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The purposes of this mixed methods action research are as follows: (1) to understand
the situation of useful leisure behavior among non-formal students; (2) to study the results of
changing leisure behavior; and (3) to develop ways to promote useful leisure behavior. The
qualitative data was collected by in-depth interviews and focus group with 14 non-formal students
and eight teachers. The quantitative data was collected by a six-point scale for 36 items with
Cronbach's Coefficient Alpha = 0.95. Action research, performing two cycles of the four steps were
as follows: (1) plan; (2) action; (3) observation; and (4) reflection. The participants in this research
were 14 non-formal students who were volunteers from high school students. The data were
analyzed by content analysis and descriptive statistics. The results were as follows: (1) non-formal
students provided the meaning of useful leisure behavior in four dimensions; the housework, the
second job, relaxation, and education by making useful leisure behavior at the middle level; (2) the
obstacles making useful leisure behavior included personal factors, the social environment of family
and school and educational system management; (3) the patterns in leisure behavior consisted of
reflection on useful leisure behavior, to enhance learning power, learning by doing, and reflection of
the action; and (4) there was change in quantity, density, and the quality of useful leisure behavior.
Moreover, from the comparison of useful leisure behavior, self-efficacy, motivation, and social
support found that after participation, non-formal students had a significantly higher mean than
before participation (p<.05).
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การวิจัยเชิงปฏิบัติการผสานวิธีครัง} นี } มีวตั ถุประสงค์เพือ 1) ทําความเข้าใจสถานการณ์การใช้
เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบ 2) ศึกษาผลการเปลียนแปลงพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ น
ประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบ และ 3) พัฒ นารู ป แบบการส่ งเสริม การใช้เวลาว่างให้เป็ น ประโยชน์ของ
นักศึกษานอกระบบ ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่มกับนักศึกษา
นอกระบบ 14 คน และครู 8 คน และเก็บข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถามมาตรประมาณค่า 6 ระดับ จํานวน
36 ข้อ ทีมีค่าสัมประสิทธิอัลฟ่ าครอนบาคเท่ากับ 0.95 โดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการผสานวิธีมีการดําเนินการ 2
รอบ 4 ขัน} ตอน คือ 1) ขัน} วางแผน 2) ขัน} ปฏิบตั ิการ 3) ขัน} สังเกต และ 4) ขัน} สะท้อนผล ผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั ครัง} นี }
เป็ นนักศึกษานอกระบบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทีสมัครใจเข้าร่วมการวิจัยครัง} นี } จํานวน 14 คน ทําการ
วิเคราะห์ข้อ มูล ด้วยการวิเคราะห์เนื }อ หาและสถิ ติ บ รรยาย ผลการศึ ก ษาพบว่า 1) นัก ศึก ษานอกระบบให้
ความหมายของการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ 4 ประเด็น ได้แก่ การช่วยเหลืองานของครอบครัว การหารายได้
เสริม การพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาหาความรู ้ ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์อยู่ใน
ระดับปานกลาง 2) สถานการณ์ทีเป็ นปั ญหาการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ มี 3 ประการ ได้แก่ ด้านบุคคล
ประกอบด้ว ย จากนั ก ศึ ก ษานอกระบบและจากครู ผู้ส อน ด้า นสภาพแวดล้อ มทางสัง คม ประกอบด้ว ย
สภาพแวดล้อมจากครอบครัวและสภาพแวดล้อมจากโรงเรียน และด้านการจัดระบบการศึกษา 3) รูปแบบการ
ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบ จากการศึกษาพบรูปแบบพฤติกรรมการใช้เวลา
ว่างให้เป็ นประโยชน์ ประกอบด้วย สะท้อนความเข้าใจการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ เสริมสร้างการรับรูก้ ารใช้
เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ เสริมพลังการเรียนรูก้ ารใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ เรียนรูจ้ ากการลงมือปฏิบตั ิ และ
สะท้อนผลการปฏิบตั ิ และ 4) ผลการเปลียนแปลงจากการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ พบว่า เกิด
การเปลียนแปลงด้านปริมาณ ด้านความเข้มข้น และด้านคุณภาพการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ นอกจากนี }
จากการวัดพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง แรงจูงใจในการใช้เวลา
ว่าง และการสนับสนุนทางสังคม เมือเปรียบเทียบก่อนและหลังดําเนินกิจกรรม พบว่า มีการเปลียนแปลงใน
ภาพรวมเฉลียสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทรี ะดับ .05
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