็บหน่วยกิตวิชาเรียน นอกเหนือจากนีก้ารเรียน
วิชาทักษะการใช้เวลาว่าง ยังมีส่วนในการพัฒนาให้นักศึกษาได้มีความรู้เพ่ิมขึน้และสามารถ
เป็นผู้ เ ชี่ยวชาญได้ในอนาคต ดงันัน้ผู้ปฏิบ ัต ิงานควรจะพิจารณาถึงประโยชน์ของวิชานี  ้
เพ่ือบรรจุเป็นรายวิชาให้นักศึกษาได้เรียนในระดบัวิทยาลยั  

แชนนอน (Shannon, 2012) ที่ได้ศึกษาเร่ือง การศึกษาการใช้เวลาว่างในบริบท
ของโปรแกรมการแทรกแซงโรคอ้วนในวยั เด ็กจากประสบการณ ์ของผู้ปกครองเด ็ก  
ในการศ ึกษานี ท้ าให้เห ็นถ ึงการจ ัดโปรแกรมการใช้เวลาว่างเป็นองค์ประกอบที ่ส าคญั  
ในการป้องก ันและรักษาวิกฤตโรคอ้วนในวยัเด็กที่ทางองค์การอนามยัโลกได้ประกาศว่า  
เป็นโรคระบาดทั ่วโลก โดยการส ารวจก ับพ่อแม ่ผู้ปกครองของเด ็กที่ม ีภาวะโรคอ้วนถ ึง
กระบวนการของประสบการณ์การใช้เวลาว่างผ่านโปรแกรมการลดภาวะโรคอ้วนของเด็ก  
ท่ีมีอายุระหว่าง 5-16 ปี ท่ีมีค่าดชันีมวลกาย BMI มากกว่าหรือเท่ากับ 85%  เป็นโปรแกรมที่มี
เป้าประสงค์คือ 1) ช่วยให้ผู้ปกครองได้ประเมินการใช้เวลาว่างของตนเอง 2) ประเมินการใช้
เวลาว่างของเด็ก ๆ 3) ส ารวจความสนใจของเด็ก ๆ 4) ทราบข้อจ ากัดของเด็ก ๆ 5) ข้อจ ากัด
ของสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีผลต่อการท ากิจกรรมของเด็ก ๆ 5) หากลยุทธ์ในการจัดการ
ข้อจ ากัดนัน้ ๆ  โดยใช้โปรแกรมการจัดการวิถีชีวิต และแบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้างเป็นเคร่ืองมือ
ในการศึกษากับผู้ปกครองของเด็ก 32 คน ทัง้ก่อนและหลงัการเข้าร่วมโปรแกรมการจัดการ  
วิถีชีวิต (Lifestyle Management Program) อย่างครบสมบูรณ์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือปรับปรุง
วิถีชีวิตหรือพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของเด็ก ๆ งานวิจัยนีท้ าให้เห็นถึงคณุค่าและประโยชน์  
ของบทบาทการศึกษาการใช้เวลาว่างส าหรับผู้ปกครองท่ีมีลกูที่มีภาวะโรคอ้วนหรือน า้หนักเกิน
มาตรฐาน ท าให้ผู้ปกครองตระหนักถึงคณุค ่าของกระบวนการการศึกษาการใช้เวลาว่าง 
ผ่านประสบการณ์การเข้าร่วมโปรแกรมการจัดการวิถีชีวิต ทัง้ที่เป็นรูปแบบ (การเรียนรู้จาก  
ผู้ ฝึกอบรม หรือนักพัฒนามืออาชีพ) และไม่เป็นรูปแบบ (สิ่งที่ได้เรียนรู้ หรือข้อมลูที่ได้รับด้วย
ตนเอง) ตระหนักถึงการใช้เวลาว่างของเด็ก ๆ ความสนใจ ประสบการณ์ การพัฒนา และ
เพ่ิมพูนความเข้าใจให้กับผู้ปกครองว่ามีบทบาทในการเป็นผู้อ านวยความสะดวกให้กับเด็ก  ๆ 
ในเวลาว่างในการท ากิจกรรม และกระบวนการการศึกษาการใช้เวลาว่างยังช่วยพัฒนาทัศนคติ 
ความรู้และทักษะในด้านบวกเก่ียวกับการใช้เวลาว่างอีกด้วย  
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4.2 งานวจิัยในประเทศ 
เชาวรัตน์ ยิม้ประเสริฐ (2550) ได้ศ ึกษาผลของโปรแกรมน ันทนาการที่ม ีต ่อ

นักเรียนท่ีได้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์ “คลื่นยักษ์สึนามิ” โรงเรียนระดบัประถมศึกษาตอน
ปลายในจังหวดักระบี่ (ช่วงชัน้ ที่ 2) โรงเรียนบ้านคลองทราย (ประชาอทุิศ) จ ังหวดักระบ่ี 
จ านวน 30 คน โดยการสุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ผลการวิจัยพบว่าภายหลงัการทดลอง
สปัดาห์ที่ 8 กลุ่มตวัอย่างมีการเปลี่ยนแปลงดีกว่าก่อนทดลองในเร่ืองพฤติกรรมของนักเรียน
ทางสภาพจิตใจ ร่างกาย สงัคมและการเรียน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ชาตรี ยิม้รักษา (2550) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมนันทนาการในค่ายพักแรมที่มี
ผลต ่อการพัฒนาลกัษณะนิสยัของเยาวชนที่เข้าค ่ายพักแรม โดยการสงัเกตพฤติกรรม  
การแสดงออก 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสงัคมและด้านจิตใจ  และ
เปรียบเทียบการพัฒนาลกัษณะนิสยัของเยาวชนก่อนและหลงัเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพักแรมของ
เยาวชนชายและหญิง อายุระหว่าง 9-15 ปี ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาองักฤษจ านวน 40 คน 
โดยการเล ือกแบบเจาะจงกลุ ่มต วัอย ่าง  ผลการว ิจ ัยพบว ่า  1) เยาวชน ที ่มาเข้าค ่าย  
เมื ่อร่วมกิจกรรมน ันทนาการในค ่ายพ ักแรมที ่มีผลต ่อการพ ัฒนาลกัษณะนิสยัโดยรวม  
ก่อนการทดลองอยู ่ในระดบัพอใช้และเมื ่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ลกัษณะนิสยั  
ด้านร่างกายและด้านสงัคมพัฒนาขึน้อยู่ในระดบัดี ส่วนด้านอารมณ์และด้านจิตใจอยู่ในระดบั
พอใช้ และ 2) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของการพัฒนาลกัษณะนิสยัโดยรวมและรายด้าน 
ก่อนและหลงัการทดลองพบว่าลกัษณะนิสยัโดยรวมและรายด้านทุกด้าน คือ ด้านร่างกาย  
ด้านอารมณ์ ด้านสงัคมและด้านจิตใจพัฒนาสงูขึน้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

กิตติมา เทียบพุฒ (2551) ได้ศึกษาผลของการเข้าร่วมโปรแกรมการใช้เวลาว่าง  
ที่มีต ่อการพัฒนาสงัคมของน ักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพัทลงุ จ ังหวดัพัทลงุ  
จากการสุ่มด้วยการประเมินโปรแกรมการเข้าร่วมการใช้เวลาว่างท่ีมีต่อการพัฒนาสงัคมจาก
นักเรียนจ านวน 294 คน ท าการแบ่งกลุ่มตวัอย่างออกเป็นกลุ่มควบคมุ 30 คนและกลุ่มทดลอง 
30 คน โดยให้กลุ่มทดลองเข้าร่วมโปรแกรมการใช้เวลาว่างที่ม ีต ่อการพัฒนาทางสงัคม  
ให้กลุ ่มทดลองฝึก 8 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 3 ชั ่วโมง ส ่วนกลุ่มควบคมุให้เข้าร่วมกิจกรรม 
ที่โรงเรียนพัทลงุจัดให้ ผลการวิจัยพบว่า 1) ก่อนและหลงัการทดลองของกลุ่มทดลองมีการ
พัฒนาทางสงัคมแตกต่างก ันในด้านการสร้างสมัพ ันธภาพและการท างานร่วมก ับผู้ อื ่น  
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ 2) ภายหลงัการทดลองมีการพัฒนาทางสงัคมดีกว่า
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กลุ่มควบคมุในด้านการสร้างสมัพันธภาพ การติดต่อสื่อสารกับผู้ อื่น และการท างานร่วมกับ
ผู้ อ่ืนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ปภาวิน  พ ัชรบ ูรณศิริ (2552) ได้ศ ึกษาผลของการใช้นวตักรรมกระดาษพ ับ 
เพ่ือการเรียนรู้ที่มีต่อทักษะการใช้เวลาว่างของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 ทัง้ภาพรวมและ
รายด้านของทักษะการใช้เวลาว่าง ได้แก่ 1) ทักษะกระบวนการ 2) ทักษะการวางแผน และ  
3) ทักษะที่ใช้ประสบการณ์การใช้เวลาว่าง และเปรียบเทียบทักษะการใช้เวลาว่างระหว่าง  
กลุ ่มทดลองและกลุ ่มควบคมุของน ัก เรียนชั น้ประถมศ ึกษาปี ที ่ 4 โรง เรียนวดั ไผ ่ต นั  
จ านวน 34 คน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เข้าร่วมการใช้นวตักรรม
กระดาษพับเพื่อการเรียนรู้มีคะแนนทักษะการใช้เวลาว่างทัง้โดยรวมและรายด้านดีกว ่า  
ก่อนการทดลองอย ่างม ีน ัยส าคญัทางสถิต ิที ่ระดบั  .05 และหลงัสปัดาห ์ที ่ 8 น ัก เรียน 
ในกลุ่มทดลองมีการเปลี่ยนแปลงทักษะการใช้เวลาว่างดีกว่ากลุ่มควบคมุท่ีระดบั .05 

พรรณนที โชติพงศ์ (2552) ได้ศึกษาการใช้กิจกรรมประกอบจังหวะเพื่อพัฒนา
ความ รู้ด้านค าศพัท์และความคงทนในการเรียน รู้ค าศพัท์ภาษาองักฤษของน ัก เรียน  
ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4  กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในงานวิจ ัยนีค้ือ นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4  
วดัปากบ่อ กรุงเทพมหานคร จ านวน 40 คน จากการสุ่มอย่างง่าย โดยด าเนินการทดลอง  
12 ส ปัดาห ์ ส ปั ด าห ์ละ  2 คาบ  คาบละ  50 นาท ี รวม  24 ค าบ  ผลการศ ึกษ าพบว ่า  
1) การใช้กิจกรรมประกอบจังหวะท าให้นักเรียนมีความรู้ด้านค าศพัท์ภาษาองักฤษหลงัจบ  
การทดลองสงูกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 2) นักเรียนมีการคงทน
ในการเรียนรู้ค าศพัท์ภาษาองักฤษหลงัจากการทดลองเมื่อเวลาสิน้สดุแล้วเป็นเวลา 2 สปัดาห์ 
กับ 4 สปัดาห์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และ 3) นักเรียนที่เรียน 
โดยใช้ก ิจกรรมประกอบจ ังหวะมีความพึงพอใจในการเรียนภาษาองักฤษสงูขึ น้กว ่า 
ก่อนการทดลอง 

อาคร ประมงค์ (2553) ได้ศ ึกษาผลการจ ัดกิจกรรมน ันทนาการส าหรับเด ็ก  
และเยาวชนผู้ม ีความสามารถพิเศษในค ่ายสดุสปัดาห์ โรงเรียนอน ุบาลอทุ ุมพรพิสยั  
จังหวดัศรีสะเกษ โดยกลุ่มตวัอย่างเป็นเด็กและเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษที่เข้าร่วม
กิจกรรมในค่ายสดุสปัดาห์ โรงเรียนอนุบาลอทุ ุมพรพิสยั จังหวดัศ รีสะเกษ ระยะเวลา 4 วนั  
3 ค ืน  จ านวน  100 คน ผลการว ิจ ัยพบว่า  1) เด ็กและเยาวชนผู้ม ีความสามารถพิเศษ 
มีการแสดงออกทางด้านความสมัพันธภาพท่ีดีกับผู้ อื่น อารมณ์เบิกบาน สนุกสนาน ภาวะผู้น า 
เคารพกฎ กติกา ท างานร่วมกับผู้ อื ่น ความมัน่ใจกล้าแสดงออกและความคิดสร้างสรรค์ 
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จินตนาการมากขึน้ทุกพฤติกรรมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ 2) เด็กและเยาวชน
ผู้มีความสามารถพิเศษมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมนันทนาการอยู่ในระดบัมากทุกกิจกรรม  

ปฐมพร บ าเรอ (2554) ได้ศึกษาผลการจัดโปรแกรมกิจกรรมน ันทนาการเพื่อ
เตรียมความพร้อมก่อนการเรียนที่มีต ่อทักษะบัลเล่ต์ในเด็กช่วงอายุ 7-10 ปี  ของสถาบัน
บางกอกแด๊นซ์ ระหว่างกลุ่มควบคมุและกลุ่มทดลองก่อนและหลงัการเรียนโดยการสอน
ตามปกติ กับการใช้โปรแกรมเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนที่มีต ่อทักษะบัลเล่ต์ประกอบ  
การเรียนตามปกติ กลุ่มตวัอย่างได้แก่ น ักเรียนหญิงที่มีอายุระหว่าง 7-10 ปีของสถาบัน
บางกอกแด๊นซ์ โดยการเลือกแบบเจาะจง จ านวนกลุ่มละ 10 คน และใช้โปรแกรมกิจกรรม
นันทนาการเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนท่ีมีต่อทักษะบัลเล่ต์ ระยะเวลาในการทดลอง  
8 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 1 วนั วนัละ 20 นาที ผลการศึกษาพบว่า 1) ภายหลงัการฝึกเด็กช่วงอายุ 
7-10 ปี กลุ่มควบคมุท่ีเรียนบัลเล่ต์โดยการสอนบัลเล่ต์ตามปกติมีการพัฒนาทักษะบัลเลต่์สงูขึน้
อย่างมีน ัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 2) ภายหลงัการฝึกเด็กช่วงอายุ 7-10 ปี กลุ่มทดลอง 
ที่เข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนที่มีผลต่อทักษะ
บ ัล เล ่ต ์ ม ีการพ ัฒนาท ักษะบ ัลเล ่ต ์ส งูขึ น้อย ่างม ีน ัยส าคญั ทางสถิต ิที ่ ระด บั  .01 และ  
3) ภายหลงัการฝึกเด็กช่วงอายุ 7-10 ปี กลุ่มทดลองที่เข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการ 
เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนท่ีมีผลต่อทกัษะบัลเล่ต์มีการพัฒนาทักษะบัลเล่ต์สงูขึน้กว่า
กลุ่มควบคมุท่ีเรียนบัลเล่ต์โดยการสอนบัลเล่ต์ตามปกติอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

ทักสินันท์ แก้วทิพยเนตร (2555) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมนันทนาการท่ีมีผลต่อ
การผ่อนคลายความเครียดของนักกีฬายิมนาสติกลีลารุ่นยุวชน สโมสรนันทศิลป์ จังหวดัชลบุรี 
ระหว่างกลุ่มควบคมุและกลุ่มทดลอง ก่อนและหลงัการฝึกซ้อมกีฬาตามปกติ ก ับการใช้
โปรแกรมกิจกรรมนันทนาการเพ่ือผ่อนคลายความเครียด ระยะเวลาทดลอง 4 สปัดาห์ สปัดาห์
ละ 2 วนั กลุ่มตวัอย่างได้แก่ น ักกีฬาหญิงยิมนาสติกลีลารุ่นยุวชนที่มีอายุระหว่าง 7-12 ปี  
ของสโมสรนันทศิลป์ จังหวดัชลบุรี โดยการเลือกแบบเจาะจงกลุ่มตวัอย่าง ผลการศึกษาพบว่า 
1) นักกีฬายิมนาสติกลีลารุ่นย ุวชนของสโมสรนันทศิลป์ จ ังหวดัชลบุรี ที ่เป็นกลุ่มทดลอง 
ที ่เข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรมน ันทนาการ ม ีค ่า เฉลี ่ยคะแนนประเมินความเครียดต ่าลง  
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินความเครียด
ก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการ และ 2) นักกีฬายิมนาสติกลีลารุ่นยุวชนของ
สโมสรนันทนศิลป์ จ ังหวดัชลบุรี ที่เป็นกลุ่มทดลองที่เข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการ  
มีค ่า เฉลี ่ยคะแนนประเม ินความเครียดต ่าลงอย ่างม ีน ัยส าคญั ทางสถ ิต ิที ่ระด บั  .05  
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เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินความเครียดของกลุ่มควบคมุท่ีไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรม
กิจกรรมนันทนาการ 

รัชราวไล สว ่างอรุณ  (2556) ได้ศ ึกษาท ัศนคติที ่ม ีต ่อการเข้าร่วมโปรแกรม
นันทนาการของนักเรียน ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นนกัเรียนชาย 
และหญิงท่ีก าลังศึกษาอยู่ในชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนวดัตะคร า้เอน อ าเภอท่ามะกา  
จังหวดักาญจนบุรี จ านวน  60 คน โดยการสุ ่มตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน (Multi-stage 
Random Sampling) และให้กลุ่มตวัอย่างทัง้ 60 คน ท าแบบวดัทัศนคติที ่มีต ่อการเข้าร่วม
โป รแก รมน ันท น าการ ที ่ผู้ว ิจ ัย ส ร้า งขึ น้  ป ระกอบด้วยด้านค วาม รู้  ด้าน ความ รู้ส ึก  
แล ะด ้า น พ ฤต ิก รรม  จ ัด เ ข้า ก ลุ ่ม ด ้ว ย ว ิธ ีก า รแบ ่ง ก ลุ ่ม แ บ บ จ ับ คู ่ (Match group)  
แล้วแบ่งกลุ่มตวัอย่างออกเป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคมุ ด าเนินการทดลองระยะเวลา  
8 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 2 ครัง้  ครัง้ละ 90 นาที ผู้วิจ ัยท าการวดัท ัศนคติที่ม ีต ่อการเข้าร่วม
โปรแกรมนันทนาการของทัง้ 2 กลุ่ม  หลงัทดลองในสปัดาห์ท่ี 8 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยนี ้คือ 
(1) โปรแกรมนันทนาการส าหรับนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 และ(2) แบบวดัทัศนคติท่ีมีต่อ
การเข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการ ผลการวิจ ัยพบว่า  1) ผลของทัศนคติที ่มีต ่อการเข้าร่วม
โปรแกรมนันทนาการของกลุ่มทดลองภายหลงัเข้าร่วมโปรแกรมนนัทนาการเป็นเวลา 8 สปัดาห์ 
พบว่าท ัศนคติที ่ม ีต ่อการเข้าร่วมโปรแกรมน ันทนาการโดยรวมอยู ่ในระดบัค ่อนข้าง ดี  
เมื ่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความรู้ และด้านพฤติกรรมอยู่ในระดบัค ่อนข้า งดี  
และด้านความรู้สึกอยู่ในระดบัดี 2) ผลการเปรียบเทียบทัศนคติที่มีต่อการเข้าร่วมโปรแกรม
นันทนาการกลุ่มทดลองภายหลงัเข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการส าหรับนักเรียนชัน้มธัยมศึกษา  
ปีที่ 3 สงูกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการ อย่างมีน ัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และ  
3) ผลการเปรียบ เทียบท ัศนคติที ่ม ีต ่อการเข้าร่วมโปรแกรมน ันทนาการของน ัก เรียน  
ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มทดลองภายหลังเข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการส าหรับนักเรียนชัน้
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุท่ีได้รับกิจกรรมตามปกติท่ีโรงเรียนก าหนดไว้ ทัง้ 3 ด้าน 
คือด้านความรู้ ด้านความรู้สึก และด้านพฤติกรรม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ว ิพ งษ ์ช ัย  ร้องข นั แก้ว  (2557) ได้ศ ึกษ าการพ ัฒ นาโป รแก รมการศ ึกษ า 
การใช้เวลาว่างส าหรับเด็กในสถานสงเคราะห์ กลุ่มตวัอย่างที่เข้าร่วมโปรแกรมได้มาจาก  
การเลือกแบบเจาะจงจ านวน 60 คน แบ่งเป็นเด็กระดบัชัน้ประถมศึกษาตอนปลาย จ านวน  
30 คน  และชัน้ ม ธัยมศ ึกษาตอนต้น  จ านวน  30 คน  โดยใช้แผนการทดองก ่อนและ 
หลงัการทดสอบแบบกลุ่มเดียว ผลการวิจ ัยพบว่า 1) ผลการประเมินคณุภาพคู่มือโปรแกรม
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การศึกษาการใช้เวลาว่างส าหรับเด็กระดบัชัน้ประถมศึกษาตอนปลายและมธัยมศึกษาตอนต้น
ในสถานสงเคราะห์โดยผู้ เชี่ยวชาญมีคณุภาพโดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก 2) การมีส่วนร่วมใน
การใช้เวลาว่างของเด็กระดบัชัน้ประถมศึกษาตอนปลายและระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้นใน
สถานสงเคราะห์สงูกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างทัง้โดยรวมและรายด้าน 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 3) การตระหนักรู้ในตนเองเก่ียวกับการใช้เวลาว่างของ
เด็กระดบัชัน้ประถมศึกษาตอนปลายและระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้นในสถานสงเคราะห์สงู
กว่าก่อนเข้าโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างทัง้โดยรวมและรายด้าน อย่างมีน ัยส าคญั  
ทางสถิต ิที ่ระด บั  .05 และ 4) ผลการเรียน รู้และท ักษะการใช้ เวลาว ่างของเด ็กระดบั  
ชัน้ประถมศึกษาตอนปลายและระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้นในสถานสงเคราะห์ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 80 

กฤตยา ศรีษะผา (2558) ได้ศึกษาเร่ืองสมรรถภาพทางกายที่สมัพันธ์กับสขุภาพ
ของนักเรียน อายุ 10-12 ปี ในโรงเรียนเอกชนสงักัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน เขตสวนหลวง ปีการศึกษา 2557 กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียนอายุ 10-12 ปี ในโรงเรียน
เอกชน สงักัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เขตสวนหลวง ปีการศึกษา 
2557 จ านวน 600 คน โดยได้มาจากการสุ ่มตวัอย่างแบบแบ ่งชั น้อย ่างไม ่เป็นสดัส ่วน  
จ าแนกเป็นนักเรียนชาย จ านวน 300 คน และนักเรียนหญิง จ านวน 300 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การวิจัย เป็นแบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายท่ีสมัพันธ์กับสขุภาพส าหรับ
เด็กไทย อายุ 7-18 ปี ของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ ผลการวิจัยพบว่า 
1) นักเรียนชายและหญิงอายุ 10, 11 และ 12 ปี มีค ่าดชันีมวลกายอยู่ในเกณฑ์พอเหมาะ  
2) นักเรียนชายและหญิง อายุ 11 และ 12 ปี มีการสะสมไขมนัในร่างกายอยู่ในเกณฑ์สมส่วน 
ย ก เว้น อ าย ุ 10 ปี  ม ีก า รส ะสม ไขม นั ใน ร ่า ง ก าย อยู ่ใ น เกณ ฑ ์ค ่อ น ข ้า งผ อม  แล ะ  
3) ระดบัสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชายและหญิง อายุ 10, 11 และ 12 ปี ที่สมัพันธ์กับ
สขุภาพ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนือ้ท้อง ระดบัความแข็งแรง
และความอดทนของกล้ามเนือ้แขน ระดบัความอ่อนตวั ระดบัความคล่องแคล่วงว่องไว  
และระดบัความอดทนของระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิต ทุกด้านส่วนใหญ่อยู่ในระดบั
ปานกลาง 

ก้องเกียรติ เชยชม (2558) ได้ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการออกก าลงักายของนักเรียน
ประถมศึกษาในจ ังหวดักระบี่ กลุ่มตวัอย่างในการวิจ ัยนีเ้ป็นนักเรียนระดบัประถมศึกษา 
ในจ ังหวดักระบี่ จ านวน 494 คน จาก 221 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจ ัยครัง้ นี เ้ป็น
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แบบสอบถามปลาย เปิด  และมาตราส ่วนป ระมาณ ค ่า 5 ระด บั  ผลการว ิจ ัยพบว ่า  
1) ประชากรกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้ปกครองมีอาชีพ
เกษตรกรรม มีความคิดว่า คนเราต้องมีการออกก าลงักายอย่างสม ่าเสมอ การออกก าลงักาย
เป็นประจ าท าให้ส ขุภาพสมบ ูรณ ์แข ็งแรง  การออกก าลงักาย เป็น เ รื่องง่าย ไม ่ยุ ่งยาก  
การออกก าลงักายเป็นเร่ืองจ าเป็นไม่เสียเวลาแต่อย่างใด การออกก าลงักายเป็นกิจกรรม
สนุกสนาน อยู่ในระดบัสงู และมีความคิดว่าไม่มีกิจกรรมใดทดแทนการออกก าลงักายได้อยู่ใน
ระดบัปานกลาง 2) เพศ ไม่มีความสมัพันธ์ก ับการออกก าลงักาย ส่วนระดบัชัน้ที่ศ ึกษาของ
นักเรียนไม่มีความสมัพันธ์ก ับพฤติกรรมการออกก าลงักายด้านเจตคติก ับความรู้เกี่ยวกับ  
การออกก าลงักาย ส าหรับอาชีพของผู้ปกครองไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกก าลงั
กายด้านเจตคติ การรับรู้ประโยชน์และอปุสรรคของการออกก าลงักาย  3) ระดบัชัน้ที่ศึกษา 
ของนักเรียนมีความสมัพันธ์ก ับพฤติกรรมการออกก าลงักายด้านการรับรู้ประโยชน์ วิธีการ  
และอ ปุ ส รรค ของก ารออกก าล งัก าย อย ่า งม ีน ัย ส าค ญั ท างสถ ิต ิที ่ร ะด บั  .05 แล ะ  
4) อาชีพของผู้ปกครองม ีความสมัพ ันธ์ก ับพฤติกรรมการออกก าลงักายด้านความ รู้  
และวิธีการการออกก าลงักายอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

นฤมล บุญเกษม (2558) ได้ศึกษาในเร่ืองการเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์และ
ความพ ึงพอใจ ที ่เรียนด้วยว ิธ ีก ารสอน โดยใช้ก ิจกรรมศ ิลปะประด ิษ ฐ์ขอ งน ัก เรีย น  
ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวชิรนิติโสภณ ประเภทการศึกษาสงเคราะห์ ประชากรที่ใช้ใน
การศึกษาเป็นนักเรียนชายและหญิงอายุระหว่าง 9-11 ปี ซึ่งก าลงัศึกษาอยู่ในชัน้ประถมศึกษา
ปีที่ 4 จ ังหวดัก าแพงเพชร จ านวน 20 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย ผลการศึกษาพบว่า  
การทดสอบก ่อนเรียนและหลงัเรียนของกลุ่มตวัอย ่างม ีคะแนนความคิดสร้างสรรค ์ท่ี
ประกอบด้วย คะแนนความคิดริเร่ิม คะแนนความคิดคล่องแคล่ว คะแนนความคิดละเอียดลออ 
คะแนนการตัง้ชื่อภาพและคะแนนการไม่ยอมจ านนต่อปัญหา ทัง้โดยรวมและรายด้านสงูขึน้
กว่าก่อนเรียน และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนพบว่า คะแนนจาก
แบบทดสอบหลงัเรียนของกลุ่มตวัอย่างสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
และนักเรียนมีความพึงพอใจมากท่ีสดุต่อวิธีการสอนโดยใช้กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์  

ปิยศกัดิ ์ เทียนธวชั; ภาณุวฒัน์ ยาวศิริ; และวิเชียร โบบทอง (2015) ได้ศึกษา 
เร่ืองการใช้เวลาว่างส าหรับนันทนาการของนักเรียนในจังหวดัก ระบี่ โดยศึกษาจากนักเรียน 
ในระดบัชั น้ ต ่าง  ๆ  ได้แก ่ ระด บัม ธัยมศ ึกษาตอนต้น  ระด บัม ธัยมศ ึกษาตอนปลาย  
ระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดบัประกาศนียบ ัตรวิชาชีพชัน้สงู และระดบัปริญญาตรี 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง ที่ศ ึกษาตัง้แต ่ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายถึงระดบัปริญญาตรี ซึ ่งพ ักอาศยัอยู่ก ับ
ครอบครัว โดยมีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 3,001-5,000 บาท ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 10,000-20,000 บาท ผลการวิจัยพบว่า การใช้เวลาว่าง
ของนักเรียนส าหรับกิจกรรมนันทนาการอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 
นักเรียนใช้เวลาว่างในการท ากิจกรรมนันทนาการประเภทกีฬาและการออกก าลงักาย ดนตรี
และบันเทิง การอ่าน การเขียนและการพูด และการศึกษา อยู่ในระดบัปานกลาง และกิจกรรม
นันทนาการประเภทการเดินทางท่องเที่ยวอยู่ในระดบัสงู และจากการศึกษาเปรียบเทียบ 
การใช้เวลาว่างของนักเรียนส าหรับกิจกรรมนันทนาการกับปัจจัยด้านระดบัชัน้การศึกษา  
และท่ีพักอาศยัไม่แตกต่างกัน ส่วนการใช้เวลาว่างของนักเรียนส าหรับกิจกรรมนันทนาการกับ
ปัจจัยด้านเพศ ค่าใช้จ่ายรายเดือน อาชีพของผู้ปกครอง และรายได้ของผู้ปกครอง แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

อารีร ัตน์ มกุดามนตรี (2558) ได้ศ ึกษาเรื่องการพ ัฒนากิจกรรมศ ิลปะเพื ่อ
เสริมสร้างการเห็นคณุค่าแห่งตนของเด็กก าพร้าชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มตวัอย่างในการวิจัย
นีเ้ป็นเด็กก าพร้าท่ีมีปัญหาด้านการเห็นคณุค่าแห่งตน วยั 8-9 ปี เด็กก าพร้าชัน้ประถมศึกษา 
ปีท่ี 3 มลูนิธิบ้านธารน า้ใจ อ าเภอตะกั่วป่า จังหวดัพังงา จ านวน 5 คน ใช้การเลือกโดยการสุ่ม 
ผลการวิจัยพบว่า 1) การพัฒนากิจกรรมศิลปะเพื่อเสริมสร้างการเห็นคณุค่าแห่งตนของเด็ก
ก าพร้าชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 10 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมบันทึกเด็กดี กิจกรรมเป็น
เพ่ือนกันเถอะ กิจกรรมใบหน้าสร้างมิตร กิจกรรมต้นไม้แห่งความดี กิจกรรมกระถางน้อยปลกู
ต้นฝัน กิจกรรมต่อเติมอนาคตของฉัน กิจกรรมเพ่ือนวาดฉัน ฉันวาดเพ่ือน กิจกรรมโต๊ะเก้าอี ้
หรรษาพาเพลิน กิจกรรมอนัดามนับ้านฉัน กิจกรรมมงกุฎปาร์ตีเ้ปิดใจ  ผลการศึกษาพบว่า  
1) ศิลปะดงักล่าวสามารถเสริมสร้างการเห็นคณุค่าแห่งตนของเด็กก าพร้าชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 
3 ได้เป็นอย่างดี โดยปรากฏพฤติกรรมความภาคภมูิใจ ยอมรับ นับถือตนเอง เช่ือมัน่ในตนเอง
และคิดบวก มองโลกในแง่ดีชัดเจน และ 2) ผลการเปรียบเทียบการเห็นคณุค่าแห่งตนของเด็ก
ก าพร้าชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนและหลงัการใช้กิจกรรมศิลปะพบวา่มีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 หลงัการเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะเพ่ือเสริมสร้างการเห็นคณุค่า
แห่งตนของเด็กก าพร้าชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 มีการเห็นคณุค่าแห่งตนเพ่ิมมากขึน้ 

 กัลพฤกษ์ พลศร (2559) ได้ศึกษาเร่ืองการพัฒนาโปรแกรมการใช้เวลาว่างเพื่อ
ส่งเสริมสขุภาวะของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น วตัถุประสงค์เพื่อพัฒนา
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โปรแกรมการใช้เวลาว่างท่ีสง่เสริมสขุภาวะของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการมองเห็น และ
ศึกษาผลการเข้าร่วมโปรแกรมการใช้เวลาว่างที่ส่งเสริมสขุภาวะของนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการมองเห็น กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 241 คน ได้มาจากการสุ่มตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน
จากนักเรียนในโรงเรียนตาบอดทัง้ประเทศ เคร่ืองมือวิจัยประกอบด้วย 1) แบบวดัสขุภาวะของ
น ัก เรียน  2) แบบประ เม ินความต้องก ารประสบการณ ์การใช้ เวลาว ่างของน ัก เรีย น  
3) โปรแกรมการใช้เวลาว่างที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้ และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจการเข้าร่วม
โปรแกรมการใช้เวลาว่าง ผลการวิจ ัยพบว่า 1) ภายหลงัการเข้าร่วมโปรแกรม 8 สปัดาห์  
กลุ่มทดลองมีการเปลี่ยนแปลงสขุภาวะโดยรวมดีขึน้กว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 2) ภายหลงัการขยายผลการศึกษาของนกัเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ 
จังหวดัสรุาษฎร์ธานี โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดขอนแก่น จังหวดัขอนแก่น โรงเรียนสอน
คนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์จังหวดัเชียงใหม่ และโรงเรียนสอนคนตาบอด  
พระมหาไถ่ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวดัชลบุรี  
พบว่า นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงสขุภาวะโดยรวมดีขึน้กว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .05 และ 3) คู่มือการใช้โปรแกรมการใช้เวลาว่างมีความเหมาะสมที่จะน าไป
ประยุกต์ใช้ 

วิมลมาลย์ สมคะเน (2559) ได้ศึกษาการพัฒนาโปรแกรมการใช้เวลาว่างเพื่อ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิตส าหรับสตรีวยัท างาน วตัถุประสงค์เพ่ือพัฒนาโปรแกรมการใช้เวลาว่างท่ี
ส่งเสริมคณุภาพชีวิตของสตรีวยัท างาน และศึกษาผลของโปรแกรมฯ กลุ่มตวัอย่างเป็นสตรีวยั
ท างานในมหาวิทยาลยัรามค าแหง จ านวน 71 คน ท่ีได้มาจากการคดักรองด้วยแบบวดัคณุภาพ
ชีวิตและการสุ ่มโดยการแบ่งจ ับคู ่ออกเป็นกลุ ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ กลุ่มละ 30 คน  
กลุ่มตวัอย่างที่เข้าร่วมในการขยายผลของโปรแกรมฯ ได้มาจากการสุ่มแบบง่ายจากสตรีวยั
ท างานทัง้ 4 ภาคของประเทศ ได้แก่ มหาวิทยาลยัราชภฏัอตุรดิตถ์ (ภาคเหนือ) มหาวิทยาลยั
เทค โน โลย ีส รุน า รี (ภ าค อ ีส าน )  มห าว ิท ย าลยั ราชภ ฏั นค รศ รีธ รรม ราช  (ภาค ใต ้)  
และมหาว ิทยาลยั เพชรบ ุรี (ภาค กลาง) แห ่งละ 30 คน  เค รื่องม ือว ิจ ัยป ระกอบด้วย  
1) แบบประเมินคณุภาพชีวิต และ 2) โปรแกรมการใช้เวลาว่างที่ส่งเสริมคณุภาพชีวิตส าหรับ
สตรีวยัท างาน ผ่านการตรวจค่าความเที่ยงตรงเชิงประจักษ์จากผู้ทรงคณุวฒุ จ านวน 5 ท่าน 
วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้ค่า ผลการวิจัยพบว่า 1) คู่มือการใช้โปรแกรมฯ มีค่าความเหมาะสมท่ีจะ
น าไปใช้มากที่สดุ (x̄ = 2.92) 2) ผลการใช้โปรแกรมฯ ของกลุ่มทดลองก่อนและหลงัการเข้า
ร่วมโปรแกรม 8 สปัดาห์ มีความแตกต่างโดยรวมอย่างมีน ัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
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และ 3) ผลการประเมินการขยายผลโปรแกรมฯ พบว่าคณุภาพชีวิตของสตรีวยัท างานทัง้  
4 สถาบันมีการเปลี่ยนแปลงโดยรวมดีกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ  
ท่ีระดบั .05  

ศทุธิกานต์ ชูขาว (2560) ได้ศึกษาผลของโปรแกรมนันทนาการที่มีต่อการพัฒนา
ทักษะชีวิตของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนในสงักัดส านกังานคณะกรรมการส่งเสริม
การศ ึกษาเอกชน  โดยแบ ่งขัน้ ตอนการว ิจ ัยออกเป็น  3 ขั น้ ตอน  ได้แก ่ 1) การศ ึกษา 
ความต้องการกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 2) การพัฒนาเคร่ืองมือ
วิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความต้องการกิจกรรมนันทนาการ แบบวดัทักษะชีวิต และแบบวดั
ความพึงพอใจ และ 3) การศึกษาผล กลุ่มทดลองที่เข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการเพ่ือพัฒนา
ทักษะชีวิตคือนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 44 คน โดยวิธีการสุ่มแบบหลายขัน้ตอน 
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการประเภทเกมและกีฬา 
กิจกรรมนันทนาการประเภททางสงัคม และกิจกรรมนันทนาการประเภทกลางแจ้ง อยู่ในระดบั
มาก ที ่ส ดุ  ระด บั ท ักษ ะช ีว ิต โดยรวมก ่อนและหล งัก ารทดลองม ีค วามแตกต ่างก ัน  
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อโปรแกรมนันทนาการฯ 
โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ จึงสรุปได้ว่า โปรแกรมนันทนาการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตสามารถ
ท าให้ทักษะชีวิตของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 สงูขึน้ได้ 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องทัง้ในตา่งประเทศและในประเทศ ท าให้พิสจูน์ได้
ว่าการศึกษาการใช้เวลาว่างมีบทบาทส าคญัท าให้แต่ละบุคคลได้รับการพัฒนาความรู้ในการใช้
เวลาว่างให้เหมาะสม มีคณุค่า ได้รับการพัฒนาทักษะจากการเข้าร่วม มีส่วนร่วมในกิจกรรม
การใช้เวลาว่าง ตลอดจนส่งผลต่อการพัฒนาคณุภาพชีวิต ท าให้มีชีวิตท่ีดี มีความสขุก่อให้เกิด
พัฒนาการทางด้านสงัคม ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านร่างกายและด้านวตัถุ  
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจยั 

 

ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้
1. การก าหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตวัอย่าง 
2. การสร้างและหาคณุภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
3. ขัน้ตอนด าเนินการวิจัย 
4. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
5. การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมลู 

 
การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร 
ประชากรที ่ใช้ในการวิจ ัย ได้แก่ น ักเรียนระดบัชัน้ประถมศึกษาตอนปลาย  

ของโรงเรียนเอกชนในสงัก ัดส าน ักงานเขตพืน้ ที ่การศ ึกษาประถมศ ึกษาสรุาษฎร์ธานี  
จังหวดัสรุาษฎร์ธานี จ านวน 10,282 คน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2558) 

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

1. กลุ่มต ัวอย่างที่ใ ช้ ในการตอบแบบสอบถามความต้องการกิจกรรม 
การใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย  

1.1 เท ียบตารางก าหนดขนาดของกลุ่มต ัวอย ่างของ  เครจ ซี ่  และ  
ม อ ร์แ ก น  (Krejcie & Morgan, 1970) ท่ี จ าน วนป ระช าก ร 10,282 คน  ได้ กลุ่ ม ตัวอย่ าง  
จ านวน 375 คน ซึ่งในการวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัเก็บข้อมลูกลุม่ตวัอย่างจ านวน 400 คน 

1.2 ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สัดส่วนร้อยละ 30 จากทัง้หมด  
37 โรงเรียนเอกชนในส ังก ัดส าน ักงาน เขตพื น้ ที่การศ ึกษาประถมศึกษาส ุราษ ฎร์ธานี  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมทัง้สิน้ 3 เขต ได้จ านวนกลุม่ตวัอย่างทัง้สิน้ 11 โรงเรียน 

1.3 ใช ้ว ิธ ีก า รสุ ่ม ต วั อ ย ่า ง แบ บ ง ่า ย  (Simple Random Sampling)  
ด้วยวิธีการจับฉลากเลือก 11 โรงเรียน จาก 37 โรงเรียนเอกชนในสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ทั ง้สิ น้  3 เขต ประกอบด้วย  
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ โรงเรียนธิดาแม่พระ โรงเรียนอนุบาลชุลีกร โรงเรียนอนุบาลวริศสา 
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา สุราษฎร์ธานี โรงเรียนอนุบาลชนะพร 
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โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านคณุหนู โรงเรียนเยาวเรศวิทยา และโรงเรียน
อนบุาลบ้านเดก็ ดงัตาราง 18 
 
ตาราง 18 จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
 

ท่ี เขต  โรงเรียน 
ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1 1 มานิตานเุคราะห์  945 906 1,851 73 73 146 

2 1 ธิดาแมพ่ระ 497 861 1,358 53 55 108 

3 1 อนบุาลชลุีกร  71 68 139 6 5 11 

4 2 อนบุาลวริศสา 48 59 107 6 5 11 

5 2 เพชรผดงุเวียงไชย 261 267 528 20 21 41 

6 2 ศรีธรรมราชศกึษา 74 65 139 6 5 11 

7 2 อนบุาลชนะพร 84 78 162 7 7 14 

8 2 ประสงค์วิทยานสุรณ์ 41 42 83 3 3 6 

9 2 อนบุาลบ้านคณุหน ู 28 43 71 3 3 6 

10 3 เยาวเรศวิทยา 137 135 272 11 10 21 

11 3 อนบุาลบ้านเดก็ 164 163 327 12 13 25 

รวมทัง้สิน้ 11 โรงเรียน 2,350 2,687 5,037 200 200 400 

 
2. กลุ่มต ัวอย่างส าหรับทดลองโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพื่อ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนในระดบัประถมศึกษาตอนปลาย จ านวน 60 คน ใช้วิธีการเลือก
กลุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยผู้ วิจัยน าแบบวัดคุณภาพชีวิตท่ีผู้ วิจัย
ได้พัฒนาไปทดสอบกับนักเรียนในระดบัประถมศึกษาตอนปลาย เพ่ือจัดแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ น าคะแนนมาจัดเรียงล าดับจากน้อยไปหามาก น านักเรียนที่มี
คะแนนน้อยกว่าคะแนนเฉลี่ย (x̄ ) จ านวน 30 คน และมีคะแนนมากกว่าค่าเฉลี่ย  ( x̄ )  
จ าน วน  30 ค น ม าสุ ่ม แ บ บ จ ับ คู ่ (Match-Paired Sampling) แบ ่ง เป ็น ก ลุ ่ม ท ด ล อ ง  
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จ า น วน  30 คน  แ ล ะ ก ลุ ่ม ค วบ ค ุม  จ า น วน  30 ค น  ก า ห น ด พื น้ ที ่ใ น ก า รว ิจ ัย  ค ือ  
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา สุราษฎร์ธานี อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

3. กลุ่มตัวอย่างส าหรับทดลองขยายผลเพ่ือพัฒนาโปรแกรมการศึกษา 
การใช้เวลาวา่งเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนในระดับประถมศึกษา  จ านวน 150 คน  
จาก 5 โรง เรียน  โรงเรียนละ  30 คน  ได้แก่ โรงเรียนอน ุบาลชนะพร (อ า เภอวิภาวด ี)   
โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (อ าเภอท่าชนะ)  โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู (อ าเภอท่าฉาง) 
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย (อ าเภอไชยา)  และโรงเรียนอนุบาลวริศสา (อ าเภอคีรีรัฐนิคม)  
ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิัย 

การวิจยัเพ่ือการพฒันาโปรแกรมการศกึษาการใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริมคณุภาพชีวิตของ
นกัเรียนในระดบัชัน้ประถมศกึษาตอนปลาย ประกอบด้วยเคร่ืองมือ 4 ชิน้ ได้แก่ 

1. แบบสอบถามประเมินความต้องการกิจกรรมการใช้เวลาว่างและคณุภาพชีวิต
ของนักเรียนในระดบัประถมศึกษาตอนปลาย 

2. โปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียน  
ในระดับประถมศึกษาตอนปลาย 

3. แบ บ ว ดั ค ณุ ภ าพ ช ีว ิต ที ่ม ีค ว า ม ส มั พ ัน ธ ์ก ับ โป รแ ก รม ก า รศ ึก ษ า  
การใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริมคณุภาพชีวิตของนักเรียนในระดบัประถมศึกษาตอนปลาย  

4. คู่ม ือการใช้โปรแกรมการศ ึกษาการใช้เวลาว ่างเพื่อส่งเสริมคณุภาพชีวิต  
ของนักเรียนในระดบัประถมศึกษาตอนปลาย 
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ขัน้ตอนด าเนินการวจิัย 

 

 



 135 
 
ภาพตอ่ 

 
ภาพประกอบ 40 ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั 
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ขัน้ตอนในการสร้างและหาคุณภาพของแบบสอบถามประเมินความต้องการ
กิจกรรมการใช้เวลาว่างและคุณภาพชีวติของนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย 

ในการสร้างและหาคณุภาพของแบบสอบถามประเมินความต้องการกิจกรรม  
การใช้เวลาว่างและคณุภาพชีวิตของนักเรียนในระดบัประถมศึกษาตอนปลาย มีขัน้ตอนดงันี ้

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยเพ่ีอจัดท าแบบสอบถาม  
2. สร้างแบบสอบถามความต้องการกิจกรรมการใช้เวลาว่างและคุณภาพ

ชีวิตของนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย  
3. ต รวจ ส อบ ค ว าม เ ที ่ย งต ร ง เช ิง เ นื อ้ ห า  โด ย ให้ ผู้ เ ชี ่ย วช าญ ด้า น 

การใช้เวลาว่างและนนัทนาการ และผู้ เช่ียวชาญด้านการพัฒนานักเรียนในระดบัประถมศึกษา
ตอนปลายและคุณภาพชีวิต  ป ระ เม ินความ เที ่ย งตรง เช ิง เ นื อ้ หาด้วยการหาค ่าด ัช นี  
ความสอดคล้อง (Index of congruence: IOC) อยู่ระหว่าง 0.6-1.0 

4. ตรวจสอบแก้ไขแบบสอบถามตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ  
5. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่ม 

ที่มีล ักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มต ัวอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อหาความเชื่อมั ่น (Reliability)  
ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.85 

6. ปรับปรุงแบบสอบถามก่อนน าไปเก็บข้อมูลหาความต้องการกิจกรรม  
การใช้เวลาว่างเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนในระด ับประถมศึกษาตอนปลาย  
กับกลุ่มตัวอย่างท่ีแท้จริง จ านวน 400 คน ท่ีได้มาจากการสุ่มตัวอย่างหลายขัน้ตอน  

7. น าข้อม ูลที่ได้จากการเก็บข้อม ูลเป็นฐานข้อมูลในการสร้างโปรแกรม
การศึกษาการใช้เวลาว่างเพื่อส่งเสริมค ุณภาพชีวิตของน ักเรียนในระด ับประถมศึกษา  
ตอนปลาย 

ขัน้ตอนในการสร้างและหาคุณภาพของแบบวัดคุณภาพชีวิตท่ีสัมพันธ์กับ
การศึกษาการใช้เวลาว่างของนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย 

การสร้างและหาคณุภาพของแบบวดัคณุภาพชีวิต ที่สมัพ ันธ์ก ับการศ ึกษา  
การใช้เวลาว่างของนักเรียนในระดบัประถมศึกษาตอนปลาย มีขัน้ตอนดงันี  ้

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยเพ่ีอจัดท าแบบวัดคุณภาพชีวิต 
2. จ ัดท าแบบวัดค ุณภาพชีวิต ที่ส ัมพ ันธ์ก ับการศ ึกษาการใช้ เวลาว ่าง  

ของนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย  
3. ต รวจ ส อบ ค ว าม เ ที ่ย งต ร ง เช ิง เ นื อ้ ห า  โด ย ให้ ผู้ เ ชี ่ย วช าญ ด้า น 

การใช้เวลาว่างและนนัทนาการ และผู้ เช่ียวชาญด้านการพัฒนานักเรียนในระดบัประถมศึกษา
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ตอนปลายและคุณภาพชีวิต  ป ระ เม ินความ เที ่ย งตรง เช ิง เ นื อ้ หาด้วยการหาค ่าด ัช นี  
ความสอดคล้อง (Index of congruence: IOC) อยู่ระหว่าง 0.6-1.0 

4. ตรวจสอบแก้ไขแบบวัดคุณภาพชีวิตตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ  
5. น าแบบวัดคุณภาพชีวิตที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับ

กลุ่มท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพ่ือหาความเช่ือมั่น (Reliability) 
ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.90 

6. น าข้อมูลการประเมินคุณภาพชีวิตท่ีสัมพันธ์กับการศึกษาการใช้เวลาว่าง
ของนักเรียนในระดบัประถมศึกษาตอนปลายมาประเมินค่าเป็นระดบัคะแนน  จากนัน้ท าการ
จัดกลุ่มนักเรียนออกเป็น 4 ช่วงคะแนน โดยก าหนดความหมายของการประเมินค่าตามเกณฑ์ของ 
เบสท์ (Best, 1977) โดยมีช่วงคะแนนดังนี  ้

น้อยกวา่ 1.50 คะแนน หมายถึง น้อยท่ีสดุ 
1.51 - 2.50 คะแนน  หมายถึง น้อย 
2.51 - 3.50 คะแนน  หมายถึง มาก 
มากกวา่ 3.50 คะแนน หมายถึง มากท่ีสดุ 

ขัน้ตอนในการสร้างและหาคุณภาพของโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพื่อ
ส่งเสริมคุณภาพชีวติของนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย 

การสร้างและหาคณุภาพของโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพื่อส่งเสริม
คณุภาพชีวิตของนักเรียนในระดบัประถมศึกษาตอนปลาย มีขัน้ตอนดงันี  ้

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  
โดยค านึงถึงองค์ประกอบของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนในระดับประถมศึกษา
ตอนปลาย เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่าง  

2. สร้างโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตขอ ง
นักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย ใช้กรอบแนวคิดของ มันดี  ้ (Mundy, 1998) และ 
แดทติโล (Dattilo, 2015a) ผู้ วิจัยน าผลของการศึกษาความต้องการกิจกรรมการใช้เวลาว่าง
เป็นข้อมูลพืน้ฐานในการวางแผนสร้างโปรแกรม  

3. น าโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพื่อส่งเสริมค ุณภาพชีวิตของ
นักเรียนในระด ับประถมศึกษาตอนปลาย ที่ผู้ วิจ ัยสร้างขึน้  เสนอต่อผู้ เ ชี่ยวชาญทางด้าน
การศึกษาการใช้เวลาว่างและนันทนาการ และผู้ เช่ียวชาญด้านการพัฒนานักเรียนในระดบั
ประถมศึกษาตอนปลาย ประเมินความเท่ียงตรงของเนือ้หาเชิงประจักษ์ (Face validity) 
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4. น าโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างไปศึกษาน าร่อง (Pilot study)  
กับกลุ่มนักเ รียนในระด ับประถมศึกษาตอนปลายที่มีล ักษณะเหมือนก ับกลุ่มต ัวอย่าง 
จ านวน 30 คน เพ่ือหาความเป็นไปได้ของโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างตามสภาพจริง  

5. น าหน ังสือแสดงความยินยอมในการเข้าร่วมวิจ ัยให้น ักเรียนที่เข้าร่วม  
งานวิจ ัยอ ่าน เพื ่อสร้างความเข้าใจก่อนลงนามเพื ่อเ ข้าร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลา  
8 สัปดาห์ 

6. ผู้ วิจัยท าการเก็บข้อมูลจากแบบวัดคุณภาพชีวิตส าหรับนักเรียนในระดับ
ประถมศึกษาตอนปลายก่อนการทดลอง 1 สัปดาห์ ทัง้กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง 

7. น าโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพื่อส่งเสริมค ุณภาพชีวิตของ
นักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลายไปทดลองกับนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนศรีธรรมราชศกึษา สรุาษฎร์ธานี  กลุ่มทดลอง จ านวน 30 คน มีเกณฑ์ในการคัดเลือก 
คือ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ ส าหรับกลุ่มควบคุม 
ท่ีไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่าง ให้เข้าร่วมกิจกรรมการใช้เวลาว่างส าหรับ
นักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลายท่ีทางโรงเรียนจัดขึน้ เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ 

8. ผู้ วิจัยท าการเก็บข้อมูลจากแบบวัดคุณภาพชีวิตส าหรับนักเรียนในระดับ
ประถมศึกษาตอนปลายหลังจากการทดลองสิน้ส ุดลง 1 สัปดาห์ ทั ง้กลุ่มควบคุมและ 
กลุ่มทดลอง 

9. น าผล ของค ุณ ภาพช ีว ิต ก ลุ ่ม ค วบค ุม แล ะ กลุ ่ม ท ดลองม าห าค ่า 
ความแตกต่างก่อนและหลังการเข้าร่วม และหาค่าความแตกต่างระหว่างกลุ่ม โดยใช้สถิติ  
t-test 

10. ผู้ ว ิจ ัย ป ร ับ เ นื อ้ ห า แ ล ะ ราย ล ะ เอ ีย ด ข อ ง โป รแ ก รม ก า รศ ึก ษ า  
การใช้เวลาว่าง และน าไปขยายผลเพ่ือพัฒนาโปรแกรมกับนักเรียนในระดับประถมศึกษา  
ตอนปลายอีก 5 โรงเรียน โรงเรียนละ 30 คน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลชนะพร (อ าเภอวิภาวดี)  
โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (อ าเภอท่าชนะ)  โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู (อ าเภอท่าฉาง) 
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย (อ าเภอไชยา) และโรงเรียนอนุบาลวริศสา (อ าเภอคีรีรัฐนิคม) 

11. ผู้ ว ิจ ัย ป ร ับ เ นื อ้ ห า แ ล ะ ราย ล ะ เอ ีย ด ข อ ง โป รแ ก รม ก า รศ ึก ษ า  
การใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย  

12. จัดท าคู่มือโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย  
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ขัน้ตอนในการสร้างและหาคุณภาพของคู่มือโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่าง
เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวติของนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย 

การสร้างและหาคณุภาพของคู่มือโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริม
คณุภาพชีวิตของนักเรียนในระดบัประถมศึกษาตอนปลาย มีขัน้ตอนดงันี  ้

1. น าโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพื่อส่งเสริมค ุณภาพชีวิตของ
น ัก เรีย นใน ระด ับป ระถมศ ึกษาตอนปลายมาพ ัฒนาเป็นคู ่ม ือ โป รแกรมการศ ึกษ า  
การใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย  

2. ผู้ วิจัยร่วมท าการอภิปราย (Focus group) กับผู้ ช่วยผู้ วิจัยในโปรแกรม 
ที ่ขยายผล  จ านวน  5 โรงเรียน  และผู้ เ ชี ่ย วชาญด้านการศ ึกษาการใช้ เวลาว ่างและ
นันทนาการ เพ่ือหาจุดบกพร่องและแนวทางแก้ไขของโปรแกรมท่ีจะน าไปใช้  

3. ปรับปรุงคู่มือการใช้โปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลายให้สมบูรณ์  และให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านน ันท นาการและการใช้ เ วลาว ่า ง  น ัก เรีย น ใน ระด ับป ระถมศ ึกษ าตอนปลาย  
แล ะ ผู้ท ร ง ค ุณ ว ุฒ ิด้า น ก า รส ่ง เ ส ริม ค ุณ ภ าพ ช ีว ิต  เ พื ่อ ห า ค ว า ม เห ม าะ สม ขอ ง 
คู ่ม ือ  โด ยก าห นด เกณ ฑ ์แป ลค วามหม ายของค ่า เฉ ลี ่ย  ป ระย ุกต ์จ าก เกณ ฑ ์ขอ ง  
วิเชียร เกตุสิงห์ (2538) โดยมีช่วงคะแนนเฉลี่ยดังนี  ้

2.34 – 3.00  หมายถึง เหมาะสมมาก 
1.67 – 2.33  หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
1.00 – 1.66  หมายถึง เหมาะสมน้อย 

4. น าคู่มือโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
นักเรียนในระดบัประถมศึกษาตอนปลายให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจหาค่าความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา 
(Index of congruence: IOC) เท่ากับ 1.0 

5. จัดท าคู่มือโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลายฉบับสมบูรณ์  
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้ วิจยัได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูตามล าดบัขัน้ตอนดงันี ้
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ขัน้ตอนท่ี 1 การศึกษาความต้องการกิจกรรมการใช้เวลาว่างและคณุภาพชีวิตของ
นักเรียนในระดบัประถมศึกษาตอนปลาย เพื่อเป็นข้อมลูพืน้ฐานในการวางแผนโปรแกรม
การศึกษาการใช้เวลาว่าง 

1. ผู้ วิจ ัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาล ัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ถ ึง ผู้ อ า น วย ก าร โร ง เรีย น  เ พื ่อ ข อค วาม อน ุเค รา ะห ์เ ก ็บ แบ บสอบ ถ าม  ( Try out)  
และเก็บแบบสอบถามจริงกับนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย จ านวน 400 คน  
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขัน้ตอน (Multistage Random Sampling) 

2. ป ร ะ ส า น ง า น ก ับ โ ร ง เ รีย น เ พื ่อ น ัด ห ม า ย ว ัน เ ว ล า แ ล ะ ส ถ า น ท่ี  
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

3. ผู้ วิจัยท าการเก็บข้อมูลกับนักเรียนในโรงเรียนท่ีก าหนด  
ขัน้ตอนที่ 2 การทดลองโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริมคณุภาพ

ชีวิตของนักเรียนในระดบัประถมศึกษาตอนปลาย 
1. ผู้ วิจ ัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาล ัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ถึงผู้ อ าน วยการโรงเรียน ศรีธรรม ราชศ ึกษา ส ุราษฎร์ธานี  เ พื ่อขอความอน ุเคราะ ห์ 
ในการจัดโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนในระดับ
ประถมศึกษาตอนปลาย 

2. ประสานงานก ับผู้อ านวยการโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา สรุาษฎร์ธานี  
เ พื ่อน ัด ห ม ายวนั  เวล า  สถ าน ที ่ใ น ก า รจ ัด โป ร แ ก รม ก าร ศ ึก ษ า ก า ร ใ ช้ เ ว ล าว ่า ง  
และขอความร่วมมือนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย จ านวน 30 คน มีเกณฑ์ 
ในการคัดเลือก คือ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ 

3. น าหน ังสือแสดงความยินยอมในการเข้าร่วมวิจ ัยให้น ักเรียนที่เข้าร่วม  
งานวิจัยอ่านเพ่ือสร้างความเข้าใจก่อนลงนามเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่าง
ตลอด 8 สัปดาห์ 

4. ผู้ วิจัยท าการเก็บข้อมูลจากแบบวัดคุณภาพชีวิตส าหรับนักเรียนในระดับ
ประถมศึกษาตอนปลายก่อนการทดลอง 1 สัปดาห์ 

5. น าโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพื่อส่งเสริมค ุณภาพชีวิตของ
นักเรียนในระด ับประถมศึกษาตอนปลายไปทดลองก ับนักเรียนในระด ับประถมศึกษา  
ตอนปลาย โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา สุราษฎร์ธานี  
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6. ผู้ วิจัยท าการเก็บข้อมูลจากแบบวัดคุณภาพชีวิตส าหรับนักเรียนในระดับ
ประถมศึกษาตอนปลายหลังจากการทดลองสิน้สุด 1 สัปดาห์ 

ขัน้ตอนที่ 3 การขยายผลของโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพื่อส่งเสริม
คณุภาพชีวิตของนักเรียนในระดบัประถมศึกษาตอนปลาย  

1. ผู้ วิจ ัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาล ัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ถ ึง ผู ้ อ า น ว ย ก า ร โ ร ง เ รีย น  เ พื ่อ ข อ ค ว า ม อ น ุเ ค ร า ะ ห ์ใ น ก า ร เ ข้า ร ่ว ม โป ร แ ก รม  
การศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริมคณุภาพชีวิตของนกัเรียนในระดบัประถมศกึษาตอนปลาย  
โรงเรียนอนุบาลชนะพร โรงเรียนประสงค์ ว ิท ยาน ุสรณ ์ โรง เรีย นอน ุบ าลบ้ านค ุณ หนู  
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย และโรงเรียนอนุบาลวริศสา 

2. ประสานงานกับผู้ อ านวยการโรงเรียนทัง้ 5 โรงเรียน เพ่ือนัดหมายวนั เวลา 
สถานท่ีในการจัดโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่าง และขอความร่วมมือนักเรียนในระดบั
ประถมศ ึกษาตอนปลาย เข้า ร่วม โรง เรีย นละ  30 คน  ม ีเกณฑ ์ในกา รค ัด เล ือก  ค ือ  
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ 

3. อบรมวิธีการใช้คู่มือและวิธีด าเนินการโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่าง
เพื่อส่งเสริมค ุณภาพชีวิตของนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลายให้กับผู้ ช่วยวิจ ัย  
ในการขยายผลโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่าง  

4. น าหน ังสือแสดงความยินยอมในการเข้าร่วมวิจ ัยให้น ักเรียนในระดบั
ประถมศึกษาตอนปลายอ่านเพ่ือสร้างความเข้าใจก่อนลงนามเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษา
การใช้เวลาว่างตลอดระยะเวลา 8 สัปดาห์ 

5. ผู้ ช่วยผู้ วิจัยท าการเก็บข้อมูลจากแบบวัดคุณภาพชีวิตส าหรับนักเรียน 
ในระดับประถมศึกษาตอนปลายก่อนการทดลอง 1 สัปดาห์  

6. น าโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพื่อส่งเสริมค ุณภาพชีวิตของ
นักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลายไปทดลองกับนักเรียนในโรงเรียน 5 โรงเรียน 

7. ผู้ ช่วยวิจ ัยท าการเก็บข้อมูลจากแบบวัดค ุณภาพชีวิตส าหรับนักเรียน 
ในระดับประถมศึกษาตอนปลายหลังจากการทดลองสิน้สุด 1 สัปดาห์ 

8. ผู้ วิจัยร่วมท าการอภิปราย (Focus group) กับผู้ช่วยวิจัยท่ีขยายผล จ านวน  
5 โรงเรียน และผู้ เ ชี่ยวชาญด้านการใช้เวลาว่างและนันทนาการ เพ่ือหาจุดบกพร่องและ  
แนวทางการแก้ไขของโปรแกรมท่ีจะน าไปใช้  
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9. ปรับปรุงคู่มือการใช้โปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลายให้สมบูรณ์ และให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านน ันท นาการและการใช้ เ วลาว ่า ง  น ัก เรีย น ใน ระด ับป ระถมศ ึกษ าตอนปลาย  
และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพ่ือหาความเหมาะสมของคู่มือ  

10. จัดท าคู่มือโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลายฉบับสมบูรณ์  
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. ผลการศึกษาความต้องการกิจกรรมการใช้เวลาว่างและคุณภาพชีวิตของนักเรียน 
ในระดบัประถมศึกษาตอนปลาย วิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
statistics) ได้แก่  ค่า ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ย  (Mean) และค่าเบ่ี ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 

2. ผลคุณภาพชีวิตส าหรับนักเรียนในระดับประถมศกึษาตอนปลายท่ีมีตอ่การเข้าร่วม
โปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต วิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์สถิติ
เชิ งพ รรณ นา (Descriptive statistics) ได้ แก่  ค่ า ร้อยละ  (Percentage) ค่า เฉลี่ ย  (Mean)  
และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 

3. วิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชี วิตส าหรับนักเ รียนในระดับประถมศึกษา
ตอนปลายท่ีมีต่อการเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริมคณุภาพชีวิตของ
กลุ่มตัวอย่างทัง้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม และกลุ่มขยายผล โดยการวิเคราะห์ 
ความแตกต่ างภาย ในกลุ่ ม  ก่ อนและห ลั งก ารท ดลอง (Dependent samples t-test)  
ระดบัความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง  

4. วิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชี วิตส าหรับนักเ รียนในระดับประถมศึกษา
ตอนปลายท่ีมีต่อการเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริมคณุภาพชีวิตของ
กลุม่ตวัอย่างทัง้ 2 กลุม่ คือ กลุม่ทดลอง และกลุม่ควบคมุ โดยการวิเคราะห์ความแตกตา่งระหวา่ง
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  ( Independent samples t-test) แบบ Two groups pretest-
posttest design ระดบัความมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบ
ความเรียง  
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ตาราง 19 แสดงแบบ Two groups pretest-posttest design 
 

      กลุม่ วดัก่อนทดลอง    ทดลอง วดัหลงัทดลอง 
กลุม่ทดลอง           A1        T          A2 
กลุม่ควบคมุ           B1      -----          B2 

 
สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการแทนการวิจยั 

A1  แทน Pretest กลุ่มทดลอง 
A2  แทน Posttest กลุ่มทดลอง 
T  แทน Treatment 
B1  แทน Pretest กลุ่มควบคมุ 
B2  แทน Posttest กลุ่มควบคมุ 

 
สถติิท่ีใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติท่ีใช้หาคุณภาพเคร่ืองมือในการวิจัย ได้แก่ ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง  
ข้อค าถามกบัวตัถปุระสงค์ และคา่ความเช่ือมัน่ 

2. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าพิสัยควอไทล์  ( Interquartile Range) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 

3. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistic) ได้แก่ การวิเคราะห์ความแตกตา่งภายในกลุ่ม 
ก่อนและหลงัการทดลอง (Dependent samples t-test) ระดบัความมีน ัยส าคญัทางสถิติ 
ท่ีระดบั .05 และการวิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่งกลุ่มทดลองและกลุม่ควบคมุ (Independent 
samples t-test) ระดบัความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

การวิจัยนีม้ีความมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริม
คณุภาพชีวิตของนักเรียนในระดบัประถมศึกษาตอนปลาย และศกึษาผลของโปรแกรมการศกึษา
การใช้เวลาวา่งเพ่ือสง่เสริมคณุภาพชีวิตของนกัเรียนในระดบัประถมศกึษาตอนปลาย 
 
สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

เพ่ือให้การสื่อความหมายตรงกัน ผู้ วิจัยจึงได้แสดงความหมายของสัญลักษณ์ท่ีใช้  
ในการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้

n  แทน ขนาดกลุ่มตวัอย่าง 
x̄  แทน คะแนนเฉลี่ย 
S.D. แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
t  แทน ค่าท่ีใช้พิจารณาใน t-distribution 
sig แทน ค่าความน่าจะเป็นท่ีค านวณได้ 
*  แทน มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
การเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผู้ วิ จั ย น า เส น อ ผ ล ก า ร วิ เค ร าะ ห์ ข้ อ มู ล ต าม วัต ถุ ป ร ะ ส งค์ ข อ งก า ร วิ จั ย  
โดยแบ่งเป็น 2 ขัน้ตอน 

ตอนที่ 1 การพัฒนาโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริมคณุภาพชีวิต
ของนักเรียนในระดบัประถมศึกษาตอนปลาย 

1. ผลการศ ึกษาความต้องการการใช้ เวลาว ่างของน ัก เรียน ในระด ับ
ประถมศึกษาตอนปลาย 

2. ผลการศึกษาระด ับค ุณภาพชีวิตของนักเ รียนในระด ับประถมศึกษา  
ตอนปลาย 

3. ผลการพัฒนาโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย  
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ตอนที่ 2 ผลการใช้โปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริมคณุภาพชีวิต
ของนักเรียนในระดบัประถมศึกษาตอนปลาย 

1. ผลจากการทดลองโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่าง เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย  

2. ผลจากการขยายผลโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย  

3. ผลการหาคณุภาพของคู่มือการใช้โปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย 

ตอนท่ี 1 การพัฒนาโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย 

1. ผลการศึกษาความต้องการการใช้เวลาว่างของนักเรียนในระดับ
ประถมศึกษาตอนปลาย ผลการวิจัยเป็นไปตามตารางดังนี  ้
 

ตาราง 20 ข้อมลูทัว่ไปของนกัเรียนท่ีตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศและระดบัชัน้ปี 
 

(n = 400) 

ข้อมูลท่ัวไป ร้อยละ จ านวน 

เพศ    

 ชาย 200 50.00 

 หญิง 200 50.00 

ระดบัชัน้    

 ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 129 32.25 

 ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 139 34.75 

 ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 132 33.00 

 
จากตาราง 20 พบว่านักเรียนชายที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน 200 คน  

คิดเป็นร้อยละ 50 และนักเรียนหญิงท่ีตอบแบบสอบถาม จ านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 50 
รวมจ านวน 400 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และนักเรียนที่ตอบแบบสอบถามที่ก าล ังศึกษา  
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ใน ระด ับชั น้ประถมศึกษาปี ที ่  4 จ านวน  129 คน  คิด เป็น ร้อยละ  32.25 ก าล ังศ ึกษา 
ในระด ับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 34.75 และก าล ังศึกษา 
ในระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 33.00 

 
ตาราง 21 คา่เฉล่ีย สว่นเบ่ียงเบนมาตราฐาน และระดบัความต้องการกิจกรรมการใช้เวลาวา่งของ
นกัเรียนในระดบัประถมศกึษาตอนปลาย 
 

(n = 400) 

ประเภทกิจกรรม x̄ S.D. ความหมาย 

เกมและกีฬา 2.65 1.06 มาก 

1. ฟตุซอล 

2. วอลเลย์่บอล 

3. แบดมินตนั 

4. แชร์บอล 

5. ปิงปอง 

6. เกม 

2.57 

2.62 

2.83 

2.66 

2.67 

2.60 

1.28 

0.95 

0.95 

1.03 

0.99 

1.16 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

งานอดิเรก 2.66 0.93 มาก 

7. อา่นหนงัสือ 

8. ฟังเพลง 

9. ท าอาหาร 

10. ปลกูต้นไม้ 

11. สะสมส่ิงของ 

2.70 

2.84 

2.69 

2.52 

2.56 

0.83 

0.83 

0.98 

0.94 

1.09 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

ดนตรี 2.68 0.97 มาก 

12. เลน่ดนตรี 

13. เต้นร า 

2.96 

2.54 

0.81 

0.98 

มาก 

มาก 
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ตาราง 21 (ตอ่) 

 

ประเภทกิจกรรม x̄ S.D. ความหมาย 

14. กิจกรรมเข้าจงัหวะ 

15. ร้องเพลง 

2.67 

2.55 

1.06 

1.06 

มาก 

มาก 

ศิลปหัตถกรรม 2.45 1.05 น้อย 

16. งานฝีมือ 

17. วาดภาพ 

18. งานปัน้ 

19. เย็บปักถกัร้อย 

20. พบักระดาษ 

2.63 

2.57 

2.44 

2.34 

2.31 

0.96 

1.01 

1.07 

1.12 

1.11 

มาก 

มาก 

น้อย 

น้อย 

น้อย 

รวมทุกด้าน 2.61 1.01 มาก 

 
จ าก ต ารา ง  21 พ บ ว ่าน ัก เรีย น ใน ระ ด ับ ป ระถ มศ ึก ษ าต อน ป ล าย  

มีความต้องการกิจกรรมการใช้เวลาว่างโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄  = 2.61 , S.D. = 1.01) 
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า นักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลายมีค่าเฉลี่ยเรียงล าดับ
จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านดนตรี (x̄  = 2.68 , S.D. = 0.97) ด้านงานอดิเรก (x̄  = 2.66 , 
S.D. = 0.93) ด้าน เกมและกีฬ า  ( x̄  = 2.65 , S.D. = 1.06) และด้านศ ิลปห ัตถก รรม  
(x̄  = 2.45 , S.D. = 1.05) เมื ่อพิจารณารายข้อ พบว่า นัก เรียนในระด ับประถมศึกษา  
ตอนปลายมีความต้องการมาก 3 อันดับแรก ได้แก่ เล่นดนตรี ( x̄  = 2.96 , S.D. = 0.81)  
ฟังเพลง (x̄  = 2.84 , S.D. = 0.83) และแบดมินตัน (x̄  = 2.83 , S.D. = 0.95) ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 



 148 
 

2. ผลการศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนในระดับประถมศึกษา  
ตอนปลาย ผลการวิจัยเป็นไปตามตารางดังนี  ้
 
ตาราง 22 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนในระดับ
ประถมศกึษาตอนปลาย 
 

คุณภาพชวีติ x̄ S.D. ความหมาย 

ด้านสังคม 
1. ฉนัได้รับการยอมรับจากเพ่ือน ๆ 

3.16 
3.20 

0.74 
0.79 

มาก 
มาก 

2. ฉนัได้รับความรักจากสมาชิกในครอบครัว 3.41 0.63 มาก 
3. ฉนัชอบท ากิจกรรมการใช้เวลาวา่งกบั 

เพ่ือน ๆ และครอบครัว 
3.27 0.74 มาก 

4. เมื่อมีปัญหา ฉนัสามารถขอความช่วยเหลือ
จากผู้ อ่ืนได้ 

2.95 0.77 มาก 

5. ฉนัและเพ่ือน ๆ ตา่งช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั 
ในขณะท่ีท ากิจกรรมการใช้เวลาวา่ง 

3.17 0.81 มาก 

6. ฉนัปรับตวัเข้ากบัผู้ อ่ืนได้ง่าย 3.01 0.70 มาก 
7. ฉนัสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกบัผู้ อ่ืน

ได้เป็นอย่างดี และรับฟังความคิดเหน็ของ
ผู้ อ่ืน 

3.14 0.79 มาก 

8. ฉนัเป็นสว่นหนึ่งในการเข้าร่วมกิจกรรม 3.17 0.73 มาก 
ด้านอารมณ์ 
9. ฉนัมีความสขุและเพลิดเพลินกบักิจกรรม

การใช้เวลาวา่ง 

3.24 
3.42 

0.74 
0.65 

มาก 
มาก 

10.ฉนัชอบตวัตนของฉนั 3.40 0.71 มาก 
11. ฉนัรู้สกึพึงพอใจในชีวิต 3.30 0.75 มาก 
12. ฉนัรู้สกึพึงพอใจกบัการท่ีตนเองท า

ประโยชน์ให้แก่ผู้ อ่ืน 
3.28 0.72 มาก 
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ตาราง 22 (ตอ่) 
 

คุณภาพชวีติ x̄ S.D. ความหมาย 

13. ฉนัสามารถควบคมุอารมณ์ในสถานการณ์
ตา่ง ๆ ได้ 

2.98 0.81 มาก 

14. ฉนัมีสมาธิจดจ่อกบักิจกรรม 
การใช้เวลาวา่ง 

3.18 0.73 มาก 

15. กิจกรรมการใช้เวลาวา่งท าให้ฉนัมัน่ใจ 
ในตนเอง 

3.21 0.74 มาก 

16. กิจกรรมการใช้เวลาวา่งท าให้ฉนั 
ผอ่นคลายความเครียดวิตกกงัวล 

3.29 0.73 มาก 

17. กิจกรรมการใช้เวลาวา่งท าให้ฉนั 
เกิดความคดิสร้างสรรค ์

3.23 0.79 มาก 

18. ฉนัรู้สกึตื่นเต้นในกิจกรรมการใช้เวลาวา่ง 
ท่ีเข้าร่วม 

3.42 0.72 มาก 

19. ฉนัมีความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
การใช้เวลาวา่ง 

3.19 0.64 มาก 

20. กิจกรรมการใช้เวลาวา่งท าให้ฉนั 
   กล้าแสดงออก 

3.02 0.88 มาก 

21. ฉนัรู้สกึมีอิสระในการเลือกท ากิจกรรม 
การใช้เวลาวา่งท่ีฉนัชอบ 

3.22 0.78 มาก 

ด้านร่างกาย 
22. ฉนัออกก าลงักายอย่างสม ่าเสมอ 

3.13 
3.00 

0.81 
0.90 

มาก 
มาก 

23. ฉนัดแูลรักษาสขุภาพเป็นอย่างด ี 3.08 0.73 มาก 
24. ฉนัรู้สกึสดช่ืนเมื่อตืน่นอนทกุเช้า 3.09 0.90 มาก 
25. ฉนัสามารถท ากิจกรรมตา่ง ๆ  

ในชีวิตประจ าวนัได้ 
3.22 0.71 มาก 

 
 



 150 
 
ตาราง 22 (ตอ่) 
 

คุณภาพชวีติ x̄ S.D. ความหมาย 

26. กิจกรรมการใช้เวลาวา่งท าให้ฉนั 
มีร่างกายแขง็แรง 

3.27 0.80 มาก 

ด้านวัตถุ 
27. ฉนัมีเคร่ืองนุง่ห่มท่ีเพียงพอ 

   ตอ่ความต้องการ 

3.28 
3.34 

0.75 
0.67 

มาก 
มาก 

28. ฉนัมีความรู้สกึมัน่คงปลอดภยัดีในชีวิต 3.30 0.73 มาก 
29. ฉนัพอใจสภาพบ้านท่ีอยู่อาศยัในปัจจบุนั 3.44 0.67 มาก 
30. ฉนันอนหลบัพกัผอ่นอย่างเพียงพอ 3.17 0.79 มาก 
31. ฉนัรับประทานอาหารและดื่มเคร่ืองดืม่ 

ท่ีมีประโยชน์ตอ่สขุภาพ 
3.17 0.81 มาก 

32. ฉนัพึงพอใจกบัสภาพแวดล้อมในชมุชน 
ท่ีพกัอาศยั 

3.30 0.79 มาก 

33. สภาพแวดล้อมท่ีฉนัอยู่ช่วยให้ฉนัสามารถ
ท ากิจกรรมการใช้เวลาวา่งได้ 

3.27 0.81 มาก 

รวมทุกด้าน 3.21 0.75 มาก 

 
จากตาราง 22 กลุ ่มต ัวอย ่างส ่วนใหญ่ม ีระด ับค ุณภาพชีว ิต โดยรวม  

อยู่ในระดบัมาก (x̄  = 3.21 , S.D. = 0.75) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ระดับคุณภาพชีวิต
ของกลุ ่มต ัวอย ่างอยู ่ใน ระด ับมากท ุกด้าน  ด ัง นี  ้ด้ านว ัตถ ุ ( x̄  = 3.28 , S.D. = 0.75)  
ด ้า น อ า ร ม ณ ์ ( x̄  = 3.24 , S.D. = 0.74) ด ้า น ส ัง ค ม  ( x̄  = 3.16 , S.D. = 0.74)  
และด้านร่างกาย (x̄  = 3.13 , S.D. = 0.81) ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า คุณภาพชีวิตของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ ได้แก่ ฉันพอใจสภาพบ้านท่ีอยู่อาศัยในปัจจุบัน ( x̄  = 3.44 , S.D. = 0.67) 
ฉันมีความส ุขและเพลิดเพลินก ับกิจกรรมการใ ช้ เวลาว ่าง ( x̄  = 3.42 , S.D. = 0.65)  
ฉ ัน รู้ ส ึก ตื ่น เต ้น ใ น ก ิจ ก ร รม ก า ร ใ ช้ เ ว ล า ว ่า ง ที ่เ ข ้ า ร ่ว ม  ( x̄  = 3.42 , S.D. = 0.72)  
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ฉันได้รับความรักจากครอบครัว (x̄  = 3.41 , S.D. = 0.63) ฉันชอบตัวตนของฉัน (x̄  = 3.40, 
S.D. = 0.71) ตามล าดับ 

3. ผลการพัฒนาโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย 

น า ผ ล ก า รป ร ะ เม ิน  (Assessment) ม าส ร้ า ง โป ร แ ก รม ก า รศ ึก ษ า 
การใช้เวลาว่างตามหลักการของ APIE ประกอบด้วย กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
นักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย จ านวน 8 สัปดาห์ ๆ ละ 2 ครัง้ ๆ ละ 50 นาที 
ประกอบด้วย 16 กิจกรรม โดยแสดงค่า Face Validity จากผู้ เช่ียวชาญ 5 คน 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ควรปรับภาษาของโปรแกรมให้มีความเข้าใจมากขึน้ 
2. ควรจดัเตรียมอปุกรณ์ปฐมพยาบาล อปุกรณ์ท าแผล จากบางกิจกรรมท่ีมี

อปุกรณ์มีคม 
3. ควรจดัสถานท่ีให้มีความเหมาะสมกบัโปรแกรมกิจกรรม 

ตอนท่ี 2 ผลของการเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวติของนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย 

ส่วนที่ 1 ผลจากการทดลองโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว ่างเพื่อส่งเสริม
คณุภาพชีวิตของนักเรียนในระดบัประถมศึกษาตอนปลาย  

- ค่า Pretest – Posttest ของโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา สุราษฎร์ธานี  
- กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง 

ส่วนที่ 2 ผลจาการขยายผลโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพื่อส่งเสริม
คณุภาพชีวิตของนักเรียนในระดบัประถมศึกษาตอนปลาย  

- ค ่า  Pretest – Posttest ทั ง้  5 โรง เรียน  และการอภิปรายผล  (Focus 
Group) 

ส่วนท่ี 1 ผลจากการทดลองโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวติของนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย 

ผู้ วิจัยได้ด าเนินการทดลองโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของนักเรียนในระด ับประถมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา  
สุราษฎร์ธานี 

1. เปรียบเทียบคณุภาพชีวิตของกลุ่มควบคมุและกลุ่มทดลอง ของโรงเรียน
ศรีธรรมราชศกึษา สรุาษฎร์ธานี 
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ตาราง 24 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองก่อนการเข้าร่วม
โปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริมคณุภาพชีวิตของนักเรียนในระดบัประถมศึกษา
ตอนปลาย โรงเรียนศรีธรรมราชศกึษา สรุาษฎร์ธานี ในรายข้อ 
 

คุณภาพชีวิต 
กลุ่มควบคุม กลุ่มทดลอง 

t sig 
x̄ S.D. ความหมาย x̄ S.D. ความหมาย 

ด้านสังคม 
1. ฉนัได้รับการยอมรับ 
จากเพื่อน ๆ 

2.53 
2.37 

0.72 
0.48 

มาก 
น้อย 

2,51 
2.37 

0.72 
0.71 

มาก 
น้อย 

0.195 
0.000 

.849 
1.000 

2. ฉั น ไ ด้ รั บ ค ว า ม รั ก 
จากสมาชิกในครอบครัว 

3.43 0.56 มาก 3.33 0.65 มาก -0.628 .532 

3. ฉั น ช อ บ ท า กิ จ ก ร รม 
การใช้เวลาว่างกับเพื่อน ๆ 
และครอบครัว 

2.83 0.64 มาก 2.83 0.58 มาก 0.000 1.000 

4. เมื่อมีปัญหา ฉนัสามารถ
ขอความช่วยเหลอืจากผู้อื่น
ได้ 

2.23 0.50 น้อย 2.20 0.40 น้อย -0.282 .779 

5. ฉัน และ เพื่ อ น  ๆ  ต่ า ง
ช่ วย เหลือซึ่ งกัน และกัน 
ใน ข ณ ะ ที่ ท า กิ จ ก ร รม 
การใช้เวลาว่าง 

2.27 0.63 น้อย 2.27 0.63 น้อย 0.000 1.000 

6. ฉันปรับตัวเข้ากับผู้ อื่น 
ได้ง่าย 

2.10 0.60 น้อย 2.03 0.55 น้อย -0.443 .659 

7. ฉันสามารถแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผู้ อื่ น ได้ 
เป็ น อ ย่ า ง ดี  แ ละ รับ ฟั ง
ความคิดเห็นของผู้อื่น 

2.37 0.55 น้อย 2.30 0.59 น้อย -0.448 .656 

8. ฉั น เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง 
ในการเข้าร่วมกิจกรรม 

2.60 0.80 มาก 2.77 0.67 น้อย 0.861 .393 
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ตาราง 24 (ตอ่) 
 

คุณภาพชีวิต 
กลุ่มควบคุม กลุ่มทดลอง 

t sig 
x̄ S.D. ความหมาย x̄ S.D. ความหมาย 

ด้านอารมณ์ 
9. ฉนัมีความสขุและ
เพลดิเพลนิกบักิจกรรม 
การใช้เวลาว่าง 

2.55 
3.03 

0.78 
0.75 

มาก 
มาก 

2,48 
3.07 

0.78 
0.73 

น้อย 
มาก 

0.266 
0.172 

.792 

.864 

10. ฉนัชอบตวัตนของฉนั 3.07 0.73 มาก 3.13 0.72 มาก 0.351 .727 
11. ฉนัรู้สกึพงึพอใจในชีวิต 3.07 0.73 มาก 2.97 0.71 มาก -0.531 .597 
12. ฉัน รู้สึกพึ งพ อ ใจกับ 
การที่ตัวเองท าประโยชน์
ให้แก่ผู้อื่น 

2.80 0.48 มาก 2.80 0.54 มาก 0.000 1.000 

13. ฉันสามารถควบคุม
อา รม ณ์ ในสถาน การณ์ 
ต่าง ๆ ได้ 

1.97 0.60 น้อย 1.80 0.60 น้อย -1.054 .296 

14. ฉันมี สมาธิจดจ่อกับ
กิจกรรมการใช้เวลาว่าง 

1.77 0.72 น้อย 1.83 0.73 น้อย 0.350 .727 

15. กิจกรรมการใช้เวลาว่าง
ท าให้ฉนัมัน่ใจในตนเอง 

1.83 0.64 น้อย 1.87 0.72 น้อย 0.187 .852 

16. กิจกรรมการใช้เวลาว่าง
ท า ใ ห้ ฉั น ผ่ อ น ค ล า ย
ความเครียดวิตกกงัวล 

1.83 0.64 น้อย 1.87 0.72 น้อย 0.187 .852 

17. กิจกรรมการใช้เวลาว่าง
ท า ใ ห้ ฉั น เ กิ ด ค วา ม คิ ด
สร้างสรรค์ 

2.53 0.67 มาก 2.47 0.50 น้อย -0.430 .669 

18. ฉั น รู้ สึ ก ต่ื น เ ต้ น ใ น
กิจกรรมการใช้เวลาว่างที่
เข้าร่วม 

2.97 0.48 มาก 2.67 0.60 มาก -2.107 .040* 

19. ฉัน มี ค วามสน ใจ ใน 
ก า ร เ ข้ า ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม 
การใช้เวลาว่าง 

2.73 0.51 มาก 2.97 0.55 มาก 1.677 0.099 
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ตาราง 24 (ตอ่) 
 

คุณภาพชีวิต 
กลุ่มควบคุม กลุ่มทดลอง 

t Sig 
x̄ S.D. ความหมาย x̄ S.D. ความหมาย 

20. กิจกรรมการใช้เวลาว่าง
ท าให้ฉนักล้าแสดงออก 

2.00 0.58 น้อย 1.90 0.54 น้อย -0.682 .498 

21. ฉัน รู้สึกมีอิสระในการ
เลื อกท า กิจกรรมการใช้
เวลาว่างที่ฉนัชอบ 

2.53 0.56 มาก 2.70 0.46 มาก 1.238 .221 

ด้านร่างกาย 
22. ฉนัออกก าลงักายอย่าง
สม ่าเสมอ 

2.39 
1.73 

0.72 
0.73 

น้อย 
น้อย 

2.42 
1.87 

0.66 
0.67 

น้อย 
น้อย 

0.273 
0.726 

.786 

.471 

23. ฉันดูแลรักษาสุขภาพ
เป็นอย่างดี 

2.50 0.67 น้อย 2.43 0.56 น้อย -0.411 .682 

24. ฉัน รู้สึกสดชื่น เมื่อ ต่ืน
นอนทกุเช้า 

2.30 0.59 น้อย 2.27 0.57 น้อย -0.219 .827 

25. ฉันสามารถท ากิจกรรม
ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนัได้ 

2.73 0.44 มาก 2.63 0.48 มาก -0.823 .414 

26. กิจกรรมการใช้เวลาว่าง
ท าให้ฉนัมีร่างกายแข็งแรง 

2.70 0.64 มาก 2.63 0.66 มาก -0.391 .697 

ด้านวัตถ ุ
27. ฉนัมีเคร่ืองนุ่งห่มที่
เพียงพอต่อความต้องการ 

2.77 
3.00 

0.61 
0.68 

มาก 
มาก 

2.75 
3.03 

0.59 
0.55 

มาก 
มาก 

0.275 
0.205 

.785 

.838 

28. ฉันมีความรู้สึกมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิต 

2.73 0.73 มาก 2.73 0.73 มาก 0.000 1.000 

29. ฉันพอใจสภาพบ้านที่
อยู่อาศยัในปัจจบุนั 

2.90 0.60 มาก 2.83 0.58 มาก -0.430 .668 

30. ฉันนอนหลับพักผ่อน
อย่างเพียงพอ 

2.67 0.65 มาก 2.63 0.55 มาก -0.211 .833 

31. ฉันรับประทานอาหาร
แ ล ะ ด่ื ม เค ร่ื อ ง ด่ื ม ที่ มี
ประโยชน์ต่อสขุภาพ 

2.67 0.47 มาก 2.83 0.52 มาก 1.276 .207 
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ตาราง 24 (ตอ่) 
 

คุณภาพชีวิต 
กลุ่มควบคุม กลุ่มทดลอง 

t sig 
x̄ S.D. ความหมาย x̄ S.D. ความหมาย 

32. ฉั น พึ ง พ อ ใ จ กั บ
สภาพแวดล้อมในชุมชนที่
พกัอาศยั 

2.73 0.57 มาก 2.60 0.55 มาก -0.901 .371 

33. สภาพแวดล้อมที่ฉันอยู่
ช่ ว ย ใ ห้ ฉั น ส าม ารถท า
กิจกรรมการใช้เวลาว่างได้ 

2.70 0.40 มาก 2.60 0.49 มาก -0.803 .425 

รวม 2.57 0.41 มาก 2.53 0.20 มาก -0.049 .962 

* P < .05 
 
จากตาราง 24 พบว่า คณุภาพชีวิตภาพรวมของกลุ่มควบคมุก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม

การใช้เวลาว่างของนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา  
สุราษฎร์ธานี  อยู่ ในระดับมาก ( x̄ = 2.57) และคุณภาพชี วิตภาพรวมของกลุ่มทดลอง 
ก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมการศกึษาการใช้เวลาวา่งเพ่ือสง่เสริมคณุภาพชีวิตของนกัเรียนในระดบั
ประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา สุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับมาก ( x̄ = 2.55)  
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า กลุ่มควบคุมส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม 
การใช้เวลาว่าง ในระดบัมากและระดบัน้อย ตามล าดบั และคณุภาพชีวิตภาพรวมและรายด้าน  
ทกุด้านของกลุม่ทดลองก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมการศกึษาการใช้เวลาวา่งอยู่ในระดบัมาก 

ผลการป ระเมินคุณ ภาพชี วิตของกลุ่มควบคุมและกลุ่ มทดลองก่อนทดลอง 
การใช้โปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนในระดับ
ประถมศกึษาตอนปลายพบวา่ ทัง้ 2 กลุม่ ไมม่ีความแตกตา่งกนั 
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2. คา่ Pretest – Posttest ของโรงเรียนศรีธรรมราชศกึษา สรุาษฎร์ธานี 
 
ตาราง 25 ข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ควบคมุ 
 

(n = 30) 

ข้อมูลท่ัวไป จ านวน ร้อยละ 

เพศ    

 ชาย 17 56.70 

 หญิง 13 43.30 

ระดบัชัน้    

 ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 9 30.00 

 ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 6 20.00 

 ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 15 50.00 

 
จากตาราง 25 พบวา่ กลุ่มควบคมุสว่นใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 

56.70 และเป็นเพศหญิ ง จ านวน 13 คน คิด เป็นร้อยละ 43.30 และก าลังศึกษาในระดับ 
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 ก าลงัศกึษาในระดบัประถมศกึษาปีท่ี 5 
จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 และก าลงัศึกษาในระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 15 คน 
คิดเป็นร้อยละ 50.00 
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ตาราง 26 ข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ทดลอง 
 

(n = 30) 

ข้อมูลท่ัวไป จ านวน ร้อยละ 

เพศ    

 ชาย 12 40.00 

 หญิง 18 60.00 

ระดบัชัน้    

 ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 10 33.33 

 ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 11 36.67 

 ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 9 30.00 

 
จากตาราง 26 พบวา่ กลุ่มทดลองส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 

60.00 และเป็นเพศชาย จ านวน 12 คน คิด เป็นร้อยละ 40.00 และก าลังศึกษาในระดับ 
ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ก าลังศึกษาในระดับประถมศึกษา 
ปี ท่ี  5 จ านวน 11 คน คิดเป็น ร้อยละ 36.67 และก าลังศึกษาในระดับประถมศึกษาปีท่ี  6  
จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 
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2.1 ผลคะแนนคณุภาพชีวิตของกลุ่มควบคมุ โรงเรียนศรีธรรมราชศกึษา 
สรุาษฎร์ธานี ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการใช้เวลาวา่งของนกัเรียนในระดบัประถมศกึษาตอนปลาย 
 
ตาราง 27 เปรียบเทียบคณุภาพชีวิตของกลุ่มควบคมุทัง้ก่อนและหลงัการเข้าร่วมกิจกรรมการใช้
เวลาว่างของนักเรียนในระดบัประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา สรุาษฎร์ธานี 
เป็นรายข้อ 
 

คุณภาพชีวิต 
ก่อนการเข้าร่วม หลังการเข้าร่วม 

t sig 
x̄ S.D. ความหมาย x̄ S.D. ความหมาย 

ด้านสังคม 
1. ฉนัได้รับการยอมรับจาก
เพื่อน ๆ 

2.53 
2.37 

0.72 
0.49 

มาก 
น้อย 

2.83 
2.57 

0.72 
0.68 

มาก 
มาก 

-3.615 
-1.293 

.009* 
.206 

2. ฉัน ได้ รับความรักจาก
สมาชิกในครอบครัว 

3.43 0.57 มาก 3.27 0.87 มาก -1.044 .305 

3. ฉันชอบท ากิจกรรมการ
ใช้เวลาว่างกับเพื่อน ๆ และ
ครอบครัว 

2.83 0.65 มาก 2.97 0.62 มาก -0.941 .354 

4. เมื่อมีปัญหา ฉนัสามารถ
ขอความช่วยเหลอืจากผู้อื่น
ได้ 

2.23 0.50 น้อย 2.73 0.69 มาก -3.340 .002* 

5. ฉัน และ เพื่ อ น  ๆ  ต่ า ง
ช่ วย เหลือซึ่ งกัน และกัน 
ในขณะที่ท ากิจกรรมการใช้
เวลาว่าง 

2.27 0.64 น้อย 2.80 0.61 มาก -3.395 0.002* 

6. ฉันปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้
ง่าย 

2.10 0.61 น้อย 2.63 0.77 มาก -2.804 .009* 

7. ฉันสามารถแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกบัผู้อื่นได้เป็น
อย่างดี  และรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

2.37 0.56 น้อย 2.70 0.70 มาก -2.065 .048* 
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ตาราง 27 (ตอ่) 
 

คุณภาพชีวิต 
ก่อนการเข้าร่วม หลังการเข้าร่วม 

t sig 
x̄ S.D. ความหมาย x̄ S.D. ความหมาย 

8. ฉันเป็นส่วนหนึ่งในการ
เข้าร่วมกิจกรรม 

2.60 0.81 มาก 2.97 0.62 มาก -2.164 .039* 

ด้านอารมณ์ 
9. ฉนัมีความสขุและ
เพลดิเพลนิกบักิจกรรมการ
ใช้เวลาว่าง 

2.55 
3.03 

0.78 
0.76 

มาก 
มาก 

2.86 
3.07 

0.71 
0.74 

มาก 
มาก 

-3.027 
-0.171 

.011* 
.865 

10. ฉนัชอบตวัตนของฉนั 3.07 0.74 มาก 2.97 0.80 มาก 0.619 .541 
11. ฉนัรู้สกึพงึพอใจในชีวิต 3.07 0.74 มาก 2.93 0.69 มาก 0.812 .423 
12. ฉันรู้สกึพึงพอใจกบัการ
ที่ตัวเองท าประโยชน์ให้แก่
ผู้อื่น 

2.80 0.48 มาก 2.97 0.56 มาก -1.223 .231 

13. ฉันสามารถควบคุม
อา รม ณ์ ในสถาน การณ์ 
ต่าง ๆ ได้ 

1.97 0.61 น้อย 2.40 0.62 น้อย -3.067 .005* 

14. ฉันมี สมาธิจดจ่อกับ
กิจกรรมการใช้เวลาว่าง 

1.77 0.73 น้อย 2.70 0.65 มาก -4.731 .000* 

15. กิจกรรมการใช้เวลาว่าง
ท าให้ฉนัมัน่ใจในตนเอง 

1.83 0.65 น้อย 2.87 0.68 มาก -5.869 .000* 

16. กิจกรรมการใช้เวลาว่าง
ท า ใ ห้ ฉั น ผ่ อ น ค ล า ย
ความเครียดวิตกกงัวล 

2.80 0.55 มาก 3.10 0.80 มาก -1.663 .107 

17. กิจกรรมการใช้เวลาว่าง
ท า ใ ห้ ฉั น เ กิ ด ค วา ม คิ ด
สร้างสรรค์ 

2.53 0.68 มาก 2.93 0.69 มาก -2.449 .021* 

18. ฉั น รู้ สึ ก ต่ื น เ ต้ น ใ น
กิจกรรมการใช้เวลาว่างที่
เข้าร่วม 

2.97 0.49 มาก 2.97 0.72 มาก 0.000 1.000 
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ตาราง 27 (ตอ่) 
 

คุณภาพชีวิต 
ก่อนการเข้าร่วม หลังการเข้าร่วม 

t sig 
x̄ S.D. ความหมาย x̄ S.D. ความหมาย 

19. ฉันมีความสนใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมการใช้เวลา
ว่าง 

2.73 0.52 มาก 2.83 0.65 มาก -0.769 .448 

20. กิจกรรมการใช้เวลาว่าง
ท าให้ฉนักล้าแสดงออก 

2.00 0.59 น้อย 2.67 0.71 มาก -4.325 .000* 

21. ฉัน รู้สึกมีอิสระในการ
เลื อกท า กิจกรรมการใช้
เวลาว่างที่ฉนัชอบ 

2.53 0.57 มาก 2.77 0.73 มาก -1.270 .214 

ด้านร่างกาย 
22. ฉนัออกก าลงักายอย่าง
สม ่าเสมอ 

2.39 
1.73 

0.72 
0.74 

น้อย 
น้อย 

2.62 
2.53 

0.74 
0.68 

มาก 
มาก 

-1.482 
-4.558 

.212 
.000* 

23. ฉันดูแลรักษาสุขภาพ
เป็นอย่างดี 

2.50 0.68 น้อย 2.63 0.72 มาก -0.724 .475 

24. ฉัน รู้สึกสดชื่น เมื่อ ต่ืน
นอนทกุเช้า 

2.30 0.60 น้อย 2.33 0.71 น้อย -0.197 .845 

25. ฉันสามารถท ากิจกรรม
ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนัได้ 

2.73 0.45 มาก 2.97 0.76 มาก -1.489 .147 

26. กิจกรรมการใช้เวลาว่าง
ท าให้ฉนัมีร่างกายแข็งแรง 

2.70 0.65 มาก 2.63 0.72 มาก 0.372 .712 

ด้านวัตถ ุ
27. ฉนัมีเคร่ืองนุ่งห่มที่
เพียงพอต่อความต้องการ 

2.77 
3.00 

0.61 
0.69 

มาก 
มาก 

2.73 
3.03 

0.79 
0.76 

มาก 
มาก 

0.693 
-0.171 

.514 

.865 

28. ฉันมีความรู้สึกมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิต 

2.73 0.74 มาก 2.77 0.86 มาก -0.197 .845 

29. ฉันพอใจสภาพบ้านที่
อยู่อาศยัในปัจจบุนั 

2.90 0.61 มาก 2.80 0.81 มาก 0.501 .620 
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ตาราง 27 (ตอ่) 
 

คุณภาพชีวิต 
ก่อนการเข้าร่วม หลังการเข้าร่วม 

t sig 
x̄ S.D. ความหมาย x̄ S.D. ความหมาย 

30. ฉันนอนหลับพักผ่อน
อย่างเพียงพอ 

2.67 0.66 มาก 2.37 0.81 น้อย -1.663 .107 

31. ฉันรับประทานอาหาร
แ ล ะ ด่ื ม เค ร่ื อ ง ด่ื ม ที่ มี
ประโยชน์ต่อสขุภาพ 

2.67 0.48 มาก 2.50 0.68 น้อย -1.095 .283 

32. ฉั น พึ ง พ อ ใ จ กั บ
สภาพแวดล้อมในชุมชนที่
พกัอาศยั 

2.73 0.58 มาก 2.77 0.77 มาก -0.183 .856 

33. สภาพแวดล้อมที่ฉันอยู่
ช่ ว ย ใ ห้ ฉั น ส าม ารถท า
กิจกรรมการใช้เวลาว่างได้ 

2.70 0.47 มาก 2.87 0.68 มาก -1.223 .231 

รวม 2.57 0.41 มาก 2.79 0.22 มาก -3.965 .000* 

* P < .05 
 

จากตาราง 27 การเข้าร่วมกิจกรรมการใช้เวลาว่างของนักเรียนในระดบัประถมศึกษา
ตอนปลายกลุม่ควบคมุ โรงเรียนศรีธรรมราชศกึษา สรุาษฎร์ธานี ทัง้ก่อนและหลงัการเข้ากิจกรรม
การใช้เวลาว่าง พบว่า ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมการใช้เวลาว่างของนักเรียนในระดับประถมศึกษา  
ตอนปลาย มีระดับคุณภาพชีวิตในภาพรวมมาก (x̄ = 2.57) และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า 
กลุม่ควบคมุมีผลคะแนนคณุภาพชีวิตอยู่ในระดบัน้อยและระดบัมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
กลุ่มควบคุมมีระดับคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านวัตถุ ( x̄ = 2.77) ด้านอารมณ์  
(x̄ = 2.55) ด้านสงัคม (x̄ = 2.53) และระดบัน้อย ได้แก่ ด้านร่างกาย (x̄ = 2.39) และหลงัเข้าร่วม
กิจกรรมการใช้ เวลาว่าง กลุ่มควบคุมมีระดับคุณภาพชี วิตในภาพรวมมาก ( x̄ = 2.79)  
และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามีระดบัคุณภาพชีวิตน้อยและระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบวา่ กลุม่ควบคมุมีระดบัคณุภาพชีวิตอยู่ในระดบัมาก ได้แก่ ด้านอารมณ์ (x̄ = 2.86) ด้านสงัคม 
(x̄ = 2.83) ด้านวตัถุ (x̄ = 2.73) และด้านร่างกาย (x̄ = 2.62) และภายหลงัการเข้าร่วมกิจกรรม
การใช้เวลาวา่งกลุม่ตวัอย่างมีคณุภาพชีวิตโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 
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2.2 ผลคะแนนคณุภาพชีวิตของกลุม่ทดลอง โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 
สรุาษฎร์ธานี ท่ีเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างของนักเรียนในระดับประถมศึกษา  
ตอนปลาย 
 
ตาราง 28 ผลการเปรียบเทียบคณุภาพชีวิตของกลุ่มทดลองทัง้ก่อนและหลงัการเข้าร่วมโปรแกรม
การศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริมคณุภาพชีวิตของนักเรียนในระดบัประถมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนศรีธรรมราชศกึษา สรุาษฎร์ธานี เป็นรายข้อ 
 

คุณภาพชีวิต 
ก่อนการเข้าร่วม หลังการเข้าร่วม 

t sig 
x̄ S.D. ความหมาย x̄ S.D. ความหมาย 

ด้านสังคม 
1. ฉนัได้รับการยอมรับจาก
เพื่อน ๆ 

2.51 
2.37 

0.72 
0.71 

มาก 
น้อย 

3.95 
3.97 

0.21 
0.18 

มากที่สุด 
มากที่สดุ 

-9.629 
-10.770 

.000* 

.000* 

2. ฉัน ได้ รับความรักจาก
สมาชิกในครอบครัว 

3.33 0.65 มาก 3.93 0.25 มากที่สดุ -4.871 .000* 

3. ฉันชอบท ากิจกรรมการ
ใช้เวลาว่างกับเพื่อน ๆ และ
ครอบครัว 

2.83 0.56 มาก 3.97 0.18 มากที่สดุ -9.872 .000* 

4. เมื่อมีปัญหา ฉนัสามารถ
ขอความช่วยเหลอืจากผู้อื่น
ได้ 

2.20 0.40 น้อย 3.93 0.25 มากที่สดุ -21.108 .000* 

5. ฉัน และ เพื่ อ น  ๆ  ต่ า ง
ช่ วย เหลือซึ่ งกัน และกัน 
ในขณะที่ท ากิจกรรมการใช้
เวลาว่าง 

2.27 0.63 น้อย 4.00 0.00 มากที่สดุ -14.841 .000* 

6. ฉันปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้
ง่าย 

2.03 0.55 น้อย 3.90 0.30 มากที่สดุ -16.260 .000* 

7. ฉันสามารถแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกบัผู้อื่นได้เป็น
อย่างดี  และรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

2.30 0.59 น้อย 3.93 0.25 มากที่สดุ -13.379 .000* 
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ตาราง 28 (ตอ่) 
 

คุณภาพชีวิต 
ก่อนการเข้าร่วม หลังการเข้าร่วม 

t sig 
x̄ S.D. ความหมาย x̄ S.D. ความหมาย 

8. ฉันเป็นส่วนหนึ่งในการ
เข้าร่วมกิจกรรม 

2.77 0.67 มาก 4.00 0.00 มากที่สดุ -9.950 .000* 

ด้านอารมณ์ 
9. ฉนัมีความสขุและ
เพลดิเพลนิกบักิจกรรมการ
ใช้เวลาว่าง 

2.48 
3.07 

0.78 
0.73 

น้อย 
มาก 

3.97 
3.97 

0.17 
0.18 

มากที่สุด 
มากที่สดุ 

-10.883 
-7.449 

.000* 

.000* 

10. ฉนัชอบตวัตนของฉนั 3.13 0.72 มาก 3.93 0.25 มากที่สดุ -5.442 .000* 
11. ฉนัรู้สกึพงึพอใจในชีวิต 2.97 0.71 มาก 3.97 0.18 มากที่สดุ -6.952 .000* 
12. ฉันรู้สกึพึงพอใจกบัการ
ที่ตัวเองท าประโยชน์ให้แก่
ผู้อื่น 

2.80 0.54 มาก 4.00 0.00 มากที่สดุ -11.932 .000* 

13. ฉันสามารถควบคุม
อา รม ณ์ ในสถาน การณ์ 
ต่าง ๆ ได้ 

1.80 0.60 น้อย 3.87 0.34 มากที่สดุ -19.406 .000* 

14. ฉันมี สมาธิจดจ่อกับ
กิจกรรมการใช้เวลาว่าง 

1.83 0.73 น้อย 3.97 0.18 มากที่สดุ -16.000 .000* 

15. กิจกรรมการใช้เวลาว่าง
ท าให้ฉนัมัน่ใจในตนเอง 

1.87 0.72 น้อย 3.93 0.25 มากที่สดุ -15.303 .000* 

16. กิจกรรมการใช้เวลาว่าง
ท า ใ ห้ ฉั น ผ่ อ น ค ล า ย
ความเครียดวิตกกงัวล 

2.73 0.51 มาก 4.00 0.00 มากที่สดุ -13.321 .000* 

17. กิจกรรมการใช้เวลาว่าง
ท า ใ ห้ ฉั น เ กิ ด ค วา ม คิ ด
สร้างสรรค์ 

2.47 0.50 น้อย 4.00 0.00 มากที่สดุ -16.551 .000* 

18. ฉั น รู้ สึ ก ต่ื น เ ต้ น ใ น
กิจกรรมการใช้เวลาว่างที่
เข้าร่วม 

2.67 0.60 มาก 4.00 0.00 มากที่สดุ -12.042 .000* 

 
 



  166 

ตาราง 28 (ตอ่) 
 

คุณภาพชีวิต 
ก่อนการเข้าร่วม หลังการเข้าร่วม 

t sig 
x̄ S.D. ความหมาย x̄ S.D. ความหมาย 

19. ฉันมีความสนใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมการใช้เวลา
ว่าง 

2.97 0.55 มาก 3.97 0.18 มากที่สดุ -9.327 .000* 

20. กิจกรรมการใช้เวลาว่าง
ท าให้ฉนักล้าแสดงออก 

1.90 0.54 น้อย 4.00 0.00 มากที่สดุ -21.000 .000* 

21. ฉัน รู้สึกมีอิสระในการ
เลื อกท า กิจกรรมการใช้
เวลาว่างที่ฉนัชอบ 

2.70 0.46 มาก 4.00 0.00 มากที่สดุ -15.277 .000* 

ด้านร่างกาย 
22. ฉนัออกก าลงักายอย่าง
สม ่าเสมอ 

2.42 
1.87 

0.66 
0.67 

น้อย 
น้อย 

3.94 
3.87 

0.26 
0.34 

มากที่สุด 
มากที่สดุ 

-13.867 
-17.029 

.000* 

.000* 
 

23. ฉันดูแลรักษาสุขภาพ
เป็นอย่างดี 

2.43 0.56 น้อย 3.87 0.34 มากที่สดุ -12.540 .000* 

24. ฉัน รู้สึกสดชื่น เมื่อ ต่ืน
นอนทกุเช้า 

2.27 0.57 น้อย 3.93 0.25 มากที่สดุ -15.052 .000* 

25. ฉันสามารถท ากิจกรรม
ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนัได้ 

2.63 0.48 มาก 3.97 0.18 มากที่สดุ -15.232 .000* 

26. กิจกรรมการใช้เวลาว่าง
ท าให้ฉนัมีร่างกายแข็งแรง 

2.63 0.66 มาก 4.00 0.00 มากที่สดุ -11.195 .000* 

ด้านวัตถ ุ
27. ฉนัมีเคร่ืองนุ่งห่มที่
เพียงพอต่อความต้องการ 

2.75 
3.03 

0.59 
0.55 

มาก 
มาก 

 

3.97 
4.00 

0.18 
0.00 

มากที่สุด 
มากที่สดุ 

-20.290 
-9.522 

.000* 

.000* 

28. ฉันมีความรู้สึกมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิต 

2.73 0.73 มาก 3.93 0.25 มากที่สดุ -8.635 .000* 

29. ฉันพอใจสภาพบ้านที่
อยู่อาศยัในปัจจบุนั 

2.83 0.58 มาก 3.97 0.18 มากที่สดุ -9.872 .000* 

30. ฉันนอนหลับพักผ่อน
อย่างเพียงพอ 

2.63 0.55 มาก 4.00 0.00 มากที่สดุ -13.462 .000* 
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ตาราง 28 (ตอ่) 
 

คุณภาพชีวิต 
ก่อนการเข้าร่วม หลังการเข้าร่วม 

t sig 
x̄ S.D. ความหมาย x̄ S.D. ความหมาย 

31. ฉันรับประทานอาหาร
แ ล ะ ด่ื ม เค ร่ื อ ง ด่ื ม ที่ มี
ประโยชน์ต่อสขุภาพ 

2.83 0.52 มาก 3.93 0.25 มากที่สดุ -9.919 .000* 

32. ฉั น พึ ง พ อ ใ จ กั บ
สภาพแวดล้อมในชุมชนที่
พกัอาศยั 

2.60 0.55 มาก 3.97 0.18 มากที่สดุ -12.173 .000* 

33. สภาพแวดล้อมที่ฉันอยู่
ช่ ว ย ใ ห้ ฉั น ส าม ารถท า
กิจกรรมการใช้เวลาว่างได้ 

2.60 0.49 มาก 3.97 0.18 มากที่สดุ -13.462 .000* 

รวม 2.55 0.20 มาก 3.96 0.06 มากที่สุด -38.767 .000* 

* P < .05 
 
จากตาราง 28 การเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาวา่งเพ่ือส่งเสริมคณุภาพชีวิต

ของนักเรียนในระดบัประถมศึกษาตอนปลายกลุ่มทดลองทัง้ก่อนและหลงัการเข้าร่วมโปรแกรม
การศึกษาการใช้เวลาว่าง พบว่า ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริม
คณุภาพชีวิตของนกัเรียนในระดบัประถมศึกษาตอนปลาย มีระดบัคณุภาพชีวิตในภาพรวมมาก  
(x̄ = 2.55) และเมื่อพิจารณารายข้อ พบวา่ กลุม่ทดลองมีผลคะแนนคณุภาพชีวิตอยู่ในระดบัน้อย
และระดบัมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ากลุม่ทดลองมีระดบัคณุภาพชีวิตอยู่ในระดบัมาก ได้แก่ 
ด้านวัตถุ (x̄ = 2.75) ด้านสังคม (x̄ = 2.51) และระดับน้อย ได้แก่ ด้านอารมณ์ (x̄ = 2.48)  
ด้านร่างกาย (x̄ = 2.42)  และหลงัเข้าร่วมโปรแกรมการศกึษาการใช้เวลาวา่ง กลุม่ทดลองมีระดบั
คณุภาพชีวิตในภาพรวมมากท่ีสดุ (x̄ = 3.96) และเมื่อพิจารณารายข้อพบวา่มีระดบัคณุภาพชีวิต
มากท่ีสุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า กลุ่มทดลองมีระดบัคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
ทุก ด้ าน  ได้ แก่  ด้ าน อารม ณ์  ( x̄ = 3.97) ด้ าน วัตถุ  ( x̄ = 3.97) ด้ าน สังคม  ( x̄ = 3.95)  
และด้านร่างกาย (x̄ = 3.94) และภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลายภาพรวมแตกต่างกัน  
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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2.3 ผลคะแนนคุณ ภาพ ชี วิตของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง  
โรงเรียนศรีธรรมราชศกึษา สรุาษฎร์ธานี ท่ีเข้าร่วมโปรแกรมการศกึษาการใช้เวลาวา่งของนักเรียน
ในระดบัประถมศกึษาตอนปลาย 

 
ตาราง 29 ผลการเปรียบเทียบคณุภาพชีวิตของกลุม่ควบคมุและกลุม่ทดลองภายหลงัการเข้าร่วม
โปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริมคณุภาพชีวิตของนักเรียนในระดบัประถมศึกษา
ตอนปลาย โรงเรียนศรีธรรมราชศกึษา สรุาษฎร์ธานี ในรายข้อ 
 

คุณภาพชีวิต 
กลุ่มควบคุม กลุ่มทดลอง 

t sig 
x̄ S.D. ความหมาย x̄ S.D. ความหมาย 

ด้านสังคม 
1. ฉนัได้รับการยอมรับจาก
เพื่อน ๆ 

2.83 
2.57 

0.72 
0.67 

มาก 
มาก 

3.95 
3.97 

0.21 
0.18 

มากที่สุด 
มากที่สดุ 

-13.685 
-10.907 

.000* 

.000* 

2. ฉัน ได้ รับความรักจาก
สมาชิกในครอบครัว 

3.27 0.85 มาก 3.93 0.25 มากที่สดุ -4.036 .000* 

3. ฉันชอบท ากิจกรรมการ
ใช้เวลาว่างกับเพื่อน ๆ และ
ครอบครัว 

2.97 0.60 มาก 3.97 0.18 มากที่สดุ -8.538 .000* 

4. เมื่อมีปัญหา ฉนัสามารถ
ขอความช่วยเหลอืจากผู้อื่น
ได้ 

2.73 0.68 มาก 3.93 0.25 มากที่สดุ -8.923 .000* 

5. ฉัน และ เพื่ อ น  ๆ  ต่ า ง
ช่ วย เหลือซึ่ งกัน และกัน 
ในขณะที่ท ากิจกรรมการใช้
เวลาว่าง 

2.80 0.60 มาก 4.00 0.00 มากที่สดุ -10.770 .000* 

6. ฉันปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้
ง่าย 

2.63 0.75 มาก 3.90 0.30 มากที่สดุ -8.425 .000* 

7. ฉันสามารถแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกบัผู้อื่นได้เป็น
อย่างดี  และรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

2.70 0.69 มาก 3.93 0.25 มากที่สดุ -9.048 .000* 
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ตาราง 29 (ตอ่) 
 

คุณภาพชีวิต 
กลุ่มควบคุม กลุ่มทดลอง 

t sig 
x̄ S.D. ความหมาย x̄ S.D. ความหมาย 

8. ฉันเป็นส่วนหนึ่งในการ
เข้าร่วมกิจกรรม 

2.97 0.60 มาก 4.00 0.00 มากที่สดุ -9.204 .000* 

ด้านอารมณ์ 
9. ฉนัมีความสขุและ
เพลดิเพลนิกบักิจกรรมการ
ใช้เวลาว่าง 

2.86 
3.07 

0.71 
0.73 

มาก 
มาก 

3.97 
3.97 

0.17 
0.18 

มากที่สุด 
มากที่สดุ 

-20.695 
-6.470 

.000* 

.000* 

10. ฉนัชอบตวัตนของฉนั 2.97 0.80 มาก 3.93 0.25 มากที่สดุ -6.247 .000* 
11. ฉนัรู้สกึพงึพอใจในชีวิต 2.93 0.68 มาก 3.97 0.18 มากที่สดุ -7.914 .000* 
12. ฉันรู้สกึพึงพอใจกบัการ
ที่ตัวเองท าประโยชน์ให้แก่
ผู้อื่น 

2.97 0.55 มาก 4.00 0.00 มากที่สดุ -10.179 .000* 

13. ฉันสามารถควบคุม
อา รม ณ์ ในสถาน การณ์ 
ต่าง ๆ ได้ 

2.40 0.61 น้อย 3.87 0.34 มากที่สดุ -11.296 .000* 

14. ฉันมี สมาธิจดจ่อกับ
กิจกรรมการใช้เวลาว่าง 

2.70 0.64 มาก 3.97 0.18 มากที่สดุ -10.257 .000* 

15. กิจกรรมการใช้เวลาว่าง
ท าให้ฉนัมัน่ใจในตนเอง 

2.87 0.67 มาก 3.93 0.25 มากที่สดุ -8.035 .000* 

16. กิจกรรมการใช้เวลาว่าง
ท า ใ ห้ ฉั น ผ่ อ น ค ล า ย
ความเครียดวิตกกงัวล 

3.10 0.79 มาก 4.00 0.00 มากที่สดุ -6.139 .000* 

17. กิจกรรมการใช้เวลาว่าง
ท า ใ ห้ ฉั น เ กิ ด ค วา ม คิ ด
สร้างสรรค์ 

2.93 0.68 มาก 4.00 0.00 มากที่สดุ -8.449 .000* 

18. ฉั น รู้ สึ ก ต่ื น เ ต้ น ใ น
กิจกรรมการใช้เวลาว่างที่
เข้าร่วม 

2.97 0.71 มาก 4.00 0.00 มากที่สดุ -7.878 .000* 
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ตาราง 29 (ตอ่) 
 

คุณภาพชีวิต 
กลุ่มควบคุม กลุ่มทดลอง 

t sig 
x̄ S.D. ความหมาย x̄ S.D. ความหมาย 

19. ฉันมีความสนใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมการใช้เวลา
ว่าง 

2.83 0.64 มาก 3.97 0.18 มากที่สดุ -9.224 .000* 

20. กิจกรรมการใช้เวลาว่าง
ท าให้ฉนักล้าแสดงออก 

2.67 0.70 มาก 4.00 0.00 มากที่สดุ -10.269 .000* 

21. ฉัน รู้สึกมีอิสระในการ
เลื อกท า กิจกรรมการใช้
เวลาว่างที่ฉนัชอบ 

2.77 0.72 มาก 4.00 0.00 มากที่สดุ -9.280 .000* 

ด้านร่างกาย 
22. ฉนัออกก าลงักายอย่าง
สม ่าเสมอ 

2.62 
2.53 

0.74 
0.67 

มาก 
มาก 

3.93 
3.87 

0.26 
0.34 

มากที่สุด 
มากที่สดุ 

-12.254 
-9.557 

.000* 

.000* 

23. ฉันดูแลรักษาสุขภาพ
เป็นอย่างดี 

2.63 0.71 มาก 3.87 0.34 มากที่สดุ -8.473 .000* 

24. ฉัน รู้สึกสดชื่น เมื่อ ต่ืน
นอนทกุเช้า 

2.63 0.70 มาก 3.93 0.25 มากที่สดุ -11.606 .000* 

25. ฉันสามารถท ากิจกรรม
ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนัได้ 

2.33 0.75 น้อย 3.97 0.18 มากที่สดุ -6.965 .000* 

26. กิจกรรมการใช้เวลาว่าง
ท าให้ฉนัมีร่างกายแข็งแรง 

2.97 0.71 มาก 4.00 0.00 มากที่สดุ -10.420 .000* 

ด้านวัตถ ุ
27. ฉนัมีเคร่ืองนุ่งห่มที่
เพียงพอต่อความต้องการ 

2.73 
2.63 

0.79 
0.75 

มาก 
มาก 

3.97 
4.00 

0.18 
0.00 

มากที่สุด 
มากที่สดุ 

-14.514 
-6.922 

.000* 

.000* 

28. ฉันมีความรู้สึกมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิต 

2.77 0.84 มาก 3.93 0.25 มากที่สดุ -7.139 .000* 

29. ฉันพอใจสภาพบ้านที่
อยู่อาศยัในปัจจบุนั 

2.80 0.79 มาก 3.97 0.18 มากที่สดุ -7.740 .000* 

30. ฉันนอนหลับพักผ่อน
อย่างเพียงพอ 

2.37 0.80 น้อย 4.00 0.00 มากที่สดุ -11.062 .000* 
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ตาราง 29 (ตอ่) 
 

คุณภาพชีวิต 
กลุ่มควบคุม กลุ่มทดลอง 

t sig 
x̄ S.D. ความหมาย x̄ S.D. ความหมาย 

31. ฉันรับประทานอาหาร
แ ล ะ ด่ื ม เค ร่ื อ ง ด่ื ม ที่ มี
ประโยชน์ต่อสขุภาพ 

2.50 0.67 น้อย 3.93 0.25 มากที่สดุ -10.785 .000* 

32. ฉั น พึ ง พ อ ใ จ กั บ
สภาพแวดล้อมในชุมชนที่
พกัอาศยั 

2.77 0.76 มาก 3.97 0.18 มากที่สดุ -8.266 .000* 

33. สภาพแวดล้อมที่ฉันอยู่
ช่ ว ย ใ ห้ ฉั น ส าม ารถท า
กิจกรรมการใช้เวลาว่างได้ 

2.87 0.67 มาก 3.97 0.18 มากที่สดุ -8.540 .000* 

รวม 2.79 0.31 มาก 3.96 0.06 มากที่สุด -20.377 .000* 

* P < .05 
 

จากตาราง 29 พบว่า คณุภาพชีวิตภาพรวมของกลุ่มควบคมุภายหลงัการเข้าโปรแกรม
การศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริมคณุภาพชีวิตของนักเรียนในระดบัประถมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนศรีธรรมราชศกึษา สรุาษฎร์ธานี อยู่ในระดบัมาก (x̄ = 2.79) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 
กลุม่ควบคมุมีคณุภาพชีวิตอยู่ในระดบัมาก ได้แก่ ด้านอารมณ์ x̄ = 2.86)  (ด้านสงัคม (x̄ = 2.83) 
ด้านวัตถุ (x̄ = 2.73) และด้านร่างกาย (x̄ = 2.62) และคุณภาพชีวิตภาพรวมของกลุ่มทดลอง
ภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริมคณุภาพชีวิตของนักเรียน  
ในระดบัประถมศึกษาตอนปลายอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (x̄ = 3.96) ) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
กลุม่ทดลองมีคณุภาพชีวิตหลงัการเข้าร่วมโปรแกรมการศกึษาการใช้เวลาวา่งอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 
ได้แก่ ด้านอารมณ์ (x̄ = 3.97) ด้านวัตถุ (x̄ = 3.97) ด้านสังคม (x̄ = 3.95) และด้านร่างกาย  
(x̄ = 3.93) และภายหลงัการเข้าร่วมโปรแกรมการศกึษาการใช้เวลาวา่งเพ่ือสง่เสริมคณุภาพชีวิต  
ของนัก เรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลายของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง พบว่า 
แตกตา่งอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ส่วนท่ี 2 ผลจากการขยายผลโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวติของนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย 

- ค ่า  Pretest – Posttest ทั ง้  5 โ ร ง เ ร ีย น  แ ล ะ ก า ร อ ภ ิป ร า ย ผ ล  
(Focus Group) 

ผู้ วิจยัได้ไปทดลองใช้โปรแกรมการศกึษาการใช้เวลาวา่งเพ่ือสง่เสริมคณุภาพ
ชีวิตของนักเรียนในระดบัประถมศึกษาตอนปลาย 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลบ้านคณุหน ู
จ านวน 30 คน โรงเรียนอนุบาลวริศสา จ านวน 30 คน โรงเรียนอนุบาลชนะพร จ านวน 30 คน 
โรงเรียนเพชรผดงุเวียงไชย จ านวน 30 คน และโรงเรียนประสงค์วิทยานสุรณ์ จ านวน 30 คน 

 
1. ผลการทดลองของโรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู 

 
ตาราง 30 ข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ขยายผล – โรงเรียนอนบุาลบ้านคณุหน ู
 

(n = 30) 

ข้อมูลท่ัวไป จ านวน ร้อยละ 

เพศ    

 ชาย 12 40.00 

 หญิง 18 60.00 

ระดบัชัน้    

 ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 12 40.00 

 ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 10 33.30 

 ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 8 26.70 

 
จากตาราง 30 พบว่า กลุ่มตัวอย่างของโรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนูส่วนใหญ่  

เป็นเพศหญิง จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 และเพศชาย จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 
40.00 และก าลังศึกษาในระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00  
ก าลงัศกึษาในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33.30 และก าลงัศกึษา
ในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 26.70 
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ตาราง 31 ผลการเปรียบเทียบคณุภาพชีวิตของกลุ่มขยายผลก่อนและหลงัการเข้าร่วมโปรแกรม
การศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริมคณุภาพชีวิตของนักเรียนในระดบัประถมศึกษาตอนปลาย  
ในรายข้อ โรงเรียนอนบุาลบ้านคณุหน ู
 

คุณภาพชีวิต 
ก่อนการเข้าร่วม หลังการเข้าร่วม 

t sig 
x̄ S.D. ความหมาย x̄ S.D. ความหมาย 

ด้านสังคม 
1. ฉนัได้รับการยอมรับจาก
เพื่อน ๆ 

2.58 
2.50 

0.76 
0.72 

มาก 
น้อย 

3.91 
3.87 

0.29 
0.34 

มากที่สุด 
มากที่สดุ 

-11.039 
-9.256 

.000* 

.000* 

2. ฉัน ได้ รับความรักจาก
สมาชิกในครอบครัว 

3.33 0.65 มาก 3.87 0.34 มากที่สดุ -4.287 .000* 

3. ฉันชอบท ากิจกรรมการ
ใช้เวลาว่างกับเพื่อน ๆ และ
ครอบครัว 

2.63 0.66 มาก 3.93 0.25 มากที่สดุ -10.140 .000* 

4. เมื่อมีปัญหา ฉนัสามารถ
ขอความช่วยเหลอืจากผู้อื่น
ได้ 

2.23 0.62 น้อย 3.87 0.34 มากที่สดุ -12.453 .000* 

5. ฉัน และ เพื่ อ น  ๆ  ต่ า ง
ช่ วย เหลือซึ่ งกัน และกัน 
ในขณะที่ท ากิจกรรมการใช้
เวลาว่าง 

2.43 0.76 น้อย 3.97 0.18 มากที่สดุ -11.500 .000* 

6. ฉันปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้
ง่าย 

2.40 0.80 น้อย 3.93 0.25 มากที่สดุ -9.761 .000* 

7. ฉันสามารถแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกบัผู้อื่นได้เป็น
อย่างดี  และรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

2.53 0.81 มาก 3.87 0.34 มากที่สดุ -8.651 .000* 

8. ฉันเป็นส่วนหนึ่งในการ
เข้าร่วมกิจกรรม 

2.63 0.55 มาก 3.97 0.18 มากที่สดุ -12.042 .000* 
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ตาราง 31 (ตอ่) 
 

คุณภาพชีวิต 
ก่อนการเข้าร่วม หลังการเข้าร่วม 

t sig 
x̄ S.D. ความหมาย x̄ S.D. ความหมาย 

ด้านอารมณ์ 
9. ฉนัมีความสขุและ
เพลดิเพลนิกบักิจกรรมการ
ใช้เวลาว่าง 

2.58 
2.83 

0.79 
0.73 

มาก 
มาก 

3.97 
4.00 

0.17 
0.00 

มากที่สุด 
มากที่สดุ 

-17.168 
-6.558 

.000* 

.000* 

10. ฉนัชอบตวัตนของฉนั 2.97 0.84 มาก 4.00 0.00 มากที่สดุ -6.656 .000* 
11. ฉนัรู้สกึพงึพอใจในชีวิต 2.77 0.72 มาก 3.93 0.25 มากที่สดุ -8.558 .000* 
12. ฉันรู้สกึพึงพอใจกบัการ
ที่ตัวเองท าประโยชน์ให้แก่
ผู้อื่น 

2.67 0.60 มาก 3.97 0.18 มากที่สดุ -11.948 .000* 

13. ฉันสามารถควบคุม
อา รม ณ์ ในสถาน การณ์ 
ต่าง ๆ ได้ 

2.03 0.71 น้อย 3.97 0.18 มากที่สดุ -14.316 .000* 

14. ฉันมี สมาธิจดจ่อกับ
กิจกรรมการใช้เวลาว่าง 

2.50 0.72 น้อย 3.87 0.34 มากที่สดุ -9.256 .000* 

15. กิจกรรมการใช้เวลาว่าง
ท าให้ฉนัมัน่ใจในตนเอง 

2.20 0.70 น้อย 3.93 0.25 มากที่สดุ -12.835 .000* 

16. กิจกรรมการใช้เวลาว่าง
ท า ใ ห้ ฉั น ผ่ อ น ค ล า ย
ความเครียดวิตกกงัวล 

2.53 0.85 มาก 4.00 0.00 มากที่สดุ -9.3.37 .000* 

17. กิจกรรมการใช้เวลาว่าง
ท า ใ ห้ ฉั น เ กิ ด ค วา ม คิ ด
สร้างสรรค์ 

2.93 0.73 มาก 4.00 0.00 มากที่สดุ -7.899 .000* 

18. ฉั น รู้ สึ ก ต่ื น เ ต้ น ใ น
กิจกรรมการใช้เวลาว่างที่
เข้าร่วม 

2.70 0.78 มาก 4.00 0.00 มากที่สดุ -8.963 .000* 

19. ฉันมีความสนใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมการใช้เวลา
ว่าง 

2.80 0.70 มาก 4.00 0.00 มากที่สดุ -9.200 .000* 
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ตาราง 31 (ตอ่) 
 

คุณภาพชีวิต 
ก่อนการเข้าร่วม หลังการเข้าร่วม 

t sig 
x̄ S.D. ความหมาย x̄ S.D. ความหมาย 

20. กิจกรรมการใช้เวลาว่าง

ท าให้ฉนักล้าแสดงออก 

2.13 0.76 น้อย 3.97 0.18 มากที่สดุ -13.449 .000* 

21. ฉัน รู้สึกมีอิสระในการ

เลื อกท า กิจกรรมการใช้

เวลาว่างที่ฉนัชอบ 

2.57 0.72 มาก 3.97 0.18 มากที่สดุ -11.366 .000* 

ด้านร่างกาย 
22. ฉนัออกก าลงักายอย่าง
สม ่าเสมอ 

2.40 
2.17 

0.82 
0.86 

น้อย 
น้อย 

3.99 
3.97 

0.11 
0.18 

มากที่สุด 
มากที่สดุ 

-13.455 
-11.641 

.000* 

.000* 

23. ฉันดูแลรักษาสุขภาพ
เป็นอย่างดี 

2.47 0.85 น้อย 3.97 0.18 มากที่สดุ -9.127 .000* 

24. ฉัน รู้สึกสดชื่น เมื่อ ต่ืน
นอนทกุเช้า 

2.10 0.65 น้อย 4.00 0.00 มากที่สดุ -15.726 .000* 

25. ฉันสามารถท ากิจกรรม
ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนัได้ 

2.73 0.81 มาก 4.00 0.00 มากที่สดุ -8.382 .000* 

26. กิจกรรมการใช้เวลาว่าง
ท าให้ฉนัมีร่างกายแข็งแรง 

2.57 0.72 มาก 4.00 0.00 มากที่สดุ -10.785 .000* 

ด้านวัตถ ุ
27. ฉนัมีเคร่ืองนุ่งห่มที่
เพียงพอต่อความต้องการ 

2.68 
3.00 

0.77 
0.63 

มาก 
มาก 

3.98 
4.00 

0.15 
0.00 

มากที่สุด 
มากที่สดุ 

-18.153 
-8.515 

.000* 

.000* 

28. ฉันมีความรู้สึกมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิต 

2.57 0.72 มาก 4.00 0.00 มากที่สดุ -10.785 .000* 

29. ฉันพอใจสภาพบ้านที่
อยู่อาศยัในปัจจบุนั 

2.80 0.75 มาก 3.97 0.18 มากที่สดุ -8.558 .000* 

30. ฉันนอนหลับพักผ่อน
อย่างเพียงพอ 

2.47 0.92 น้อย 4.00 0.00 มากที่สดุ -8.962 .000* 
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ตาราง 31 (ตอ่) 
 

คุณภาพชีวิต 
ก่อนการเข้าร่วม หลังการเข้าร่วม 

t sig 
x̄ S.D. ความหมาย x̄ S.D. ความหมาย 

31. ฉันรับประทานอาหาร
แ ล ะ ด่ื ม เค ร่ื อ ง ด่ื ม ที่ มี
ประโยชน์ต่อสขุภาพ 

2.53 0.72 มาก 4.00 0.00 มากที่สดุ -11.000 .000* 

32. ฉั น พึ ง พ อ ใ จ กั บ
สภาพแวดล้อมในชุมชนที่
พกัอาศยั 

2.67 0.79 มาก 3.90 0.30 มากที่สดุ -7.870 .000* 

33. สภาพแวดล้อมที่ฉันอยู่
ช่ ว ย ใ ห้ ฉั น ส าม ารถท า
กิจกรรมการใช้เวลาว่างได้ 

2.73 0.68 มาก 3.97 0.18 มากที่สดุ -9.280 .000* 

รวม 2.57 0.31 มาก 3.96 0.03 มากที่สุด -24.932 .000* 

* P < .05 
 

จากตาราง 31 พบว่า  คุณ ภาพ ชี วิตภาพรวมของกลุ่มตัวอย่ างของโรงเรียน 
อนุบาลบ้านคณุหนูก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริมคณุภาพชีวิต
ของนกัเรียนในระดบัประถมศกึษาตอนปลายอยู่ในระดบัมาก (x̄ = 2.57) และเมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่าอยู่ ในระดับมากและระดับ น้อย  เมื่ อพิจารณารายด้านพบว่าระดับคุณภาพชี วิต 
ของกลุม่ขยายผลอยู่ในระดบัมาก ได้แก่ ด้านวตัถ ุ(x̄ = 2.68) ด้านสงัคม (x̄ = 2.58) ด้านอารมณ์ 
(x̄ = 2.58) และอยู่ในระดับน้อย ได้แก่ ด้านร่างกาย ( x̄ = 2.40) และคุณภาพชีวิตภายหลัง 
การเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนในระดับ
ประถมศกึษาตอนปลายอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (x̄ = 3.96) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า กลุม่ตวัอย่าง
ของโรงเรียนอนุบาลบ้านคณุหนมูีระดบัคณุภาพชีวิตอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ระดบัคุณภาพชีวิตทุกด้านอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ ได้แก่ ด้านร่างกาย ( x̄ = 3.99) ด้านวตัถ ุ 
(x̄ = 3.98) ด้านอารมณ์ (x̄ = 3.97) และด้านสงัคม (x̄ = 3.91) และภายหลงัการเข้าร่วมโปรแกรม
การศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริมคณุภาพชีวิตของนักเรียนในระดบัประถมศึกษาตอนปลาย
แตกตา่งอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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2. ผลการทดลองของโรงเรียนอนุบาลวริศสา 
 
ตาราง 32 ข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ขยายผล – โรงเรียนอนบุาลวริศสา 
 

(n = 30) 

ข้อมูลท่ัวไป จ านวน ร้อยละ 

เพศ    

 ชาย 11 36.70 

 หญิง 19 63.30 

ระดบัชัน้    

 ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 12 40.00 

 ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 7 23.30 

 ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 11 36.70 

 
จากตาราง 32 พบว่า กลุ่มตวัอย่างของโรงเรียนอนุบาลวริศสาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จ านวน 19 คน คิด เป็นร้อยละ 63.30 และเพศชาย จ านวน 11 คน คิดเป็น ร้อยละ 36.70  
และก าลงัศึกษาในระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 ก าลงัศกึษา
ในระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 23.30 และก าลังศึกษาในระดับ 
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 จ านวน11 คน คิดเป็นร้อยละ 36.70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  178 

ตาราง 33 ผลการเปรียบเทียบคณุภาพชีวิตของกลุ่มขยายผลก่อนและหลงัการเข้าร่วมโปรแกรม
การศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริมคณุภาพชีวิตของนักเรียนในระดบัประถมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนอนบุาลวริศสา ในรายข้อ 
 

คุณภาพชีวิต 
ก่อนการเข้าร่วม หลังการเข้าร่วม 

t sig 
x̄ S.D. ความหมาย x̄ S.D. ความหมาย 

ด้านสังคม 
1. ฉนัได้รับการยอมรับจาก
เพื่อน ๆ 

2.93 
2.70 

0.72 
0.53 

มาก 
มาก 

3.93 
3.83 

0.26 
0.37 

มากที่สุด 
มากที่สดุ 

-11,193 
-9.872 

.000* 

.000* 

2. ฉัน ได้ รับความรักจาก
สมาชิกในครอบครัว 

3.40 0.84 มาก 3.97 0.18 มากที่สดุ -3.616 .001* 

3. ฉันชอบท ากิจกรรมการ
ใช้เวลาว่างกับเพื่อน ๆ และ
ครอบครัว 

3.17 0.58 มาก 3.97 0.18 มากที่สดุ -6.595 .000* 

4. เมื่อมีปัญหา ฉนัสามารถ
ขอความช่วยเหลอืจากผู้อื่น
ได้ 

3.07 0.57 มาก 3.87 0.34 มากที่สดุ -6.595 .000* 

5. ฉัน และ เพื่ อ น  ๆ  ต่ า ง
ช่ วย เหลือซึ่ งกัน และกัน 
ในขณะที่ท ากิจกรรมการใช้
เวลาว่าง 

2.90 0.65 มาก 3.90 0.30 มากที่สดุ -7.883 .000* 

6. ฉันปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้
ง่าย 

2.67 0.75 มาก 3.93 0.25 มากที่สดุ -8.839 .000* 

7. ฉันสามารถแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกบัผู้อื่นได้เป็น
อย่างดี  และรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

2.73 0.73 มาก 3.97 0.18 มากที่สดุ -8.266 .000* 

8. ฉันเป็นส่วนหนึ่งในการ
เข้าร่วมกิจกรรม 

2.80 0.70 มาก 4.00 0.00 มากที่สดุ -9.200 .000* 
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ตาราง 33 (ตอ่) 
 

คุณภาพชีวิต 
ก่อนการเข้าร่วม หลังการเข้าร่วม 

t sig 
x̄ S.D. ความหมาย x̄ S.D. ความหมาย 

ด้านอารมณ์ 
9. ฉนัมีความสขุและ
เพลดิเพลนิกบักิจกรรมการ
ใช้เวลาว่าง 

3.02 
3.23 

0.70 
0.72 

มาก 
มาก 

 

3.98 
4.00 

0.14 
0.00 

มากที่สุด 
มากที่สดุ 

-15.131 
-5.769 

.000* 

.000* 

10. ฉนัชอบตวัตนของฉนั 3.33 0.60 มาก 4.00 0.00 มากที่สดุ -6.021 .000* 
11. ฉนัรู้สกึพงึพอใจในชีวิต 3.03 0.60 มาก 4.00 0.00 มากที่สดุ -8.610 .000* 
12. ฉันรู้สกึพึงพอใจกบัการ
ที่ตัวเองท าประโยชน์ให้แก่
ผู้อื่น 

3.17 0.52 มาก 3.97 0.18 มากที่สดุ -7.954 .000* 

13. ฉันสามารถควบคุม
อา รม ณ์ ในสถาน การณ์ 
ต่าง ๆ ได้ 

2.53 0.67 มาก 3.87 0.34 มากที่สดุ -10.269 .000* 

14. ฉันมี สมาธิจดจ่อกับ
กิจกรรมการใช้เวลาว่าง 

2.83 0.73 มาก 3.93 0.25 มากที่สดุ -7.131 .000* 

15. กิจกรรมการใช้เวลาว่าง
ท าให้ฉนัมัน่ใจในตนเอง 

2.77 0.72 มาก 4.00 0.00 มากที่สดุ -9.280 .000* 

16. กิจกรรมการใช้เวลาว่าง
ท า ใ ห้ ฉั น ผ่ อ น ค ล า ย
ความเครียดวิตกกงัวล 

3.20 0.54 มาก 4.00 0.00 มากที่สดุ -7.954 .000* 

17. กิจกรรมการใช้เวลาว่าง
ท า ใ ห้ ฉั น เ กิ ด ค วา ม คิ ด
สร้างสรรค์ 

2.73 0.85 มาก 4.00 0.00 มากที่สดุ -7.990 .000* 

18. ฉั น รู้ สึ ก ต่ื น เ ต้ น ใ น
กิจกรรมการใช้เวลาว่างที่
เข้าร่วม 

3.37 0.55 มาก 4.00 0.00 มากที่สดุ -6.238 .000* 
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ตาราง 33 (ตอ่) 
 

คุณภาพชีวิต 
ก่อนการเข้าร่วม หลังการเข้าร่วม 

t sig 
x̄ S.D. ความหมาย x̄ S.D. ความหมาย 

19. ฉันมีความสนใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมการใช้เวลา
ว่าง 

3.10 0.40 มาก 3.97 0.18 มากที่สดุ -9.355 .000* 

20. กิจกรรมการใช้เวลาว่าง
ท าให้ฉนักล้าแสดงออก 

3.00 0.73 มาก 4.00 0.00 มากที่สดุ -7.374 .000* 

21. ฉัน รู้สึกมีอิสระในการ
เลื อกท า กิจกรรมการใช้
เวลาว่างที่ฉนัชอบ 

2.97 0.75 มาก 4.00 0.00 มากที่สดุ -7.399 .000* 

ด้านร่างกาย 
22. ฉนัออกก าลงักายอย่าง
สม ่าเสมอ 

2.89 
2.80 

0.74 
0.95 

มาก 
มาก 

3.95 
3.83 

0.22 
0.37 

มากที่สุด 
มากที่สดุ 

-19.291 
-5.477 

.000* 

.000* 

23. ฉันดูแลรักษาสุขภาพ
เป็นอย่างดี 

3.03 0.66 มาก 3.97 0.18 มากที่สดุ -7.393 .000* 

24. ฉัน รู้สึกสดชื่น เมื่อ ต่ืน
นอนทกุเช้า 

2.67 0.65 มาก 3.93 0.25 มากที่สดุ -10.033 .000* 

25. ฉันสามารถท ากิจกรรม
ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนัได้ 

2.97 0.66 มาก 4.00 0.00 มากที่สดุ -8.464 .000* 

26. กิจกรรมการใช้เวลาว่าง
ท าให้ฉนัมีร่างกายแข็งแรง 

3.00 0.68 มาก 4.00 0.00 มากที่สดุ -7.883 .000* 

ด้านวัตถ ุ
27. ฉนัมีเคร่ืองนุ่งห่มที่
เพียงพอต่อความต้องการ 

3.02 
3.17 

0.71 
0.82 

มาก 
มาก 

3.97 
4.00 

0.17 
0.00 

มากที่สุด 
มากที่สดุ 

-17.456 
-5.473 

.000* 

.000* 

28. ฉันมีความรู้สึกมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิต 

3.13 0.62 มาก 4.00 0.00 มากที่สดุ -7.549 .000* 

29. ฉันพอใจสภาพบ้านที่
อยู่อาศยัในปัจจบุนั 

3.13 0.67 มาก 3.93 0.25 มากที่สดุ -5.442 .000* 

30. ฉันนอนหลับพักผ่อน
อย่างเพียงพอ 

3.07 0.63 มาก 3.97 0.18 มากที่สดุ -7.449 .000* 

 



  181 

ตาราง 33 (ตอ่) 
 

คุณภาพชีวิต 
ก่อนการเข้าร่วม หลังการเข้าร่วม 

t sig 
x̄ S.D. ความหมาย x̄ S.D. ความหมาย 

31. ฉันรับประทานอาหาร
แ ล ะ ด่ื ม เค ร่ื อ ง ด่ื ม ที่ มี
ประโยชน์ต่อสขุภาพ 

2.80 0.70 มาก 4.00 0.00 มากที่สดุ -9.200 .000* 

32. ฉั น พึ ง พ อ ใ จ กั บ
สภาพแวดล้อมในชุมชนที่
พกัอาศยั 

2.90 0.70 มาก 3.97 0.18 มากที่สดุ -7.899 .000* 

33. สภาพแวดล้อมที่ฉันอยู่
ช่ ว ย ใ ห้ ฉั น ส าม ารถท า
กิจกรรมการใช้เวลาว่างได้ 

2.93 0.73 มาก 3.93 0.25 มากที่สดุ -7.374 .000* 

รวม 2.98 0.21 มาก 3.96 0.03 มากที่สุด -24.932 .000* 

* P < .05 
 

จากตาราง 33 พบว่า คณุภาพชีวิตภาพรวมของกลุ่มตวัอย่างของโรงเรียนอนุบาลวริศสา
ก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมการศกึษาการใช้เวลาวา่งเพ่ือสง่เสริมคณุภาพชีวิตของนกัเรียนในระดบั
ประถมศึกษาตอนปลายอยู่ในระดบัมาก (x̄ = 2.98) และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายด้านพบวา่ระดบัคณุภาพชีวิตของกลุ่มตวัอย่างของโรงเรียนอนบาลวริศสา
อยู่ในระดบัมาก ได้แก่ ด้านอารมณ์ (x̄ = 3.02) ด้านวตัถุ (x̄ = 3.02) ด้านสงัคม (x̄ = 2.93) และ
ด้านร่างกาย (x̄ = 2.89)  และคณุภาพชีวิตภายหลงัการเข้าร่วมโปรแกรมการศกึษาการใช้เวลาวา่ง
เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลายอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
(x̄ = 3.96) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า กลุ่มตวัอย่างของโรงเรียนอนุบาลวริศสามีระดบัคุณภาพ
ชีวิตอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ เมื่อพิจารณารายด้านพบวา่ ระดบัคณุภาพชีวิตทกุด้านอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสดุ ได้แก่ ด้านอารมณ์ (x̄ = 3.98) ด้านวตัถ ุ(x̄ = 3.97) ด้านร่างกาย (x̄ = 3.95) และด้านสงัคม 
(x̄ = 3.93) และ ภายหลงัการเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาวา่งเพ่ือสง่เสริมคณุภาพชีวิต
ของนกัเรียนในระดบัประถมศกึษาตอนปลายแตกตา่งอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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3. ผลการทดลองของโรงเรียนอนุบาลชนะพร 
 
ตาราง 34 ข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ขยายผล – โรงเรียนอนบุาลชนะพร 
 

(n = 30) 

ข้อมูลท่ัวไป จ านวน ร้อยละ 

เพศ    

 ชาย 16 53.30 

 หญิง 14 46.70 

ระดบัชัน้    

 ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 11 36.70 

 ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 8 26.60 

 ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 11 36.70 

 
จากตาราง 34 พบว่า กลุ่มตัวอย่างของโรงเรียนอนุบาลชนะพรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 

จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 53.30 และเพศหญิง จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 46.70 และ
ก าลังศึกษาในระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 36.70 ก าลังศึกษา 
ในระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 26.60 และก าลังศึกษาในระดับ 
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 จ านวน11 คน คิดเป็นร้อยละ 36.70 
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ตาราง 35 ผลการเปรียบเทียบคณุภาพชีวิตของกลุ่มขยายผลก่อนและหลงัการเข้าร่วมโปรแกรม
การศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริมคณุภาพชีวิตของนักเรียนในระดบัประถมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนอนบุาลชนะพร ในรายข้อ 
 

คุณภาพชีวิต 
ก่อนการเข้าร่วม หลังการเข้าร่วม 

t sig 
x̄ S.D. ความหมาย x̄ S.D. ความหมาย 

ด้านสังคม 
1. ฉนัได้รับการยอมรับจาก
เพื่อน ๆ 

2.98 
3.07 

0.70 
0.68 

มาก 
มาก 

3.86 
3.87 

0.34 
0.34 

มากที่สุด 
มากที่สดุ 

-14.257 
-5.442 

.000* 

.000* 

2. ฉัน ได้ รับความรักจาก
สมาชิกในครอบครัว 

3.27 0.77 มาก 3.80 0.40 มากที่สดุ -3.247 .000* 

3. ฉันชอบท ากิจกรรมการ
ใช้เวลาว่างกับเพื่อน ๆ และ
ครอบครัว 

2.83 0.64 มาก 3.90 0.30 มากที่สดุ -8.449 .000* 

4. เมื่อมีปัญหา ฉนัสามารถ
ขอความช่วยเหลอืจากผู้อื่น
ได้ 

2.80 0.79 มาก 3.87 0.34 มากที่สดุ -7.443 .000* 

5. ฉัน และ เพื่ อ น  ๆ  ต่ า ง
ช่ วย เหลือซึ่ งกัน และกัน 
ในขณะที่ท ากิจกรรมการใช้
เวลาว่าง 

2.93 0.57 มาก 3.83 0.37 มากที่สดุ -6.496 .000* 

6. ฉันปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้
ง่าย 

2.97 0.66 มาก 3.83 0.37 มากที่สดุ -6.500 .000* 

7. ฉันสามารถแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกบัผู้อื่นได้เป็น
อย่างดี  และรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

2.97 0.66 มาก 3.83 0.37 มากที่สดุ -5.794 .000* 

8. ฉันเป็นส่วนหนึ่งในการ
เข้าร่วมกิจกรรม 

2.97 0.71 มาก 3.97 0.18 มากที่สดุ -6.952 .000* 
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ตาราง 35 (ตอ่) 
 

คุณภาพชีวิต 
ก่อนการเข้าร่วม หลังการเข้าร่วม 

t sig 
x̄ S.D. ความหมาย x̄ S.D. ความหมาย 

ด้านอารมณ์ 
9. ฉนัมีความสขุและ
เพลดิเพลนิกบักิจกรรมการ
ใช้เวลาว่าง 

2.94 
3.40 

0.81 
0.66 

มาก 
มาก 

3.93 
3.97 

0.26 
0.18 

มากที่สุด 
มากที่สดุ 

-10.011 
-4.572 

.000* 

.000* 

10. ฉนัชอบตวัตนของฉนั 3.27 0.93 มาก 3.90 0.30 มากที่สดุ -4.080 .000* 
11. ฉนัรู้สกึพงึพอใจในชีวิต 3.27 0.57 มาก 3.90 0.30 มากที่สดุ -5.188 .000* 
12. ฉันรู้สกึพึงพอใจกบัการ
ที่ตัวเองท าประโยชน์ให้แก่
ผู้อื่น 

3.13 0.62 มาก 3.87 0.34 มากที่สดุ -5.809 .000* 

13. ฉันสามารถควบคุม
อา รม ณ์ ในสถาน การณ์ 
ต่าง ๆ ได้ 

2.47 0.67 น้อย 3.80 0.40 มากที่สดุ -9.103 .000* 

14. ฉันมี สมาธิจดจ่อกับ
กิจกรรมการใช้เวลาว่าง 

2.37 0.71 น้อย 3.93 0.25 มากที่สดุ -11.089 .000* 

15. กิจกรรมการใช้เวลาว่าง
ท าให้ฉนัมัน่ใจในตนเอง 

2.50 0.72 น้อย 3.97 0.18 มากที่สดุ -10.351 .000* 

16. กิจกรรมการใช้เวลาว่าง
ท า ใ ห้ ฉั น ผ่ อ น ค ล า ย
ความเครียดวิตกกงัวล 

2.90 0.79 มาก 3.93 0.25 มากที่สดุ -6.656 .000* 

17. กิจกรรมการใช้เวลาว่าง
ท า ใ ห้ ฉั น เ กิ ด ค วา ม คิ ด
สร้างสรรค์ 

3.30 0.69 มาก 4.00 0.00 มากที่สดุ -5.460 .000* 

18. ฉั น รู้ สึ ก ต่ื น เ ต้ น ใ น
กิจกรรมการใช้เวลาว่างที่
เข้าร่วม 

3.13 0.72 มาก 4.00 0.00 มากที่สดุ -6.500 .000* 

19. ฉันมีความสนใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมการใช้เวลา
ว่าง 

3.16 0.69 มาก 3.96 0.18 มากที่สดุ -5.757 .000* 
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ตาราง 35 (ตอ่) 
 

คุณภาพชีวิต 
ก่อนการเข้าร่วม หลังการเข้าร่วม 

t sig 
x̄ S.D. ความหมาย x̄ S.D. ความหมาย 

20. กิจกรรมการใช้เวลาว่าง
ท าให้ฉนักล้าแสดงออก 

2.43 0.88 น้อย 3.87 0.34 มากที่สดุ -8.394 .000* 

21. ฉัน รู้สึกมีอิสระในการ
เลื อกท า กิจกรรมการใช้
เวลาว่างที่ฉนัชอบ 

2.90 0.70 มาก 3.93 0.25 มากที่สดุ -7.399 .000* 

ด้านร่างกาย 
22. ฉนัออกก าลงักายอย่าง
สม ่าเสมอ 

2.87 
2.70 

0.83 
0.78 

มาก 
มาก 

3.92 
3.77 

0.27 
0.42 

มากที่สุด 
มากที่สดุ 

-10.578 
-6.186 

.000* 

.000* 

23. ฉันดูแลรักษาสุขภาพ
เป็นอย่างดี 

2.70 0.69 มาก 3.90 0.30 มากที่สดุ -8.635 .000* 

24. ฉัน รู้สึกสดชื่น เมื่อ ต่ืน
นอนทกุเช้า 

2.63 0.95 มาก 3.97 0.18 มากที่สดุ -7.345 .000* 

25. ฉันสามารถท ากิจกรรม
ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนัได้ 

3.13 0.81 มาก 3.97 0.18 มากที่สดุ -5.473 .000* 

26. กิจกรรมการใช้เวลาว่าง
ท าให้ฉนัมีร่างกายแข็งแรง 

3.17 0.73 มาก 4.00 0.00 มากที่สดุ -6.113 .000* 

ด้านวัตถ ุ
27. ฉนัมีเคร่ืองนุ่งห่มที่
เพียงพอต่อความต้องการ 

3.03 
3.00 

0.76 
0.63 

มาก 
มาก 

3.93 
3.87 

0.26 
0.34 

มากที่สุด 
มากที่สดุ 

-12.910 
-6.966 

.000* 

.000* 

28. ฉันมีความรู้สึกมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิต 

2.97 0.87 มาก 3.90 0.30 มากที่สดุ -6.176 .000* 

29. ฉันพอใจสภาพบ้านที่
อยู่อาศยัในปัจจบุนั 

3.40 0.84 มาก 3.93 0.25 มากที่สดุ -3.247 .000* 

30. ฉันนอนหลับพักผ่อน
อย่างเพียงพอ 

2.97 0.71 มาก 3.97 0.18 มากที่สดุ -7.374 .000* 
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ตาราง 35 (ตอ่) 
 

คุณภาพชีวิต 
ก่อนการเข้าร่วม หลังการเข้าร่วม 

t sig 
x̄ S.D. ความหมาย x̄ S.D. ความหมาย 

31. ฉันรับประทานอาหาร
แ ล ะ ด่ื ม เค ร่ื อ ง ด่ื ม ที่ มี
ประโยชน์ต่อสขุภาพ 

2.80 0.60 มาก 3.90 0.30 มากที่สดุ -8.462 .000* 

32. ฉั น พึ ง พ อ ใ จ กั บ
สภาพแวดล้อมในชุมชนที่
พกัอาศยั 

3.13 0.81 มาก 3.97 0.18 มากที่สดุ -5.473 .000* 

33. สภาพแวดล้อมที่ฉันอยู่
ช่ ว ย ใ ห้ ฉั น ส าม ารถท า
กิจกรรมการใช้เวลาว่างได้ 

2.97 0.71 มาก 3.97 0.18 มากที่สดุ -7.374 .000* 

รวม 2.96 0.26 มาก 3.91 0.10 มากที่สุด -17.918 .000* 

* P < .05 
 

จากตาราง 35 พบว่า คุณภาพชีวิตภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนอนุบาลชนะพร 
ก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมการศกึษาการใช้เวลาวา่งเพ่ือสง่เสริมคณุภาพชีวิตของนกัเรียนในระดบั
ประถมศึกษาตอนปลายอยู่ในระดบัมาก (x̄ = 2.96) และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับ
มากและระดบัน้อย เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าระดบัคณุภาพชีวิตของกลุ่มขยายผลอยู่ในระดบั
มาก ได้แก่ ด้านวตัถ ุ(x̄ = 3.03) ด้านสงัคม (x̄ = 2.98) ด้านอารมณ์ (x̄ = 2.94) และด้านร่างกาย 
(x̄ = 2.87) และคุณภาพชี วิตภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาการใช้ เวลาว่าง  
เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลายอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
(x̄ = 3.91) เมื่ อพิจารณารายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างของโรงเรียนอนุบาลชนะพรมีระดับ  
คุณ ภาพ ชี วิตอยู่ ใน ระดับมาก ท่ีสุด  เมื่ อ พิจารณ าราย ด้านพบว่า  ระดับคุณภาพชี วิต 
ทุกด้านอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ ได้แก่ ด้านอารมณ์ (x̄ = 3.93) ด้านวตัถุ (x̄ = 3.93) ด้านร่างกาย  
(x̄ = 3.92) และ ด้านสังคม  ( x̄ = 3.86) และภายหลังการเข้า ร่วม โป รแกรมการศึ กษ า 
การใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย  
แตกตา่งอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 



  187 

4. ผลการทดลองของโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 
 
ตาราง 36 ข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ขยายผล – โรงเรียนเพชรผดงุเวียงไชย 
 

(n = 30) 

ข้อมูลท่ัวไป จ านวน ร้อยละ 

เพศ    

 ชาย 15 50.00 

 หญิง 15 50.00 

ระดบัชัน้    

 ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 6 20.00 

 ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 18 60.00 

 ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 6 20.00 

 
จากตาราง 36 พบว่า กลุ่มตัวอย่างของโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยเป็นเพศชาย  

จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 และเพศหญิง จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 และ
ก าลังศึกษาในระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 ก าลังศึกษา 
ในระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 และก าลังศึกษาในระดับ 
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 
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ตาราง 37 ผลการเปรียบเทียบคณุภาพชีวิตของกลุ่มขยายผลก่อนและหลงัการเข้าร่วมโปรแกรม
การศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริมคณุภาพชีวิตของนักเรียนในระดบัประถมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนเพชรผดงุเวียงไชย ในรายข้อ 
 

คุณภาพชีวิต 
ก่อนการเข้าร่วม หลังการเข้าร่วม 

t sig 
x̄ S.D. ความหมาย x̄ S.D. ความหมาย 

ด้านสังคม 
1. ฉนัได้รับการยอมรับจาก
เพื่อน ๆ 

3.06 
2.90 

0.65 
0.54 

มาก 
มาก 

3.91 
3.87 

0.29 
0.34 

มากที่สุด 
มากที่สดุ 

-11.034 
-6.922 

.000* 

.000* 

2. ฉัน ได้ รับความรักจาก
สมาชิกในครอบครัว 

3.50 0.56 มาก 4.00 0.00 มากที่สดุ -4.785 .000* 

3. ฉันชอบท ากิจกรรมการ
ใช้เวลาว่างกับเพื่อน ๆ และ
ครอบครัว 

3.03 0.66 มาก 3.97 0.18 มากที่สดุ -6.911 .000* 

4. เมื่อมีปัญหา ฉนัสามารถ
ขอความช่วยเหลอืจากผู้อื่น
ได้ 

2.93 0.51 มาก 3.80 0.40 มากที่สดุ -7.549 .000* 

5. ฉัน และ เพื่ อ น  ๆ  ต่ า ง
ช่ วย เหลือซึ่ งกัน และกัน 
ในขณะที่ท ากิจกรรมการใช้
เวลาว่าง 

3.17 0.69 มาก 3.77 0.42 มากที่สดุ -4.039 .000* 

6. ฉันปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้
ง่าย 

2.77 0.72 มาก 3.97 0.18 มากที่สดุ -9.893 .000* 

7. ฉันสามารถแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกบัผู้อื่นได้เป็น
อย่างดี  และรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

2.97 0.60 มาก 3.87 0.34 มากที่สดุ -6.924 .000* 

8. ฉันเป็นส่วนหนึ่งในการ
เข้าร่วมกิจกรรม 

3.17 0.58 มาก 4.00 0.00 มากที่สดุ -7.709 .000* 
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ตาราง 37 (ตอ่) 
 

คุณภาพชีวิต 
ก่อนการเข้าร่วม หลังการเข้าร่วม 

t sig 
x̄ S.D. ความหมาย x̄ S.D. ความหมาย 

ด้านอารมณ์ 
9. ฉนัมีความสขุและ
เพลดิเพลนิกบักิจกรรมการ
ใช้เวลาว่าง 

3.06 
3.47 

0.75 
0.56 

มาก 
มาก 

3.93 
4.00 

0.26 
0.00 

มากที่สุด 
มากที่สดุ 

-13.084 
-5.113 

.000* 

.000* 

10. ฉนัชอบตวัตนของฉนั 3.40 0.71 มาก 4.00 0.00 มากที่สดุ -4.539 .000* 
11. ฉนัรู้สกึพงึพอใจในชีวิต 3.27 0.63 มาก 4.00 0.00 มากที่สดุ -6.279 .000* 
12. ฉันรู้สกึพึงพอใจกบัการ
ที่ตัวเองท าประโยชน์ให้แก่
ผู้อื่น 

3.13 0.62 มาก 3.97 0.18 มากที่สดุ -7.047 .000* 

13. ฉันสามารถควบคุม
อา รม ณ์ ในสถาน การณ์ 
ต่าง ๆ ได้ 

2.57 0.72 มาก 3.57 0.50 มากที่สดุ -6.289 .000* 

14. ฉันมี สมาธิจดจ่อกับ
กิจกรรมการใช้เวลาว่าง 

2.80 0.79 มาก 3.89 0.37 มากที่สดุ -6.100 .000* 

15. กิจกรรมการใช้เวลาว่าง
ท าให้ฉนัมัน่ใจในตนเอง 

2.80 0.95 มาก 3.90 0.30 มากที่สดุ -5.856 .000* 

16. กิจกรรมการใช้เวลาว่าง
ท า ใ ห้ ฉั น ผ่ อ น ค ล า ย
ความเครียดวิตกกงัวล 

3.23 0.76 มาก 4.00 0.00 มากที่สดุ -5.426 .000* 

17. กิจกรรมการใช้เวลาว่าง
ท า ใ ห้ ฉั น เ กิ ด ค วา ม คิ ด
สร้างสรรค์ 

3.20 0.65 มาก 4.00 0.00 มากที่สดุ -6.595 .000* 

18. ฉั น รู้ สึ ก ต่ื น เ ต้ น ใ น
กิจกรรมการใช้เวลาว่างที่
เข้าร่วม 

3.33 0.54 มาก 3.90 0.30 มากที่สดุ -4.958 .000* 

19. ฉันมีความสนใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมการใช้เวลา
ว่าง 

3.07 0.73 มาก 4.00 0.00 มากที่สดุ -6.911 .000* 
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ตาราง 37 (ตอ่) 
 

คุณภาพชีวิต 
ก่อนการเข้าร่วม หลังการเข้าร่วม 

t sig 
x̄ S.D. ความหมาย x̄ S.D. ความหมาย 

20. กิจกรรมการใช้เวลาว่าง
ท าให้ฉนักล้าแสดงออก 

2.50 0.56 น้อย 3.87 0.34 มากที่สดุ -12.173 .000* 

21. ฉัน รู้สึกมีอิสระในการ
เลื อกท า กิจกรรมการใช้
เวลาว่างที่ฉนัชอบ 

2.97 0.66 มาก 4.00 0.00 มากที่สดุ -8.464 .000* 

ด้านร่างกาย 
22. ฉนัออกก าลงักายอย่าง
สม ่าเสมอ 

2.87 
2.50 

0.75 
0.76 

มาก 
น้อย 

3.91 
3.73 

0.28 
0.44 

มากที่สุด 
มากที่สดุ 

-10.628 
-6.954 

.000* 

.000* 

23. ฉันดูแลรักษาสุขภาพ
เป็นอย่างดี 

2.87 0.67 มาก 3.93 0.25 มากที่สดุ -7.899 .000* 

24. ฉัน รู้สึกสดชื่น เมื่อ ต่ืน
นอนทกุเช้า 

2.73 0.81 มาก 3.90 0.30 มากที่สดุ -7.000 .000* 

25. ฉันสามารถท ากิจกรรม
ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนัได้ 

3.33 0.54 มาก 4.00 0.00 มากที่สดุ -6.679 .000* 

26. กิจกรรมการใช้เวลาว่าง
ท าให้ฉนัมีร่างกายแข็งแรง 

2.90 0.65 มาก 4.00 0.00 มากที่สดุ -9.104 .000* 

ด้านวัตถ ุ
27. ฉนัมีเคร่ืองนุ่งห่มที่
เพียงพอต่อความต้องการ 

3.14 
3.40 

0.74 
0.66 

มาก 
มาก 

3.99 
4.00 

0.07 
0.00 

มากที่สุด 
มากที่สดุ 

-7.853 
-4.871 

.000* 

.000* 

28. ฉันมีความรู้สึกมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิต 

3.33 0.60 มาก 4.00 0.00 มากที่สดุ -6.021 .000* 

29. ฉันพอใจสภาพบ้านที่
อยู่อาศยัในปัจจบุนั 

3.43 0.67 มาก 4.00 0.00 มากที่สดุ -4.572 .000* 

30. ฉันนอนหลับพักผ่อน
อย่างเพียงพอ 

2.93 0.68 มาก 4.00 0.00 มากที่สดุ -8.449 .000* 
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ตาราง 37 (ตอ่) 
 

คุณภาพชีวิต 
ก่อนการเข้าร่วม หลังการเข้าร่วม 

t sig 
x̄ S.D. ความหมาย x̄ S.D. ความหมาย 

31. ฉันรับประทานอาหาร
แ ล ะ ด่ื ม เค ร่ื อ ง ด่ื ม ที่ มี
ประโยชน์ต่อสขุภาพ 

2.60 0.76 มาก 3.97 0.18 มากที่สดุ -9.256 .000* 

32. ฉั น พึ ง พ อ ใ จ กั บ
สภาพแวดล้อมในชุมชนที่
พกัอาศยั 

3.10 0.65 มาก 4.00 0.00 มากที่สดุ -7.449 .000* 

33. สภาพแวดล้อมที่ฉันอยู่
ช่ ว ย ใ ห้ ฉั น ส าม ารถท า
กิจกรรมการใช้เวลาว่างได้ 

3.20 0.75 มาก 4.00 0.00 มากที่สดุ -5.757 .000* 

รวม 3.05 0.33 มาก 3.93 0.05 มากที่สุด -14.582 .000* 

* P < .05 
 

จ า ก ต า ร า ง  37 พ บ ว่ า  คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ภ า พ ร ว ม ข อ ง ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ข อ ง 
โรงเรียนเพชรผดงุเวียงไชยก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมการศกึษาการใช้เวลาวา่งเพ่ือสง่เสริมคณุภาพ
ชีวิตของนักเรียนในระดบัประถมศึกษาตอนปลายอยู่ในระดบัมาก (x̄ = 3.05) และเมื่อพิจารณา
รายข้อพบวา่อยู่ในระดบัมากและระดบัน้อย เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าระดบัคณุภาพชีวิตของ 
กลุ่มขยายผลอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านวัตถุ (x̄ = 3.14) ด้านสงัคม (x̄ = 3.06) ด้านอารมณ์  
(x̄ = 3.06) และด้านร่างกาย (x̄ = 2.87) และคุณภาพชีวิตภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรม
การศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริมคณุภาพชีวิตของนักเรียนในระดบัประถมศึกษาตอนปลาย 
อยู่ ในระดับมากท่ีสุด  ( x̄ = 3.93) เมื่ อพิจารณารายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างของโรงเรียน 
เพชรผดุงเวียงไชยมีระดับคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า  
ระดับคุณภาพชีวิตทุกด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ ด้านวัตถุ ( x̄ = 3.99)  ด้านอารมณ์  
(x̄ = 3.93) ด้านร่างกาย (x̄ = 3.91) และด้านสงัคม (x̄ = 3.91) และภายหลงัการเข้าร่วมโปรแกรม
การศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริมคณุภาพชีวิตของนักเรียนในระดบัประถมศึกษาตอนปลาย
แตกตา่งอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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5. ผลการทดลองของโรงเรียนประสงค์วทิยานุสรณ์ 
 
ตาราง 38 ข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ขยายผล – โรงเรียนประสงค์วิทยานสุรณ์ 
 

(n = 30) 

ข้อมูลท่ัวไป จ านวน ร้อยละ 

เพศ    

 ชาย 13 43.30 

 หญิง 17 56.70 

ระดบัชัน้    

 ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 13 43.30 

 ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 4 13.40 

 ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 13 43.30 

 
จากตาราง 38 พบว่า กลุ่มตัวอย่างของโรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ เป็นเพศหญิง 

จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 56.70 และเพศชาย จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 43.30 และก าลงั
ศึกษาในระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 43.30 ก าลงัศึกษาในระดับ 
ชัน้ประถมศึกษาปี ท่ี  5 จ านวน  4 คน  คิ ด เป็น ร้อยละ 13.40 และก าลังศึกษาในระดับ 
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 43.30 
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ตาราง 39 ผลการเปรียบเทียบคณุภาพชีวิตของกลุ่มขยายผลก่อนและหลงัการเข้าร่วมโปรแกรม
การศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริมคณุภาพชีวิตของนักเรียนในระดบัประถมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนประสงค์วิทยานสุรณ์ ในรายข้อ 
 

คุณภาพชีวิต 
ก่อนการเข้าร่วม หลังการเข้าร่วม 

t sig 
x̄ S.D. ความหมาย x̄ S.D. ความหมาย 

ด้านสังคม 
1. ฉนัได้รับการยอมรับจาก
เพื่อน ๆ 

2.87 
2.57 

0.74 
0.56 

มาก 
มาก 

3.88 
3.67 

0.33 
0.47 

มากที่สุด 
มากที่สดุ 

-8.180 
-9.104 

.000* 

.000* 

2. ฉัน ได้ รับความรักจาก
สมาชิกในครอบครัว 

3.63 0.48 มากที่สดุ 3.90 0.30 มากที่สดุ -2.283 .030* 

3. ฉันชอบท ากิจกรรมการ
ใช้เวลาว่างกับเพื่อน ๆ และ
ครอบครัว 

3.00 0.63 มาก 3.93 0.25 มากที่สดุ -7.992 .000* 

4. เมื่อมีปัญหา ฉนัสามารถ
ขอความช่วยเหลอืจากผู้อื่น
ได้ 

2.77 0.62 มาก 3.77 0.42 มากที่สดุ -7.374 .000* 

5. ฉัน และ เพื่ อ น  ๆ  ต่ า ง
ช่ วย เหลือซึ่ งกัน และกัน 
ในขณะที่ท ากิจกรรมการใช้
เวลาว่าง 

2.50 0.72 น้อย 4.00 0.00 มากที่สดุ -11.238 .000* 

6. ฉันปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้
ง่าย 

2.87 0.67 มาก 3.87 0.34 มากที่สดุ -7.883 .000* 

7. ฉันสามารถแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกบัผู้อื่นได้เป็น
อย่างดี  และรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

2.70 0.78 มาก 3.93 0.25 มากที่สดุ -8.266 .000* 

8. ฉันเป็นส่วนหนึ่งในการ
เข้าร่วมกิจกรรม 

2.93 0.81 มาก 3.97 0.18 มากที่สดุ -6.656 .000* 
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ตาราง 39 (ตอ่) 
 

คุณภาพชีวิต 
ก่อนการเข้าร่วม หลังการเข้าร่วม 

t sig 
x̄ S.D. ความหมาย x̄ S.D. ความหมาย 

ด้านอารมณ์ 
9. ฉนัมีความสขุและ
เพลดิเพลนิกบักิจกรรมการ
ใช้เวลาว่าง 

3.05 
3.10 

0.77 
0.83 

มาก 
มาก 

3.92 
3.93 

0.26 
0.25 

มากที่สุด 
มากที่สดุ 

-10.776 
-5.000 

.000* 

.000* 

10. ฉนัชอบตวัตนของฉนั 3.53 0.62 มากที่สดุ 3.90 0.30 มากที่สดุ -3.003 .005* 
11. ฉนัรู้สกึพงึพอใจในชีวิต 3.50 0.67 มาก 3.97 0.18 มากที่สดุ -3.500 .002* 
12. ฉันรู้สกึพึงพอใจกบัการ
ที่ตัวเองท าประโยชน์ให้แก่
ผู้อื่น 

3.30 0.64 มาก 3.93 0.25 มากที่สดุ -4.535 .000* 

13. ฉันสามารถควบคุม
อา รม ณ์ ในสถาน การณ์ 
ต่าง ๆ ได้ 

2.47 0.67 น้อย 3.80 0.40 มากที่สดุ -8.260 .000* 

14. ฉันมี สมาธิจดจ่อกับ
กิจกรรมการใช้เวลาว่าง 

2.60 0.92 มาก 3.90 0.30 มากที่สดุ -6.966 .000* 

15. กิจกรรมการใช้เวลาว่าง
ท าให้ฉนัมัน่ใจในตนเอง 

2.93 0.63 มาก 3.83 0.37 มากที่สดุ -6.924 .000* 

16. กิจกรรมการใช้เวลาว่าง
ท า ใ ห้ ฉั น ผ่ อ น ค ล า ย
ความเครียดวิตกกงัวล 

3.07 0.68 มาก 3.93 0.25 มากที่สดุ -6.500 .000* 

17. กิจกรรมการใช้เวลาว่าง
ท า ใ ห้ ฉั น เ กิ ด ค วา ม คิ ด
สร้างสรรค์ 

3.03 0.71 มาก 3.93 0.25 มากที่สดุ -6.139 .000* 

18. ฉั น รู้ สึ ก ต่ื น เ ต้ น ใ น
กิจกรรมการใช้เวลาว่างที่
เข้าร่วม 

3.23 0.62 มาก 4.00 0.00 มากที่สดุ -6.707 .000* 

19. ฉันมีความสนใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมการใช้เวลา
ว่าง 

3.17 0.69 มาก 3.97 0.18 มากที่สดุ -5.757 .000* 
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ตาราง 39 (ตอ่) 
 

คุณภาพชีวิต 
ก่อนการเข้าร่วม หลังการเข้าร่วม 

t sig 
x̄ S.D. ความหมาย x̄ S.D. ความหมาย 

20. กิจกรรมการใช้เวลาว่าง
ท าให้ฉนักล้าแสดงออก 

2.70 0.74 มาก 3.93 0.25 มากที่สดุ -8.729 .000* 

21. ฉัน รู้สึกมีอิสระในการ
เลื อกท า กิจกรรมการใช้
เวลาว่างที่ฉนัชอบ 

2.97 0.66 มาก 4.00 0.00 มากที่สดุ -8.464 .000* 

ด้านร่างกาย 
22. ฉนัออกก าลงักายอย่าง
สม ่าเสมอ 

2.78 
2.43 

0.70 
0.76 

มาก 
น้อย 

3.91 
3.73 

0.29 
0.44 

มากที่สุด 
มากที่สดุ 

-16.027 
-10.846 

.000* 

.000* 

23. ฉันดูแลรักษาสุขภาพ
เป็นอย่างดี 

2.67 0.60 มาก 3.93 0.25 มากที่สดุ -10.846 .000* 

24. ฉัน รู้สึกสดชื่น เมื่อ ต่ืน
นอนทกุเช้า 

2.80 0.70 มาก 3.93 0.25 มากที่สดุ -8.500 .000* 

25. ฉันสามารถท ากิจกรรม
ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนัได้ 

3.03 0.60 มาก 3.97 0.18 มากที่สดุ -7.992 .000* 

26. กิจกรรมการใช้เวลาว่าง
ท าให้ฉนัมีร่างกายแข็งแรง 

2.97 0.66 มาก 3.97 0.18 มากที่สดุ -7.374 .000* 

ด้านวัตถ ุ
27. ฉนัมีเคร่ืองนุ่งห่มที่
เพียงพอต่อความต้องการ 

3.17 
3.27 

0.65 
0.63 

มาก 
มาก 

3.96 
3.97 

0.19 
0.18 

มากที่สุด 
มากที่สดุ 

-26.142 
-5.887 

.000* 

.000* 

28. ฉันมีความรู้สึกมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิต 

3.07 0.68 มาก 3.93 0.25 มากที่สดุ -6.500 .000* 

29. ฉันพอใจสภาพบ้านที่
อยู่อาศยัในปัจจบุนั 

3.23 0.67 มาก 3.97 0.18 มากที่สดุ -5.430 .000* 

30. ฉันนอนหลับพักผ่อน
อย่างเพียงพอ 

3.20 0.70 มาก 3.93 0.25 มากที่สดุ -5.430 .000* 
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ตาราง 39 (ตอ่) 
 

คุณภาพชีวิต 
ก่อนการเข้าร่วม หลังการเข้าร่วม 

t sig 
x̄ S.D. ความหมาย x̄ S.D. ความหมาย 

31. ฉันรับประทานอาหาร
แ ล ะ ด่ื ม เค ร่ื อ ง ด่ื ม ที่ มี
ประโยชน์ต่อสขุภาพ 

3.07 0.57 มาก 4.00 0.00 มากที่สดุ -8.764 .000* 

32. ฉั น พึ ง พ อ ใ จ กั บ
สภาพแวดล้อมในชุมชนที่
พกัอาศยั 

3.17 0.69 มาก 3.97 0.18 มากที่สดุ -6.595 .000* 

33. สภาพแวดล้อมที่ฉันอยู่
ช่ ว ย ใ ห้ ฉั น ส าม ารถท า
กิจกรรมการใช้เวลาว่างได้ 

3.17 0.58 มาก 3.97 0.18 มากที่สดุ -7.180 .000* 

รวม 2.99 0.29 มาก 3.92 0.06 มากที่สุด -17.204 .000* 

* P < .05 
 

จากตาราง 39 พบว่า  คุณ ภาพ ชี วิตภาพรวมของกลุ่มตัวอย่ างของโรงเรียน 
ประสงค์วิทยานสุรณ์ก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือสง่เสริมคณุภาพชีวิต
ของนกัเรียนในระดบัประถมศกึษาตอนปลายอยู่ในระดบัมาก (x̄ = 2.99) และเมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่าอยู่ในระดับมากและระดับน้อย  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าระดับคุณภาพชีวิตของ 
กลุ่มขยายผลอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านวตัถุ (x̄ = 3.17) ด้านอารมณ์ (x̄ = 3.05) ด้านสังคม  
(x̄ = 2.87) และด้านร่างกาย (x̄ = 2.78)  และคุณภาพชีวิตภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรม
การศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริมคณุภาพชีวิตของนักเรียนในระดบัประถมศึกษาตอนปลาย  
อยู่ ในระดับมากท่ีสุด  (x̄ = 3.92) เมื่ อพิจารณารายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างของโรงเรียน 
ประสงค์วิทยานุสรณ์มีระดับคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า  
ระดับคุณภาพชีวิตทุกด้านอยู่ ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่  ด้านวัตถุ ( x̄ = 3.96) ด้านอารมณ์  
(x̄ = 3.92) ด้านร่างกาย (x̄ = 3.91) และด้านสงัคม (x̄ = 3.88) และภายหลงัการเข้าร่วมโปรแกรม
การศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริมคณุภาพชีวิตของนักเรียนในระดบัประถมศึกษาตอนปลาย
แตกตา่งอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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การขยายผลโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย จ านวน 5 โรงเรียน 

นกัเรียนในระดบัประถมศึกษาตอนปลาย ทัง้ 5 โรงเรียนท่ีเข้าร่วมโปรแกรม
การศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริมคณุภาพชีวิตของนักเรียนในระดบัประถมศึกษาตอนปลาย 
จ านวน 16 กิจกรรม เป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่า นักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
มีการเปลี่ยนแปลงระดบัคณุภาพชีวิตโดยรวมดีขึน้กว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ท่ีระดบั .05 จากข้อมลูดงักลา่วพบวา่ คูม่ือโปรแกรมการศกึษาการใช้เวลาวา่งเพ่ือสง่เสริมคณุภาพ
ชีวิตของนักเรียนในระดบัประถมศึกษาตอนปลายนี ้มีประสิทธิภาพท่ีสามารถส่งเสริมให้นกัเรียน 
ในระดบัประถมศกึษาตอนปลายมีระดบัคณุภาพชีวีต ทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ 1) คณุภาพชีวิตด้านสงัคม 
2) คณุภาพชีวิตด้านอารมณ์ 3) คณุภาพชีวิตด้านร่างกาย และ 4) คณุภาพชีวิตด้านวตัถุ ท่ีดีขึน้
ภายหลงัการเข้าร่วมโปรแกรมการศกึษาการใช้เวลาวา่ง แสดงให้เห็นว่าผู้ วิจัยสามารถตอบสนอง
ความต้องการเก่ียวกับโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างท่ีเป็นการช่วยเติมเต็มความต้องการ  
ของนกัเรียนในระดบัประถมศกึษาตอนปลายได้อีกด้วย 

จากผลสรุปการประเมินโปรแกรมโดยวิธีการสงัเกตและการสอบถาม พบว่า 
ในบางกิจกรรมมีความซับซ้อน รวมถึงต้องใช้เวลาในการท าความเข้าใจกับรูปแบบของกิจกรรม
เป็ น ระยะ เวลาน าน  ดั งนั ้น  ผู้ น าจึ งค วรป รับ และลดความซับ ซ้อนของ กิ จก รรมลง  
เพ่ื อให้ ง่ายต่อความเข้าใจ  และให้ โอกาสนัก เรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย  
ได้แสดงความคิดเห็นและมีสว่นร่วมในกิจกรรมมากขึน้ 

ข้อสรุปท่ีได้จากการอภิปรายกลุ่ม (Focus Group) 
จากการอภิปรายกลุ่มกับผู้น าโปรแกรม รวมทัง้ผู้ เชี่ยวชาญด้านนันทนาการ 

มีข้อเสนอแนะดังนี  ้
กิจกรรมท่ี 1 เวลาว่างของฉัน 
เป็นกิจกรรมท่ีท าให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมได้รู้จกัความหมายของการใช้เวลาวา่ง

และรู้จกัประเภทของกิจกรรมการใช้เวลาวา่งท่ีหลากหลายมากขึน้ นอกจากการเลน่เกม 
ผู้น าโปรแกรมควรท าฉลากประเภทของกิจกรรมการใช้เวลาวา่งท่ีแตกตา่งกัน

ให้แตล่ะกลุม่ออกมาแสดงท่าทางประกอบหน้าชัน้เรียน เพ่ือไมใ่ห้แสดงท่าทางซ า้ประเภทกนั 
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กิจกรรมท่ี 2 ฉันคือใคร 
เป็นกิจกรรมท่ีท าให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมได้รู้จักความสัมพันธ์ของกิจกรรม  

การใช้เวลาวา่งกบัการพฒันาคณุภาพชีวิต ทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสงัคม ด้านอารมณ์ ด้านร่างกาย
และด้านวตัถุ ท าให้เห็นคณุคา่ของกิจกรรมการใช้เวลาวา่งมากขึน้ นอกเหนือจากความสนกุสนาน
จากการเข้าร่วมกิจกรรมเพียงอย่างเดียว 

กิจกรรมท่ี 3 การต่อค า 
ผู้น าโปรแกรมควรมีการเพ่ิมการอธิบายและยกตวัอย่างในการท ากิจกรรม 

และท าความเข้าใจกบัผู้ เข้าร่วมกิจกรรมก่อนเร่ิมท ากิจกรรม 
กิจกรรมท่ี 4 ค้นหาตัวตน 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมชอบกิจกรรมวาดภาพและระบายสีมาก และท าให้ได้รู้จัก

ตนเองมากขึน้ 
ผู้ น า โป รแก รมค วร เปิ ด เพ ล ง เบ า  ๆ  ใน ระห ว่า งก ารท า กิ จ ก รรม  

เพ่ือสร้างบรรยากาศให้เกิดความผอ่นคลายมากขึน้ 
กิจกรรมท่ี 5 ฉันเป็นคนพเิศษ 
เป็นกิจกรรมท่ีใช้เวลาค่อนข้างมากในการตามหาลกัษณะของบุคคลตามท่ี

ระบุในเกมบิงโกจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม แต่เป็นกิจกรรมท่ีท าให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความท้าทาย
ในการตามหาให้ครบ และท าให้รู้จกัตนเองและผู้เข้าร่วมกิจกรรมอ่ืนมากขึน้ 

กิจกรรมท่ี 6 รู้จักฉัน รู้จักเธอ 
กิจกรรมห่วงมหาสนุกเป็นกิจกรรมท่ีสนุกสนาน ผู้น าโปรแกรมควรเพ่ิม 

ความตื่นเต้น ท้าทาย โดยก าหนดให้ห่วงหนึ่งเป็นแมว และไล่จบัอีกห่วงท่ีเป็นหน ูเพ่ือให้ผู้ เข้าร่วม
กิจกรรมลอดห่วงได้เร็วขึน้ 

ผู้น าโปรแกรมควรส ารองอปุกรณ์ในการท ากิจกรรม หรือหาวสัดอุปุกรณ์อ่ืน
มาใช้ทดแทน เช่น เชือกฟาง มาผกูเป็นห่วงใหญ่แทนฮลูาฮปู 

กิจกรรมท่ี 7 หนีระเบิด 
ผู้น าโปรแกรมควรอธิบายกิจกรรมให้ชัดเจน และสาธิตวิธีการให้ผู้ เข้าร่วม

กิจกรรมเข้าใจและได้ทดลองเลน่ก่อนในรอบแรก 
กิจกรรมท่ี 8 ทายให้ถูก 
เป็นกิจกรรมท่ีใช้เวลาคอ่นข้างมากส าหรับผู้ เข้าร่วมกิจกรรมในการช่วยกนัคิด

และตัดสิน ใจ  ดังนั น้ ผู้ น าโป รแกรมควรก าหนด เวลา ในการท ากิจกรรมแต่ละหั ว ข้อ  
และให้กลุม่ท่ีท าเสร็จแตล่ะหวัข้อยกมือให้สญัญาณกบัผู้น าโปรแกรม 
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กิจกรรมท่ี 9 ไข่ในหนิ 
เป็นกิจกรรมท่ีผู้ เข้าร่วมกิจกรรมชอบมาก เกิดความสามคัคีในการท ากิจกรรม

ร่วมกัน สร้างสรรค์ผลงาน เกิดความท้าทาย ตื่นเต้น สนุกสนานในการทดสอบผลงานกลุ่มของ
ตนเอง 

กิจกรรมท่ี 10 สูงเสียดฟ้า 
ผู้น าโปรแกรมควรจะต้องตรวจสอบสภาพสถานท่ีจดักิจกรรม อาจจะต้องปิด

พดัลมเพ่ือไมใ่ห้กระดาษปลิว 
กิจกรรมท่ี 11 ต่อจิก๊ซอว์ 
ผู้น าโปรแกรมควรอธิบายและสาธิตการท ากิจกรรมให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม

เข้าใจมากขึน้ในกิจกรรมแมเ่หลก็ดงึดดู 
กิจกรรมต่อจ๊ิกซอว์ ผู้น าโปรแกรมควรให้ตัวแทนผู้ เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มท่ี

ต่อจ๊ิกซอว์เสร็จเป็นกลุ่มแรก น าเสนอวิธีการของกลุ่มตนเอง และเพ่ิมรอบแข่งขันอีก 1-2 รอบ  
โดยสลบัภาพจ๊ิกซอว์กบักลุม่อ่ืนเพ่ือให้เกิดความท้าทาย 

กิจกรรมท่ี 12 ใบเดียวในโลก 
กิ จ ก ร รม สัญ ญ าณ มื อ  เ ป็ น กิ จ ก ร รม ท่ี ต้ อ ง ใ ช้ พื ้น ท่ี ใน ก า ร ว่ิ ง  

ดงันัน้ผู้น าโปรแกรมควรก าหนดพืน้ท่ีและก าหนดด้านว่ิงเพ่ือป้องกนัไมใ่ห้แตล่ะกลุม่ว่ิงชนกนั 
กิจกรรมใบเดียวในโลก เป็นกิจกรรมท่ีผู้ เข้าร่วมกิจกรรมช่ืนชอบมาก  

แต่เป็นกิจกรรมท่ีใช้เวลามากในการออกแบบสร้างสรรค์ผลงาน ดังนัน้ควรมีแบบการ์ตูนและ
แนะน าให้วาดภาพาขนาดใหญ่เพ่ือง่ายตอ่การระบายสีให้สวยงาม 

กิจกรรมท่ี 13 คุยคุ้ยข่าว 
วัสดุอุป กรณ์ ใน กิจกรรมคุยคุ้ ยข่าว อาจจะใช้ โบ ว์ชัว ร์สิ น ค้ าตาม

ห้างสรรพสินค้าแทนหนงัสือพิมพ์ได้ เพ่ือความหลากหลายในการค้นหาและต้องเป็นฉบบัเดียวกัน
ทัง้หมด 

กิจกรรมท่ี 14 เจ้าหญิงในฝัน 
ผู้น าโปรแกรมควรตรวจสอบวสัดอุปุกรณ์ให้มีความพร้อมใช้งาน และควรมี

อปุกรณ์ส ารองไว้ในกรณีท่ีเชือกหลดุจากปากกาเมจิก และความยาวของเชือกท่ีผกูติดกับปากกา
เมจิกไมค่วรจะยาวหรือสัน้เกินไป 
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กิจกรรมท่ี 15 ดอกไม้ให้คุณ 
เป็นกิจกรรมท่ีท้าทายความสามารถของผู้ เข้าร่วมกิจกรรมในการจัดดอกไม้ 

ซึ่งบางคนอาจจะไม่เคยท ามาก่อน และผู้น าโปรแกรมควรจัดประกวดผลงาน และให้แต่ละกลุ่ม  
น าแจกันดอกไม้ท่ีจัดไปจัดวางท่ีห้องต่าง ๆ ในโรงเรียน เช่น ห้องพักครู ห้องสมุด ห้องพยาบาล  
เป็นต้น เพ่ือให้เกิดความภาคภมูิใจจาการท ากิจกรรม 

กิจกรรมท่ี 16 เฮฮาปาร์ตี ้
ผู้น าโปรแกรมควรส ารวจผู้เข้าร่วมกิจกรรมก่อนว่ามีใครทานไส้กรอกหมหูรือ

ไส้กรอกไก่ไมไ่ด้ เพ่ือจดัแยกกลุม่ 
ผู้น าโปรแกรมควรเตรียมอปุกรณ์เคร่ืองเสียงและเพลงท่ีหลากหลาย 

ส่วนท่ี 3 ผลการหาคุณภาพของคู่มือการใช้โปรแกรมการศึกษาการใช้ 
เวลาว่างเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวติของนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
 
ตาราง 40 ตารางผลการหาคณุภาพของคูม่ือการใช้โปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาวา่งเพ่ือสง่เสริม
คณุภาพชีวิตของนกัเรียนในระดบัประถมศกึษาตอนปลาย จากผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน 
 

ล าดับท่ี รายการประเมิน 
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

x̄ 
1 2 3 4 5 

 
1. 

ด้านรูปแบบ 
ตวัอกัษรอา่นง่ายชดัเจน 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3.00 

2. ภาษาท่ีใช้อา่นเข้าใจง่าย 3 3 3 3 3 3.00 
3. รูปแบบการน าเสนอเป็นเร่ือง ๆ ชดัเจน 3 3 3 3 3 3.00 
 

4. 
ด้านเนือ้หา 
ก าหนดวตัถปุระสงคช์ดัเจน 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3.00 

5. ระบขุอบขา่ยเนือ้หาครอบคลมุตาม
วตัถปุระสงค ์

3 3 3 3 3 3.00 

6. มีรายละเอียดตรงกบัเร่ืองท่ีศกึษา 3 3 3 3 3 3.00 
7. น าข้อมลูรายละเอียดในคูม่ือไป

ประยกุตใ์ช้ได้ 

2 3 3 3 3 2.80 
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ตาราง 40 (ตอ่) 
 

ล าดับท่ี รายการประเมิน 
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

x̄ 
1 2 3 4 5 

 
8. 

ด้านการน าไปใช้ 
ระบขุัน้ตอนวิธีปฏิบตัชิดัเจน 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3.00 

9. ศกึษาคูม่ือแล้วสามารถปฏิบตัิตามได้ 3 3 3 3 3 3.00 
10. สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปเป็น

แนวทางในการสง่เสริมการพฒันา
คณุภาพชีวิตของนกัเรียนในระดบั
ประถมศกึษาตอนปลาย 

3 3 3 3 3 3.00 

รวม 2.98 

 
หมายเหตุ ระดบั 3 หมายถึง เหมาะสมมาก 

   ระดบั 2 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
   ระดบั 1 หมายถึง เหมาะสมน้อย  

 
จากตาราง 40 พบว่า  ภาพรวมของคุณภาพคู่มื อการใช้ โปรแกรมการศึกษา 

การใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริมคณุภาพชีวิตของนักเรียนในระดบัประถมศกึษาตอนปลายในภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก (x̄ = 2.98) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า คู่มือโปรแกรมการศึกษา 
การใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนัก เรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
มีความเหมาะสมอยู่ ในระดับมากเป็นส่วนใหญ่  คู่มือโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่าง  
เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย มีความเหมาะสม  
สามารถน าไปใช้ส าหรับนกัเรียนในระดบัประถมศกึษาตอนปลายได้เป็นอย่างดี 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

ในการวิจัยเร่ืองการพัฒนาโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาวา่งเพ่ือส่งเสริมคณุภาพชีวิต
ของนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย ผู้ วิจัยได้ท าการประเมินประสิทธิภาพของ  
โปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่าง โดยการประเมินผลการวิจัย จาก ผู้ เช่ียวชาญและผู้ เข้าร่วม
โปรแกรมการศึกษาการใช้ เวลาว่าง เพ่ือวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของโปรแกรมการศึกษา 
การใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย  
หลงัจากได้ผลการด าเนินงานแล้ว สามารถสรุปผลการด าเนินงานโดยแบ่งหัวข้อในการสรุปผล  
ได้ดงัตอ่ไปนี ้

1. สรุปผลการวิจัย 
2. อภิปรายผลการวิจัย 
3. ข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผลการวจิัย 

ในการพัฒนาโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริมคณุภาพชีวิตของนักเรียน  
ในระดบัประถมศกึษาตอนปลาย ผู้ วิจยัสามารถสรุปผลข้อมลูออกเป็น 2 ตอน ดงัตอ่ไปนี ้

ตอนท่ี 1 การพัฒนาโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย 

1. ผลการประเมินความต้องการกิจกรรมการใช้เวลาว ่างและคณุภาพชีวิต  
ของนักเรียนในระดบัประถมศึกษาตอนปลาย 

ในการส ารวจความต้องการกิจกรรมการใช้เวลาว่างของนักเรียนในระดับ
ประถมศึกษาตอนปลาย  จ านวน 400 คน กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย 
จ านวน 200 คน คิด เป็น ร้อยละ 50 และเพศหญิง จ านวน 200 คน คิด เป็น ร้อยละ 50  
ซึ่งเป็นนักเรียนท่ีก าลังศึกษาในระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 
32.25 ก าล ังศึกษาในระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 34.75 
และก าล ังศึกษาในระด ับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 33.00 
ตามล าดับ 
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ก ลุ ่ม ต ัว อ ย ่า ง ม ีค ว าม ต้อ ง ก า รก ิจ ก ร ร ม ก า ร ใ ช้ เ ว ล า ว ่า ง โด ย ร วม  

อยู่ใน ระด ับมาก ( x̄  = 2.61) เมื ่อพิจารณารายด้าน พบว่า  กิจกรรมการใช้เวลาว ่าง ท่ี  
กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจมาก ได้แก่ ประเภทดนตรี ( x̄  = 2.68) ด้านงานอดิเรก (x̄  = 2.66) 
ด้านเกมและกีฬา ( x̄  = 2.65) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กิจกรรมการใช้เวลาว่างท่ี  
กลุ่มต ัวอย่างม ีความสนใจมาก  ได้แก่ เล ่นดนตรี  ( x̄  = 2.96) ฟัง เพลง (x̄ = 2.84) 
แบดมินตัน (x̄  = 2.83) อ่านหนังสือ (x̄  = 2.70) และท าอาหาร (x̄  = 2.69) ตามล าดับ 

 
ตาราง 41 ความต้องการกิจกรรมการใช้เวลาวา่งของนกัเรียนในระดบัประถมศกึษาตอนปลายของ
โรงเรียนเอกชนในสงักัดส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎร์ธานี จ านวน 400 คน 
เรียงตามล าดบัมากท่ีสดุ 3 อนัดบั ในแตล่ะประเภทของกิจกรรม 

 
ประเภทกิจกรรม ล าดับ กิจกรรม x̄ S.D. ล าดับความต้องการภาพรวม 
เกมและกีฬา 
(x̄ = 2.65) 

 

1 
2 
3 

แบดมินตนั 
ปิงปอง 
แชร์บอล 

2.83 
2.67 
2.66 

0.95 
0.99 
1.03 

    3 *** 
6 
7 

งานอดิเรก 
(x̄ = 2.66) 

 

1 
2 
3 

ฟังเพลง 
อ่านหนงัสอื 
ท าอาหาร 

2.84 
2.70 
2.69 

0.83 
0.83 
0.98 

   2 ** 
4 
5 

ดนตรี 
(x̄ = 2.68) 

 

1 
2 
3 

เลน่ดนตรี 
กิจกรรมเข้าจงัหวะ 

ร้องเพลง 

2.96 
2.67 
2.55 

0.81 
1.06 
1.06 

  1 * 
6 

10 
ศิลปหตัถกรรม 

(x̄ = 2.45) 
 

1 
2 
3 

งานฝีมือ 
วาดภาพ 
งานปัน้ 

2.63 
2.57 
2.44 

0.96 
1.01 
1.07 

8 
9 

11 

* ความต้องการมากท่ีสดุ   ** ความต้องการมากเป็นอนัดบั 2   *** ความต้องการมากเป็นอนัดบั 3 
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ตาราง 42 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนในระดับ
ประถมศกึษาตอนปลาย 
 

คุณภาพชวีติ x̄ S.D. ความหมาย 

ด้านสงัคม 
ด้านอารมณ์ 
ด้านร่างกาย 
ด้านวตัถ ุ

3.16 
3.24 
3.13 
3.28 

0.74 
0.74 
0.81 
0.75 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 3.21 0.75 มาก 

 
กลุ่มต ัวอย่างมีระด ับค ุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในระด ับมาก ( x̄  = 3.21)  

เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
ดังนี ้ด้านวัตถุ (x̄  = 3.28) ด้านอารมณ์ (x̄  = 3.24) ด้านสังคม (x̄=3.16) และด้านร่างกาย 
(x̄=3.13) ตามล าด ับ  เมื ่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ค ุณภาพชีวิตของกลุ่มต ัวอย่าง  
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ ฉันพอใจสภาพบ้านท่ีอยู่อาศัยในปัจจุบัน ( x̄  = 3.44) 
ฉัน รู้สึกตื ่นเต้นในกิจกรรมการใช้เวลาว่างที่เข้าร่วม ( x̄  = 3.42) และฉันมีความสุขและ
เพลิดเพลินกับกิจกรรมการใช้เวลาว่าง (x̄  = 3.42) ตามล าดับ 

2. ผลการพัฒนาโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพื่อส่งเสริมคณุภาพชีวิต  
ของนักเรียนในระดบัประถมศึกษาตอนปลาย ด้วยการหาค่า Face Validity จากผู้ทรงคณุวฒุิ  
5 ท่าน พบว่า ชื่อหัวข้อ เนือ้หา ว ัตถ ุประสงค์ การจัดกิจกรรม และ KPI ของ 16 กิจกรรม  
มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ีความเหมาะสมทุกรายการ 

ตอนท่ี 2 ผลการใช้โปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย  

ผู้ วิจัยแบ่งผลการวิจัยออกเป็น 2 ส่วน ดงันี ้
ส่วนที่ 1 ผลจากการทดลองโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว ่างเพื่อส่งเสริม

คณุภาพชีวิตของนักเรียนในระดบัประถมศึกษาตอนปลาย  
น าคะแนนท่ีได้จากแบบวัดคุณภาพชีวิตของนักเรียนในระดับประถมศึกษา

ตอนปลาย โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ส ุราษฎร์ธานี มาเรียงล าด ับจากคะแนนต ่าส ุด  
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จนถึงสูงขึน้ จากนัน้แบ่งคะแนนที่มากกว่าค่าเฉลี่ย จ านวน 30 คน และคะแนนที่น้อยกว่า
ค ่า เฉลี ่ย  จ าน วน  30 คน  มาสุ ่ม แบบ จ ับคู ่ (match-paired sampling) แบ ่งออก เป็น 
กลุ ่มทดลองและกลุ ่มควบค ุม  กลุ ่ม ละ 30 คน  และน าคะแนนของกลุ่มทดลองและ  
กลุ ่มค วบค ุม  มาหาค ่าความแตกต ่างด้วยแบบทดสอบที ( t-test) พบว่า  ทั ง้  2 กลุ ่ม 
ไม่มีความแตกต่างกัน 

- ค่า Pretest – Posttest ของโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา สรุาษฎร์ธานี  
- กลุ่มควบคมุและกลุ่มทดลอง 

ผู้ วิจัยก าหนดให้นักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย กลุ่มควบคุม 
จ านวน 30 คน เข้าร่วมกิจกรรมการใช้เวลาว่างที่โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา สุราษฎร์ธานี 
จัดขึน้ เป็นเวลา 8 สัปดาห์ โดยผลการเข้าร่วมกิจกรรมการใช้เวลาว่างของนักเรียนในระดับ
ประถมศึกษาตอนปลาย มีดังนี  ้

กลุ่มควบคุมส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 56.70 
และเป็น เพศหญิง จ านวน 13 คน คิด เป็น ร้อยละ 43.30 และก าล ังศ ึกษาในระด ับชัน้
ป ระถมศ ึกษ าปี ที ่  4 จ าน วน  9 คน  ค ิด เป็น ร้อยละ  30.00 ก าล ังศ ึกษ า ใน ระด ับ ชั น้
ประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน  6 คน คิดเป็น ร้อยละ 20.00 และก าล ังศ ึกษาในระด ับ ชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00  

ผลการเข้าร่วมกิจกรรมการใช้เวลาว่างของนักเรียนในระดับประถมศึกษา
ตอนปลายท่ีทางโรงเรียนจัดขึน้ พบว่า คุณภาพชีวิตโดยรวมของกลุ่มควบคุมก่อนเข้าร่วม
กิจกรรมการใช้เวลาว่าง อยู่ในระดับสูง ( x̄ = 2.57) และคุณภาพชีวิตภายหลังการเข้าร่วม
กิจกรรมการใช้เวลาว่าง อยู่ในระด ับส ูง (x̄ = 2.79) เมื ่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  
ก ลุ ่ม ค ว บ ค ุม ส ่ว น ให ญ ่ม ีค ุณ ภ าพ ช ีว ิต ก ่อ น เ ข้า ร ่ว ม ก ิจ ก ร รม ก า ร ใ ช้ เ ว ล า ว ่า ง  
อยู่ในระดับมากและน้อย และภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรมการใช้เวลาว่าง มีค ุณภาพชีวิต
แต่ละรายการอยู่ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของกลุ่มควบคุมทัง้ก่อน 
และหลังการเข้าร่วมกิจกรรมการใช้เวลาว่าง พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
ท่ีระดับ .05  

ผู้ วิจัยได้ท าการทดลองใช้โปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริม
ค ุณภาพชีวิตของน ัก เรียนในระด ับประถมศึกษาตอนปลาย จ านวน  30 คน  ม ีเกณ ฑ์ 
ในการคัดเลือก คือ สามารถเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย เป็นเวลา 8 สัปดาห์ โดยผลการทดลอง 
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ใช้ โปรแกรมการศ ึกษาการใช้ เวลาว่างเพื่อส ่งเสริมค ุณภาพชีวิตของน ักเรียนในระด ับ
ประถมศึกษาตอนปลาย (Research) มีดังนี  ้

กลุ่มทดลองส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 
และเป็น เพศชาย  จ านวน 12 คน  ค ิด เป็น ร้อยละ 40.00 และก าล ังศ ึกษาในระด ับชั น้
ป ระถมศ ึกษ าปี ที ่  4 จ าน วน  10 คน  ค ิด เป็น ร้อยละ  33.33 ก าล ังศ ึกษาใน ระด ับ ชั น้
ประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 11 คน คิดเป็น ร้อยละ 36.67 และก าล ังศ ึกษาในระด ับชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 

ผลการเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย พบว่า คุณภาพชีวิตภาพรวมของกลุ่มทดลอง
ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการศ ึกษาการใช้เวลาว่างเพื่อส่งเสริมค ุณภาพชีวิตของนักเ รียน  
ในระดับประถมศึกษาตอนปลาย อยู่ในระด ับส ูง ( x̄ = 2.55) และคุณภาพชีวิตภายหลัง 
การเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนในระดบั
ประถมศ ึกษาตอนปลาย  8 ส ัปดาห์ อยู ่ใน ระด ับส ูงมาก  ( x̄ = 3.96) เมื ่อพิจ ารณ า 
เป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มทดลองส่วนใหญ่มีค ุณภาพชีวิตก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษา  
การใช้เวลาว่างเพื่อส่งเสริมค ุณภาพชีวิตของนักเรียนในระด ับประถมศึกษาตอนปลาย  
อยู่ในระดับมาก และภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย มีค ุณภาพชีวิตแต่ละรายการ  
อยู ่ใ น ระด ับ ม าก ที ่ส ุด  ผล การ เป รียบ เท ียบค ุณ ภาพช ีว ิต ของก ลุ ่ม ท ดลองทั ง้ ก ่อ น 
และหล ังการเข้า ร่วมโปรแกรมการศ ึกษาการใช้ เวลาว ่าง เพื ่อส ่ง เสริมค ุณภาพชีว ิต  
ของนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
ที่ระด ับ .05 และเมื ่อพิจารณารายด้านพบว่า ภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษา  
การใช้เวลาว่างเพื่อส่งเสริมค ุณภาพชีวิตของนักเรียนในระด ับประถมศึกษาตอนปลาย 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ทุกด้าน  
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ตาราง 43 เปรียบเทียบความแตกตา่งก่อนและหลงัการเข้าร่วมโปรแกรมการศกึษาการใช้เวลาวา่ง
เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย ของกลุ่มทดลองและ  
กลุม่ควบคมุ 

 
ส่วนท่ี 2 ผลการขยายโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริมคณุภาพชีวิต

ของนักเรียนในระดบัประถมศึกษาตอนปลาย (Development Program) 
ผู้ วิจ ัยได้ ไปท าการขยายผลการใช้ โปรแกรมการศ ึกษาการใช้ เวลาว่าง  

เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย 5 โรงเรียน ได้แก่ 
โร ง เรีย น อน ุบ าลบ้ าน ค ุณ หน ู โ ร ง เรีย น อน ุบ าล ว ริศ ส า  โ รง เ รีย น อน ุบ าล ช น ะพ ร  
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย และโรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์  

- ค่า Pretest – Posttest ทัง้ 5 โรงเรียน และการอภิปรายผล (Focus Group) 
1. โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู 

การเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาวา่งเพ่ือส่งเสริมคณุภาพชีวิตของ
นักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนูโดยส่วนใหญ่  
เป็นเพศหญิง จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 และเพศชาย จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 
40.00 และก าลังศึกษาในระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00  
ก าลงัศกึษาในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33.30 และก าลงัศกึษา
ในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 26.70 
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การศึกษาผลการเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริม
คณุภาพชีวิตของนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลายโรงเรียนอนุบาลบ้านคณุหนู พบว่า 
คุณภาพชีวิตภาพรวมของกลุ่มขยายผลก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่าง  
เพ่ือสง่เสริมคณุภาพชีวิตของนักเรียนในระดบัประถมศกึษาตอนปลายอยู่ในระดบัมาก (x̄ = 2.57) 
และคณุภาพชีวิตภายหลงัการเข้าร่วมโปรแกรมการศกึษาการใช้เวลาวา่งเพ่ือสง่เสริมคณุภาพชีวิต
ของนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลายอยู่ในระดับสูงมาก ( x̄ = 3.95) และเมื่อพิจารณา 
รายด้าน พบว่า กลุ่มขยายผลมีคุณภาพชีวิตส่วนใหญ่ อยู่ ในระดับมากและระดับน้อย  
และคณุภาพชีวิตภายหลงัการเข้าร่วมโปรแกรมการศกึษาการใช้เวลาวา่งเพ่ือสง่เสริมคณุภาพชีวิต
ของนกัเรียนในระดบัประถมศกึษาตอนปลายอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (x̄ = 3.96)  

ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของกลุ่มขยายผลก่อนการเข้าร่วมและ
ภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเ พ่ือส่งเสริมคณุภาพชีวิตของนักเรียน 
ในระดับประถมศึกษาตอนปลาย พบว่า แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05  
และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า คุณภาพชีวิตของกลุ่มขยายผลหลังการเข้าร่วมโปรแกรม
การศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริมคณุภาพชีวิตของนักเรียนในระดบัประถมศึกษาตอนปลาย 
แตกตา่งอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทกุด้าน  

2. โรงเรียนอนุบาลวริศสา 
การเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต  

ของนักเรียนในระดบัประถมศกึษาตอนปลายของโรงเรียนอนุบาลวริศสา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน 19 คน คิด เป็นร้อยละ 63.30 และเพศชาย จ านวน 11 คน คิดเป็น ร้อยละ 36.70  
และก าลงัศึกษาในระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 ก าลงัศกึษา
ในระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 23.30 และก าลังศึกษาในระดับ 
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 จ านวน11 คน คิดเป็นร้อยละ 36.70 

การศึกษาผลการเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริม
คณุภาพชีวิตของนกัเรียนในระดบัประถมศึกษาตอนปลายโรงเรียนอนุบาลวริศสา พบวา่ คณุภาพ
ชีวิตภาพรวมของกลุ่มขยายผลก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลายอยู่ ในระดับมาก ( x̄ = 2.97) 
และคณุภาพชีวิตภายหลงัการเข้าร่วมโปรแกรมการศกึษาการใช้เวลาวา่งเพ่ือสง่เสริมคณุภาพชีวิต
ของนกัเรียนในระดบัประถมศกึษาตอนปลายอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (x̄ = 3.96)   
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ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของกลุ่มขยายผลก่อนการเข้าร่วมและ
ภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริมคณุภาพชีวิตของนักเรียน  
ในระดับประถมศึกษาตอนปลาย พบว่า แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติ ท่ีระดับ .05  
และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า คุณภาพชีวิตของกลุ่มขยายผลหลังการเข้าร่วมโปรแกรม
การศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริมคณุภาพชีวิตของนักเรียนในระดบัประถมศึกษาตอนปลาย  
แตกตา่งอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทกุด้าน  

3. โรงเรียนอนุบาลชนะพร 
การเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาวา่งเพ่ือส่งเสริมคณุภาพชีวิตของ

นักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนอนุบาลชนะพร  ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 53.30 และเพศหญิง จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 46.70 และ
ก าลังศึกษาในระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 36.70 ก าลังศึกษา 
ในระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 26.60 และก าลังศึกษาในระดบัชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 6 จ านวน11 คน คิดเป็นร้อยละ 36.70 

การศึกษาผลการเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลายโรงเรียนอนุบาลชนะพร พบว่า  
คณุภาพชีวิตภาพรวมของกลุ่มขยายผลก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิตของนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลายอยู่ในระดบัมาก ( x̄ = 2.96) 
และคณุภาพชีวิตภายหลงัการเข้าร่วมโปรแกรมการศกึษาการใช้เวลาวา่งเพ่ือสง่เสริมคณุภาพชีวิต
ของนกัเรียนในระดบัประถมศกึษาตอนปลาย อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (x̄ = 3.91)   

ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของกลุ่มขยายผลก่อนการเข้าร่วมและ
ภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริมคณุภาพชีวิตของนักเ รียน 
ในระดบัประถมศกึษาตอนปลายโรงเรียนอนบุาลชนะพร พบวา่ แตกตา่งอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า คุณภาพชีวิตของกลุ่มขยายผลหลังการเข้าร่วม
โปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริมคณุภาพชีวิตของนักเรียนในระดบัประถมศึกษา
ตอนปลาย แตกตา่งอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทกุด้าน  

4. โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 
การเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต  

ของนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย  เป็นเพศชาย  
จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 และเพศหญิง จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 และ
ก าลังศึกษาในระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 ก าลังศึกษา 
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ในระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 และก าลังศึกษาในระดับ 
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 

การศึกษาผลการเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย พบว่า 
คณุภาพชีวิตภาพรวมของกลุ่มขยายผลก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิตของนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลายอยู่ในระดบัมาก (x̄ = 3.05) 
และคณุภาพชีวิตหลงัการเข้าร่วมโปรแกรมการศกึษาการใช้เวลาว่างเพ่ือสง่เสริมคณุภาพชีวิตของ
นกัเรียนในระดบัประถมศกึษาตอนปลาย อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (x̄ = 3.93)    

ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของกลุ่มขยายผลก่อนการเข้าร่วมและ
ภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริมคณุภาพชีวิตของนักเรียน  
ในระดับประถมศึกษาตอนปลาย พบว่า แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05  
และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า คุณภาพชีวิตของกลุ่มขยายผลหลังการเข้าร่วมโปรแกรม
การศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริมคณุภาพชีวิตของนักเรียนในระดบัประถมศึกษาตอนปลาย 
แตกตา่งอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทกุด้าน  

5. โรงเรียนประสงค์วทิยานุสรณ์ 
การเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต  

ของนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ เป็นเพศหญิง  
จ านวน 17 คน คิด เป็นร้อยละ 56.70 และเพศชาย จ านวน 13 คน คิดเป็น ร้อยละ 43.30  
และก าลงัศึกษาในระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 43.30 ก าลงัศกึษา
ในระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.40 และก าลังศึกษาในระดับ 
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 43.30 

การศึกษาผลการเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริม
คณุภาพชีวิตของนักเรียนในระดบัประถมศึกษาตอนปลายโรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ พบว่า 
คณุภาพชีวิตภาพรวมของกลุ่มขยายผลก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิตของนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลายอยู่ในระดบัมาก ( x̄ = 2.97)  
และคณุภาพชีวิตหลงัการเข้าร่วมโปรแกรมการศกึษาการใช้เวลาว่างเพ่ือสง่เสริมคณุภาพชีวิตของ
นกัเรียนในระดบัประถมศกึษาตอนปลายอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (x̄ = 3.92)   
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ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของกลุ่มขยายผลก่อนการเข้าร่วมและ
ภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริมคณุภาพชีวิตของนักเรียน  
ในระดบัประถมศึกษาตอนปลายโรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ พบว่า แตกต่างอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า คณุภาพชีวิตของกลุ่มขยายผลหลงัการเข้า
ร่วมโปรแกรมการศกึษาการใช้เวลาวา่งเพ่ือสง่เสริมคณุภาพชีวิตของนกัเรียนในระดบัประถมศกึษา
ตอนปลาย แตกตา่งอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทกุด้าน  

 
สรุปผลรวมการขยายผลโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพื่อส่งเสริม

คุณภาพชีวติของนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย จ านวน 5 โรงเรียน  
นักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลายทัง้ 5 โรงเรียนท่ีเข้าร่วมโปรแกรม

การศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริมคณุภาพชีวิตของนักเรียนในระดบัประถมศึกษาตอนปลาย 
จ านวน 16 กิจกรรม เป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่า นักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
มีการเปลี่ยนแปลงระดบัคณุภาพชีวิตโดยรวมดีขึน้กว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ท่ีระดับ .05 จากข้อมูลดังกล่าว พบว่า คู่มือโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริม
คณุภาพชีวิตของนักเรียนในระดบัประถมศึกษาตอนปลายนีม้ีประสิทธิภาพท่ีสามารถส่งเสริม  
ให้นัก เรียนใน ระดับประถมศึกษาตอนปลายมี ระดับคุณ ภาพชี วิต  ทั ง้  4 ด้ าน  ได้แก่  
1) คุณภาพชีวิตด้านสังคม 2) คุณภาพชีวิตด้านอารมณ์ 3) คุณภาพชีวิตด้านร่างกาย และ  
4) คณุภาพชีวิตด้านวตัถท่ีุดีขึน้ภายหลงัจากการเข้าร่วมโปรแกรมการศกึษาการใช้เวลาวา่ง 
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ตาราง 44 เปรียบเทียบความแตกต่างหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิตของนักเรียนในระดบัประถมศึกษาตอนปลายในกลุ่มทดลอง (Research) 
และกลุม่ขยายผล (Development) 
 

* P < .05 
 

ข้อสรุปท่ีได้จากการอภปิรายกลุ่ม (Focus Group)  
จากการอภิปรายกลุ่มกับผู้ น าโปรแกรม รวมทัง้ผู้ เช่ียวชาญทางด้าน

นนัทนาการ มีข้อเสนอแนะดงันี ้
1. ควรมีการอธิบายกิจกรรมให้ชัดเจน ยกตัวอย่าง และสาธิตวิธีการ 

ให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจและได้ทดลองท าก่อน 
2. ควรเตรียมส ารองอุปกรณ์ในการท ากิจกรรม หรือหาวสัดอุปุกรณ์อ่ืน 

มาใช้ทดแทน 
3. ควรตรวจสอบอุปกรณ์  และสถานท่ีให้มีความเหมาะสมและ 

พร้อมส าหรับการท ากิจกรรม 
ส่วนที่ 3 การหาค่าความเหมาะสมของคู่มือโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่าง

เพ่ือส่งเสริมคณุภาพชีวิตของนักเรียนในระดบัประถมศึกษาตอนปลาย พบว่า คู่มือมีรูปแบบ 
เนือ้หา และการน าไปใช้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ีความเหมาะสมในระดบัมากทุกรายการ 
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ตาราง 45 ค่าประเมินคู่มือโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
นกัเรียนในระดบัประถมศกึษาตอนปลาย จากผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 5 ท่าน 
 

รายการประเมิน x̄ ความหมาย 

ด้านรูปแบบ 
ด้านเนือ้หา 
ด้านน าไปใช้ 

3.00 
2.95 
3.00 

เหมาะสมมาก 
เหมาะสมมาก 
เหมาะสมมาก 

รวม 2.98 เหมาะสมมาก 

 
อภปิรายผลการวจิัย 

ผลจาการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย การพัฒนาโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่าง  
เพ่ือสง่เสริมคณุภาพชีวิตของนกัเรียนในระดบัประถมศกึษาตอนปลาย ผู้ วิจยัน าเสนอการอภิปราย
ผลการวิจยัได้ดงันี ้

ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาความต้องการกิจกรรมการใช้เวลาว่าง และคุณภาพชีวิต
ของนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย 

นักเรียนในระดบัประถมศึกษาตอนปลาย มีความต้องการกิจกรรมการใช้เวลาว่าง
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เพราะนักเรียนระดบัชัน้ดงักล่าวเป็นน ักเรียนที่อยู ่ในช่วงวยัเด ็ก  
ตอนปลายที่มีอายุ 9-12 ปี เป็นระยะที่เร่ิมเข้าสู่วยัรุ่นตอนต้น ที่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ทางกาย สติปัญญา อารมณ์และสงัคม ท าให้เด็กวยันีใ้ห้ความส าคญักับการสร้างมิตรภาพ
ระหว่างบ ุคคลทัง้คนใกล้ชิดหรือคนอื่น ๆ และมีความสนใจใฝ่ รู้ แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ  
มีความคิดสร้างสรรค์ ซึ ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Lahey (2001, p. 34) และแนวคิดของ 
ส วุ ิมล  ตั ง้ส จั จพ จน ์ (2553) ที ่ก ล ่าวถ ึงพฤต ิก รรมของเด ็กป ระถมศ ึกษ าตอนปลาย  
ท่ีมีความสมัพันธ์กบัเพ่ือนฝงู การสร้างมิตรภาพ เร่ิมเรียนรู้ค่านิยม และกฎเกณฑ์ทางสงัคมจาก
กลุ่มเพ่ือน และบุคคลรอบข้าง มีพัฒนาการเพ่ิมขึน้ท าให้รู้จักตนเองและยอมรับผู้ อ่ืน กล้าเผชิญ
ความท้าทาย กล้าแสดงออก มุ่งมัน่ตัง้ใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ กีฬาและเกม ดนตรี 
ท่องเท่ียว งานอดิเรก ศิลปหัตถกรรม เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยศกัดิ์ เทียนธวชั; 
ภาณุวฒัน์ ยาวศิริ; และวิเชียร โบบทอง (2015) ท่ีได้ศึกษากิจกรรมในเวลาว่างของนักเรียนใน
จังหวดักระบี่ พบว่า นักเรียนใช้เวลาว่างหลงัเลิกเรียนในการท ากิจกรรมประเภทกีฬาและ  
การออกก าลงักาย งานอดิเรก ดนตรีและวรรณกรรมในระดบัปานกลาง และกิจกรรมท่องเท่ียว
ในระดบัสงู และสอดคล้องก ับงานวิจ ัยของ ก้องเกียรติ เชยชม (2558) ที ่ได้ศ ึกษาเร่ือง
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พฤติกรรมการออกก าลงักายของน ักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย ป.4-6 อาย ุ 10-12 ปี  
จะเน้นเร่ืองสขุภาพดีไม่มีโรค การดแูลเบือ้งต้นการออกก าลงักายและสมรรถภาพทางกาย 
เพราะการออกก าลงักายและการเล ่นกีฬาเป็นประจ าท าให้ม ีสขุภาพสมบูรณ ์แข ็งแรง  
อีกทั ง้ย ัง เป็นกิจกรรมที ่สน ุกสนาน ท้าทายความสามารถ ดงันั น้ จ ึงส ่งผลให้ เด ็กว ัย นี ้
มีความต้องการกิจกรรมการใช้เวลาว่างตามความสนใจ เพ่ือพัฒนาทักษะทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ สงัคม สติปัญญา และท าให้รู้สึกกล้าแสดงออก แสดงความเป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง
และเกิดความสนุกสนานในการเข้าร่วมกิจกรรม 

นักเรียนในระดบัประถมศึกษาตอนปลาย มีคณุภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะเด็กวยันีไ้ด้รับการเสริมสร้างต้นทุนชีวิตขัน้พืน้ฐานที่มาจากสิ่งแวดล้อม  
ซึ่งประกอบด้วย ครอบครัว และบุคคลในชุมชน ส่งผลต่อการพัฒนาคณุภาพชีวิตด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สงัคม สติปัญญา ท าให้เด็กเจริญเติบโต เตรียมความพร้อมสู่ช่วงวยัรุ่ นและ
ด ารงชีวิตอยู่ในสงัคมได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของสถาบันราชานุกูลร่วมกับแผนงานสขุภาวะ
เด็กและเยาวชน (พรรณพิมล วิปุลากร, 2553) ท่ีได้มีการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้าง
ต้นทุนชีวิตเด็กวยัเรียนในปี พ.ศ. 2553 ซึ ่งจ ังหวดัสรุาษฎร์ธานี เป็นหนึ่งในหกจังหวดัพืน้ท่ี  
น าร่อง โดยเน้นการมีส ่วนร่วมของเด ็กผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างต้นท ุนชีว ิต  
อย่างยั่งยืน นอกจากนีค้ณุภาพในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนเป็นปัจจัยที่ส าคญั 
ท่ีส่งผลต่อคณุภาพชีวิตของเด็กนักเรียนในระดบัประถมศึกษาตอนปลาย สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ปิยะ อิศรวิริยะกูล (2554) ท่ีได้ศึกษายุทธศาสตร์การบริการจัดการโรงเรียนเอกชนคณุภาพ 
ซึ่งผลการวิจ ัยพบว่า ย ุทธศาสตร์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 
เพื ่อให้ผู้ เรียนสามารถพ ัฒนาตามธรรมชาติที ่สอดคล้องก ับความถน ัดและความสนใจ  
อนัจะก่อให้เกิดความรู้ คณุธรรม ค่านิยมที่ดีงาม ทักษะและกระบวนการคิดที่สามารถน ามา
ประยุกต์ในการด ารงชีวิตในอนาคตได้อย่างมีความสขุ (สถาบันแห่งชาติเพ่ือปฏิรูปการเรียนรู้ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, มปป.) นอกจากนีบุ้คลากรในสถานศึกษา เช่น  
ครูพลศึกษาก็เป็นบุคคลส าคญัที่ท าให้นักเรียนรู้จักกิจกรรมการออกก าลงักายและเล่นกีฬา  
ได้อย่างถูกต้องและสม ่าเสมอ ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาคณุภาพชีวิตและสมรรถภาพทางกาย 
เพ่ือการมีสขุภาพที่ดีทัง้ร่างกาย อารมณ์ สงัคม สติปัญญาและมีความสขุ (กฤตยา ศรีษะผา, 
2558) 
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ตอนท่ี 2 ผลการทดลองใช้โปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพื่ อส่งเสริม
คุณภาพชีวติของนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย 

ผู้วิจัยได้พัฒนาโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริมคณุภาพชีวิตของ
นักเรียนในระดบัประถมศึกษาตอนปลาย โดยแบ่งเป็นกลุ่มควบคมุที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรม 
การศึกษาการใช้เวลาว่าง และกลุ่มทดลองที่เข้าร่วมโปรแกรมการศ ึกษาการใช้เวลาว่าง  
เป็นระยะเวลา 8 สปัดาห์ ๆ ละ 2 วนั ๆ ละ 50 นาที โดยโปรแกรมที่พ ัฒนาขึน้มุ ่งเน้นให้
ผู้ เข้าร่วมเกิดการพัฒนาคณุภาพชีวิตของตนเองโดยผ่านกิจกรรมการใช้เวลาว่าง  

จากผลการทดลองโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริมคณุภาพชีวิต
ของนักเรียนในระดบัประถมศึกษาตอนปลายของกลุ่มควบคมุโดยการเปรียบเทียบคะแนน
คณุภาพชีวิตในภาพรวมก่อนและหลงัเข้าโปรแกรมการศ ึกษาการใช้เวลาว ่าง พบว ่า   
หลงัการเข้าโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างมีระดบัคะแนนคณุภาพชีวิตอยู่ในระดบัสงูกว่า
ก่อนเข้าโปรแกรมการศ ึกษาการใช้ เวลาว ่าง ซึ ่งสอดคล้องก ับการศ ึกษาเป็น เค ร่ืองม ือ 
ในการพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ในทุกมิติ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 หมวด 1 บททั่วไป ความมุ่งหมาย และหลกัการในมาตรา 6 
กล่าวไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทัง้ร่างกาย 
จ ิตใจ  สต ิปัญญา ความ รู้ และคณุ ธรรม  ม ีจริยธรรมและวฒั นธรรมในการด ารงชีว ิต  
ส า ม า ร ถ อ ยู ่ร ่ว ม ก ับ ผู ้ อื ่น ไ ด ้อ ย ่า ง ม ีค ว า ม ส ขุ  (ก ร ะ ท ร ว ง ศ ึก ษ า ธ ิก า ร , 2552)  
ดงันั น้  กระทรวงศ ึกษาธิการ ภายใต้การด า เนินงานของ พลเอกดาวพงษ์  ร ัตนสวุรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบาย “โครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ (Moderate 
Class, More Knowledge)” ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ให้ปรับลดชั่วโมงเรียนของบางวิชาให้น้อยลง เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้ผ่อนคลายมากขึน้ ไม่เครียด
กับการเรียนในห้องเรียนจนเกินไป ได้มีเวลาว่างตามวยั และเน้นให้ผู้ เรียนลงมือปฏิบัติและ
เรียน รู้ด้วยตนเองมากขึน้  ได้ร ับการพ ัฒนาให้ม ีคณุภาพ ม ีความสขุในการเรียน รู้จาก  
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน ตามหลกั 4 H ได้แก่ 1) สมอง (Head) คือ กิจกรรมสร้างเสริม
สมรรถนะการเรียนรู้ เพิ่มพ ูนท ักษะการคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ ตดัสินใจและแก้ปัญหา  
2) จิตใจ (Heart) คือ การพ ัฒนาจิตใจด้วยกิจกรรมสร้างเสริมคณุลกัษณะและค ่านิยม  
ปลกูฝังคณุ ธรรม  จ ริยธรรม  ท าป ระโยชน ์เ พื ่อส งัคม  3) การลงมือปฏ ิบ ัต ิ (Hand) ค ือ  
กิจกรรมสร้างเสริมทักษะการท างาน การด ารงชีพ และทักษะชีวิต เพื่อค้นพบศกัยภาพของ
ตนเอง และ 4) สขุภาพ (Health) คือ การดแูลสขุภาพ สร้างเสริมสขุภาวะ สมรรถนะทางกาย 
อีกประการหนึ่ง ศรีเรือน แก้วกังวาล (2553) ได้กล่าวถึงลกัษณะพัฒนาการที่ส าคญัของเด็ก
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ในช่วงวยันีค้ือ “การเตรียมตวั” เข้าสู่วยัรุ่นและผู้ ใหญ่ท่ีสามารถรับผิดชอบตนเองในด้านต่าง ๆ 
ได้แก่ หัดท าอะไรด้วยตนเอง ได้เรียนรู้ที่เล่น เรียน และท างานกับเพ่ือนร่วมวยั สร้างมิตรภาพ
และเป็นมิตรกับผู้ อื ่น และเป็นวยัแห่งการเร่ิมเรียนในโรงเรียนอย่างจริงจ ัง ดงันัน้เด็กวยันี  ้
จ ึงได้ร ับการพ ัฒนาท ักษะทางกายภาพ ทางสงัคม  ทางศ ีลธรรมจรรยา ทางอารมณ์  
และทางความคิด สติปัญญาผ่านการศึกษาในโรงเรียน  

จากผลการทดลองโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริมคณุภาพชีวิต
ของนักเรียนในระดบัประถมศึกษาตอนปลายของกลุ่มทดลองโดยการเปรียบเทียบคะแนน
คณุภาพชีวิตในภาพรวมก่อนและหลงัเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่าง พบว่า  
หลงัการเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างมีระดบัคะแนนคณุภาพชีวิตอยู่ในระดบัสงู
กว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่าง เนื่องด้วยการจัดโปรแกรมการศึกษา 
การใช้เวลาว่างเป็นโปรแกรมที่มีลกัษณะพิเศษเฉพาะเจาะจง เป็นกระบวนการการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ ซึ่งโปรแกรมอาจแปรผนัตามเนือ้หา ความถ่ี 
ระยะเวลา รูปแบบ ผู้ เข้าร่วมและปัจจัยอื่น ๆ รวมถึงทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้  โปรแกรม
การศ ึกษาการใช้เวลาว ่างถ ูกออกแบบมาเพื ่อส ่งเสริมการบรรลวุตัถ ุประส งค์ กล ่าวค ือ  
เพ่ือพัฒนาจริยธรรมในการใช้เวลาว่าง เกิดการตระหนักรู้ตนเองในการใช้เวลาว่าง การก าหนด
ตนเองในการใช้ เวลาว ่าง  การม ีท างเล ือกในการใช้ เวลาว ่าง  การต ดัส ิน ใจ เกี ่ย วก ับ  
การใช้เวลาว่าง และการมีปฏิสมัพ ันธ์ทางสงัคมระหว่างการใช้เวลาว่าง (Dattilo, 2015a)  
ดงันัน้ ในการออกแบบโป รแกรมการศ ึกษาการใช้ เวลาว ่างจ ึงค าน ึงถ ึงการออกแบบ  
เขียนโปรแกรม การจ ัดเตรียมและการส ่งมอบโอกาสในการใช้เวลาว่าง โดยสอดแทรก  
ก ารม ีป ฏ ิส มั พ ัน ธ ์ท า งส งัค ม  รว ม ถ ึงก า รบ ร ิห า รจ ัด ก า รก ิจ ก รรม  ล าด บั ขั น้ ต อ น  
ของการจ ัดโปรแกรม และการสร้างสภาพแวดล้อมที่ด ี สามารถท าให้ผู้ เ ข้าร่วมโปรแกรม
การศึกษาการใช้เวลาว่างได้รับประสบการณ์การใช้เวลาว่างท่ีดีตามท่ีพึงประสงค์ (Rossman & 
Schlatter, 2015) และจ าเป็นต้องมีกระบวนการในการจ ัดโปรแกรมกิจกรรมเพื ่อให้ เก ิด
ประสิทธิภาพและเหมาะสม โดยใช้หลกัการ APIE (Anderson & Heyne, 2012) ประกอบด้วย 
1) การประเมิน (Assessment) คือ การประเมินผู้ เข้าร่วมกิจกรรมและประเมินด้านสิ่งแวดล้อม
เพ่ือน าข้อมลูมาวิเคราะห์และวางแผน 2) การวางแผน (Planning) คือ การน าข้อมลูที่ได้จาก
การประเมินมาสร้างแบบโปรแกรมให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ เข้าร่วมกิจกรรม และ
จ าเป็นต้องมีองค์ประกอบที่ส าคญัที่ใช้จ ัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 6 ประการ  
(Six Key Elements for Situated Activities System) ได้แก ่ การม ีปฏ ิส มัพ ันธ ์ก ับบ ุคคล 
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ที ่เข้าร่วมโปรแกรม  ( Interacting People) สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (The Physical 
Setting) วสัดอุปุกรณ์การใช้เวลาว่าง (Leisure Objects) โครงสร้าง (Structure) ความสมัพันธ์ 
( Relationship) แ ล ะ ก า ร เ ค ลื ่อ น ไ ห ว  ( Animation) (Rossman & Schlatter, 2015)   
3) การน าไปใช้  ( Implementation) คือ การน าโปรแกรมไปใช้  และ 4) การประเม ินผล 
(Evaluation) คือ การบ ันทึกผลเพื่อน าข้อมลูมาดดัแปลง ปรับปรุง โดยค านึงถึงผู้ เข้าร่วม
กิจกรรม โปรแกรม สถานที่จ ัดกิจกรรม นโยบายการบริหารงาน และบุคลากร นอกจากนี ้  
ในการออกแบบโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเป็นโปรแกรมกิจกรรมท่ีมีความหลากหลาย 
มีความสนุกสนาน น่าสนใจ น่าดึงดดูใจ เน่ืองจากเด็กในระดบัชัน้ประถมศึกษาตอนปลายเป็น
วยัที่กล้าเผชิญความท้าทาย มีความมุ่งมัน่ตัง้ใจในการเข้าร่วมกิจกรรม กล้าแสดงออก  
มีความคิดสร้างสรรค์ และการสร้างสมัพันธภาพกับบุคคลอื่น (สวุิมล ตัง้สจัจพจน์, 2553) 
ดงันั น้โปรแกรมการศ ึกษาการใช้ เวลาว ่างม ีบทบาทส าคญั ในการพ ัฒนาคณุภาพชีวิต  
เพราะการศึกษาการใช้เวลาว่างเป็นศาสตร์ความรู้พืน้ฐานและเป็นกระบวนการท่ีช่วยเสริมสร้าง
การเรียนรู้ให้กับตนเอง ครอบครัว สถานศึกษา ชุมชนและสงัคม ให้ตระหนักถึงความส าคญัและ
ประโยชน์ของการใช้เวลาว่าง เพ่ือให้เกิดพัฒนาการในด้านสงัคม อารมณ์ ร่างกายและและวตัถุ 
(ศกัด ิภทัร์ เฉล ิมพ ุฒ ิพงศ์, 2554) สอดคล้องก ับแนวค ิดของ สวุิมล ตัง้ส จัจพจน์ (2553)  
ซึ ่งได้อธิบายจุดสงูสดุในแนวคิดของการใช้เวลาว่าง คือ การมีคณุภาพชีวิตที่ดี หมายถึง  
การได้ดี (Get Well) คือ การมีสขุภาพจิตและสขุภาพกายดี การมีชีวิตที่ด ี (Live Well) คือ  
การด ารงชีวิตอย่างเป็นฝ่ายกระท า ท าให้ชีวิตมีความพึงพอใจและมีความสนุก และการอยู่ดี 
(Stay Well) คือ การช่วยธ ารงไว้ซึ ่งการรับ รู้ให้ม ีสขุภาวะที ่ด ี สอดคล้องก ับงานวิจ ัยของ  
วิพงษ์ชัย ร้องขนัแก้ว (2557) ที่ศึกษาการพัฒนาโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างส าหรับ 
เด็กในถานสงเคราะห์ พบว่า ภายหลงัการเข้าร่วมโปรแกรมฯ การมีส่วนร่วมในการใช้เวลาว่าง
ของเด็กระดบัชัน้ประถมศึกษาตอนปลาย และระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้นในสถานสงเคราะห์
สงูกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างทัง้โดยภาพรวมและรายด้าน และ
สอดคล้องก ับ งานว ิจ ัยขอ ง ก ัลพ ฤกษ์ พลศร (2559) ที ่ศ ึกษาการพ ัฒ นาโป รแกรม 
การใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริมสขุภาวะของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น พบว่า
ภายหลงัการเข้าร่วมโปรแกรม 8 สปัดาห์ กลุ่มทดลอง (นักเรียนของโรงเรียนสอนคนตาบอด
กรุงเทพฯ) มีการเปลี ่ยนแปลงสขุภาวะโดยรวมดีขึน้กว ่าก่อนการทดลอง และภายหลงั  
การขยายผลการศ ึกษาของน ักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นอีก 4 แห่ง พบว่า 
น ัก เรียนม ีการเปลี ่ยนสขุภาวะโดยรวมด ีขึ น้ กว ่าก ่อนการทดลอง ด งันั น้ จ ึง เห ็น ได้ว ่า  
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โป รแก รม การศ ึก ษ ากา ร ใช้ เ วลาว ่า งม ีบ ท บ าท ส าค ญั ที ่ท า ให้ผู ้ เข ้า ร ่วม ก ิจ ก รรม  
เกิดการพัฒนาคณุภาพชีวิต 

จากผลการทดลองโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริมคณุภาพชีวิต
ของน ักเรียนในระดบัประถมศึกษาตอนปลาย โดยการเปรียบเทียบคะแนนคณุภาพชีวิต  
ในภาพรวมหลงัเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างของกลุ่มควบคมุและกลุ่มทดลอง 
พบว่า หลงัการเข้าร่วมโปรแกรมการศ ึกษาการใช้เวลาว ่างกลุ ่ม ทดลองมีระดบัคะแนน 
คณุภาพชีวิตอยู่ในระดบัสงูกว่ากลุ่มควบคมุ เน่ืองด้วยเหตผุลดงัต่อไปนี  ้

1. การจ ัดกิจกรรมตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ ่ม เวลา รู้ ย ังไม ่มีผู้น า
กิจกรรมที ่ม ีท ักษะการเป็นผู้น ากิจกรรม   จ ึงส ่งผลท า ให้ ไม ่ม ีก ิจกรรมที ่หลากหลาย  
เน้นเฉพาะกิจกรรมท่ีถนัดเพียงด้านใดด้านหนึ่งเท่านัน้ หรือกิจกรรมที่มีความน่าสนใจง่าย  
ต่อการน าไปปฏิบัติ และประยุกต์ใช้ (นวรัตน์ รามสูต & บัลลังก์ โรหิตเสถียร์, 2559)  

2. ก า ร ส ร้ า ง แ ล ะ ห า ค ุณ ภ า พ เค รื ่อ ง ม ือ ที ่ใ ช ้ ใ น ก า ร ว ิจ ัย  ไ ด ้แ ก่  
โปรแกรมการศ ึกษาการใ ช้ เวลาว ่าง เพื ่อส ่ง เสริมค ุณภาพชีวิตของน ัก เรียนในระด ับ
ประถมศึกษาตอนปลาย ท่ีนอกเหนือจากกระบวนการจัดโปรแกรมตามหลักการ APIE แล้ว 
ยังได้มีการค านึงถึงการออกแบบพัฒนาโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่าง ให้บรรลุถึงการ
ส ่ง เส ริมค ุณภาพชีวิต ของน ัก เรียน ใน ระด ับป ระถมศ ึกษาตอนปลาย  4 ด้าน  ได้แ ก่  
1) คุณภาพชีวิต ด้านสังคม 2) ค ุณภาพชีวิต ด้านอารมณ์ 3) คุณภาพชีวิตด้านร่างกาย  
และ 4) ค ุณภาพชีวิตด้านว ัตถ ุ และได้มีการพ ัฒนาโปรแกรมโดยการเลือกกิจกรรม  
การใช้เวลาว่างตามความต้องการและความสนใจของผู้ เข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนีก้ลยุทธ์
ในการจัดการด าเนินงาน ได้มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนประยุกต์ใช้ในโปรแกรมการศึกษา  
การใช้ เวลาว ่าง  โดยพิจารณ าถ ึง  ว ัสด ุอ ุป กรณ ์ ประ เภทของกิจก รรม  สิ ่ง แวดล้อม  
กลยุทธ์ในการสอน จึงท าให้รูปแบบโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างมีล ักษณะพิเศษ  
ท่ีประกอบด้วย 1) ช่ือโปรแกรมและวัตถุประสงค์ 2) เป้าหมายของโปรแกรม 3) วัตถุประสงค์
ขอ ง โป รแก รม  4) ก ารป ระ เม ิน ป ระส ิท ธ ิภ าพ  5) ค าอ ธ ิบ าย เ นื อ้ ห า  ราย ล ะ เอ ีย ด  
และ  6) ค าอธิบ าย เ นื อ้ หา  รายละ เอ ีย ดกระบวนการห รือว ิธ ีก ารน า เสนอ อ ัน ได้แก่  
การปฐมนิเทศและการเรียนรู้กิจกรรม การน าเสนอ การอภิปราย การซักถามและการสรุป  
ซึ่งในแต่ละกระบวนการจะจัดเตรียมข้อมลูเพ่ือท าให้โปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างสร้าง
ความสน ุกสนานให้ ก ับผู้ เข้ าร่วมโปรแกรม  ส ่งผลต ่อพ ัฒนาการด้านการตระหน ัก รู้  
การเห็นค ุณค่า การแสวงหาความรู้ การจดจ าและการเพิ่มพ ูนทักษะ (Dattilo, 2015a)  
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และท้ายสุดของการจัดโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างจ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์ติดตาม
ผล โดยโปรแกรมมีความยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนวิธีการใหม่ ๆ วิธีการออกแบบแนวความคิด  
วิธีการด าเนินงาน จึงเห็นได้ว่าโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของน ักเรียนในระด ับประถมศึกษาตอนปลายมีการพัฒนาในทิศทางที่เป็นระบบและ  
มีหล ักการ จ ึงส ่งผลให้ โปรแก รมมีประสิทธิภาพในการน าไปใ ช้ก ับน ัก เรียนในระด ับ
ประถมศึกษาตอนปลาย เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตบรรลุตามเป้าหมาย  

3. ผู้น ากิจกรรมมีทักษะในการเป็นผู้น ากิจกรรมการใช้เวลาว่างท่ีเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ โดยได้มีการศึกษาเทคนิคการสอนส าหรับการศึกษาการใช้เวลาว่าง 
ตามแนวคิดของ แดทติโล (Dattilo, 2015a) ท่ีได้แนะน าเทคนิคการสอนในประเด็นท่ีส าคัญ 
ได้แก่ 1) การเตรียมแต่ละช่วงให้เหมาะสม อาทิ ก าหนดเนือ้หาของโปรแกรมและทักษะ  
ของผู้ เข้าร่วม การจัดโปรแกรมให้สอดคล้องกับผู้ เข้าร่วม รวมถึงการพิจารณาถึงเวลาและ
ความปลอดภัย 2) การจัดเตรียมสิ่งแวดล้อม อาทิ การจัดสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างบรรยากาศ  
ที่สนุกสนาน ลดความเบื่อหน่ายในการเรียนรู้และการเข้าร่วมกิจกรรม การตรวจสอบ
อุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้ล่วงหน้าก่อนการใช้งานจริง 3) การเพ่ิมความรู้แต่ละช่วงให้เกิด
ประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงการเข้าใจเนือ้หาและกระบวนการ การวางแผนตามล าดับของ
กิจกรรม การพิจารณารูปแบบการจัดกิจกรรมให้แก่ผู้ เข้าร่วม และมีช่วงเวลาการฝึกซ้อม  
ก่อนสอนหรือน ากิจกรรมจริง 4) การน าเข้าสู่บทเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการ
ที่ว ่า การเร่ิมต้นที่ดีช่วยให้ผู้ เ ข้าร่วมผ่อนคลายและสนุกก ับประสบการณ์แรกเร่ิมจาก  
การให้ ส ัญญาณผู้ เ ข้า ร่วม  ก ารจ าแนกจ ุดมุ ่งหมายแต ่ละช ่วง  การป รับ ระด ับ เส ีย ง  
ให้ได้ยินทั่วถึง การให้ความสนใจผู้ เข้าร่วม การสร้างสรรค์กลุ่มให้มีผู้น า และการรู้ต าแหน่ง
ของผู้สอนหรือผู้น ากิจกรรมในการให้ข้อมูลที่สมบูรณ์แก่ผู้ เข้าร่วม สัน้ กระชับ ได้ใจความ  
มีความช ัด เจน  รวมถ ึงก ารเปรียบ เท ียบห รือยกต ัวอย ่างให้ ผู้ เข้ า ร่วมม ีความ เข้าใจ  
5) ว ิธ ีก า ร ข อ ง ผู ้ส อ น ห รือ ผู ้น า ที ่จ ะ ต ้อ ง ก ร ะ ตุ ้น ผู ้ เ ข ้ า ร ่ว ม  ใ ห ้ ค ว า ม ช ่ว ย เห ล ือ  
การปรับระด ับ เสีย ง  การสบตาก ับผู้ เข้าร่วม  6) การช่วย ให้ ผู้ เข้า ร่วม เกิดพฤติก รรม  
การมีส่วนร่วมในกิจกรรม และ 7) การน าเสนอบทสรุปอย่างมีประสิทธิผล  
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ตอนท่ี 3 การขยายผลโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ชีวติของนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย 5 โรงเรียน 

ผู ้ว ิจ ัย ไ ด ้ไ ป ข ย า ย ผ ล ก า ร ว ิจ ัย ทั ง้  5 โ ร ง เ ร ีย น  โด ย ม ีผู ้ช ่ว ย ผู ้ว ิจ ัย 
ในการขยายโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริมคณุภาพชีวิตของนักเรียนในระดบั
ประถมศ ึกษาตอนปลาย ได้แก ่ โรงเรียนอน ุบาลบ้านคณุหน ู โรงเรียน อน ุบาลวริศสา  
โรงเรียนอน ุบาลชนะพร โรงเรียนเพชรผดงุเวียงไชย และโรงเรียนประสงค์วิทยาน ุสรณ์  
จ านวนผู้ เข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างโรงเรียนละ 30 คน ซึ่งผลของการเข้าร่วม
โปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริมคณุภาพชีวิตของนักเรียนในระดบัประถมศึกษา
ตอนปลายในภาพรวม พบว่า น ักเรียนในระดบัประถมศึกษาตอนปลายมีคณุภาพชีวิต  
ดีขึน้กว่าก่อนการทดลอง อย่างมีน ัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ผู้วิจ ัยสามารถอภิปรายผล 
การเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริมคณุภาพชีวิตของนักเรียนในระดบั
ประถมศึกษาตอนปลายในด้านต่าง ๆ ดงันี  ้

1. คุณภาพชีวิตด้านสังคม 
จากผลการวิจัย  พบว่า  ภายหลังการเข้า ร่วม โป รแกรมการศึ กษ า 

การใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย  
มีคุณภาพชีวิตด้านสงัคมดีขึน้กว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริม
คณุภาพชีวิตของนกัเรียนในระดบัประถมศึกษาตอนปลาย อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
นัน้สอดคล้องกับแนวคิดของ สตมัโบ และ พีเตอร์สนั (Stumbo & Peterson, 2004) ท่ีกล่าวไว้ว่า 
องค์ประกอบท่ีมุง่เน้นให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมเกิดการพฒันาทกัษะ ทศันคติ ความรู้ในการท ากิจกรรม
การใช้เวลาว่าง รวมถึงการมีทักษะการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม สอดคล้องกับรายงานของ  
The World Leisure Organization ใน ปี  ค .ศ . 2010 ท่ี ระบุ ว่ าก ารศึ กษ ากา รใ ช้ เวลาว่า ง 
มีจดุมุง่หมายเพ่ือช่วยเหลือเดก็ เยาวชน และคนทกุวยัให้มีชีวิตท่ีด ีก่อให้เกิดพฒันาการทางความรู้ 
ทางอารมณ์ ทางกายภาพ และทางสังคม ซึ่งสัมพันธ์กับแนวคิดของ เพนน์ และ บาร์เนทท์  
(Payne & Barnett, 2006) ท่ี ได้ เสนอกิจกรรมการใช้ เวลาว่างท่ี เหมาะสมกับ เด็กวัย เรียน  
โดยเป็นกิจกรรมท่ีมีลกัษณะของการแข่งขนั เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้กฎและมีปฏิสมัพันธ์ทางสงัคม 
และกิจกรรมเกมท่ี เน้นในด้านการสื่อสาร ความร่วมมือและการท างานเป็นกลุ่มหรือทีม  
เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจ มีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งในความส าเร็จของกลุ่ม ดงัเช่นงานวิจัยของ 
กิตติมา เทียบพุฒ (2551) ท่ีได้ศกึษาผลของการเข้าร่วมโปรแกรมการใช้เวลาวา่งท่ีมีตอ่การพฒันา
สังคมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง ผลการวิจัยพบว่า  
ภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการใช้เวลาว่างของกลุ่มทดลองมีการพัฒนาทางสังคมในด้าน  
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การสร้างสมัพันธภาพ การท างานร่วมกับผู้ อ่ืน และการติดต่อสื่อสารกับผู้ อ่ืน ดีกว่ากลุ่มควบคุม
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 และงานวิจัยของ อาคร ประมงค์  (2553) ได้ศึกษา 
ผลการจัดกิจกรรมนันทนาการส าหรับเด็กและเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษในคา่ยสดุสปัดาห์ 
โรง เรียนอนุบาลอุทุ มพรพิสัย  จั งหวัดศ รีสะเกษ  ผลการวิจัยพบว่า  เด็กและเยาวชน  
ผู้ มีความสามารถพิเศษมีการแสดงออกทางด้านความสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้ อ่ืนมากขึน้ทุก
พฤติกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 ดังนัน้จึงเห็นได้ว่าโปรแกรมการศึกษา 
การใช้เวลาวา่งก่อให้เกิดการพฒันาทกัษะทางสงัคมในการมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผู้ อ่ืน 

2. คุณภาพชีวิตด้านอารมณ์ 
จากผลการวิจัย  พบว่า  ภายหลังการเข้า ร่วม โป รแกรมการศึ กษ า 

การใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย  
มีคณุภาพชีวิตด้านอารมณ์ดีขึน้กว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริม
คณุภาพชีวิตของนกัเรียนในระดบัประถมศึกษาตอนปลาย อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
สอดคล้องกับแนวคิดการศึกษาการใช้เวลาว่าง ของแดทติโล (Dattilo, 2015a) ท่ีช่วยให้บุคคล
สามารถระบุประสบการณ์การใช้เวลาว่างท่ีอ านวยความสะดวกในการสร้างชีวิตให้มีความสุข  
เติม เต็มคุณ ค่าของชี วิต  ดังนั น้หลักการขอการศึกษาการใช้ เวลาว่างจึ งประกอบด้วย  
1) แรงจูงใจภายใน 2) การก าหนดตนเอง 3) มีความลื่นไหล 4) มีความเร้าอารมณ์ 5) การลิม้รส 
และ 6) มีความคิดบวก ท าให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความตัง้ใจบนพืน้ฐานของ  
การมีอิสระ มีความรู้สกึด้านบวกมากกว่าการถกูบังคบั ก้าวข้ามความเบ่ือหน่าย ความวิตกกงัวล 
เกิดความลื่นไหล มีสมาธิ ใจจดจ่อ มีความพยายามตัง้ใจ และสามารถควบคมุสถานการณ์ได้  
ท าให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมีประสบการณ์การใช้เวลาว่างท่ีดี บรรลคุวามสมดลุระหว่างระดบัของ
ความท้าทายและทักษะของผู้ เข้าร่วมกิจกรรม ก่อให้เกิดความสขุ สนุกสนาน ความเพลิดเพลิน 
เกิดความซาบซึง้และเห็นคุณค่าของการศึกษาการใช้เวลาว่าง และสอดคล้องกับแนวคิดของ  
รัสกิน และซิวาน (Ruskin & Sivan, 2002) ท่ีได้กล่าวถึงคุณค่าของการศึกษาการใช้เวลาว่าง 
ท่ีสามารถน าไปสู่ความพึงพอใจและความสุขส่วนบุคคลผ่านความท้าทาย การกระตุ้ น  
ก่อให้เกิดการพัฒนาทางอารมณ์และจิตใจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชาตรี ยิม้รักษา (2550)  
ท่ีได้ศกึษาเร่ืองผลการจดักิจกรรมนันทนาการในค่ายพกัรมท่ีมีผลตอ่การพัฒนาลกัษณะนิสยัของ
เยาวชนท่ีเข้าค่ายพักแรม โดยเปรียบเทียบการพัฒนาลักษณะนิสัยของเยาวชนชายและหญิง  
ท่ีเข้าร่วมค่ายพักแรม อายุระหว่าง 9-15 ปี จ านวน 40 คน ซึ่งก่อนการเข้าร่วมค่ายพักแรมพบว่า
ลักษณะนิสัยด้านอารมณ์และจิตใจอยู่ในระดับพอใจ และภายหลังการเข้าร่วมค่ายพักแรม  
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มีการพัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจสงูขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และงานวิจยัของ 
ทักสินันท์ แก้วทิพยเนตร (2555) เร่ืองผลการจัดกิจกรรมนันทนาการท่ีมีผลต่อการผ่อนคลาย
ความเครียดของนักกีฬายิมนาสติกลีลารุ่นยุวชน รุ่นอายุ 7-12 ปี สโมสรนันทศิลป์ จังหวดัชลบุรี 
โดยหลังการเข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการ กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน
ความเครียดต ่าลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ  .05 และมีค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน
ความเครียดต ่าลงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังนัน้จึงเห็นได้ว่า
โปรแกรมการศกึษาการใช้เวลาว่างมีสว่นช่วยให้นกัเรียนระดบัประถมศกึษาตอนปลายมีคณุภาพ
ชีวิตด้านอารมณ์ดีขึน้ 

3. คุณภาพชีวิตด้านร่างกาย 
จากผลการวิจัย  พบว่า  ภายหลังการเข้า ร่วม โป รแกรมการศึ กษ า 

การใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย  
มีคณุภาพชีวิตด้านร่างกายดีขึน้กวา่ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริม
คณุภาพชีวิตของนกัเรียนในระดบัประถมศึกษาตอนปลาย อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
สอดคล้องกับ เอ็ม. เจ. ลิทเนอร์ และ เอส. เอฟ. ลิทเนอร์ (Leitner & Leitner, 2012) ได้กล่าวถึง
การศึกษาการใช้เวลาว่างเป็นกระบวนการท่ีออกแบบมาเพ่ืออ านวยความสะดวกให้เกิดสขุภาวะ
ของการใช้ เวลาว่างมากท่ีสุด  และเพ่ือให้ เข้าใจถึ งพฤติกรรมการใช้เวลาว่างท่ีส่งผลต่อ  
สุขภ าพ ร่างก ายแล ะ จิ ต ใจ  สอดค ล้อ งกับ งาน วิจั ย ของแชนน อน  (Shannon, 2012)  
เร่ืองการศึกษาการใช้เวลาว่างในบ ริบทของโปรแกรมการแทรกแซงโรคอ้วนในวัย เด็ก  
จากประสบการณ์ของผู้ปกครองเด็ก ในการศึกษานีท้ าให้เห็นถึงการจัดโปรแกรมการใช้เวลาว่าง
เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัในการป้องกันและรักษาวิกฤตโรคอ้วนในวยัเดก็ ซึ่งจัดท าเป็นโปรแกรม
การจดัการวิถีชีวิต (Lifestyle Management Program) โดยมีจดุมุ่งหมายเพ่ือปรับปรุงวิถีชีวิตหรือ
พฤติกรรมการด าเนินชีวิตของเด็ก ๆ งานวิจัยนีท้ าให้เห็นถึงคุณค่าและประโยชน์ของบทบาท
การศึกษาการใช้เวลาว่างส าหรับผู้ปกครองท่ีมีต่อลกูท่ีภาวะโรคอ้วนหรือน า้หนักเกิดมาตรฐาน  
ท าให้ผู้ปกครองตระหนักถึงคณุค่าของกระบวนการการศึกษาการใช้เวลาว่างผ่านประสบการณ์  
การเข้าร่วมโปรแกรมการจัดการวิถีชีวิต ตระหนักถึงการใช้เวลาว่างของเด็ก ๆ นอกจากนีย้ังช่วย
พฒันาทัศนคติ ความรู้ และทักษะในด้านบวกเก่ียวกับการใช้เวลาวา่งอีกด้วย ดงันัน้จึงเห็นได้ว่า
โปรแกรมการศกึษาการใช้เวลาว่างมีสว่นช่วยให้นกัเรียนระดบัประถมศกึษาตอนปลายมีคณุภาพ
ชีวิตด้านร่างกายดีขึน้ 
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4. คุณภาพชีวิตด้านวัตถุ 
จากผลการวิจัย พบว่า ภายหลงัการเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลา

วา่งเพ่ือสง่เสริมคณุภาพชีวิตของนกัเรียนในระดบัประถมศกึษาตอนปลาย มีคณุภาพชีวิตด้านวตัถุ
ดีขึน้กว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริมคณุภาพชีวิตของนักเรียน  
ในระดบัประถมศึกษาตอนปลาย อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคล้องกบัแนวคิดของ
มนัดี ้(Mundy, 1998) ได้ก าหนดขอบเขตการใช้เวลาว่างเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาโปรแกรม
การศึกษาการใช้เวลาว่างให้เหมาะสมกับช่วงวยัของนักเรียนระดบัชัน้ประถมศึกษาตอนปลาย  
ปี ท่ี  4-6 โดยเน้นท่ี กิจกรรมท่ีท าให้ รู้ถึงความสามารถของแต่ละบุคคลในการใช้เวลาว่าง  
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต รวมถึงการตัดสินใจเลือกวิถีการใช้เวลาว่างท่ีสัมพันธ์กับวิถีชีวิต  
และสภาพแวดล้อมของแตล่ะบคุลล ซึ่งสมัพันธ์กบัแนวคิดของ บาร์เนทท์ และบลอนโซ (Barnett & 
Blanco, 2013) และแนวคิดของเพนน์ ; และบาร์เนทท์  (Payne & Barnett, 2006) ท่ี ได้เสนอ
กิจกรรมการใช้เวลาว่างท่ีเหมาะสมกับเด็กวยันี ้โดยเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ในทักษะใหม่ ๆ เช่น 
กิจกรรมศิลปะและหัตถกรรมขัน้สงู เพ่ือกระตุ้นให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์  มีความอยากรู้และ
ต้องการมีส่วนร่วมกับสิ่งแวดล้อม และแนวคิดของรัสกิน และซิวาน (Ruskin & Sivan, 2002)  
ท่ีได้เสนอกิจกรรมการใช้เวลาวา่งท่ีเหมาะสมและท าให้เกิดความสมดลุกบัการพฒันาคณุภาพชีวิต 
อาทิ งานอดิเรก เช่น การปลกูต้นไม้ งานเย็บปักถักร้อย ท าให้สามารถน าผลงานนัน้มาปรับปรุง
สภาพแวดล้อม ท่ีพักอาศยั เคร่ืองใช้ในครัวเรือน พัฒนาให้เกิดประโยชน์มากขึน้ รวมถึงรู้จักน า
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมมาพฒันาทักษะการใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์มากขึน้ ดงัเช่นงานวิจัยของ 
ปภาวิน พัชรบูรณศิริ (2552) ท่ีได้ศึกษาผลของการใช้นวตักรรมกระดาษพับเพ่ือการเรียนรู้ท่ีมีต่อ
ทกัษะการใช้เวลาวา่งของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 ซึ่งผลการวิจยัพบวา่นักเรียนกลุม่ทดลอง
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการใช้เวลาว่างมีคะแนนทักษะการใช้เวลาว่างโดยรวมและรายด้าน ได้แก่  
ทักษะกระบวนการ ทักษะการวางแผน และทักษะท่ีใช้ประสบการณ์ ดีกว่าก่อนการทดลอง  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั .05 และงานวิจัยของนฤมล บุญเกษม (2558) ได้ศึกษาเร่ือง 
การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์และความพึงพอใจท่ีเรียนด้วยวิธีการสอนโดยใช้กิจกรรมศิลปะ
ประดิษฐ์ของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียนวชิรนิติโสภณ ประเภทการศึกษาสงเคราะห์ 
ผลการวิจัยพบว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนัก เรียนกลุ่มตัวอย่าง 
มีคะแนนความคิดสร้างสรรค์ทัง้โดยรวมและรายด้านท่ีประกอบด้วย คะแนนความคิดริเร่ิม  
คะแนนความคิดคล่องแคล่ว คะแนนความคิดละเอียดลออ คะแนนการตัง้ช่ือภาพและคะแนน  
การไม่ยอมจ านนต่อปัญหา มีคะแนนสงูขึน้กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01
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และนัก เรียนมีความพึ งพอใจมากท่ีสุดต่อวิธีการสอนโดยใช้ กิจกรรมศิลปะประดิษ ฐ์   
ดังนัน้การศึกษาการใช้เวลาว่างจึงมีส่วนท าให้นักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย  
พฒันาทกัษะการใช้เวลาวา่งโดยพิจารณาถึงวิธีการสร้างสรรค์กิจกรรมการใช้เวลาวา่งท่ีเหมาะสม
กับตนเองบนพืน้ฐานของความต้องการ ความสนใจ และการเห็นความส าคัญของการศึกษา  
การใช้เวลาวา่งผา่นกิจกรรมการใช้เวลาวา่ง (Cohen-Gewerc & Stebbins, 2007) 

ตอนท่ี 4 การพัฒนาคู่มือโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ชีวติของนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย 

ในการพัฒนาคู่มือโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริมคณุภาพชี วิต
ของนักเรียนในระดบัประถมศกึษาตอนปลาย ผู้ วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร แนวคิด 
ทฤษฎี หลกัการต่าง ๆ  เก่ียวกับการศึกษาการใช้เวลาว่าง ได้แก่ หลกัการ Six Key Elements of 
Situated Activity System ของรอสแมน  และชแลท เทอร์ (Rossman & Schlatter, 2015)  
ในการออกแบบโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพื่อส่งเสริมคณุภาพชีวิตของนักเรียน  
ในระดบัประถมศึกษาตอนปลาย ซึ ่งประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส าคญั 6 ประการ ได้แก่  
1) การมีปฏิสมัพ ันธ์ก ับบุคคลที่เข้าร่วมโปรแกรม ( Interacting People) 2) สภาพแวดล้อม 
ทางกายภาพ (The Physical Setting) 3) วสัดอุปุกรณ์การใช้เวลาว่าง (Leisure Objects)  
4) โค รงส ร้ า ง  (Structure) 5) ค วาม ส มั พ ัน ธ ์ (Relationship) และ  6) ก าร เค ลื ่อน ไห ว 
(Animation) รวมถึงการออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ไปสู่ผลของการศึกษาการใช้เวลาว่าง
โดยผ่านกระบวนการการศ ึกษาการใช้เวลาว ่างของมนัดี  ้(Mundy, 1998) ประกอบด้วย  
1) การต ระหน ัก รู้ก ารใช้ เวลาว ่าง  (Leisure Awareness) 2) การต ระหน ัก รู้ ในตน เอง 
(Self Awareness) 3) การตดัสินใจ (Decision Making) 4) ทักษะการใช้เวลาว่าง (Leisure 
Skill) และ 5) การม ีปฏ ิส มัพ ันธ์ทางสงัคม  (Social Interaction) นอกจากนี ผู้้ว ิจ ัยได้ใ ช้
องค์ประกอบของคณุภาพชีวิตของ รัสกินและซิวาน (Ruskin & Sivan, 2002) ประกอบด้วย  
1) คณุภาพชีวิตด้านสงัคม 2) คณุภาพชีวิตด้านอารมณ์และจิตใจ 3) คณุภาพชีวิตด้านร่างกาย 
และ 4) คณุภาพชีวิตด้านวตัถุ ที่เสริมสร้างให้มีคณุภาพชีวิตที่ดีและเกิดความสมดลุในชีวิต 
ภายหลงัจากการท่ีผู้ วิจัยออกแบบโปรแกรมแล้ว ได้เสนอต่อผู้ เช่ียวชาญทางด้านการใช้เวลาว่าง
และนันทนาการตรวจสอบหาคณุภาพของโปรแกรมโดยประเมินความเที่ยงตรงของเนือ้หา  
เชิงประจักษ์  (Face Validity) แล้วน าโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างไปศึกษาน าร่อง  
(Pilot Study) ก ับกลุ ่มน ัก เรียนในระดบัประถมศ ึกษาตอนปลายที ่ม ีลกัษณะเหมือนก ับ  
กลุ่มตวัอย่าง จากนัน้น าโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพื่อส่งเสริมคณุภาพชีวิตของ
นักเรียนในระดบัประถมศึกษาตอนปลายไปทดลองกับนักเรียนในระดบัประถมศึกษาตอนปลาย 
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แล้ววิเคราะห์ผลจากการเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริมคณุภาพชีวิต
ของน ักเรียนในระดบัประถมศึกษาตอนปลาย แล้ววิเคราะห์ผลจากการเข้าร่วมโปรแกรม
การศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือปรับปรุงโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิตของน ัก เรียนในระดบัประถมศ ึกษาตอนปลาย ก ่อนน าไปขยายผลใน  5 โรงเรียน  
พร้อมทัง้วิเคราะห์ข้อมลูและท าการการอภิปรายร่วม (Focus Group) เพื่อวิเคราะห์และ
ปรับปรุงโปรแกรม ก่อนจัดท าคู่มือโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริมคณุภาพชีวิต
ของนักเรียนในระดบัประถมศึกษาตอนปลายฉบับสมบูรณ์ ในกระบวนการการพัฒนาคู่มือนัน้ 
ผู้วิจัยใช้หลกัการในการวางแผนการพัฒนาคู่มือโดยใช้หลกัการ APIE ของแอนเดอร์สนั และ
เฮ น น ์ (Anderson & Heyne, 2012) ป ร ะ ก อ บ ด ้ว ย  1) ก า รป ร ะ เม ิน  (Assessment)  
2) การวางแผน  (Planning) 3) การน าไปใช้  ( Implementation) และ 4) การประเม ินผล 
(Evaluation) ซึ่งท าให้กระบวนการจัดท าคู่มือมีความสมบูรณ์มากขึน้  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ วิมลมาลย์ สมคะเน (2559) ท่ีได้พัฒนาโปรแกรมการใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริมคณุภาพชีวิต
ส าหรับสตรีวยัท างาน โดยใช้แนวคิดการออกแบบโปรแกรมการศึกษาการใช้เวล าว่างของ 
Mundy (1998) ใช้ APIE ของ Anderson; & Heyne (2012) และหลกัการออกแบบโปรแกรม  
6 ประการตามสถานการณ ์ของกิจกรรม ของ รอสแมน และชแลทเทอร์ (Rossman & 
Schlatter, 2015) พบว่า คู่มือโปรแกรมการใช้เวลาว่าง มีค่าความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามวตัถุประสงค์ของงานวิจัย  

 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวจิัย 

1. โปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนในระดับ
ประถมศึกษาตอนปลายและเคร่ืองมือวิจยัในครัง้นี ้สามารถน าไปประยกุต์ใช้กบันกัเรียนในระดบั
ประถมศึกษาตอนปลายหรือเด็กท่ีมีอายุตัง้แต่ 9-12 ปี โดยการท าเป็นโปรแกรมระยะสัน้ 
เพ่ือให้เหมาะสมกบัเวลาและทกัษะเฉพาะของเดก็นกัเรียนในระดบัประถมศกึษาตอนปลาย 

2. โปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนในระดับ
ประถมศึกษาตอนปลาย เป็นโปรแกรมท่ีมีความเฉพาะเจาะจงกับกลุ่มนักเรียนในระดับ
ประถมศึกษาตอนปลาย ดังนัน้ผู้น ากิจกรรมควรจัดอบรมในเร่ือง การศึกษาการใช้เวลาว่าง 
โปรแกรมการศกึษาการใช้เวลาวา่ง คณุภาพชีวิตและวงจรชีวิตของนักเรียนในระดบัประถมศึกษา
ตอนปลายเพ่ิมเติม เพ่ือให้มีความรู้และความเข้าใจ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพกบัผู้ เข้าร่วมกิจกรรม 
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3. ผู้น ากิจกรรมสามารถยืดหยุ่นรูปแบบของกิจกรรมตามศกัยภาพและความสามารถ
ของนักเรียนในระดบัประถมศึกษาตอนปลาย เพ่ือให้นักเรียนในระดบัประถมศึกษาตอนปลาย
ได้รับการสง่เสริมคณุภาพชีวิตอย่างเตม็ท่ี 

4. โปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนในระดับ
ประถมศึกษาตอนปลาย ท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ เป็นกิจกรรมการใช้เวลาว่างเพียง 16 กิจกรรม  
ท่ีสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์จากการประเมินความต้องการกิจกรรมการใช้เวลาว่างและ
คุณภาพ ชี วิตของนัก เรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย  ในระยะเวลา 8 สัปดาห์  
ซึ่งความเป็นจริงกิจกรรมการใช้เวลาวา่งมีความหลากหลาย หากผู้น ากิจกรรมท่ีสนใจน าโปรแกรม
ไปใช้ก็สามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมและกิจกรรมให้เหมาะสมกบักลุม่ท่ีต้องการได้ 

5. การน าโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเข้าไปมีส่วนในการพัฒนาทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ และเป็นส่วนหนึ่งในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจะช่วยให้นักเรียนในระดบั
ประถมศึกษาตอนปลายเกิดกระบวนการการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ รวมทัง้เป็นอีกแนวทางหนึ่ง  
ท่ีจะช่วยค้นหาศกัยภาพของนกัเรียนในระดบัประถมศกึษาตอนปลายแตล่ะคนได้อีกด้วย 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวจิัยครัง้ต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาและพัฒนาโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริม  
คณุภาพชีวิตของนักเรียนในระดับชัน้อ่ืน ๆ อาทิ ระดบัก่อนอนุบาล ระดับประถมศึกษาตอนต้น  
ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือให้นักเรียนแต่ละระดบัได้มีความรู้ 
ความเข้าใจเก่ียวกบัการศกึษาการใช้เวลาวา่ง และการพัฒนาคณุภาพชีวิต เพ่ือให้เกิดทศันคติท่ีดี
ในการใช้เวลาวา่ง และเกิดประสบการณ์การใช้เวลาวา่งส าหรับนกัเรียนในการพฒันาคณุภาพชีวิต 

2. ควรมีการศึกษาและพัฒนาโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริม  
คณุภาพชีวิตของนกัเรียนในระดบัประถมศกึษาตอนปลายในจงัหวดัหรือภาคอ่ืน ๆ เพ่ือช่วยพฒันา
คณุภาพชีวิตให้กบันกัเรียนในระดบัประถมศกึษาตอนปลาย 
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การศกึษาการใช้เวลาวา่งให้ทนัสมยัตามยคุสมยัท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
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1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยรีุ ศภุวิบลูย์ 

ผู้เช่ียวชาญด้านนนัทนาการส าหรับบคุคลพิเศษ 
คณะพลศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 
2. อาจารย์ ดร.กลัพฤกษ์ พลศร 

ผู้เช่ียวชาญด้านนนัทนาการบ าบดั  
ภาควิชาพลศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 
3. อาจารย์ ดร.สราวธุ ชยัวิชิต 

ผู้เช่ียวชาญด้านนนัทนาการ  
ภาควิชาสนัทนาการ คณะพลศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 
4. อาจารย์ ดร.สเุมษย์ หนกหลงั 

ผู้เช่ียวชาญด้านการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ 
สาขาวิชาพฒันศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 
5. อาจารย์ ดร.วณฐัพงศ์ เบญจพงศ ์

ผู้เช่ียวชาญด้านนนัทนาการ  
ภาควิชาพลานามยั คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒติรวจสอบคู่มือโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่าง 
เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวติของนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย 

 
1. อาจารย์ ดร.กลัพฤกษ์ พลศร 

ผู้เช่ียวชาญด้านนนัทนาการบ าบดั  
ภาควิชาพลศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 
2. อาจารย์ ดร.สราวธุ ชยัวิชิต 

ผู้เช่ียวชาญด้านนนัทนาการ  
ภาควิชาสนัทนาการ คณะพลศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 
3. อาจารย์ ดร.สเุมษย์ หนกหลงั 

ผู้เช่ียวชาญด้านการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ 
สาขาวิชาพฒันศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 
4. อาจารย์ ดร.วณฐัพงศ์ เบญจพงศ ์

ผู้เช่ียวชาญด้านนนัทนาการ  
ภาควิชาพลานามยั คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 
5. อาจารย์ ดร.วิมลมาลย์ สมคะเน 

ผู้เช่ียวชาญด้านนนัทนาการ  
ภาควิชาพลานามยั คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
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ภาคผนวก ข 

แบบสอบถามความต้องการกิจกรรมการใช้เวลาวา่งของนกัเรียนในระดบัประถมศกึษาตอนปลาย 
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แบบสอบถามความต้องการกิจกรรมการใช้เวลาว่าง 
ของนักเรียนในระดับประถมศกึษาตอนปลาย 

 
วัตถุประสงค์ 

แบบสอบถามความต้องการกิจกรรมการใช้ เวลาว่างฉบับนี เ้ป็นส่วนหนึ่ งของ  
ปริญญานิพนธ์ เร่ือง “การพัฒนาโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
ของนัก เรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย ”  ของ นางสาวพรจันทร์ โลจนะศุภฤกษ์  
นิสิ ต ระดับป ริญญ าเอก  สาขาวิชาการจัดการ กีฬาและนันทนาการ คณ ะพลศึกษ า  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีวตัถปุระสงค์ เพ่ือ 

1. ส ารวจความต้องการกิจกรรมการใช้เวลาว่างของนักเรียนในระดับประถมศึกษา  
ตอนปลาย 

2. เป็นข้อมลูในการพัฒนาโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริมคณุภาพชีวิต
ของนัก เรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย เพ่ือน าผลท่ี ได้มาปรับปรุงโปรแกรมฯ  
ให้มีความสมบรูณ์ตอ่ไป 
ค าชีแ้จง แบบสอบถามความต้องการกิจกรรมการใช้เวลาว่างของนักเรียนในระดบัประถมศกึษา
ตอนปลาย ฉบบันี ้ประกอบด้วย 3 ตอน ดงันี ้

ตอนท่ี 1  ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 ข้อค าถามเก่ียวกับความต้องการกิจกรรมการใช้เวลาว่างของนักเรียน  

ในระดบัประถมศกึษาตอนปลาย 
ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
จากวัตถุประสงค์และรูปแบบการศึกษาท่ีกล่าวมาข้างต้น จึงขอความกรุณาตอบ

แบบสอบถามความต้องการกิจกรรมการใช้เวลาว่างตามสภาพความเป็นจริงให้ครบทุกข้อ  
ผู้ วิจยัขอรับรองวา่ข้อมลูท่ีได้จะเก็บเป็นความลบัและจะไมส่ง่ผลกระทบใด ๆ  ทัง้สิน้ เพียงแตจ่ะเป็น
การสะท้อนสภาพความเป็นจริงท่ีใช้เป็นข้อมลูในการวิจยัเท่านัน้ ผู้ วิจยัขอขอบพระคณุท่ีสละเวลา
อันมีค่าในการให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามความต้องการกิจกรรมการใช้เวลาว่าง  
ในครัง้นีด้้วย 

ขอบพระคณุอย่างสงู 
นางสาวพรจนัทร์ โลจนะศภุฤกษ์ 

นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาการจดัการกีฬาและนนัทนาการ 
คณะพลศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
ค าชีแ้จง : โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องค าตอบท่ีตรงกบัท่าน 

 
1. เพศ   

O ชาย    

O หญิง 

 
2. ระดบัการศกึษา  

O ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4  

O ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 

O ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  249 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความต้องการกิจกรรมการใช้เวลาว่างของนักเรียนในระดับ
ประถมศึกษาตอนปลาย 

ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องค าตอบท่ีตรงกบัระดบัความต้องการของท่านมากท่ีสดุ 
เพียงช่องเดียว 

 

ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 

**************************************************** 

ขอบพระคุณที่สละเวลาในการร่วมตอบแบบสอบถาม 
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แบบประเมินแบบสอบถาม 

ความต้องการกิจกรรมการใช้เวลาว่างของนักเรียนในระดับประถมศกึษาตอนปลาย 
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ภาคผนวก ค 

แบบวดัคณุภาพชีวิตของนกัเรียนในระดบัประถมศกึษาตอนปลาย 
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แบบวัดคุณภาพชีวติของนักเรียนในระดับประถมศกึษาตอนปลาย 
 
วัตถุประสงค์ 

แบบวดัคณุภาพชีวิตฉบับนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของปริญญานิพนธ์ เร่ือง “การพัฒนาโปรแกรม
การศกึษาการใช้เวลาวา่งเพ่ือส่งเสริมคณุภาพชีวิตของนักเรียนในระดบัประถมศึกษาตอนปลาย”  
ของ นางสาวพรจันทร์ โลจนะศุภฤกษ์ นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการกีฬาและ
นนัทนาการ คณะพลศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีวตัถปุระสงค์ เพ่ือ 

1. ส ารวจระดบัคณุภาพชีวิตของนกัเรียนในระดบัประถมศกึษาตอนปลาย 
2. เป็นข้อมลูในการพัฒนาโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริมคณุภาพชีวิต

ของนัก เรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย เพ่ือน าผลท่ี ได้มาปรับปรุงโปรแกรมฯ  
ให้มีความสมบรูณ์ตอ่ไป 
ค าชีแ้จง แบบวดัคณุภาพชีวิตของนักเรียนในระดบัประถมศึกษาตอนปลาย ฉบบันี ้ประกอบด้วย 
3 ตอน ดงันี ้

ตอนท่ี 1  ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบวดัคณุภาพชีวิต 
ตอนท่ี 2 ข้อค าถามเก่ียวกับระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนในระดับประถมศึกษา 

ตอนปลาย 
ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
จากวัตถุประสงค์และรูปแบบการศึกษาท่ีกล่าวมาข้างต้น จึงขอความกรุณาตอบ  

แบบวดัคณุภาพชีวิตตามสภาพความเป็นจริงให้ครบทกุข้อ ผู้ วิจยัขอรับรองวา่ข้อมลูท่ีได้จะเก็บเป็น
ความลับและจะไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ทัง้สิน้ เพียงแต่จะเป็นการสะท้อนสภาพความเป็นจริง 
ท่ีใช้เป็นข้อมลูในการวิจยัเท่านัน้ ผู้ วิจัยขอขอบพระคณุท่ีสละเวลาอนัมีคา่ในการให้ความร่วมมือ
ตอบแบบวดัคณุภาพชีวิตในครัง้นีด้้วย 
 

ขอบพระคณุอย่างสงู 
นางสาวพรจนัทร์ โลจนะศภุฤกษ์ 

นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาการจดัการกีฬาและนนัทนาการ 
คณะพลศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
ค าชีแ้จง : โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องค าตอบท่ีตรงกบัท่าน 

 
1. เพศ   

O ชาย    

O หญิง 

 
2. ระดบัการศกึษา  

O ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4  

O ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 

O ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 
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ตอนท่ี 2 แบบวัดคุณภาพชีวติของนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
ค าชีแ้จง : โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องค าตอบท่ีตรงกบัระดบัคณุภาพชีวิตของท่านมากท่ีสดุ
เพียงช่องเดียว 
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ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
**************************************************** 

ขอบพระคุณที่สละเวลาในการร่วมตอบแบบวัดคุณภาพชีวิต 
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แบบประเมินแบบวดัคุณภาพชีวติของนักเรียนในระดับประถมศกึษาตอนปลาย 
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ภาคผนวก ง 
เอกสารชีแ้จงผู้ เข้าร่วมการวิจยัและหนงัสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจยั 
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เอกสารชีแ้จงผู้เข้าร่วมการวจัิยและหนังสือแสดงเจตนายนิยอมเข้าร่วมการวจัิย 
 
ชื่อโครงการ      การพัฒนาโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
นกัเรียนในระดบัประถมศกึษาตอนปลาย 
การศึกษาวิจัยคือ  โครงการท่ีวางแผนอย่างละเอียด เพ่ือพัฒนาโปรแกรมการศึกษา 
การใช้เวลาวา่งเพ่ือส่งเสริมคณุภาพชีวิตของนักเรียนในระดบัประถมศึกษาตอนปลาย ด้านสงัคม 
อารมณ์ ร่างกายและวตัถสุภาพแวดล้อม 

หนูได้รับเชิญเข้าร่วมโครงการนี ้เน่ืองจากเป็นโครงการท่ีพัฒนาโปรแกรมการศึกษา  
การใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย  
ซึ่งหนูอยู่ในช่วงท่ีก าลังศึกษาในระดับชัน้ประถมศึกษาตอนปลายพอดี และสามารถเข้าร่วม
โปรแกรมการศกึษาการใช้เวลาวา่ง ระยะเวลา 8 สปัดาห์ ส่ิงท่ีผู้ วิจัยจะท ากบัหนู คือ จัดโปรแกรม
การศึกษาการใช้เวลาว่าง และท าการวัดคุณภาพชีวิต ด้านสังคม อารมณ์ ร่างกายและวัตถุ
สภาพแวดล้อม โดยใช้เวลาประมาณ 8 สปัดาห์ 
วิธีการจดัโปรแกรมการศกึษาการใช้เวลาวา่ง 

1. หนจูะได้ท าแบบวดัคณุภาพชีวิต ด้านสงัคม อารมณ์ ร่างกายและวตัถสุภาพแวดล้อม 
ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่าง 1 สัปดาห์ โดยใช้เวลาท าแบบวดัคุณภาพชีวิต 
ประมาณ 30 นาที 

2. หนูจะได้ เข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาการใช้ เวลาว่าง โดยใช้เวลา 8 สัปดาห์  
สปัดาห์ละ 2 วนั วนัละ 1 ชัว่โมง 

3. หนูจะได้ท าแบบวัดคุณภาพชีวิต หลังเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่าง  
โดยใช้เวลาประมาณ 30 นาที เป็นอนัสิน้สดุ 
ประโยชน์ท่ีหนจูะได้รับจากโครงการนีค้ือ 

1. หนูจะมีความรู้และประสบการณ์เก่ียวกับการศึกษาการใช้เวลาว่างและกิจกรรม  
การใช้เวลาวา่งท่ีเหมาะสม 

2. หนูจะมีการพัฒนาคณุภาพชีวิต ด้านสงัคม อารมณ์ ร่างกายและวตัถสุภาพแวดล้อม 
ท่ีดีขึน้ จากการเข้าร่วมโปรแกรมการศกึษาการใช้เวลาวา่ง 

3. โครงการนีจ้ะเป็นประโยชน์กับเด็กอ่ืน ๆ ท่ีจะมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีขึน้  
จากโปรแกรมการศกึษาการใช้เวลาวา่งท่ีผู้ วิจยัได้พฒันาขึน้แน่นอน 
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โปรดอ่านข้อมลูนีอ้ย่างละเอียดหรือขอให้ผู้ อ่ืนอ่านข้อมลูนีใ้ห้หนฟัูง และขอให้หนใูช้เวลาทบทวน
ข้อมูลเหล่านีก้ับคุณพ่อคุณแม่ ถ้ามีข้อสงสัยเก่ียวกับโครงการนี ้หนูสามารถคุณพ่อคุณแม ่  
ถ้ามีข้อสงสยัเก่ียวกบัโครงการนี ้หนสูามารถโทรติดตอ่ผู้ วิจยั คือ นางสาวพรจนัทร์ โลจนะศภุฤกษ์ 
ได้ท่ีเบอร์ 081-7351323 

 
หนูไมจ่ าเป็นต้องเข้าร่วมโครงการถ้าหนูไม่ต้องการ จะไมม่ีใครบังคบัหนู-ขึน้อยู่กบัหนูโดยสิน้เชิง 
หนูจะมีเวลาอย่างเหลือเฟือในการถามค าถาม การท่ีหนูสามารถเข้าใจค าตอบได้เป็นสิ่งส าคัญ  
ถ้าหนตูกลงเข้าร่วมโครงการ เราจะขอให้หนลูงลายมือช่ือในหนังสือแสดงความสมัครใจฉบบันี ้
จะมีการขอให้บิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้แทนตามกฎหมายของหนูลงลายมือช่ือในแบบฟอร์ม
เพ่ือให้อนญุาตด้วยเฉพาะในกรณีท่ีหนสูบายใจเก่ียวกบัโครงการวิจยันีเ้ท่านัน้ 

 
หนูสามารถหยุดการเข้าร่วมในโครงการวิจัยนีไ้ด้ทุกเมื่อ ก่อนหรือหลังจากท่ีโครงการวิจัยนี ้
ได้เร่ิมขึน้แล้ว หนูไม่จ าเป็นต้องให้เหตุผล และถ้าหนูตอบปฏิเสธจะไม่มีใครโกรธ ผลการตรวจ  
ของหนจูะถกูเก็บเป็นความลบั และจะแจ้งผลให้หนกูบัคณุพ่อคณุแมท่ราบเท่านัน้ 

 
งานวิจัยนีม้ีผู้ตรวจสอบว่างานวิจัยดีพอท่ีจะท าได้คือ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ตรวจสอบการศึกษาวิจัยอย่างละเอียดแล้ว พวกเขาได้อ่าน  
ทกุอย่างท่ีเก่ียวกบัการศกึษาวิจยั และได้อนญุาตให้ด าเนินโครงการวิจยัได้ 

 
โครงการวิจยันีจ้ะมีเดก็จ านวน 180 คน เข้าร่วมโครงการวิจยั ซึ่งมีอายตุัง้แต ่9-12 ปี 
 
หน/ูผม ช่ือ ............................................................................... อาย ุ...................................... 
อยู่บ้านเลขท่ี .......................................................................................................................... 
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ผู้ วิจัยได้อธิบายข้อมลูและขัน้ตอนต่าง ๆ ข้างต้นให้ฟังแล้ว และหนู/ผมทราบว่าจะยินดีเข้าร่วม
โครงการหรือไมก่็ได้ โดยไมม่ีผลกระทบตอ่การเรียนของหน/ูผม 

หนู/ผมเข้าใจโครงการนี ้และโดยความเห็นชอบของผู้ปกครองของหนู/ผม จึงได้ตกลงเข้าร่วม
โครงการวิจยันี ้

 
........................................................   ........................................................ 
(.....................................................)   (.....................................................) 
        เดก็ท่ีเข้าร่วมโครงการวิจยั              ผู้ ชีแ้จงและเชิญให้เข้าร่วมโครงการวิจยั 

วนัท่ี ...............................................   วนัท่ี ............................................... 
 
 
 
........................................................    
(.....................................................) 
  พยาน 

 
หมายเหต ุ 1. พยานจะต้องมี เฉพาะในกรณีท่ีมีผู้อา่นเอกสารชีแ้จงนีใ้ห้เดก็ฟังเท่านัน้ 
  2. บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองของเดก็ต้องลงนามยินยอมใน Consent form 
ตา่งหาก 
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ค าชีแ้จง/หนังสือแสดงความยนิยอม ส าหรับผู้ปกครองและเดก็ 

 
ข้อมูลส าหรับอาสาสมัคร 

 
ชื่อโครงการศึกษาวจิัย : การพฒันาโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาวา่งเพ่ือสง่เสริมคณุภาพชีวิต
ของนกัเรียนในระดบัประถมศกึษาตอนปลาย 

หมายเลขโครงการศึกษาวจิัย : SWUEC 183/60E 

ผู้ให้ทุนสนับสนุนการวจัิย : ทนุอดุหนนุการวิจยัระดบับณัฑิตศกึษาจากส านกังานคณะกรรมการ
วิจยัแห่งชาติ ประจ าปี 2561 
ผู้วจัิยหลัก : นางสาวพรจนัทร์ โลจนะศภุฤกษ์ 
 
 ท่าน/บตุรของท่านได้รับการเชือ้เชิญให้เข้าร่วมการศกึษาวิจยันีเ้น่ืองจากบตุรท่าน/บตุรของ
ท่านก าลังศึกษาในระดับประถมศึกษาตอนปลาย ท่าน/บุตรของท่านจะได้มีโอกาสและเวลา 
อ่าน ข้อมูลข้างล่างก่อน หากท่าน/บุตรของท่านมีข้อข้องใจใด ๆ เก่ียวกับการศึกษาวิจัยนี ้  
และสิทธิตา่ง ๆ กรุณาซกัถามจากผู้ วิจยั ซึ่งจะเป็นผู้สามารถให้ความกระจ่างได้ นอกจากท่าน/บตุร
ของท่านจะได้รับเอกสารข้อมลูส าหรับอาสาสมคัรฉบับนี ้หากท่าน/บุตรของท่านตดัสินใจเข้าร่วม
การศึกษาวิจัย ก็จะได้รับส าเนาใบยินยอมท่ีท่าน/บุตรของท่านเซ็นช่ือก ากับเก็บไว้ 1 ฉบับ  
เรารู้สึกยินดีท่ีท่าน/บุตรของท่านได้สละเวลา อ่าน (หรือผู้ศกึษาวิจัยได้อ่านให้ท่าน/บุตรของท่าน
รับทราบ ข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้

การศึกษาวจิัยนีเ้ก่ียวกับเร่ืองอะไร 
 ศาสตร์ของการศึกษาการใช้เวลาว่างและนันทนาการ มีความเก่ียวข้องต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของบุคคลให้มีความสมบูรณ์ ทัง้ทางด้านสังคม อารมณ์  ร่างกายและวัตถุ
สภาพแวดล้อม โดยมุ่งเน้นในกลุ่มของนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็น  
กลุม่เยาวชนท่ีก าลงัประสบปัญหาและเผชิญกบัความท้าทายรอบด้าน ดงันัน้การพัฒนาโปรแกรม
การศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริมคณุภาพชีวิตของนักเรียนในระดบัประถมศึกษาตอนปลาย 
ซึ่งเป็นการช่วยสร้างทางเลือกให้กับนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลายในการเข้าร่วม
โปรแกรมการศกึษาการใช้เวลาว่าง โดยมีการก าหนดเป้าหมายและวตัถปุระสงค์ให้สอดคล้องกับ
ผู้ เข้าร่วมโปรแกรม ก่อให้ เกิดการตระหนัก รู้ ความรู้ ทักษะและทัศนคติ ท่ี เก่ียวข้องกับ  
การใช้เวลาว่างจากการท ากิจกรรมการใช้เวลาว่างและเป็นการเสริมสร้างโอกาสในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ทัง้ทางด้านสังคม อารมณ์ ร่างกายและวัตถุสภาพแวดล้อม โดยเร่ิมต้นจาก  
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ผู้ วิจัยท าการสอบถามความต้องการกิจกรรมการใช้เวลาว่างของนักเรียนในระดบัประถมศึกษา
ตอนปลาย แล้วน าผลท่ีได้มาสร้างและทดลองใช้โปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริม
คณุภาพชีวิตของนกัเรียนในระดบัประถมศึกษาตอนปลาย จ านวน 30 คน และน าไปขยายผลกับ
นกัเรียนในระดบัประถมศกึษาตอนปลาย อีก 5 โรงเรียน จ านวน 150 คน 
ท่าน/บุตรของท่านจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร 
 หากท่าน/บุตรของท่านตดัสินใจเข้าร่วมการศึกษาวิจัยนีท้่าน/บุตรของท่านจะถูกขอร้อง  
ให้เซ็นช่ือลงในจากนัน้ท่าน/บุตรของท่านจะได้ท าแบบวัดคุณภาพชีวิตก่อนเข้าร่วมโปรแกรม
การศกึษาการใช้เวลาวา่ง 1 สปัดาห์ และได้เข้าร่วมโปรแกรมการศกึษาการใช้เวลาวา่งเพ่ือสง่เสริม
คณุภาพชีวิตของนักเรียนในระดบัประถมศึกษาตอนปลาย เป็นระยะเวลา 8 สปัดาห์ และท าแบบ
วดัคณุภาพชีวิตหลงัเข้าร่วมโปรแกรมการศกึษาการใช้เวลาวา่ง 
ความเส่ียงจากการเข้าร่วมการวจิัยนี ้

 ไมม่ี 
ท่าน/บตุรของท่านจะได้ประโยชน์อะไรจากการศกึษานี ้

 ท่าน/บุตรของท่านจะมีความรู้ และประสบการณ์เก่ียวกับการศึกษาการใช้เวลาว่างและ
กิจกรรมการใช้เวลาว่างท่ีเหมาะสม อนัจะสง่ผลต่อการพัฒนาคณุภาพชีวิตของนักเรียนในระดบั
ประถมศึกษาตอนปลาย ทัง้ทางด้านสงัคม อารมณ์ ร่างกายและวตัถุสภาพแวดล้อม ผลสรุปท่ีได้
จากการศกึษานีจ้ะเป็นประโยชน์ตอ่นกัเรียนในระดบัประถมศกึษาตอนปลายรายอื่นในอนาคต 

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมวจิัย 

 ไมม่ี 
ค่าตอบแทน 

 ท่าน/บุตรของท่านจะไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ จากการเข้าร่วมการศึกษาวิจัยนี ้  
อย่างไรก็ดี ท่าน/บตุรของท่านจะได้รับของท่ีระลกึจากการเข้าร่วมการศกึษาวิจยันี ้

 
หากท่าน/บุตรของท่านได้รับบาดเจบ็จากการเข้าร่วมการศึกษาวจิัย 

 หากท่าน/บุตรของท่านได้รับบาดเจ็บจากการเข้าร่วมการศึกษาวิจัย ผู้ วิจัยจะเป็น
ผู้รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลแก่ท่าน/บตุรของท่าน 
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ท่าน/บุตรของท่านจะท าอย่างไรหากท่าน/บุตรของท่านไม่ต้องการเข้าร่วมการศึกษาวิจัย 
หรือเปล่ียนใจระหว่างร่วมศึกษาวจิัย 

 ท่าน/บตุรของท่านไมจ่ าเป็นต้องเข้าร่วมการศกึษาวิจยันีห้ากไมส่มคัรใจ หลงัจากตดัสินใจ
จะเข้าร่วมการศึกษาแล้ว ท่าน/บุตรของท่านสามารถจะถอนตัวได้ตลอดเวลา การตัดสินใจของ
ท่าน/บุตรของท่านจะไม่มีผลกระทบต่อหน้าท่ีการปฏิบัติงานใด ๆ หรือส่งผลกระทบต่อการเรียน 
การประเมินผลการเรียน หรือสง่ผลกระทบอ่ืน ๆ ของท่าน/บตุรของท่าน 

 
ใครจะรู้บ้างว่าท่าน/บุตรของท่านเข้าร่วมการศึกษานี ้

 ผู้อ านวยการโรงเรียน และอาจารย์ผู้รับผิดชอบดแูลหรืออาจารย์ประจ าห้องเรียน ควรจะได้
รับทราบว่าท่าน/บุตรของท่านตัดสินใจเข้าร่วมการศึกษาวิจัยนี ้ข้อมูลของท่าน/บุตรของท่าน  
ท่ีถูกบันทึกไว้ระหว่างการศึกษา หรือข้อมูลอ่ืน  ๆ จะถูก เก็บไว้เป็นความลับตลอดเวลา 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สามารถท่ีจะขอตรวจสอบข้อมูลเหล่านีไ้ด้ โดยข้อมูลเหล่านี  ้
จะยงัเก็บรักษาไว้เป็นเร่ืองลบัเฉพาะ 
 
การปกป้องรักษาข้อมูล : ข้อมูลใดบ้างท่ีจะถูกเก็บรวบรวมไว้จากการศึกษานี ้
 ข้อมูลส่วนตวัท่ีท่าน/บุตรของท่านไม่ต้องการเปิดเผยจะถูกเก็บรวบรวมไว้และน ามาใช้  
เพ่ือวัตถุประสงค์ทางการวิจัย เฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษา โดยจะไม่มีการอ้างถึง  
ช่ือท่าน/บุตรของท่านในรายงานหรือวารสารใด ๆ หากท่าน/บุตรของท่านตกลงใจเข้าร่วม
การศึกษา ท่าน/บุตรของท่านยินยอมท่ีจะไม่จ ากัดการให้ข้อมูลท่ีเป็นส่วนตวั ยกเว้นในกรณีท่ี  
ขดัตอ่สิทธิสว่นบคุคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองลิขสิทธ์ิสว่นบคุคล 

 
หากท่าน/บุตรของท่านมีค าถามเก่ียวกับการศึกษานีท่้าน/บุตรของท่านสามารถติดต่อใคร
ได้บ้าง 
 หากท่าน/บุตรของท่านมีค าถามหรือมีความวิตกกังวลเก่ียวกับการศึกษาวิจัย นี ้ 
หรือสงสัยว่าท่าน/บุตรของท่านก าลังได้รับบาดเจ็บจากการเข้าร่วมการวิจัยนี ้กรุณาติดต่อ  
นางสาวพรจนัทร์ โลจนะศภุฤกษ์ โทรศพัท์ 081-7351323 
 
ส่วนแสดงความยนิยอม 

 โดยการลงนามในหนงัสือยินยอมฉบบันี ้ท่าน/บตุรของท่านยอมรับวา่ได้อา่นเอกสารฉบับ
นีแ้ล้วและได้รับค าอธิบายเก่ียวกับการศึกษาวิจัยนี ้รวมถึงได้รับค าตอบเก่ียวกับข้อสงสยัต่าง ๆ  
ท่ีท่าน/บุตรของท่านมีจากนักวิจัยแล้ว ท่าน/บุตรของท่านตกลงใจท่ีจะเข้าร่วมในการศึกษาวิจัยนี ้
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และมีสิทธิท่ีจะถอนตัวจากการศึกษาวิจัยนี ไ้ด้ทุกเมื่อ โดยไม่มีผลต่อการรักษาในอนาคต  
โดยการลงนามนีท้่าน/บตุรของท่านไมไ่ด้สละสิทธ์ิใด ๆ ท่ีพึงมีทางกฎหมาย 

 
ลายมือช่ือเดก็/ผู้ เยาว์ ....................................................  วนั-เดือน-ปี ......................... 
         (..................................................) 
ลายมือช่ือผู้ปกครอง  ....................................................  วนั-เดือน-ปี ......................... 
         (..................................................) 
ลายมือช่ือผู้ให้ข้อมลูการวิจยั .........................................  วนั-เดือน-ปี ......................... 
         (..................................................) 
พยาน                       ....................................................  วนั-เดือน-ปี ......................... 
         (..................................................) 
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หนังสือแสดงความยนิยอมการเข้าร่วมในโครงการวจิยั 
INFORMED CONSENT FORM 

 
 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว .......................................................................................... 
ขอให้ความยินยอมของบคุคลในปกครองของข้าพเจ้า ได้แก่ ....................................................... 
ท่ีจะเข้าเก่ียวข้องในการวิจัย/ค้นคว้า เร่ือง “การพัฒนาโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่าง 
เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย ” ซึ่ งผู้ วิจัย ได้แก่  
นางสาวพรจันท ร์ โลจนะศุภฤกษ์  ได้อ ธิบ ายต่ อข้าพ เจ้ าเก่ี ยวกับการวิจัยครั ง้ นี แ้ ล้ ว  
(ตามรายละเอียดท่ีแนบมากบัหนงัสือยินยอมนี)้ 
 

 ผู้ วิจัยมีความยินดี ท่ี จะให้ค าตอบต่อค าถามประการใดท่ี ข้าพ เจ้าอาจจะมี ได้  
ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมการวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัรับรองวา่จะเก็บข้อมลูเฉพาะท่ีเก่ียวข้องกบับคุคล
ในปกครองของข้าพเจ้าเป็นความลับ และจะเปิดเผยได้เฉพาะในรูปท่ีเป็นสรุปผลการวิจัย  
และผู้ วิจยัจะได้ปฏิบัติในสิ่งท่ีไมก่่อให้เกิดอนัตรายตอ่ร่างกายหรือจิตใจของบุคคลในปกครองของ
ข้าพเจ้าตลอดการวิจัย นี  ้และรับรองว่าหากเกิดมีอันตรายใด ๆ จากการวิจัยดังกล่าว  
บคุคลในปกครองของข้าพเจ้าจะได้รับการรักษาอย่างเตม็ท่ี 
 

 ข้าพเจ้ายินยอมให้บุคคลในปกครองของข้าพเจ้าเข้าร่วมวิจัยโดยสมัครใจ และสามารถ 
ท่ีจะถอนตัวจากการวิจัยนีเ้มื่อใดก็ได้ ทัง้นี ้โดยไม่มีผลกระทบต่อการรักษาพยาบาลท่ีบุคคล  
ในปกครองของข้าพเจ้าจะได้รับและในกรณีท่ีเกิดข้อข้องใจหรือปัญหาท่ีข้าพเจ้าต้องการปรึกษา  
กับผู้ วิจัย  ข้าพ เจ้าสามารถติดต่อกับผู้ วิจัย  คือ นางสาวพรจันทร์ โลจนะศุภฤกษ์  ได้ ท่ี  
มลูนิธิกีฬาอิมมานเูอลในประเทศไทย โทรศพัท์ 081-7351323 โทรสาร 02-2332327 
 

โดยการลงนามนี ้ข้าพเจ้าไมไ่ด้สละสิทธิใด ๆ ท่ีข้าพเจ้าพึงมีทางกฎหมาย 
 

ลายมือช่ืออาสาสมคัร ....................................................  วนั-เดือน-ปี ......................... 
         (..................................................) 
 

ลายมือช่ือผู้ให้ข้อมลูการวิจยั .........................................  วนั-เดือน-ปี ......................... 
         (..................................................) 
 

พยาน                       ....................................................  วนั-เดือน-ปี ......................... 
         (..................................................) 
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ภาคผนวก จ 
ใบรับรองจริยธรรมการวิจยั 
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ภาคผนวก ฉ 

คูม่ือโปรแกรมการศกึษการใช้เวลาวา่งเพ่ือสง่เสริมคณุภาพชีวิต 

ของนกัเรียนในระดบัประถมศกึษาตอนปลาย 
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ค าน า 
 
 คู่มือการใช้โปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียน  
ในระดบัประถมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วยกิจกรรมท่ีช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน  
ในระดับประถมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ คุณภาพชีวิตด้านสังคม คุณภาพชีวิตด้านอารมณ์ 
คุณภาพชี วิตด้านร่างกายและคุณภาพชี วิตด้านวัตถุ  จ านวน 16 กิจกรรม  ระยะเวลา 
ในการจดักิจกรรมแตล่ะครัง้ไมเ่กิน 1 ชัว่โมง 2 ครัง้ตอ่สปัดาห์ เป็นระยะเวลา 8 สปัดาห์ 
 ในการออกแบบโปรแกรมการศกึษาการใช้เวลาวา่งเพ่ือสง่เสริมคณุภาพชีวิตของนกัเรียน
ในระดับประถมศึกษาตอนปลาย ผู้ วิจัยใช้หลักการ Six Keys Element of Situated Activity 
System ขอ งรอสแมนและชแลท เทอ ร์  (Rossman & Schlatter, 2015) ซึ่ งป ระกอบ ด้ วย  
6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน (Interaction People) 2) ท่ีตัง้ทางกายภาพ 
(The Physical Setting) 3) วสัดุอุปกรณ์ส าหรับการใช้เวลาว่าง (Leisure Object) 4) กฎเกณฑ์ 
(Rules) 5) มี ค ว าม สั ม พั น ธ์ กั น  (Relationship) แล ะ  6) ก าร เค ลื่ อ น ไห ว  (Animation)  
โดยท่ีโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างจะสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่าง ๆ คือ  
1) คุณภาพชีวิตด้านสังคม 2) คุณภาพชีวิตด้านอารมณ์ 3) คุณภาพชีวิตด้านร่างกาย และ  
4) คณุภาพชีวิตด้านวตัถุ และปัจจัยอ่ืน ๆ ซึ่งสามารถส่งเสริมคณุภาพชีวิตของนักเรียนในระดับ
ประถมศกึษาตอนปลาย 
 ท้ายสุดนีผู้้ วิจัยหวังเป็นอย่างย่ิงว่า คู่มือการใช้โปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่าง  
เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนในระดบัประถมศึกษาตอนปลายนี ้จะเป็นประโยชน์ต่อ  
ผู้น าโปรแกรมการใช้เวลาว่างและนันทนาการท่ีจะน าไปใช้พัฒนาศักยภาพและช่วยส่งเสริม
คณุภาพชีวิตให้แก่นกัเรียนในระดบัประถมศกึษาตอนปลายตอ่ไป 
 

นางสาวพรจนัทร์ โลจนะศภุฤกษ์ 
นิสิตปริญญาเอก หลกัสตูรปรชัญาดษุฎีบณัฑิต สาขาการจดัการกีฬาและนนัทนาการ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ผู้จดัท า 

พ.ศ. 2561 
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วิธีการใช้คู่มือ 
โปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ของนักเรียนในระดบัประถมศึกษาตอนปลาย 
 
วัตถุประสงค์ของคู่มือ 
 เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้น านันทนาการหรือบุคคลในโรงเรียน หน่วยงาน/องค์กรนนัทนาการ 
ทัง้ภาครัฐและเอกชน น าโปรแกรมการศกึษาการใช้เวลาวา่งเพ่ือสง่เสริมคณุภาพชีวิตของนกัเรียน
ในระดบัประถมศกึษาตอนปลาย 
 
วัตถุประสงค์ของโปรแกรม 

1. เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตทางการใช้เวลาว่างของนักเรียนในระดับประถมศึกษา  
ตอนปลาย 

2. เพ่ือสง่เสริมคณุภาพชีวิตด้านสงัคมของนกัเรียนในระดบัประถมศกึษาตอนปลาย 
3. เพ่ือสง่เสริมคณุภาพชีวิตด้านอารมณ์ของนกัเรียนในระดบัประถมศกึษาตอนปลาย 
4. เพ่ือสง่เสริมคณุภาพชีวิตด้านร่างกายของนักเรียนในระดบัประถมศกึษาตอนปลาย 
5. เพ่ือสง่เสริมคณุภาพชีวิตด้านวตัถขุองนกัเรียนในระดบัประถมศกึษาตอนปลาย 
6. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนในระดบัประถมศึกษาตอนปลายใช้กิจกรรมการใช้เวลาว่าง  

ให้เกิดประโยชน์ 
 
แนวทางในการใช้โปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพื่ อส่งเสริมคุณภาพชีวิ ต 
ของนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
 ผู้ น านันทนการหรือบุคคลท่ีสนใจสามารถใช้โปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่าง  
เพ่ือสง่เสริมคณุภาพชีวิตของนกัเรียนในระดบัประถมศกึษาตอนปลาย โดยด าเนินการดงันี  ้

1. ท าความเข้าใจเก่ียวกับรายละเอียดของขัน้ตอนต่าง ๆ ในการปฏิบัติตามโปรแกรม
การศกึษาการใช้เวลาวา่งเพ่ือสง่เสริมคณุภาพชีวิตของนกัเรียนในระดบัประถมศกึษาตอนปลาย 

2. ทดลองปฏิบัติ โปรแกรมด้วยตนเอง เพ่ือสร้างความมั่นใจก่อนจะน าไปใช้กับ  
กลุม่ท่ีต้องการ 

3. จดัเตรียมวสัดอุปุกรณ์ให้มีจ านวนเพียงพอและเหมาะสมกบักลุม่เป้าหมาย 
4. จัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการเข้าร่วมกิจกรรมการใช้เวลาว่าง  

ให้เหมาะสมกบัประเภทของกิจกรรม 
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หลักการเข้าร่วมโปรแกรม 
1. นกัเรียนในระดบัประถมศกึษาตอนปลายต้องเข้าร่วมด้วยความสมคัรใจ 
2. การใช้เวลาวา่งมีบทบาทในการสร้างความเพลิดเพลิน ประสบการณ์ท่ีสนุกสนานและ

สร้างความพึงพอใจแก่นกัเรียนในระดบัประถมศกึษาตอนปลาย 
3. การใช้เวลาว่างสามารถส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนในระดับประถมศึกษา  

ตอนปลายในด้านต่าง ๆ คือ 1) คุณภาพชี วิตด้านสังคม 2) คุณภาพชีวิตด้านอารมณ์  
3) คณุภาพชีวิตด้านร่างกาย และ 4) คณุภาพชีวิตด้านวตัถ ุ
 
ข้อควรปฏิบัติ 

1. ในกิจกรรมท่ีมีการแบ่งกลุ่ม ผู้ น าควรจัดกลุ่มนักเรียนแต่ละกลุ่มให้มีศักยภาพ  
ท่ีใกล้เคียงกนั 

2. กฎ กติกา เกณฑ์ ระยะเวลา อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับ
ศกัยภาพ ทกัษะ ความสามารถ ความพร้อมของนกัเรียนในระดบัประถมศกึษาตอนปลาย 

3. ในระหว่างด าเนินกิจกรรม ผู้ น ากิจกรรมควรให้ความสนใจและคอยช่วยเหลือ  
ตลอดจนสงัเกตพฤติกรรมท่ีเกิดขึน้ เพ่ือประเมินความสามารถ และสามารถให้ค าแนะน าต่าง ๆ  
ได้อย่างใกล้ชิด และหากเกิดเหตกุารณ์ไมพ่ึงประสงค์ขึน้ ผู้น าควรมีสติและใช้ทกัษะเพ่ือแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้ รวมถึงการพิทักษ์สิทธิท่ีนักเรียนในระดบัประถมศึกษาตอนปลาย  
พึงได้รับการคุ้มครองด้วย 

4. ควรให้ความใส่ใจและให้ความช่วยเหลืออย่างเตม็ความสามารถกับนักเรียนในระดบั
ประถมศึกษาตอนปลาย เพ่ือให้นักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลายได้รับการส่งเสริม
คณุภาพชีวิตอย่างเตม็ท่ี 

5. ผู้ น าค วรมี บ ทบาท ในการช่ วย เห ลือ  สนับสนุน  แต่ ล ะจะไม่ ลงมื อป ฏิบั ติ  
กิจกรรมนัน้ ๆ แทน ทัง้นีกิ้จกรรมต่าง ๆ ได้ถูกสร้างเพ่ือตอบสนองความต้องการและช่วยพัฒนา
ศกัยภาพของนกัเรียนในระดบัประถมศกึษาตอนปลายแล้ว 
 
ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม 
 ครัง้ละไมเ่กิน 1 ชัว่โมง 2 ครัง้ตอ่สปัดาห์ เป็นระยะเวลา 8 สปัดาห์ รวม 16 กิจกรรม 
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ตาราง 1 แสดงรายละเอียดของโปรแกรมโดยรวม 
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ตาราง 1 (ตอ่) 
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ตาราง 1 (ตอ่) 
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ตาราง 1 (ตอ่) 
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ตาราง 1 (ตอ่) 
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KPI ประกอบด้วย 
1. คณุภาพชีวิตด้านสงัคม มี 3 ข้อ 

1.1 การเป็นท่ียอมรับ 
1.2 ความรัก 
1.3 ความเป็นเจ้าของ 

2. คณุภาพชีวิตด้านอารมณ์ มี 7 ข้อ 
2.1 การยอมรับความจริงของตนเอง 
2.2 ความส าเร็จ 
2.3 ความคิดสร้างสรรค์ 
2.4 ความท้าทาย 
2.5 ความสนใจ 
2.6 ความเข้าใจ 
2.7 การควบคมุตนเอง 

3. คณุภาพชีวิตด้านร่างกาย มี 2 ข้อ 
3.1 การปราศจากโรคภยั 
3.2 การมีสขุภาพดีขึน้ 

4. คณุภาพชีวิตด้านวตัถ ุมี 3 ข้อ 
4.1 ปัจจยัพืน้ฐาน (อาหาร ท่ีอยู่อาศยั เคร่ืองนุ่งห่มและการพกัผ่อนนอนหลบั) 
4.2 สภาพแวดล้อม 
4.3 ความปลอดภยั 

 
ข้อควรระวังในการด าเนินกิจกรรม 

1. ในการจัดกิจกรรม ควรมีผู้น ากิจกรรมและผู้ช่วยในจ านวนท่ีเพียงพอและสามารถ  
ให้ความช่วยเหลือผู้ เข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างทัว่ถึง 

2. ผู้น ากิจกรรม ควรค านึงถึงความสะอาดและความปลอดภยัของผู้ เข้าร่วมในระหว่าง
การจดักิจกรรม 

3. ในการจดักิจกรรมท่ีเป็นกิจกรรมกลุ่ม ควรจดัให้สมาชิกในแตล่ะกลุม่มีจ านวนเท่ากัน
หรือใกล้เคียงกนั เพ่ือให้เกิดการท างานเป็นทีมและเกิดการช่วยเหลือระหวา่งกนั 
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สัปดาห์ที่ 1 ครัง้ที่ 1 : เวลาว่างของฉัน 
 
กระบวนการศึกษาการใช้เวลาว่าง 
 การตระหนกัรู้การใช้เวลาวา่ง (Leisure Awareness) 
 
เป้าหมายของโปรแกรม 
 ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมจะมีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับความหมาย ความส าคัญของ  
การใช้เวลาวา่งและการศกึษาการใช้เวลาวา่ง 
 
วัตถุประสงค์ของโปรแกรม 

1. ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสามารถอธิบายความหมายของการใช้เวลาว่างและการศึกษา  
การใช้เวลาวา่ง 

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถอธิบายประสบการณ์การใช้เวลาวา่งของตนเอง 
 
เนือ้หา 
 ความหมาย  ความส าคัญ ของการใช้ เวลาว่างและการศึกษาการใช้ เวลาว่าง  
และความหลากหลายของประสบการณ์การใช้เวลาวา่ง 
 
สถานท่ี (Physical Setting) 
 ห้องเรียน 
 
วัสดุอุปกรณ์ (Leisure Objects) 

1. โปสเตอร์ อธิบายความหมายและความส าคญัของการใช้เวลาวา่งและการตระหนกัรู้
การใช้เวลาวา่ง 

2. กระดาษ 
3. ปากกา 
4. เก้าอี ้
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วธีิด าเนินการ 
1. การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน (Interacting People) 
ผู้น ากิจกรรมกล่าวทักทายผู้ เข้าร่วมกิจกรรมและให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมแนะน าตัวให้กับ

ผู้ เข้าร่วมอ่ืนได้รู้จกั โดยบอกช่ือ - นามสกลุ ช่ือเลน่ของตนเองจนครบทกุคน 
2. โครงสร้าง (Structure) 
ความหมายและความส าคญัของการใช้เวลาวา่ง และการศกึษาการใช้เวลาวา่ง 
การใช้เวลาวา่ง (Leisure) เป็นส่วนหนึ่งของเวลาท่ีเหลือจากกิจกรรมท่ีนอกเหนือจากงาน 

ครอบครัวและสังคมท่ีถูกบังคับให้ท า เป็นกิจกรรมท่ีเข้าร่วมด้วยตนเองเพ่ือความเพลิดเพลิน  
ความพึงพอใจ และยังเป็นการแสดงออกถึงความสามารถและศักยภาพของผู้ เข้าร่วมกิจกรรม 
(Dumazedier, 1968; Neulinger, 1974) ก่ อ ให้ เ กิด ความคิ ด ส ร้างส รรค์  ท า ใ ห้ ผู้ เ ข้ า ร่ วม 
เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม เป็นการค้นหาตนเอง เช้าใจตนเอง เกิดทักษะการปฏิสมัพันธ์กับผู้ อ่ืน
และสังคม เป็นการพัฒนาคุณค่าและทัศนคติและซาบซึง้ในกิจกรรมการใช้เวลาว่าง (Sivan & 
Ruskin, 2000: 112)โดยกิจกรรมการใช้เวลาวา่งตามแนวคิดของรัสเซลล์ (Russell, 1996, p. 350) 
แบ่งเป็น 6 ประเภท ประกอบด้วย 

1. กีฬาและเกม (Sports and Games) 
2. ศิลปวฒันธรรม (Cultural Arts) เช่น กิจกรรมดนตรี กิจกรรมเข้าจงัหวะหรือเต้นร า 
3. นันทนาการกลางแจ้ง (Outdoor Recreation) เช่น การเข้าค่าย ชมธรรมชาติ กีฬา

กลางแจ้ง กิจกรรมผจญภยั 
4. การเดินทางและการท่องเท่ียว (Travel and Tourism) 
5. งานอดิเรก (Hobbies) เช่น การอา่น การเขียน การสะสม 
6. นันทนาการทางสงัคม (Social Recreation) เช่น การจัดงานปาร์ตี ้การเข้าสมาคม 

การท าอาหาร การเข้าชมการแสดงตา่ง ๆ  
 ดังนัน้ การศึกษาการใช้เวลาว่าง (Leisure Education) จึงเป็นกระบวนการพัฒนาท่ีมี
ความหลากหลายในการมุ่งเน้นพัฒนาให้แต่ละบุคคลมีความเข้าใจความหมายและคณุค่าของ  
การใช้เวลาว่าง มีประสบการณ์ในการใช้เวลาว่าง ตลอดจนมีการพัฒนาความรู้ ทัศนคติ ทักษะ
ความสามารถในการสร้างโอกาสให้เกิดประสบการณ์การใช้เวลาว่าง โดยการออกแบบ  
สร้างทางเลือกระหว่างการใช้ เวลาว่างท่ี เหมาะสมอย่ างมีคุณ ค่าและมีความสมดุล  
ในการด าเนินชีวิตของตนเอง (Mundy, 1998) 
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ภาพประกอบ  1  การศึกษาการใช้ เวลาว่างสร้างโอกาสให้ เกิดป ระสบการณ์ 

การใช้เวลาวา่ง 
 
 ท่ีมา:  Dattilo, J.  (2008).  Leisure Education Program Planning.  p. 47. 

 
คณุค่าของการศึกษาการใช้เวลาว่างเป็นการเปิดโอกาสให้แต่ละบุคคลได้ยกระดบัและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตจากการใช้เวลาว่าง มีความเข้าใจถึงโอกาส ศักยภาพ และความท้าทาย  
ในการใช้เวลาวา่งซึ่งมีผลตอ่การพฒันาคณุภาพชีวิตและได้รับความรู้ ทกัษะ และเกิดความซาบซึง้
ในทั กษ ะการใช้ เวลาว่ าง  โดยบุคคล ท่ีผ่านกระบวนการศึ กษาการใช้ เวลาว่างจะมี 
คณุลกัษณะ 7 ประการ คือ 

1. การตระหนกัรู้ในการใช้เวลาวา่ง (Awareness of self in leisure) 
2. ความซาบซึง้ในการใช้เวลาวา่ง (Appreciation of leisure) 
3. การก าหนดสิ่งท่ีตนเองกระท าในการใช้เวลาวา่ง (Self-determination in leisure) 
4. ทกัษะการตดัสินใจในการเข้าร่วมการใช้เวลาวา่ง (Decision-making skills) 
5. ความรู้และการใช้ทรัพยากรการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ (Knowledge and 

utilization of resources) 
6. การมีทกัษะปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม (Social interaction skills) 
7. การมีทกัษะในกิจกรรมนนัทนาการ (Recreation activity skills) 
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ภาพประกอบ 2  คุณลักษณะ 7 ประการท่ีท าให้โปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่าง 

มีประสิทธิผล 
 
 ท่ีมา:  Dattilo, J.  (2012).  Inclusive Leisure Services.  p. 271. 
 
3. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วม (Relationships) 
ผู้น ากิจกรรมถามผู้ เข้าร่วมว่า “เด็ก ๆ ทราบหรือไม่ว่า การใช้เวลาว่างมีความหมาย 

ว่าอย่างไร?” โดยเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมได้ตอบค าถาม เพ่ือน าไปสู่การบรรยาย
ความหมาย ความส าคัญของการใช้เวลาว่างและการศึกษาการใช้เวลาว่าง และการตระหนักรู้  
ในการใช้เวลาวา่ง 

4. การเคล่ือนไหวของผู้เข้าร่วม (Animation) 
 แบ่งผู้ เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 30 คน ออกเป็น 5 กลุม่ ๆ ละ 6 คน ก าหนดให้แต่ละกลุ่ม
นั่งรวมกันเป็นวงกลม และให้แต่ละคนแนะน าตนเองอีกครัง้หนึ่ง โดยบอกช่ือเล่น และกิจกรรม  
การใช้เวลาว่างของตนเอง ใช้เวลา 10 นาที หลังจากนัน้ให้แต่ละกลุ่มเลือกประเภทกิจกรรม 
การใช้เวลาว่าง 1 ประเภท และออกมาแสดงท่าทางประกอบหน้าชัน้เรียน และให้ผู้ เข้าร่วมอ่ืน 
ได้ทายประเภทของกิจกรรมการใช้เวลาวา่งนัน้ 
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 ผู้น ากิจกรรมสรุป 
 จากการเข้าร่วมกิจกรรม ท าให้นกัเรียนทราบถึงประเภทของกิจกรรมการใช้เวลาว่างท่ีมี
หลากหลายประเภท และจากกิจกรรมการแสดงท่าทางประกอบท าให้นกัเรียนได้เข้าใจถึงลกัษณะ
ของกิจกรรมการใช้เวลาว่างแต่ละประเภทเพ่ิมมากขึน้ เพ่ือนักเรียนสามารถเลือกท ากิจกรรม  
ท่ีตนเองชอบในเวลาวา่งได้ 
 
การวัดการปฏิบัติ (Performance Measure) 
 ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมีความตระหนักรู้ในการใช้เวลาว่างจากการตอบค าถามประเภท
กิจกรรมการใช้เวลาวา่งของตนเอง ร้อยละ 70 
 
ผลท่ีได้รับ 

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เก่ียวกบัการใช้เวลาวา่ง 
2. ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสามารถจ าแนกถึ งความหลากหลายของประสบการณ์  

การใช้เวลาวา่ง 
3. ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสามารถอธิบายถึงความสมัพันธ์ของการใช้ เวลาว่างท่ีมีต่อชีวิต

ตนเอง 
 
KPIs 

1. คณุภาพชีวิตด้านอารมณ์ : ความคิดสร้างสรรค์ (EA 3) 
2. คณุภาพชีวิตด้านอารมณ์ : ความสนใจ (EA 5) 
3. คณุภาพชีวิตด้านอารมณ์ : ความเข้าใจ (EA 6) 
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สัปดาห์ที่ 1 ครัง้ที่ 2 : ฉันคือใคร 
 
กระบวนการศึกษาการใช้เวลาว่าง 
 การตระหนกัรู้การใช้เวลาวา่ง (Leisure Awareness) 
 
เป้าหมายของโปรแกรม 
 ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสามารถก าหนดกิจกรรมการใช้เวลาว่างท่ีตนเองสนใจ พึงพอใจ และ
บอกถึงคณุคา่ของกิจกรรมการใช้เวลาวา่งท่ีสง่ผลตอ่คณุภาพชีวิต 
 
วัตถุประสงค์ของโปรแกรม 

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความตระหนกัรู้ในการใช้เวลาวา่ง 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถอธิบายประสบการณ์การใช้เวลาวา่งของตนเองได้ 
3. ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสามารถอธิบายความสัมพันธ์ของกิจกรรมการใช้เวลาว่างกับ

คณุภาพชีวิตได้ 
 
เนือ้หา 
 ความสมัพนัธ์ของกิจกรรมการใช้เวลาวา่งกบัการพฒันาคณุภาพชีวิต 
 
สถานท่ี (Physical Setting) 
 ห้องเรียน 
 
วัสดุอุปกรณ์ (Leisure Objects) 

1. โปสเตอร์ อธิบายความสมัพนัธ์ของการใช้เวลาวา่งกบัการพฒันาคณุภาพชีวิต 
2. ภาพกิจกรรมการใช้เวลาวา่งแตล่ะประเภท จ านวน 30 ประเภท 
3. บตัรค าคณุภาพชีวิต ด้านสงัคม ด้านอารมณ์ ด้านร่างกายและด้านวตัถ ุ
4. เก้าอี ้
5. กระดาษ ขนาด 4x8 นิว้ จ านวน 30 แผน่ 
6. ดินสอ จ านวน 30 แท่ง 
7. เขม็กลดั จ านวน 30 อนั 
8. เคร่ืองเลน่ซีดีเพลง 
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9. ใบงานท่ี 1 
 
วธีิด าเนินการ 

1. การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน (Interacting People) 
กิจกรรมท่ี 1  
ผู้น ากิจกรรมกล่าวทักทายผู้ เข้าร่วมกิจกรรมและให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมยืนขึน้ตบมือ  

ตามจงัหวะ 10 ครัง้ ดงันี ้
ครัง้ท่ี 1 ตบมือ  จงัหวะ 1-2 // 3-4-5 /// 6-7 // 8-9-10 /// 
ครัง้ท่ี 2 ตบไหล ่  จงัหวะ 1-2 // 3-4-5 /// 6-7 // 8-9-10 /// 
ครัง้ท่ี 3 ตบตกั  จงัหวะ 1-2 // 3-4-5 /// 6-7 // 8-9-10 /// 
ครัง้ท่ี 4 ยกัไหล ่  จงัหวะ 1-2 // 3-4-5 /// 6-7 // 8-9-10 /// 
กิจกรรมท่ี 2   
กิจกรรม “ฉนัคือใคร” (สมชาติ กิจยรรยง & อรจรีย์ ณ ตะกัว่ทุ่ง, 2551) 
1) ผู้น ากิจกรรมแจกกระดาษ ดินสอ และเขม็กลดัให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม 
2) ให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมเขียนช่ือตนเองและกิจกรรมการใช้เวลาว่างท่ีตนเองช่ืนชอบ  

3 ประเภท โดยเขียนให้ชดั อา่นง่าย และใช้เขม็กลดักลดักระดาษไว้ท่ีหน้าอกเสือ้ของตนเอง 
3) เปิดเพลงเบา ๆ ประกอบ และให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมเดินไปรอบ ๆ ห้อง โดยห้ามพดูกัน 

แตใ่ห้อา่นข้อความในแผน่กระดาษเท่านัน้ 
4) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพยายามอา่นให้ได้จ านวนมากคนท่ีสดุเท่าท่ีจะท าได้ใน 10 นาที 
5) เมื่อครบ 10 นาที ให้ทกุคนไปหาบุคคลท่ีชอบกิจกรรมการใช้เวลาว่างเหมือนตนเอง

แล้วสนทนากนั อาจจะรวมเป็นกลุม่ท่ีมากกวา่ 2 คนก็ได้ 
2. โครงสร้าง (Structure) 
ความสมัพนัธ์ของกิจกรรมการใช้เวลาวา่งกบัการพฒันาคณุภาพชีวิต 
สวิุมล ตัง้สัจจพจน์ (2553, น. 3) ได้อธิบายจุดสูงสุดในแนวคิดของการใช้เวลาว่าง คือ  

การมีคณุภาพชีวิตท่ีดี กลา่วคือ 
การได้ดี (Get well) คือ การมีสขุภาพจิตและสขุภาพกายดี 
การมี ชี วิต ท่ีดี  (Live well) คือ  ก ารด า รง ชี วิตอย่ าง เป็ น ฝ่ายกระท า  ท า ให้ ชี วิต 

มีความพึงพอใจและมีความสนกุ 
การอยู่ดี (Stay well) คือ การช่วยธ ารงไว้ซึ่งการรับรู้ให้มีคณุภาพชีวิตท่ีดี 
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ภาพประกอบ 3  จดุสงูสดุในแนวคิดของการใช้เวลาวา่งคอื การมีคณุภาพชีวิตท่ีดี 
 

 ท่ีมา:  สวิุมล ตัง้สจัจพจน์.  (2553).  นนัทนาการและการใช้เวลาว่าง.  น. 4. 
 
 คณุภาพชีวิต (Quality of life) แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านสงัคม ด้านอารมณ์และจิตใจ 
ด้านร่างกาย และด้านวัตถุ โดยความสุขและการมีชีวิตท่ีดีจะเป็นองค์ประกอบท่ีเสริมสร้าง  
ให้มีคณุภาพชีวิตท่ีดีและเกิดความสมดลุในชีวิต 

1. ด้านสงัคม คือ การเป็นท่ียอมรับ ความรัก และการเป็นเจ้าของ 
2. ด้านอารมณ์และจิตใจ  คื อ การยอมรับ ความจริงของตน เอง ความส าเร็จ  

ความคิดสร้างสรรค์ ความท้าทาย ความสนใจ ความเข้าใจ และการควบคมุตนเอง 
3. ด้านร่างกาย คือ การปราศจากโรคภยั และการมีสขุภาพท่ีดีขึน้ 
4. ด้านวตัถุ คือ ปัจจัยพืน้ฐานท่ีจ าเป็น ได้แก่ ท่ีอยู่อาศยั อาหาร การพกัผ่อนนอนหลบั 

ความมัน่คงและปลอดภยัในชีวิต 
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ภาพประกอบ 4  องค์ประกอบของคณุภาพชีวิต 

 
 ท่ี ม า :  Ruskin, H. & Sivan, A.  (2002).  Leisure Education in School Systems : 

Curricula, Strategies, Training Human Resources.  p. 6. 
 
3. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วม (Relationships) 
ผู้ น ากิจกรรมทบทวนประเภทของกิจกรรมการใช้ เวลาว่าง โดยชูภาพกิจกรรม  

การใช้เวลาวา่งแตล่ะประเภท และถามผู้เข้าร่วมแตล่ะคนวา่ชอบกิจกรรมอะไร 
4. การเคล่ือนไหวของผู้เข้าร่วม (Animation) 

 ให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 30 คน นัง่เป็นวงกลม ผู้น ากิจกรรมแจกบัตรภาพกิจกรรม
การใช้เวลาว่างให้ผู้ เข้าร่วมคนละ 1 ใบ และให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละคนยืนขึน้ชูภาพกิจกรรม 
ท่ีตนเองได้รับ  พร้อมทัง้บอกผู้ เข้าร่วมกิจกรรมอ่ืนว่าเป็นกิจกรรมอะไร มีความสัมพัน ธ์  
ตอ่การพฒันาคณุภาพชีวิตด้านใด 
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 ผู้น ากิจกรรมสรุป 
 จากการเข้าร่วมกิจกรรม ท าให้นักเรียนเข้าใจประเภทของกิจกรรมการใช้เวลาว่าง  
มากขึน้ และสามารถก าหนดและเลือกท ากิจกรรมท่ีตนเองพึงพอใจ และเ ข้าใจถึงคุณค่า 
ของกิจกรรมแต่ละประเภทท่ีมีความสมัพันธ์ตอ่การพัฒนาคณุภาพชีวิตของนักเรียนในด้านสงัคม 
ด้านอารมณ์ ด้านร่างกาย และด้านวตัถุ 
 ผู้น ากิจกรรมแจกใบงานท่ี 1 ให้ผู้ เข้าร่วมตอบค าถามและสง่กลบัในชัว่โมง 
 
การวัดการปฏิบัติ (Performance Measure) 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถอธิบายประสบการณ์ของการใช้เวลาว่าง และความสมัพันธ์
ของการใช้เวลาวา่งและการพฒันาคณุภาพชีวิตของตนเองได้ ร้อยละ 70 จากใบงานท่ี 1 
 
ผลท่ีได้รับ 

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เก่ียวกบัการใช้เวลาวา่ง 
2. ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสามารถจ าแนกถึ งความหลากหลายของประสบการณ์ 

การใช้เวลาวา่ง 
3. ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์ของการใช้เวลาว่างท่ีมีต่อ  

ชีวิตตนเอง 
4. ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสามารถอธิบายถึงความสัมพัน ธ์ของการใช้เวลาว่างกับ  

วิถีการด าเนินชีวิต 
5. ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสามารถอธิบายถึงความสัมพัน ธ์ของการใช้เวลาว่ างกับ 

คณุภาพชีวิต 
6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถอธิบายถึงความสมัพนัธ์ของการใช้เวลาว่างกบัโครงสร้าง

ทางสงัคม 
 
KPIs 

1. คณุภาพชีวิตด้านอารมณ์ : ความสนใจ (EA 5) 
2. คณุภาพชีวิตด้านอารมณ์ : ความเข้าใจ (EA 6) 
3. คณุภาพชีวิตด้านวตัถ ุ: ปัจจยัพืน้ฐาน (MA 1) 

 
 



  294 

เอกสารอ้างองิ 
สมชาติ กิจยรรยง, และ อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง. (2551). เทคนิคการจัดฝึกอบรมเพ่ือพฒันาบุคคล

อย่างมีประสิทธิภาพ  (พิมพ์ครัง้ท่ี 4.). กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย -
ญ่ีปุ่ น). 

สุวิมล ตัง้สัจจพจน์. (2553). นันทนาการและการใช้เวลาว่าง . กรุงเทพฯ: Addison Printing 
Product. 

Ruskin, H., & Sivan, A. (2002). Leisure Education in School Systems: Curricula, 
Strategies, Training Human Resources. Jerusalem: The Hebrew University of 
Jerusalem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  295 

เลขท่ี ................. 

ใบงานที่ 1 
 

ตอนที่ 1 : การใช้เวลาว่าง 

 ให้นักเรียนท าเคร่ืองหมาย ()หน้าข้อความท่ีเห็นด้วย และท าเคร่ืองหมาย () 
หน้าข้อความท่ีไมเ่ห็นด้วย 

............ 1.  การใช้เวลาว่างเป็นส่วนหนึ่งของเวลาท่ีเหลือจากกิจกรรมท่ีนอกเหนือจาก  
งานท่ีถกูบงัคบัให้ท า 

............ 2.  การใช้เวลาวา่งเป็นกิจกรรมท่ีถกูบงัคบัให้เข้าร่วม 

............ 3.  การใช้เวลาวา่งเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมในขณะท่ีมีเวลาอิสระ 

............ 4.  การใช้เวลาว่างเป็นกิจกรรมท่ีเข้าร่วมด้วยตนเอง ก่อให้เกิดความเพลิดเพลิน 
ความพึงพอใจ 

............ 5.  การใช้ เวลาว่างท าให้ เกิดการพัฒนาคุณภาพชี วิตท่ีดี  คือ การมี ชี วิต ท่ีดี  
และมีความสขุ 

ตอนที่ 2 : ความสัมพนัธ์ของการใช้เวลาว่างกับการพฒันาคุณภาพชีวิต 

 ให้นกัเรียนเขียนกิจกรรมการใช้เวลาวา่งพร้อมประโยชน์ท่ีได้รับ 3 อนัดบัแรก 

1. กิจกรรมการใช้เวลาวา่งท่ีข้าพเจ้าชอบ คือ ............................................................ 
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการท ากิจกรรม คือ .............................................................. 
......................................................................................................................... 

2. กิจกรรมการใช้เวลาวา่งท่ีข้าพเจ้าชอบ คือ ............................................................ 
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการท ากิจกรรม คือ .............................................................. 
......................................................................................................................... 

3. กิจกรรมการใช้เวลาวา่งท่ีข้าพเจ้าชอบ คือ ............................................................ 
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการท ากิจกรรม คือ .............................................................. 
......................................................................................................................... 
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สัปดาห์ที่ 2 ครัง้ที่ 3 : การต่อค า 
 
กระบวนการศึกษาการใช้เวลาว่าง 
 การตระหนกัรู้การใช้เวลาวา่ง (Leisure Awareness) 
 
เป้าหมายของโปรแกรม 
 ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสามารถก าหนดกิจกรรมการใช้เวลาว่างท่ีตนเองพึงพอใจ และ
ความสัมพันธ์ของกิจกรรมการใช้เวลาว่างกับวิถีการด าเนินชีวิต คุณภาพชีวิต และโครงสร้าง  
ทางสงัคม 
 
วัตถุประสงค์ของโปรแกรม 

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความตระหนกัรู้ในการใช้เวลาวา่งเพ่ิมขึน้ 
2. ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสามารถอธิบายความสัมพันธ์ของกิจกรรมการใช้เวลาว่างกับ  

วิถีการด าเนินชีวิต 
3. ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสามารถอธิบายความสัมพันธ์ของกิจกรรมการใช้เวลาว่าง  

กบัคณุภาพชีวิต 
4. ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสามารถอธิบายความสัมพันธ์ของกิจกรรมการใช้เวลาว่าง  

กบัโครงสร้างทางสงัคม 
 
เนือ้หา 
 ความสัมพันธ์ของกิจกรรมการใช้เวลาว่างกับวิถีการด าเนินชีวิต คุณภาพชีวิต และ
โครงสร้างทางสงัคม 
 
สถานท่ี (Physical Setting) 
 ห้องเรียน 
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วัสดุอุปกรณ์ (Leisure Objects) 
1. โปสเตอร์ อธิบายกิจกรรมท่ีเหมาะสมในช่วงการใช้เวลาวา่ง 
2. เก้าอี ้
3. กระดาษ Flip Chart จ านวน 6 แผน่ 
4. ปากกาเมจิก จ านวน 6 ด้าม 

 
วธีิด าเนินการ 

1. การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน (Interacting People) 
ผู้น ากิจกรรมกลา่วทกัทายผู้เข้าร่วมกิจกรรมและให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมนัง่ล้อมเป็นวงกลม 
กิจกรรม : การต่อค า 
1) ผู้ น ากิจกรรมก าหนดให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมคิดถึง ช่ือผลไม้  ไม่ เกิน  2 พยางค์  

แล้วต้องพดูเรียงตอ่ ๆ กนัไปเป็นจงัหวะ โดยห้ามพดูช่ือซ า้กบัคนอ่ืน ตวัอย่างเช่น 
(คนท่ี 1) ทเุรียน .. ให้ทกุคนปรบมือ 2 ครัง้ // (คนท่ี 2) มะมว่ง .. ปรบมือ // (คนท่ี 3) .. 

2) หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมพดูซ า้กบัคนอ่ืน ต้องหยดุเกม 
3) ผู้ น ากิจกรรมก าหนดเป็นช่ืออ่ืน ๆ เช่น สัตว์บก , ค าท่ีขึน้ ต้นด้วย กระ.. และ 

ประเภทของกิจกรรมการใช้เวลาวา่ง 
2. โครงสร้าง (Structure) 
กิจกรรมท่ีเหมาะสมในช่วงการใช้เวลาวา่ง 
กิจกรรมการใช้เวลาว่างมีหลากหลายประเภทท่ีท าให้เกิดความสมดุลกับการพัฒนา

คุณภาพชีวิตในด้านต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมการอ่าน การเขียน วรรณกรรม ภาษา วิทยาศาสตร์  
งานอดิเรก และการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการพัฒนาด้านสติปัญญา กิจกรรมศิลปะ ดนตรี  
วาดภาพ ประติมากรรมและละคร ช่วยในการพัฒนาด้านความสุนทรีย์  กิจกรรมเกม  
กิจกรรมในสโมสรและในท่ีสาธารณะช่วยในการพัฒนาการด้านสังคม กิจกรรมการฝึกอบรม  
ทางกายภาพ กีฬา กิจกรรมกลางแจ้ง เต้นร าและงานอดิเรกช่วยในพัฒนาการด้านร่างกาย และ
กิจกรรมท่ีเก่ียวกับความสนัโดษ การพกัผ่อน กิจกรรมท่ีท าให้มีอิสระทางความคิด ประเมินตนเอง
และการเป็นผู้น าช่วยในพฒันาการด้านจิตใจ (Ruskin & Sivan, 2002, p. 9) ดงัภาพประกอบ 
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ภาพประกอบ 5  กิจกรรมท่ีเหมาะสมในช่วงการใช้เวลาวา่ง 
 

 ท่ี ม า :  Ruskin, H. & Sivan, A.  (2002).  Leisure Education in School Systems : 
Curricula, Strategies, Training Human Resources.  p. 9. 

 
3. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วม (Relationships) 
ผู้น ากิจกรรมทบทวนโดยตัง้ค าถามถามผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดงันี  ้
- ประเภทของกิจกรรมการใช้เวลาวา่ง 
- ประเภทของคณุภาพชีวิต 
- ความสมัพนัธ์ของการใช้เวลาวา่งกบัวิถีชีวิต คณุภาพชีวิต และโครงสร้างทางสงัคม 
4. การเคล่ือนไหวของผู้เข้าร่วม (Animation) 

 แบ่งกลุ่มผู้ เข้าร่วมกิจกรรม ออกเป็น 6 กลุ่ม ๆ ละ 5 คน ผู้น ากิจกรรมแจกกระดาษ  
Flip Chart และปากกาเมจิกให้กลุม่ละ 1 ชดุ 
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 ให้แต่ละกลุ่ม เขียนหมายเลขกลุ่มไว้ด้านบนตรงกลางของกระดาษ พับกระดาษ  
Flip Chart เป็น 4 ช่อง ก าหนดแตล่ะช่อง ดงันี ้
 ช่องท่ี 1  คณุภาพชีวิตด้านสงัคม 
 ช่องท่ี 2  คณุภาพชีวิตด้านอารมณ์ 
 ช่องท่ี 3  คณุภาพชีวิตด้านร่างกาย 
 ช่องท่ี 4  คณุภาพชีวิตด้านวตัถ ุ
 ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันคิดและเขียนประเภทของกิจกรรมการใช้เวลาว่างท่ีสัมพันธ์ 
กบัคณุภาพชีวิตให้ได้มากท่ีสดุ 
 ผู้น ากิจกรรมสรุป 
 จากการเข้าร่วมกิจกรรม ท าให้นักเรียนเข้าใจความสมัพนัธ์ของกิจกรรมการใช้เวลาวา่ง
แตล่ะประเภทกบัการพฒันาคณุภาพชีวิต ด้านสงัคม ด้านอารมณ์ ด้านร่างกาย และด้านวตัถ ุ
 
การวัดการปฏิบัติ (Performance Measure) 

1. ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสามารถอธิบายประเภทของกิจกรรมการใช้เวลาว่าง และ  
เข้าใจความสมัพนัธ์ของการใช้เวลาวา่งกบัคณุภาพชีวิตได้ ร้อยละ 70 จากกิจกรรม 

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมก าหนดกิจกรรมการใช้เวลาวา่งท่ีเหมาะสมกบัตนเองได้ 
 
ผลท่ีได้รับ 

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เก่ียวกบัการใช้เวลาวา่ง 
2. ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสามารถจ าแนกถึ งความหลากหลายของประสบการณ์  

การใช้เวลาวา่ง 
3. ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์ของการใช้ เวลาว่างท่ีมี 

ตอ่ชีวิตตนเอง 
4. ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสามารถอธิบายถึงความสัมพัน ธ์ของการใช้เวลาว่างกับ  

วิถีการด าเนินชีวิต 
5. ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสามารถอธิบายถึงความสัมพัน ธ์ของการใช้เวลาว่างกับ  

คณุภาพชีวิต 
6. ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสามารถอธิบายถึงความสัมพัน ธ์ของการใช้เวลาว่างกับ  

โครงสร้างทางสงัคม 
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KPIs 
1. คณุภาพชีวิตด้านอารมณ์ : ความคิดสร้างสรรค์ (EA 2) 
2. คณุภาพชีวิตด้านอารมณ์ : ความสนใจ (EA 5) 
3. คณุภาพชีวิตด้านอารมณ์ : ความเข้าใจ (EA 6) 
4. คณุภาพชีวิตด้านวตัถ ุ: ปัจจยัพืน้ฐาน (MA 1) 

 
เอกสารอ้างองิ 
Ruskin, H., & Sivan, A. (2002). Leisure Education in School Systems: Curricula, 

Strategies, Training Human Resources. Jerusalem: The Hebrew University of 
Jerusalem. 
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สัปดาห์ที่ 2 ครัง้ที่ 4 : ค้นหาตวัตน 
 
กระบวนการศึกษาการใช้เวลาว่าง 
 การตระหนกัรู้ในตนเอง (Self Awareness) 
 
เป้าหมายของโปรแกรม 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะมีประสบการณ์การใช้เวลาวา่งใหม ่ๆ ท่ีหลากหลายท่ีตนเองสนใจ 
 
วัตถุประสงค์ของโปรแกรม 

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ในการใช้เวลาวา่งตามความสนใจของตนเอง 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้ระดบัความสามารถ ความจ ากดัการใช้เวลาวา่งของตนเองได้ 

 
เนือ้หา 
 ประเภทของกิจกรรมการใช้เวลาวา่ง 
 
สถานท่ี (Physical Setting) 
 ห้องเรียน 
 
วัสดุอุปกรณ์ (Leisure Objects) 

1. โปสเตอร์ อธิบายประเภทของกิจกรรมการใช้เวลาวา่ง พร้อมภาพประกอบ 
2. เก้าอี ้
3. โต๊ะ 
4. กระดาษ 
5. ดินสอ 
6. สีไม้ 
7. ยางลบ 
8. กีตาร์ 
9. โปสเตอร์เนือ้เพลง “โอ้เพ่ือนรัก” 
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วธีิด าเนินการ 
1. การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน (Interacting People) 
ผู้น ากิจกรรมกล่าวทักทายผู้ เข้าร่วมกิจกรรมด้วยเพลง “โอ้เพ่ือนรัก” พร้อมท าท่าประกอบ 

โดยให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมจบัคูก่บัผู้ เข้าร่วมกิจกรรมอ่ืน ยืนหนัหน้าเข้าหากนั 
เนือ้เพลง “โอ้เพ่ือนรัก”   ท่าประกอบ 
              G              G 
โอ้.....เพ่ือนรัก เรามาพบกนั  เอามือแตะท่ีไหลเ่พ่ือนข้างซ้ายและขวา 
     D        G 
สวสัดี   สวสัดี    พนมมือไว้และก้มศีรษะเลก็น้อย 
           C          G 
สบายดีหรือ  สบายดี   เอามือแตะหน้าผากเพ่ือน และตวัเอง 
        D          G          D         G 
เรายินดีท่ีได้พบกนั เรายินดีท่ีได้พบกนั จบัมือกบัเพ่ือนสลบัมือซ้ายและขวา 
ผู้น ากิจกรรมอาจจะบอกผู้ เข้าร่วมกิจกรรมหลงัจากร้องเพลงจบรอบ ให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม

ว่ิงไปเปลี่ยนคู ่หรือจบักลุม่ 3 คน หรือจบักลุม่ 5 คน 
2. โครงสร้าง (Structure) 
ประเภทของกิจกรรมการใช้เวลาวา่ง (Russell, 1996) แบ่งเป็น 6 ประเภท ประกอบด้วย 
1. กีฬาและเกม (Sports and Games) 
2. ศิลปวฒันธรรม (Cultural Arts) เช่น กิจกรรมดนตรี กิจกรรมเข้าจงัหวะหรือเต้นร า 
3. นันทนาการกลางแจ้ง (Outdoor Recreation) เช่น  การเข้าค่าย ชมธรรมชาติ  

กีฬากลางแจ้ง กิจกรรมผจญภยั 
4. การเดินทางและการท่องเท่ียว (Travel and Tourism) 
5. งานอดิเรก (Hobbies) เช่น การอา่น การเขียน การสะสม 
6. นันทนาการทางสงัคม (Social Recreation) เช่น การจัดงานปาร์ตี ้การเข้าสมาคม  

การท าอาหาร การเข้าชมการแสดงตา่ง ๆ  
3. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วม (Relationships) 
ผู้น ากิจกรรมชภูาพประเภทของกิจกรรมการใช้เวลาวา่งครัง้ละ 1 ภาพ และถามผู้เข้าร่วม

วา่ภาพกิจกรรมนีค้ือกิจกรรมอะไรและจดัอยู่ในประเภทใด 
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4. การเคล่ือนไหวของผู้เข้าร่วม (Animation) 
 แบ่งกลุ่มผู้ เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 30 คน ออกเป็น 5 กลุ่ม ๆ ละ 6 คน โดยจัดท่ีนั่ง 
เป็นกลุม่ ผู้น ากิจกรรมแจกกระดาษ ดินสอ ยางลบ สีไม้ ประจ าทกุกลุม่ 
 ผู้น ากิจกรรมให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมได้คิดถึงข้อดีหรือจุดเด่นของตนเอง และวาดภาพ 
ระบายสีประกอบแสดงถึงตวัตนของตนเอง และวาดภาพกิจกรรมการใช้เวลาวา่งท่ีตนเองชอบหรือ
สนใจ และให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมแสดงภาพวาดของตนเองกับเพ่ือนในกลุ่ม จากนัน้ให้ตวัแทนของ  
แตล่ะกลุม่ออกมาแสดงภาพของตนเองหน้าชัน้เรียน 
 ผู้น ากิจกรรมสรุป 
 จากการเข้าร่วมกิจกรรม ท าให้นักเรียนรู้จกัตนเองมากขึน้ เช่น ข้อดี จุดเดน่ ความถนัด 
ความสามารถของตนเอง เพ่ือเลือกท ากิจกรรมการใช้เวลาวา่งท่ีเหมาะสมกบัตนเอง 
 
การวัดการปฏิบัติ (Performance Measure) 

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถจ าแนกประเภทของกิจกรรมการใช้เวลาวา่งได้ ร้อยละ 70 
จากการตอบภาพกิจกรรม 

2. ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมทราบถึงตัวตนท่ีแท้จริงของตนเอง และตระหนักถึงกิจกรรม  
การใช้เวลาวา่งท่ีตนเองชอบหรือสนใจ ร้อยละ 70 จากกิจกรรมการวาดภาพ 
 
ผลท่ีได้รับ 

1. ผู้ เ ข้า ร่วมกิจกรรมสามารถระบุ กิจกรรมการใช้ เวลาว่างของตน เองตาม 
ความพึงพอใจและความสนใจของตนเอง 

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเลือกท ากิจกรรมตามระดบัความปรารถนาของตนเอง 
 
KPIs 

1. คณุภาพชีวิตด้านสงัคม : การเป็นท่ียอมรับ (SA 1) 
2. คณุภาพชีวิตด้านอารมณ์ : การยอมรับความจริงของตนเอง (EA 1) 
3. คณุภาพชีวิตด้านอารมณ์ : ความคิดสร้างสรรค์ (EA 3) 
4. คณุภาพชีวิตด้านอารมณ์ : ความสนใจ (EA 5) 
5. คณุภาพชีวิตด้านร่างกาย : การปราศจากโรคภยั (PA 1) 
6. คณุภาพชีวิตด้านร่างกาย : การมีสขุภาพดีขึน้ (PA 2) 
7. คณุภาพชีวิตด้านวตัถ ุ: ปัจจยัพืน้ฐาน (MA 1) 
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เอกสารอ้างองิ 
Ruskin, H., & Sivan, A. (2002). Leisure Education in School Systems: Curricula, 

Strategies, Training Human Resources. Jerusalem: The Hebrew University of 
Jerusalem. 
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สัปดาห์ที่ 3 ครัง้ที่ 5 : ฉันเป็นคนพเิศษ 
 
กระบวนการศึกษาการใช้เวลาว่าง 
 การตระหนกัรู้ในตนเอง (Self Awareness) 
 
เป้าหมายของโปรแกรม 
 ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมจะมีประสบการณ์การใช้เวลาว่างท่ีมีคุณภาพและสอดคล้องกับ  
คา่นิยมของตนเอง 
 
วัตถุประสงค์ของโปรแกรม 

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีประสบการณ์ในการใช้เวลาวา่งอย่างมีคณุภาพและสอดคล้องกับ
คา่นิยมและความคาดหวงัของตนเอง 

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจเป้าหมายของการใช้เวลาวา่ง 
 
เนือ้หา 
 การเห็นคณุคา่ในตนเอง 
 
สถานท่ี (Physical Setting) 
 ห้องเรียน 

 
วัสดุอุปกรณ์ (Leisure Objects) 

1. ภาพของบคุคลท่ีมีช่ือเสียงหรือประสบความส าเร็จ เช่น นกัแสดง นกัร้อง นกักีฬา ฯลฯ 
2. โปสเตอร์อธิบายเป้าหมายและประโยชน์ของการใช้เวลาวา่ง 
3. กระดาษเกมบิงโก 
4. ปากกา 
5. เก้าอี ้
6. โต๊ะ 
7. รางวลั (ขนม) 3-5 ชิน้ 
8. ใบงานท่ี 2 
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วธีิด าเนินการ 
1. การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน (Interacting People) 
ผู้น ากิจกรรมกล่าวทักทายผู้ เข้าร่วมกิจกรรมและให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมทัง้หมดยืนขึน้  

โดยให้เลน่เกม “เป่า ยิง้ ฉบุ” กบัผู้น ากิจกรรม โดยท ามือประกอบ  
 ค้อน   ให้ก ามือ 
 กรรไกร   ให้ชสูองนิว้ (นิว้ชีแ้ละนิว้กลาง) 
 กระดาษ  ให้แบมือ 
กติกาคือ ค้อนชนะกรรไกร  กรรไกรชนะกระดาษ และกระดาษชนะค้อน 
ผู้น ากิจกรรมจะพูดว่า “ยนัยินเยา ปักกะเป่ายิง้ฉบุ” แล้วผู้ เข้าร่วมกิจกรรมคิดและท ามือ

ประกอบ หากแพ้ผู้น ากิจกรรมให้นั่งลง จนกระทั่งเหลือผู้ เข้าร่วมกิจกรรมท่ีชนะ จ านวน 3-5 คน 
ผู้น ากิจกรรมมอบรางวลัให้แก่ผู้ชนะ 

2. โครงสร้าง (Structure) 
การเห็นคณุคา่ในตนเอง 
การเห็นคุณค่าในตนเอง เป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีมีความเช่ือมั่นในการแสดงออก  

ของตนเองและเห็นว่าตนเองมีความเข้มแข็ง มีคุณค่า มีความสามารถ มีความเช่ียวชาญ  
ในการท าภารกิจตา่ง ๆ (Maslow, 1970, p. 45; Palladino, 1994) 

ลกัษณะของบคุคลท่ีเห็นคณุคา่ในตนเอง (Brandan, 1981, pp. 8-10) มีดงันี ้
1. มีความเช่ือมัน่ในความสามารถของตนเอง 
2. มีความเช่ือมัน่วา่ตนเองฉลาด มีความสามารถ มีคณุคา่ และมีประสิทธิภาพ 
3. มีความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง 
4. มีความพยายามท่ีจะเอาชนะอปุสรรคและกล้าเผชิญกบัปัญหา 
5. มีความกระตือรือร้นเพ่ือให้ไปถึงจดุหมายท่ีต้องการ 
6. ยอมรับความเป็นจริง ในความส าเร็จ ความล้มเหลว ข้อบกพร่องต่าง ๆ และซ่ือสตัย์ 
7. รับฟังค าวิพากษ์วิจารณ์เก่ียวกบัตนเอง 
8. กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย 
9. อยากรู้อยากเห็นสิ่งใหม ่ๆ เสมอ 
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3. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วม (Relationships) 
ผู้น ากิจกรรมชูภาพของบุคคลท่ีมีช่ือเสียง แล้วให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมได้พูดช่ือของบุคคล 

ในภาพ และพดูถึงจดุเดน่ของบคุคลในภาพนัน้ 
4. การเคล่ือนไหวของผู้เข้าร่วม (Animation) 

 ให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมยืนขึน้จบัคูก่บัเพ่ือน (2 คน) นัง่หนัหน้าเข้าหากนั ผู้น ากิจกรรมจะให้
ผู้ เข้าร่วมกิจกรรท่ียืนอยู่ฝ่ังซ้ายมือของผู้ น ากิจกรรมพูดถึงจุดเด่นของตนเอง และหลังจากนัน้ 
สลบัให้ผู้ เข้าร่วมท่ียืนอยู่ฝ่ังขวาของผู้น ากิจกรรมพูดถึงจดุเด่นของตนเองเช่นกนั และหลงัจากนัน้
ให้ว่ิงสลบัคูก่บัผู้ เข้าร่วมกิจกรรมอ่ืนอีก 2-3 คน 
 เมื่อผู้ น ากิจกรรมให้สัญญาณหมดเวลา ให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมกลับมานั่ ง ท่ี เดิม  
และแจกปากกาและกระดาษเกมบิงโก ซึ่งระบุจุดเด่น หรือความสามารถพิเศษ และให้ผู้ เข้าร่วม
กิจกรรมตามหาจุดเด่นหรือความสามารถพิเศษท่ีระบุในเกมบิงโกจากผู้ เข้าร่วมกิจกรรมอ่ืน  
เมื่อพบก็ให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมท่ีมีลกัษณะนัน้ ๆ ลงช่ือในช่องท่ีระบ ุโดยแต่ละช่องจะต้องมีรายช่ือ 
ไมซ่ า้กนั ผู้ ท่ีหารายช่ือพบทกุลกัษณะครบ ถือเป็นผู้ชนะ และหยดุเกม 
 ผู้น ากิจกรรมกล่าวถึงลักษณะแต่ละข้อ แล้วให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมพูดช่ือของผู้ เข้าร่วม
กิจกรรมอ่ืนท่ีมีลกัษณะตามท่ีระบ ุ 
 ผู้น ากิจกรรมสรุป 
 จากการเข้าร่วมกิจกรรม ท าให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์ตนเองได้และเห็นคุณค่า 
ในตนเอง 
 ผู้น ากิจกรรมแจกใบงานท่ี 2 ให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมท าสง่ในชัว่โมง 
 
การวัดการปฏิบัติ (Performance Measure) 

1. ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมเห็นคณุค่าในตนเอง และตระหนักถึงกิจกรรมการใช้เวลาว่าง  
ท่ีตนเองชอบและสนใจ ร้อยละ 70 จากกิจกรรมท่ีเข้าร่วม 

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถวิเคราะห์ตนเองได้ ร้อยละ 70 จากใบงานท่ี 2 
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ผลท่ีได้รับ 
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถระบุกิจกรรมการใช้เวลาวา่งของตนเองตามความพึงพอใจ

และความสนใจของตนเอง 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเลือกท ากิจกรรมตามระดบัความปรารถนาของตนเอง 
3. ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเลือกประสบการณ์การใช้เวลาว่างท่ีสอดคล้องกับ  

คณุคา่ของตนเอง 
4. ผู้ เ ข้า ร่วม กิจกรรมสามารถแก้ ไขปรับป รุงองค์ป ระกอบของประสบการณ์  

การใช้เวลาวา่งให้สอดคล้องกบัความคาดหวงั ความสนใจ และความสามารถเพ่ิมมากขึน้ 
 
KPIs 

1. คณุภาพชีวิตด้านสงัคม : การเป็นท่ียอมรับ (SA 1) 
2. คณุภาพชีวิตด้านอารมณ์ : การยอมรับความจริงของตนเอง (EA 1) 
3. คณุภาพชีวิตด้านอารมณ์ : ความคิดสร้างสรรค์ (EA 3) 
4. คณุภาพชีวิตด้านอารมณ์ : ความท้าทาย (EA 4) 
5. คณุภาพชีวิตด้านอารมณ์ : ความสนใจ (EA 5) 
6. คณุภาพชีวิตด้านอารมณ์ : ความเข้าใจ (EA 6) 
7. คณุภาพชีวิตด้านร่างกาย : การปราศจากโรคภยั (PA 1) 
8. คณุภาพชีวิตด้านร่างกาย : การมีสขุภาพดีขึน้ (PA 2) 
9. คณุภาพชีวิตด้านวตัถ ุ: ปัจจยัพืน้ฐาน (MA 1) 

 
เอกสารอ้างองิ 
Brandan, N. (1981). The Psychology of Self-Esteem. (23rd ed.). New York: Bantam. 
Maslow, A.M. (1970). Motivation and Personnality. (2nd ed.). New York: Harcourt,    
             Brace&World. 
Palladino, C. (1994). Developing Self-Esteem. California: Crisp Publications, Inc. 
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เลขท่ี ................. 

ใบงานที่ 2 
 

วิเคราะห์ตนเอง 
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สัปดาห์ที่ 3 ครัง้ที่ 6 : รู้จกัฉัน รู้จกัเธอ 
 
กระบวนการศึกษาการใช้เวลาว่าง 
 การตระหนกัรู้ในตนเอง (Self Awareness) 
 
เป้าหมายของโปรแกรม 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้จกัตวัเองและรู้จกัผู้ อ่ืนมากขึน้ 
 
วัตถุประสงค์ของโปรแกรม 

1. ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมจะมีความเข้าใจและรู้จักตัวแองมากขึน้ เพ่ือสอดคล้องกับ
ประสบการณ์การใช้เวลาวา่ง 

2. ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมจะรู้จักผู้ อ่ืนมากขึน้  และเกิดความท้าทายในประสบการณ์  
การใช้เวลาวา่งเพ่ิมมากขึน้ 
 
เนือ้หา 
 The Johari Window : เข้าใจตวัเองมากขึน้ผา่นทฤษฎีหน้าต่าง 4 บาน 
 
สถานท่ี (Physical Setting) 
 ห้องเรียน 

 
วัสดุอุปกรณ์ (Leisure Objects) 

1. โป ส เต อ ร์อ ธิบ าย  The Johari Window : เ ข้ า ใจตั ว เอ งม ากขึ น้ ผ่ าน ทฤษ ฎี 
หน้าตา่ง 4 บาน 

2. กระดาษการ์ดสีขา ขนาด 3x5 นิว้ ตามจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
3. กลอ่งใสก่ระดาษการ์ด 
4. ปากกา 
5. เก้าอี ้
6. ห่วงฮลูาฮปูพลาสติก 2-4 อนั 
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วธีิด าเนินการ 
1. การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน (Interacting People) 
กิจกรรมห่วงมหาสนกุ 
ผู้น ากิจกรรมกล่าวทักทายผู้ เข้าร่วมกิจกรรมและให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมทัง้หมดยืนขึน้  

แบ่งผู้ เข้าร่วมกิจกรรมออกเป็น 2 กลุม่ ๆ ละ 15 คน และจบัมือในกลุม่ตวัเองเป็นวงกลม 
ผู้น ากิจกรรมแจกห่วงฮูลาฮูปให้แต่ละกลุ่ม กลุ่มละ 1 อัน โดยให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม 

ลอดล าตวัผา่นห่วงฮลูาฮปู 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทกุคนจะต้องลอดผ่านห่วงฮลูาฮปูให้ได้ครบทุกคน โดยท่ีมือยงัจบักนัไว้ 

ไมห่ลดุขาดจากกนั กลุม่ใดท่ีทกุนลอดห่วงเสร็จก่อนเป็นผู้ชนะ 
ผู้น ากิจกรรมอาจจะเพ่ิมรอบเพ่ือความตื่นเต้น ท้าทาย โดยก าหนดให้ห่วงฮลูาฮูปห่วงหนึ่ง

แทนแมว และอีกห่วงหนึ่งแทนหน ูและจะต้องให้ห่วงแมวไลจ่บัห่วงหนใูห้ได้ 
2. โครงสร้าง (Structure) 
การรู้จักตนเอง (Self Awareness) คือ การท่ีเรารู้เร่ืองราวตนเอง รู้อุปนิสัย รู้จุดแข็ง -

จุดอ่อนของตนเอง และครอบคลุมถึงการเข้าใจผู้ อ่ืน  รู้ว่าผู้ อ่ืนคิดอย่างไรกับเราและรู้ว่า  
จะต้องปฏิบตัิอย่างไรกบัผู้ อ่ืน 

 
The Johari Window เป็นทฤษฎีตวัตน 4 ประเภท ดงันี ้

 
ภาพประกอบ 6 The Johari Window : เข้าใจตวัเองมากขึน้ผา่นทฤษฎีหน้าตา่ง 4 บาน 

 
ท่ีมา: สขุภาพจิตศกัยภาพเดก็และเยาวชน.  (2559).  The Johari Window : เข้าใจตวัเอง

มากขึน้ผา่นทฤษฎีหน้าตา่ง 4 บาน. จาก http://www.schoolofchangemakers.com/knowledge/9961 
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1. Open self : เรารู้ - ผู้ อ่ืนรู้ คือ เรารู้จกตวัเองดีและเปิดเผยให้ผู้ อ่ืนรับรู้ตวัตนของเรา 
2. Blind self : เราไม่รู้ - ผู้ อ่ืน รู้ คือ ผู้ อ่ืนรอบตัวสัมผัสรับรู้ตัวตนของเรา แต่ตัวเรา 

กลับไม่รู้ว่ามีพฤติกรรมหรือความสามารถของตนเอง ผู้ อ่ืนจึงเปรียบเสมือนกระจกสะท้อน  
ความเป็นตวัตนของเรา 

3. Hidden self : เรารู้ - ผู้ อ่ื น ไม่ รู้  คื อ  เรา รู้ตัวตนของเราเพียงผู้ เดียว ผู้ อ่ืน ไม่ รู้  
เป็นการปกปิดตวัตนของเรา 

4. Unknown self : เราไม่รู้ - ผู้ อ่ืนไม่รู้ คือ ไม่มีใครสามารถรู้ถึงตวัเรา รวมถึงตวัเราเอง 
ก็ไมรู้่เช่นกนั ซึ่งอาจจะอยู่ในช่วงของการค้นหาตวัเอง 

วิธีเบือ้งต้นในการท าความรู้จกัตนเองมากขึน้ 
1. เปิดเผยตัวเองมากขึน้ โดยการแสดงออกถึงความรู้สึกของตนเองอย่างซ่ือสัตย์  

ให้ผู้ อ่ืนรับรู้ 
2. ค้นหาการตอบสนอง โดยการสอบถามจากคนรอบข้าง เพ่ือท าให้เรารู้จักตัวเอง  

มากขึน้ เป็นการพฒันาปรับปรุงความสามารถของตนเอง 
3. ก้าวข้ามขีดจ ากัดของตนเอง โดย ท่ีตัว เราจะต้องค้นหา ลองท าสิ่ งใหม่  ๆ  

เพ่ือจะได้ค้นพบความสามารถท่ีซ่อนเร้นในตนเอง 
3. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วม (Relationships) 
ผู้น ากิจกรรมทบทวนทฤษฎี The Johari Window หน้าตา่งทัง้ 4 บานกบัผู้ เข้าร่วมกิจกรรม 

โดยถามค าถามเก่ียวกบัหน้าตา่งแตล่ะบาน 
4. การเคล่ือนไหวของผู้เข้าร่วม (Animation) 

 กิจกรรมรู้จกัฉนั รู้จกัเธอ 
 ผู้น ากิจกรรมแจกกระดาษการ์ดขนาด 3x5 นิว้ และปากกาให้กับผู้ เข้าร่วมกิจกรรม  
คนละ 1 ชดุ 
 ให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมเขียนลักษณะของตนเอง 5-10 อย่าง เช่น พยัญชนะตัวแรก 
ของช่ือตนเอง รูปร่างของตนเอง สีผิว ทรงผม ลกัษณะท่ีโดดเดน่ของตนเอง ความถนนัดของตนเอง  
ความสามารถพิเศษาของตนเอง กิจกรรมการใช้เวลาวา่งท่ีตนเองช่ืนชอบ เป็นต้น 
 เมื่อผู้ เข้าร่วมกิจกรรมเขียนเสร็จแล้ว ให้น ากระดาษการ์ดนัน้ใสล่งกลอ่งท่ีเตรียมไว้ 
 ผู้น ากิจกรรมให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมนั่งเป็นวงกลม และให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมแนะน าช่ือ  
ของตนเองอีกครัง้ จากนัน้ผู้น ากิจกรรมถือกล่องให้ผู้ เข้าร่วมกมิจกรรมคนเป็นท่ีเป็นอาสาสมคัร  
หยิบ 1 ใบ เมื่อเปิดอา่นข้อความในกระดาษนัน้ และตามหาบุคคลท่ีมีลกัษณะตามข้อความท่ีระบ ุ
หากผู้ เข้าร่วมกิจกรรมหาผิดคน ให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมท่ีถูกทายผิดช่วยตามหาบุคคลท่ีมี  
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ลักษณะดังกล่าว และหายังหาไม่พบ ให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมในกระดาษท่ีระบุนัน้เฉลยตัวตน  
จากนัน้ให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมคนตอ่ไปจบักระดาษในกลอ่งและค้นหาบคุคลตอ่ไป 
 ผู้น ากิจกรรมสรุป 
 จากการเข้าร่วมกิจกรรม ท าให้นกัเรียนรู้จกัตนเองและรู้จกัผู้ อ่ืนมากขึน้ 
 
การวัดการปฏิบัติ (Performance Measure) 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้จกัตนเองและผู้ อ่ืนเพ่ิมมากขึน้ ร้อยละ 70 จากกิจกรรมท่ีเข้าร่วม 
 
ผลท่ีได้รับ 

1. ผู้ เ ข้ า ร่ วม กิ จ ก รรมส าม ารถ ระบุ กิ จ ก รรม ก ารใ ช้ เวล าว่ า งของต น เอ ง  
ตามความพึงพอใจและความสนใจของตนเอง 

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเลือกท ากิจกรรมตามระดบัความปรารถนาของตนเอง 
3. ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเลือกประสบการณ์การใช้เวลาว่างท่ีสอดคล้องกับ  

คณุคา่ของตนเอง 
4. ผู้ เ ข้าร่วมกิจกรรมสามารถแก้ไขปรับปรุงองค์ประกอบของประสบการณ์  

การใช้เวลาวา่งให้สอดคล้องกบัความคาดหวงั ความสนใจ และความสามารถเพ่ิมมากขึน้ 
 

KPIs 
1. คณุภาพชีวิตด้านสงัคม : การเป็นท่ียอมรับ (SA 1) 
2. คณุภาพชีวิตด้านสงัคม : ความรัก (SA 2) 
3. คณุภาพชีวิตด้านอารมณ์ : การยอมรับความจริงของตนเอง (EA 1) 
4. คณุภาพชีวิตด้านอารมณ์ : ความส าเร็จ (EA 2) 
5. คณุภาพชีวิตด้านอารมณ์ : ความท้าทาย (EA 4) 
6. คณุภาพชีวิตด้านอารมณ์ : ความสนใจ (EA 5) 
7. คณุภาพชีวิตด้านอารมณ์ : ความเข้าใจ (EA 6) 
8. คณุภาพชีวิตด้านอารมณ์ : การควบคมุตนเอง (EA 7) 
9. คณุภาพชีวิตด้านร่างกาย : การปราศจากโรคภยั (PA 1) 
10. คณุภาพชีวิตด้านร่างกาย : การมีสขุภาพดีขึน้ (PA 2) 
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สัปดาห์ที่ 4 ครัง้ที่ 7 : หนีระเบิด 
 
กระบวนการศึกษาการใช้เวลาว่าง 
 การตดัสินใจ (Decision Making) 
 
เป้าหมายของโปรแกรม 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสามารถในการตดัสินใจเข้าร่วมกิจกรรมการใช้เวลาวา่ง 
 
วัตถุประสงค์ของโปรแกรม 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะมีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกบักิจกรรมการใช้เวลาว่างท่ีเหมาะสม
กนัตนเองและตดัสินใจในการใช้เวลาวา่งให้เหมาะสม 
 
เนือ้หา 
 ความหมายของการตดัสินใจ การตดัสินใจของตนเองในการใช้เวลาวา่ง และการตดัสินใจ
เก่ียวกบัการใช้เวลาวา่ง 
 ทฤษฎีการตดัสินใจเลือกอย่างมีเหตผุล (Rational Choice Theory) 
 
สถานท่ี (Physical Setting) 
 ห้องเรียน 

 
วัสดุอุปกรณ์ (Leisure Objects) 

1. โปส เตอ ร์อ ธิบ ายความหมายของการตัดสิ น ใจ และทฤษ ฎีการตัดสิน ใจ  
เลือกอย่างมีเหตผุล (Rational Choice Theory) 

2. กระดาษการ์ดสีขาว ขนาด 4x6 นิว้ ตามจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
3. ปากกา 
4. เก้าอี ้
5. แผน่ป้าย ขนาด A4 จ านวน 4 แผน่ ระบช่ืุอประเทศ 
6. เทปใส 
7. นกหวีด 
8. กระดาษท าฉลาก ระบช่ืุอ 4 ประเทศ 



  317 

9. เคร่ืองเลน่เพลง 
10. ของรางวลั 

 

วธีิด าเนินการ 

1. การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน (Interacting People) 

กิจกรรมในวนัหยดุสดุสปัดาห์ 

ผู้น ากิจกรรมกลา่วทกัทายผู้เข้าร่วมกิจกรรม และให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมทกุคนนัง่เป็นวงกลม

สามารถเห็นหน้ากนั 

ผู้น ากิจกรรมแจกกระดาษและปากกาให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ให้แต่ละคนเขียนช่ือ  

ของตนเองลงบนกระดาษ พร้อมเขียนกิจกรรมท่ีตนท าในวนัหยดุหรือเวลาวา่ง จากนัน้ให้ผู้ เข้าร่วม

กิจกรรมคนหนึ่งในกลุ่มส่งกระดาษดังกล่าวไปให้เพ่ือนท่ีอยู่ด้านขวา เมื่อเขาได้รับข้อความ  

ให้เขาแนะน าเพ่ือนท่ีอยู่ด้านซ้ายมือ พร้อมบอกกิจกรรมท่ีเขาท าในวนัหยดุหรือเวลาวา่ง 

เมื่อกล่าวจบให้ส่งกระดาษในมือทัง้ของตนและของเพ่ือนทางซ้ายมือไปยังผู้ ท่ีนั่ง  

ด้านขวามือของตน  ซึ่ งคนต่อไปก็ จะทวน ช่ือ กิจกรรม ท่ี เพ่ื อนสองคนก่ อนห น้าได้ท า  

จากนัน้ให้ด าเนินกิจกรรมดงักลา่วไปเร่ือย ๆ จนครบทุกคน หรืออาจให้มีการเร่ิมใหมทุ่ก ๆ 10 คน 

(เคลกก์ ไบรอนั & เบิร์ช พอล, 2552) 

2. โครงสร้าง (Structure) 

 ความหมายของการตดัสินใจ  

การตดัสินใจ (Decision Making) คือ การพิจารณาไตร่ตรองสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างรอบคอบ

ก่อนลงมือกระท า (Oppenheim, 1979, p. 55) ซึ่ งมีหลักการส าคัญคือ กิจกรรมทุกอย่าง 

ของมนษุย์เกิดขึน้จากการไตร่ตรองและตดัสินใจกระท าอย่างมีเหตผุล (Scott, 1999, p. 1)  

 การตัดสินใจในการศึกษาการใช้เวลาว่าง คือ ความสามารถในรวบรวม การประยุกต์

ข้อมลูเก่ียวกบัการใช้เวลาวา่งและประสบการณ์การใช้เวลาวา่งเพ่ือให้สอดคล้องกบัการตระหนกัรู้

ในตนเอง (Mundy, 1998, p. 59) 

 นอกจากนี  ้แดทติโล (Dattilo, 2008, pp. 93-115) กล่าวถึงการตัดสินใจของตนเอง 

ในการใ ช้ เวลาว่าง  (Be self-determined in leisure) คื อ  ก ารมี ค วามรับผิด ชอบ ในการ 
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สร้างทางเลื อกและการตัดสิน ใจของตน เองในการเข้า ร่วม กิจกรรมการใช้ เวลาว่าง  

เพ่ือการแสดงออกอย่างเหมาะสม 

 แล ะ ก า รตั ด สิ น ใจ เ ก่ี ย ว กั บ ก า รใ ช้ เวล าว่ า ง  (Make decisions about leisure)  

ยังหมายความถึง ความตระหนักรู้ในตนเอง ความซาบซึง้ในการใช้เวลาว่าง การพัฒนาการ

ตดัสินใจของตนเองในการใช้เวลาว่าง ความสามารถในการจ าแนกเป้าหมายของการใช้เวลาว่าง

และความสามารถในการแก้ไขปัญหา 

 ทฤษฎีการตดัสินใจเลือกอย่างมีเหตผุล (Rational Choice Theory) 

 ทฤษฎีการตัดสินใจเลือกอย่างมีเหตุผล อธิบายถึงการกระท าหรือกิจกรรมต่าง ๆ  

ของมนุษย์ว่าเกิดขึน้เพราะมนุษย์ใช้เหตผุลท่ีมีอยู่เป็นเคร่ืองมือในการกระท า โดยมีสมมติฐาน

ส าคญัดงันี ้

1. เช่ือว่ามนุษ ย์ เป็นผู้ มี เหตุผล การท ากิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ เกิดขึน้จาก  

การใช้เหตุผลเป็นเคร่ืองมือน าทาง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายหรือผลประโยชน์ท่ีตนเองต้องการ  

มุง่ตอบสนองตอ่เป้าหมายท่ีตนเองต้องการหรือคาดหวงั (Harsany, 1986, p. 83) 

2. มนุษย์ต้องการอรรถประโยชน์สูงสดุจากทางเลือกท่ีหลากหลาย โดยการจัดล าดับ  

การเลือกทัง้หมด และรวบรวมข้อมลูท่ีมีอยู่น าไปสูก่ารตดัสินใจอย่างมีเหตผุล เลือกสิ่งท่ีดีท่ีสดุหรือ

ชอบมากท่ีสดุเพ่ือให้ตนเองบรรลเุป้าหมายหรือประโยชน์สว่นตวั (Health, 1976, p. 8) 

3. เช่ือว่ามนุษย์มีเป้าหมายท่ีต้องการชัดเจน สามารถใช้เหตุผลประเมินแนวทางของ  

การกระท าท่ีมีอยู่หลากหลาย แล้วจึงเลือกแนวทางของการกระท าท่ีดี ท่ีสุดท่ีคาดว่าน าไปสู่

เป้าหมาย (Mouzelis, 1995, p. 29) 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วม (Relationships) 

ผู้น ากิจกรรมทบทวนความหมายของการตัดสินใจ โดยฝึกให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมรู้จัก  

การตดัสินใจเลือกท ากิจกรรมการใช้เวลาว่างของตนเอง และให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมแตล่ะคนพดูถึง

กิจกรรมท่ีตนเองได้ตดัสินใจเลือกและบอกเหตผุลท่ีเลือกกิจกรรมนัน้ 
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4. การเคล่ือนไหวของผู้เข้าร่วม (Animation) 

 กิจกรรมหนีระเบิด 
 ผู้น ากิจกรรมติดแผ่นป้ายช่ือประเทศ จ านวน 4 ประเทศ ไว้ท่ีแต่ละมุมของห้อง เช่น 
ประเทศไทย ประเทศลาว ประเทศญ่ีปุ่ น ประเทศจีน เป็นต้น 
 ในระหว่างท่ีผู้ น ากิจกรรมเปิดดนตรี ให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมได้เดินไปรอบ ๆ ห้อง  
เมื่อได้ยินเสียงสญัญาณนกหวีด ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมจะว่ิงไปท่ีประเทศท่ีตนเองเลือก 
 ผู้ น ากิจกรรมจะจับฉลาก หากจับได้ประเทศใด หมายถึงประเทศนัน้โดนระเบิด  
ผู้ ท่ีอยู่ในประเทศนัน้ จะต้องมานั่งกลางห้อง ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมท่ียังรอดชีวิตเท่านัน้สามารถเล่น  
ในรอบตอ่ ๆ ไป จนกวา่จะมีผู้รอดชีวิต 3-5 คน จึงจะได้รางวลั 
 หมายเหต ุในรอบถดัไป สามารถให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมท่ีโดนระเบิดเป็นผู้จบัฉลากระเบิด 
เพ่ิมความสนกุสนานโดยการจบัฉลาก เพ่ิมเป็น 2-3 ใบก็ได้ 
 ผู้น ากิจกรรมสรุป 
 จากการเข้าร่วมกิจกรรม ท าให้นักเรียนรู้จักการตัดสินใจและสามารถตัดสินใจ  
ได้ ด้วยตนเอง และยอมรับผลของการตัดสินใจนัน้  น าไปสู่การตัดสินใจเลือกกิจกรรม 
การใช้เวลาวา่งของตนเอง 
 
การวัดการปฏิบัติ (Performance Measure) 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รู้จกัการตดัสินใจ และสามารถตดัสินใจเลือกกิจกรรมการใช้เวลาวา่ง
ของตนเองได้ ร้อยละ 70 จากการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
ผลท่ีได้รับ 

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถจ าแนกทางเลือกและก าหนดการตดัสินใจท่ีเก่ียวข้องกับ
การใช้เวลาวา่งและประสบการณ์การใช้เวลาวา่ง 

2. ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสามารถจ าแนก รวบรวม และประยุกต์ ข้อมูลท่ี เก่ียวกับ  
การใช้เวลาวา่งและประสบการณ์การใช้เวลาวา่ง 

3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการตดัสินใจท่ีสอดคล้องกบัการตระหนกัรู้ในตนเอง 
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KPIs 
1. คณุภาพชีวิตด้านสงัคม : ความรัก (SA 2) 
2. คณุภาพชีวิตด้านสงัคม : ความเป็นเจ้าของ (SA 3) 
3. คณุภาพชีวิตด้านอารมณ์ : การยอมรับความจริงของตนเอง (EA 1) 
4. คณุภาพชีวิตด้านอารมณ์ : ความส าเร็จ (EA 2) 
5. คณุภาพชีวิตด้านอารมณ์ : ความคิดสร้างสรรค์ (EA 3) 
6. คณุภาพชีวิตด้านอารมณ์ : ความท้าทาย (EA 4) 
7. คณุภาพชีวิตด้านอารมณ์ : ความสนใจ (EA 5) 
8. คณุภาพชีวิตด้านอารมณ์ : ความเข้าใจ (EA 6) 
9. คณุภาพชีวิตด้านร่างกาย : การปราศจากโรคภยั (PA 1) 
10. คณุภาพชีวิตด้านร่างกาย : การมีสขุภาพดีขึน้ (PA 2) 

 
เอกสารอ้างองิ 
เคลกก์ ไบรอนั, & เบิร์ช พอล. (2552). เกมและกิจกรรมพฒันาทีมงาน. แปลโดย ฝ่ายวิชาการ 

เอ็กซเปอร์เน็ท. (พิมพ์ครัง้ท่ี 4.). กรุงเทพฯ: เอก็ซเปอร์เน็ท. 
Dattilo, J. (2008). Leisure Education Program Planning: A Systematic Approach (3rd 

ed.). PA: Venture. 
Harsany, J.C. (1986). Advance in Understanding Rational Behavior. In Jon Elster (ed) 

Rational Choice (pp. 82-85). Oxford: Basil Blackwell Itd. 
Health, A. (1976). Rational Choice and Social Exchange. Cambridege, London:  

Cambridege University Press. 
Mouzelis, N. (1995). Sociological Theory: What Went Wrong? New York: Routledge. 
Mundy, J. (1998). Leisure Education: Theory and Practice (2nd ed.). IL: Sagamore. 
Oppenheim, I. (1979). Management of the Modern Home. (2nd ed.). New York: 

Macmillan Publishing. 
Scott, J. (1999). Rational Coice Theory.   Retrieved from http://privatewww.essex.ac.uk/-

scotti/socscot7htm 
 

 

http://privatewww.essex.ac.uk/-scotti/socscot7htm
http://privatewww.essex.ac.uk/-scotti/socscot7htm
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สัปดาห์ที่ 5 ครัง้ที่ 8 : ทายให้ถูก 
 
กระบวนการศึกษาการใช้เวลาว่าง 
 การตดัสินใจ (Decision Making) 
 
เป้าหมายของโปรแกรม 
 ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมจะมีความเข้าใจเก่ียวกับกระบวนการการตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรม  
การใช้เวลาวา่ง 
 
วัตถุประสงค์ของโปรแกรม 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้และเข้าใจในกระบวนการตดัสินใจในการเลือกกิจกรรมการใช้เวลาวา่ง
ท่ีเหมาะสมกบัตนเอง 
 
เนือ้หา 
 กระบวนการในการตดัสินใจ 
 
สถานท่ี (Physical Setting) 
 ห้องเรียน 
 
วัสดุอุปกรณ์ (Leisure Objects) 

1. โปสเตอร์อธิบายกระบวนการตดัสินใจ 
2. กระดาษค าตอบ เกมทายใจ 
3. ปากกา 
4. เก้าอี ้
5. ใบงานท่ี 3 
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วธีิด าเนินการ 
1. การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน (Interacting People) 
กิจกรรมปาโต - ปาโต๊ะ - ปาโต๊ะปาโต ๋
ผู้น ากิจกรรมกล่าวทักทายผู้ เข้าร่วมกิจกรรม และให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมยืนขึน้ เล่นเกม  

“ปาโต-ปาโต๊ะ-ปาโต๊ะปาโต”๋ โดยก าหนดให้ 
ปาโต   ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเอามือทัง้สองข้างจบัท่ีศีรษะของตนเอง 
ปาโต๊ะ   ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเอามือทัง้สองข้างจบัท่ีไหลข่องตนเอง 
ปาโต๊ะปาโต ๋  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเอามือทัง้สองข้างจบัท่ีเอวของตนเอง 
เมื่อผู้ น ากิจกรรมพูดว่า “ปาโต” ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมต้องเอามือทัง้สองข้างจับท่ีศีรษะ 

ของตนเอง โดยท่ีผู้น ากิจกรรมจะพดูเร็วขึน้ และอาจจะเอามือจับท่ีไหลห่รือเอว ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม
จะต้องท าให้ถกูต้อง 

2. โครงสร้าง (Structure) 
 กระบวนการในการตดัสินใจ 

กระบวนการตดัสินใจท่ีดี (เทพ สงวนกิตติพนัธุ์, 2560) ประกอบด้วย 6 ขัน้ตอน ดงันี ้
1. ก าหนดเร่ืองท่ีจะตดัสินใจ (Decision Statement) 
2. ก าหนดเกณฑ์ท่ีต้องการ (Criteria) 
3. ตวัเลือกตามเกณฑ์ท่ีก าหนดมีก่ีตวั (Alternatives) 
4. วิเคราะห์สว่นดีของตวัเลือกแตล่ะตวั (Benefit Analysis) 
5. วิเคราะห์สว่นเสียของตวัเลือกแตล่ะตวั (Risk Analysis) 
6. เปรียบเทียบสว่นดีและสว่นเสียของตวัเลือกทกุตวัและตดัสินใจ (Decision) 
3.  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วม (Relationships) 

 ผู้น ากิจกรรมถามผู้ เข้าร่วมกิจกรรมว่า “นักเรียนมีวิธีการคิดตัดสินใจเลือกท ากิจกรรม 
การใช้เวลาว่างของตนเองอย่างไร” เปิดโอกาสให้ตัวแทนของผู้ เข้าร่วมกิจกรรม 3-5 คน  
ออกมาหน้าชัน้เรียนแสดงความคิดเห็น 

4. การเคล่ือนไหวของผู้เข้าร่วม (Animation) 
 กิจกรรมเกมทายใจ 
 แบ่งผู้ เข้าร่วมกิจกรรมออกเป็น 6 กลุ่ม ๆ ละ 5 คน โดยให้แต่ละกลุม่คดัเลือกหัวหน้ากลุ่ม 
ผู้ น าแจกกระดาษค าตอบเกมทายใจและปากกาให้หัวหน้ากลุ่ม (กระดาษค าตอบ 1 แผ่น  
และปากกา 1 ด้าม) 
  



  323 

 ให้แต่ละกลุ่มทายใจผู้น ากิจกรรม 8 หวัข้อ โดยให้สมาชิกในกลุ่มช่วยกันคิดและตดัสินใจ 
และให้หวัหน้ากลุม่เป็นผู้ เขียนค าตอบ เช่น สีท่ีผู้น ากิจกรรมชอบ 3 สี คือสีอะไรบ้าง 
 เมื่ อ เขี ย น ค าต อบ ครบ ทุ ก ข้ อแ ล้ ว  ใ ห้ น าก ระด าษ ค าต อบสลับ กั บ กลุ่ ม อ่ื น  
เพ่ือตรวจให้คะแนน โดยก าหนดให้ ค าตอบท่ีถูกต้องข้อละ 10 คะแนน และกลุม่ท่ีได้คะแนนสงูสดุ
เป็นกลุม่ท่ีชนะ 
 ผู้น ากิจกรรมสรุป 
 จากการเข้าร่วมกิจกรรม ท าให้นักเรียนมีกระบวนการตัดสินใจ ร่วมกันในกลุ่ม  
เพ่ือน าไปประยกุต์ใช้กบัการตดัสินใจเลือกกิจกรรมการใช้เวลาวา่งของตนเอง 
 ผู้น ากิจกรรมแจกใบงานท่ี 3 และให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมท าและสง่คืนในชัว่โมง 
 
การวัดการปฏิบัติ (Performance Measure) 
 ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมีกระบวนการในการตัดสินใจเลือกกิจกรรมการใช้เวลาว่าง  
ของตนเองได้ ร้อยละ 70 จากการเข้าร่วมกิจกรรมและจากใบงานท่ี 3 
 
ผลท่ีได้รับ 

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถจ าแนกทางเลือกและก าหนดการตดัสินใจท่ีเก่ียวข้องกับ
การใช้เวลาวา่งและประสบการณ์การใช้เวลาวา่ง 

2. ผู้ เ ข้าร่วมกิจกรรมสามารถจ าแนก รวบรวม และประยุกต์ ข้อมูลท่ี เก่ียวกับ  
การใช้เวลาวา่งและประสบการณ์การใช้เวลาวา่ง 

3. ผู้ เ ข้ า ร่ วม กิ จ ก รรมส าม ารถ จ า แน ก ค วาม เป็ น ไป ได้ ขอ งผล ท่ี เ กิ ด จ าก 
การเลือกใช้เวลาวา่ง 

4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการตดัสินใจท่ีสอดคล้องกบัการตระหนกัรู้ในตนเอง 
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KPIs 
1. คณุภาพชีวิตด้านสงัคม : ความเป็นเจ้าของ (SA 3) 
2. คณุภาพชีวิตด้านอารมณ์ : การยอมรับความจริงของตนเอง (EA 1) 
3. คณุภาพชีวิตด้านอารมณ์ : ความส าเร็จ (EA 2) 
4. คณุภาพชีวิตด้านอารมณ์ : ความคิดสร้างสรรค์ (EA 3) 
5. คณุภาพชีวิตด้านอารมณ์ : ความท้าทาย (EA 4) 
6. คณุภาพชีวิตด้านอารมณ์ : ความสนใจ (EA 5) 
7. คณุภาพชีวิตด้านอารมณ์ : ความเข้าใจ (EA 6) 
8. คณุภาพชีวิตด้านอารมณ์ : การควบคมุตนเอง (EA 7) 
9. คณุภาพชีวิตด้านร่างกาย : การปราศจากโรคภยั (PA 1) 
10. คณุภาพชีวิตด้านร่างกาย : การมีสขุภาพดีขึน้ (PA 2) 

 
เอกสารอ้างองิ 
เทพ สงวนกิตติพนัธุ์. (2560). การตดัสินใจ (Decision Making).    

Retrieved from http://www.stou.ac.th/Offices/rdec/udon/upload/socities.html 
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เกมทายใจ 

กลุม่ท่ี ................. 
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เลขท่ี ................. 

ใบงานที่ 3 
  

กิจกรรมการใช้เวลาว่างที่ฉันเลือก  
 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

เหตุผลที่เลือกกิจกรรม 
 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

ผลที่เกิดขึน้จากการท ากิจกรรมการใช้เวลาว่างที่ตดัสินใจเลือก 
 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
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สัปดาห์ที่ 5 ครัง้ที่ 9 : ไข่ในหนิ 
 
กระบวนการศึกษาการใช้เวลาว่าง 
 ทกัษะการใช้เวลาวา่ง (Leisure Skills) 
 
เป้าหมายของโปรแกรม 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะมีความเข้าใจในการวางแผนการใช้เวลาวา่ง 
 
วัตถุประสงค์ของโปรแกรม 
 ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมจะมีการพัฒนาทักษะและกระบวนการการวางแผนท่ีสัมพันธ์กับ  
การใช้เวลาวา่ง 
 
เนือ้หา 
 ความหมายของการวางแผนและกระบวนการวางแผน 
 
สถานท่ี (Physical Setting) 
 ห้องเรียน 
 
วัสดุอุปกรณ์ (Leisure Objects) 

1. โปสเตอร์อธิบายความหมายของการวางแผนและกระบวนการวางแผน 
2. หลอดกาแฟ 
3. ปากกา 
4. ไขไ่ก่สด 
5. กรรไกร 
6. กระดาษหนงัสือพิมพ์ 
7. เก้าอี ้
8. โต๊ะ 
9. กีตาร์ 
10. เคร่ืองเลน่เพลง 
11. ผ้าเช็ดพืน้ 



  328 

12. ถงุขยะด า 
 

วธีิด าเนินการ 
1. การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน (Interacting People) 
ผู้น ากิจกรรมกลา่วทกัทายผู้เข้าร่วมกิจกรรม และให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมทกัทายกนัด้วยเพลง 
เนือ้เพลง “น่ารักจงั” 
บอกกบัคนซ้ายมือ วา่น่ารักจงั  บอกกบัคนขวามือ วา่น่ารักจงั (2 รอบ) 
บอกกบัคนทกุคน (ทกุ ๆ คน)  บอกกบัคนทกุคน (ไมเ่ว้นสกัคน) 
บอกกบัคนทกุคน (ทกุคน) วา่น่ารักจงั 
2. โครงสร้าง (Structure) 

 ความหมายของการวางแผน 
 การวางแผน (Planning) หมายถึง กระบวนการก าหนดวัตถุประสงค์ส าหรับการท างาน 
ในอนาคต พร้อมทัง้ก าหนดแนวทางการกระท าในทางปฏิบัติจริงเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์  
(เดือนเพ็ญ ออ่งทวีสขุ, 2560) 
 กระบวนการวางแผน 
 1. วตัถปุระสงค์ (Objective) เป้าหมายในการท างาน 
 2. การคาดการณ์ (Forecase) ท านานสิ่งท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต เพ่ือจะได้เตรียมทางออก 
ท่ีดีไว้ลว่งหน้า 
 3. กิจกรรม (Activity) การปฏิบตัิงาน 
 4. เวลา (Time) ระยะเวลาของกิจกรรม 
 5. แผนการใช้เงิน (Budget) การประมาณคา่ใช้จ่าย 
 6. คณ ะท างาน  (Organization) การระบุ ผู้ รับ ผิด ชอบ  ก าหนดต าแหน่ งห น้ า ท่ี  
ลกัษณะงานท่ีต้องรับผิดชอบ 
 7. แนวนโยบาย (Policy) เป็นหลกัให้ทกุคนทกุฝ่ายถือปฏิบตัิ 
 8. มาตรฐานผลงาน (Standard) ระดบัผลงานท่ีถกูคาดหวงัวา่ต้องการระดบัใดจงึจะถือวา่
ประสบผลส าเร็จ 
 ขัน้ตอนในการวางแผนงานโดยทั่วไป (ศิ รินทร์ ปัชชา & สมพร ฉ ่ าเอ่ียม , 2552)  
อกัษรย่อ คือ 5 WH 1  ดงันี ้
 1. What คือ จะท าอะไร ระบช่ืุองานหรือกิจกรรม 
 2. Why คือ ท าไม เป็นการก าหนดวตัถปุระสงค์ของการท ากิจกรรมวา่ท าไมต้องท า 
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 3. When คือ เมื่ อใด  เป็นการก าหนดเวลาท่ีจะท ากิจกรรม เพ่ือค านึ งถึ งปัญหา 
และอปุสรรคตา่ง ๆ และเตรียมตวัลว่งหน้าได้ 
 4. Where คือ ท่ีไหน เป็นการระบสุถานท่ีท่ีมีความเหมาะสมในการท ากิจกรรม 
 5. Who คือ ใคร เป็นการระบบุคุลากร ผู้ ท่ีเราจะท ากิจกรรมด้วย 
 6. How คือ อย่างไร เป็นการระบลุกัษณะ วิธี หรือขัน้ตอนในการท ากิจกรรม 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วม (Relationships) 
 ผู้น ากิจกรรมถามผู้เข้าร่วมกิจกรรมว่า “นักเรียนมีวิธีการอย่างไรท่ีจะท าให้ไขไ่ก่นีไ้ม่แตก 
หากโยนตกจากท่ีสงู” เปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมเสนอความคิดเห็น 

4. การเคล่ือนไหวของผู้เข้าร่วม (Animation) 
 กิจกรรมไขใ่นหิน 
 แบ่งผู้ เข้าร่วมกิจกรรมออกเป็น 5 กลุม่ ๆ ละ 6 คน  
 ผู้น ากิจกรรมแจกอปุกรณ์ท ากิจกรรมให้แตล่ะกลุม่ ดงันี ้ไขไ่ก่ 1 ฟอง , หลอดกาแฟ 2 ถงุ , 
เทปใส 1 ม้วน และกรรไกร 1 อนั 
 ก าหนดให้แตล่ะกลุม่คิดวิธีการท่ีจะใช้หลอดกาแฟห่อหุ้มไขไ่ก่ 
 เมื่อทุกกลุ่มช่วยกันท าจนเสร็จสิน้  ให้หัวหน้ากลุ่มถือผลงานออกมาหน้าชัน้ เรียน  
อธิบายถึงวิธีการวางแผนและการท าของกลุม่ตนเอง และท าการทดสอบโดยให้ตวัแทนจากกลุม่อ่ืน
เป็นผู้ปาผลงานนัน้ลงพืน้ โดยท่ีพืน้มีกระดาษหนังสือพิมพ์รองรับ เพ่ือไม่ให้พืน้ห้องเลอะเทอะ 
หากไขไ่ก่แตก 
 กลุม่ท่ีโยนแล้วไขไ่ก่ไมแ่ตก โดยการเปิดดผูลงานหลงัจากท่ีปาแล้ว จะเป็นผู้ ชนะ 
 ผู้น ากิจกรรมสรุป 
 จากการเข้าร่วมกิจกรรม ท าให้นักเรียนมีกระบวนการในการวางแผนอย่างมีขัน้ตอน  
เพ่ือให้บรรลถุึงเป้าหมายร่วมกนั 
 
การวัดการปฏิบัติ (Performance Measure) 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีกระบวนการในการวางแผนได้ ร้อยละ 70 จากการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
ผลท่ีได้รับ 
 ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสามารถวางแผนและด าเนินการในทักษะการใช้เวลาว่างและ
ประสบการณ์การใช้เวลาวา่ง 
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KPIs 
1. คณุภาพชีวิตด้านสงัคม : การเป็นท่ียอมรับ (SA 1) 
2. คณุภาพชีวิตด้านสงัคม : ความรัก (SA 2) 
3. คณุภาพชีวิตด้านอารมณ์ : ความส าเร็จ (EA 2) 
4. คณุภาพชีวิตด้านอารมณ์ : ความคิดสร้างสรรค์ (EA 3) 
5. คณุภาพชีวิตด้านอารมณ์ : ความท้าทาย (EA 4) 
6. คณุภาพชีวิตด้านอารมณ์ : ความเข้าใจ (EA 6) 
7. คณุภาพชีวิตด้านอารมณ์ : การควบคมุตนเอง (EA 7) 
8. คณุภาพชีวิตด้านร่างกาย : การปราศจากโรคภยั (PA 1) 
9. คณุภาพชีวิตด้านร่างกาย : การมีสขุภาพดีขึน้ (PA 2) 

 
เอกสารอ้างองิ 
เดือนเพ็ญ ออ่งทวีสขุ. (2560). การวางแผน.   Retrieved from 

http://www.gotoknow.org/posts/126544 
ศิรินทร์ ปัชชา, และ สมพร ฉ ่าเอ่ียม. (2552). กระบวนการวางแผน.   Retrieved from 

http://www.thaigoodview.com/node/47926 
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สัปดาห์ที่ 5 ครัง้ที่ 10 : สูงเสียดฟ้า 
 
กระบวนการศึกษาการใช้เวลาว่าง 
 ทกัษะการใช้เวลาวา่ง (Leisure Skills) 
 
เป้าหมายของโปรแกรม 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีประสบการณ์การใช้เวลาวา่งจากกิจกรรมการใช้เวลาวา่ง  
 
วัตถุประสงค์ของโปรแกรม 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะมีทกัษะในการแก้ไขปัญหาท่ีสมัพนัธ์กบัการใช้เวลาวา่ง 
 
เนือ้หา 
 ทกัษะการแก้ปัญหา และขัน้ตอนของการพฒันาทกัษะการแก้ปัญหา 
 
สถานท่ี (Physical Setting) 
 ห้องเรียน 
 
วัสดุอุปกรณ์ (Leisure Objects) 

1. โปสเตอร์อธิบายความหมายของกระบวนการแก้ไขปัญหา 
2. ลกูกะหล ่ากระดาษ 
3. เก้าอี ้
4.. เคร่ืองเลน่เพลง 
5. กระดาษ A4 อาจจะเป็นกระดาษท่ีใช้แล้วก็ได้ (Re-used) 

 

วธีิด าเนินการ 
1. การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน (Interacting People) 

ผู้น ากิจกรรมกลา่วทกัทายผู้เข้าร่วมกิจกรรม และให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมนัง่เป็นวงกลม 
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กิจกรรมสง่กะหล ่า 
ผู้น ากิจกรรมเตรียมลูกกะหล ่ากระดาษไว้ 1 ลูก และให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมส่งต่อไปยัง 

คนถัดไปเร่ือย ๆ เมื่อเพลงหยุด ลูกกะหล ่ากระดาษอยู่ท่ีใคร ให้เปิดกระดาษชัน้แรกออกและ  
อา่นในใบค าสัง่และปฏิบตัิตามค าสัง่นัน้ 

เมื่อปฏิบตัิตามค าสัง่เสร็จสิน้ ให้สง่ลกูกะหล ่ากระดาษตอ่ไปเร่ือย ๆ  และเมื่อเพลงหยุด
อยู่ท่ีใคร ก็เปิดกระดาษในชัน้ต่อ ๆ ไปและปฏิบัติตามค าสั่งนัน้ จนเหลือใบค าสั่งสุดท้ายจะมี  
ของรางวลัซ่อนอยู่ 

2. โครงสร้าง (Structure) 
 ทกัษะการแก้ปัญหา (Problem-solving Skills) 
 ทักษะการแก้ปัญหา คือ ความสามารถในการใช้ประสบการณ์ก าหนดทางเลือก 
ท่ีจะน าไปสู่การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เหมาะสม และการมองหาความช่วยเหลือจาก  
บคุคลอ่ืน ๆ (Miller, 1998) 
 ขัน้ตอนของการพฒันาทกัษะการแก้ปัญหา 
 ขั น้ ต อน ขอ งก ารพัฒ น าทั ก ษ ะก ารแ ก้ ปั ญ ห า  (O'Donohue & Krasner, 1995) 
 แบ่งออกเป็น 5 ขัน้ตอน ดงันี ้
 ขัน้ตอนท่ี 1 การท าความเข้าใจในปัญหา (Problem orientation) เป็นการรับรู้ว่ามีปัญหา
เกิดขึน้ 
 ขัน้ตอนท่ี  2 การนิยามปัญหา (Problem definition) เป็นการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ  
ท่ีเก่ียวกบัปัญหาท่ีเกิดขึน้ ท าความเข้าใจวา่ปัญหานัน้เป็นอย่างไร 
 ขัน้ตอนท่ี 3 การน าไปสู่ทางเลือกต่าง ๆ ในการแก้ปัญหา (Generation of alternative 
solutions) เป็นการมองหาค าแนะน า ความคิดเห็นจากบุคคลต่าง ๆ เพ่ือเป็นทางเลือก  
ในการแก้ปัญหา 
 ขัน้ตอนท่ี 4 การตัดสินใจ (Decision making) เป็นการเปรียบเทียบและตัดสินใจเลือก
วิธีการแก้ปัญหาท่ีดีท่ีสดุ เพ่ือน าไปสูก่ารแก้ปัญหาได้ส าเร็จ 
 ขัน้ ต อน ท่ี  5 ก ารป ฏิ บั ติ ต าม และการต รวจสอบ วิ ธีก ารแ ก้ ปัญ ห า (Solution 
implementation and verification) เป็นขัน้ตอนการน าวิธีการแก้ปัญหาท่ีตดัสินใจเลือกแล้วไปใช้ 
และพิจารณาถึงระดบัของประสิทธิผลของวิธีการแก้ปัญหานัน้ ๆ 
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3. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วม (Relationships) 
 ผู้น ากิจกรรมถามผู้ เข้าร่วมกิจกรรมว่า “ถ้านักเรียนเดินไปเจอกับคนท่ีหกล้มมีเลือดออก 
นักเรียนจะมีวิธีการช่วยเหลือคนท่ีหกล้มอย่างไรบ้าง ในขณะท่ีไม่มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาล  
ติดตวัเลย” เปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็น 

4. การเคล่ือนไหวของผู้เข้าร่วม (Animation) 
 กิจกรรมสงูเสียดฟ้า 
 แบ่งผู้ เข้าร่วมกิจกรรมออกเป็น 5 กลุ่ม ๆ ละ 6 คน ผู้ น ากิจกรรมแจกเพียงกระดาษ 
กลุ่มละ 20 แผ่น  โดยให้ผู้ เ ข้า ร่วม กิจกรรมแต่ละกลุ่ม ได้น ากระดาษจ านวน  20 แผ่น  
สร้างเป็นหอคอยให้สงูท่ีสดุ และกระดาษนัน้จะต้องไมล้่ม กลุม่ใดท่ีสงูท่ีสดุและไมล้่ม เป็นผู้ชนะ 
 ให้ตวัแทนแตล่ะกลุม่ออกมาอธิบายวิธีการของกลุม่ตนเอง 
 ผู้น ากิจกรรมสรุป 
 จากการเข้าร่วมกิจกรรม ท าให้นักเรียนมีทักษะในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ และช่วยกัน 
หาวิธีการแก้ปัญหานัน้ให้ส าเร็จ 
 
การวัดการปฏิบัต ิ(Performance Measure) 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการพฒันาทกัษะการแก้ปัญหา ร้อยละ 70 จากการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
ผลที่ได้รับ 
 1. ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสามารถวางแผนและด าเนินการในทักษะการใช้เวลาว่างและ
ประสบการณ์การใช้เวลาวา่ง 
 2. ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการพัฒนาทักษะในระดับ ท่ีสูงขึน้ส าหรับทางเลือก
ประสบการณ์การใช้เวลาวา่ง 
 
KPIs 

1. คณุภาพชีวิตด้านสงัคม : การเป็นท่ียอมรับ (SA 1) 
2. คณุภาพชีวิตด้านสงัคม : ความรัก (SA 2) 
3. คณุภาพชีวิตด้านสงัคม : ความเป็นเจ้าของ (SA 3) 
4. คณุภาพชีวิตด้านอารมณ์ : การยอมรับความจริงของตนเอง (EA 1) 
5. คณุภาพชีวิตด้านอารมณ์ : ความส าเร็จ (EA 2) 
6. คณุภาพชีวิตด้านอารมณ์ : ความคิดสร้างสรรค์ (EA 3) 
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7. คณุภาพชีวิตด้านอารมณ์ : ความท้าทาย (EA 4) 
8. คณุภาพชีวิตด้านอารมณ์ : ความเข้าใจ (EA 6) 
9. คณุภาพชีวิตด้านอารมณ์ : การควบคมุตนเอง (EA 7) 

 
เอกสารอ้างอิง 
Miller, D. (1998). Enhancing Adolescent Competence: Strategies for Classroom  

Management. Washington: An International Thomson Publishing Company. 
O'Donohue, W., & Krasner, L. (1995). Problem Solving Skill. Handbook of Psychological  

Skills Training: Clinical Techniques and Applications. Boston: Allyn Bacon. 
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สัปดาห์ที่ 6 ครัง้ที่ 11 : ต่อจิก๊ซอว์ 
 
กระบวนการศึกษาการใช้เวลาว่าง 
 ทกัษะการใช้เวลาวา่ง (Leisure Skills) 
 
เป้าหมายของโปรแกรม 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะมีความรู้และความเข้าใจในกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม
ให้รู้จกัการใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์ 
 
วัตถุประสงค์ของโปรแกรม 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะเข้าใจถึงขัน้ตอนของกระบวนการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการด ารงชีวิต
ในแตล่ะวนั และน าสูก่ารเปลี่ยนแปลงวิถีการด าเนินชีวิต 
 
เนือ้หา 
 พฒันาการของเดก็วยัเรียน 
 โปรแกรมการศกึษาการใช้เวลาวา่งท่ีเหมาะสมกบันกัเรียนระดบัประถมศกึษาตอนปลาย 
 
สถานท่ี (Physical Setting) 
 ห้องเรียน 
 
วัสดุอุปกรณ์ (Leisure Objects) 

1. โปสเตอร์ อธิบายพฒันาการของเดก็วยัเรียน 
2. กระดาษขนาด A4 ท่ีระบอุวยัวะตา่ง ๆ จ านวน 3 ชดุ 
3. แผน่ภาพจ๊ิกซอว์ จ านวน 5 ชดุ 
4. เคร่ืองเลน่เพลง 
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วิธีด าเนินการ 
1. การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน (Interacting People) 
ผู้น ากิจกรรมกล่าวทักทายผู้ เข้าร่วมกิจกรรมและแบ่งผู้ เข้าร่วมกิจกรรมออกเป็น 3 กลุ่ม  

กลุม่ละ 10 คน 
กิจกรรมแมเ่หลก็ดงึดดู 
ผู้น ากิจกรรมเตรียมแผ่นกระดาษ ขนาด A4 โดยในแผ่นกระดาษจะระบุอวัยวะต่าง ๆ  

ในร่างกาย (1 แผ่น / 1 อวยัวะ) เช่น แขน ศอก นิว้ หน้าผาก แก้ม หู ไหล่ เข่า ฯลฯ จ านวน 3 ชุด  
ชดุละ 10-15 ใบ โดยก าหนดให้กระดาษเป็นเสมือนแผน่แมเ่หลก็ 

ให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละกลุ่มช่วยกันน ากระดาษท่ีระบุอวยัวะต่าง ๆ นัน้ มาติดเข้ากับ
อวยัวะของผู้ เข้าร่วมกิจกรรมในกลุ่ม ทุกคนในกลุ่มจะต้องมีแผ่นกระดาษแม่เหล็กเช่ือมติดกับ  
เพ่ือนในกลุม่ 

กลุม่ใดติดได้ครบก่อน กลุม่นัน้เป็นผู้ชนะ 
2. โครงสร้าง (Structure) 
พฒันาการของเดก็วยัเรียน 
เด็กวยัเรียนเป็นเด็กวัยช่วงชัน้ประถมศึกษาท่ีมีช่วงอายุ 7-12 ปี เป็นวยัท่ีมีพัฒนาการ 

ท่ีส าคญัในการเตรียมตวัเข้าสูว่ยัรุ่นและวยัผู้ ใหญ่ท่ีสามารถรับผิดชอบตนเองในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 
การหดัท าอะไรด้วยตนเอง ได้เรียรู้การเล่นการเรียนและท างานกบัเพ่ือนร่วมวยั สร้างมิตรภาพและ
เป็นมิตรกบัผู้ อ่ืน (ศรีเรือน แก้วกงัวาล, 2553, น. 261) 

พฒันาการด้านตา่ง ๆ ของเดก็วยัเรียน (ศรีเรือน แก้วกงัวาล, 2553, น. 262-171) 
1. พฒันาทางกายภาพ 
มีการพัฒนากล้ามเนือ้ในร่างกาย มีความสามารถและแข็งแรงเพ่ิมขึน้ มีความสามารถ  

ในกิจกรรมการเลน่มากกวา่ช่วงวยัอื่น มีความคลอ่งแคลว่ในการเคลื่อนไหวร่างกาย 
2. พฒันาการทางสงัคม 
มีพัฒนาการในการอยู่ร่วมกลุ่ม เข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล รู้จักการเป็นผู้น า

และผู้ตาม เคารพกฎวินยั เข้าใจชีวิตและสงัคม 
3. พฒันาการทางศีลธรรมจรรยา 
มีการพัฒนาความคิดเข้าใจเหตผุล เรียนรู้พฤติกรรมถูก-ผิด ชั่ว-ดี เข้าใจเร่ืองศีลธรรม

อย่างมีเหตผุล 
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4. พฒันาการทางอารมณ์ สงัคม 
มีความเข้าใจอารมณ์ของตนเองและผู้ อ่ืน รู้จกัควบคมุอารมณ์และแสดงอารมณ์ออกมา

อย่างเหมาะสม 
5. พฒันาการทางความคิด 
เป็นช่วงระยะเวลาท่ีเป็นการวางรากฐานทางการศึกษา เกิดพัฒนาการในด้านความรู้

พืน้ฐาน ด้านการอา่น การเขียน การคิดเลข การพฒันาทกัษะท่ีประณีตขึน้ และด้านระเบียบวินยั 
 โปรแกรมการศกึษาการใช้เวลาวา่งท่ีเหมาะสมกบันกัเรียนระดบัประถมศกึษาตอนปลาย 
 การจัดโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาวา่งจ าเป็นต้องตระหนกัถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับจาก
การเข้าร่วมกิจกรรม ต้องเป็นกิจกรรมท่ีสนุกสนาน เป็นเกมท่ีมีความน่าสนใจและเหมาะสม 
ท่ีท าให้เกิดการพัฒนาทักษะทางสติ ปัญญา เช่น กีฬา เกม ศิลปะและหัตถกรรม เป็นต้น  
เพ่ื อท า ใ ห้ เ กิ ด ค วาม ท้ าทาย  มุ่ งมั่น  ตั ้ง ใจ ใน การเข้ า ร่วม กิ จ ก รรม  ก ล้ าแสด งออก  
มีความคิดสร้างสรรค์และการสร้างสมัพนัธภาพกบัผู้ อ่ืน (สวิุมล ตัง้สจัจพจน์, 2553, น. 185) 
 เพนน์ ; และบาร์เนทท์  (Payne & Barnett, 2006) ได้เสนอกิจกรรมการใช้เวลาว่าง 
ท่ีเหมาะสมกบัเดก็วยัเรียน โดยเป็นกิจกรรมท่ีมีลกัษณะดงันี  ้
 1. การเรียนรู้ในทักษะใหม่ ๆ เช่น กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับคลินิกกีฬา กิจกรรมศิลปะและ
หัตถกรรมขัน้สงู การเล่นของเลน่ท่ีพัฒนาสมอง ได้แก่ ปริศนาอกัษรไขว้ การต่อโมเดลเคร่ืองบิน 
และการเลน่เคร่ืองดนตรี เป็นต้น 
 2. การเรียนรู้กฎและการแข่งขัน เพราะเด็กวัยนีม้ีความกระตือรือร้นในการใช้ความรู้  
ความเข้าใจ การใช้เหตผุลและทกัษะในการวิเคราะห์เกมและกีฬาหลายประเภท 
 3. การแข่งขนัและความร่วมมือ ได้แก่ กิจกรรมเกมท่ีเน้นการสื่อสาร ความร่วมมือและ  
การท างานเป็นทีม ใช้ทักษะในการแก้ไขปัญหาและทักษะทางกายภาพ เพ่ือให้เด็กวยันีม้ีจุดเด่น 
ในทักษะท่ีหลากหลายท่ีแตกต่างกันในการแก้ปัญหาและเพ่ือให้เกิดความมั่นใจ มีส่วนร่วมและ  
เป็นสว่นหนึ่งในความส าเร็จของกลุม่ 
 นอกจาก นี  ้รัส กิน  และซี วาน  (Ruskin & Sivan, 2002, p. 9) ยั งได้ เสนอกิจกรรม 
การใช้เวลาวา่งอีกหลายประเภทท่ีเหมาะสมและท าให้เกิดความสมดลุกบัการพฒันาคณุภาพชีวิต
ของเดก็วยัเรียน ดงัภาพประกอบ 
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ภาพประกอบ 7  กิจกรรมท่ีเหมาะสมในช่วงการใช้เวลาวา่ง 

 
 ท่ี ม า :  Ruskin, H. & Sivan, A.  (2002).  Leisure Education in School Systems : 

Curricula, Strategies, Training Human Resources.  p. 9. 
 
3. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วม (Relationships) 
ผู้น ากิจกรรมถามผู้เข้าร่วมกิจกรรมวา่ “นกัเรียนคิดวา่ตนเองสนใจกิจกรรมการใช้เวลาวา่ง

ประเภทใดเป็นพิเศษนอกเหนือจากกิจกรรมท่ีเคยท าบ่อย ๆ หรืออยากจะพัฒนากิ จกรรม 
ประเภทใดมากขึน้” เปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็น 

4. การเคล่ือนไหวของผู้เข้าร่วม (Animation) 
 แบ่งผู้ เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 30 คน ออกเป็น 5 กลุ่ม ๆ ละ 6 คน ผู้ น ากิจกรรม 
แจกแผ่นภาพจ๊ิกซอว์ให้กลุ่มละ 1 ชุด ให้ทุกคนในกลุ่มช่วยกันต่อจ๊ิกซอว์ให้เป็นภาพท่ีสมบูรณ์  
โดยท่ีผู้ เข้าร่วมกิจกรรมไมเ่ห็นภาพต้นฉบบั กลุม่ท่ีตอ่ภาพสมบรูณ์เสร็จก่อนเป็นผู้ชนะ 
 ให้ตวัแทนของแตล่ะกลุม่ออกมาอธิบายวิธีการของกลุม่ตนเอง 
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 ผู้น ากิจกรรมอาจจะท้าทายให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมเล่นอีกรอบ โดยรอบถัดไปสลับภาพ  
จ๊ิกซอว์กบักลุม่อ่ืน 
 
 ผู้น ากิจกรรมสรุป 
 จากการเข้าร่วมกิจกรรม ท าให้นกัเรียนสามารถวางแผนและพฒันาทกัษะความสามารถ
ในการตอ่จ๊ิกซอว์เป็นภาพท่ีสมบรูณ์ได้โดยท่ีนกัเรียนไมไ่ด้เห็นภาพต้นฉบบัมาก่อน 
 
การวัดการปฏิบัต ิ(Performance Measure) 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการพฒันาทกัษะการใช้เวลาวา่ง ร้อยละ 70 จากการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
ผลที่ได้รับ 

1. ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสามารถวางแผนและด าเนินการในทักษะการใช้เวลาว่างและ
ประสบการณ์การใช้เวลาวา่ง 

2. ผู้ เ ข้าร่วมกิจกรรมได้รับการพัฒนาทักษะในระดับ ท่ีสูงขึน้ส าหรับทางเลือก
ประสบการณ์การใช้เวลาวา่ง 

3. ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสามารถใช้ทักษะพืน้ฐานของการใช้เวลาว่างในประสบการณ์ 
การใช้เวลาวา่งท่ีหลากหลาย 

4. ผู้ เข้าร่วม กิจกรรมสามารถจ าแนกถึ งความหลากหลายของประสบการณ์  
การใช้เวลาวา่ง 

5. ผู้ เ ข้ า ร่วม กิจก รรมสามารถอธิบายถึ งความสัมพัน ธ์ของการใช้ เวลาว่าง  
ท่ีมีตอ่ชีวิตตนเอง 
 
KPIs 

1. คณุภาพชีวิตด้านสงัคม : การเป็นท่ียอมรับ (SA 1) 
2. คณุภาพชีวิตด้านสงัคม : ความรัก (SA 2) 
3. คณุภาพชีวิตด้านสงัคม : ความเป็นเจ้าของ (SA 3) 
4. คณุภาพชีวิตด้านอารมณ์ : ความส าเร็จ (EA 2) 
5. คณุภาพชีวิตด้านอารมณ์ : ความคิดสร้างสรรค์ (EA 3) 
6. คณุภาพชีวิตด้านอารมณ์ : ความท้าทาย (EA 4) 
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7. คณุภาพชีวิตด้านอารมณ์ : ความสนใจ (EA 5) 
8. คณุภาพชีวิตด้านอารมณ์ : ความเข้าใจ (EA 6) 
9. คณุภาพชีวิตด้านอารมณ์ : การควบคมุตนเอง (EA 7) 
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ตอนกลาง เล่ม 1. (พิมพ์ครัง้ท่ี 9.). กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 
สวิุมล ตัง้สจัจพจน์. (2553). นนัทนาการและการใชเ้วลาว่าง. กรุงเทพฯ: Addison Printing 
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สัปดาห์ที่ 6 ครัง้ที่ 12 : ใบเดยีวในโลก 
 
กระบวนการศึกษาการใช้เวลาว่าง 
 ทกัษะการใช้เวลาวา่ง (Leisure Skills) 
 
เป้าหมายของโปรแกรม 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะมีการพฒันาทกัษะการใช้เวลาวา่งในระดบัท่ีสงูขึน้ 
 
วัตถุประสงค์ของโปรแกรม 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะมีการพฒันาทกัษะการใช้เวลาวา่งในระดบัท่ีสงูขึน้ 
 
เนือ้หา 
 การพฒันาทกัษะการใช้เวลาวา่ง 
 
สถานท่ี (Physical Setting) 
 ห้องเรียน 
 
วัสดุอุปกรณ์ (Leisure Objects) 
 1. เคร่ืองเลน่เพลง 
 2. ปากกาเมจิก สีน า้เงิน และสีแดง 
 3. กระเป๋าผ้า (ผ้าดิบสีขาว) 
 4. สีส าหรับเขียนผ้า 
 5. ดินสอ 
 6. ยางลบ 
 7. ลวดลายการ์ตนู หรือภาพตวัอย่างกระเป๋าผ้า 
 8. ของรางวลั 
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วธีิด าเนินการ 
1. การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน (Interacting People) 
ผู้น ากิจกรรมกล่าวทักทายผู้ เข้าร่วมกิจกรรม และแบ่งผู้ เข้าร่วมกิจกรรมออกเป็น 3 กลุ่ม  

กลุม่ละ 10 คน 
กิจกรรมสญัญาณมือ 
ให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมยืนเรียงเป็นแถวตอนลกึ 3 แถว ตามกลุม่และจบัมือกนัในกลุม่ 
คนแรกของแถวจะหันหน้ามาท่ีผู้น ากิจกรรม เปิดตามองเห็นได้ ส่วนผู้ เข้าร่วมกิจกรรม  

คนอ่ืน ๆ ในกลุม่ ยงัคงจบัมือกบัเพ่ือน ๆ ในกลุม่ หลบัตาและยืนหนัหลงั 
ผู้น ากิจกรรมจะถือปากกาเมจิก 2 ด้าม ได้แก่ สีน า้เงินและสีแดง หากผู้ น ากิจกรรม 

ให้สญัญาณโดยชูปากกาเมจิกสีแดง ให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมคนแรกของแถว ส่งสญัญาณให้เพ่ือน  
ในกลุ่มโดยการบีบมือตอ่ ๆ กนัไปเท่านัน้ จนถึงคนสดุท้ายในแถว ห้ามใช้เสียง  และให้คนสดุท้าย
ในแถวว่ิงออกมาแตะมือผู้ น ากิจกรรม กลุ่มใดส่งสัญญาณถูกต้องและมาถึงก่อนเป็นผู้ ชนะ  
แตห่ากผู้น ากิจกรรมชปูากกาเมจิกสีน า้เงิน ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมไมต้่องสง่สญัญาณบีบมือ 

2. โครงสร้าง (Structure) 
การพฒันาทกัษะการใช้เวลาวา่ง 

 ทักษะการใช้เวลาว่าง (Leisure Skills) คือ ความสามารถในการวางแผนและสามารถ 
ใช้ทกัษะพืน้ฐานของการใช้เวลาวา่ง เพ่ือการพฒันาทกัษะในระดบัท่ีสงูขึน้ (Mundy, 1998, p. 59) 
การพัฒนาทักษะการใช้เวลาว่างจึงเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญของการศึกษาการใช้เวลาว่าง  
เป็นความสามารถในการเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบัติหรือการฝึกฝนจนเกิดความเช่ียวชาญ
ช านาญ หรือเป็นความสามารถพิเศษ และการพัฒนาทักษะการใช้เวลาว่างอย่างต่อเน่ือง  
จะเป็นการเพ่ิมพูนความสามารถในการจัดการกับความท้าทายและการมีประสบการณ์  
ในการใช้เวลาวา่งท่ีดี (Dattilo, 2015a) 
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วม (Relationships) 

ผู้ น ากิจกรรมถามผู้ เ ข้าร่วมกิจกรรมว่า “นักเรียนคิดว่ากิจกรรมการใช้เวลาว่าง 
ประเภทใดบ้างท่ี ท้าทายทักษะความสามารถของตนเอง และมี วิ ธีการจัดการอย่างไร  
ให้ประสบความส าเร็จในการท ากิจกรรมนัน้” เปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็น 

4. การเคล่ือนไหวของผู้เข้าร่วม (Animation) 
 กิจกรรมใบเดียวในโลก 
 แบ่งผู้ เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 30 คน ออกเป็น 6 กลุม่ ๆ 5 คน 
 ผู้น าแจกอปุกรณ์ให้แตล่ะกลุม่ ดงันี ้กระเป๋าผ้า สีส าหรับเขียนผ้า ดินสอ ยางลบ 
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 ให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนออกแบบสร้างสรรค์กระเป๋าผ้าของตนเองให้สวยงาม  
โดยท่ีผู้น ากิจกรรมติดตวัอย่างลวดลายการ์ตนูหรือตวัอย่างกระเป๋าผ้าไว้หน้าชัน้เรียน 
 ให้แต่ละกลุ่มคัดเลือกผลงานในกลุ่มของตนเองเข้าประกวดผลงานท่ีสวยท่ีสุด  
และรับรางวลั 
 ผู้น ากิจกรรมสรุป 
 จากการเข้า ร่วม กิจกรรม  ท าให้นั ก เรียนมี การพัฒ นาทักษะใน ระดับ ท่ีสูงขึ น้  
ในการสร้างสรรค์กระเป๋าผ้าของตนเองได้อย่างสวยงาม 
 
การวัดการปฏิบัติ (Performance Measure) 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการพฒันาทกัษะการใช้เวลาวา่ง ร้อยละ 70 จากการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
ผลท่ีได้รับ 
 1. ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสามารถวางแผนและด าเนินการในทักษะการใช้เวลาว่างและ
ประสบการณ์การใช้เวลาวา่ง 
 2. ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการพฒันาทกัษะในระดบัท่ีสงูส าหรับทางเลือกประสบการณ์
การใช้เวลาวา่ง 
 3. ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสามารถใช้ทักษะพืน้ฐานของการใช้เวลาว่างในประสบการณ์  
การใช้เวลาวา่งท่ีหลากหลาย 
 
KPIs 

1. คณุภาพชีวิตด้านสงัคม : ความเป็นเจ้าของ (SA 3) 
2. คณุภาพชีวิตด้านอารมณ์ : ความส าเร็จ (EA 2) 
3. คณุภาพชีวิตด้านอารมณ์ : ความคิดสร้างสรรค์ (EA 3) 
4. คณุภาพชีวิตด้านอารมณ์ : ความท้าทาย (EA 4) 
5. คณุภาพชีวิตด้านวตัถ ุ: ปัจจยัพืน้ฐาน (MA 1) 
6. คณุภาพชีวิตด้านวตัถ ุ: สภาพแวดล้อม (MA 2) 
7. คณุภาพชีวิตด้านวตัถ ุ: ความปลอดภยั (MA 3) 
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สัปดาห์ที่ 7 ครัง้ที่ 13 : คุยคุ้ยข่าว 
 
กระบวนการศึกษาการใช้เวลาว่าง 
 ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม (Social Interaction) 
 
เป้าหมายของโปรแกรม 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะมีการพฒันาทกัษะทางสงัคม 
 
วัตถุประสงค์ของโปรแกรม 

1. ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมประเมินทกัษะทางสงัคมของตนเอง 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ฝึกพฒันาทกัษะทางสงัคมของตนเอง 

 
เนือ้หา 
 ทกัษะทางสงัคม 
 
สถานท่ี (Physical Setting) 
 ห้องเรียน 
 
วัสดุอุปกรณ์ (Leisure Objects) 
 1. โปสเตอร์อธิบายทกัษะทางสงัคม 
 2. กระดาษ A4 
 3. ลกูปิงปอง 
 4. แก้วน า้พลาสติก 
 5. หนงัสือพิมพ์ฉบบัท่ีเหมือนกนั จ านวน 6 ฉบบั 
 6. เคร่ืองเลน่เพลง 
 7. ของรางวลั 
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วธีิด าเนินการ 
1. การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน (Interacting People) 
กิจกรรมสง่ตอ่ลกูปิงปอง 
ผู้น ากิจกรรมกล่าวทักทายผู้ เข้าร่วมกิจกรรม และแบ่งผู้ เข้าร่วมกิจกรรมออกเป็น 5 กลุ่ม  

กลุม่ละ 6 คน ผู้น ากิจกรรมแจกกระดาษ A4 ให้คนละ 1 แผน่ และพบัคร่ึงตามแนวยาว 
ก าหนดให้แตล่ะกลุม่ ยืนเรียงแถวหน้ากระดาน และถือกระดาษ A4 ท่ีพบัคร่ึง น ามาเรียง

ติด ๆ กนั 
ผู้น ากิจกรรมแจกลกูปิงปองให้กลุ่มละ 1 ลูก เร่ิมต้นท่ีคนหัวแถว เมื่อปล่อยลูกปิงปอง  

ให้ใช้กระดาษเป็นเหมือนท่อส่งผ่านลูกปิงปองไปเร่ือย ๆ และให้คนหัวแถวว่ิงไปต่อกระดาษ  
กับเพ่ือนคนสดุท้าย โดยไม่ให้ลกูปิงปองตกพืน้ หากลกูปิงปองตกพืน้จะต้องกลบัมาเร่ิมต้นใหม ่  
สง่ลกูปิงปองจนถึงท้ายแถวให้ลกูปิงปองตกลงในแก้วน า้พลาสติกท่ีก าหนดให้ กลุ่มใดท่ีท าส าเร็จ
ก่อนเป็นผู้ชนะ 

2. โครงสร้าง (Structure) 
ทกัษะทางสงัคม 

 ทักษะทางสังคม หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการปฏิบัติตนเพ่ือให้สามารถ 
อยู่ ร่วมกับบุคคลอ่ืนหรือท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ งร่วมกับบุคคลอ่ืนตามวัตถุประสงค์ ท่ีก าหนดไว้  
ภายใต้กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ของสงัคมนัน้ ๆ ได้อย่างเหมาะสม (จรีลกัษณ์ รัตนาพนัธ์, 2557) 
 คณุสมบตัิของผู้ ท่ีมีทกัษะทางสงัคมท่ีด 
 1. มี คุณ ลักษระส่วนบุคคล ท่ีดี  ได้แก่  ความมุ่ งมั่นตั ง้ใจ  ความมี ระเบียบ วินั ย  
ความรับผิดชอบ ความขยนัหมัน่เพียรและอดทน ความซ่ือสตัย์ เป็นต้น 
 2. มี ทักษะการสื่ อสาร ท่ีดี  ได้ แก่  การฟั ง  การพูด  การสัง เกตและการตี ความ  
ภาษาท่าทาง เป็นต้น 
 3. มีทักษะการจัดการกับตนเองดี ได้แก่ รู้จักและยอมรับตนเอง การวางแผนการท างาน 
การควบคมุตนเอง เป็นต้น 
 4. มีการตระหนักรู้ทางสังคม ได้แก่ การเป็นผู้ รู้จักกาลเทศะ และมีมารยาททางสังคม  
ท่ีเหมาะสม เป็นต้น 
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วม (Relationships) 

ผู้ น ากิจกรรมถามผู้ เ ข้าร่วมกิจกรรมว่า “นักเรียนคิดว่ากิจกรรมการใช้เวลาว่าง 
ป ระ เภ ท ใด บ้ า ง ท่ี ต้ อ งท า ร่ วม กั บ ผู้ อ่ื น  แล ะมี ก า รช่ ว ย เห ลื อ กั น แล ะกั น อย่ า ง ไร ”  
เปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็น 
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4. การเคล่ือนไหวของผู้เข้าร่วม (Animation) 
 กิจกรรมคยุคุ้ยขา่ว 
 แบ่งผู้ เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 30 คน ออกเป็น 6 กลุม่ ๆ ละ 5 คน 
 ผู้น าแจกหนงัสือพิมพ์ให้กลุม่ละ 1 ฉบบั ซึ่งเป็นหนงัสือพิมพ์ท่ีเหมือนกนัทกุฉบบั 
 ให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนในกลุ่มช่วยกันหาข่าว หรือค าในหนังสือพิมพ์ตามท่ีผู้ น า
กิจกรรมก าหนด โดยฉีกข้อความท่ีก าหนดและน ามาส่งผู้น ากิจกรรม กลุม่ใดท่ีหาค าท่ีก าหนดพบ
และน ามาสง่ก่อนจะได้คะแนน และหากลุม่ท่ีได้คะแนนมากท่ีสดุเป็นผู้ชนะและรับรางวลั 
 ผู้น ากิจกรรมก าหนดหวัข้อขา่ว หรือค าท่ีต้องการไว้ลว่งหน้า 10-15 ข้อความ 
 ให้ตัวแทนของกลุ่มท่ีชนะออกมาอธิบายวิธีการท างานของกลุ่มตนเอง และเปิดโอกาส  
ให้ตวัแทนจากกลุม่อ่ืนอธิบายวิธีการท่ีแตกตา่งจากกลุม่ของตนเองด้วยเช่นกนั 
 ผู้น ากิจกรรมสรุป 
 จากการเข้าร่วมกิจกรรม ท าให้นักเรียนมีการสื่อสารพูดคุยกันในกลุ่ม และช่วยเหลือ  
ซึ่งกนัและกนั ท าให้กลุม่ประสบความส าเร็จ 
 
การวัดการปฏิบัติ (Performance Measure) 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการพฒันาทกัษะทางสงัคม ร้อยละ 70 จากการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
ผลท่ีได้รับ 
 1. ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสามารถจ าแนกและเลือกใช้การสื่อสารแบบท่ีใช้ค าพูดและ  
ไมใ่ช้ค าพดู เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายของการใช้เวลาวา่ง 
 2. ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสามารถจ าแนก เลือกและใช้รูปแบบของการปฏิสมัพันธ์ทางสงัคม
ในประสบการณ์การใช้เวลาวา่งท่ีมีความสอดคล้องกบัการตระหนกัรู้ของตนเอง 
 
KPIs 

1. คณุภาพชีวิตด้านสงัคม : การเป็นท่ียอมรับ (SA 1) 
2. คณุภาพชีวิตด้านสงัคม : ความรัก (SA 2) 
3. คณุภาพชีวิตด้านสงัคม : ความเป็นเจ้าของ (SA 3) 
4. คณุภาพชีวิตด้านอารมณ์ : ความส าเร็จ (EA 2) 
5. คณุภาพชีวิตด้านอารมณ์ : ความท้าทาย (EA 4) 
6. คณุภาพชีวิตด้านอารมณ์ : ความสนใจ (EA 5) 
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7. คณุภาพชีวิตด้านอารมณ์ : ความเข้าใจ (EA 6) 
8. คณุภาพชีวิตด้านอารมณ์ : การควบคมุตนเอง (EA 7) 
9. คณุภาพชีวิตด้านวตัถ ุ: ความปลอดภยั (MA 3) 

 
เอกสารอ้างองิ 
จรีลกัษณ์ รัตนาพนัธ์. (2557). ทกัษะทางสงัคม.   Retrieved from 

http://www.jareeluk.blogspot.com/2014/09/blog-post_27_html 
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สัปดาห์ที่ 7 ครัง้ที่ 14 : เจ้าหญิงในฝัน 
 
กระบวนการศึกษาการใช้เวลาว่าง 
 ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม (Social Interaction) 
 
เป้าหมายของโปรแกรม 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะมีการพฒันาทกัษะทางสงัคม 
 
วัตถุประสงค์ของโปรแกรม 

1. ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมประเมินทกัษะทางสงัคมของตนเอง 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ฝึกพฒันาทกัษะทางสงัคมของตนเอง 

 
เนือ้หา 
 มนษุยสมัพนัธ์ 
 
สถานท่ี (Physical Setting) 
 ห้องเรียน 
 
วัสดุอุปกรณ์ (Leisure Objects) 
 1. โปสเตอร์อธิบายมนษุยสมัพนัธ์ 
 2. กระดาษ A4 
 3. ดินสอ 
 4. กระดาษแขง็เทาขาว 
 5. ปากกาเมจิก 
 6. เชือกฟาง 
 7. เทปใส 
 8. ของรางวลั 
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วธีิด าเนินการ 
1. การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน (Interacting People) 
กิจกรรมโยนช่ือ 
ผู้น ากิจกรรมกล่าวทักทายผู้เข้าร่วมกิจกรรม และแบ่งผู้ เข้าร่วมกิจกรรมออกเป็น 10 กลุ่ม 

กลุ่มละ 3 คน นั่งเป็นวงกลมประจ ากลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มตัง้ช่ือผลไม้ 2 พยางค์ โดยไม่ให้ซ า้กัน 
และให้แตล่ะกลุม่จบัมือยืนขึน้พร้อมพดูช่ือกลุม่ผลไม้ของตนเอง 

ผู้ น ากิจกรรมให้สัญญาณเร่ิมการโยนช่ือ เร่ิมต้นจากกลุ่มแรก แต่ละกลุ่มจะต้อง  
ตกลงกันว่าจะโยนไปกลุ่มใด โดยเรียกช่ือกลุ่มตัวเอง 2 ครัง้และเรียกช่ือกลุ่มอ่ืน 1 ครั ง้  
กลุม่ท่ีถกูเรียกจะต้องจบัมือชขูึน้พูดช่ือกลุม่ตวัเอง 2 ครัง้และเรียกช่ือกลุม่อ่ืนตอ่ไป 

กลุ่มใดท่ีพูดช่ือกลุ่มอ่ืนไม่พร้อมเพรียงกันหรือเรียกช่ือกลุ่มผิด จะหมดสิทธ์ิโยนช่ือ  
และเมื่อเรียกช่ือกลุม่อ่ืนแล้ว กลุม่ท่ีถกูโยนช่ือจะไมส่ามารถโยนช่ือกลบัไปยงักลุม่เดิมได้ 

2. โครงสร้าง (Structure) 
มนษุยสมัพนัธ์ 

 มนุษยสัมพัน ธ์  เป็ นการอยู่ ร่วมกันของมนุษ ย์ เป็นหมู่ เป้ นคณ ะห รือ เป็นกลุ่ม  
โดยมีการติดต่อสื่อสารกันระหวา่งบุคคล ระหวา่งกลุ่ม เพ่ือทราบความต้องการของแต่ละบุคคล
หรือกลุ่ม รวมไปถึงวิธีการจูงใจและประสานความต้องการของบุคคลและกลุ่มให้ผสมผสาน
กลมกลืนกนัตามระบบท่ีสงัคมต้องการ (ราชบณัฑิตยสถาน, 2546) 
 มนุษยสัมพันธ์ เป็นการพยายามปรับตัวเข้าหากันของบุคคลเพ่ือให้ ได้รับความรัก  
ความน่าเช่ือถือ ความร่วมมือ ความสงบสขุในการด าเนินชีวิต (กงัวาล ทองเนตร, 2555) 
 ความส าคญัของมนษุยสมัพนัธ์ (Thanika B, 2553) 
 1. ท าให้เกิดความสามคัคีธรรมในกลุม่สงัคม ในหมูค่ณะ 
 2. ท าให้การบริหารงานต่าง ๆ ก่อให้เกิดการรวมพลงั ความร่วมแรงร่วมใจ เกิดความรัก 
ความสามคัคีในการปฏิบตัิงาน 
 3. ท าให้สงัคมปกติสขุ คนในสงัคมอยู่ดีมีสขุ 
 4. ท าให้สร้างความเข้าใจอนัดีซึ่งกนัและกนั เป็นการสร้างสรรค์สงัคม 
 5. ท าให้งานตา่ง ๆ ประสบความส าเร็จท่ีเกิดจากการ่วมมือซึ่งกนัและกนั 
 6. ท าให้คนแตกต่างจากสตัว์อ่ืน โดยเฉพาะระดบัจิตใจ การอยู่รวมกันท าให้มนุษย์รู้ถึง
ความรักใคร่และไมตรีตอ่กนั 
 7. ท าให้บคุคลยอมรับนบัถือกนั ยอมรับคณุคา่ความเป็นมนษุย์ ให้เกียรติซึ่งกันและกนั 
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 8. ท าให้งานทกุอย่างบรรลเุป้าหมายตามท่ีองค์กรต้องการ เพราะเคารพในการแสดงความ
คิดเห็น และพฤติกรรมการแสดงออกของแตล่ะบคุคล น าไปสูค่วามร่วมมือและการประสานงานท่ีดี 
 9. ท าให้คนคล้อยตามได้ เกิดความช่ืนชอบ ความศรัทธา น าไปสูก่ารยินดีท่ีจะปฏิบตัิตาม 
 10. ท าให้เกิดความเข้าใจอนัดีและการยอมรับนบัถือซึ่งกนัและกนั 
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วม (Relationships) 

ผู้ น ากิจกรรมแจกกระดาษให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมคนละ 1 แผ่น ดินสอคนละ 1 แท่ง  
ให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมวาดภาพท่ีตนเองชอบ และถามผู้ เข้าร่วมกิจกรรมว่าการวาดภาพนีง้่าย 
หรือยาก และหากก าหนดให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม 5 คน ช่วยกันวาดภาพ จะต้องท าอย่างไร 
จึงจะวาดภาพได้อย่างสวยงาม 

4. การเคล่ือนไหวของผู้เข้าร่วม (Animation) 
 กิจกรรมเจ้าหญิงในฝัน 
 แบ่งผู้ เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 30 คน ออกเป็น 6 กลุม่ ๆ ละ 5 คน 
 ผู้น ากิจกรรมแจกกระดาษแข็งเทาขาวให้กลุ่มละ 1 แผ่น ปากกาเมจิกท่ีมีเชือกฟาง 
พันไว้ 10 เส้น ให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนในกลุ่มช่วยกันวาดภาพเจ้าหญิงให้สวยงามท่ีสุด  
โดยให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมจบัท่ีปลายเชือกฟางท่ีพนัติดกบัปากกาเมจิก คนละ 2 เส้น 
 ให้สมาชิกของแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลงานและอธิบายวิ ธีการวาดภาพ  
ของกลุม่ตวัเอง 
 ผู้น ากิจกรรมสรุป 
 จากการเข้าร่วมกิจกรรม ท าให้นักเรียนมีการพฒันาทักษะทางสงัคมในการสื่อสารพดูคยุ
และช่วยเหลือกนัท างานในกลุม่จนบรรลเุป้าหมาย 
 
การวัดการปฏิบัติ (Performance Measure) 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการพฒันาทกัษะทางสงัคม ร้อยละ 70 จากการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
ผลท่ีได้รับ 
 1. ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสามารถจ าแนกและเลือกใช้การสื่อสารแบบท่ีใช้ค าพูดและ  
ไมใ่ช้ค าพดู เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายของการใช้เวลาวา่ง 
 2. ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสามารถจ าแนก เลือกและใช้รูปแบบของการปฏิสมัพันธ์ทางสงัคม
ในประสบการณ์การใช้เวลาวา่งท่ีมีความสอดคล้องกบัการตระหนกัรู้ของตนเอง 
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KPIs 
1. คณุภาพชีวิตด้านสงัคม : การเป็นท่ียอมรับ (SA 1) 
2. คณุภาพชีวิตด้านสงัคม : ความรัก (SA 2) 
3. คณุภาพชีวิตด้านสงัคม : ความเป็นเจ้าของ (SA 3) 
4. คณุภาพชีวิตด้านอารมณ์ : การยอมรับความจริงของตนเอง (EA 1) 
5. คณุภาพชีวิตด้านอารมณ์ : ความส าเร็จ (EA 2) 
6. คณุภาพชีวิตด้านอารมณ์ : ความท้าทาย (EA 4) 
7. คณุภาพชีวิตด้านอารมณ์ : ความสนใจ (EA 5) 
8. คณุภาพชีวิตด้านอารมณ์ : ความเข้าใจ (EA 6) 
9. คณุภาพชีวิตด้านอารมณ์ : การควบคมุตนเอง (EA 7) 

 

เอกสารอ้างอิง 
กงัวาล ทองเนตร. (2555). มนษุยสมัพนัธ์คืออะไร.   Retrieved from 

http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=temu&month=14-10-
2012&group=10&gblog=41 

ราชบณัฑิตยสถาน. (2546). พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542: กรุงเทพฯ : นาน
มีบุ๊คส์พบัลิเคชัน่ส์. 

Thanika, B. (2553). ความส าคญัของมนษุยสมัพนัธ์.   Retrieved from 
http://www.thethanika.blogspot.com/2010/09/blog-post_24.html 
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สัปดาห์ที่ 8 ครัง้ที่ 15 : ดอกไม้ให้คุณ 
 
กระบวนการศึกษาการใช้เวลาว่าง 
 ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม (Social Interaction) 
 
เป้าหมายของโปรแกรม 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะมีการพฒันาทกัษะทางสงัคม 
 
วัตถุประสงค์ของโปรแกรม 

1. ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมประเมินทกัษะทางสงัคมของตนเอง 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ฝึกพฒันาทกัษะทางสงัคมของตนเอง 

 
เนือ้หา 
 การท างานเป็นทีม 
 
สถานท่ี (Physical Setting) 
 ห้องเรียน 
 
วัสดุอุปกรณ์ (Leisure Objects) 
 1. โปสเตอร์อธิบายการท างานเป็นทีม 
 2. หนงัสือพิมพ์ฉบบัเก่า ๆ 
 3. เคร่ืองเลน่เพลง 
 4. ดอกไม้สด 
 5. แจกนัเซรามิค 
 6. ขวดใสน่ า้ 
 7. กรรไกร 
 8. ผ้าเช็ดพืน้ / กระดาษทิชชู่ 
 9. ถงุขยะด า 
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วธีิด าเนินการ 
1. การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน (Interacting People) 
กิจกรรมย่ิงตอ่ย่ิงยาว 
ผู้น ากิจกรรมกล่าวทักทายผู้ เข้าร่วมกิจกรรม และแบ่งผู้ เข้าร่วมกิจกรรมออกเป็น 3 กลุ่ม  

กลุม่ละ 10 คน  
ผู้ น ากิจกรรมแจกหนังสือพิมพ์ฉบับ เก่ า ๆ ให้แต่ละกลุ่มในจ านวนท่ี เท่า  ๆ กัน  

ให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนในกลุ่มช่วยกันฉีกกระดาษหนังสือพิมพ์และผูกต่อกันโดยไม่ให้  
ขาดจากกนั กลุม่ใดท่ีตอ่ได้ยาวท่ีสดุภายในเวลาท่ีก าหนด กลุม่นัน้เป็นผู้ชนะ 

2. โครงสร้าง (Structure) 
การท างานเป็นทีม 

 การท างานเป็นทีม หมายถึง การร่วมกันท างานของสมาชิกท่ีมีมากกว่าหนึ่งคน  
โดยท่ีสมาชิกทกุคนจะต้องมีเป้าหมายเดียวกนัวา่จะท าอย่างไร ยอมรับร่วมกนัและวางแผนร่วมกัน 
(Daniele, 2557) 
 นอกจากนี ้เสนีย์ แดงวัง (2553) ยังได้กล่าวถึงองค์ประกอบของ TEAM WORK และ
ลกัษณะของทีมงานท่ีดี ดงันี ้
 องค์ประกอบของ TEAM WORK ได้แก่ 
 T  Trust   ความไว้วางใจ เช่ือใจกนั 
 E Empathy  ความเข้าใจกนั เห็นใจกนั 
 A Agreement  ความเห็นร่วมกนั 
 M  Mutual Benefit  ผลประโยชน์ร่วมกนั 
 W  Willingness  ความเตม็ใจ 
 O Opportune  ให้โอกาสกบัทกุคนในทีม 
 R Recognition  ยอมรับซึ่งกนัและกนั 
 K Knowledge Transfer การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ 
 ลกัษณะของทีมงานท่ีดี ได้แก่ 
 1. มีการก าหนดนโยบาย จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์ในการท างานท่ีชดัเจน 
 2. ทีมงานรับรู้นโยบาย จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์ในการท างานด้วยความเข้าใจตรงกนั 
 3. สมาชิกมีสว่นร่วมในการแก้ปัญหาและตดัสินใจ 
 4. ก าหนดบทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบในการปฏิบตัิงานอย่างชดัเจนและเข้าใจตรงกนั 
 5. การสื่อสารแบบเปิด สามารถรับทราบข้อมลูอย่างทัว่ถึง 
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 6. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ใหม ่ๆ ในการปฏิบตัิงานอยู่เสมอ 
 7. การแก้ปัญหาความขดัแย้งต้องค านึงถึงความพอใจของทกุฝ่ายเป็นส าคญั 
 8. ทีมงานต้องมีความเช่ือใจและไว้วางใจซึ่งกนัและกนั 
 9. สมาชิกแตล่ะคนจะต้องมีความจริงใจและความซ่ือสตัย์ตอ่หน่วยงาน 
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วม (Relationships) 

ผู้น ากิจกรรมให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็นของค าว่า “การท างานเป็นทีม”  
คืออะไร มีความส าคญัอย่างไร 

4. การเคล่ือนไหวของผู้เข้าร่วม (Animation) 
 กิจกรรมดอกไม้ให้คณุ 
 แบ่งผู้ เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 30 คน ออกเป็น 6 กลุม่ ๆ ละ 5 คน 
 ผู้น ากิจกรรมแจกอปุกรณ์การจัดดอกไม้ให้แต่ละกลุ่ม ได้แก่ ดอกไม้สด แจกกันเซรามิค 
กรรไกร กระดาษหนงัสือพิมพ์ ขวดใสน่ า้ 
 ให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมทกุคนในกลุม่ช่วยกนัจดัดอกไม้ลงในแจกนัเซรามิคให้สวยงาม 
 จดัประกวดแจกนัดอกไม้ท่ีสวยงาม และให้สมาชิกของแตล่ะกลุม่ออกมาน าเสนอผลงาน
และอธิบายวิธีการท างานของกลุม่ตวัเอง  
 ผู้น ากิจกรรมสรุป 
 จากการเข้าร่วมกิจกรรม ท าให้นักเรียนได้รู้จักการท างานร่วมกันเป็นทีม ยอมรับและ
ช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั 
 ให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละกลุ่มน าแจกกันดอกไม้ไปไว้ตามห้องต่าง ๆ ในโรงเรียน เช่น  
ห้องผู้อ านวยการโรงเรียน ห้องพกัอาจารย์ ห้องพยาบาล ห้องสมดุ เป็นต้น 
 
การวัดการปฏิบัติ (Performance Measure) 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการพฒันาทกัษะทางสงัคม ร้อยละ 70 จากการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
ผลท่ีได้รับ 
 1. ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสามารถจ าแนกและเลือกใช้การสื่อสารแบบท่ีใช้ค าพูดและ  
ไมใ่ช้ค าพดู เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายของการใช้เวลาวา่ง 
 2. ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสามารถจ าแนก เลือกและใช้รูปแบบของการปฏิสมัพันธ์ทางสงัคม
ในประสบการณ์การใช้เวลาวา่งท่ีมีความสอดคล้องกบัการตระหนกัรู้ของตนเอง 
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KPIs 
1. คณุภาพชีวิตด้านสงัคม : การเป็นท่ียอมรับ (SA 1) 
2. คณุภาพชีวิตด้านสงัคม : ความรัก (SA 2) 
3. คณุภาพชีวิตด้านสงัคม : ความเป็นเจ้าของ (SA 3) 
4. คณุภาพชีวิตด้านอารมณ์ : ความส าเร็จ (EA 2) 
5. คณุภาพชีวิตด้านอารมณ์ : ความท้าทาย (EA 4) 
6. คณุภาพชีวิตด้านอารมณ์ : การควบคมุตนเอง (EA 7) 
7. คณุภาพชีวิตด้านวตัถ ุ: สภาพแวดล้อม (MA 2) 
8. คณุภาพชีวิตด้านวตัถ ุ: ความปลอดภยั (MA 3) 

 
เอกสารอ้างองิ 
เสนีย์ แดงวงั. (2553). หลกัในการท างานเป็นทีม.   Retrieved from 

dbd.go.th/mainsite/fileadmin/contents/persondbd/Damand/ipa/13.Subtrain2.pdf 
Daniele D. (2557). การท างานเป็นทีม.   Retrieved from 

dondaniel.blogspot.com/2014/05/blog-post_11.html 
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สัปดาห์ที่ 8 ครัง้ที่ 16 : เฮฮาปาร์ตี ้
 
กระบวนการศึกษาการใช้เวลาว่าง 
 ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม (Social Interaction) 
 
เป้าหมายของโปรแกรม 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะมีการพฒันาทกัษะทางสงัคม 
 
วัตถุประสงค์ของโปรแกรม 

1. ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมประเมินทกัษะทางสงัคมของตนเอง 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ฝึกพฒันาทกัษะทางสงัคมของตนเอง 

 
เนือ้หา 
 การท างานเป็นทีม 
 
สถานท่ี (Physical Setting) 
 ห้องเรียน 
 
วัสดุอุปกรณ์ (Leisure Objects) 
 1. โปสเตอร์อธิบายการอยู่ร่วมกนัในสงัคม 
 2. โต๊ะ 
 3. เก้าอี ้
 4. จานกระดาษ 
 5. สติ๊กเกอร์ลายการ์ตนู 
 6. กรรไกร 
 7. ลกูอม 
 8. ลกูโป่ง 
 9. ท่ีสบูลม 
 10. เคร่ืองเลน่เพลง 
 11. น า้ผลไม้กลอ่ง 
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 12. ถงุมือพลาสติก 
 13. ขนมปังโฮลวีท แบบแผน่ 
 14. ไส้กรอกหม ู/ ไก่ 
 15. มายองเนส 
 16. ผกักาดหอม 
 17. มะเขือเทศ 
 18. ไม้จิม้ฟัน 
 19. ถาดใสข่อง 
 20. จานพลาสติก 
 21. กระดาษทิชชู่ 
 22. ถงุขยะสีด า 
 23. อปุกรณ์ปฐมพยาบาลเบือ้งต้น เช่น น า้เกลือล้างแผล ยาใสแ่ผล พลาสเตอร์ปิดแผล 
 24. มีด 
 25. ของขวญัท่ีระลกึ 
 26. ใบงานท่ี 4 
 27. ดินสอ 
 28. นกหวีด 
 

วธีิด าเนินการ 

1. การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน (Interacting People) 
กิจกรรมหมวกปาร์ตี ้
ผู้น ากิจกรรมกล่าวทักทายผู้ เข้าร่วมกิจกรรม และแบ่งผู้ เข้าร่วมกิจกรรมออกเป็น 5 กลุ่ม  

กลุม่ละ 6 คน  
ผู้ น ากิจกรรมแจกจานกระดาษ กรรไกรและสติ๊กเกอร์ลายการ์ตูนให้แต่ละกลุ่ม  

ให้ ผู้ เ ข้ า ร่วม กิ จกรรมตัด จานก ระดาษ เป็ น  8 แฉก  จากตรงกลางของจานก ระดาษ  
ตกแต่งจานกระดาษให้สวยงามด้วยสติ๊กเกอร์ลายการ์ตูน ดดัแฉกท่ีตดัตัง้ขึน้ และให้ผู้ เข้าร่วม
กิจกรรมทกุคนใสห่มวกท่ีตนเองได้ตกแตง่ 
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กิจกรรมลา่ลกูอม 
แบ่งผู้ เข้าร่วมกิจกรรมออกเป็น 5 กลุม่ ๆ ละ 6 คน 
ผู้น ากิจกรรมแจกลูกอมให้แต่ละกลุ่ม ๆ ละ 20 เม็ด ให้สมาชิกแต่ละกลุ่มน าลูกอม 

ไปเป่ายิง้ฉบุกับสมาชิกกลุ่มอ่ืน หากใครแพ้ ต้องเสียลกูอม 1 เม็ดให้ผู้ชนะ ก าหนดเวลา 2 นาที  
เมื่อผู้น ากิจกรรมเป่านกหวีดให้สญัญาณหยดุ ให้สมาชิกกลบัไปท่ีกลุม่ของตนเองแล้วนบัลกูอม 

ให้หัวหน้ากลุ่มแต่ละกลุ่มยืนขึน้  เป่ายิง้ฉุบกับกลุ่มอ่ืน โดยมีการต่อรองลูกอมว่า 
ต้องการก่ีเมด็ หากใครแพ้ต้องเสียลกูอมให้ผู้ชนะ เมื่อเป่ายิง้ฉบุครบทกุกลุม่ ให้สมาชิกกลุม่ช่วยกนั
นับลกูอม กลุ่มใดมีลกูอมมากท่ีสดุ กลุ่มนัน้เป็นผู้ชนะ และแต่ละกลุ่มจะได้ลกูอมท่ีมีอยู่ในกลุ่ม  
เป็นรางวลั 

2. โครงสร้าง (Structure) 
การอยู่ร่วมกนัในสงัคม 

 มนุษย์ เป็นสัตว์สังคมท่ีมี ชี วิตโดยอยู่ ร่วมกันเป็นหมู่เหล่า ซึ่ งการท่ีจะอยู่ ร่วมกัน  
อย่างมีความสุขนัน้จะต้องมีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กันในด้านต่าง ๆ เช่น การพึ่งพาอาศัย  
การช่วยเหลือ ความสามคัคี เป็นต้น (ทีมงานทรูปลกูปัญญา, 2556) 
 ข้อปฏิบตัิในการอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสขุ 
 1. มีความรับผิดชอบ 
 2. มีระเบียบวินยั 
 3. มีความซ่ือสตัย์ 
 4. มีความสามคัคี 
 5. มีความเสียสละ 
 นอกจากนีย้งัต้องค านึงถึงมารยาทในสงัคม ได้แก่ 
 1. รู้จกัการวางตน 
 2. รู้จกัการประมาณตน 
 3. รู้จกัการพดูจา 
 4. รู้จกัการควบคมุอารมณ์ 
 5. ความมีน า้ใจไมตรี 
 ลกัษณะของการอยู่ร่วมกนัในสงัคมอย่างมีความสขุ มีดงันี ้
 1. สมาชิกในสงัคมร่วมกนัท ากิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่สงัคมท่ีอาศยัอยู่ 
 2. สมาชิกในสงัคมประกอบอาชีพสจุริต 
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 3. สมาชิกในสงัคมมีน า้ใจ รักใคร่ สนิทสนมกนั 
 4. สมาชิกในสงัคมมีคณุธรรม จริยธรรม 
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วม (Relationships) 

ผู้น ากิจกรรมกล่าวทักทายและต้อนรับผู้ เข้าร่วมกิจกรรมเข้าสู่บรรยากาศ “เฮฮาปาร์ตี”้  
โดยให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมทกุคนมีสว่นร่วมในกิจกรรม 

4. การเคล่ือนไหวของผู้เข้าร่วม (Animation) 
 กิจกรรมเฮฮาปาร์ตี ้
 ผู้น ากิจกรรมให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมช่วยกันตกแตง่ห้องท ากิจกรรมด้วยลกูโป่ง และเปิดเพลง
สร้างบรรยากาศความสนกุสนาน 
 แบ่งกลุม่ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมออกเป็น 5 กลุม่ ๆ ละ 6 คน 
 ผู้น ากิจกรรมแจกอุปกรณ์การท าแซนวิชให้แต่ละกลุ่ม ประกอบด้วย ถุงมือพลาสติก  
ขนมปังโฮลวีทแบบแผ่น ไส้กรอก มายองเนส ผักกาดหอม มะเขือเทศ ไม้จิม้ฟัน ช้อน จาน  
น า้ผลไม้กลอ่ง 
 ผู้น ากิจกรรมอธิบายวิธีการท าแซนวิชให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมท าตาม 
 1. ใสถ่งุมือพลาสติก ทามองเนสบนขนมปังโฮลวีทให้ทัว่ 
 2. วางผกักาดหอม มะเขือเทศ ตามด้วยไส้กรอก 
 3. ม้วนแซนวิชเป็นทรงกระบอก โดยม้วนจากมมุเข้าไปหาอีกมมุ และใช้ไม้จิม้ฟันกลดั 
 4. จดัแซนวิชใสจ่านในกลุม่ของตนเอง 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมสงัสรรค์ รับประทานแซนวิช และน า้ผลไม้ร่วมกนั 
 ผู้น ากิจกรรมสรุป 
 ผู้ น า กิ จ ก รรม ส รุป ก ระบ วน ก ารของก ารศึ ก ษ าการใ ช้ เวล าว่า ง ท่ี ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด  
การพฒันาคณุภาพชีวิตของนักเรียนในระดบัประถมศึกษาตอนปลาย และมอบของขวญัท่ีระลึก
ให้แก่ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม 
 ผู้ น ากิจกรรมแจกใบงานท่ี 4 ให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมได้เขียนบรรยายประโยชน์และ 
ความประทับใจท่ีได้รับการจากการเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริม  
คุณภาพชีวิตของนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย และให้ตัวแทนผู้ เข้าร่วมกิจกรรม  
ออกมาพดูหน้าชัน้เรียน และให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมทกุคนสง่ใบงานท่ี 4 ในชัว่โมง 
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การวัดการปฏิบัติ (Performance Measure) 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการพฒันาทกัษะทางสงัคม ร้อยละ 70 จากการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
ผลท่ีได้รับ 
 1. ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสามารถจ าแนกและเลือกใช้การสื่อสารแบบท่ีใช้ค าพูดและ  
ไมใ่ช้ค าพดู เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายของการใช้เวลาวา่ง 
 2. ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสามารถจ าแนก เลือกและใช้รูปแบบของการปฏิสมัพันธ์ทางสงัคม
ในประสบการณ์การใช้เวลาวา่งท่ีมีความสอดคล้องกบัการตระหนกัรู้ของตนเอง 
 
KPIs 

1. คณุภาพชีวิตด้านสงัคม : การเป็นท่ียอมรับ (SA 1) 
2. คณุภาพชีวิตด้านสงัคม : ความรัก (SA 2) 
3. คณุภาพชีวิตด้านอารมณ์ : ความส าเร็จ (EA 2) 
4. คณุภาพชีวิตด้านอารมณ์ : ความคิดสร้างสรรค์ (EA 3) 
5. คณุภาพชีวิตด้านอารมณ์ : ความเข้าใจ (EA 6) 
6. คณุภาพชีวิตด้านอารมณ์ : การควบคมุตนเอง (EA 7) 
7. คณุภาพชีวิตด้านร่างกาย : การปราศจากโรคภยั (PA 1) 
8. คณุภาพชีวิตด้านร่างกาย : การมีสขุภาพดีขึน้ (PA 2) 
9. คณุภาพชีวิตด้านวตัถ ุ: ปัจจยัพืน้ฐาน (MA 1) 

 10. คณุภาพชีวิตด้านวตัถ ุ: สภาพแวดล้อม (MA 2) 
11. คณุภาพชีวิตด้านวตัถ ุ: ความปลอดภยั (MA 3) 

 
เอกสารอ้างองิ 
ทีมงานทรูปลกูปัญญา. (2556). การอยู่ร่วมกนัในสงัคม.   Retrieved from 

http://www.trueplookpanya.com/learning/fdetail/26454/038903 
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เลขท่ี ................. 

ใบงานที่ 4 
 

ส่ิงที่ได้รับจากการเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่าง 
 

1 ...........................................................................................................................  

2 ...........................................................................................................................  

3 ...........................................................................................................................  

4 ...........................................................................................................................  

5 ...........................................................................................................................  

 
ความประทบัใจ 

............................................................................................................................. . 

............................................................................................................................. . 

............................................................................................................................. . 

............................................................................................................................. . 

............................................................................................................................. . 
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ประวัติ ผู้ เ ขี ยน 
 

ประวัตผิู้ เขยีน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวพรจนัทร์ โลจนะศภุฤกษ์ 
วัน เดือน ปี เกิด 24 กรกฎาคม 2518 
สถานท่ีเกิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2540   ศิลปศาสตรบณัฑิต (ศศ.บ.)  

สาขาการโรงแรมและการท่องเท่ียว (เกียรตินิยมอนัดบั 1)  
จาก มหาวิทยาลยัสยาม      
พ.ศ. 2553   วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (วท.ม.)  
สาขาการจดัการนนัทนาการ  
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
พ.ศ. 2561   ปรัชญาดษุฏีบณัฑิต  
สาขาการจดัการกีฬาและนนัทนาการ  
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน 148 ซอยจนัทน์ 18/7 แยก 14 แขวงทุ่งวดัดอน เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร   
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