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การวิจัยเชิงปฏิบัติการผสานวิธีครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ทาความเข้าใจสถานการณ์การใช้
เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบ 2) ศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ น
ประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบ และ 3) พัฒ นารู ป แบบการส่ งเสริม การใช้เวลาว่างให้เป็ น ประโยชน์ของ
นักศึกษานอกระบบ ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่มกับนักศึกษา
นอกระบบ 14 คน และครู 8 คน และเก็บข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถามมาตรประมาณค่า 6 ระดับ จานวน
36 ข้อ ที่มีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่ าครอนบาคเท่ากับ 0.95 โดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการผสานวิธีมีการดาเนินการ 2
รอบ 4 ขัน้ ตอน คือ 1) ขัน้ วางแผน 2) ขัน้ ปฏิบตั ิการ 3) ขัน้ สังเกต และ 4) ขัน้ สะท้อนผล ผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั ครัง้ นี ้
เป็ นนักศึกษานอกระบบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่สมัครใจเข้าร่วมการวิจัยครัง้ นี ้ จานวน 14 คน ทาการ
วิเคราะห์ข้อ มูลด้วยการวิเคราะห์เนื ้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) สถานการณ์ท่ีเป็ 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) ผลการเปลี่ยนแปลงจากการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ พบว่า เกิด
การเปลี่ยนแปลงด้านปริมาณ ด้านความเข้มข้น และด้านคุณภาพการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ นอกจากนี ้
จากการวัดพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง แรงจูงใจในการใช้เวลา
ว่าง และการสนับสนุนทางสังคม เมื่อเปรียบเทียบก่อนและหลังดาเนินกิจกรรม พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงใน
ภาพรวมเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
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The purposes of this mixed methods action research are as follows: (1) to understand
the situation of useful leisure behavior among non-formal students; (2) to study the results of
changing leisure behavior; and (3) to develop ways to promote useful leisure behavior. The
qualitative data was collected by in-depth interviews and focus group with 14 non-formal students
and eight teachers. The quantitative data was collected by a six-point scale for 36 items with
Cronbach's Coefficient Alpha = 0.95. Action research, performing two cycles of the four steps were
as follows: (1) plan; (2) action; (3) observation; and (4) reflection. The participants in this research
were 14 non-formal students who were volunteers from high school students. The data were
analyzed by content analysis and descriptive statistics. The results were as follows: (1) non-formal
students provided the meaning of useful leisure behavior in four dimensions; the housework, the
second job, relaxation, and education by making useful leisure behavior at the middle level; (2) the
obstacles making useful leisure behavior included personal factors, the social environment of family
and school and educational system management; (3) the patterns in leisure behavior consisted of
reflection on useful leisure behavior, to enhance learning power, learning by doing, and reflection of
the action; and (4) there was change in quantity, density, and the quality of useful leisure behavior.
Moreover, from the comparison of useful leisure behavior, self-efficacy, motivation, and social
support found that after participation, non-formal students had a significantly higher mean than
before participation (p<.05).

Keyword : Mixed methods, Action research, Leisure behavior, Non-formal students
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การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษานอกจากความรู แ้ ละประสบการณ์ท่ีได้รบั แล้ว ในการวิจยั ครัง้ นี ้
ผูว้ ิจัยยังได้รบั ความกรุ ณาในการชีแ้ นะและให้คาแนะนาที่ดีจากคณาจารย์หลาย ๆ ท่าน โดยเฉพาะ รอง
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ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ท่ีให้ขอ้ ชีแ้ นะ ที่ทาให้ปริญญา
นิพนธ์นมี ้ ีความสมบูรณ์มากยิ่งขึน้ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา รองศาสตราจารย์
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ชาติกุล รวมถึงผูบ้ ริหาร คณะครู นักศึกษานอกระบบโรงเรียนสานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ที่ให้ความร่วมมือในการให้ขอ้ มูลและเข้าร่วมกิจกรรม
อาจารย์ ดร.ศิวพร ละม้ายนิล อาจารย์ ดร.ยงยุทธ แสนประสิทธิ์ ที่เข้าสังเกตการณ์และให้คาปรึกษาจนทา
ให้งานวิจยั ครัง้ สาเร็จไปได้อย่างมีคณ
ุ ภาพยิ่งขึน้
ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต์ และเจ้าหน้าที่ในสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ทุก ๆ ท่านที่มีส่วนสาคัญที่ทาให้ปริญญานิพนธ์นี ้
สาเร็จไปด้วยดี
ท้ายนีข้ อกราบขอบพระคุณ บิดา มารดาที่ให้การเลีย้ งดู อบรม ส่งเสริมให้ได้รบั การศึกษาเป็ น
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จากสุภาษิ ตที่ว่า “สายนา้ ไม่เคยคอยท่า วันเวลาไม่เคยคอยใคร” แสดงให้เห็นว่าเวลาใน
แต่ ล ะวัน ผ่ า นไปอย่ า งรวดเร็ว ในขณะที่ ห ลายคนอาจยัง ไม่ ได้ต ระหนัก ว่ าการใช้เวลาให้เป็ น
ประโยชน์นนั้ ส่งผลดีต่อตนเองและสังคมอย่างไร เนื่องจากมนุษย์มีเวลาเท่าเทียมกันทุกคน แต่การ
จัดสรรเวลาไปสู่การสร้างประโยชน์นนั้ กลับแตกต่างกันออกไป ส่งผลให้วิถี ชีวิตของมนุษย์มีความ
แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม ไม่มีใครสามารถตัดสินใครได้ว่าการนาเวลาไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ นัน้
ถูกหรือผิด แต่ผลลัพธ์นนั้ ย่อมเป็ นคาตอบที่สะท้อนกลับมายังผูเ้ ป็ นเจ้าของเวลาได้อย่างแน่นอน
สอดคล้องกับคากล่าวที่ว่า “เวลาเป็ นสิ่งที่มีค่ากว่าเงินทอง” เพราะเงินทองสามารถหาเพิ่มได้ แต่
เวลานัน้ ต่อให้มีเงินมากเพียงใดก็ไม่สามารถซือ้ เวลาให้ยอ้ นกลับมาได้ (วิภาพร สิทธิสาตร์, 2542,
น.3; อักษราภัค แมนมาศวิหค, 2544, น. 1; เอ็ดดี ้ พิทยากร, 2556)
โดยเฉพาะการใช้เวลาว่างของบุคคลถ้ามีความเหมาะสม จะทาให้รูค้ ณ
ุ ค่าของเวลาที่ จะ
นามาพัฒนาทักษะ ทัศนคติ เปิ ดโอกาสให้รูจ้ กั ตัวเอง รูจ้ ักปรับตัวเข้ากับผูอ้ ่ืน พัฒนาความรู ้ หรือ
ทางานอดิเรกที่เหมาะสมเพื่ อสนองตอบต่อความต้องการของร่างกาย จิต ใจ และเวลายังเป็ น
ตัวชี ว้ ัดความแตกต่างระหว่างบุคคลดังเช่ นนักศึกษาที่ใช้เวลาในแต่ละวัน ในการทากิจ กรรม ที่
แตกต่างกัน อาจส่งผลต่อความส าเร็จ ของบุคคลที่แตกต่างกันด้วย (จุฑารัตน์ ทิพ ย์บุญ ทรัพ ย์,
2553, น. 23; อัศวิน มณีอินทร์, 2547, น. 14) ในการพัฒนาประเทศให้ม่นั คงและยั่งยืนจาเป็ นต้อง
ให้ความสาคัญต่อการเตรียมความพร้อมด้วยการพัฒนาคนให้มีคณ
ุ ภาพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็วตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.
2555-2559) ที่ มุ่ง เน้น การพัฒ นาคนสู่สัง คมแห่ ง การเรีย นรู ต้ ลอดชี วิ ตอย่ างยั่ง ยื น เพื่ อ พัฒ นา
คุณภาพคนไทยให้มีความพร้อมทัง้ กาย ใจ สติปัญญา มีระเบียบวินยั มีจิตสานึกต่อวัฒนธรรมที่ดี
งาม เพื่ อเป็ น ภูมิ คุ้ม กัน ต่อ การเปลี่ ยนแปลงทางสังคมของประเทศ (ส านัก งานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2554, น. 43) ด้วยการสร้างเสริมศักยภาพของบุคคลทุก
มิติทั้งในด้านร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีสติปัญญาที่รอบรู ใ้ นการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มี
จิ ต ส านึ ก ในคุณ ธรรม จริย ธรรม มี ค วามสุข โดยการมุ่ง เน้น พัฒ นาบุค คลตั้ง แต่ ระดับ ปฐมวัย
ผลักดันให้เกิดการเรียนรู อ้ ย่างมีความสุข เชื่อมโยงการเรีย นรู เ้ ข้ากับชีวิตจริงด้วยการบูรณาการ
เรียนรูท้ ่ีหลากหลาย ทัง้ ด้านวิชาการ ทักษะชีวิต นันทนาการ ดนตรี กีฬา วัฒนธรรม และสร้างนิสยั
ใฝ่ รู ้ แก้ปัญหาเฉพาะหน้า การรับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ่นื เพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยมีทกั ษะชีวิต
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และพฤติกรรมที่เหมาะสมกิจกรรมหนึ่งที่สาคั ญนอกเหนือจากการเรียนในระบบที่สามารถสร้าง
เสริมให้เยาวชนมีทกั ษะชีวิตและพฤติกรรมที่พึงประสงค์อนั จะนาไปสูก่ ารเป็ นคนไทยที่มีคณ
ุ ภาพก็
คือรูปแบบการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์อย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ (สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554, น. 45-46)
การเรียนรูต้ ลอดชีวิตจึงมีความสาคัญต่อการพัฒนาซึ่งเป็ นกระบวนการเรียนรูท้ ่มี ่งุ พัฒนา
ศักยภาพของบุคคลให้มีทกั ษะพืน้ ฐานในการแสวงหาความรูเ้ พิ่มเติมตามความต้องการของตนเอง
อย่ า งมี คุณ ภาพ การปฏิ รูป การศึ ก ษาทศวรรษที่ ส อง (พ.ศ. 2552-2561) ส านั ก งานส่ ง เสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ได้ทาหน้าที่ขับเคลื่อนการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตให้แก่ประชาชนนับเป็ นการส่งเสริมการใช้เวลาว่างที่เป็ นประโยชน์นอกเหนือเวลาเรียน
ซึ่งเป็ นกิจกรรมที่มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของบุคคล มีผลต่อการ
พัฒนาสังคมและประเทศชาติในที่สดุ (สานักส่งเสริมและพัฒนา, 2546, น. 65)
การใช้เวลาว่าง มีนักวิชาการหลายคนที่ให้ความสาคัญนามาศึกษาและได้ให้นิยามไว้
ดัง เช่ น Kraus (1971) ได้ก ล่า วว่า เวลาว่า ง คื อ เวลาจากที่ เหลื อ จากการท างานประจ า เวลา
พักผ่อน หรือเวลาที่เหลื อจากการประกอบกิจ กรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็ นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน
นอกจากนี ้ Mundy (1998) ได้กล่าวว่า การใช้เวลาว่าง เป็ น กระบวนการพัฒ นาความคิ ด และ
พัฒนาความเข้าใจในการใช้เวลาว่างของแต่ละบุคคลเพื่อตนเอง ในแบบอย่างของการดาเนินชีวิต
และสังคมของตนเอง และได้มีการศึกษามาอย่างต่อเนื่ องดังที่ Dattilo (2008) ได้กล่าวถึงการใช้
เวลาว่างว่าเป็ นการเปิ ดโอกาสของแต่ละบุคคลได้เพิ่มคุณ ภาพชี วิตในการใช้เวลาว่าง และเพื่อ
สร้างความเข้าใจในศักยภาพของแต่ละบุคคลให้เกิดผลดีต่อคุณ ภาพชีวิต ดังตัวอย่างการวิจัย
เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เวลาว่าง (Leisure behavior research) ว่าเป็ นความสาคัญที่ส่งผลดีต่อ
สุขภาพกายและจิตใจของผูท้ ่ใี ช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ที่นาไปสูก่ ารสร้างวัฒนธรรมและสังคมที่
ยอมรับ เคารพซึ่งกันและกัน ด้วยการทากิจกรรมร่วมกัน ทั้งในด้านศิลปะ กีฬา แลกเปลี่ยนแรง
บันดาลใจ สันทนาการและเปิ ดประสบการณ์ภายนอก ซึ่งพฤติกรรมการใช้เวลาว่างนัน้ เป็ นตัวแปร
ที่มีความหมายตรงกันว่า เป็ นความมีอิสระและการแสดงออกของตนเองและการใช้ชีวิตที่นาไปสู่
การมีสขุ ภาพกายและจิตที่ดี รวมถึงเป็ นการสร้างวินยั ในการทากิจกรรมสาธารณะทางสังคม การ
ท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า(Henderson, 2009; 2010; Henderson, Casper, Wilson, & Dern, 2012;
Kudlacek, Bocarro, Jirasek, & Hanus, 2009; Stanis, Schneider, & Anderson, 2009) จะเห็น
ได้ว่าการใช้เวลาว่างนอกเวลาเรียนจึงเป็ นกระบวนการที่แต่ละบุคคลมีความพึงพอใจกับการใช้
เวลาที่เหลือจากการเรียน และตระหนักถึงผลกระทบต่อคุณ ภาพชีวิตที่มีต่อการเพิ่ม ทักษะการ
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เรียนรูแ้ ละทักษะชีวิต เช่น กิจกรรมนันทนาการ ทักษะการแก้ปัญหา และการตระหนักในการเรียนรู ้
และเข้าถึงการใช้เวลาว่างเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีทงั้ ด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ โดยกิจกรรมใน
การส่งเสริมการใช้เวลาว่างมักจะเป็ นการทากิจกรรมกลุม่ ดังเช่นการศึกษาของ Sivan (1995) ที่ได้
ศึกษาการใช้เวลาว่างกับการเรียนรูด้ ว้ ยกิจกรรมกลุ่มเพื่อศึกษารูปแบบของการใช้ชี วิตของเยาวชน
ในประเทศฮ่องกง พบว่า กิจกรรมการใช้เวลาว่างที่เหมาะสมจะทาให้การเรียนในชัน้ เรียนนัน้ ดีขึน้
รวมถึงผูเ้ รียนจะมีสมั พันธภาพดีขนึ ้ และมีสว่ นร่วมในกระบวนการกลุม่ ที่ดีขนึ ้ ด้วยเช่นกัน
สาหรับประเทศไทยนัน้ ได้ให้ความสาคัญระหว่างเยาวชนกับการใช้เวลาว่างที่เหมาะสม
มาโดยตลอด จากสถานการณ์ประเทศไทยที่ประสบปั ญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีคุณภาพใน
การขับเคลื่อนประเทศ เนื่องจากคนไทยมีบุตรน้อยลง แรงงานที่เป็ นกาลังหลักกลับอยู่ในช่วงวัย
ใกล้เกษียณ ดังนัน้ นโยบายหลายส่วนจึงให้ความสนใจต่อการพัฒนาเยาวชนที่ถือเป็ นกาลังหลักใน
อนาคตให้มีคณ
ุ ภาพเข้ามาทดแทนแรงงานที่กาลังจะหมดไป และการพัฒนาเยาวชนที่สาคัญคือ
การให้การศึกษาฟรีในภาคบังคับ 12 ปี ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ให้
ความส าคัญ กับ การจัด การศึกษาครบทั้ง 3 รู ป แบบ ได้แก่ การศึก ษาในระบบที่ มี การกาหนด
จุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและการประเมิ นผล และ
เงื่อนไขของการสาเร็จการศึกษาที่แน่นอน ส่วนการศึกษานอกระบบซึ่งเป็ นการศึกษาที่มี ความ
ยืด หยุ่นที่มี เงื่อนไขส าคัญ ของการส าเร็จ การศึกษา โดยเนือ้ หาและหลักสูตรมี ความเหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพปั ญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม และท้ายสุดรูปแบบการศึกษา
ตามอัธยาศัย เป็ นการศึกษาที่ให้ผเู้ รียนได้เรียนรูด้ ว้ ยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม
และโอกาส การศึกษาจากบุคคลที่มีประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่ อ หรือแหล่งความรู ้
อื่น ๆ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน, 2560)
ทั้ ง นี ้ จ ากผลการส ารวจที่ ผ่ า นมาเกี่ ย วกั บ ระบบการศึ ก ษาในเด็ ก และเยาวชน
กลุ่มเป้าหมาย 5 ล้านคน พบว่ามีผูจ้ บการศึกษาภาคบังคับ 2.5-3 ล้านคนหรือคิดเป็ นร้อยละ 50
และในจานวนนีก้ ลับมาศึกษาต่อในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
เพี ย ง 1.2 ล้า นคน (ส านัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื ้น ฐาน, 2560) จะเห็ น ว่ า การจัด
การศึกษา 3 รู ปแบบจาเป็ นต้องสอดแทรกพร้อมปลูกฝั งการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ของเด็ก
และเยาวชนที่กาลังศึกษาอยู่ในภาคบังคับเพื่อการเตรียมพร้อมได้รบั การพัฒนาให้มีคณ
ุ ภาพก่อนที่
จะต้องออกจากระบบการศึกษาหรือกลายเป็ นบุคคลด้อยโอกาส เช่น ปั ญ หาติดเกม หนี เรียน
ตั้งครรภ์ในขณะเรียน ฯลฯ จึ งมี ความจาเป็ นที่ภ าครัฐหรือผูเ้ กี่ยวข้องยังต้องให้ความส าคัญ กับ
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การศึกษาอย่างต่อเนื่องกับกลุ่มเด็กและเยาวชนเหล่านีใ้ ห้มี ความรู ้ มีวฒ
ุ ิการศึกษาที่ดี เพื่อนาไปสู่
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปในอนาคต
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่ กาลังศึกษานอกระบบ ต้องอาศัย ความรับ ผิดชอบ การ
ควบคุมตนเอง การวางแผนการเรียนของตนเอง ให้เป็ นไปตามหลักสูตร เพราะไม่ได้มีกฎระเบียบ
หรือข้อบังคับที่เข้ม งวดดังเช่ นการศึกษาในระบบ และผลการส ารวจพบว่ากลับมาศึกษาต่อใน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) มีจานวนไม่มากพอเมื่อเทียบกับเด็กและ
เยาวชนที่ไม่จบการศึกษาภาคบังคับ และในจานวนนีท้ ่ีเข้ารับการศึกษานอกระบบแล้วก็ยังไม่จบ
การศึกษาทัง้ หมดเพราะเกิดจากปั ญหาการใช้เวลาว่างไม่เหมาะสมที่เป็ นประโยชน์จึงควรได้รบั
การส่ ง เสริม การใช้เวลาว่ า งให้เป็ น ประโยชน์ในระหว่ า งที่ ท าการศึ ก ษานอกระบบอย่ า งเต็ ม
ความสามารถของนักศึกษานอกระบบที่จะทาให้เกิดการพัฒ นาตนเองในด้านการเรียนและการ
ดาเนินชีวิตอย่างมีคณ
ุ ภาพจนจบการศึกษาได้ นั่นแสดงให้เห็นว่าหากไม่มีการควบคุมตนเอง ไม่มี
การวางแผนต่ออนาคตตนเอง จะทาให้นักศึกษากลุ่มนีเ้ ข้าไปอยู่กับสถานการณ์เสี่ยงต่อการเกิด
ปั ญหาในชีวิตมากยิ่งขึน้ สอดคล้องกับดวงเดือน พิศาลบุตร (2515, น. 189) ที่กล่าวว่า ถ้าผูเ้ รียน
ใช้เวลาว่างไม่ ถูกต้อง จะเป็ นเหตุหนึ่งที่ทาให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่ เหมาะสมขึน้ การใช้เวลาจึง มี
ความสาคัญที่ช่วยให้นักศึกษาส่วนใหญ่ประสบความสาเร็จ จึงควรมีการปลูกฝั งพฤติกรรมที่ดีให้
รูจ้ กั การแบ่งเวลาในการปฏิบตั ิภารกิจประจาวันและรูจ้ กั การใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ต่อตนเอง
และผู้อ่ื น จึ ง ท าให้ผู้วิ จัย สนใจศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การใช้เวลา โดยเฉพาะการใช้เวลาว่ า งในกลุ่ม
นักศึกษาของสานักการส่งเสริมการศึกษานอกระบบให้มีความสามารถในการจัดการเวลาว่างของ
ตนเองให้เกิดคุณภาพต่อการเรียนและการดาเนินชีวิต เวลาว่างจึงมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสร้างวินยั ที่ดีได้ในการเปลี่ยนผ่านช่วงวัย (Kleiber, Larson, & Csikszentmihalyi, 1986)
การศึกษาเกี่ยวกับการใช้เวลาว่างในประเทศไทย จากการทบทวนวรรณกรรมนัน้ มีการ
วิจยั หลายรูปแบบแต่ส่วนใหญ่เป็ นการศึกษาใช้วิธีการวิจัยแบบเดียว เช่น การวิจัยเชิงสหสัมพันธ์
เพื่ อ ค้น หาปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การใช้เวลาที่ เหมาะสมของนั ก เรี ย นช่ ว งชั้ น ที่ 3 โรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง โดยพบปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวกในการใช้เวลาที่เหมาะสม ได้แก่
ลักษณะมุ่งอนาคต บุคลิกภาพ ความคาดหวังผูป้ กครอง การสนับสนุนจากผูป้ กครอง เพื่อน ครู
และการเลี ยนแบบ มี ความสัมพันธ์อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .01 (กิตติพ งษ์ พัช รพงษ์
พรรณ, 2553) การวิจัยเชิงทดลองดังเช่นการศึกษาของ วิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว (2557) การพัฒนา
โปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างสาหรับเด็กในสถานสงเคราะห์ ระดับประถมตอนปลายและ
มัธยมตอนต้น พบว่า การมีสว่ นร่วมและการตระหนักรูใ้ นตนเองเกี่ยวกับการใช้เวลาว่างของเด็กใน
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ระดับประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้นสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมโดยรวมและ
รายด้านเพิ่มขึน้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยใช้หลัก APIE การพัฒนาโปรแกรมเน้น
การพัฒนาทักษะการใช้เวลาว่ างให้เป็ นประโยชน์ 3 เรื่อง คือ 1) ความต้องการพัฒ นาทักษะการ
ประดิษฐ์ 2) ทักษะกิจกรรมกีฬา และ 3) ทักษะเทคโนโลยีการใช้เวลาว่าง และผลของการเข้าร่วม
โปรแกรมแรงจูงใจการใช้เวลาว่างที่มีต่อวิถีชีวิตการใช้เวลาว่างที่ดีของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายและการศึกษาของ ศศิธร จานงรักษ์ (2558) พบว่ากลุม่ ทดลองมีวีถีชีวิตการใช้เวลาว่างดีกว่า
ก่อนการทดลอง และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความพึงพอใจใน
ชีวิต-ความสุข ดีกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จะเห็นได้ว่าการ
วิจยั ที่พบส่วนมากทาการศึกษาในกลุม่ ตัวอย่างนักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษาในระบบเป็ นหลัก
แต่ นัก ศึก ษานอกระบบมี ค วามแตกต่ า งตรงที่ ก ารเรีย นรู ข้ องนัก ศึ ก ษานอกระบบเป็ น การจัด
การศึกษาที่จัดขึน้ นอกเหนือไปจากการศึกษาในโรงเรียนตามปกติ เป็ นกิจกรรมที่จัดขึน้ เพื่อเปิ ด
โอกาสให้บุคคลที่มิได้อยู่ในระบบโรงเรียนปกติ ได้มีโอกาสแสวงหาความรู ้ ทักษะ ทัศนคติ เพื่อมุ่ง
แก้ปั ญ หาในชี วิ ต ประจ าวัน ฝึ ก ฝนอาชี พ หรือ การพั ฒ นาความรู ้เฉพาะเรื่อ งตามที่ ต นสนใจ
(อาชัญญา รัตนอุบล, 2542, น. 1) ดังเช่นผลการศึกษาของ อภินันท์ ศิริรตั นจิตต์ (2556) เป็ นการ
วิจยั ที่ใช้เวลาว่างที่มีความเกี่ยวข้องกับการเรียนโดยศึกษาพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีชนั้ ปี ท่ี 1 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการ
ใช้เวลาว่างกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชนั้ ปี ท่ี 1 พบว่า 1) คะแนน
เฉลี่ยของพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชนั้ ปี ท่ี 1 โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง (3.09) 3 ด้าน คือ ด้านการเรียน (3.48) ด้านการพักผ่อน (3.43) และด้านปฏิสัมพันธ์
(2.91) ส่วนด้านสุขภาพอยู่ในระดับน้อย (2.48) และ 2) ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้
เวลาว่ างกับ ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรีย นของนัก ศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรีชั้น ปี ท่ี 1 โดยรวมพบว่ า
ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นมี ค วามสัม พัน ธ์ท างตรงกัน ข้ามกับ พฤติ ก รรมการใช้เวลาว่ างอย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จากงานวิจยั ที่กล่าวมาพบว่าสาเหตุท่ีส่งผลให้บุคคลใช้เวลาว่างให้
เป็ นประโยชน์เพิ่ ม ขึ ้น นั้ น จากการตระหนั ก รู ้ใ นตนเอง ความพึ ง พอใจ ลัก ษณะมุ่ ง อนาคต
บุคลิ กภาพ แรงจูงใจ การรับรู ค้ วามสามารถของตนเอง และการได้รบั การสนับสนุนทางสังคม
(กิตติพงษ์ พัชรพงษ์พรรณ, 2553; ศศิธร จานงรักษ์, 2548; สุจินดา ประเสริฐ, 2554) และงานวิจยั
ที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็ นการศึกษาที่ม่งุ เน้นการใช้เวลาว่างเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง เช่น ต่อสุขภาพ
ต่อคุณภาพชีวิตแต่ยงั ขาดการพัฒนาที่ม่งุ การใช้เวลาว่างเพื่อทาประโยชน์ให้กบั สังคม เช่น ทางาน
จิตอาสาที่ไปพัฒ นาหรือช่วยเหลือผูอ้ ่ืน ถ้านักศึกษานอกระบบไม่ ได้รบั การพัฒ นาการเข้าร่วม
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กิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมอาจส่งผลกระทบต่อสังคม 2 ประเด็น ได้แก่ 1) เป็ น
ภาระของสังคมที่ตอ้ งเข้าไปดูแลเยาวชนเหล่านีท้ ่ีใช้เวลาว่างไม่เกิดประโยชน์ให้เกิดกับตนเองและ
สังคม 2) นักศึกษานอกระบบเหล่านีส้ ามารถทาประโยชน์ต่อตนเองและสัง คมได้ถ้าได้รบั การ
พัฒนาการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ทาให้ลดความขัดแย้ง แก้ไขปั ญหาสังคม เกิดการตระหนัก
รู ้ การมีสว่ นร่วมในครอบครัวและสังคม (Edginton & Chen, 2008, น. 67-68)
จากการศึก ษาข้อ มูล เบื ้อ งต้น ผู้วิ จัย พบว่ า ศูน ย์ก ารเรีย นรู ต้ าบลแห่ ง หนึ่ ง ในจัง หวัด
นครปฐมเป็ นชุมชนที่ประชากรในอดีตมีการสัญจรไปมาด้วยเรือโยงในแม่นา้ ท่าจีนและตามคลอง
ต่าง ๆ ซึ่งเป็ นพืน้ ที่ราบลุ่มมีนา้ ใช้ตลอดทัง้ ปี ประชาชนมีอาชีพทาการเกษตร และข้อมูลประชากร
ในตาบลนีแ้ บ่งออกเป็ น 8 หมู่บา้ น จานวน 1,871 หลังคาเรือน ประชากร 41,462 คน (ศูนย์ขอ้ มูล
ประเทศไทย, 2562) ปั จจุบนั เป็ นพืน้ ที่ชานเมืองที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว มีประชากรแฝงจาก
การย้ายถิ่นจานวนมากการเดินทางสะดวกสบายมีถนนตัดผ่านไปยังสถานที่สาคัญมากมาย เช่น
มหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการ สถานบันเทิง และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ทาให้หลายพืน้ ที่
กลายเป็ นสังคมเมืองอย่างรวดเร็ว ทาให้ประชากรต้องรีบเร่งในการทางานหารายได้ทาให้ไม่มีเวลา
ที่จะทากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เวลาว่างของตนเพื่อที่จะทาให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี ขาดการ
เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทาให้เกิดการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา จน
ก่อให้เกิดปั ญ หาเรื่องการใช้เวลาว่างของครอบครัวและชุมชนจนส่งผลต่อนักเรียน นักศึกษาใน
ชุมชนต่อการใช้เวลาว่างที่ไม่เหมาะสมที่มาจากผลการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของชุมชน เช่น
ติดเล่นเกมออนไลน์ แข่งจักรยานยนต์ เที่ยวสถานบันเทิงทาให้ตอ้ งออกจากการศึกษาในระบบ
กลางคันและเข้ารับการศึกษานอกระบบต่อไป และบางครอบครัวต้องให้บุตรหลานออกมาทางาน
ทาให้ตอ้ งออกมาจากการศึกษาในระบบต้องมาเรียนนอกระบบสูงมากขึน้ เรื่อย ๆ และอายุของ
นักศึกษาก็ล ดลงเป็ นจานวนมาก จึ งส่งผลกระทบต่อตัวนักศึกษา ครอบครัว ชุม ชน ผู้วิจัยจึ งมี
แนวความคิดที่จะสร้างและพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ เพื่อแก้ไข
ปั ญหากลุ่มนักศึกษานอกระบบให้มีการใช้เวลาว่างอย่างเหมาะสมตามบริบทของสังคมในจังหวัด
ด้วยการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการผสานวิธี (Mixed method action research) กล่าวคือ ผูว้ ิจยั ใช้รูปแบบ
คู่ขนานพร้อมกัน (The convergent parallel design) ที่เริ่มต้นด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพและการ
วิจยั เชิงปริมาณ ตามด้วยการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ได้ผลการวิจยั ที่มี
คุณภาพมากขึน้ (เนาวรัตน์ พลายน้อย, 2556; วิไลลักษณ์ ลังกา, 2560; Kemmis & McTaggart,
1998; Ivankova, 2015)
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จะเห็นได้ว่างานวิจัยที่เกี่ยวกับการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ยังอยู่ในความสนใจของ
นักวิชาการไทย จึงนับเป็ นประเด็นที่สาคัญในการพัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชนทั้งในด้าน
การเรียนและการใช้ชีวิตแต่การศึกษาวิจัยที่ผ่านมาเป็ นการศึกษาภาพรวมทั่วไปถึงสาเหตุของ
ปั ญหา และยังไม่มีการนาเสนอแนวทางการแก้ไขในบริบทของแต่ละพืน้ ที่โดยยึดการแก้ปัญหาที่
เน้นพืน้ ที่เป็ นฐาน (Area based) และมักเป็ นการศึกษาที่ยังขาดความลุ่มลึกในการค้นหาสาเหตุ
และสถานการณ์เฉพาะของพื ้นที่ ขาดการมี ส่วนร่วมของผู้เกี่ ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อการแก้ไข
ปัญหาที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับส่วนใหญ่ยงั เป็ นการศึกษาที่ใช้รูปแบบเดียวหรือ
ศาสตร์เดียวที่ไม่ได้ใช้การบูรณาการในลักษณะสหสาขาที่นาแนวคิดหลายศาสตร์ ทัง้ ด้านจิตวิทยา
สังคมวิทยา การศึกษา ร่วมอธิบายพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์และหาแนวทาง
วิธีการในการพัฒนาหรือเสริมสร้างพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์เพิ่มขึน้ และงานวิจยั
ส่วนใหญ่ ท่ี ผ่ านมาเป็ น การศึก ษาในกลุ่ม นัก เรีย นนัก ศึก ษาที่ อ ยู่ในระบบโรงเรีย น แต่ ส าหรับ
นักศึกษานอกระบบ ยังพบว่ามีการศึกษากันยังไม่มากนัก จึงยังขาดองค์ความรู ใ้ หม่ท่ีนาเสนอต่อ
สังคมจากเหตุผลดังกล่าวจึงทาให้ผูว้ ิจัยสนใจในความสาคัญของการเรียนรู เ้ กี่ยวกับการใช้เวลา
ว่างของนักศึกษานอกระบบ โดยเฉพาะสถานการณ์ของการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ วิธีการที่
จะช่วยในการศึกษาหาความรู ้ การรับรู ้ ความรูส้ ึก รวมถึงการศึกษาพฤติกรรมการใช้เวลาว่าง เพื่อ
นาไปสูก่ ารพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ต่อตนเองและต่อสังคมต่อไป
ผูว้ ิจัยจึงได้นาการศึกษาเชิงปฏิบัติการผสานวิธี ที่ม่งุ เน้นการพัฒ นาผูเ้ ข้าร่วมวิจัยเป็ น
หลัก ด้ว ยขั้น วางแผน ลงมื อ ปฏิ บัติ การสัง เกต การสะท้อ นผลจากผู้เข้า ร่ว มวิ จัย และวิ ธี ก าร
(Method) ที่เป็ นการผสานวิธี แบบคู่ขนานพร้อมกัน (The convergent parallel desingn) ด้วย
การเน้นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ ขอ้ มูล และการผสานข้อมูล จากการวิจยั เชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณเข้าไว้ดว้ ยกัน เพื่อค้นหาสถานการณ์ความต้องการและปั ญหาของการใช้
เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบไว้ในการศึกษาเรื่องเดียวกัน (Ivankova, 2015
อ้างถึงใน วิไลลักษณ์ ลังกา, 2560) เพื่อค้นหารู ปแบบของการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ของ
นัก ศึก ษานอกระบบภายใต้แ นวคิ ด ทฤษฎี ท างพฤติ ก รรมศาสตร์ จิ ต วิท ยา สัง คมศาสตร์และ
การศึกษามาเป็ นแนวทางในการศึกษา ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการบันทึกพฤติกรรมการใช้
เวลาว่ างให้เป็ น ประโยชน์ เพื่ อ ก าหนดแนวทางการส่ง เสริม พฤติ ก รรมการใช้เวลาว่ างให้เป็ น
ประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบ ด้วยกรอบทฤษฎีทางปั ญญาสังคม (Social cognitive theory)
โดยคุณลักษณะทางจิต ได้แก่ การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง แรงจูงใจในการใช้เวลาว่าง และ
คุณ ลักษณะทางสังคม ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคม ร่วมกับแนวคิดการจัดกระบวนการกลุ่มที่
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เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างทั่วถึงกัน พร้อมทัง้ ใช้วิธีการตรวจสอบผลการ
เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะทางจิต ทางสังคม และพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ด้วย
วิธี การรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ขอ้ มูล เชิงคุณ ภาพเป็ นหลักและเชิงปริม าณร่วมกันด้วยการ
ผสานวิธี (Mixed Methods) โดยใช้ระเบียบวิจัยเชิงปฏิบัติการผสานวิธี (Mixed Method Action
Research) เป็ นกรอบวิธีดาเนินการวิจยั ในครัง้ นี ้ อันจะนาไปสู่การพัฒนารู ปแบบการส่งเสริม การ
ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ต่อนักศึกษาและต่อสังคมต่อไป
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ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อทาความเข้าใจสถานการณ์การใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ของนักศึกษานอก
ระบบ
2. เพื่อศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ของนักศึกษา
นอกระบบ
3.เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ของนักศึกษา
นอกระบบ
ความสาคัญของการวิจัย
1. สร้างการเปลี่ยนแปลงบุคลากรและผูเ้ กี่ยวข้องของสานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้เข้ามามี ส่วนร่วมกันในการส่งเสริม การใช้เวลาว่างให้เป็ น
ประโยชน์ของนักศึกษา เพื่อจะได้นาแนวทางและรูปแบบที่ได้จากการวิจัยครัง้ นีไ้ ปใช้ขยายผลใน
สถานศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอื่น ๆ ต่อไป
2. ได้เข้าใจสาเหตุ สถานการณ์ และแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปั ญหาการใช้เวลา
ว่างที่ เกิ ด ขึน้ ส าหรับ ประชาชน ผู้ป กครอง บุค ลากรครู บุค ลากรทางการศึก ษา ได้น าไปใช้กับ
กลุ่มเป้าหมายนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไปให้มีแนวทางการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคมต่อไป
3. สร้า งองค์ค วามรู ใ้ หม่ ไ ด้รูป แบบการส่ง เสริม การใช้เวลาว่า งให้เป็ น ประโยชน์ของ
นักศึกษานอกระบบที่มีประสิทธิภาพ และสามารถเป็ นองค์ความรูใ้ ห้กบั นักวิชาการการศึกษาและ
ผูส้ นใจนาไปต่อยอดในการทาวิจยั ครัง้ ต่อไป
4. สร้างความยั่งยืน เมื่อผูว้ ิจยั ถอนตัวออกมาผูบ้ ริหาร ครู และนักศึกษาในชุมชนสามารถ
พัฒนาและพึ่งตนเองได้
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ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตของผู้ร่วมวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั เลือกพืน้ ที่ในการศึกษา คือศูนย์การเรียนรูช้ ุมชนตาบลคลองโยง
อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เนื่ อ งจากเป็ น พื ้น ที่ ท่ีมี ก ารพัฒ นาอย่างก้าวกระโดดทาง
เศรษฐกิจและสภาพแวดล้อม เพราะมีมหาวิทยาลัยถึง 4 แห่งในอาเภอเดียว มีประชากรแฝงเข้ามา
ในพืน้ ที่เป็ นจานวนมากเพื่อเข้ามาศึกษาและทางาน จนทาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมากใน
ชุมชน และเป็ นอาเภอที่มีนกั ศึกษานอกระบบจานวนมากเป็ นอันดับต้น ๆ ของประเทศ นอกจากนี ้
ในศูนย์การเรียนรู ต้ าบลแห่งนีย้ ังมีสถานพินิจคุม้ ครองเด็กบ้านมุทิตา บ้านอุเบกขา โรงพยาบาล
ตุลาการ มี สถานที่ฝึ กอบรมเยาวชน และมี ประชากรนักศึกษานอกระบบในอาเภอพุทธมณฑล
จานวนมากกว่า 400 คน ที่ลงทะเบียนเรียนในระดับพืน้ ฐาน จึงทาให้เป็ นพืน้ ที่ท่ีเหมาะสมทาการ
วิจยั ให้เกิดการพัฒนานักศึกษานอกระบบในพืน้ ที่และนักศึกษานอกระบบในศูนย์ฝึกอบรมโดยมีผู้
ร่วมวิจยั คือ นักศึกษานอกระบบ จานวน 14 คน เพื่อตอบวัตถุประสงค์ทงั้ 3 ข้อ
นอกจากนีใ้ นส่วนการทาความเข้าใจสถานการณ์การใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ยั ง
มีส่วนผูใ้ ห้ขอ้ มูลเพิ่มเติม ซึ่งเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลรอง ได้แก่ ผูบ้ ริหารและครู สานักงานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอพุทธมณฑล จานวน 8 คน เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลการใช้เวลาว่าง
ของนักศึกษานอกระบบ จังหวัดนครปฐม และช่วยสะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงการใช้เวลาว่างของ
นักศึกษานอกระบบ
ขอบเขตด้านวิธีวิทยา
การศึกษาครัง้ นี ้ ผูว้ ิจัยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการผสานวิธี (Mixed methods
action research) ด้ ว ย ก ระ บ ว น ก า รว า ง แ ผ น (Plan) ก า รป ฏิ บั ติ (Action) ก า รสั ง เก ต
(Observation) และการสะท้อนผล (Reflection) เป็ นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูล และการผสานข้อมูลรูปแบบคู่ขนานพร้อมกัน (The convergent parallel design) ของการ
วิจัยเชิงคุณ ภาพและเชิงปริมาณเข้าไว้ดว้ ยกั น ตามแนวคิดของ Ivankova (2015 อ้างถึงใน วิไล
ลักษณ์ ลังกา, 2560) เพื่อพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ของนักศึกษา
นอกระบบในจังหวัดนครปฐม โดยแบ่งการศึกษาเป็ น 2 ระยะดังนี ้
ระยะที่ 1 ศึกษาสถานการณ์การใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ โดยอาศัยการศึกษาทัง้
เชิงคุณ ภาพและเชิงปริม าณ การวิจัยเชิงคุณ ภาพใช้รูแปบบคู่ขนานพร้อมกัน(The convergent
parallel design)ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การสนทนากลุ่ม รวมถึงการสังเกต
และการศึกษาจากเอกสารที่ เกี่ ยวข้อง เพื่ อ ทาความเข้าใจสถานการณ์การใช้เวลาว่างให้เป็ น
ประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบ สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
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อัธยาศัย อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักคือนักศึกษานอกระบบ และผูใ้ ห้
ข้อมูลรองคือ ผูบ้ ริหารและครู ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ของนักศึกษานอก
ระบบ นอกจากนีย้ งั อาศัยการศึกษาเชิงปริมาณในการทาความเข้าใจพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้
เป็ น ประโยชน์ข องนัก ศึ ก ษานอกระบบ โดยการใช้แ บบวัด พฤติ ก รรมการใช้เวลาว่ า งให้เป็ น
ประโยชน์ ที่มีเนือ้ หาของแบบวัดครอบคลุมองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปริมาณการใช้เวลาว่าง
ให้เป็ นประโยชน์ ด้านความเข้มข้นการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ และด้านคุณภาพของการใช้
เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
ระยะที่ 2 เป็ นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เป็ นช่วงเริ่ม การวิจัยเชิ ง
ปฏิบตั ิการ โดยที่ผวู้ ิจยั และผูร้ ว่ มวิจยั ร่วมกาหนดและทบทวนประเด็นปั ญหาที่ตอ้ งการพัฒนาที่ ได้
จากการวิจยั ระยะที่ 1 เพื่อนาไปสู่การพัฒนารู ปแบบการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
โดยดาเนินการตามกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย 1) ขัน้ วางแผนการดาเนินการ
ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบ 2) ขัน้ ลงมือปฏิบตั ิการตามแผน
3) ขัน้ สังเกตการปฏิบตั ิ และ4) ขัน้ การสะท้อนผลการปฏิบตั ิ เพื่อนาไปสู่การปรับปรุงกิจกรรมการ
ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ในวงรอบถัดไป ซึ่งการศึกษาครัง้ นีด้ าเนินการ 2 วงรอบ
เมื่ อ สิ ้น สุ ด วงรอบของการวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร ผู้วิ จั ย ท าการศึ ก ษาผลลั พ ธ์ ก าร
เปลี่ยนแปลงจากการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านปริมาณ
ด้านความเข้ม ข้น และด้านคุณ ภาพ โดยศึกษาทั้งเชิ งคุณ ภาพและเชิ งปริม าณ การศึกษาเชิ ง
คุณ ภาพท าการวิเคราะห์จ ากการสะท้อ นผลการปฏิ บัติ ข องนัก ศึ ก ษานอกระบบ การสัง เกต
พฤติกรรม และการศึกษาเชิงปริมาณด้วยการวัดพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ การ
รับรูค้ วามสามารถของตนเอง แรงจูงใจในการใช้เวลาว่าง และการสนับสนุนทางสังคม เพื่อสะท้อน
ผลการเปลี่ยนแปลงก่อนและหลังการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ของนักศึกษานอก
ระบบ และทาการสังเคราะห์รูปแบบการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ของนักศึกษานอก
ระบบ โดยพิจารณาจากกิจกรรมที่ประสบความสาเร็จ จากกระบวนการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้
เป็ นประโยชน์
ขอบเขตด้านเนือ้ หา
การศึกษาครัง้ นี ้ มีขอบเขตเนือ้ หาการศึกษาครอบคลุมการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้
เป็ นประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบ ทัง้ ด้านปริมาณการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ด้านความ
เข้มข้นของการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ และด้านคุณภาพของการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
ภายใต้เนือ้ หาจากกิจกรรมที่พัฒ นาทั้งด้านความรู ้ ความเข้าใจ จากการรับรู ค้ วามสามารถของ
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ตนเอง การสร้างแรงจูงใจ การสนับสนุนทางสังคม รวมถึงการลงมือปฏิบตั ิการใช้เวลาว่างให้เป็ น
ประโยชน์ อัน น าไปสู่ก ารสัง เคราะห์รูป แบบการส่ง เสริม การใช้เวลาว่ างให้เป็ น ประโยชน์ข อง
นักศึกษานอกระบบ โดยอาศัยมุมมองที่เป็ นสหวิทยาการเป็ นแนวทางในการศึกษาและทาความ
เข้าใจการเปลี่ยนแปลงทัง้ ในมิติของสังคมวิทยาและจิตวิทยา ได้แก่ แนวคิดการใช้เวลาว่างให้เป็ น
ประโยชน์ แรงจูงใจ การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง การสนับสนุนทางสังคม
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นิยามศัพท์เฉพาะ
นักศึกษานอกระบบ หมายถึง นักศึกษาที่กาลังศึกษาในระดับพืน้ ฐานเทียบเท่าระดับ
มัธ ยมศึกษาตอนปลาย ทั้งเพศหญิ งและเพศชายภาคการศึกษาที่ 2/2562 ของศูนย์การเรียนรู ้
ชุมชนคลองโยง ในพืน้ ที่สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อาเภอ
พุท ธมณฑล จัง หวัด นครปฐม ที่ ส มัค รใจและสามารถเป็ น ผู้ เข้า ร่ว มวิ จัย ได้ต ลอดระยะเวลา
ดาเนินการวิจยั
สถานการณ์การใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ หมายถึง สภาพที่เป็ นอยู่ในการใช้เวลา
ว่างให้เป็ นประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบ ศูนย์การเรียนรู ช้ ุม ชนตาบลคลองโยง ส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ทัง้
สถานการณ์การใช้เวลาว่างในอดีต ปั จจุบัน รวมถึงอุปสรรค และสาเหตุ ที่เกี่ยวข้องกกับการใช้
เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบ ด้วยการนาเสนอสถานการณ์การใช้เวลาว่างให้
เป็ นประโยชน์ ที่ประกอบด้วย การให้ความหมายของการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ในมุมมอง
ของนักศึกษานอกระบบ ที่สะท้อนสถานการณ์ดา้ นความเข้าใจการกระทาที่เกี่ยวกับการใช้เวลา
ว่างให้เป็ นประโยชน์ และสถานการณ์ปัญหาการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ของนักศึกษานอก
ระบบ
รู ป แบบการส่ ง เสริ ม การใช้ เ วลาว่ า งให้ เ ป็ นประโยชน์ หมายถึ ง โครงสร้า ง
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ดว้ ยกระบวนการ
ปฏิบตั ิการร่วมกันของนักศึกษานอกระบบ ครู และผูว้ ิจยั ในการส่งเสริมการใช้เวลาว่าง และผลการ
เปลี่ยนแปลงของการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบ
ผลการเปลี่ยนแปลงการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทัง้
ด้านปริมาณการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ด้านความเข้มข้นของการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
และด้านคุณ ภาพของการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งความรู ค้ วาม
เข้าใจ อารมณ์ความรูส้ กึ และพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบ
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การวิจัยเชิงปฏิบัติการผสานวิธี หมายถึง รูปแบบการวิจยั ที่เป็ นการปฏิบตั ิการร่วมกัน
ของนักวิจัยและผู้มี ส่วนเกี่ ย วข้องในการวิจัย ในศูนย์การเรี ย นรู ช้ ุม ชนในตาบลแห่ง หนึ่ งสังกัด
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อาเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม ที่ม าร่วมทาการวิจัยตั้งแต่ส ารวจสถานการณ์ปัญ หา วิเคราะห์ปัญ หา เลือกแนวทาง
แก้ปัญหาด้วยขัน้ ตอนสาคัญดังนี ้ 1) ขัน้ การวางแผน (Plan) ผูว้ ิจยั และผูร้ ่วมวิจัยร่วมกันวิเคราะห์
และกาหนดประเด็นในการพัฒ นารู ปแบบการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ โดยกาหนดกิจกรรม
ระยะเวลา และผูร้ บั ผิดชอบที่ชัดเจน 2) ขั้นปฏิบัติ (Action) ผูว้ ิจัยและผูร้ ่วมวิจัยปฏิบัติกิจกรรม
ตามแผนที่ได้กาหนด 3) ขั้นสังเกตการณ์ (Observe) ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยสังเกตผลการปฏิบัติ
กิ จ กรรมว่ า เป็ น อย่ า งไร ส่ ว นที่ ส าเร็จ และส่ ว นที่ ต้อ งแก้ไ ข และ 4) ขั้น สะท้อ นผลการปฏิ บัติ
(Reflect) ผูว้ ิจัยและผู้ร่วมวิจัยร่วมกันสะท้อนผลการปฏิบัติว่าเป็ นอย่างไร พร้อมทั้งดาเนินการ
แก้ไขในวงรอบต่อไป โดยมีผูว้ ิจัยสร้างและพัฒนาเครื่องมื อประเมินที่วดั คุณลักษณะทางจิตและ
ทางสังคม และพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ตามบริบทเนือ้ หาที่ได้จากการทบทวน
วรรณกรรมและข้อมูลที่ได้จากการวิจัยในระยะแรก ที่เป็ นแบบประเมินผลการเปลี่ยนแปลงของ
นัก ศึก ษานอกระบบ ที่ใช้การรวบรวมข้อมูล ด้วยการผสานวิธี (Mixed Methods) ทั้งข้อ มูล เชิ ง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ จนสามารถสรุปเป็ นรูปแบบการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
ของนักศึกษานอกระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
นิยามเชิงปฏิบัติการ
1. พฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ หมายถึง การแสดงออกของนักศึกษา
นอกระบบต่ อ การใช้เ วลาว่ า งให้ เ ป็ นประโยชน์ ท่ี สั ง เกตได้ ห รื อ ประเมิ น ได้ ในช่ ว งเวลาที่
นอกเหนือจากการดาเนินภารกิจประจาวัน เป็ นเวลาแห่งอิสระ โดยกิจกรรมที่นักศึกษานอกระบบ
นามาใช้ในช่วงเวลาว่างต้องปราศจากข้อผูกมัดใด ๆ โดยการกระทานั้นมีประโยชน์ในด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต เกิดกระบวนการพัฒนาความเข้าใจหรือทักษะในการรับรูเ้ รื่องการใช้เวลาว่าง
ใช้ประสบการณ์ของเวลาว่างเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตต่อตนเองในด้านการพัฒนาทางกาย เช่น การ
เล่นกีฬาหรือออกกาลังกายที่ทาให้ร่างกายมีความแข็งแรงสมบูรณ์และมีบุคลิกภาพที่ดีขึน้ การ
พัฒนาด้านจิตใจ เช่นมีทศั นคติเชิงบวกต่อตนเองและผูอ้ ่ืนสามารถนาประสบการณ์การใช้เวลาว่าง
ของตน และเกิดปฏิสมั พันธ์กับผูอ้ ่ืนในระหว่างการใช้เวลาว่างมาสร้างประโยชน์ให้เกิดกับสังคม
และการพัฒนาด้านสังคม เช่น การเป็ นจิตอาสา การสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน
เป็ นต้น โดยในการประเมินพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ในการวิจัยครัง้ นี ้ วัดจาก
องค์ประกอบ 3 ด้าน ดังนี ้
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1.1 ด้านปริมาณของพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ หมายถึง ปริมาณ
เวลาหรือความถี่ของการกระทากิจกรรมในการเรียน นอกเวลาเรียน และกิจวัตรประจาวัน ที่เป็ น
ประโยชน์ เช่น ไม่ชวนกันโดดเรียนแล้วมาช่วยกันทางานกลุ่มหลังเลิกเรียน เริ่มช่วยงานครอบครัว
แทนการเล่นเกม เป็ นต้น
1.2 ด้า นความเข้ม ข้น ของพฤติ ก รรมการใช้เวลาว่ า งให้เป็ น ประโยชน์ หมายถึ ง
ลักษณะของการกระทา หรือ การใช้เวลาว่างให้เป็ น คุณค่ามากยิ่งขึน้ และไม่ส่งผลเสียต่อตนเอง
เช่น การใช้สมาร์ทโฟน เล่นเกมก็เอามาใช้ในการหาข้อมูลในการเรียนเพิ่มมากขึน้ หรืออ่านหนังสือ
ทาการบ้านให้เสร็จก่อนออกไปเที่ยว เป็ นต้น
1.3 ด้านคุณภาพของพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ หมายถึง คุณภาพ
ของผลที่เกิดขึน้ จากการทากิจกรรมการใช้เวลาว่างที่ครอบคลุมทัง้ ต่อตนเองในด้านสุขภาพร่างกาย
จิตใจ อารมณ์ เศรษฐกิจ และสังคมของตนเอง รวมถึงประโยชน์ท่ีเกิดขึน้ กับผูร้ บั ประโยชน์ของการ
กระทากิจกรรมในยามว่างนัน้ ว่าเป็ นประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมต่อเพื่อน ครอบครัว โรงเรียน
ชุมชน และสังคมเช่น การช่วยเหลืองานชุมชน การชวนเพื่อนทากิจกรรมอาสาต่าง ๆ เป็ นต้น
การวัดพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ในครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั พัฒนาแบบวัดพฤติกรรม
การใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ท่สี ร้างข้อคาถามขึน้ ตามแนวคิดการใช้เวลาว่างของ Godbey และ
Parker (1975) ที่มีลกั ษณะเป็ นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ จาก“จริงที่สดุ ”ให้ 6 คะแนนถึง “ไม่จริง
เลย” ให้ 1 คะแนน ผูท้ ่ีตอบได้คะแนนสูงกว่าแสดงว่าเป็ นผูท้ ่ีมี พฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ น
ประโยชน์ม ากกว่าผู้ท่ีได้คะแนนต่ ากว่า และใช้แบบประเมิ นที่เป็ นเชิงคุณ ภาพที่ได้ม าจากการ
สัมภาษณ์ การสังเกต และสมุดบันทึกประจาวันของนักศึกษา
2. การรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ หมายถึง
ความเชื่อมั่นของนักศึกษานอกระบบที่มีต่อตนเองว่าเป็ นผูท้ ่ีมีความสามารถในการใช้เวลาว่างให้
เป็ นประโยชน์และเลือกกระทากิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตที่ตอ้ งใช้ความพยายาม อดทน ต่อความคิด
และปฏิกิริยาทางอารมณ์ของตนเอง ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ทั้ง
ประโยชน์ท่เี กิดต่อตนเองและต่อสังคม
การวัดการรับรู ค้ วามสามารถของตนเองในการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ในการวิ จัย
ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั พัฒนาแบบวัดการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง ที่สร้างข้อคาถามขึน้ ตามแนวคิดการ
รับ รู ้ค วามสามารถของตนเองของ Bandura (1986) ร่ ว มกั บ การปรับ ปรุ ง แบบวั ด การรับ รู ้
ความสามารถของตนเองของ ภัทราภรณ์ สังข์ทอง (2550) และสุพิชชา วงจันทร์ (2554) มีลกั ษณะ
เป็ นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ จาก “มากที่สุด” ให้ 6 คะแนน ถึง “น้อยที่สุด” ให้ 1 คะแนน ผูท้ ่ี
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ตอบได้คะแนนสูงกว่าแสดงว่ามีการรับรูค้ วามสามารถของตนเองมากกว่าผูท้ ่ีตอบได้คะแนนต่า
กว่า
3. แรงจูงใจในการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ หมายถึง สิ่งที่กระตุน้ ให้นักศึกษา
นอกระบบเลือกทาตามความต้องการของตนด้วยความพยายาม มุ่งมั่นตั้งใจ ต่อกิจกรรมต่าง ๆ
ของตนเอง ต่ อ การใช้เ วลาว่ า ง และแรงจู ง ใจในการใช้เวลาว่ า งที่ จ ะท าให้เกิ ด การพั ฒ นา
ความสามารถในการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตนเองตัง้ ความหวัง
ไว้
การวัดแรงจูงใจในการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั พัฒนาแบบวัด
แรงจูง ใจในการใช้เวลาว่างที่ ส ร้างข้อ ค าถามขึ น้ จากการปรับ ปรุ ง แบบวัด Leisure Motivation
Scale (LMS) ของ Pelletier, Vallerand, Blais, และ Brière (1991) มีลกั ษณะเป็ นมาตรประมาณ
ค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ “จริงที่สดุ ” ถึง “ไม่จริงเลย” นักศึกษาที่ตอบได้คะแนนสูงกว่าแสดงว่าเป็ นผูท้ ่ีมี
แรงจูงใจในการใช้เวลาว่างมากกว่าผูท้ ่ตี อบได้คะแนนต่ากว่า
4. การสนับสนุ นทางสังคมในการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ หมายถึง การรับรู ้
ของนักศึกษานอกระบบว่าตนเองได้รบั ความช่วยเหลือจากครอบครัวและจากศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อช่วยให้ตนเอง มีการจัดการเวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้ ใน 3
ด้า น คื อ 1) การสนับ สนุ น ด้า นอารมณ์ เป็ น การแสดงความรัก ความเอาใจใส่ ให้ก าลัง ใจ ให้
ความรู ส้ ึกไว้วางใจ และกระตุน้ ตักเตือน 2) การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร เป็ นการให้ความรู ้
ข่าวสาร ข้อเท็จ จริง แนะนาหรือให้ข้อมูล ย้อนกลับเรื่องต่ าง ๆ และ 3) การสนับ สนุน ด้านวัต ถุ
สิ่งของ เป็ นการจัดหาและช่วยเหลือโดยตรงในด้านวัตถุ สิ่งของ และบริการในเรื่องต่าง ๆ
การวัดการสนับสนุนทางสังคมในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั ได้พฒ
ั นาแบบวัดการสนับสนุนทาง
สังคมที่สร้างข้อคาถามขึน้ จากการปรับปรุงแบบวัดของ จีรพัฒน์ ศิรริ กั ษ์ (2555) และ สุพฒ
ั นา บุญ
แก้ว (2556) มีลักษณะเป็ นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ จาก “จริงที่สุด” ให้ 6 คะแนน ถึง “ไม่จริง
เลย” ให้ 1 คะแนน ผูท้ ่ีตอบได้คะแนนสูงกว่าแสดงว่าเป็ นผูท้ ่ีได้รบั การสนับสนุนทางสังคมมากกว่า
ผูท้ ่ตี อบได้คะแนนต่ากว่า
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ในการวิจัยเรื่องการวิจัยเชิงปฏิบัติการผสานวิธี (Mixed Methods Action Research)
เพื่อพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบในจังหวัด
นครปฐม ผู้วิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัย ที่เกี่ ยวข้อ งเพื่ อเป็ น แนวทางในการท าความเข้าใจ
ปรากฏการณ์ท่ศี กึ ษา ดังต่อไปนี ้
ส่วนที่ 1 พฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
1.1 ความหมายของการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
1.2 รูปแบบของการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
1.3 พฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
1.4 การวัดพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
1.5 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
ส่วนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
2.1 หน่วยงานที่จดั การศึกษานอกระบบให้กบั นักศึกษานอกระบบ
2.2 โครงสร้าง
2.3 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และบริบทศูนย์การ
เรียนรูช้ มุ ชนของนักศึกษานอกระบบในอาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ส่วนที่ 3 แนวคิดทฤษฎีท่ีใช้ในการศึกษาสาเหตุและการส่งเสริมพฤติกรรมการใช้เวลา
ว่างให้เป็ นประโยชน์
3.1 ทฤษฎีปัญญาสังคม
3.2 แนวคิดบุคลิกภาพของกลุม่
3.3 แนวคิดการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
3.4 แนวคิดแรงจูงใจในการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
3.5 แนวคิดการสนับสนุนทางสังคม
3.6 แนวคิดกระบวนการกลุม่
3.7 แนวคิดการเรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วม
3.8 แนวคิดการเรียนรูโ้ ดยการสังเกตด้วยตัวแบบ
ส่วนที่ 4 แนวคิดเกี่ยวกับการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการผสานวิธี
ส่วนที่ 5 กรอบแนวคิดการวิจยั
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ส่วนที่ 1 พฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
1.1 ความหมายของการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
ดังที่ได้ทราบกันว่าเวลาเป็ นสิ่งที่มีค่า แต่เวลาเหล่านัน้ มีหลากหลายประเภทและมี
หลายเกณฑ์แบ่งประเภท ดังเช่น เวลาทางาน เวลาเรียน เวลาทากิจกรรม ซึ่งในการศึกษาครัง้ นีม้ ่งุ
ให้ความสาคัญกับเวลาว่าง เนื่องจากเป็ นช่วงเวลาแห่งอิสระ บุคคลสามารถเลือกจัดการหรือวาง
แผนการใช้เวลาว่างของตนไปสูก่ ิจกรรมได้อย่างหลากหลาย โดยมีเป้าหมายสาคัญที่สร้างความพึง
พอใจในเรื่องต่าง ๆ (Ruskin & Sivan, 1995) จุดส าคัญ ของเวลาว่างนั้นคือกระบวนการใช้หรือ
จัดสรรเพื่อให้เกิดเวลาว่าง และนาเวลาว่างนัน้ ไปสู่การเพิ่มคุณภาพชีวิตหรือทาให้ตนเองพึงพอใจ
ในสถานการณ์ท่ีเป็ นอิสระ โดยการใช้เวลาว่างนัน้ ต้องทาให้เกิดความสมดุลในด้านเวลาระหว่าง
การเรียนรู ้ การทางาน และเวลาว่าง (Brooks, 2006) ทัง้ นีม้ ีผใู้ ห้ความหมายของการใช้เวลาว่างให้
เป็ นประโยชน์ไว้หลากหลาย ดังเช่น Kraus (1971, p. 253) ให้นิยามความหมายของเวลาว่างไว้ว่า
เป็ นเวลาอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากกิจกรรมที่จาเป็ น ดังเช่น การทางานประจา เวลานอน การเรียน
เป็ นต้น ดังนัน้ จะเห็นได้ว่ารูปแบบของเวลาว่างมีความหลากหลาย สามารถทากิจกรรมได้มากมาย
เพราะไม่มีขอ้ ผูกมัด สอดคล้องกับ Bammel และ Burrus-Bammel (1996) ที่กล่าวว่า เวลาว่างมี
3 ลักษณะ ได้แก่ 1) เวลาว่างเป็ น เวลาที่ค งเหลื ออยู่ (Leisure is a residual) คื อ เวลาที่เกิด ขึน้
หลังจากทาสิ่งที่จาเป็ นต้องทาแล้ว และมีความเป็ นอิสระ 2) เวลาว่างเป็ นภาวะของการดารงอยู่
(Leisure is a state of being) เป็ นภาวะแห่งเจตคติ สภาพจิตใจ ทัศนคติของบุคคลในการมอง
สถานการณ์ ซึ่งมีการจัดแบ่งเวลาว่างที่แตกต่างกันออกไป ดังนัน้ บุคคลหนึ่งเห็นว่าเป็ นเวลาว่างใน
ขณะที่อีกคนหนึ่งอาจไม่ได้เห็นเป็ นเวลาว่าง และ 3) เวลาว่างเป็ นเรื่องของกิจกรรมที่ใช้ในเวลาว่าง
(Leisure is as leisure does) เป็ นการใช้เวลาว่างเพื่อการสร้างอุปนิสยั สิ่งที่บ่งบอกให้ผูอ้ ่ืนทราบ
ในตัวตนของตนเองผ่านกิจกรรมที่ใช้ในเวลาว่าง เช่น การนาเวลาว่างไปทางานที่เหลือ เพื่อให้
ตนเองกลายเป็ นคนรักการทางาน การนาเวลาว่างไปฝึ กหัดทากิจกรรมหัตถศิลป์ เพื่อให้ตนเอง
กลายเป็ นคนที่มีจิตใจอ่อนโยน ละเอียดลออ และเวลาว่างนัน้ ยังแตกต่างกันไปตามช่วงวัย เพราะ
แต่ละคนมีกิจกรรมที่เป็ นภารกิจประจา หรือมีลาดับการใช้ชีวิตประจาวันเปลี่ยนแปลงไป (Tinsley,
Colbs, Teaff, & Kaufman, 1987) สอดคล้องกับการศึกษาของ สราวุธ ชัยวิชิต (2555) ได้ศึกษา
รู ป แบบการเข้า ร่ว มการใช้เวลาว่า งของเจเนอเรชั่น ต่ าง ๆ ในเขตกรุ ง เทพมหานคร โดยได้ให้
ความหมายของเวลาว่างว่า เป็ นเวลาที่นอกเหนือจากภาระหน้าที่ เวลาที่ไม่ทางาน มีอิสระจากการ
บังคับภายนอกหรืออยู่ภายใต้กฎบังคับใด นามาสู่การตอบแทนตนเองที่มี คณ
ุ ค่า การเลือกกิจกรรม
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ใดกิจกรรมหนึ่งทาในเวลาว่างและเกิดจากความพึงพอใจของตนเอง และเป็ นกิจกรรมที่ได้แสดง
ความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็ นอิสระโดยแท้จริง และกิจกรรมที่กระทาทุกอย่างโดยสมัครใจ และ
หัสนันท์ เนือ้ นวล (2551, น. 4-5) ได้แบ่งความหมายของเวลาว่างออกเป็ นรู ปแบบของกิจกรรม
ต่าง ๆ 9 กิจกรรม ได้แก่ การใช้เวลาว่างในด้านการออกกาลังกาย การใช้เวลาว่างในด้านการกีฬา
การใช้เวลาว่างในด้านวรรณกรรมหรือการอ่านการเขียน การใช้เวลาว่างด้านดนตรี การใช้เวลาว่าง
ในด้านงานอดิเรก การใช้เวลาว่างในการหารายได้พิเศษ การใช้เวลาว่างด้านการท่องเที่ยว การใช้
เวลาว่ า งในการเข้า สัง คม การใช้เวลาว่ า งในด้า นการพั ฒ นาความก้า วหน้า ของตนและจิ ต
นอกจากนี ้ วิพงษ์ชยั ร้องขันแก้ว (2557, น. 6) ยังได้ให้ความหมายของการศึกษาการใช้เวลาว่าง
ว่า เป็ นการช่วยให้เด็กเกิดทักษะในการใช้ความรูเ้ รื่องการใช้เวลาว่างและประสบการณ์การใช้เวลา
ว่างเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตในเวลาว่าง สามารถใช้ความรูใ้ นการตัดสินเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตระหว่าง
เวลาว่าง และสามารถกากับประสบการณ์การใช้เวลาว่างของตน และเกิดปฏิสมั พันธ์กับผูอ้ ่ื นใน
ระหว่างการใช้เวลาว่าง
สรุปได้ว่า การใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ หมายถึง เวลาของนักศึกษานอกระบบที่
ใช้นอกเหนือจากเวลาปกติท่ถี กู ใช้ในการทากิจกรรมต่าง ๆ เช่น เล่นกีฬา เล่นดนตรี หารายได้พิเศษ
เพื่อให้เกิดความสมดุลของการดาเนินชีวิต ซึ่งเวลาว่างเป็ นช่วงเวลาที่เอือ้ อานวยให้นักศึกษานอก
ระบบสามารถทากิจกรรมตามที่ตนเองสนใจตามที่บคุ คลวางเป้าหมายไว้ โดยปราศจากการบังคับ
หรือมีขอ้ ผูกมัดใด ๆ มีอิสระแห่งการเลือกทา และเลือกใช้เวลาว่างในการทากิจกรรมที่ตนต้องการ
นอกจากนี ้ ในการส่ ง เสริ ม พฤติ ก รรมการใช้เวลาว่ า งให้เป็ นประโยชน์ค รั้ง นี ้ มี
นักวิชาการหลายท่านที่พ ยายามศึกษาและอธิบายเกี่ยวกับเวลาว่าง ดังเช่น Mundy (1988) ได้
อธิบายการศึกษาการใช้เวลาว่างไว้ว่า เป็ นกระบวนการพัฒนาความคิดและความเข้าใจในการใช้
เวลาว่ า งของแต่ ล ะบุ ค คลที่ มี ต่ อ ตนเอง ในรู ป แบบการด าเนิ น ชี วิ ต ในสัง คมของตน กล่า วคื อ
การศึกษาเกี่ยวกับการใช้เวลาว่างนี ้ เป็ นผลรวมของกระบวนการของแต่ละบุคคลในการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตในการใช้เวลาว่าง จนสามารถอธิบายหรือเห็นคุณค่าในการใช้เวลาว่างได้ โดยบุคคล
นัน้ เป็ นผูก้ าหนดขึน้ มาเอง พยายามพึ่งพาตนเอง และควบคุมความสมดุลให้เกิดในชีวิต ให้เกิด
ความสมดุลในความสัมพันธ์ รวมถึงเป็ นการตัดสินใจของตนเองในการกาหนดพืน้ ที่ในการใช้เวลา
ว่างไปสู่การทาความรูจ้ กั ตนเอง พึงพอใจต่อประสบการณ์อันมีคณ
ุ ค่าในการใช้เวลาว่าง สามารถ
ประเมิ นผลลัพ ธ์ของพฤติกรรมในการใช้เวลาว่างกับเป้าหมายของการใช้เวลาว่างได้ สามารถ
พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยเวลาว่างที่ตนเองตัดสินใจได้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเป็ นกระบวนการที่
ต่อเนื่องตลอดชีวิต และเคลื่อนไหวด้วยปัจจัยที่หลากหลายของสาขาวิชาและระบบการให้บริการที่
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เข้ามามีบทบาทและความรับผิดชอบ จึงสามารถสรุ ปได้ว่า ผลของการศึกษาหรือจัดการเรียนรูเ้ รื่อง
การใช้เวลาว่างทาให้บุคคลเกิดการพัฒนาใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) การเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตในการใช้
เวลาว่าง 2) พัฒนาความเข้าใจในโอกาส ศักยภาพ และความท้าทายในการใช้เวลาว่าง 3) ความ
เข้าใจในผลกระทบของการใช้เวลาว่างที่มี ต่อคุณ ภาพชี วิตของแต่ละบุคคลและโครงสร้างของ
สังคม และ 4) สร้างให้เกิดบุคคลมีความรูแ้ ละทักษะในการเลือกใช้เวลาว่างให้เกิดคุณค่าแก่ตนเอง
ซึ่งแนวคิดดังกล่าวนีม้ ีจุดเน้นอยู่ท่ีกระบวนการการพัฒนาความคิดและความเข้าใจ โดยใช้รูปแบบ
หรือกระบวนการศึกษาที่สร้างขึน้ มา เพื่อให้เหมาะสมกับทุกกลุ่มช่วงวัย โดยมีวตั ถุประสงค์สาคัญ
ในการน าไปช่ ว ยพั ฒ นาทั ก ษะด้า นความรู ้ การตั ด สิ น ใจเรื่ อ งการใช้เวลาว่ า ง และสั่ ง สม
ประสบการณ์ในการใช้เวลาว่างเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ขณะที่แนวคิดของ Dattilo (2002) ได้อธิบายเกี่ยวกับเวลาว่างว่า เป็ นการเปิ ดโอกาส
ของแต่ละบุคคลเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตในการใช้เวลาว่าง สร้างความเข้าใจในศักยภาพ ความท้า
ทายในการใช้เวลาว่าง เข้าใจบทบาทการใช้เวลาว่างต่อคุณภาพชีวิต ซึ่งได้รบั ความรู ้ ทักษะ และ
เกิดความซาบซึง้ ในการใช้เวลาว่าง โดยเป้าหมายสาคัญ ของการศึกษาเรื่องการใช้เวลาว่างมี 6
องค์ประกอบ (วิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว , 2557, น. 41-42) ได้แก่ 1) การซาบซึง้ ในคุณค่าของการใช้
เวลาว่าง (Appreciate leisure) 2) การตระหนักรูใ้ นตนเองในการใช้เวลาว่าง (Be aware of self in
leisure) 3) การก าหนดตนเองในการใช้เ วลาว่ า ง (Be self-determined in leisure) 4) การมี
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในการใช้เวลาว่าง (Interact socially during leisure) 5) การใช้ทรัพยากร
เพื่ อ อานวยความสะดวกในการใช้เวลาว่ าง (Use resources facilitating leisure) และ 6) การ
กาหนดการตัดสินใจในการใช้เวลาว่าง (Make decisions about leisure) แนวคิดนีไ้ ด้อยู่บนฐาน
แห่ ง ความเชื่ อ ว่ า การพัฒ นาบุค คลนั้น ถื อ เป็ น การเปิ ด โอกาสให้แ ต่ ล ะบุ ค คล และเสริม สร้า ง
คุณภาพชีวิตในการใช้เวลาว่าง สร้างความเข้าใจต่อศักยภาพของตนเอง ความท้าทายในการใช้
เวลาว่ า ง สร้า งความเข้า ใจต่ อ บทบาทของการใช้เวลาว่ า ง ที่ น าไปสู่ก ารมี คุณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี
นอกจากนี ้ ในเรื่องของการสอนเพื่อทาให้บุคคลเกิดการเรียนรู ้ หรือเรียกว่าการให้การศึกษาเรื่อง
การใช้ เ วลาว่ า ง (Leisure education) ที่ ป ระกอบด้ ว ย 1) การสร้า งสรรค์ โ อกาส (Creates
opportunity) 2) การสร้า งทางเลื อ ก (Builds option) 3) การมอบ อ านาจให้ แ ต่ ล ะบุ ค คล
(Empowers individuals) และ 4) การพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้อง (Develop relevant skills)
Stumbo และ Peterson (2004) ได้อธิ บ ายเกี่ ย วกับ การส่ง เสริม การใช้เวลาว่างว่า
เป็ นองค์ประกอบที่ครอบคลุม การให้บ ริการการใช้เวลาว่าง โดยจะเน้นถึงทักษะ ทัศนคติ และ
ความรู ข้ องการใช้เวลาว่าง การสนับสนุนและให้คาแนะนาด้านทักษะกิจกรรม การจัดสิ่งอานวย
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ความสะดวก โดยมุ่งเน้นให้ผูเ้ ข้าร่วมได้ตระหนักรูเ้ กี่ยวกับการใช้เวลาว่าง ทักษะการมีปฏิสมั พันธ์
ทางสัง คม และเตรียมเป็ น แหล่งทรัพ ยากรของการใช้เวลาว่าง โดยผู้เข้าร่วมควรมี ก ารพัฒ นา
ศักยภาพของตนเอง พัฒนาทักษะทางสังคม พัฒนาทักษะของการเป็ นผูน้ า ที่ส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต นั่นคือ การพัฒนาตนเอง ครอบครัว โรงเรียน และสังคม
สมชาย ไวยากรณ์ (2549, น. 8-9) ได้กล่าวว่า ประเภทของการส่งเสริม กิจกรรมที่
แบ่งเวลาว่างเป็ น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ 1) เวลาว่างที่แท้จริง (True leisure) เป็ นเวลาที่ไม่มีใคร
บังคับโดยวิธีมิชอบ ให้ทางานหรือธุรกิจต่าง ๆ เป็ นเวลาอิสระ แต่อาจจะทางานหรือหาความสุขได้
ด้วยความสมัครใจ และ 2) เวลาว่างเชิงบังคับ (Enforce leisure) เป็ นเวลาว่างที่ตนเองไม่อยากจะ
ประสงค์ให้มี แต่ถูกบังคับให้จาเป็ นต้องมีเวลาว่า ง เป็ นเวลาเชิงบังคับไม่ให้เราทาอะไรตามใจชอบ
เช่น เวลาว่างหลังจากเกษียณอายุ เวลาว่างจากการพักอยู่ในโรงพยาบาล เป็ นต้น
สอดคล้องกับการอธิบ ายของ Neulinger (1981, p. 89) ที่ได้พัฒ นากระบวนทัศ น์
(Paradigm) เกี่ยวกับเวลาว่าง ซึ่งพยายามแบ่งแยกปั จจัยที่ช่วยผลักดันให้เวลาว่างกลายเป็ นเวลา
ที่ไม่ว่าง โดยทฤษฎีนมี ้ ีช่อื ว่า Neulinger’s Theory โดยแบ่งออกเป็ น 6 กิจกรรมที่ควรส่งเสริม ดังนี ้
1. การใช้เวลาว่างอย่างแท้จ ริง (Pure leisure) คือ กิจ กรรมที่ เลือกกระทาเพื่ อ
ตนเอง มีอิสระจากการบังคับภายนอก และนามาสูก่ ารตอบแทนที่มีคณ
ุ ค่า
2. การท างานในเวลาว่า ง (Leisure-work) คื อ กิ จ กรรมที่ เป็ น ประสบการณ์ ท่ี
กว้างขวางมีอิสระในการเลือก โดยใช้เกณฑ์ท่จี ดั ตัง้ ขึน้ จากเหตุผลภายนอกและภายใน กิจกรรมนัน้
ไม่เพียงแต่เป็ นที่พึงพอใจ แต่ยังมีเรื่องค่าจ้าง ค่าตอบแทน รวมถึงหากไม่ พอใจสามารถเลิกทา
กิจกรรมเมื่อใดก็ย่อมได้
3. อาชีพ จากเวลาว่าง (Leisure-job) คือ กิจกรรมการใช้เวลาว่างที่เรายอมรับ
โดยไม่ ต้องบี บบัง คับ แต่เป็ นความพึงพอใจมาจากเหตุผลภายนอก คือ การได้ค่ าจ้าง และได้
ค่าตอบแทน
4. การทางานอย่างแท้จริง (Pure work) คือ การทางานที่ไม่ถือเป็ นการใช้เวลา
ว่าง เนื่องมาจากอยู่ในกฎเกณฑ์ขอ้ บังคับของหน่วยงาน แต่อย่างไรก็ตาม การทางานเช่นนีม้ กั มีนยั
ยะแฝงในเรื่องของการพัฒนาตนเอง เช่น การทางานที่ละเอียดรอบคอบมากขึน้ จากบทบาทหน้าที่
ที่รบั ผิดชอบ และการพัฒนาทักษะความสามารถจากการแข่งขันของการทางาน เป็ นต้น
5. งานที่ตอ้ งทา (Work job) คือ กิจกรรมที่เป็ นทัง้ งานและอาชีพที่อยู่ภายใต้การ
บีบบังคับ มีกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อแลกมากับผลตอบแทนทัง้ ภายในและภายนอก ซึ่งงานลักษณะ
เช่นนีย้ งั ไม่ถือเป็ นเวลาว่าง
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6. งานที่ แ ท้จ ริง (Pure job) คื อ พฤติ ก รรมที่ เป็ น อาชี พ ที่ แ ท้จ ริง ซึ่ ง เป็ น การ
คัดค้านการใช้เวลาว่าง เป็ นกิจกรรมที่เกิดขึน้ ด้วยความจาเป็ นและบีบบังคับ เช่น การทางานเพื่อ
การยังชีพ เป็ นต้น
จากแนวคิดดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า เป้าหมายของการสร้างกิจกรรมเพื่อพัฒนาการ
ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์จะเกิดประโยชน์ใน 2 ส่วนหลัก ได้แก่ การเกิดประโยชน์ต่อตัวบุคคล
และการเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมเกี่ ยวกับการสร้างประโยชน์
ให้กบั ตนเองและส่วนรวมจากการใช้เวลา ดังนี ้
1. การใช้เวลาว่างเพื่อให้เป็ นประโยชน์ต่อตนเอง ศักดิ์ภทั ร์ เฉลิมพุฒิพงศ์ (2554)
ได้ศึกษาเรื่องการใช้เวลาว่างเพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยกล่ าวว่า การสร้างประโยชน์ให้กับ
ตนเองอั น เกิ ด จากการใช้เ วลาว่ า ง ควรเป็ นกระบวนการพั ฒ นาความคิ ด และเสริ ม สร้า ง
ประสบการณ์ในการใช้เวลาว่าง เพื่อให้เกิดความสุขและความพึงพอใจของแต่ละบุคคล สอดคล้อง
กับแนวคิดของ Mundy (1998) ที่กล่าวว่า กระบวนการที่บคุ คลจะใช้ในการพัฒนาต่อตนเองเพื่อให้
เกิดการตระหนักรู ้ การพัฒนาด้านทักษะ และการมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคม เป็ นกระบวนการแห่งการ
ตัดสินใจอย่างเป็ นอิสระ โดยมีสภาพแวดล้อมเป็ นตัวกระตุน้ ตามแนวคิดของ Dattilo (2002) ที่ให้
ความสาคัญ เรื่องการเพิ่มโอกาสในการเรียนรู ข้ องแต่ละบุคคล ซึ่งปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมอัน
นาไปสูก่ ารตัดสินใจจะเรียนรูห้ รือสร้างพัฒนาการให้กบั ตนเอง โดยผูว้ ิจยั ได้นาตัวแปรด้านการมีตวั
แบบ การสนับสนุนทางสังคมของการศึกษาในงานวิจยั ดังกล่าวนี ้ เข้ามาร่วมพิจารณาในลักษณะ
ของการเป็ นตัวแปรด้านสถานการณ์สมทบ
2. การใช้เวลาว่างเพื่อให้เป็ นประโยชน์ต่อ สังคม จากการที่บุคคลเกิดการเรียนรู ้
ในเรื่องการใช้เวลาว่างและเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ ที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคม โดย
การเข้าร่วมกิจกรรมของสังคม เช่น การเข้าสูแ่ หล่งเรียนรู ้ กิจกรรมวัฒนธรรมและประเพณี และการ
เข้าร่วมเป็ นอาสาสมัคร เป็ นต้น เป็ นกิจกรรมที่ช่ วยขัดเกลาทางด้านจิตใจ การพัฒนาปฏิสมั พันธ์
กับผูอ้ ่ืน รวมถึงการอยู่ร่วมกันด้วยความรักและเข้าใจต่อมนุษย์ดว้ ยกัน ที่ช่วยทาให้การพัฒนาใน
เชิงคุณภาพชีวิตของบุคคลดีขนึ ้ จากการประมวลเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว
ผูว้ ิจัยได้นาแนวคิดการใช้เวลาว่างมากาหนดประเด็นคาถาม เพื่อศึกษาวิเคราะห์
สถานการณ์ของการใช้เวลาว่างในการวิจัยระยะที่ 1 ตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 และนามาศึกษา
ต่อเนื่องในการวิจยั ระยะที่ 2 ในวงรอบที่ 1 รวมทัง้ ใช้ในการกาหนดปั ญหา สาเหตุ และเนือ้ หาที่จะ
พัฒนาทักษะการใช้เวลาว่างให้เป็ นขึน้ กับนักศึกษานอกระบบในการวิจยั ในวงรอบที่ 2
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1.2 รู ปแบบของการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
ดังที่กล่าวไว้ขา้ งต้นจะเห็นได้ว่า เวลาเป็ นสิ่งที่มีเท่าเทียมกันในทุกคน แต่การเลือกใช้
เวลาว่างมาสู่การทากิจกรรมมี ความแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล ตามที่ Dumazedier และ
Neulinger (1981 อ้างถึงใน Kraus, 1990, น. 53-54) ได้กล่าวว่า การใช้เวลาว่างถือเป็ นกิจกรรม
อย่างหนึ่งที่แยกออกจากภาระหน้าที่การทางาน ครอบครัว และสังคม เนื่องจากเป็ นการกระทา
ตามความต้องการของแต่ละบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการผ่อนคลาย การพักผ่อนหย่อนใจ
หรือเป็ นการสะสมความรู แ้ ละสร้างสัมพันธ์กับผูอ้ ่ืนจากการทากิจกรรมทางสังคม อันก่อให้เกิด
ความรูส้ ึกยินดีและพึงพอใจแก่ผูก้ ระทา จุดสาคัญของเวลาว่างนัน้ คือ กระบวนการใช้หรือจัด สรร
เพื่ อให้เกิดเวลาว่าง และนาเวลาว่างนั้นไปสู่การเพิ่ม คุณ ภาพชีวิตหรือทาให้ตนเองพึงพอใจใน
สถานการณ์ท่ีเป็ นอิสระ โดยการใช้เวลาว่างนัน้ ต้องทาให้เกิดความสมดุลในด้านเวลาระหว่างการ
เรียนรู ้ การทางาน และเวลาว่าง (Brooks, 2006) โดย โกสินท์ มณี อินทร์ (2553) ได้แบ่งรู ปแบบ
กิจกรรมของการใช้เวลาว่างผ่านกิจกรรม ที่อธิบายในการศึกษาเกี่ยวกับการใช้เวลาว่างของผูใ้ ช้
แรงงานในการประกอบกิจกรรมนันทนาการในจังหวัดชุมพร และได้ให้ความหมายของการใช้เวลา
ว่างในการประกอบกิจกรรมนันทนาการว่า หมายถึง การทากิจกรรมต่าง ๆ ของผู้ใช้แรงงานใน
ช่วงเวลาที่ว่างเว้นจากงานประจา ภารกิจส่วนตัว และกิจกรรมนัน้ จะต้องไม่ขดั ต่อกฎหมาย จารีต
ประเพณี และขนบธรรมเนียม รวมทัง้ เป็ นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล และเป็ นการเข้าร่วม
กิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลายตามความสนใจและสมัครใจ
รู ปแบบกิจกรรมในการใช้เวลาว่างประกอบด้วย 4 รู ปแบบ ได้แก่ 1) เกมและกี ฬ า
หมายถึง กิจ กรรมที่สัม พันธ์และเกี่ ยวข้องกับเกมที่มี กติกาง่าย ๆ ที่รูว้ ิธีเล่นแพร่หลายและกีฬ า
ได้แก่ การทากายบริหารพืน้ ฐาน แอโรบิกแดนซ์ แบดมินตัน วิ่งเหยาะ เดิน เตะฟุตบอล ตะกร้อ ปา
เป้า จักรยาน สนุกเกอร์ หมากรุก หมากฮอส เกมเสี่ยงดวงชนิดต่ าง ๆ เกมจากโทรศัพท์มือถือ เกม
จากตลับหรือแผ่นซีดี เกมในร้านเกมคอมพิวเตอร์ และเกมสาเร็จรู ป เช่น เกมเศรษฐี หรือโดมิโน่
เป็ นต้น 2) การอ่าน การเขียน และการพูด หมายถึง กิจกรรมที่สมั พันธ์และเกี่ยวข้องกับการอ่าน
การเขียน และการพูดในช่วงเวลาว่าง ได้แก่ อ่านเรื่องย่ อละครโทรทัศน์ อ่านหนังสือทานายดวง
ชะตา อ่านหนังสื อ ท านายหวย อ่ านหนัง สื อท านายฝั น อ่านหนังสื อ การ์ตูน อ่ านหนังสื อ พิ ม พ์
อ่านนวนิยาย อ่านนิตยสาร เขียนบทความคลายเครียด เขียนบันทึกประจาวัน เขียนการ์ตูน การ
พูดคุยกับเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนบ้าน การพูดในที่ชุมชน 3) กิจกรรมบริการอาสาสมัคร หมายถึง
กิจกรรมที่สมั พันธ์และเกี่ยวข้องกับการบริการส่วนรวม ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม โดยไม่ได้รบั
ผลตอบแทนใด ๆ เป็ นกิจกรรมที่ทาโดยสมัครใจ ได้แก่ การบริจาคโลหิต โครงการปลูกป่ าเฉลิมพระ
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เกียรติ โครงการอาสาสมัคร โครงการอาสาจราจร โครงการช่ วยเหลือผูป้ ระสบอุบัติเหตุบนท้อง
ถนน การเข้าร่วมกิจ กรรมปรับ ปรุ ง ภูมิ ทัศ น์ในสถานที่ ต่ าง ๆ และ 4) กิจ กรรมดนตรีและเพลง
หมายถึง กิจกรรมที่สัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับการเล่นกิจกรรมทางดนตรีและการร้องเพลง ได้แก่
ร้องเพลงคาราโอเกะ เล่นเครื่องดนตรี การแต่งทานองเพลง การแต่งเนือ้ เพลงและการฟั งเพลง
นอกจากลักษณะของกิจกรรมดังกล่าวแล้ว สราวุธ ชัยวิชิต (2555) ได้ศึกษาเกี่ยวกับรู ปแบบการ
เข้าร่วมการใช้เวลาว่างของเจเนอเรชั่นต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร และได้นิยามรูปแบบของการ
เข้าร่วมการใช้เวลาว่าง ที่ประกอบด้วยการใช้เวลาว่าง 4 ประเภท ได้แก่ 1) ประเภทสร้างสรรค์
(Creative) เช่น การใช้เวลาว่างภายในบ้านและภายนอกบ้าน 2) ประเภทท่องเที่ยว เช่น การใช้
เวลาว่างร่วมกัน ดังเช่น การตัง้ แคมป์ การแล่นเรือ การใช้เวลาว่างแบบดึงดูดจากประวัติศาสตร์
ธรรมชาติ สวนสนุก และการใช้เวลาว่างแบบมีการประชาสัมพันธ์ เช่น บริการทัวร์ การเดินทาง
เป็ นต้น 3) ประเภทกีฬ า (Sport) ดังเช่น การออกกาลังกาย หรือการเข้าชมกี ฬ า และ 4) การใช้
เวลาว่างทางสังคม (Leisure & Socializing) เช่ น การเล่นพนัน การทานอาหาร จับจ่ายซื อ้ ของ
เต้น รา เป็ น ต้น นอกจากนี ้รูป แบบกิ จ กรรมการใช้เวลาว่ า งยัง สามารถแบ่ ง ได้ต ามสถานที่ ท า
กิจกรรมและตามลักษณะของกิจกรรมได้ ดังนี ้
1. รู ปแบบกิจกรรมภายในบ้าน หมายถึง กิจกรรมที่มีบา้ นเป็ นสถานที่ในการทา
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น ดูโทรทัศน์ ดูวีดีโอ วีซีดี ฟั งวิทยุ เล่นเกมคอมพิวเตอร์ เล่นอินเทอร์เน็ ต ทางาน
อดิเรก อ่านหนังสือ ทาอาหาร ทาสวน และอื่น ๆ
2. รูปแบบกิจกรรมนอกสถานที่ หมายถึง กิจกรรมที่ปฏิบตั ิตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น
พบปะสังสรรค์ ชมภาพยนตร์ เดินเที่ยวตามศูนย์การค้า ทานอาหารนอกบ้าน ชมคอนเสิรต์ เยี่ยม
ญาติ/เพื่อน พักผ่อนนอกสถานที่ (Picnic) ชมการแข่งขันกีฬ า เล่นกี ฬา เรียนกิจกรรมพิเศษ ไป
ห้องสมุด ไปเที่ยวต่างจังหวัด นั่งสมาธิ ทาบุญ และอื่น ๆ
3. รู ปแบบกิจกรรมสร้างสรรค์ หมายถึง กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความคิดริเริ่ม
และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น ร้องเพลง เล่นดนตรี วาดรู ป แกะสลัก ถ่ายภาพ เย็บปั ก
เต้นรา และอื่น ๆ
4. รู ปแบบกิจกรรมกีฬาและสุขภาพ หมายถึง กิจกรรมที่แสดงออกทางร่างกาย
เสริม สร้างความแข็ง แรงและสุข ภาพ เช่ น ฟุต บอล แบดมิ น ตัน ว่ ายน ้า โบว์ลิ่ ง เทเบิ ล้ เทนนิ ส
วอลเล่ยบ์ อล กอล์ฟ วิ่ง แอโรบิก นวดแผนโบราณ ออกกาลังกาย โยคะ เป็ นต้น
จึงกล่าวได้ว่ารูปแบบของการใช้เวลาว่าง หมายถึง รู ปแบบกิจกรรมที่นักศึกษานอก
ระบบทาหลังจากสาเร็จจากภารกิจต่าง ๆ ของตนเอง เป็ นกิจกรรมภายในบ้านและนอกบ้านเพื่อ
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การผ่อนคลาย และได้พฒ
ั นาตนเองในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านดนตรี กีฬา เกม สะสมความรูด้ า้ นการ
อ่าน เขียน พูด สร้างสัมพันธภาพ ด้านกิจกรรมจิตอาสาหรืองานภายในบ้าน เพิ่มรายได้ ด้วยการ
ทางานพิเศษ เป็ นต้น พร้อมกับปรับตัวให้เข้ากับรู ปแบบกิจกรรมที่ทาเหล่านั้นเพื่อให้เกิดสมดุล
ในช่วงชีวิตนักศึกษา
1.3 พฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
คนเราเมื่ อเกิด มาในโลก ล้วนมี ค วามมุ่ง หวัง เพื่ อท าให้ชี วิตของตนเองมี ค วามสุ ข
ประสบความสาเร็จในการดาเนินชีวิต ไม่มีอปุ สรรคใดเข้ามาขัดขวางการดาเนินชีวิตด้วยกันทัง้ สิน้
แต่อย่างไรก็ตามการเลือกวิธีการที่จะนาพาบุคคลไปพบกับความสุขหรือความพึงพอใจของแต่ละ
คนแตกต่างกันออกไป ซึ่งขึน้ อยู่กบั เป้าหมายของบุคคลที่วางเอาไว้ และนาเวลาว่างที่แต่ละคนมีไป
ใช้เพื่ อ ให้บ รรลุเป้ า หมายนั้น ๆ ซึ่ ง การใช้เวลาว่ า งในปั จ จุ บัน มี ค วามแตกต่ า งจากสมั ย ก่ อ น
เนื่ องจากปั จ จัยการเปลี่ ยนแปลงของสังคม ชินะโอภาส สะพานทอง (2554, น. 87) ได้อธิ บาย
เพิ่มเติมว่า การเปลี่ยนแปลงนัน้ เกิดขัน้ อย่างรวดเร็วในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็ นด้านสังคม เศรษฐกิจ
การเมือง และเทคโนโลยี อัน เป็ น ผลมาจากการพัฒ นาเทคโนโลยีสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลง
ทางด้านนโยบายในการขับเคลื่อนประเทศ ทาให้การติดต่อสื่อสารในยุคปัจจุบนั กระชับรวดเร็วมาก
ขึน้ นั่นหมายถึงว่าประชาชนมีเสรีภาพมากขึน้ การใช้เวลาว่างที่ เป็ นประโยชน์นนั้ ควรเกิดจากการ
ทากิจกรรมอย่างเป็ นอิสระ และช่วยผ่อนคลายความเครียด หรือกระทาสิ่งที่ตนพอใจ จึงกล่าวได้ว่า
การใช้เวลาว่างมีความสาคัญในแง่ของพัฒนาการของมนุษย์ ที่จะนาไปสู่การมีความฉลาดในการ
หาวิธีพักผ่ อน และทากิจกรรมอย่างอิสระ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์กับตนเองและสังคม ซึ่งเป็ น
เครื่องมือที่ตอบสนองต่อความสนใจและความพึงพอใจของบุคคลนัน้ กิจกรรมนัน้ เกิดจากความ
สมัครใจ และควรเป็ นเวลาที่ว่าง เช่น เวลาที่เหลือจากงานประจา เวลาที่เหลือจากการหลับนอน
หรือเวลาที่เหลือจากการประกอบกิจวัตรประจาวันต่าง ๆ ด้วยเหตุผลดังกล่าว มนุษย์จึงจาเป็ นต้อง
ประกอบกิจกรรมบางอย่างในยามว่าง เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด ความเมื่อยล้าต่าง ๆ และ
เป็ นประโยชน์กับตนเอง โดย สมบัติ กาญจนกิจ (2533, น. 37-41) ได้สรุ ปประโยชน์ของการใช้
เวลาว่างไว้ ดังนี ้
1. ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดของร่างกาย
2. ช่วยให้มีสขุ ภาพร่างกายที่สมบูรณ์
3. ทาให้จิตใจสดชื่นแจ่ม ใส ช่วยทาให้บุคคลพัฒ นาสุขภาพจิต และทาให้เกิด
พัฒนาการด้านการควบคุมอารมณ์และบุคลิกภาพของตนเอง
4. ทาให้ครอบครัวได้แสวงหาความสุขร่วมกัน
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5. ทาให้มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน ช่วยทาให้บุคคลได้รบั ความสนุกสนาน
และมีความสุขในการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
6. ทาให้ได้รบั ความรูเ้ พิ่มเติม
7. สร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์อนั ดี ช่วยส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์ท่ที าให้บคุ คล
ได้แสดงออกในการอยู่รว่ มกัน การอยู่ร่วมกันอย่างสุขใจ ดังเช่น การเล่นกีฬาร่วมกันที่ช่วยส่งเสริม
นา้ ใจนักกีฬา
8. สร้างรายได้นอกเหนือจากงานปกติ
9. ช่วยป้องกันอาชญากรรมและพฤติกรรมเบี่ยงเบนในทางไม่พึงประสงค์ของ
เยาวชนและเด็ก
10. ช่วยเสริมสร้างความเป็ นพลเมืองดี การที่ชุมชนมีสมาชิกที่ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ มาเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการที่เกิดประโยชน์ จะเป็ นการสร้างการเรียนรูใ้ นเรื่องหน้าที่
รับผิดชอบ คุณค่าทางสังคมเสรีประชาธิปไตย ลดความเห็นแก่ตวั สร้างคุณค่า จริยธรรม มีนา้ ใจ มี
ใจรักในการบริการ รูจ้ กั อาสาสมัครช่วยเหลือสังคม ซึ่งถือเป็ นกิจกรรมของความเป็ นพลเมืองที่ดี
11. ช่วยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติ เช่น การเล่นพืน้ เมือ ง ประเพณีพืน้ บ้าน
การส่งเสริมการเรียนรู ้ ทัศนคติ และความซาบซึง้
12. ส่งเสริมด้านการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งบุคคลจะได้เรียนรูก้ ารรักษา
ทรัพ ยากรจากการเข้า ร่ว มกิ จ กรรมจิ ต อาสา การอยู่ ค่ า ยพั ก แรม การเดิ น ป่ า และการศึ ก ษา
ธรรมชาติ เป็ นต้น
ประโยชน์ท่ีเกิดจากการมีเวลาว่างยังส่งผลใน 4 ระดับ ได้แก่ 1) ระดับบุคคล โดยได้
ประโยชน์เรื่องการผ่ อนคลายด้านจิ ต ใจ การมี สุขภาพร่างกายที่ แข็งแรง เกิดการปรับปรุ งและ
พัฒนาบุคลิกภาพและจิตใจของตนเอง 2) ระดับครอบครัว ได้รบั ประโยชน์จากการที่บคุ คลใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ นั่นคือ ทาให้ครอบครัวมีความสุขจากการทากิจกรรมร่วมกัน เกิดบรรยากาศ
สนุกสนานร่วมกัน มีความสามัคคีกนั ในครอบครัว 3) ระดับสังคม ได้รบั ประโยชน์จากการที่บุคคล
ใช้เวลาว่างให้เกิ ดประโยชน์ ย่อมท าให้บุคคลนั้น เกิด ความเข้าใจ สามารถใช้ความรู ต้ ัดสิ นใจ
เลื อ กใช้เวลาว่า งได้ มี ค วามรู แ้ ละทัก ษะที่ เพิ่ ม พูน มี ป ฏิ สัม พัน ธ์แ ละมิ ต รภาพอัน ดี ต่ อ กัน ลด
อาชญากรรมหรือพฤติกรรมเบี่ยงเบน เกิดการพึ่งพิงตนเองได้ดว้ ยการหารายได้เสริม จึงลดปั ญหา
การพึ่งพิงครอบครัวหรือสวัส ดิการสังคม และ 4) ระดับประเทศชาติ ได้รบั ประโยชน์จ ากการที่
บุคคลใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ คือ การได้รับพลเมืองที่ดีมีคณ
ุ ภาพ การเป็ นสมาชิกที่ดีในสังคม
มีคณ
ุ ธรรม และรูจ้ กั บทบาทหน้าที่ของตนเอง ไม่ว่าจะเป็ นการเป็ นผูย้ ดึ มั่นในระบอบประชาธิปไตย
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มี จ ริ ย ธรรมในการครองตน มี จิ ต อาสา มี ก ารสื บ ทอดศิ ล ปวั ฒ นธรรมของชาติ อนุ รัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี ้ สัมพรรณี เสตสุบรรณ (2549, น. 4) ยังได้อธิบายความหมายของ
การใช้เวลาว่างจากการที่ บุค คลสามารถแบ่ ง เวลา 24 ชั่วโมงในแต่ ล ะวัน หลัง จากการด าเนิ น
ชีวิตประจาวันและพักผ่อนแล้วให้ได้อย่างเหมาะสม ได้แก่ 1) การใช้เวลาว่างที่เหมาะสมในด้าน
การเรียน ได้แก่ การทาการบ้าน การทบทวนบทเรียน การเตรียมบทเรียนที่กาลังจะเรียน และการ
อ่านหนังสือเตรียมสอบ และ 2) การใช้เวลาว่างที่เหมาะสมในด้านการทางานอดิเรก ได้แก่ การ
ออกกาลังกาย การช่วยงานบ้าน เล่นดนตรี และเขียนบันทึกประจาวัน ซึ่งในการศึกษาครัง้ นีม้ ่งุ เน้น
การศึกษาพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ น ประโยชน์ โดยให้ความสาคัญกับการใช้เวลาว่างไปใน
แนวทางที่เหมาะสมกับการทากิจกรรมอดิเรก หรือกิจกรรมนันทนาการ ที่สร้างเสริมให้บุคคลเกิด
ความผ่อนคลายแต่เป็ นไปเพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขนึ ้
สรุปได้ว่า พฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ หมายถึง การที่บคุ คลแสดงออก
ด้ ว ยการปฏิ บั ติ กระท าสิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง ซึ่ ง เป็ นสิ่ ง ที่ สั ง เกตได้ ห รื อ ประเมิ น ได้ ในช่ ว งเวลาที่
นอกเหนือจากการดาเนินภารกิจประจาวัน เป็ นเวลาแห่งอิสระ โดยกิจกรรมที่บุคคลนามาใช้ใน
ช่ วงเวลาว่ าง ต้อ งปราศจากข้อ ผู ก มัด ใด ๆ โดยการกระท านั้น มี ป ระโยชน์ในด้านการพัฒ นา
คุณภาพชีวิต เกิดกระบวนการพัฒนาความเข้าใจหรือทักษะในการใช้ความรูเ้ รื่องการใช้เวลาว่าง มี
ประสบการณ์การใช้เวลาว่างเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตในเวลาว่าง สามารถใช้ความรูใ้ นการตัดสินเพื่อ
เพิ่มคุณ ภาพชีวิตระหว่างเวลาว่าง และสามารถกากับประสบการณ์การใช้เวลาว่างของตน และ
เกิดปฏิสัม พันธ์กับผู้อ่ืนในระหว่างการใช้เวลาว่าง และผู้วิจัยได้นามาใช้ประโยชน์ 2 ด้าน ดังนี ้
1) ด้านการพัฒนาการเกิดประโยชน์ต่อตนเอง หมายถึง การแสดงออกของนักศึกษาในการสร้าง
ประโยชน์ให้กับตนเองอันเกิดจากการใช้เวลาว่าง และเป็ นกระบวนการที่พัฒนาทางด้านร่างกาย
ดังเช่น การเล่นกีฬาทาให้รา่ งกายมีความแข็งแรงสมบูรณ์ มีบคุ ลิกภาพที่ดีขนึ ้ การพัฒนาด้านจิตใจ
ดังเช่ น การได้เห็นแบบอย่างที่ดีท าให้มี สภาพจิ ตใจสดชื่ นแจ่ ม ใส มี กาลังใจมองเห็นคุณ ค่าใน
ตนเอง มี ทัศ นคติ เชิ งบวกต่ อตนเองและผู้อ่ื น เกิ ด การตระหนัก รู ้ มี ทัก ษะ โดยเฉพาะด้านการ
ตัดสินใจอย่างเป็ นอิส ระ และการมีปฏิสมั พันธ์กบั สังคมได้เป็ นอย่างดี รวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการเรียนให้ดีขึน้ และ 2) ด้านการพัฒนาการเกิดประโยชน์ต่อสังคม หมายถึง การแสดงออก
ของนักศึกษาในการสร้างประโยชน์ให้เกิดกับสังคมจากการใช้เวลาว่างในการทากิจกรรมเพื่อสังคม
กิ จ กรรมนั น ทนาการที่ ส ร้ า งประโยชน์ ใ ห้ กั บ สั ง คม เช่ น การเป็ นจิ ต อาสา การสื บ ทอด
ขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อขัดเกลาด้านจิตใจ และการส่งเสริม
การมีปฏิสัมพันธ์กับคนในสังคม เป็ นต้น ซึ่งประโยชน์เหล่านั้นสามารถช่วยส่งเสริม ให้บุคคลมี
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คุณภาพชีวิตที่ดี ลดการพึ่งพิงสวัสดิก ารรัฐ เกิดความพอใจในการดาเนินชีวิต และเป็ นผูร้ ูบ้ ทบาท
หน้าที่ของตนเอง
1.4 การวัดพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัย ที่ เกี่ ย วข้อ ง พบว่า มี ผู้ส ร้า งเครื่อ งมื อ วัด ที่
ใกล้เคียงกับการศึกษาครัง้ นีค้ ือ พฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ของเด็กสถานสงเคราะห์
ดังเช่นแบบวัดของ วิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว (2557) มีความสอดคล้องกับบริบทและกลุ่มตัวอย่างใน
ครัง้ นี ้ มีลักษณะของแบบวัดเป็ นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ตั้งแต่ “มากที่สุด” ให้ 5 คะแนน ถึง
“น้อยที่สดุ ” ให้ 1 คะแนน ผูท้ ่ีตอบได้คะแนนสูงกว่าแสดงว่าเป็ นผูท้ ่ีมีพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้
เป็ น ประโยชน์ม ากกว่าผู้ท่ี ได้คะแนนต่ ากว่า โดยแบบประเมิ นดัง กล่าวมี ค่ าความเที่ ยงตรงเชิ ง
เนือ้ หา (Content Validity) มี ค่ า IOC (Index of Congruence) อยู่ระหว่าง 0.6-1.0 และมี ความ
เชื่อมั่นของแบบวัด (Reliability) โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าของครอนบาคได้ค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ .95 ส่วนแบบวัดการใช้เวลาว่างของ อภินันท์ สิริรตั นจิตต์ (2558) ซึ่งพัฒนาตามแนวคิด
เกี่ยวกับการใช้เวลาว่างของ Bammel และ Burrus-Bammel (1996) และ Kelly (1982) โดยผูว้ ิจยั
ได้สังเคราะห์ตัวแปรจากทฤษฎีม าเป็ นแนวคิดของพฤติกรรมการใช้เวลาว่างที่ประกอบด้วย 4
กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการเรียน กิจกรรมพักผ่อน กิจกรรมสุขภาพ และกิจกรรมปฏิสมั พันธ์ โดย
ทัง้ 4 กิจกรรมนีเ้ ป็ นพฤติกรรมการใช้เวลาว่างที่อิสระจากการทางานประจาตามความหมายการใช้
เวลาว่างนัน้ ว่าเป็ นประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมต่อเพื่อน ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และสังคม
การวัด พฤติ กรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ น ประโยชน์ในครัง้ นี ้ ผู้วิจัย พัฒ นาแบบวัด
พฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ที่สร้างข้อคาถามขึน้ ตามแนวคิดการใช้เวลาว่างของ
Godbey และ Parker (1975) ที่มีลักษณะเป็ นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ จาก “จริงที่สุด” ให้ 6
คะแนน ถึง “ไม่จริงเลย” ให้ 1 คะแนน ผูท้ ่ีตอบได้คะแนนสูงกว่าแสดงว่าเป็ นผูท้ ่ีมีพฤติกรรมการใช้
เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์มากกว่าผูท้ ่ีได้คะแนนต่ากว่า และใช้แบบประเมินที่เป็ นเชิงคุณภาพที่
ได้มาจากการสัมภาษณ์ การสังเกต และสมุดบันทึกประจาวัน ของนักศึกษา ที่วดั จากองค์ประกอบ
3 ด้าน ดังนี ้
1. ด้านปริมาณของพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ หมายถึง ปริมาณ
เวลาหรือความถี่ของการกระทากิจกรรมในชั้นเรียน นอกเวลาเรียน และกิจวัตรประจาวัน ที่เป็ น
ประโยชน์และที่ไม่เป็ นประโยชน์
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2. ด้านความเข้ม ข้นของพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ น ประโยชน์ หมายถึ ง
ปริม าณที่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างถูกต้องโดยไม่ ส่งผลเสียต่อตนเองและผู้อ่ืนจากการกระท า
กิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงเวลาว่างนัน้
3. ด้านคุณภาพของการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ หมายถึง คุณภาพของผลที่
เกิดขึน้ จากการทากิจกรรมการใช้เวลาว่างที่ครอบคลุมทัง้ ต่อตนเองในด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ เศรษฐกิจ และสังคมของตนเอง รวมถึงประโยชน์ท่เี กิดขึน้ กับผูร้ บั ประโยชน์ของการกระทา
กิจกรรมในยามว่างนั้น ว่าเป็ นประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมต่อเพื่อน ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน
และสังคม
1.5 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
สุธิภา อักษรนันทน์ (2550) ได้ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการเข้าร่วมการใช้เวลาว่างและ
ความพึงพอใจการใช้เวลาว่างของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่ีมีต่อการให้บริการการใช้เวลา
ว่างของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่า 1) รูปแบบกีฬา นิสิตส่วนมากจะเข้าร่วม
การเดินเร็วและวิ่งเหยาะ ๆ รูปแบบกิจกรรมศิลปะ หัตถกรรม ดนตรี ส่วนมากเข้าร่วมการร้องเพลง
รูปแบบการอ่านและงานอดิเรก ส่วนมากเข้าร่ วมการดูโทรทัศน์ วีดีโอ รูปแบบกิจกรรมนอกสถานที่
ส่วนมากเข้าร่วมการชมภาพยนตร์ 2) นิสิตมีความพึงพอใจต่อการให้บริการการใช้เวลาว่างของ
สานักการกีฬา สานักหอสมุด สานักบริการคอมพิวเตอร์ และสถานีวิทยุ มก. อยู่ในระดับมาก และ
3) เพศ ชัน้ ปี ระดับคะแนนเฉลี่ย มีผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการของสานักหอสมุด สานัก
การกีฬา สานักบริการคอมพิวเตอร์ และสถานีวิทยุ มก. อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .05 ที่
พักอาศัยและระดับคะแนนเฉลี่ย มีผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการของสานักหอสมุด สานัก
การกีฬา อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .05 แต่ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการของ
สานักบริการคอมพิวเตอร์และสถานีวิทยุ มก. คณะมีผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการของ
สานักการกีฬา อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แต่ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการ
ของสานักหอสมุด สานักบริการคอมพิวเตอร์ และสถานีวิทยุ มก. เงินค่าใช้จ่ายรายเดือนมีผลต่อ
ความพึงพอใจในการให้บริการของสานักบริการคอมพิวเตอร์ และสถานีวิทยุมก. อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 แต่ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการของสานักหอสมุดและสานักการ
กีฬา
อรุณี อูปแก้ว (2552) ศึกษาพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนั กศึกษาพยาบาลศาสตร์
บัณ ฑิ ตวิทยาลัยพยาบาล ผลการวิจัย พบว่า พฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์บัณ ฑิตโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็ นรายเดือน พบว่า ด้านสังคม
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ด้านวิชาการ ด้านบาเพ็ญ ประโยชน์ ด้านนันทนาการ อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านกี ฬาและ
ด้านหารายได้ พบว่า อยู่ในระดับน้อย
ศศิธร จานงรักษ์ (2558) ศึกษาผลของการเข้าร่วมโปรแกรมแรงจูงใจการใช้เวลาว่าง
ที่มีต่อวิถีชีวิตการใช้เวลาว่างที่ดีของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า ผูเ้ ข้าร่วมโปรแกรมมีวิถี
ชีวิตและคุณ ภาพชีวิตด้านความพึงพอใจการใช้เวลาว่างดีกว่ าก่อนทดลองอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติท่รี ะดับ .05
Mahoney และ Stattin (2000) ศึกษากิจกรรมการใช้เวลาว่างและพฤติกรรมที่เข้ากับ
ผูอ้ ่ืนไม่ได้ของวัยรุ่น ผลการวิจยั พบว่า การเข้าร่วมกิจกรรมการใช้เวลาว่างในระดับสูงนัน้ จะทาให้
บุคคลมีพฤติกรรมการเข้ากับผูอ้ ่ืนได้มากกว่า ที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05
Aslan (2009) ได้ทาการทดสอบการใช้เวลาว่างในครอบครัวและความพึงพอใจใน
ครอบครัวของชาวตุรกี ผลการศึกษาพบว่า การใช้เวลาว่างในครอบครัวมีความสอดคล้องกับความ
พึงพอใจของครอบครัวอย่างเห็นได้ชดั และการใช้เวลาว่างในครอบครัว รวมไปถึงการเห็นคุณค่า
ของครอบครัว ยังส่งผลไปถึงความพึงพอใจกับชีวิตครอบครัว ตลอดจนรู ปแบบทางสังคมในการ
พึ่งพาอาศัยกันภายในครอบครัว ที่เป็ นการสนับสนุนความสามัคคีในครอบครัว ความพึงพอใจใน
ความรูส้ ึกและความสนิทสนม ซึ่งเป็ นรากฐานที่สาคัญสาหรับระบบครอบครัว ที่จะปรับเปลี่ยนไป
ตามการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมที่พบในการศึกษา นั่นคือ ครอบครัวในสังคมเมืองของชาวตุรกี
จะมีส่วนร่วมกับกิจกรรมภายในครอบครัวน้อย นอกจากนี ้ ผลการศึกษายังพบว่า การใช้เวลาว่าง
ของครอบครัวมีความสัมพันธ์ในระดับสูงกับความพึงพอใจในครอบครัว และการใช้เวลาว่างใน
ครอบครัวมีบทบาทสาคัญกับความพึงพอใจในครอบครัวของชาวตุรกี
ส่วนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิก าร
จัด การศึก ษานอกระบบในประเทศไทย ได้ยึด หลัก การและความมุ่ง หมายโดยภาพรวม ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ควบคู่กบั หลักการศึกษานอกระบบ หลักความเสมอภาค การมี
ส่วนร่วมในความรับผิดชอบ กระบวนการเรียนรู ้ ความหลากหลาย ความยืดหยุ่น การบูรณาการ
และการกระจายอานาจ เพื่อ ให้การศึกษานอกระบบเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน โดยความ
เชื่อพืน้ ฐานที่สาคัญประการหนึ่งซึ่งเป็ นลักษณะที่โดดเด่น คือ ความเชื่อที่ว่ามนุษย์ทุกคนต้องการ
ความสุขเป็ นเป้าหมายสูงสุดของชีวิต การคิดตัดสินใจ การเลือกกระทาหรือไม่กระทาใด ๆ ล้วนใช้
เหตุผล และเน้นปรัชญาการคิดเป็ น ซึ่งเป็ นการใช้ขอ้ มูลประกอบการคิดอย่างรอบด้าน นามาสูก่ าร
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ตัดสินใจเลือกที่จะเชื่อ เลือกที่จะกระทา โดยสามารถอธิบายเหตุผลของตนเองได้ ซึ่งความคิดของ
แต่ละคนไม่ จ าเป็ นต้องเหมื อนกันเสมอไป การจัดการศึกษานอกระบบจึงเน้นที่การส่งเสริม ให้
ผูเ้ รียนคิดและตัดสินใจด้ว ยตนเอง และหัวใจสาคัญคือการยอมรับและเคารพในการตัดสินใจของ
ผูเ้ รียน ซึ่งเป็ นรากฐานของความเป็ นประชาธิปไตยในระดับพืน้ ฐาน (อัญชลี ธรรมะวิธีกุล , 2551)
พระราชบัญญัติสง่ เสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551
มาตรา 4 ที่ ไ ด้ใ ห้ค าจ ากั ด ความว่ า กิ จ กรรมการศึ ก ษาที่ มี ก ลุ่ ม เป้ า หมายผู้รับ บริ ก าร และ
วัต ถุป ระสงค์ข องการเรีย นรู ท้ ่ี ชัด เจน มี รูป แบบ หลัก สูต ร วิ ธี ก ารจัด และระยะเวลาเรีย น หรือ
ฝึ ก อบรมที่ยื ด หยุ่น และหลากหลาย ตามสภาพความต้องการและศักยภาพในการเรียนรู ข้ อง
กลุ่มเป้าหมายนัน้ และมีวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู ท้ ่ีมีมาตรฐาน เพื่อรับคุณวุฒิทาง
การศึกษา หรือเพื่อจัดระดับผลการเรียนรู ้ โดยกลุ่มเป้าหมายการศึกษานอกระบบส่วนมากเป็ น
เยาวชนและผูใ้ หญ่ ซึ่งเป็ นผูม้ ีวฒ
ุ ิ ภาวะ มีประสบการณ์ มีความรับผิดชอบในการประกอบอาชีพ
ดูแลครอบครัว และมีขอ้ จากัดมากมายในการเรียนรู ้ ซึ่งลักษณะดังกล่าวทาให้การจัดกระบวนการ
เรีย นรู ใ้ ห้ผู้เรีย นจึ ง ไม่ เหมื อ นการศึ ก ษาในระบบ เพราะมี อ ะไรที่ แ ตกต่ างกัน หลายอย่ า ง เช่ น
ความคิ ด อ่า น ประสบการณ์ ความพร้อ ม การจัด กิ จ กรรมการเรีย นการสอนจึ ง จ าเป็ น ต้อ งให้
สอดคล้องกับความต้องการและธรรมชาติของผูเ้ รียน ส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีส่วนร่วมในการนาความรู ้
และประสบการณ์ท่ีมีอยู่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู ซ้ ่งึ กันและกัน และส่งเสริมการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง และ
มีภารกิจสาคัญที่ม่งุ ให้ประชาชนได้รบั การศึกษาอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะการศึกษาพืน้ ฐานที่จาเป็ น
ต่อการดารงชีวิตตามมาตรฐานของสังคม ซึ่งเป็ นสิทธิท่ีคนทุกคนพึงได้รบั การศึกษาที่ต่อเนื่องจาก
การศึกษาพืน้ ฐาน เพื่อนาความรูไ้ ปพัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาชุมชนและสังคมใน
ที่สดุ (อัญชลี ธรรมะวิธีกลุ , 2553)
2.1 หน่วยงานทีจ่ ัดการศึกษานอกระบบให้กับนักศึกษานอกระบบ
หน่วยงานที่จดั การศึกษานอกระบบให้กบั นักศึกษานอกระบบ สามารถแบ่งได้เป็ น 2
ระดับ คื อ สถานศึกษาหรือศูนย์ กศน. อาเภอ และระดับ การเรีย นการสอนหรือห้องเรียน เป็ น
การศึกษาจากครูผสู้ อนในหน่วยงาน กศน.ตาบล/แขวง โดยหน่วยงานทัง้ 2 ระดับ มีหน้าที่ดงั นี ้
1. สถานศึก ษาหรือศูน ย์ กศน. อาเภอ/เขต มี ห น้าที่ ในการจัด การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) การส่งเสริมสนับสนุนและประสานภาคีเครือข่ายเพื่อการ
จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การจัดส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาแหล่งเรียนรู ้
และภูมิปัญญาท้องถิ่น การวิจยั และพัฒนาคุณภาพหลักสูตร สื่อกระบวนการเรียนรู ้ และมาตรฐาน
การศึกษานอกระบบ การดาเนินการเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรูแ้ ละประสบการณ์
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การก ากับ ดูแ ลตรวจสอบนิ เทศภายใน รายงานผลการด าเนิ น งานการศึ ก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย การพัฒ นาครู และบุคลากรทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย การระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย และการดาเนินการประกันคุณภาพภายในให้สอดคล้องกับระบบหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กาหนดและการปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามที่ได้รบั มอบหมาย (สุรพล นิติไกรพจน์, 2556, น. 12)
2. ระดับการเรียนการสอน เป็ นการศึกษาจากครูผสู้ อนในหน่วยงาน กศน. ตาบล/
แขวง ซึ่งเปรียบเสมือนห้องเรียน และเป็ นหน่วยจัดกิจกรรมการเรียนรู ก้ ารศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยที่ตงั้ อยู่ในระดับตาบล/แขวง หลักการทางานจะยึดชุมชนเป็ นฐานในการ
ทางานและการเรียนรู ้ โดยใช้ตน้ ทุนของชุมชน เช่น อาคาร สถานที่ แหล่งวิทยาการ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น วัฒ นธรรม ประเพณี มี การประสานเครือข่ายในชุม ชนร่วมจัดกิจ กรรมการเรียนรู ้ โดย
ส่งเสริม และสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนในชุมชน/สังคมเข้ามามีส่วนร่วมเป็ นภาคีเครือข่ายในการ
ดาเนินการจัดกิจกรรม กศน. ตาบล ทั้งในฐานะผูใ้ ห้บริการ ผูร้ บั บริการ มีส่วนร่วมเป็ นเจ้าของ ร่วม
คิ ด ร่วมท า ร่ว มแก้ปั ญ หา บู รณาการกระบวนการเรีย นรู ้ และจัด ประสบการณ์ ก ารเรีย นรู ใ้ ห้
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผูเ้ รียนและชุมชน มีคณะกรรมการ กศน. ตาบล ที่เป็ นคนในชุมชนให้การ
ส่งเสริมสนับสนุน ติดตามดูแล และร่วมประเมินผลการดาเนินงาน กศน. ตาบล (สานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, 2553, น. 1-6)
2.2 โครงสร้าง
เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็ นไปตามหลักการ จุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู ้ ที่
กาหนดไว้ให้ส ถานศึกษาและภาคีเครือข่ายมี แนวปฏิบัติในการจัดหลักสูตรสถานศึกษา จึ งได้
กาหนดโครงสร้างของหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
ไว้ดงั นี ้
1. ระดั บ การศึ ก ษา แบ่ ง ออกเป็ น 3 ระดั บ คื อ ระดั บ ประถมศึ ก ษา ระดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. สาระการเรียนรู ้ ประกอบด้วย 5 สาระ ดังนี ้
2.1 สาระทักษะการเรียนรู ้ เป็ นสาระเกี่ ยวกับการเรียนรู ด้ ้วยตนเอง การใช้
แหล่งเรียนรูก้ ารจัดการความรู ้ การคิดเป็ น และการวิจยั อย่างง่าย
2.2 สาระความรู ้พื ้ น ฐาน เป็ นสาระเกี่ ย วกั บ ภ าษ าและการสื่ อ สาร
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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2.3 สาระการประกอบอาชีพ เป็ นสาระเกี่ยวกับการมองเห็นช่องทาง และการ
ตัดสินใจประกอบอาชีพ ทักษะในอาชีพ การจัดการอาชีพอย่างมีคณ
ุ ธรรม และการพัฒนาอาชีพให้
มีความมั่นคง
2.4 สาระทักษะการดาเนินชีวิต เป็ นสาระเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการดาเนินชีวิต ศิลปะและสุนทรียภาพ
2.5 สาระการพั ฒ นาสัง คม เป็ น สาระเกี่ ย วกับ ภู มิ ศ าสตร์ ประวัติ ศ าสตร์
เศรษฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี หน้าที่พลเมือง และการพัฒนา
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม
3. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็ นกิจกรรมที่จดั ขึน้ เพื่อให้ผเู้ รียนพัฒนาตนเอง
ครอบครัว ชุมชน และสังคม
4. มาตรฐานการเรียนรู ้ โดยหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พืน้ ฐาน พุท ธศักราช 2551 กาหนดมาตรฐานการเรียนรู ต้ ามสาระการเรียนรู ท้ ั้ง 5 สาระ ที่เป็ น
ข้อกาหนดคุณภาพของผูเ้ รียน ดังนี ้
4.1 มาตรฐานการเรียนรูก้ ารศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เป็ น
มาตรฐานการเรียนรู ใ้ นแต่ละสาระการเรียนรู ้ เมื่อผูเ้ รียนเรียนจบหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
4.2 มาตรฐานการเรียนรู ร้ ะดับ เป็ นมาตรฐานการเรียนรู ใ้ นแต่ละสาระการ
เรียนรู ้ เมื่อผูเ้ รียนเรียนจบในแต่ละระดับ ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พืน้ ฐานพุทธศักราช 2551
5. เวลาเรียน ในแต่ละระดับใช้เวลาเรียน 4 ภาคเรียน ยกเว้นกรณีท่ีมีการเทียบ
โอนผลการเรียน ทัง้ นีผ้ เู้ รียนต้องลงทะเบียนเรียนในสถานศึกษาอย่างน้อย 1 ภาคเรียน
6. หน่วยกิต ใช้เวลาเรียน 40 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
7. หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
ประกอบด้วย
7.1 สาระการเรี ย นรู ้ 5 สาระ คื อ ทั ก ษะการเรี ย นรู ้ ความรู ้พื ้น ฐาน การ
ประกอบอาชีพ ทักษะการดาเนินชีวิต และการพัฒนาสังคม
7.2 จานวนหน่วยกิตในแต่ละระดับ ดังนี ้
1) ระดับประถมศึกษา ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต แบ่งเป็ นวิชาบังคับ 36
หน่วยกิต และวิชาเลือกไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต

32

269776977

SWU iThesis gs571120046 dissertation / recv: 15082563 14:21:56 / seq: 36

2) ระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนต้น ไม่ น้อยกว่ า 56 หน่ ว ยกิ ต แบ่ ง เป็ น วิ ช า
บังคับ 40 หน่วยกิต และวิชาเลือกไม่นอ้ ยกว่า 16 หน่วยกิต
3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 76 หน่วยกิต แบ่งเป็ นวิชา
บังคับ 44 หน่วยกิต และวิชาเลือกไม่นอ้ ยกว่า 32 หน่วยกิต
7.3 ผู้เรีย นต้อ งท ากิ จ กรรมพัฒ นาคุณ ภาพชี วิต ระดับ ละไม่ น้อ ยกว่า 100
ชั่วโมง
2.3 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และบริบทศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชนของนักศึกษานอกระบบในอาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
2.3.1 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอพุทธมณฑล สังกัด
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม สานักงาน
ส่งเสริม การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัย สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ ตัง้ อยู่หมู่ท่ี 5 ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จัดตัง้ เมื่อ
พ.ศ. 2536 มี ห น้าที่ ในการจัด การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอัธ ยาศัย การส่ ง เสริม
สนับสนุนและประสานภาคีเครือข่าย เพื่อการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
การจัดส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาแหล่งเรียนรูแ้ ละภูมิปัญญาท้องถิ่น การวิจัยและพัฒนาคุณภาพ
หลักสูตร สื่อกระบวนการเรียนรู ้ และมาตรฐานการศึกษานอกระบบ การดาเนินการเทียบโอนผล
การเรียนการเทียบโอนความรูแ้ ละประสบการณ์ การกากับดูแลตรวจสอบนิเทศภายใน รายงานผล
การดาเนิ น งานการศึก ษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธ ยาศัย การพัฒ นาครู และบุค ลากร
ทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดและ
พัฒนาการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย การดาเนินการประกันคุณภาพภายในให้
สอดคล้องกับระบบหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดและการปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามที่ได้รบั มอบหมาย
(สุรพล นิติไกรพจน์, 2556, น. 12)
ระดั บ การศึ ก ษา แบ่ ง ออกเป็ น 3 ระดั บ ดั ง นี ้คื อ ระดับ ประถมศึ ก ษา ระดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาระการเรียนรูป้ ระกอบด้วย 5 สาระ ได้แก่
1) สาระทักษะการเรียนรูเ้ กี่ยวกับการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง 2) สาระความรูพ้ ืน้ ฐาน เป็ นสาระเกี่ยวกับ
ภาษาและการสื่อสาร คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3) สาระการประกอบอาชีพการ
มองเห็ น ช่ อ งทาง และการตัด สิ น ใจประกอบอาชี พ ทัก ษะในอาชี พ การจัด การอาชี พ อย่ างมี
คุณธรรม และการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง 4) สาระทักษะการดาเนินชีวิต เป็ นสาระเกี่ยวกับ
ปรัช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งสุข ภาพอนามัย และความปลอดภัย ในการด าเนิ น ชี วิ ต ศิ ล ปะและ
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สุ น ทรี ย ภาพ และ 5) สาระการพั ฒ นาสั ง คม เป็ นสาระเกี่ ย วกั บ ภู มิ ศ าสตร์ ประวัติ ศ าสตร์
เศรษฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี หน้าที่พลเมือง และการพัฒนา
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม
สานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอพุทธมณฑล 3
ศูนย์การเรียนรู จ้ ตาบล ได้แก่ ศูนย์การเรีย นรู ต้ าบลคลองโยง ศูนย์การเรียนรูต้ าบลศาลายา และ
ศูนย์การเรียนรู ต้ าบลคลองมหาสวัสดิ์ มีนักศึกษาในปี การศึกษา 2562 จานวน 642 คน แบ่งเป็ น
ระดับประถมศึกษา 55 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 220 คน ระดับการศึกษาตอนปลาย 217 คน
และบ้านมุฑิตา 150 คน นักศึกษานอกระบบส่วนใหญ่มักเป็ นประชากรแฝง เนื่องจากปั จจุบนั เป็ น
พืน้ ที่ ช านเมื องที่ มี การขยายตัวอย่างรวดเร็ว มี ป ระชากรแฝงจากการย้ายถิ่ นจานวนมาก การ
เดิ น ทางสะดวกสบายมี ถ นนตั ด ผ่ า นไปยั ง สถานที่ ส าคั ญ ต่ า ง ๆ เช่ น มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิท ยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ สวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม สถาบันวิช าการทหารเรือชั้นสูง (โรงเรียน
เสนาธิการทหารเรือ) วิทยาลัยนาฏศิลปะ กองบังคับการฝึ กอบรมตารวจกลาง (โรงเรียนนายสิบ
ตารวจ) วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม) โรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมป์ โรงเรียน
สาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนพระตาหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอพุทธมณฑล พร้อมทัง้ หน่วยราชการ สถานบันเทิง
และห้างสรรพสิ นค้าขนาดใหญ่ ท าให้หลายพื ้น ที่ กลายเป็ น สังคมเมื องอย่างรวดเร็ว ส่ง ผลให้
ประชากรในพืน้ ที่นี ้ มีความเป็ นอยู่ท่ีแตกต่างในฐานะเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมความเป็ นอยู่ (ศูนย์
ข้อมูลประเทศไทย, 2562)
2.3.2 บริบทศูนย์การเรียนรู้ชุมชนของนักศึกษานอกระบบ
ศูน ย์ก ารเรีย นรู ต้ าบลในอ าเภอพุ ท ธมณฑล จัง หวัด นครปฐม เป็ น พื ้น ที่ ท่ี ท า
การเกษตรเป็ นหลัก โดยบรรพบุรุษได้บุกเบิกหักร้างถางพงในบริเวณ “ทุ่งนครชัยศรี” เพื่อเป็ นที่อยู่
อาศัยและที่ทามาหากิน และพัฒนาต่อยอดไปสู่แนวคิดการทาเกษตรแบบยั่งยืน ปลูกพืชอินทรีย์
จากอดีตจนถึงปั จจุบนั จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าเกษตรกรต้องประสบกับปั ญหาราคาผลิตผลตกต่า ทานา
ปลูกข้าวไม่คมุ้ กับต้นทุน และยังต้องเป็ นหนีเ้ ป็ นสิน เกษตรกรจานวนมากไม่สามารถรักษาพืน้ ที่ ที่
เป็ นมรดกตกทอดมาแต่รุ่นบรรพบุรุษได้ตอ้ งขายที่ให้นายทุน เพื่อนาเงินไปใช้หนีท้ ่ีเกิดจากการทา
การเกษตร หรือการมีวิถีชีวิตเป็ นชาวนา อีกทัง้ ที่น่าหดหู่ใจ คือ เมื่อขายที่ไปแล้ว ต้องขอเช่าที่ท่ีเคย
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เป็ นของตนเองทากินต่อไปจนกลายมาเป็ นกลุ่ม ที่ยากจนที่สุ ด (เอี่ยม ทองดี , 2546, น. 15-16)
ประชากรในอดีตมีการสัญจรไปมาด้วยเรือโยงในแม่นา้ ท่าจีนและตามคลองต่าง ๆ ซึ่งเป็ นพืน้ ที่ราบ
ลุ่มมีนา้ ใช้ตลอดทั้งปี ประชาชนมี อาชีพในการทาการเกษตรในตาบลนี ้ แบ่งออกเป็ น 7 หมู่บา้ น
จานวน 1,871 หลังคาเรือน มี ประชากร 6,942 คน ตั้งอยู่ ทิศเหนือของอาเภอ ห่างจากที่ว่าการ
อาเภอ 14 กิโลเมตรด้วยถนนสายศาลายาถึงบางภาษีมีรถประจาทางวิ่งทุกวันถึงวัดมะเกลือ (ศูนย์
ข้อมูลประเทศไทย, 2562) ศูนย์การเรียนรู ช้ ุมชนแห่งนี ้ จัดตั้งในปี 2551 เกิดจากการรวมตัวของ
คณะกรรมการหมู่บา้ น และใช้เป็ นอาคารเรียนร่วมกับ กศน. ตัง้ อยู่ภายในวัด ระดับการเรียนการ
สอน เป็ นการศึกษาจากครู ผูส้ อนในหน่วยงาน กศน. ตาบล ซึ่งเปรียบเสมือนห้องเรียน และเป็ น
หน่วยจัดกิจ กรรมการเรียนรู ก้ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัย ที่ตั้งอยู่ในระดับ
ตาบล หลักการทางานจะยึดชุมชนเป็ นฐานในการทางานและการเรียนรู ้ โดยใช้ตน้ ทุนของชุมชน
เช่ น อาคาร สถานที่ แหล่ง วิ ท ยาการ ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น วัฒ นธรรมประเพณี มี ก ารประสาน
เครือข่ายในชุมชนร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ โดยส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนในชุมชน/สังคม
เข้า มามี ส่ว นร่วมเป็ น ภาคี เครือ ข่ า ยในการด าเนิ น การจัด กิ จ กรรม กศน. ต าบ ล ทั้ง ในฐานะผู้
ให้บริการ ผูร้ บั บริการ มีสว่ นร่วมเป็ นเจ้าของ ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมแก้ปัญหา บูรณาการกระบวนการ
เรี ย นรู ้ และจั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู ้ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ วิ ถี ชี วิ ต ของผู้ เ รี ย นและชุ ม ชน มี
คณะกรรมการ กศน. ต าบล ที่เป็ น คนในชุม ชนให้การส่ง เสริม สนับ สนุน ติดตามดูแลและร่วม
ประเมินผลการดาเนินงาน กศน. ตาบล (สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย, 2553, น. 1-6) ศูนย์การเรียนรูต้ าบลแห่งนี ้ ที่เป็ นพืน้ ที่วิจยั ครัง้ นี ้ มีนกั ศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ที่ตอ้ งเรียนสาระการเรียนรู ้ 5 สาระ คือ ทักษะการเรียนรู ้ ความรูพ้ ืน้ ฐาน การ
ประกอบอาชีพ ทักษะการดาเนินชีวิต และการพัฒนาสังคม มีจานวนหน่วยกิตระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ไม่นอ้ ยกว่า 56 หน่วยกิต แบ่งเป็ นวิชาบังคับ 40 หน่วยกิต และวิชาเลือกไม่นอ้ ยกว่า 16
หน่วยกิต ผูเ้ รียนต้องทากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับละไม่นอ้ ยกว่า 100 ชั่วโมง จึงจะสาเร็จ
การศึกษา มีนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 33 คน มีนางสาวปนัดดา คงชื่น เป็ นครู
ศูนย์การเรียนชุมชน สาหรับนักศึกษานอกระบบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต้องเรียนสาระการ
เรียนรู ้ 5 สาระ คือ ทักษะการเรียนรู ้ ความรูพ้ ืน้ ฐาน การประกอบอาชีพ ทักษะการดาเนิ นชีวิต และ
การพัฒนาสังคม ไม่นอ้ ยกว่า 76 หน่วยกิต แบ่งเป็ นวิชาบังคับ 44 หน่วยกิต และวิชาเลือกไม่นอ้ ย
กว่า 32 หน่วยกิตผูเ้ รียนต้องทากิจกรรมพัฒ นาคุณภาพชีวิตไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง มีนักศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 25 คน มีนายสมพงษ์ รุ ยปลิง เป็ นครู ศูนย์การเรียนชุมชน
นักศึกษาส่วนใหญ่เป็ นประชากรแฝงที่เข้ามาทางานหรือติดตามบิดามารดามาทางานและมาเรียน
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ส่วนที่ 3 แนวคิดทฤษฎีทใี่ ช้ในการศึกษาสาเหตุและส่งเสริมพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้
เป็ นประโยชน์
ในการศึ กษาครั้ง นี ้ เป็ น การศึก ษาเรื่องการส่งเสริม พฤติ กรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ น
ประโยชน์ โดยการใช้โปรแกรมที่ผูว้ ิจัยได้ออกแบบขึน้ ไปพัฒ นาพฤติกรรมดังกล่าว ได้แก่ ทฤษฎี
ทางปัญญาสังคม และแนวคิดทฤษฎีท่เี กี่ยวข้องกับการใช้เวลาว่าง โดยมีรายละเอียดดังนี ้
3.1 ทฤษฎีทางปั ญญาสังคม (Social cognitive theory)
การอธิบายหรือการปรับพฤติกรรมของมนุษย์นนั้ ต้องอาศัยปัจจัยหลายส่วน มิอาจถูก
อธิบายได้ดว้ ยปั จจัยใดปั จจัยหนึ่ง สอดคล้องกับทฤษฎีทางปั ญญาสังคมของ Bandura (1986) ที่
เชื่อว่า การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกิดขึน้ ภายในโดยไม่จาเป็ นต้องแสดงออกมาให้เห็น แต่ถ้า
แสดงออกมาให้เห็นเป็ นพฤติกรรมภายนอกก็ยืนยันว่าเกิดการเรียนรู ้ (ประทีป จินงี่, 2540, น.95)
จึงถูกนามาเป็ นกรอบแนวคิดในการศึกษาปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ น
ประโยชน์ โดยจุด เน้น ที่ ส าคัญ ของทฤษฎี นี ้คื อ การอธิ บ ายในเชิ ง ความสัม พัน ธ์แบบมี ทิ ศทาง
ระหว่างปั จจัยต่าง ๆ กับพฤติกรรม โดยมีฐานความเชื่อว่า พฤติกรรม (B = Behavior) ของบุคคล
นั้ น ไม่ ไ ด้ เ กิ ด ขึ ้น หรื อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปสู่ อี ก พฤติ ก รรมหนึ่ ง เนื่ อ งจากปั จจั ย ทางด้ า น
สภาพแวดล้อม (E = Environment) แต่เพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากการมีเงื่อนไขด้านปัจจัยภายใน
ตัวบุค คล (P = Person) ร่วมด้วย นั่น คือ ปั จ จัยทั้ง สามร่วมกาหนดซึ่ง กัน และกัน (Reciprocal
determinism) ซึ่งปั จจัยทัง้ 3 ต่างก็มีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน ไม่สามารถแบ่งแยกออกจากกัน
ได้ และปั จจัยทัง้ 3 นีไ้ ม่ได้เกิดขึน้ พร้อมกัน หากแต่ตอ้ งอาศัยระยะเวลาในการที่ปัจจัยใดในช่วงนัน้
มีผลต่อการกาหนดปั จจัยอื่น ๆ การกาหนดซึ่งกันและกันของปั จจัยภายในบุคคลกับปั จจัยด้าน
พฤติกรรมแสดงให้เห็นถึงความคิดความรูส้ ึก การกระทา ความคาดหวัง ความเชื่อ การรับรูต้ นเอง
เป้าหมาย และความตัง้ ใจ นั่นคือ สิ่งที่บุคคลคิด เชื่อ คาดหวัง และรูส้ ึก จะเป็ นตัวกาหนดว่าบุคคล
สามารถแสดงพฤติกรรมเช่นใด และมีทิศทางเป็ นอย่างไร ในขณะเดียวกัน การแสดงพฤติกรรมของ
บุคคลก็เป็ นส่วนหนึ่งในการกาหนดการคิด และการตอบสนองของบุคคลเช่ นกัน ลักษณะของ
ร่างกาย ระบบการรับรู ้ และระบบประสาท มีผลต่อการแสดงพฤติกรรม การแสดงศักยภาพของ
บุคคลเช่นเดียวกัน การศึกษาเหตุทงั้ ทางด้านจิตใจและสภาพแวดล้อมไปพร้อมกันจะช่วยให้เข้าใจ
ในพฤติกรรมของมนุษย์ได้มากว่าการศึกษาเพียงสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง ดังภาพประกอบ 1
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ปั จจัยสภาพแวดล้อมและพฤติกรรมของบุคคล
1. ระหว่าง P
B เป็ นปฏิสัม พันธ์ระหว่างตัวบุคคลกับพฤติกรรม ได้แก่
ความคิด การคาดหวัง เป้าหมาย ความเชื่อ ความรู ส้ ึก การรับรู ต้ นเอง ความตัง้ ใจกับพฤติกรรม
ตนเอง และยังเป็ นการกาหนดลักษณะและทิศทางพฤติกรรม ขณะเดียวกัน การกระทาของบุคคลก็
เป็ นส่วนหนึ่งของการกาหนดลักษณะการคิดและการตอบสนองทางอารมณ์ โดยลักษณะทางกาย
ระบบการับรู ้ ย่อมส่งผลต่อพฤติกรรมและศักยภาพของบุคคล
2. ระหว่าง E
P เป็ นปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมและตัวบุคคล โดย
ความคาดหวัง ความเชื่อ อารมณ์ และความสามารถทางปั ญญาของแต่ละบุคคลจะพัฒนาและ
เปลี่ยนแปลงไปด้วยอิทธิพลทางสังคม สิ่งแวดล้อมจะเป็ นตัวกระตุน้ ความคิด ความรู ส้ ึก การรับรู ้
ตนเอง และลักษณะอื่น ๆ ของบุคคล โดยผ่านตัวแบบ หรือการสนับสนุนทางสังคม และบุคคลก็จะ
มีการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม ทัง้ นี ้ การตอบสนองนัน้ ยังขึน้ อยู่กับบทบาทและอัตลักษณ์ต่าง ๆ
ทางสังคม ที่กล่าวได้ว่า สถานภาพทางสังคมอันเป็ นอัตลักษณ์ท่ีเป็ นผลมาจากสภาพแวดล้อมทาง
สังคมนั่นเอง
3. ระหว่าง B
E เป็ นปฏิสมั พันธ์ระหว่างพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อม โดย
พฤติกรรมจะเปลี่ ยนเงื่อนไขสภาพแวดล้อม และสภาพแวดล้อมก็จ ะเปลี่ยนพฤติกรรมไปด้วย
สภาพแวดล้อมจะไม่มีผลใด ๆ จนกว่าพฤติกรรมบางอย่างจะเกิดขึน้ เช่น ครูท่ีสอนดีก็มีอิทธิพลต่อ
การเรียนในรายวิชานัน้ ๆ หรือพ่อแม่ช่ืนชมในความสามารถของลูก ลูกก็แสดงความสามารถนั้น
บ่อยขึน้ เนื่องจากพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลซึ่งกันและกัน บุคคลก็จะเป็ นผูก้ ่อให้เกิด
ผลิตผลของสภาพแวดล้อมด้วย ทาให้สามารถปรับเปลี่ยนมุมมองของกระบวนการสนับสนุนทาง
สังคมด้วยเช่นกัน (สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต, 2553)
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พฤติกรรมจะเกิดขึน้ เมื่อปั จจัยภายในบุคคล พฤติกรรม และสภาพแวดล้อมเกิด
ปฏิสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน กล่าวคือ ปั จจัยภายในบุคคลสามารถกาหนดพฤติกรรม พฤติกรรมก็
สามารถกาหนดลักษณะปัจจัยภายในบุคคล สภาพแวดล้อมสามารถกาหนดลักษณะปั จจัยภายใน
บุคคล ปั จจัยภายในบุคคลก็สามารถกาหนดสภาพแวดล้อมได้เช่นกัน และพฤติกรรมก็ส่งผลต่อ
สภาพแวดล้อม ดังนั้น ปั จ จัยภายในบุคคล ได้แก่ ความเชื่ อ การรับรู ค้ วามสามารถของตนเอง
แรงจูงใจ สามารถทาการกากับหรือควบคุมพฤติกรรมควบคู่กับสภาพแวดล้อม ด้วยการเห็นตัว
แบบและการสนับสนุนทางสังคมได้ ทฤษฎี การเรียนรู ท้ างปั ญ ญาสังคมจึ งเป็ นกรอบแนวคิ ดที่
อธิบายว่า การเกิดพฤติกรรมของบุคคลต้องประกอบด้วยลักษณะปั จจัยภายในบุคคลและปั จจัย
สภาพแวดล้อม ดังนั้น พฤติกรรมของบุคคลนอกจากจะปรับเปลี่ยนจากอิทธิพลสภาพแวดล้อม
แล้ว ยัง เกิ ด จากลัก ษณะปั จ จัย ภายในบุ ค คล คื อ ปั ญ ญา ซึ่ ง หากกระบวนการทางปั ญ ญา
เปลี่ยนแปลง ก็จะส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคคลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ในการวิจยั ครัง้
นี ้ ผูว้ ิจัยเลือกศึกษาปั จจัยทางสังคม คือ การเรียนรู โ้ ดยการสังเกต (Observation learning) การ
สนับสนุนทางสังคม (Social support) และปั จจัยทางจิต คือ การรับรู ค้ วามสามารถของตนเอง
(Self-efficacy)
และแรงจูงใจ (Motivation) มาใช้ในการเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของ
นักศึกษานอกระบบ โดยจากทฤษฎีทางปัญญาสังคมดังกล่าวได้เน้นแนวคิด 3 ประการ ได้แก่
1. แนวคิดการเรียนรู โ้ ดยการสังเกต (Observation learning) หมายถึง การ
ได้ยินและได้เห็นการกระทาต่าง ๆ ผ่านสื่อ โดยเชื่อว่าการเรียนรูส้ ่วนใหญ่เกิดโดยการสังเกตจากตัว
แบบ ที่สามารถถ่ายทอดได้ทงั้ แนวคิดและการแสดงออก โดยผ่านประสบการณ์ของผูอ้ ่นื
2. แนวคิดการรับรู ค้ วามสามารถของตนเอง (Self-efficacy) หมายถึง การ
ตัดสินใจในตัวบุคคลที่จะกระทาหรือไม่กระทาพฤติกรรมของตนเองให้ไปสูจ่ ุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้
3. แนวคิดการกากับตนเอง (Self-regulation) หมายถึง สิ่งที่บุคคลสามารถ
กระทาบางสิ่งเพื่อควบคุมความคิด ความรูส้ ึก การกระทาของตนเอง เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ตนเองให้ดีขนึ ้
จากทฤษฎีการเรียนรูท้ างปั ญญาสังคม แสดงให้เห็นว่า การเรียนรูข้ องบุคคลเกิดจาก
การที่แต่ละบุคคลมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมและปั จจัยภายในบุคคล ที่เป็ นสาเหตุให้แต่ละ
บุคคลสามารถพัฒ นาการใช้เวลาว่างของตนเองได้ ด้วยกระบวนการเรียนรู ท้ างปั ญญาสังคม 3
ประการ คื อ 1) การเรี ย นรู โ้ ดยการสัง เกตจากตัว แบบ 2) การก ากั บ ตนเอง และ 3) การรับ รู ้
ความสามารถของตนเอง ที่เกี่ยวกับการตัดสินใจในการกระทาสิ่งต่าง ๆ ให้บรรลุตามเป้าหมาย
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ดังนั้น ปั จจัยสาคัญ ที่ทาให้บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือการพัฒ นาความสามารถ
ย่อมเกิดจากการเรียนรู จ้ ากตัวแบบ การมี แรงจูงใจ การรับรู ค้ วามสามารถของตนเอง และการ
สนับสนุนทางสังคม ซึ่งเป็ นสิ่งสาคัญต่อการส่งเสริมพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนักศึกษานอก
ระบบ
จากการประมวลเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว สรุปได้ว่า ทฤษฎีการเรียนรู ้
ทางปั ญ ญาสังคม จะนามาใช้ในการวิเคราะห์สาเหตุและเงื่อนไขของงานวิจัยในวงรอบที่ 1 ว่ามี
คุณลักษณะทางจิตด้านใด และมีสภาวะแวดล้อมทางสังคมใด ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้เวลาว่าง
และใช้ในการออกแบบการพัฒนาการรับรูค้ วามสามารถของตนเองและการปรับพฤติกรรมการใช้
เวลาว่างในวงรอบที่ 2
3.2 แนวคิดบุคลิกภาพของกลุ่ม
ทฤษฎีบุคลิกภาพของกลุ่ม เป็ นทฤษฎีของ Cattel ซึ่งอาศัยหลักการจากทฤษฎีการ
เสริม แรง คื อ กฎแห่ งผล (Law of effect) เพื่ ออธิ บ ายพฤติก รรมของกลุ่ม แนวคิด ในทฤษฎี นี ้มี
ลักษณะของกลุ่ม ประกอบด้วย 1) กลุม่ แต่ละกลุ่มจะประกอบด้วยสมาชิกซึ่งมีพฤติกรรมเฉพาะตัว
(Population traits) ได้แก่ สติปัญญา ทัศนคติ บุคลิกภาพ และ 2) กลุ่มแต่ละกลุ่มจะมีบุคลิกภาพ
เฉพาะกลุ่ม (Syntality traits หรือ Personality traits) หรือมีความสามารถที่กลุ่มได้รบั จากสมาชิก
มาแล้ว ซึ่ ง จะท าให้แ ต่ ล ะกลุ่ ม มี ลัก ษณะที่ แ ตกต่ า งกั น ออกไป บุ ค ลิ ก ภาพของกลุ่ ม ได้แ ก่
ความสามารถกลุ่มที่มีอยู่ การกระทาของสมาชิกร่วมกัน การตัดสินใจ รวมทัง้ พฤติกรรมหรือการ
แสดงออกของสมาชิก
พลังหรือการเปลี่ ยนแปลงบุคลิกภาพของกลุ่ม (Dynamics of syntality) หมายถึง
การแสดงกิจกรรมหรือความร่วมมือของสมาชิกในกลุ่ม เพื่อจุดมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง การ
กระทาของสมาชิกจะมีลกั ษณะ 2 ประการ คือ 1) ลักษณะที่ทาให้กลุ่มรวมกันได้ (Maintenance
synergy) หมายถึง ลักษณะของความร่วมมือในการกระทากิจกรรมของสมาชิกแต่ละกลุ่ม เพื่อให้
ความสัมพันธ์ของสมาชิกเป็ นไปอย่างราบรื่น ที่ก่อให้เกิดความสามัคคีและความร่วมแรงร่วมใจกัน
และ 2) ลักษณะที่ทาให้กลุ่มประสบผลส าเร็จ (Effective synergy) หมายถึง กิจกรรมที่สมาชิ ก
กระทาเพื่อให้กลุม่ บรรลุจดุ มุ่งหมายที่ตงั้ ไว้
3.3 แนวคิดการรับรู้ความสามารถของตนเอง
การรับรู ค้ วามสามารถของตนเองจะช่วยให้บุคคลไม่ รูส้ ึกหวาดหวั่นต่อเหตุการณ์
ต่าง ๆ ทาให้เกิดความมานะอดทนไม่ทอ้ ถอยเมื่อพบกับปั ญหา ถ้าบุคคลมีการรับรูค้ วามสามารถ
ของตนเองสูง ก็จะมีความพยายามในการทาสิ่งต่าง ๆ ให้สาเร็จมากขึน้ และยังเป็ นการเสริมแรงใน
การพัฒนาการรับรูค้ วามสามารถของตนเองเพิ่มมากขึน้ เมื่อต้องพบกับปรากฏการณ์เดิม ๆ
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ความหมายของการรับรู้ความสามารถของตนเอง
การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง (Self-efficacy) หมายถึง การที่บุคคลมีความ
เชื่ อ มั่ น ในความสามารถของตนเอง ที่ จ ะแสดงพฤติ ก รรมอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง เพื่ อ จัด การกับ
สถานการณ์ท่ีคาดหวังไว้ได้ โดย Bandura (1986) ได้พัฒ นาการรับรู ค้ วามสามารถของตนเอง
จากทฤษฎี ก ารเรีย นรู ท้ างปั ญ ญาสัง คม และได้ก ล่าวว่ า การตัด สิ น ใจของบุ ค คลที่ จ ะกระท า
พฤติกรรมในสภาพการณ์ต่าง ๆ ขึน้ อยู่กบั ปั จจัย 2 ชนิด คือ การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง และ
ความคาดหวังในผลลัพธ์ โดยการรับรูค้ วามสามารถของตนเองจะเป็ นตัวตัดสินความสามารถของ
การกระทาที่จะให้บรรลุผลระดับหนึ่ง ส่วนความคาดหวังเป็ นการตัดสินว่าการกระทานัน้ ก่อให้เกิด
ผลอย่างไร ดังภาพประกอบ 2
บุคคล

การรูค้ วามสามารถในตนเอง

ผลที่เกิดขึน้

พฤติกรรม

การคาดหวังในผลลัพธ์

ภาพประกอบ 2 ความแตกต่างระหว่างการรับรูค้ วามสามารถของตนเองและความคาดหวังใน
ผลลัพธ์
ที่มา: สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต. (2553). ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม.
การรับรูค้ วามสามารถของตนเองจะสูงหรือไม่นนั้ ขึน้ อยู่กบั ระดับความยากของ
พฤติกรรมที่กระทา แบนดูราเชื่อว่า การรับรู ค้ วามสามารถของตนเองนั้นมีผลต่อการกระทาของ
บุคคล ถ้าบุคคล 2 คนมีความสามารถไม่ต่างกัน แต่อาจแสดงออกในคุณภาพที่แตกต่างกันได้ ซึ่ง
พบว่าคนสองคนนัน้ มีการรับรูค้ วามสามารถของตนเองแตกต่างกัน ในบุคคลเพียงคนเดียวก็เช่นกัน
ความสามารถของคนเรานั้นไม่ ตายตัว หากแต่ยืดหยุ่นตามสถานการณ์ ดังนั้น สิ่งที่จะกาหนด
ประสิทธิภาพของการแสดงออกจึงขึน้ อยู่กบั การรับรูค้ วามสามารถของตนเองในสภาพการณ์นนั้ ๆ
นั่น คื อ หากบุ ค คลรับ รู ว้ ่ า ตนเองนั้น มี ค วามสามารถในการพั ฒ นาการใช้เวลาว่ า งได้อ ย่ า งมี
ประสิทธิ ภ าพ บุคคลนั้นจะมี ความอดทน อุตสาหะ ไม่ท้อถอย และประสบความส าเร็จในที่สุด
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(Evans, 1989 อ้างถึงใน ประทีป จินงี่, 2540, น. 110) การที่บุคคลรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
ต่อการกระทาพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งสูง ก็จะมีแนวโน้มที่จะกระทาพฤติกรรมนั้นสูงตามไป
ด้วย ในทางกลับกัน หากบุคคลรับรูค้ วามสามารถของตนเองที่จะกระทาพฤติกรรมนัน้ ต่า ก็จะมี
แนวโน้ม ที่ จ ะกระท าพฤติ ก รรมนั้น ต่ าหรือ อาจไม่ ท าพฤติ ก รรมนั้น เลย โดยบุ ค คลจะสามารถ
พัฒ นาการรับ รู ค้ วามสามารถของตนเองได้จ ากแหล่ ง ที่ ม า 4 แหล่ ง (Evans, 1989 อ้า งถึ ง ใน
สมโภชน์ เอี่ ย มสุ ภ าษิ ต, 2553) ได้ แ ก่ 1) ประสบการณ์ ท่ี ป ระสบความส าเร็ จ (Mastery
experiences) เป็ น วิธี ก ารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากที่ สุด ในการพัฒ นาการรับ รู ค้ วามสามารถของ
ตนเอง เนื่องจากเป็ นประสบการณ์ตรง ความส าเร็จที่บุคคลได้รบั นั้นจะทาให้บุคคลเชื่อว่าเขา
สามารถกระทาพฤติกรรมนัน้ ๆ ได้ ดังนัน้ จึงจาเป็ นต้องฝึ กให้บุคคลมีทักษะเพียงพอที่จะประสบ
ความสาเร็จได้ พร้อมกับการทาให้รูว้ ่าตนเองมีความสามารถที่จะกระทาพฤติกรรมนัน้ อันจะทาให้
บุคคลนัน้ ได้ใช้ทกั ษะที่ได้รบั การฝึ กได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สดุ 2) การใช้ตวั แบบ (Modeling)
การได้สัง เกตตัว แบบแสดงพฤติ ก รรมที่ ซับ ซ้อ นและได้รับ ผลเป็ น ที่ น่ า พอใจ ท าให้ผู้สัง เกตมี
ความรูส้ กึ ว่าตนเองก็สามารถที่จะประสบความสาเร็จได้เช่นกัน ถ้าหากเขามีความพยายามและไม่
ย่อท้อ 3) การใช้คาพูดชักจูง (Verbal persuasion) เป็ นการบอกกล่าวว่าบุคคลนัน้ มีความสามารถ
ที่จะประสบความสาเร็จได้ ซึ่งวิธีการนีค้ ่อนข้างใช้ง่ายและใช้กนั ทั่วไป แต่การใช้คาพูดชักจูงนัน้ ไม่
ได้ผลมากเท่าใดนัก ในการที่จะทาให้บุคคลพัฒนาการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง การใช้วิธีการ
นีใ้ ห้ได้ผลนัน้ ควรใช้ร่วมกับการทาให้บุคคลมีประสบการณ์ของความสาเร็จโดยตรง วิธีนีจ้ ะใช้สร้าง
ความสามารถให้กบั บุคคลอย่างค่อยเป็ นค่อยไป เพื่อให้เกิดความสาเร็จเป็ นไปตามขัน้ ตอน โดยใช้
ค าพู ด ชัก จู ง ร่ว มด้ว ย และ 4) การกระตุ้น ทางอารมณ์ (Emotional arousal) มี ผ ลต่ อ การรับ รู ้
ความสามารถของตนเอง โดยบุคคลที่ถกู กระตุน้ ทางอารมณ์ในเชิงลบ จะทาให้เกิดความวิตกกังวล
ความเครียดและความกลัว นาไปสู่การรับรูค้ วามสามารถของตนเองต่า และหากอารมณ์ดงั กล่าว
เกิดมากขึน้ จะทาให้บคุ คลแสดงออกได้ไม่ดี นาไปสูป่ ระสบการณ์ของความล้มเหลว ทาให้การรับรู ้
ความสามารถของตนเองต่าลงไปอีก หากบุคคลสามารถลดหรือระงับการถูกกระตุน้ ทางอารมณ์ใน
เชิ ง ลบได้ จะท าให้ก ารรับ รู ้ค วามสามารถของตนเองดี ขึ น้ และท าให้ก ารแสดงออกในด้า น
ความสามารถของตนเองดีขนึ ้ ตามไปด้วย

41

การกระทาที่ประสบความสาเร็จ
การใช้ตวั แบบ

269776977

การใช้คาพูดชักจูง

การเลือก
การรับรูค้ วามสามารถ
ของตนเอง

การกระตุน้ ทางอารมณ์

ความพยายาม

การคิด/อารมณ์

SWU iThesis gs571120046 dissertation / recv: 15082563 14:21:56 / seq: 36

ภาพประกอบ 3 ทฤษฎีการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
ที่มา: วิลาสลักษณ์ ชังวัลลี. (2542). ผลของรางวัลภายนอกและการรับรู ค้ วามสามารถ
ของตนที่มีต่อแรงจูงใจภายในของนักเรียน.
จากภาพประกอบ 3 จะเห็นได้ว่า การรับรูค้ วามสามารถของตนเองสามารถเกิด
ได้จากหลายปั จจัย ทัง้ จากประสบการณ์ส่วนตัวและจากบุคคลอื่น และความสาเร็จในการกระทา
ของตนเองจะมีอิทธิพลต่อการรับรูค้ วามสามารถของตนเองมากที่สุด โดยการรับรู ค้ วามสามารถ
ของตนเองส่งผลต่อบุคคลในด้านต่าง ๆ (Bandura, 1986) ดังนี ้
1. ผลต่อการเลือกกระทาในชี วิตประจาวัน ที่บุคคลต้องตัดสินใจเลือกอยู่
ตลอดเวลาในการกระทาพฤติกรรมต่าง ๆ และต้องตัดสินใจเลือกกิจกรรมในการกระทาสิ่งต่าง ๆ
การที่บุคคลตัดสินใจว่าจะแสดงพฤติกรรมใดในสถานการณ์ต่าง ๆ นั้น ย่อมเป็ นผลมาจากการ
ตัดสินใจจากการรับรูค้ วามสามารถของตนเองเป็ นหลัก
2. ผลต่ อ การใช้ค วามพยายามและความอดทนในการท างาน การรับ รู ้
ความสามารถของตนเองเป็ นตัวกาหนดว่าต้องใช้ความพยายามและความอดทนเท่าใดในการ
เผชิญปั ญหา หรือประสบการณ์ท่ีไม่พึงพอใจ โดยบุคคลที่มีการรับรูค้ วามสามารถของตนเองสูงจะ
มี ความพยายามในการทางานให้ส าเร็จ และมี แนวโน้ม จะทาให้ส าเร็จ มากกว่าคนที่มี การรับ รู ้
ความสามารถของตนเองต่า
3. ผลต่อความคิดและปฏิกิรยิ าทางอารมณ์ การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
จะมีอิทธิพลต่อแนวคิดและปฏิกิริยาทางอารมณ์ของบุคคลในขณะที่แสดงพฤติกรรมต่าง ๆ และ
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ส่งผลต่อการคาดคะเนเกี่ยวกับการจัดการสภาพแวดล้อมที่แต่ละบุคคลได้รบั รู ้ บุคคลที่มีการรับรู ้
ความสามารถของตนเองสูง มักจะพยายามและใส่ใจในการกระทาสิ่งต่าง ๆ เมื่อพบปั ญหาก็จะ
กระตุน้ ตนเองให้ใช้ความพยายามมากยิ่งขึน้
4. เป็ น ผู้ก ากับ ผลที่ เกิ ด ขึ น้ จากการกระท าพฤติ ก รรมมากกว่า ที่ จ ะเป็ น ผู้
ทานายพฤติกรรม กล่าวคือ บุคคลที่มีการรับรูค้ วามสามารถของตนเองสูง จะมีความพยายามที่จะ
แสดงพฤติกรรมและยอมรับผลที่เกิดขึน้ จากการกระทาของตนเอง ที่เลือกกระทาในลักษณะที่
ท้ า ทายและใช้ค วามพยายามอย่ า งมากที่ จ ะให้บ รรลุ เป้ า หมาย ดั ง นั้ น บุ ค คลที่ มี ก ารรับ รู ้
ความสามารถของตนเองสูง จะมี แนวโน้ม ในการกระท าสิ่ ง ต่าง ๆ สูง ตามไปด้วย และในทาง
กลับกัน บุคคลที่มีการรับรูค้ วามสามารถของตนเองต่าจะมีแนวโน้มในการกระทาสิ่งต่าง ๆ ต่าหรือ
อาจไม่ทาเลย
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับการรับรู้ความสามารถของตนเองกับการใช้เวลาว่างให้
เป็ นประโยชน์
จากการศึ ก ษางานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การรับ รู ้ค วามสามารถของตนเองกับ
พฤติกรรมการใช้เวลาให้เป็ นประโยชน์ ยังไม่พ บงานวิจัยที่ศึกษาในประเด็นนีโ้ ดยตรง จึง ศึกษา
งานวิจัยที่ใกล้เคียงกันในแง่พฤติกรรมตัง้ ใจเรียน ดังงานวิจัยของ วัชระ ประทาน (2556) ที่ศึกษา
ปั จจัยเชิงสาเหตุและการวิเคราะห์อิทธิพลส่งผ่านการรับรูค้ วามสามารถของตนเองทางวิชาการต่อ
พฤติกรรมการตั้งใจเรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 โรงเรียนในเครือสาธิต มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ผลการวิจัยพบว่า การรับรู ค้ วามสามารถของตนเองทางวิชาการมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการตัง้ ใจเรียนของนักเรียน ด้วยขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.25 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .001 และพบว่า ตัวแปรที่นามาศึกษาในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปร
การรับรู ค้ วามสามารถของตนเองทางวิชาการได้รอ้ ยละ 39 และสามารถอธิบายความแปรปรวน
ของตัวแปรพฤติกรรมตัง้ ใจเรียนได้รอ้ ยละ 40
จากความหมายของการรับรูค้ วามสามารถของตนเองดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า
การรับ รู ค้ วามสามารถของตนเองในการใช้เวลาว่างให้เป็ น ประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบ
หมายถึง ความเชื่อ ความมั่นใจของนักศึกษาที่มีต่อตนเองว่าจะเลือกกระทากิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิต
ที่ ต้อ งใช้ค วามพยายาม อดทน ต่ อ ความคิ ด และปฏิ กิ ริย าทางอารมณ์ ข องตนเอง ที่ ส่ง ผลต่ อ
พฤติ ก รรมการใช้เวลาว่ าง ทั้ง ประโยชน์ท่ี เกิ ด ต่ อ ตนเองและต่ อ สัง คม โดยสามารถวัด ได้จ าก
แบบสอบถามที่ ใช้เป็ น เครื่องมื อ ในการวิจัย ที่ ผู้วิจัย สร้างขึน้ ภายหลังการวิจัยในระยะที่ 1 ใน
การศึกษาครัง้ นี ้

43

269776977

SWU iThesis gs571120046 dissertation / recv: 15082563 14:21:56 / seq: 36

3.4 แนวคิดแรงจูงใจในการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
ความหมายของแรงจูงใจในการใช้เวลาว่าง
แรงจูงใจ (Motivation) เป็ นปั จจัยที่มี ความสาคัญ ต่อการกระตุน้ ผลักดัน และ
ดึงดูดให้บุคคลประสบความสาเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เป็ นผลมาจากการได้รบั การ
ตอบสนองต่อความต้องการภายในบุคคล ประกอบไปด้วย แรงขับ (Drive) อิทธิพ ลที่อยู่ภ ายใต้
จิ ต ส านึ ก (Conscious) และจิ ต ไร้ส านึ ก (Unconscious) เป็ น สาเหตุ ใ ห้บุ ค คลต้อ งการบรรลุ
จุดมุ่งหมายที่ต้องการ ซึ่งแรงจูงใจมี อิทธิ พ ลต่อรู ปแบบพฤติกรรมของมนุษ ย์ ความหมายของ
แรงจูงใจตามที่ รัตติกรณ์ จงวิศาล (2550) กล่าวว่า แรงจูงใจ คือ กระบวนการที่กระตุน้ ให้บุคคล
แสดงพฤติ ก รรมเพื่ อ ให้บ รรลุเป้า หมาย สอดคล้อ งกับ ณั ฐ ฐ์ สิ ริ แฉล้ม วงศ์ (2552) ที่ ก ล่ าวว่ า
แรงจูงใจเป็ นแรงผลักดัน แรงกระตุน้ ที่เกิดจากความต้องการที่จะได้รบั การตอบสนองต่อสิ่งกระตุน้
ก่อให้เกิดแรงขับที่แสดงพฤติกรรมขึน้
จากความหมายแรงจูงใจดังกล่าวสามารถสรุ ปได้ว่า แรงจูงใจ หมายถึง สิ่ง ที่
กระตุน้ ความต้องการ เป็ นแรงผลักดัน และเป็ นแรงปรารถนาที่จะพยายามดิน้ รนเพื่อทาสิ่งใดสิ่ง
หนึง่
ประเภทของแรงจูงใจนัน้ มีนกั วิชาการ (ถิระพัฒน์ โยธาการ, 2549; แสงเดือน ทวี
สิ น , 2545) ได้กล่าวว่า แรงจูงใจมี 2 ประเภท คือ 1) แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic motivation)
หมายถึง แรงจูงใจที่เกิดขึน้ ภายนอกตัวบุคคลซึ่งมี ผลกระตุน้ ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมอย่างใด
อย่างหนึ่งตามความต้องการหรือตามจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ ได้แก่ เป้าหมายต่าง ๆ เช่น รางวัล
คาชมเชย หรือกาลังใจ เป็ นต้น 2) แรงจูงใจภายใน (Intrinsic motivation) หมายถึง สภาวะของ
บุคคลที่ มี ความต้องการที่จ ะทาหรือเรียนรู บ้ างอย่างด้วยจิ ตใจของตนเองที่รกั การแสวงหา ซึ่ง
แรงจูงใจประเภทนีเ้ กิดจากความสนใจ เจตคติ และความต้องการ นอกจากนี ้ แรงจูงใจยังส่งผลต่อ
ความพึงพอใจ และความรู ส้ กึ อันเป็ นผลไปสูผ่ ลสัมฤทธิ์และเป้าหมายได้ (ศศิธร จานงรักษ์, 2558)
ดังนั้น บุคคลจะมองเห็น คุณ ค่าของกิจ กรรมที่ ทา จึ งท าด้วยความเต็ม ใจ และตระหนักว่าการ
บรรลุผลสาเร็จในกิจกรรมนัน้ เป็ นรางวัลอยู่ในตัวอยู่แล้ว
สาหรับแรงจูงใจในการใช้เวลาว่าง (Leisure motivation) เป็ นแรงจูงใจที่แสดงถึง
ความต้องการและแรงขับในการแสวงหากิจกรรมการใช้เวลาว่าง และเป็ นศูนย์กลางของจิตวิทยา
การใช้เวลาว่าง ศศิธร จานงค์รกั ษ์ (2558) ได้ให้ความหมายของแรงจูงใจในการใช้เวลาว่างไว้ว่า
แรงจูงใจในการใช้เวลาว่าง หมายถึง สิ่งที่บนั ดาลใจให้บุคคลเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อันก่อให้เกิด
ความพึงพอใจตามความปรารถนาของแต่ละบุคคล ซึ่งในการศึกษาครัง้ นีไ้ ด้ศกึ ษาพฤติกรรมการใช้
เวลาว่ างให้เป็ น ประโยชน์ข องนัก ศึก ษาสัง กัด ส านัก งานส่ ง เสริม การศึ ก ษานอกระบบ ดัง นั้น
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แรงจูงใจในการใช้เวลาว่างของนักศึกษาจึงเป็ นตัวแปรหนึ่งที่สาคัญ ที่จะทาให้ทราบว่าแรงจูงใจใน
การใช้เวลาว่างของนักศึกษานอกระบบ ที่มีต่อการใช้เวลาว่างตามความปรารถนาของนักศึกษา
นอกระบบแต่ ล ะคน ซึ่ ง แรงจู ง ใจในการใช้เวลาว่ า งนั้ น จะเกิ ด ได้ จ ากทั้ ง ภายใน (Intrinsic
motivation) กล่าวคือ เกิดจากกิจกรรมที่น่าสนใจ สนุกสนาน และการกระทาที่เกิดขึน้ จากตัวเอง
โดย Vallerarnd และ Losier (1999) ได้แบ่งแรงจูงใจในการใช้เวลาว่างออกเป็ น 3 รูปแบบ คือ 1)
แรงจูงใจภายในที่น าไปสู่ความรู ้ (Toward knowledge) เป็ นการเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องจากเกิด
ความเพลิ ด เพลิ น ในการเรี ย นรู ้สิ่ ง ใหม่ ๆ 2) แรงจู ง ใจภายในที่ น าไปสู่ สั ม ฤทธิ์ ผ ล (Toward
accomplishment) เป็ นการเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องจากเกิดความเพลิดเพลินที่จะพยายามไปให้ถึง
เป้าประสงค์ของตน และ 3) แรงจูงใจภายในที่นาไปสู่การกระตุน้ ให้เกิดประสบการณ์ (Toward
experiencing stimulation) เป็ นการเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องจากเกิดการรับรูท้ ่ีแน่นอนเกี่ยวกับความ
เพลิดเพลิน และเกิดจากภายนอก (Extrinsic motivation) เป็ นกิจกรรมที่ได้รบั รางวัลจากเหตุผล
ภายนอก ที่เป็ นประสบการณ์ท่ีเกิดขึน้ นอกเหนือจากเหตุจูงใจ นอกจากนี ้ Ryan และ Deci (2000)
ได้แบ่งแรงจูงใจภายนอกออกเป็ น 4 รู ปแบบ ดังนี ้ 1) แรงจูงใจเอกลักษณ์ (Identified) หมายถึง
กิจกรรมที่ไม่ได้เกิดจากรางวัลหรือสิ่งที่น่าสนใจจริง ๆ แต่เกิดจากความเชื่อที่ว่ามีความสาคัญและ
คุม้ ค่า 2) แรงจูงใจภายใน (Introjected) หมายถึง กิจกรรมที่เกิดจากแรงกดดันภายใน เป็ นการ
กระทาที่ถูกควบคุม ความรู ส้ ึกว่าควรจะทามากกว่าตอบสนองต่อความต้องการที่เกิดขึน้ เอง 3)
แรงจูงใจจากการควบคุมภายนอก (External regulation) เป็ นพฤติกรรมที่ถูกควบคุมโดยปั จจัย
ภายนอกไปสู่เอกัตบุคคล เช่น สัญญาว่าจะให้รางวัลเมื่อทาสาเร็จ และ 4) สภาวะไม่มีแรงจูงใจ
(Amotivation) คือ สถานการณ์ท่ีไม่ได้เกิดจากแรงจูงใจภายนอกและแรงจูงใจภายใน เป็ นสภาวะที่
บุคคลขาดความสนใจที่จ ะเข้าร่วม เนื่องจากขาดทั้งการรับรู ใ้ นประสิทธิ ภ าพ หรือขาดการรู ใ้ น
ผลลัพธ์ท่ีพึงปรารถนา และ Herzberg, Mausner, และ Snyderman (1959) ยังได้เสนอว่า ปั จจัย
ที่ ส่ง ผลต่ อ แรงจูง ใจในการใช้เวลาว่า งให้เป็ น ประโยชน์มี 2 ปั จ จัย ได้แ ก่ 1) ปั จ จัย ตัวกระตุ้น
(Motivation factors) เป็ นปั จจัยที่ส่งผลโดยตรงกับแรงจูงใจ ได้แก่ การกระทาสิ่งต่าง ๆ ได้ประสบ
ผลส าเร็จ การได้รบั การยอมรับ นับ ถื อ และการได้รบั ความรับ ผิ ดชอบในหน้าที่ และ 2) ปั จ จัย
บารุงรักษา (Hygiene factors) เป็ นปั จจัยภายนอกที่มีผลต่อแรงจูงใจ ได้แก่ กฎ ระเบียบ และการ
บริหารจัดการ
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สรุ ปได้ว่าแรงจูงใจในการใช้เวลาว่าง หมายถึง สิ่งที่กระตุน้ ให้นักศึกษาเลือกทา
ตามความต้องการของตนด้วยความมุ่งมั่น ตัง้ ใจ ต่อกิจกรรมต่าง ๆ ของตนเอง ต่อการใช้เวลาว่าง
และแรงจูงใจในการใช้เวลาว่างทาให้เกิดการพัฒนาความสามารถในการใช้เวลาว่าง เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่ตนเองตัง้ ความหวังไว้ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับแรงจูงใจกับพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการใช้เวลาว่างกับพฤติกรรม
การใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ยังไม่พบงานวิจัยที่ศึกษาในประเด็นดังกล่าวโดยตรง แต่มีงานที่
เกี่ยวข้อง ดังเช่น งานวิจยั ของ Watson (1997) ได้ศึกษาผลกระทบของทัศนคติและแรงจูงใจของ
การใช้เวลาว่า งที่มี ต่อการเข้าร่วมกิจ กรรมนันทนาการด้านการออกกาลังกายของนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัย ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้เวลาว่างวันละ 2-3 ชั่วโมง ในการดูโทรทัศน์
หรือทากิจ กรรมนันทนาการที่ไม่ มี การเคลื่อนไหว เพราะขาดทัศนคติและแรงจูงใจ และไม่ เห็น
ความส าคัญ ต่อกิจ กรรมนั นทนาการด้านการออกกาลัง Iso-Ahola และ Allen (1982 อ้างถึงใน
ศศิธร จานงค์รกั ษ์, 2558) ได้ทาการวัดระดับการพัฒ นาการวัดแรงจูงใจในการใช้เวลาว่าง และ
ความต้องการใช้เวลาว่างก่อนและหลังการทางานของกลุ่มคนเล่นบาสเกตบอลในวิทยาลัย พบว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการใช้เวลาว่างกับการเห็นคุณค่าในตัวเองเป็ นไปในทิศทางบวก
งานวิจัยของ Fehmi, Gulle, Kürşad, Ihsan, และ Erdi (2014) ทาการศึกษาแรงจูงใจในการใช้
เวลาว่างและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของประเทศตุรกี
ผลการวิ จั ย พบว่ า นั ก เรี ย นมี แ รงจู ง ใจภายในในการใช้เวลาว่ า งที่ น าไปสู่ ค วามรู ้ (Toward
knowledge) มากที่สดุ โดยนักเรียนเพศหญิงจะมีแรงจูงใจด้านนีม้ ากกว่าเพศชาย สาหรับแรงจูงใจ
ภายนอกนัน้ พบว่า นักศึกษามีแรงจูงใจด้านเอกลักษณ์มากที่สดุ งานวิจัยของ ศศิธร จานงค์รกั ษ์
(2558) ได้ทาการศึกษาผลการเข้าร่วมโปรแกรมแรงจูงใจในการใช้เวลาว่างที่มีต่อวิถีชีวิตการใช้
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เวลาว่างที่ดีของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยทาการศึกษากับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปี ท่ี 5 ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังจากการเข้าร่วมโปรแกรม กลุ่มทดลองมีวิถีชีวิตการใช้เวลาว่าง
ดีกว่าก่อนทดลอง และดีกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และงานวิจัยของ
มนัส นิลสวัสดิ์ (2547) ทาการศึกษาและเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมนิสิตของนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยทาการศึกษา 4 ด้าน คือ ด้านการติดต่อสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น ด้าน
การช่ ว ยเหลื อ สัง คม ด้า นการเรีย นเพื่ อ รู ้แ ละการพัฒ นาตนเอง และด้านการประกอบอาชี พ
ผลการวิจัยพบว่า นิ สิ ต ทั้ง เพศหญิ ง และเพศชาย และนิ สิต ที่ ศึก ษาอยู่ในชั้น ปี ท่ี แตกต่างกัน มี
แรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่แตกต่างกัน ส่วนนิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่แตกต่างกันมี
แรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมแตกต่างกัน
Watson (1997) ทาการศึกษาผลกระทบของทัศนคติและแรงจูง ใจของการใช้
เวลาว่างที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการในด้านการออกกาลังกายของนักศึกษาในวิทยาลัย
ผลการวิ จัย พบว่ า นัก ศึก ษาส่ว นใหญ่ ใช้เวลาว่า งวัน ละ 2-3 ชั่ว โมง ในการดูโทรทัศ น์ห รือ ท า
กิจ กรรมที่ ไม่ มี ก ารเคลื่ อ นไหว กล่าวคื อ นักศึก ษามี เวลาว่าง แต่ไม่ ใช้เวลาว่างในการเข้าร่ว ม
กิจกรรมนันทนาการในด้านการออกกาลังกาย ขาดทัศนคติท่ีดี และขาดแรงจูงใจ ตลอดจนไม่เห็น
ความส าคัญ ของกิ จ กรรมนัน ทนาการในด้า นการออกก าลัง กายเพื่ อ นัน ทนาการ นอกจากนี ้
งานวิจยั ของ Schuitema, Peetsma, และ Van der Veen (2011) ได้ทาการศึกษาแรงจูงใจการใช้
เวลาว่างในอนาคตกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักเรียนในประเทศเนเธอร์แลนด์ อายุระหว่าง 12-13 ปี
จ านวน 1,200 คน จากการศึก ษาให้บุค คลเป็ น ศูน ย์ก ลาง โดยสรีระร่างกายมี 2 ระดับ ซึ่งผล
การศึกษาพบความสัม พัน ธ์ในทางลบ และเมื่ อพิ จ ารณาในระยะยาวเพื่ อ เปรียบเทีย บกับ การ
พัฒนาแรงจูงใจและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ที่แบ่งระดับคะแนนออกเป็ น 3 ระดับ (ต่าสุด ปาน
กลาง และสูงสุด) โดยทาการศึกษา 4 ช่วง ในตลอดระยะเวลา 1 ปี ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า
ความแตกต่างแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม ดังนี ้ 1) กลุ่มต่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ เล็กน้อย 2) กลุ่ม
ปานกลางเพิ่มขึน้ เพียงเล็กน้อย และ 3) กลุ่มสูงสุดมีการเปลี่ยนแปลงการใช้เวลาว่างเพิ่มขึน้ ใน
ระยะยาว
สรุ ปได้ว่า แรงจูงใจในการใช้เวลาว่าง เป็ นปั จจัยหนึ่งที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้
เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงนาตัวแปรแรงจูงใจในการใช้เวลาว่างมาใช้ในการวัด
แรงจูงใจในการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ที่กระทาในลักษณะของการตรวจสอบการจัดกระทา
(Manipulation check) โดยได้ทาการตรวจสอบแรงจูงใจในการใช้เวลาว่างจากแบบวัดแรงจูงใจใน
การใช้เวลาว่าง ว่าในการส่งเสริมพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์นั้น นักศึกษานอก
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ระบบได้รับ แรงจู ง ใจในการใช้เวลาว่ า งในพฤติ ก รรมการใช้เวลาว่ า งให้เป็ นประโยชน์ต าม
กระบวนการที่ผวู้ ิจยั สร้างขึน้ หรือไม่
3.5 แนวคิดการสนับสนุนทางสังคม
การสนับสนุนทางสังคม เป็ นพฤติกรรมที่มีลกั ษณะการแลกเปลี่ยนสนับสนุนซึ่งกัน
และกัน ในการมีปฏิสมั พันธ์แต่ละครัง้ บุคคลเป็ นได้ทงั้ ผูร้ บั และผูใ้ ห้การสนับสนุนทางสังคม โดย
การสนับสนุนทางสังคมที่บุคคลได้รบั นัน้ มาจากอดีตหรือประสบการณ์ ล้วนมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ของบุ ค คลทั้ ง ในปั จ จุ บั น และอนาคต (Bhanthumnavin, 2000; Pierce, Sarason, Sarason,
Joseph, & Henderson, 1996)
ความหมายของการสนับสนุนทางสังคม
การสนับสนุนทางสังคม เป็ นพฤติกรรมที่มีลกั ษณะการแลกเปลี่ยนสนับสนุนซึ่ง
กันและกัน ในการมีปฏิสัมพันธ์แต่ละครัง้ บุคคลเป็ นได้ทั้งผูร้ บั และผูใ้ ห้การสนับสนุนทางสังคม
โดยการสนับ สนุน ทางสังคมที่บุคคลได้รบั นั้น มาจากอดีต หรือประสบการณ์ ล้วนมี อิท ธิพ ลต่ อ
พฤติ ก รรมของบุ ค คลทั้ ง ในปั จจุ บั น และอนาคต (Pierce, Sarason, Sarason, Joseph, &
Henderson, 1996) และ Bhanthumnavin (2000) ได้รวบรวมและสรุ ปนิยามปฏิบัติการของการ
สนับสนุนทางสังคมว่าหมายถึง ปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลสองคนในสถานการณ์หนึ่ง ๆ โดยผูท้ ่ีให้
การสนับสนุนทางสังคมมักจะให้การสนับสนุนใน 3 ด้าน คือ 1) การสนับสนุนทางด้านอารมณ์
(Emotional support) เช่ น การปลอบโยน การให้ค วามเป็ น ห่ วงเป็ น ใย ความรัก ความอบอุ่น
ความเห็นอกเห็นใจ หรือการยอมรับ เป็ นต้น 2) การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร (Informational
support) เช่น การให้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องกับการทางาน ข้อมูลย้อนกลับ การให้รางวัล -ลงโทษ การ
กล่าวติชม เป็ นต้น และ 3) การสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งทรัพ ยากร งบประมาณ และ
แรงงาน (Material support) เช่น อุปกรณ์การเรียน เงินในการจัดทาโครงงานต่าง ๆ และการให้
ความช่วยเหลือในการติดต่อประสานงาน เป็ นต้น ซึ่งในการวิจัยครัง้ นี ้ ได้ศึกษาพฤติกรรมการใช้
เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ของนักศึกษาสังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบโรงเรียนและ
การศึกษาตามอัธ ยาศัย โดยบุค คลที่จ ะเข้ามามี ป ฏิสัม พัน ธ์และให้ค วามช่ วยเหลือเพื่ อ ให้เกิ ด
พฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ได้แก่ ครอบครัวและศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
สรุ ปได้ว่า การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การที่นัก ศึกษานอกระบบรับรู ว้ ่า
ได้รบั ความช่วยเหลือจากครอบครัวและศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อ
ช่วยให้มีการจัดการเวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ได้ ใน 3 ด้าน คือ 1) ด้านอารมณ์ เป็ นการแสดงความ
รักความเอาใจใส่ ให้กาลังใจ ให้ความรู ส้ ึกไว้วางใจ และกระตุน้ ตักเตือน 2) ด้านข้อมูลข่าวสาร
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เป็ นการให้ความรู ้ ข่าวสาร ข้อเท็จจริง แนะนา หรือให้ขอ้ มูลย้อนกลับเรื่องต่าง ๆ และ 3) ด้านวัตถุ
สิ่งของ เป็ นการจัดหาและช่วยเหลือโดยตรงในด้านวัตถุ สิ่งของ และบริการในเรื่องต่าง ๆ
งานวิจัยเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคมกับการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมการใช้
เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ไม่ พ บงานวิจัยที่เกี่ ยวกับพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
โดยตรง จึงใช้งานวิจัยที่ใกล้เคียงกันในแง่พ ฤติกรรมการใช้เวลาว่างแทน อาทิเช่น งานวิจัยของ
นารีรตั น์ โพธิ์สุวรรณ์ (2553) ที่ได้ศึกษาปั จจัยเชิง เหตุท่ีมี ผลต่อพฤติกรรมการติดเกมของวัยรุ่น
จานวน 120 คน พบว่า การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน ร่วมกับปั จจัยอื่น ๆ สามารถทานาย
พฤติกรรมการติดเกมได้รอ้ ยละ 35.50 นอกจากนี ้ สุขจิตร ตั้งเจริญ (2554) ศึกษาปั จจัยทางจิต
สังคมและความสามารถในการบริหารเวลาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมรับผิดชอบของนักศึกษาระดับ
ปริญ ญาตรีภาคสมทบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จานวน 260 คน พบว่า การ
สนับสนุนทางสังคม ร่วมกับปั จจัยอื่น ๆ สามารถทานายพฤติกรรมรับผิดชอบได้รอ้ ยละ 61 ส่วน
งานวิจัยของ วัชชิรทาน เข็มทอง (2555) ที่ทาการศึกษาปั จจัยทางจิตและสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้อง
กับ พฤติ ก รรมเสี ย สละของนัก เรีย นระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนปลาย อ าเภอพุท ธมณฑล จัง หวัด
นครปฐม จานวน 341 คน พบว่า การสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน ร่วมกับปัจจัยอื่น ๆ สามารถ
ทานายพฤติกรรมเสียสละได้รอ้ ยละ 37.10 และ รวิ วิสาขศาสตร์ (2560) ทาการศึกษาปั จจัยทาง
จิ ต สังคมที่ เกี่ ย วข้องกับ พฤติ กรรมความรับ ผิ ด ชอบต่ อ สังคมในโรงเรีย นของนัก เรีย นระดับ ชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 540 คน พบว่า การสนับสนุนทางสังคม
จากโรงเรียน ร่วมกับปั จจัยอื่น ๆ สามารถทานายพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในโรงเรียนได้
ร้อ ยละ 38.70 นอกจากนี ้ Raymore (1994 อ้ า งถึ ง ใน ธั น ยนั น ท์ ท องบุ ญ ตา , 2551) ได้
ทาการศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบของพฤติกรรมการใช้เวลาว่างในช่วงเป็ น
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาสูช่ ่วงวัยรุน่ ในมหาวิทยาลัยจนถึงช่วงวัยผูใ้ หญ่ตอนต้น โดยทาการศึกษา
รู ป แบบการใช้เวลาว่าง ได้แก่ ระดับของการมี ส่วนร่วมในกิจ กรรม กิจ กรรมที่มี การเคลื่อนไหว
ร่างกาย กิจกรรมบันเทิง กิจกรรมที่บา้ น และกิจกรรมการใช้เวลาว่างที่เสี่ยงอันตราย ผลการวิจัย
พบว่า ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ ยนแปลงและการคงอยู่ของรู ปแบบพฤติกรรมการใช้เวลาว่าง
ตามช่วงวัยดังกล่าว ได้แก่ เพื่อนสนิท และผูป้ กครอง โดยนักเรียนเมื่ออยู่ในช่วงระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายจะเข้าร่วมกิจกรรมการใช้เวลาว่างในเกณฑ์ต่า และจะมีการเปลี่ยนแปลงการเข้าร่วม
กิจกรรมการใช้เวลาว่างสูงขึน้ เมื่อเข้าเรียนในระดับวิทยาลัย และจะเปลี่ยนแปลงอีกครัง้ เมื่อเข้าสู่
วัยผูใ้ หญ่ตอนต้น กล่าวคือ จะเข้าร่วมกิจกรรมการใช้เวลาว่างน้อยลง
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สรุปได้ว่า การสนับสนุนทางสังคมเป็ นปั จจัยหนึ่งที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้เวลา
ว่างให้เป็ นประโยชน์ ดังนัน้ ผูว้ ิจยั จึงนาตัวแปรการสนับสนุนทางสังคมประสานเข้าไปในกิจกรรม
การส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ซึ่งกระทาในลักษณะของการตรวจสอบการจัดกระทา
(Manipulation check) โดยเมื่อทาการตรวจสอบการเห็นแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมพฤติกรรม
การใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์นนั้ นักศึกษานอกระบบได้รบั การสนับสนุนทางสังคมในการจัดการ
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในพฤติกรรมการใช้เวลาว่างตามกระบวนการที่ผวู้ ิจยั สร้างขึน้
3.6 แนวคิดกระบวนการกลุ่ม (Group Process)
กระบวนการกลุ่ม เป็ นวิธีการที่สาคัญที่ทาให้เกิดการเรียนรูแ้ บบมีส่วนร่วม เนื่องจาก
กระบวนการกลุ่ม จะท าให้นัก ศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ และแบ่ ง ปั น ประสบการณ์ พร้อมทั้ง
สะท้อนความคิด และการอภิปราย จนได้ความคิดรวบยอดสู่การมีส่วนร่วม และบรรลุเป้าหมายได้
สูงสุด
ความหมายกิจกรรมกลุ่ม
กิจกรรมกลุ่ม มีคาใช้เรียกชื่อหลายคาในความหมายเดียวกัน เช่น กระบวนการ
กลุ่ม กลุ่มสัมพันธ์ พลวัตรกลุ่ม พลังกลุ่ม หรือกลศาสตร์กลุ่ม ในภาษาอังกฤษมีคาที่ใช้ได้หลายคา
เช่ น Group dynamics, Group process, Group psychology เป็ นต้น (ไพโรจน์ ปานอยู่ , 2536
อ้างถึงใน คนึงนิจ พุ่มพวง, 2546) กิจกรรมกลุม่ เป็ นวิทยาการแขนงหนึ่ง ซึ่งพยายามศึกษาเกี่ยวกับ
กลุ่มคน เพื่อให้ได้ซ่ึงความรู ท้ ่ีจะนาไปใช้ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือพฤติกรรม
ของบุคคล อันจะเป็ นประโยชน์ในด้านการเสริมสร้างความสัมพันธ์และการปรับปรุงการทางานของ
กลุ่มคนให้มีประสิ ทธิภาพยิ่งขึน้ (ทิศนา แขมมณี , 2522) และคะนึงนิจ พุ่ม พวง (2546) ได้สรุ ป
ความหมายของกิจกรรมกลุ่มไว้ว่า กิจกรรมกลุ่ม หมายถึง การรวมตัวกันของกลุ่มคน เพื่อดาเนิน
กิจกรรมของกลุ่มให้สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มที่ตงั้ ไว้ โดยใช้ศักยภาพของสมาชิกใน
กลุม่ สร้างสรรค์อย่างเต็มความสามารถ
จากความหมายของกิ จ กรรมกลุ่ม ดัง กล่ า วข้า งต้น สรุ ป ได้ว่ า กิ จ กรรมกลุ่ ม
หมายถึง การจัดกระบวนการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาให้กบั สมาชิกในกลุ่ม
เพื่ อให้เกิดการเรียนรู ด้ ้วยตนเอง โดยสมาชิ กในกลุ่ม ได้มี ส่วนร่วมในการคิด การวิเคราะห์ การ
แก้ปัญ หา และการลงมือทาต่อสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งอย่างมี จุดมุ่งหมายแน่นอน อัน
ก่อให้เกิดการพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ
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ทฤษฎีเกี่ยวกับกิจกรรมกลุ่ม
ทิศนา แขมมณี (2522) ได้นาเสนอทฤษฎีสนาม (Field theory) ของเคิรท์ เลวิน
(Kurt Lewin) โดยมีหลักการปฏิบตั ิสาคัญที่สามารถสรุปได้ ดังนี ้
1. พฤติกรรมจะเป็ นผลมาจากพลังความสัมพันธ์ของสมาชิกในกลุม่
2. โครงสร้างของกลุม่ เกิดจากการรวมกลุม่ ของบุคคลที่มีลกั ษณะแตกต่างกัน
3. การรวมกลุ่มแต่ละครัง้ จะต้องมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุม่ โดยเป็ น
ปฏิสมั พันธ์ในรูปแบบของการกระทา (Act) ความรูส้ กึ (Feel) และความคิด (Think)
4. องค์ป ระกอบด้า นการกระท า ความรู ส้ ึ ก และความคิ ด จะก่ อ ให้เกิ ด
โครงสร้างของกลุม่ แต่ละครัง้ ที่มีลกั ษณะแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของสมาชิกในกลุม่
5. สมาชิกในกลุ่มมีการปรับตัวเข้าหากัน และพยายามช่วยกันทางาน ซึ่งการ
ที่บุคคลพยายามปรับปรุงบุคลิกภาพของตนที่มีความแตกต่างกันนี ้ จะก่อให้เกิดความเป็ นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน และก่อให้เกิดพลังหรือแรงผลักดันของกลุม่ ที่ทาให้การทางานเป็ นไปได้ดว้ ยดี
3.7 แนวคิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning)
การเรียนรู แ้ บบมี ส่วนร่วม เป็ นการเรียนรู ท้ ่ี เน้นให้นัก ศึกษาเป็ น ศูน ย์กลางในการ
เรียนรู ้ (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข , 2543; สุพิชชา วงค์จนั ทร์, 2557) โดยองค์ประกอบ
ของการเรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วม ประกอบไปด้วย 4 ประการ ได้แก่
1. ประสบการณ์ (Experiential) เป็ นขัน้ ตอนที่ผวู้ ิจยั พยายามกระตุน้ ให้นกั ศึกษา
นาประสบการณ์ของตนที่มีอยู่ออกมาใช้ในการเรียน และการแบ่งปั นในประสบการณ์ของตนเอง
และเพื่อน ที่อาจจะเหมือนหรือแตกต่างกัน เพื่อการเรียนรู ้
2. การสะท้อนความคิดและการอภิปราย (Reflect and discussion) เป็ นขัน้ ตอน
ที่ผูว้ ิจัยได้ให้นักศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู ส้ ึกร่วมกันกับเพื่อนสมาชิก โดย
ผูว้ ิจยั เป็ นผูก้ าหนดประเด็นการวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรูค้ วามคิดและ
ความรู ส้ ึกของผู้อ่ืนที่ แตกต่างจากความคิดของนักศึกษาเอง ช่ วยให้เกิดความรู ท้ ่ี เปิ ดกว้างขึน้
พร้อมทัง้ เป็ นผลสะท้อนในความคิดเห็นที่มีความหลากหลาย อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ
ผูอ้ ่นื
3. การสร้างความเข้าใจและการเกิดความคิด รวบยอด (Understanding and
conceptualization) เป็ นขัน้ ตอนการสร้างความเข้าใจและนาไปสู่ การเกิดความคิดรวบยอด โดย
ผูว้ ิจยั ควรเป็ นฝ่ ายริเริ่มและให้นกั ศึกษาช่วยต่อยอดความคิดในเรื่องต่าง ๆ ให้เกิดความสมบูรณ์ใน
ความคิดรวบยอดเหล่านัน้

51

269776977

SWU iThesis gs571120046 dissertation / recv: 15082563 14:21:56 / seq: 36

4. การทดลองหรือ การประยุก ต์แ นวคิ ด (Experimentation/Application) เป็ น
ขัน้ ตอนที่นักศึกษานาเอากระบวนการเรียนรู ท้ ่ีได้รบั ไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่าง ๆ จนเป็ น
แนวทางของนักศึกษาเอง
3.8 แนวคิดการเรียนรู้โดยการสังเกตด้วยตัวแบบ (Observation learning)
Bandura เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงความคิดหรือการเรียนรูข้ องบุคคล โดยมากมักเกิด
จากการสัง เกตตัวแบบ แล้วเลี ย นแบบพฤติ ก รรมของตัว แบบ โดยเฉพาะตัวแบบที่ ได้รับ การ
เสริมแรงเป็ นรางวัล โดยไม่จาเป็ นต้องทาตามตัวแบบในทันที แต่อาจเก็บจาไว้คิดหรือทาตามใน
ภายหลัง ซึ่งการเรียนรูน้ ีจ้ ะแฝงอยู่ในความคิดก่อนแสดงออกมาให้เห็นอย่างเด่นชัด โดยตัวแปร
สาคัญ ที่มีผลต่อการเรียนรู ้ คือ ความสนิทสนมคุน้ เคยเป็ นหลัก ผูเ้ ลียนแบบจะให้ความสนใจต่อ
ผลตอบแทนที่ตัวแบบได้รบั น้อยหรือมาก และอีกตัวแปรหนึ่งคือ ผลตอบแทนที่ตัวแบบได้รบั เมื่อ
แสดงพฤติกรรมนั้น ๆ ไปแล้ว ว่าตัวแบบได้รบั ผลตอบแทนอย่างไร ก่อนที่ผูเ้ ลียนแบบจะตัดสินใจ
เลือกเลียนแบบ (สุมิตตรา เจิมพันธ์, 2545, น. 24-25)
ตัวแบบแบ่ ง ได้ 2 ประเภท คื อ 1) ตัวแบบบุค คลจริง (Live model) คื อ ตัวแบบที่
บุคคลได้มีโอกาสสังเกตและปฏิสัมพันธ์โดยตรง และ 2) ตัวแบบสัญลักษณ์ (Symbolic model)
เป็ นตัวแบบที่เสนอผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ การ์ตูน หรือหนังสือ เพราะตัวแบบสามารถ
ถ่ายทอดได้ทงั้ ความรู ้ ความคิด และการแสดงออกต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ผ่านประสบการณ์ของ
ผูอ้ ่ืนด้วยโสตทัศนะของตนเอง ในการเรียนรูผ้ ่านตัวแบบนัน้ สามารถถ่ ายทอดทัง้ ความรู ้ ความคิด
และการแสดงออกไปได้พ ร้อ มกัน โดยแบ่ งออกเป็ น 4 ประเภท คื อ 1) ตัวแบบทางพฤติ กรรม
(Behavior modeling) หมายถึง การมีตัวแบบที่แสดงพฤติกรรมให้บุคคลอื่นได้เห็น และมีอิทธิพล
อย่างมากต่อการสร้างพฤติกรรมใหม่ เช่น เห็นเพื่อนช่วยงานคุณครู จึงทาตามบ้าง ซึ่งเป็ นตัวแบบที่
มี อิ ท ธิ พ ลอย่ า งสูง ต่ อ การเสริม สร้า งพฤติ ก รรมใหม่ 2) ตัว แบบทางวาจา (Verbal modeling)
หมายถึง การมีตวั แบบที่สามารถพูดหรือเขียนบอกให้ทาอะไร แบบไหน อย่างไร ทาให้สามารถทา
สิ่งต่าง ๆ ได้จากการพูด การฟั ง หรือการอ่านจากผูอ้ ่ืน เช่น ฝึ กซ่อมคอมพิวเตอร์จากตารา เป็ นต้น
3) ตัวแบบสัญลักษณ์ (Symbolic modeling) หมายถึง การมีตวั แบบภาพ และเสียง ผ่านสื่อต่าง ๆ
เช่น วิทยุ โทรทัศน์ และคอมพิวเตอร์ โดยบุคคลในสภาพปั จจุบันมักเรียนรู ผ้ ่านสื่อเหล่านี ้ ทั้งใน
แบบรูปธรรม เช่น การใช้สินค้า การแต่งกาย และนามธรรม เช่น ค่านิยม เจตคติ เป็ นต้น ซึ่งตัวแบบ
ดังกล่าวเป็ นตัวแบบสัญลักษณ์ท่ีมีอิทธิพลต่อตัวบุคคลเป็ นอย่างมาก เพราะมีการเผยแพร่ตวั แบบ
ได้อย่างทั่วถึง ทาให้บคุ คลสามารถรับประสบการณ์ผ่านทางสื่อที่ทนั สมัย ทาให้บุคคลสามารถเห็น
ภาพและจดจาได้ง่าย แล้วนากลับมาเชื่อมโยงพฤติกรรมตนเองได้อย่างรวดเร็ว และ 4) ตัวแบบ
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สัมผัส (Kinesthetic modeling) หมายถึง การมีตวั แบบโดยใช้การสัมผัส เช่น คนตาบอด หูหนวก
เป็ นต้น
การเรียนรูด้ ว้ ยตัวแบบ ประกอบด้วย 4 กระบวนการ (สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต, 2553;
Bandura, 1986) ดังนี ้
1. กระบวนการตั้ ง ใจ (Attentional process) บุ ค คลจะมี ก ารเรี ย นรู ้ด้ว ยการ
สังเกตหากมีความตั้งใจ ทาให้เกิดการรับรู ไ้ ด้อย่างมีประสิทธิ ภาพต่อการแสดงของตัวแบบ โดย
องค์ประกอบของกระบวนการตั้งใจแบ่งเป็ น 2 องค์ประกอบ คือ 1) องค์ประกอบของตัวแบบเอง
ต้อ งเป็ น ตัว แบบที่ มี ลัก ษณะเด่ น จนผู้สัง เกตเกิ ด ความพอใจ จึ ง จะเกิ ด พฤติ ก รรมเลี ย นแบบ
2) องค์ประกอบของผูส้ งั เกต ได้แก่ ความสามารถในการรับรู ้ การได้เห็น การสัมผัส และความชอบ
เป็ นต้น
2. กระบวนการเก็ บ จ า (Retention modeling) ตั ว แบบต้ อ งมี อิ ท ธิ พ ลเพี ย ง
พอที่จะทาให้บคุ คลสามารถจดจาตัวแบบได้ และจะแปลงข้อมูลจากตัวแบบมาเป็ นเอกลักษณ์ของ
ตนเอง โดยปั จจัยที่ส่งผลต่อการเก็บจา คือ การเก็บรหัสเป็ นสัญ ลักษณ์ในความคิดตนเองและ
นาไปปฏิบตั ิ
3. กระบวนการกระทา (Production modeling) เป็ นการแปลงสัญ ลักษณ์เป็ น
การกระท า ซึ่ ง ขึ น้ อยู่ กั บ สิ่ ง ที่ จ าได้ในการสั ง เกตของผู้สัง เกตว่ า ท าได้ห รื อ ไม่ และขึ ้น อยู่ กั บ
ความสามารถทางกาย และทักษะในพฤติกรรมย่อย เช่น พฤติกรรม และการแสดงความคิดต่าง ๆ
4. กระบวนการจูงใจ (Motivational modeling) การที่บุคคลเกิดการเรียนรู แ้ ล้ว
จะแสดงพฤติกรรมหรือไม่ ขึน้ อยู่กับการจูงใจ ซึ่งการที่ผูเ้ ลียนแบบสามารถเลียนแบบจากตัวแบบ
ได้ ทาให้เกิดความรูส้ ึกพอใจ และเป็ นการได้ช่ืนชมตัวแบบไปด้วย ทาให้เหมือนได้รบั การเสริมแรง
ทางบวก และเมื่อสาเร็จจะเกิดความภาคภูมิใจในตนเองหรือเห็นคุณค่าในตนเองมากขึน้
ในการวิจัยครัง้ นี ้ ผูว้ ิจัยเห็นว่า ครอบครัว ครู และกลุ่มเพื่อน จะเป็ นกลุ่มที่สามารถ
เป็ นบุคคลอ้างอิงให้กับนักศึกษาสังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยได้ดีท่สี ดุ เพราะเป็ นบุคคลที่ใกล้ชิดมากที่สดุ ที่นกั ศึกษาจะสามารถมองเห็นแบบอย่างที่ดี
ในการจัดการเวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
งานวิจัยเกี่ยวกับการเห็นแบบอย่างทีด่ ีกับการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการเห็นแบบอย่างที่ดีในการใช้เวลาว่างให้
เป็ นประโยชน์กับพฤติกรรมการใช้เวลาว่าง ไม่พบงานวิจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้
เป็ นประโยชน์โดยตรง จึงใช้งานวิจัยที่ใ กล้เคียงกันในแง่พ ฤติกรรมการใช้เวลาว่างแทน ดังเช่ น
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งานวิจยั ของ จุฑาพัฒน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2547) ศึกษาปั จจัยจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
การรับชมรายการโทรทัศน์ท่ีมีประโยชน์ของนักเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร จานวน 728
คน พบว่า นักเรียนที่มีตวั แบบจากบิดามารดาและเพื่อนในการรับชมรายการโทรทัศน์ท่มี ีประโยชน์
แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศน์ท่ีมีประโยชน์แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติท่รี ะดับ .05 และตัวแปรตัวแบบจากบิดามารดาในการรับชมรายการโทรทัศน์ท่ีมีประโยชน์
ร่วมกับปั จจัยอื่น ๆ สามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศน์ท่ีมีประโยชน์ได้
ร้อ ยละ 43.90 ส่วน วัช ชิ รทาน เข็ม ทอง (2555) ท าการศึก ษาปั จ จัย ทางจิ ต และสถานการณ์ ท่ี
เกี่ ยวข้องกับพฤติกรรมเสี ย สละของนักเรียนระดับ มัธ ยมศึกษาตอนปลาย อาเภอพุท ธมณฑล
จังหวัดนครปฐม จานวน 341 คน พบว่า การมีแบบอย่างจากครู บิดามารดา และเพื่อน ร่วมกับ
ปั จจัยอื่น ๆ สามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมเสียสละได้รอ้ ยละ 37.10 และ วรทัศน์ วัฒ นชีวโน
ปกรณ์ (2555) ทาการศึกษาปั จจัยเชิงเหตุทางจิตและสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมใฝ่ รูใ้ ฝ่ ดีของ
นักศึกษาระดับปริญ ญาตรี จ านวน 424 คน พบว่า การมี แบบอย่างที่ดีจ ากผู้ปกครอง ร่วมกับ
ปัจจัยอื่น ๆ สามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมได้รอ้ ยละ 36.30
จากการประมวลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ ยวข้องดังกล่าว สรุ ปได้ว่า การเห็ น
แบบอย่างที่ดีในการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์เป็ นปั จจัยหนึ่งที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้เวลาว่าง
ให้เป็ นประโยชน์ ดังนัน้ ผูว้ ิจยั จึงนาตัวแปรการเห็นแบบอย่างที่ดีในการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
ประสานเข้าไปในกิจกรรมการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ซ่งึ กระทาในลักษณะของการ
ตรวจสอบการจัดกระทา (Manipulation check) โดยเมื่อทาการตรวจสอบการเห็นแบบอย่างที่ดีใน
การส่งเสริมพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์นนั้ นักศึกษามีการเห็นแบบอย่างที่ดีในการ
จัดการเวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในพฤติกรรมการใช้เวลาว่างตามกระบวนการที่ผวู้ ิจยั สร้างขึน้
ส่วนที่ 4 แนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการผสานวิธี (Mixed Methods Action ResearchMMAR)
การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการผสานวิธี หมายถึง กระบวนการวิจยั ที่ร่วมมือกันระหว่างผูร้ ว่ มวิจยั
เพื่ อพัฒ นา ปรับปรุ ง และแก้ไขร่วมกันเพื่ อแสวงหาความจริงที่เป็ นระบบ ประกอบด้วยขั้นการ
วางแผน การลงมือปฏิบตั ิ สังเกต สะท้อนผล และใช้การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ และการ
ผสานข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเข้าไว้ดว้ ยกันในการศึกษาเรื่องเดียวกันตามแนวคิดของ
Ivankova (2005) เป็ น วิธี ในการค้น หาค าตอบที่ เสนอในสาขาจิ ต วิ ท ยาสัง คม หลัก แนวคิ ด คื อ
ทฤษฎีและการปฏิบตั ิสามารถที่จะดาเนินการควบคู่กนั ไปได้อย่างมีประโยชน์ร่วมกันสอดคล้องกับ
ผ่ อ งพรรณ ตรัย มงคลกุล ป และสุภ าพ ฉั ต ราภรณ์ (2555, น. 343) หมายถึ ง การเชื่ อ มผสาน
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ระหว่างการวิจยั เชิงคุณภาพและการวิจยั เชิงปริมาณ ทาให้นกั วิจยั ได้ทราบถึงความเป็ นจริงต่อการ
วิจยั อย่างคลอบคลุมลุ่มลึกมากยิ่งขึน้ ทาให้เกิดกระบวนทัศน์ใหม่ของการวิจยั และการปฏิบตั ิการ
(Action research) เป็ นการนาวิจัยเชิงคุณภาพมาใช้ในการพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อหารูปแบบ
หรือแนวทางต่อกิจกรรมนัน้ ๆ จนได้ผลเป็ นที่น่าพอใจ ซึ่งมีความแตกต่างจากการวิจยั เชิงคุณภาพ
ทั่วไปคือ ต้องลงมือปฏิบตั ิจริงและปรับปรุงจนได้ผลเป็ นที่ตอ้ งการ
ส าหรับ การวิ จัย ผสานวิ ธี ค รั้ง นี ้ ผู้วิ จัย ใช้รู แ ปบบคู่ข นานพร้อ มกัน (The convergent
parallel design)ที่ดาเนินการวิจยั ตามกระบวนการเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณพร้อมกัน
อย่ า งเป็ น อิ ส ระจากกัน และท าการวิ เคราะห์ข้อ มูล ทั้ง สองวิ ธี จึ ง น าผลทั้ง สองวิ ธี เพื่ อ ตี ค วาม
ผลการวิจยั และตรวจสอบความถูกต้องให้มีความสมบูรณ์ของกระบวนการวิจยั
ความหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
Kemmis และ McTaggart (1988) ได้ให้ความหมายการวิจัยเชิงปฏิบัติการว่า เป็ น
กระบวนการวิ จั ย ที่ ร่ ว มมื อ กั น ระหว่ า งผู้ ร่ ว มวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นา ปรับ ปรุ ง และแก้ ไ ขร่ ว มกั น
ประกอบด้วยการรวบรวมปั ญ หาและสถานที่เกี่ยวข้อง วางแผน ลงมือปฏิบตั ิ สังเกตและสะท้อน
การปฏิบตั ิจนได้รบั การปรับปรุงแผนการปฏิบตั ิเพื่อยืนยันความรูแ้ ละทฤษฎีว่าใช้ได้กบั การปฏิบตั ิ
มากน้อยเพียงใด (Holter & Schart-Barcott, 1993 อ้างถึงใน ฤติวฒ
ั น์ ฉัตรทอง, 2553) สอดคล้อง
กับ Kemmis และ Wilkinson (1998) ได้กล่าวถึงคุณสมบัติ 6 ประการ ของการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ
ว่
า
1) เป็ น กระบ วน การท างสั ง คม ที่ ผู้ วิ จั ย แลกเป ลี่ ย น ความ คิ ดอย่ า งรอบ คอบ กั บ ผู้ อ่ื น
2) การวิจยั อาจเริ่มต้นโดยนักวิจัย แต่ในระหว่างกระบวนการควรเน้นการมีส่วนร่วมของทุกคนใน
กลุ่ม ด้วยการนาเสนอความรูเ้ พื่อสร้างความเข้าใจ ทักษะ และมุมมองต่าง ๆ 3) เป็ นการวิจยั ที่เน้น
กลวิ ธี แ ละการมี ส่ว นร่วม โดยการมี ส่ วนร่ว มเป็ น การวิ พ ากษ์ ร่ว มกับ คนอื่ น ๆ จนได้ข้อ สรุ ป ที่
ปราศจากอคติต่าง ๆ 4) เป็ นกระบวนการวิจยั ที่มีความเป็ นอิสระ ทาให้บคุ คลหลุดพ้นข้อจากัดจาก
โครงสร้างต่าง ๆ 5) เจตนาของการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการที่ช่วยให้บคุ คลมีอิสระจากตัวเอง จากอิทธิพล
สื่ อ ภาษา ขั้น ตอนการท างานและอานาจทางการศึกษาที่ ควบคุม และ 6) มี ก ารด าเนิ น การที่
ต่ อ เนื่ อ ง โดยมี ก ารสะท้อ นผลที่ น าไปสู่ก ารเปลี่ ย นแปลงกลวิธี โดยมี ลัก ษณะเป็ น วงรอบการ
ปฏิบตั ิการ
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research)
กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการสามารถอธิบายในรูปแบบของกระบวนการที่เป็ นวงจร
(Cyclical process) ที่ มี ห ล าย ขั้ น ต อ น เป็ น วงรอ บ (Coate & Chamber, 1990 อ้ า งถึ งใน
กฤติวฒ
ั น์ ฉัตรทอง, 2553; Kemmis & McTaggart, 1988) ได้แก่ การวินิจฉัยปั ญหา การวางแผน
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แก้ไขปัญหา ปฏิบตั ิตามแผน ประเมินผล และปรับปรุงแผนใหม่ ด้วยความร่วมมือระหว่างผูว้ ิจยั กับ
ผูร้ ่วมวิจัยฝ่ ายต่าง ๆ ซึ่งแตกต่างกับการวิจัยรู ปแบบเดิม (Systemic problem-solving) ที่มักยึด
วิธีการและผลที่ได้รบั ที่กาหนดการตายตัว (The ends are fixed) ส่วนการวิจัยเชิงปฏิบตั ิการเป็ น
การสะท้อนคิดในตนเอง (Self-reflection) ของผู้ปฏิ บัติ แนวทางการพัฒ นาจึ งขึน้ อยู่กับการให้
ความหมายและการแปลความของผูป้ ฏิบตั ิท่ีเป็ นวิธีการแบบประชาธิปไตยที่ให้อานาจแก่สมาชิก
ในการแก้ไขปั ญหาได้ (Empowerment) (Meyer, 1993 อ้างถึงใน พิกุล นันทชัยพันธ์, 2539) ด้วย
เทคนิคที่สาคัญ ดังนี ้
1. การสัม ภาษณ์เชิ งลึก (In-depth-interview) เป็ น การสัม ภาษณ์อย่างไม่ เป็ น
ทางการ ผูส้ ัม ภาษณ์จะตั้งคาถามกว้าง ๆ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีตอ้ งการ เพื่อโยงเข้าสู่
ประเด็นที่สนใจแบบหลายคาถามแต่เป็ นเรื่องเดียวกัน (Probe) ที่จะค้นหาข้อเท็จจริงในเรื่องนั้น
โดยก าหนดให้ผู้ให้ข้อ มู ล หลัก เป็ น ผู้ให้ข้อ มู ล ส าคัญ (Key informant) ที่ มี ร ายละเอี ย ดลึ ก ซึ ้ง
เพียงพอและสามารถถ่ายทอดได้อย่างถูกต้อง (Burgess, 1982)
2. การสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) เป็ นการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพที่
ใช้เวลาน้อยกว่าการสัมภาษณ์เชิงลึก และมีความสอดคล้องต่อการสัมภาษณ์รายบุคคลประมาณ
70% โดยให้กลุ่ม ได้มี ส่วนร่วมภายใต้การสนับสนุนของผู้ดาเนิน การ (Moderators) ที่ ให้มี การ
พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างอิสระ โดยผูว้ ิจยั ควรเป็ นผูม้ ีความรูใ้ นเนือ้ หาที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรม เช่น การใช้เวลาว่าง แรงจูงใจ และเจตคติท่ีเป็ นเป้าหมาย เพื่อให้ทุกคนได้ร่วมคิดและ
ตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหา (Burg, 2001)
3. การสั ง เกต (Observation) เป็ นวิ ธี ท างธรรมชาติ ท่ี นิ ย มกั น มากที่ สุ ด ใน
กระบวนการสังเกต ประกอบด้วย การสัมภาษณ์และการจดบันทึกร่วมไปด้วย การบันทึกอาจใช้
เทคนิคอื่น ๆ ประกอบ เช่น การบันทึกเสียง บันทึกภาพ ถ่ายรูป เพื่อเสริมความสมบูรณ์ของข้อมูล
และเป็ นการสังเกตโดยตรงหรือทางอ้อมก็ได้ (May, 1993)
นอกจากการใช้เทคนิค การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม การสังเกตแล้วยังมี
เทคนิคที่สาคัญในการนามาใช้ได้แก่ เทคนิคเอไอซี (A-I-C) ดังรายละเอียดดังนี ้
แนวคิดเทคนิคเอไอซี (A-I-C)
เทคนิคเอไอซี (Appreciation influence control: A-I-C) เป็ นเทคนิคที่พฒ
ั นามาจาก
แนวคิดของสถาบันเอกชน โดยทูริด ซาโต และ วิลเลี่ยมสมิธ กระบวนการนีไ้ ด้นามาทดลองและ
เผยแพร่ ใ นประเทศไทย ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2553 โดยจากการศึ ก ษาพบว่ า เทคนิ ค เอไอซี เป็ น
กระบวนการที่มีศกั ยภาพในการสร้างพลังและกระตุน้ การยอมรับของกลุ่มหรือชุมชน เทคนิคนีถ้ ูก
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น ามาประยุก ต์ส าหรับ การประชุม ระดมความคิ ด ในการพัฒ นาหมู่บ้า น ที่ ให้ค วามส าคัญ ต่ อ
ความคิดและการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนบนพืน้ ฐานแห่งความเสมอภาค นอกจากนี ้ ยังเป็ น
กระบวนการที่ให้ความสาคัญกับคนในการเป็ นศูนย์กลางในการพัฒนา และมีการนาไปใช้ในสาขา
ต่าง ๆ อย่างกว้างขวางในปั จจุบนั โดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้กบั การดาเนินการประชุมต่าง ๆ (อรอินท์
สพโชคชัย, 2537 อ้างถึงใน สุภทั ร ชูประดิษฐ์, 2550; Smith, 1991)
ความหมายของเทคนิคเอไอซี
ศศิวิมล จุลศิลป์ (2551) ได้นิยามความหมายของเทคนิคเอไอซี หมายถึง วิธีการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการที่มีการระดมพลังสมอง พลังความคิดสร้างสรรค์ของสมาชิกในชุมชน เพื่อ
แก้ไขปั ญหาและพัฒนาในเชิงสร้างสรรค์อย่างเป็ นขัน้ ตอน โดยเปิ ดโอกาสให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมได้มี
โอกาสสื่อสาร แลกเปลี่ยนความรู ้ ข้อมูลและประสบการณ์ซ่ึงกันและกันอย่างเป็ นประชาธิปไตย
อันจะนาไปสู่ความเข้าใจถึงสภาพปั ญหา ข้อจากัด ความต้องการ และศักยภาพของผูเ้ กี่ยวข้อง
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ การสร้างความรู ้ (Appreciation: A) การสร้างแนวทางการพั ฒ นา
(Influence: I) และการสร้างแนวทางปฏิบตั ิ (Control: C)
แนวคิดพืน้ ฐานของเทคนิคเอไอซี
เทคนิคเอไอซี เป็ นแนวคิดที่คิดว่าบุคคล กลุ่มคนในองค์กร หรือสังคม มีพลังและ
ปั ญญาในการเอาชนะปั ญหาหรืออุปสรรคได้ดีกว่าการคิดอย่างโดดเดี่ยว บุคคลที่อาจนามาใช้ใน
เชิงลบที่ม่งุ เอาชนะผูอ้ ่ืน การพัฒนาต้องมีการจัดระดมความคิดให้กลายเป็ นพลังสร้างสรรค์ และ
เปิ ดโอกาสให้ทุกคนที่มีประโยชน์เกี่ยวข้อง (Stakeholder) มีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจ
เพื่อนาไปสู่การพัฒ นาที่เหมาะสมและยั่งยืน (Sustainable Development) เพราะเป็ นการสร้าง
ความเข้าใจ การยอมรับด้วยการเป็ นเจ้าของร่วมกัน เปิ ดโอกาสให้ผเู้ กี่ยวข้องได้ประชุมพูดคุยอย่าง
เปิ ดใจ กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาณ และเกิดการยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่เป็ นความจริงที่จะนาไปกาหนดแผนของงานต่อไป เป็ นเทคนิคที่ใช้ได้ดีกับการ
วางแผนทุกระดับ ในการหาข้อสรุ ปที่เป็ นประโยชน์ร่วมกัน (อรอินท์ สพโชคชัย , 2537 อ้างถึงใน
สุภทั ร ชูประดิษฐ์, 2550)
ขั้นตอนของเทคนิคเอไอซี
กระบวนการเอไอซี เป็ น การเปิ ดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้มี เวทีแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร ความรู ้ ประสบการณ์ท่ีจ ะท าให้เกิดความเข้าใจถึ ง สภาพปั ญ หา ความต้องการ และ
ข้อจากัด ช่วยให้มีการระดมความคิด วิเคราะห์ทางเลือก เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาร่วมกัน โดยมี
ขัน้ ตอนดังนี ้ (สุภทั ร ชูประดิษฐ์, 2550)
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1. ขั้นสร้างความรู ห้ รือความพึงพอใจ (Appreciation หรือ A) เป็ นขั้นตอน
เรียนรู แ้ ลกเปลี่ยนประสบการเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ ข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็น รับฟั งและหา
ข้อ สรุ ป ร่ว มกัน ได้แ ก่ ก าหนดเป้าหมายหรือ วัต ถุป ระสงค์ร่วมกัน ในเรื่อ งการใช้เวลาว่างของ
นักศึกษานอกระบบ วิเคราะห์ถึงสาเหตุของปั ญหาการใช้เวลาว่างด้วยการเขียนแผนภาพ จากนัน้
ให้ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมได้อธิบาย ซักถามข้อมูล เพื่อกระตุน้ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนจนได้ขอ้ มูลที่อิ่มตัว
2. ขั้นการสร้างแนวทางการพัฒ นา (Influence หรือ I) เป็ นขั้นตอนการหา
วิธีการ หาทางเลือก และแนวทางในการพัฒนาตามที่ได้กาหนดเป้าหมายหรือวิสยั ทัศน์เอาไว้ โดย
1) การคิดและกาหนดโครงการที่กระทาให้บรรลุตามเป้าหมายหรือวัตถุแระสงค์ และ 2) จัดลาดับ
ความสาคัญของกิจกรรมที่ใช้ในการส่งเสริมพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
3. ขั้นตอนการสร้างแนวทางปฏิ บัติ (Control หรือ C) คือ การยอมรับ และ
ทางานร่วมกันในกิจกรรม และกาหนดผูร้ บั ผิดชอบแต่ละกิจกรรม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงานต่อไป
หลักการสาคัญของเทคนิคเอไอซี
หลัก การส าคั ญ ของเทคนิ ค เอไอซี ป ระกอบด้ว ย 5 ประการ ดัง นี ้ (สุ ภั ท ร ชู
ประดิษฐ์, 2550)
1. การเข้าใจสถานการณ์และการกาหนดเป้าหมายร่วมกันสาหรับผูม้ ี ส่วน
เกี่ยวข้อง (Stakeholder) ในที่นี ้ คือ ผูบ้ ริหาร อาจารย์ และนักศึกษานอกระบบ
2. การคิดค้นวิธีการสาคัญ ที่จะทาให้บรรลุวตั ถุประสงค์ร่วมกันได้แก่ การใช้
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ (แยกแยะ) การสังเคราะห์ (รวบรวม) การใช้ปัญญาในการ
ใช้ปฏิสมั พันธ์ (แลกเปลี่ยน) ที่ไม่ยดึ ติดอยู่กบั ฐานความคิดเพื่อให้ได้วิธีการสาคัญที่มีประสิ ทธิภาพ
สูงสุดในการบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
3. การกาหนดแผนปฏิบัติการและผู้รบั ผิดชอบ คือ การนาวิธีการส าคัญ ที่
คิดค้นที่ได้ขอ้ ตกลงร่วมกันมากาหนดเป็ น “แผนปฏิบตั ิการ” ว่าต้องทาอย่างไร เกิดผล มีหลักการ
และเหตุผล รายละเอียดในการทางาน ระยะเวลา ทรัพยากรที่ตอ้ งใช้เป็ นอย่า งไร มีอุปสรรคและ
ปัญหาทที่เกิดขึน้ พร้อมทัง้ มีวิธีปอ้ งกันและแก้ไขอย่างไร
4. การน า “แผนปฏิ บั ติ ก าร” ไปปฏิ บั ติ จ ริ ง หมายถึ ง การปฏิ บั ติ ต าม
รายละเอียดตามแผนที่กาหนดไว้ใน “แผนปฏิบตั ิการ” อาจมีการยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์บา้ ง
ตามที่กาหนดไว้ตามแผน

58
5. การศึกษาเรียนรูแ้ ละการปฏิบตั ิจริง เพื่อนามาปรับปรุ งให้บรรลุผลยิ่งขึน้
ทาให้เกิดผลของการ “ทาความเข้าใจสถานการณ์ ” จากประสบการณ์จ ริง เพื่อนามาพิจารณา
กาหนด “เป้าหมาย” การคิดค้น “วิธีการสาคัญ ” ทาเป็ น “แผนปฏิบัติการ” แล้วนาไปปฏิบัติจริง
ต่อไป
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ปั จจัยทีน่ าไปสู่ความสาเร็จของเทคนิคเอไอซี
การน าเสนอเทคนิ ค เอไอซี เพื่ อ ให้ป ระสบผลส าเร็จ ในการด าเนิ น การ มี ดัง นี ้
(พีรสิทธิ์ คานวณศิลปะ, 2541 อ้างถึงใน กฤตย์ติวฒ
ั น์ ฉัตรทอง, 2553; Smith, 1991)
1. การจัด การประชุ ม ด้ว ยการใช้เทคนิ ค เอไอซี เน้น ที่ ก ระบวนการระดม
ความคิด และสร้างการยอมรับในกลุ่มสมาชิก โดยให้ความสาคัญ กับการร่วมตัดสินใจ กาหนด
อนาคตร่วมกัน เน้นพลังความคิด วิเคราะห์ และเสนอทางเลือกในการพัฒนาอย่างเป็ นมิตร
2. การศึก ษาและเตรีย มชุม ชน เพื่ อ ให้เข้าใจสถานภาพและสถานการณ์
ความสามารถของกลุม่ สมาชิก เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่เพียงพอในการกาหนดอนาคตทางเลือก รวมทัง้ วิธี
ที่เหมาะสมในการแก้ไขปั ญหา แล้วนามาสรุปความคิดเห็นที่แท้จริง โดยไม่สอดแทรกความคิดเห็น
ของตนเอง
สรุ ปได้ว่า แนวคิดเทคนิค เอไอซี เป็ น กระบวนการที่ ช่ วยส่งเสริม ผู้เกี่ ยวข้องให้เห็ น
ความสาคัญในประเด็นปั ญหาด้วยตนเอง พร้อมทัง้ เปิ ดโอกาสให้ผเู้ กี่ยวข้องได้แสดงความคิดเห็น
และร่วมกันวางแผนอนาคตร่วมกัน ด้วยความเป็ นอิสระในความคิด เพื่อสร้างแนวทางในการ
พัฒ นา ลงมือปฏิบัติ ประเมิน และปรับปรุ งผลด้วยตนเอง อันจะทาให้เกิดความพึงพอใจต่อการ
แก้ปัญ หาร่วมกันอย่างยั่งยืน ซึ่งในการวิจัยครัง้ นี ้ ผูว้ ิจัยได้นาเทคนิคเอไอซีไปใช้ในขั้นตอนการ
วางแผน ตามหลักการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการผสานวิธี
นอกจากนี ้ Walter (2009) ยังได้กล่าวถึงกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วน
ร่วมว่า การมีส่วนร่วมมีความจาเป็ นที่ประยุกต์ในการวิจยั มากกว่าการใช้แนวทางที่เป็ นมาตรฐาน
ทั่วไปในการวิจยั การวิจัยเชิงปฏิบตั ิการเป็ นการวิจยั ที่เป็ นวงรอบ กระบวนการวิจัยจะถูกทาซา้ 4
ขัน้ ตอนคือ 1) การวางแผน (Planning) 2) การปฏิบตั ิ (Action) 3) การสังเกต (Observation) และ
4) การสะท้อนกลับผลการปฏิบัติ (Reflection) โดยวงจรนีเ้ ป็ นลักษณะพืน้ ฐานของการวิจัยเชิ ง
ปฏิบตั ิการ ดังนี ้
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ภาพประกอบ 5 วงจรของการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ
ที่มา: Kemmis & McTaggart. (1988). The Action Research Planner.
ความสัม พั น ธ์ร ะหว่ า งกิ จ กรรมการวิ จั ย หลั ก ที่ ห มุ น เคลื่ อ นไปเป็ นวัฏ จั ก รของ
กระบวนการวิจยั นี ้ ทาให้เกิดความรูเ้ ชิงปฏิบตั ิการและการนากลไกจากความรูไ้ ปแก้ไขปั ญหาอย่าง
ต่อเนื่อง คือ การดาเนินการวิจยั ที่ไม่แยกกิจกรรมการค้นหาความรูค้ วามจริงออกจากกิจกรรมการ
พัฒนา (องอาจ นัยพัฒน์, 2548) ดังนี ้
1. การวางแผน (Planning) เป็ นการกาหนดแนวทางปฏิบตั ิการไว้ก่อนล่วงหน้า
โดยอาศัย การคาดคะเนแนวโน้ม ของผลลัพ ธ์ท่ี อ าจเกิด ขึ น้ จากการปฏิ บัติต ามแผนที่ ว างไว้ ที่
เกี่ ยวข้องกับ ประเด็น ปั ญ หาที่ ต้องการแก้ไขตามประสบการณ์ทางตรงและทางอ้อมของผู้ร่วม
วางแผนที่ ต้องมี ความยื ดหยุ่น เพื่อที่ จ ะสามารถปรับ เปลี่ย นให้เข้ากับสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ ใน
อนาคตได้
2. การปฏิบตั ิการ (Action) เป็ นการลงมือดาเนินงานตามแผนที่กาหนดไว้อย่าง
ควบคุม การปฏิบัติ งานให้เป็ น ไปตามที่ ระบุไว้ในแผน มี โอกาสแปรเปลี่ย นไปตามเงื่อ นไขและ
ข้อจากัดของสถานการณ์ ดังนัน้ แผนการปฏิบตั ิท่ีดีตอ้ งมีลักษณะเป็ นเพียงแผนชั่วคราว ซึ่งเปิ ด
ช่ อ งให้ผู้ป ฏิ บัติ ก ารสามารถปรับ เปลี่ ย นได้ต ามเงื่ อ นไขและปั จ จัย ที่ เป็ น อยู่ ในขณะนั้น การ
ปฏิบตั ิการที่ดีจะต้องดาเนินไปอย่างต่อเนื่องเป็ นพลวัตรภายใต้การใช้ดลุ ยพินิจในการตัดสินใจ
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3. การสั ง เกตการณ์ (Observation) เป็ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
กระบวนการและผลที่เกิดขึน้ จากการปฏิบตั ิงานที่ได้ลงมือกระทาลงไป ว่าได้ดาเนินไปตามแผนที่
ได้วางไว้ระหว่างปฏิบตั ิการว่ามีลกั ษณะเป็ นอย่างไร และมีการวางแผนล่วงหน้าอย่างคร่าว ๆ ที่ไม่
ต้องมีขอบเขตที่จากัด สาหรับเป็ นแนวทางการสะท้อนกลับของกระบวนการและผลการปฏิบตั ิท่ี
เกิดขึน้
4. การสะท้อนกลับ (Reflection) เป็ น การให้ข้อมูลถึง การกระทาตามที่ บันทึก
ข้อมูล ไว้ จากการสังเกตในเชิงวิพ ากษ์กระบวนการและผลการปฏิบัติงานตามที่วางแผนไว้ ว่า
เป็ นไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ห รื อ ไม่ การสะท้อ นกลั บ โดยอาศั ย กระบวนการกลุ่ ม ในลัก ษณะ
วิพากษ์วิจารณ์ หรือประเมินผลการปฏิบตั ิงานระหว่างบุคคลที่มีส่วนร่วมในการวิจยั เพื่อปรับปรุง
วิธีการปฏิบัติตามแนวคิดเดิมหรือวิธีการใหม่ ในการทบทวนและปรับปรุ งวางแผนปฏิบตั ิการใน
วงจรกระบวนการวิจยั ในรอบหรือเกลียวต่อไป
ในการศึกษาครัง้ นี ้ ผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการผสานวิธี (Mixed Methods
Action Research) กล่าวคือ เริ่มต้นด้วยการวิจยั เชิงคุณภาพและตามด้วยการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ได้ผลการวิจยั ที่มีคณ
ุ ภาพมากขึน้ โดยอาศัยกระบวนการวิจยั ตาม
แนวทางของ Kammis และ McTaggart (1988) มาปรับใช้ในการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการใช้
เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ เนื่องจากเป็ นการวิจัยที่ชัดเจนจากลักษณะของเกลียวที่ต่อเนื่องกัน
ตัง้ แต่การวางแผน การปรับปรุงแผน การปฏิบตั ิตามแผนแบบยืดหยุ่น และการสะท้อนผล ที่ผูร้ ว่ ม
วิจยั มีสว่ นร่วมในทุกขัน้ ตอนจนประสบผลสาเร็จจึงหยุดเกลียววงรอบนัน้
ส่วนที่ 5 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิจัยครัง้ นี ้ ผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการผสานวิธี เพื่อทาความเข้าใจ
สถานการณ์การใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบ ตามแนวทางของ Kammis
และ McTaggart (1988) โดยในการด าเนิ น การตามเกลี ย ววงรอบที่ ต่ อ เนื่ อ งในช่ ว งของการ
ด าเนิ น การวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บัติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ว ม มี 4 ขั้น ตอน ประกอบด้ว ย การวางแผนงาน
(Planning) การลงมื อ ปฏิ บัติ (Action) การสัง เกตผลการปฏิ บัติ ง าน (Observation) และการ
สะท้อนกลับการปฏิบตั ิงาน (Reflection) ผูว้ ิจยั ได้กาหนดกรอบแนวคิดเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการ
ดาเนินการวิจยั ดังนี ้
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1. ทาความเข้าใจสถานการณ์การใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ของนักศึกษานอก
ระบบ จานวน 14 คน
2. เสริม สร้างและพัฒ นาการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบ
ตามกระบวนการวิจัย เชิ ง ปฏิ บัติ ก าร 4 ขั้น ตอน คื อ 1) การวางแผน (Planning) 2) การปฏิ บัติ
(Action) 3) การสังเกต (Observation) และ 4) การสะท้อนกลับผลการปฏิบตั ิ (Reflection)
3. ศึก ษาผลการพัฒ นาการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ข องนัก ศึกษานอกระบบ
หลังจากดาเนินการตามวงรอบการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ ดังแสดงในภาพประกอบ 6
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กรอบแนวคิดการวิจยั
ระยะก่อน การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการผสานวิธี
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ศึกษาบริบทชุมชน ได้พนื ้ ที่วิจยั เป็ นศูนย์การเรียนรูต้ าบลแห่งหนึง่ ในจังหวัดนครปฐม
ด้วยการสนทนาลุม่ การสัมภาษณ์เชิงลึกเทคนิค A-I-C เพื่อ
- ทาความเข้าใจสถานการณ์
- สภาพปั ญหา
ระยะการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการผสานวิธี วงรอบที่ 1
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1. ขัน้ วางแผน (Planning-P)
- จากสถานการณ์และ
สภาพปั ญหาที่คน้ พบ
4. ผลสะท้อนการปฏิบตั ิ
(Reflection-R)
- อุปสรรคและปั ญหาที่พบ
- แนวทางการพัฒนาให้ดียิ่งขึน้

2. การปฏิบตั ิ (Action-A)
- กิจกรรมที่สง่ เสริมการใช้
เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
3. สังเกตและประเมินการปฏิบตั ิ
(Observation-O)
- การมีสว่ นร่วมในกิจกรรม

ระยะการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการผสานวิธี วงรอบที่ 2
1. ขัน้ วางแผน (Planning-P)
- วางแผนส่งเสริมการใช้เวลาว่าง
ที่ยงั ต้องปรับปรุงจากวงรอบที่ 1

2. การปฏิบตั ิ (Action-A)
- กิจกรรมที่สง่ เสริมการใช้เวลาว่าง
ให้เป็ นประโยชน์เพิ่มเติม

4. ผลสะท้อนการปฏิบตั ิ (Reflection-R)
- อุปสรรคและปั ญหาที่พบ
- แนวทางการพัฒนาให้ดียิ่งขึน้

3. สังเกตและประเมินการปฏิบตั ิ
(Observation-O)
- การมีสว่ นร่วมในกิจกรรม

รูปแบบการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบ

ภาพประกอบ 6 กรอบแนวคิดการวิจยั

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
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การวิ จั ย ในครั้ง นี ้ เป็ นการวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารผสานวิ ธี (Mixed Methods Action
Research) เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การใช้เ วลาว่ า งให้ เ ป็ นประโยชน์ ข องนั ก ศึ ก ษานอกระบบ โดยมี
วิธีดาเนินการวิจยั ดังนี ้
ส่วนที่ 1 พืน้ ที่ดาเนินการวิจยั และผูร้ ว่ มวิจยั
ส่วนที่ 2 ขัน้ ตอนการดาเนินการวิจยั
ส่วนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้
ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ส่วนที่ 5 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ส่วนที่ 6 การพิทกั ษ์สิทธิ์และจรรยาบรรณในการวิจยั
ส่วนที่ 1 พืน้ ทีด่ าเนินการวิจัยและผู้ร่วมวิจัย
1.1 พืน้ ทีด่ าเนินการวิจัย
พืน้ ที่ดาเนินการวิจัยครัง้ นี ้ คือ ศูนย์การเรียนรู ต้ าบลแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม ซึ่ง
เป็ นชุม ชนที่ประชากรในอดีตมีการสัญ จรไปมาด้วยเรือโยงในแม่นา้ ท่า จีนและตามคลองต่าง ๆ
และเป็ นพืน้ ที่ราบลุ่มมีนา้ ใช้ตลอดทัง้ ปี ประชาชนมีอาชีพในการทาการเกษตร โดยในตาบลแห่งนี ้
แบ่งออกเป็ น 8 หมู่บา้ น 1,871 หลังคาเรือน มีประชากรรวมจานวน 6,942 คน (ศูนย์ขอ้ มูลประเทศ
ไทย, 2562) ที่ พ บปั ญ หาการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบใช้ไปในด้าน
ความสุขส่วนตัวและการพักผ่ อนมากกว่าการนาไปพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตตนเองและผู้อ่ืน ที่อาจ
ส่งผลกระทบกับตัวนักศึกษานอกระบบ ครอบครัว ชุมชนและสังคมผูว้ ิจัยจึงมีแนวความคิดที่จะ
สร้างและพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ เพื่อแก้ปัญหาการใช้เวลาว่าง
อย่างเหมาะสมของนักศึกษานอกระบบตามบริบทของสังคมในจังหวัด ด้วยการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ
ผสานวิธี นอกจากนีใ้ นศูนย์การเรียนรู ต้ าบลแห่งนีย้ ังมีสถานพินิจคุ้มครองเด็กบ้านมุทิตา บ้าน
อุเบกขา โรงพยาบาลตุลาการ มีสถานที่ฝึกอบรมเยาวชน และมีประชากรนักศึกษานอกระบบใน
อาเภอพุทธมณฑลจานวนมากกว่า 400 คน ที่ลงทะเบียนเรียนในระดับพืน้ ฐาน จึงทาให้เป็ นพืน้ ที่ท่ี
เหมาะสมทาการวิจยั ให้เกิดการพัฒนานักศึกษานอกระบบในพืน้ ที่และนักศึกษานอกระบบในศูนย์
ฝึ กอบรม
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1.2 ผู้ร่วมวิจัย
ผู้ร่ว มวิ จัย และเป็ น ผู้ให้ข้อ มู ล หลัก ในการศึ ก ษาครั้ง นี ้ เป็ น นั ก ศึ ก ษานอกระบบ
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย ที่กาลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2562 ในศูนย์การเรียนรูต้ าบลแห่ง
หนึ่งในจังหวัดนครปฐม จานวน 14 คน ที่ครู ศูนย์การเรียนรูช้ ุมชนส่งรายชื่อให้และนักศึกษานอก
ระบบมี ความสมัครใจเข้าร่วมการวิจัยและสามารถเข้าร่วมกิจกรรมวิจัยตั้งแต่เริ่ ม ต้นจนสิ น้ สุด
กระบวนการวิจัย (จากนักศึกษานอกระบบที่มีรายชื่อสมัครเรียน 40 คน มาเรียนจริง 18 คน และ
เข้ามาให้ขอ้ มูล 12 คนในตอนแรก เมื่อได้สถานการณ์เบือ้ งต้นขอออกจากโครงการ 2 คน จากนัน้
มาขอเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มอีก 4 คน ร่วมเป็ น 14 คนอยู่จนจบกระบวนการวิจยั )
นอกจากนี ้ยั ง มี ผู้ท่ี เกี่ ย วข้อ งกับ นัก ศึ ก ษานอกระบบที่ เป็ น ผู้ให้ข้อ มู ล รอง ได้แ ก่
ผู้บริหาร และครู ของศูนย์การศึกษานอกระบบจานวน 8 คน ที่มี ส่วนเกี่ ยวข้องในการให้ข้อมูล
สถานการณ์การใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ และมีสว่ นในการสะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษานอกระบบ
ส่วนที่ 2 ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
2.1 ก่อนดาเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ก่อนดาเนินการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ ผูว้ ิจยั ทาการศึกษาสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบ โดยทาการศึกษาทั้งเชิง คุณ ภาพและเชิ ง
ปริม าณ โดยเริ่ม จากการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ ยวข้องกับ การใช้เวลาว่างให้เป็ น
ประโยชน์ เพื่อทาความเข้าใจการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์อย่างลึกซึง้ และเพื่อเป็ นแนวทางใน
การลงสนามวิจัย จากนัน้ ผูว้ ิจัยลงพืน้ ที่ศูนย์การศึกษานอกระบบ และศูนย์การเรียนรูต้ าบล เพื่อ
ทาการศึกษาสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ โดยทาการสัมภาษณ์เชิง
ลึก และสนทนากลุ่มกับผูท้ ่ีเกี่ยวข้อง ทัง้ นักศึกษานอกระบบ ผูบ้ ริหาร และครู ด้วยเทคนิค A-I-C
เพื่อทาความเข้าใจสถานการณ์ รวมถึงปั ญหาการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ของนักศึกษานอก
ระบบ
นอกจากนี ้ ผูว้ ิจัยได้ทาการศึกษาสถานการณ์การใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ของ
นักศึกษานอกระบบ โดยใช้เครื่องมื อเชิง ปริม าณ คือ แบบวัดพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ น
ประโยชน์ ที่ ส ะท้อ นองค์ป ระกอบการใช้เวลาว่างให้เป็ น ประโยชน์ 3 ด้า น ประกอบด้วย ด้า น
ปริมาณของพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ด้านความเข้มข้นของพฤติกรรมการใช้เวลา
ว่างให้เป็ นประโยชน์ และด้านคุณภาพของพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ เพื่อนาผล
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จากการวิเคราะห์สถานการณ์ทงั้ ในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณไปใช้ในการวางแผน และกาหนด
กิจกรรม ในช่วงก่อนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการต่อไป
2.2 ช่วงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ในช่วงของการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ ผูว้ ิจยั ดาเนินการดังนี ้
1. คัดเลือกผูร้ ่วมวิจัยที่สมัครใจ และสามารถเป็ นผูร้ ่วมวิจัยได้ตลอดระยะเวลา
ของการดาเนินการวิจยั กลุ่มให้ขอ้ มูลครัง้ แรก 12 คน เหลือสมัครใจเข้าร่วม 10 คน และมาขอเข้า
ร่วมวิจยั เพิ่มอีก 4 คน รวมสมัครใจเข้าร่วม 14 คนจากนักศึกษาทัง้ หมดที่มาเรียนจริง 18 คน จากที่
ลงทะเบียนเรียน 40 คน
2. ผูว้ ิจัยนาเสนอผลการวิเคราะห์สถานการณ์การใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
ของนักศึกษานอกระบบ เพื่อสะท้อนภาพการใช้เวลาว่างของนักศึกษานอกระบบและสถานการณ์
ปั ญหา อันนาไปสู่การวางแผน และกาหนดกิจกรรมการแก้ปัญหาและส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้
เป็ นประโยชน์ต่อไป
3. ดาเนินการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ ดังต่อไปนี ้
3.1 ขั้น วางแผน เป็ น ขั้น ตอนที่ ผู้วิ จัย และผู้ร่ว มวิ จัย ร่ว มกัน วางแผนการ
ดาเนินการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ โดยเริ่มจากกาหนดประเด็นความต้องการใน
การส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ จากผลการศึกษาสถานการณ์จากทัง้ เชิงคุณภาพและ
เชิงปริมาณ กาหนดสิ่งที่ตอ้ งการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง และกาหนดกิจกรรมกิจกรรม
ที่นาไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลง พร้อมวิธีการดาเนินกิจกรรม
ผูว้ ิจยั กาหนดประเด็นที่ตอ้ งการพัฒนา ดังนี ้ 1) ความรูค้ วามเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ 2) พัฒ นาการรับรู ค้ วามสามารถของตนเอง 3) พัฒ นา
แรงจูงใจในการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ และ 4) ได้รบั การส่งเสริมการสนับสนุนทางสังคม โดย
แต่ละประเด็นมีการเปลี่ยนแปลงที่คาดหวังและกิจกรรมที่ดาเนินการ ดังนี ้
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การเปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง

กิจกรรม

- มีความเข้าการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์มากขึน้
- มีพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์เพิ่มขึน้
จากก่อนทากิจกรรม
- มีการรับรูค้ วามสามารถของตนเองมากขึน้
- มีพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์มากขึน้
(ด้านปริมาณ ด้านความเข้มข้น และด้านคุณภาพ)
- เกิดแรงจูงใจการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
- มีพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์มากขึน้
(ด้านปริมาณ ด้านความเข้มข้น และด้านคุณภาพ)
- ได้รบั การสนับสนุนทางสังคมมากขึน้
- มีพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์มากขึน้
(ด้านปริมาณ ด้านความเข้มข้น และด้านคุณภาพ)

กิจกรรมเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจการใช้เวลาว่าง
ให้เป็ นประโยชน์
กิจกรรมเสริมสร้างการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง

กิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจในการใช้เวลาว่าง
ให้เป็ นประโยชน์
กิจกรรมจากการเรียนรูส้ ่กู ารลงมือปฏิบตั ิ
กิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจการสนับสนุน
ทางสังคม: บทเรียนจากการลงมือปฏิบตั ิ

3.2 ขั้น การปฏิ บัติ ก ารและสัง เกต เป็ น ขั้น ตอนที่ ผู้วิ จัย และผู้ร่วมวิ จัย เริ่ม
ปฏิ บัติ ก ารตามแผนที่ ว างไว้ด้วยกิ จ กรรมส่ง เสริม พฤติ ก รรมการใช้เวลาว่า งให้เป็ น ประโยชน์
ในขณะที่ลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมผูว้ ิจัยและผูร้ ่วมวิจัยได้ทาการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษานอก
ระบบที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ รวมถึงบริบทอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น
การมีสว่ นร่วมของผูร้ ่วมวิจยั การแสดงออกซึ่งความคิด ความเชื่อ ความรูส้ กึ รวมถึงพฤติกรรม โดย
การศึกษาครัง้ นี ้ ดาเนินการ 2 วงรอบ ดังนี ้
วงรอบที่ 1 กิจกรรมเสริมสร้างความรู ค้ วามเข้าใจการใช้เวลาว่างให้เป็ น
ประโยชน์ กิจกรรมเสริมสร้างการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง กิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจในการ
ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ และวงรอบที่ 2 กิจกรรมจากการเรียนรูส้ กู่ ารลงมือปฏิบตั ิ และกิจกรรม
เสริมสร้างความเข้าใจการสนับสนุนทางสังคม: บทเรียนจากการลงมือปฏิบตั ิ
3.3 ขั้นการสะท้อนผลจากการปฏิบัติ เป็ นการสะท้อนทั้งระดับ บุคคลและ
ระดับกลุ่ม ด้วยเทคนิคการสะท้อนผลหลังการปฏิบตั ิ (After action review) ด้วยการจัดการระดม
ความคิดทันทีท่ีเสร็จ กิจ กรรม และกระตุ้นให้ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมวิเคราะห์เกี่ ยวกับเป้าหมายของ
กิจกรรม สาเร็จหรือไม่สาเร็จเพราะเหตุใด สิ่งที่ได้เรียนรูม้ ีประโยชน์และนาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไร
และมีขอ้ เสนอแนะอย่างไร เพื่อนาไปสูก่ ารวางแผนกิจกรรมในวงรอบต่อไป
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เมื่อเสร็จสิน้ วงรอบของการวิจัยที่ผูว้ ิจัยและผูร้ ่วมวิจัยสะท้อนผลว่าเกิดผลการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแล้วตามแนวทางส่งเสริมพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ของ
นักศึกษานอกระบบที่เหมาะสม ผูว้ ิจัยจึงได้ยุติการทากิจกรรมในการวิจัยเชิงปฏิบตั ิการผสานวิธี
จากนั้น ผู้วิ จัย จึ ง ด าเนิ น การสัง เคราะห์รูป แบบการส่ ง เสริม พฤติ ก รรมการใช้เวลาว่ า งให้เป็ น
ประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบ
4. การสังเคราะห์รูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
โดยทาการสังเคราะห์โดย ผูว้ ิจยั ดาเนินการดังนี ้
4.1 วิ เคราะห์กิ จ กรรมที่ ด าเนิ น การแล้ว ประสบความส าเร็จ และผลของ
กิจกรรม เพื่อนามาสังเคราะห์รูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
4.2 สังเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงจากการดาเนินกิจกรรมทัง้ 2 วงรอบ โดย
เชื่อมโยงกับกระบวนการส่งเสริมพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ และองค์ประกอบของ
พฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ 3 ด้าน ทัง้ ด้านปริมาณของพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้
เป็ นประโยชน์ ด้านความเข้มข้นของพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ และด้านคุณภาพ
ของพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
4.3 สัง เคราะห์เป็ น รู ป แบบการส่ง เสริม พฤติ ก รรมการใช้เวลาว่ า งให้เป็ น
ประโยชน์ข องนั ก ศึ ก ษานอกระบบ ที่ เป็ น ผลมาจากความสัม พั น ธ์ข องกระบวนการส่ ง เสริม
พฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง และองค์ประกอบของการใช้
เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
ส่วนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือทีใ่ ช้
3.1 แนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบผสานวิธี โดย
อาศัยการเก็บข้อมูลทัง้ เชิงคุณ ภาพและเชิงปริมาณ เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
ของนักศึกษานอกระบบ ซึ่งเป็ นการส่งเสริมทัง้ ด้านความรูค้ วามเข้าใจ การรับรูค้ วามสามารถของ
ตนเอง การเสริมสร้างแรงจูงใจ และการสนับสนุนทางสังคม เพื่อนาไปสูก่ ารมีพฤติกรรมการใช้เวลา
ว่างให้เป็ นประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบ ผูว้ ิจยั ใช้การเก็บข้อมูลหลากหลายวิธีเพื่อให้ได้ขอ้ มูล
ที่ครอบคลุมประเด็นที่ศกึ ษา ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
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ตาราง 2 แนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั
เทคนิคที่ใช้

เครื่องมือในการเก็บข้อมูล

1. เพื่อทาความเข้าใจสถานการณ์
การใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
ของนักศึกษานอกระบบ

- การสัมภาษณ์เชิงลึก
- การสนทนากลุม่
- เทคนิค A-I-C
- การสังเกต
- การทาแบบวัดพฤติกรรม
การใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
ด้วยตนเอง

2. เพื่อศึกษาผลการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการใช้เวลาว่าง
ให้เป็ นประโยชน์ของนักศึกษา
นอกระบบ

- การสัมภาษณ์เชิงลึก
- การสะท้อนผลการปฏิบตั ิ
- การสังเกต
- การบันทึกประจาวัน
-เครื่องมือเชิงปริมาณ
เป็ นการตอบแบบวัดพฤติกรรม
การใช้เวลาว่าง
ให้เป็ นประโยชน์

3. เพื่อพัฒนารูปแบบการส่งเสริม
การใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
ของนักศึกษานอกระบบ

- การสัมภาษณ์เชิงลึก
- การสะท้อนผลการปฏิบตั ิ
- การสังเกต

- แนวคาถามการสัมภาษณ์
- แนวคาถามการสนทนากลุ่ม
- แนวคาถามของเทคนิค A-I-C
- แนวทางการสังเกต เช่น
บริบทแวดล้อม พฤติกรรม
ของนักศึกษานอกระบบ
- แบบวัดพฤติกรรมการใช้เวลาว่าง
ให้เป็ นประโยชน์
- แนวคาถามการสัมภาษณ์
- แนวคาถามการสะท้อนผล
การปฏิบตั ิ
- แนวทางการสังเกต เช่น
บริบทแวดล้อม พฤติกรรม
ของนักศึกษานอกระบบ
หลังทากิจกรรม
- ประเด็นการบันทึกประจาวัน
- แบบวัดพฤติกรรมการใช้เวลาว่าง
ให้เป็ นประโยชน์
- แนวคาถามการสัมภาษณ์
- แนวคาถามการสะท้อนผล
การปฏิบตั ิ
- แนวทางการสังเกต เช่น
บริบทแวดล้อม พฤติกรรม
ของนักศึกษานอกระบบ
ขณะที่ทากิจกรรม
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3.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาครัง้ นี ้ อาศัยเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเครื่องมือเชิงคุณ ภาพ
และเชิงปริมาณ เพื่ออธิบายรายละเอียดของพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ใน 3 ด้าน
ดังนี ้
1. ด้านปริมาณของพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ หมายถึง ปริมาณ
เวลาหรือความถี่ของการกระทากิจกรรมในชั้นเรียน นอกเวลาเรียน และกิจวัตรประจาวัน ที่เป็ น
ประโยชน์และที่ไม่เป็ นประโยชน์
2. ด้านความเข้ม ข้นของพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ น ประโยชน์ หมายถึ ง
ปริม าณที่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างถูกต้องโดยไม่ ส่งผลเสียต่อตนเองและผู้อ่ืนจากการกระท า
กิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงเวลาว่างนัน้
3. ด้านคุณภาพของการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ หมายถึง คุณภาพของผลที่
เกิดขึน้ จากการทากิจกรรมการใช้เวลาว่างที่ครอบคลุมทัง้ ต่อตนเองในด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ เศรษฐกิจ และสังคมของตนเอง รวมถึงประโยชน์ท่เี กิดขึน้ กับผูร้ บั ประโยชน์ของการกระทา
กิจกรรมในยามว่างนัน้ ว่าเป็ นประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมต่อเพื่อน ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน
และสังคม
โดยเครื่องมือเชิงคุณ ภาพ ได้แก่ แนวคาถามการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนา
กลุ่ม เกี่ยวกับสถานการณ์การใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ แนวทางของเทคนิค A-I-C ในการระบุ
ประเด็นปัญหาที่ตอ้ งการพัฒนา แนวคาถามสาหรับการสะท้อนผลการปฏิบตั ิ
สาหรับ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เชิงปริมาณ ได้แก่ แบบวัดพฤติกรรมการใช้
เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ โดยใช้ระยะวัดก่อน-หลังการเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเครื่องมือวัดเชิงปริมาณ
มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
แบบวัดพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
การวัดพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ในครัง้ นี ้ ผูว้ ิจัยพัฒนาแบบวัด
พฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ที่สร้างข้อคาถามขึน้ ตามแนวคิดการใช้เวลาว่างของ
Godbey และ Parker (1975) ร่วมกับการปรับปรุ งแบบวัดการใช้เวลาว่างของ วิพงษ์ชัย ร้องขัน
แก้ว (2557) และแบบวัดการใช้เวลาว่างของ อภินนั ท์ สิริรตั นจิตต์ (2558) โดยปรับปรุงแบบวัดให้มี
ความสอดคล้องกับบริบทและกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ผูว้ ิจัยได้สงั เคราะห์ตัวแปรและองค์ประกอบ
การวัด จากแนวคิดทฤษฎีของพฤติกรรมการใช้เวลาว่างในกิจ กรรมการเรียน กิจ กรรมพักผ่อน
กิจกรรมสุขภาพ และกิจกรรมปฏิสมั พันธ์ เป็ นบริบทเนือ้ หาของพฤติกรรมการใช้เวลาว่างที่อิสระ
จากการงานประจาตามความหมายของการใช้เวลาว่างของ Godbey และ Parker (1975) และ
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องค์ประกอบการวัดที่ได้จ ากการศึกษาบริบทและสถานการณ์การใช้เวลาว่างให้ เป็ นประโยชน์
ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ด้านปริมาณของการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ด้านความเข้มข้นของ
การใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ และด้านคุณภาพของการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ มีลกั ษณะ
แบบวัดเป็ นแบบมาตรประมาณค่า 6 ระดับ จาก “จริงที่สุด” ให้ 6 คะแนน ถึง “ไม่จริงเลย” ให้ 1
คะแนน รวมจานวน 36 ข้อ พิสยั ตัง้ แต่ 12-72 คะแนน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนทัง้ ทางบวกและ
ทางลบ และข้อ มูล เชิ ง คุณ ภาพประกอบ ที่ ได้จ ากการสัม ภาษณ์ การสัง เกต และสมุด บัน ทึ ก
ประจาวันของนักศึกษา
การหาคุณภาพของแบบวัดพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
ขัน้ ตอนการหาคุณภาพของแบบวัดพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
ได้แก่ การตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื ้อหาโดยผู้เชี่ ย วชาญในสาขาพฤติก รรมศาสตร์และ
การศึกษารวม 5 ท่าน ด้วยค่าความคิด เห็น ของผู้เชี่ ยวชาญที่ สอดคล้องกัน ระหว่างข้อคาถาม
นิยามเชิ งปฏิบัติการของตัวแปรในการวิจัย (Item-objective congruence index: IOC) ผลการ
พิจารณาค่า IOC และพิจารณาปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ รวมแล้วมีขอ้ คาถามที่คง
อยู่ จานวน 45 ข้อ จากนัน้ นาไปทดลองใช้เพื่อหาคุณภาพรายข้อของแบบวัด ด้วยการหาค่าอานาจ
จาแนกรายข้อ (Item discrimination) และค่าสัม ประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับ
คะแนนรวมของแบบวัดทัง้ ฉบับที่ไม่รวมข้อนัน้ พบว่า มีขอ้ ไม่ผ่านเกณฑ์ค่าอานาจจาแนก จานวน
9 ข้อ จึงได้พิจารณาตัดข้อคาถามทิง้ ไป คงเหลือ ข้อคาถามจานวน 36 ข้อ เมื่อทาการวิเคราะห์อีก
ครัง้ พบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมของแบบวัดทัง้ ฉบับที่
ไม่รวมข้อนัน้ มีค่าอยู่ระหว่าง 0.210 - 0.794 และมีความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบวัด โดยการ
หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าของครอนบาค (Cronbach’s 𝛼 –Coefficient) เท่ากับ 0.950 แสดงว่า
แบบวัดที่พฒ
ั นาขึน้ นีม้ ีคณ
ุ ภาพด้านความสอดคล้องภายในอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
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ปริมาณของพฤติกรรมการใช้เวลาว่าง
000 ฉันทางานบ้าน เช่น ซักรีดเสือ้ ผ้า ทาความ
สะอาดบ้าน ฯลฯ เป็ นประจาเมื่อมีเวลาว่าง
ความเข้มข้นของพฤติกรรมการใช้เวลาว่าง
000 ฉันใช้เวลาว่างทากิจกรรมจนสาเร็จจึงทาให้
ฉันรับรูว้ ่าการใช้เวลาว่างที่เป็ นประโยชน์ส่งผล
ต่อการดาเนินชีวติ ที่ดี
คุณภาพของพฤติกรรมการใช้เวลาว่าง
000 ฉันทากิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์
ต่อตนเองและมักจะชวนคนอื่นร่วมกันทาด้วย
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม

จริง
ทีส่ ุด

จริง ค่อนข้าง ค่อนข้าง ไม่
จริง ไม่จริง จริง

ไม่จริง
เลย

………

………

………

……...

….......

…......

………

………

………

……...

….......

…......

………

………

………

……...

….......

…......

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามขัน้ ตอนของการศึกษา ดังนี ้
4.1 ทาความเข้าใจสถานการณ์การใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ของนักศึกษานอก
ระบบ เมื่ อผูว้ ิจัยดาเนินการเก็บข้อมูลทั้งเชิงคุณ ภาพและเชิ งปริมาณแล้ว ดาเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลดังนี ้
4.1.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผูว้ ิจัยทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการ
สัม ภาษณ์เชิ งลึก การสนทนากลุ่ม และจากการสังเกต ผู้ร่วมวิจัยและผู้ให้ข้อมูลรอง ด้วยการ
วิเคราะห์เนือ้ หา โดยผูว้ ิจัยทาการจัดกลุ่มจัดประเภทของข้อมูล ลงรหัสข้อมูล จากนั้นหาข้อสรุ ป
ตีความ และตรวจสอบความถูกต้องตรงประเมินของผลการวิจยั
4.1.2 ข้อมูล เชิ งปริม าณ ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิ งปริม าณจากแบบวัด
พฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ด้วยสถิติบรรยาย ได้แก่ หาค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ
4.2 การปฏิบตั ิการตามวงจรของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย การวางแผน
การลงมือปฏิบตั ิ การสะท้อนผลการปฏิบตั ิในแต่ละวงรอบของกิจกรรม ผูว้ ิจัยวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้
จากการสังเกต การจดบันทึก และการสัมภาษณ์ของผูว้ ิจยั ด้วยการวิเคราะห์เนือ้ หา เพื่อหาข้อสรุป
ของผลการวิจยั ตีความ และตรวจสอบความถูกต้องตรงประเด็นของผลการวิจยั
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4.3 การศึกษาผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง ผูว้ ิจัยทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัง้ เชิงคุณภาพ
และเชิ งปริม าณ โดยในเชิ งคุณ ภาพวิเคราะห์ข้อ มูลด้วยการวิเคราะห์เนื ้อหา และเชิ ง ปริม าณ
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติบรรยาย และสถิติทดสอบค่า t (Dependent t-test)
4.4 การตรวจสอบความน่ า เชื่ อ ถื อ ของการให้ร หั ส ข้อ มู ล โดยผู้วิ จั ย ได้ท าการ
ตรวจสอบความเชื่อถือของการให้รหัสข้อมูล เพื่อให้แน่ใจว่าการให้รหัสข้อมูลของผูว้ ิจยั นัน้ มีความ
เข้าใจตรงกันกับผูอ้ ่ืน ซึ่ง ผูว้ ิจัยตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลด้วยผูเ้ ชี่ยวชาญ
(Peer debriefing) ได้แก่ อาจารย์ท่ปี รึกษา และเพื่อนนักวิจยั
SWU iThesis gs571120046 dissertation / recv: 15082563 14:21:56 / seq: 36

ส่วนที่ 5 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล
การศึ ก ษาครั้ง นี ้ ผู้วิ จัย ท าการตรวจสอบความน่ า เชื่ อ ถื อ ของข้อ มู ล โดยอาศั ย การ
ตรวจสอบ 2 วิธี ได้แก่ 1) การตรวจสอบด้วยวิธีการสามเส้า (Triangulation) และ 2) การให้สมาชิก
ตรวจสอบข้อมูล (Member checking) โดยผูว้ ิจยั ดาเนินการดังนี ้
1. การตรวจสอบด้วยวิธีการสามเส้า (Triangulation) ผูว้ ิจัยทาการตรวจสอบความ
น่าเชื่อถือของข้อมูลด้วยวิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า โดยใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลมากกว่า 1 วิธี
ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม และการสังเกต โดยผูว้ ิจัยได้นาข้อมูลจากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการที่หลากหลายนี ้ มาตรวจสอบความถูกต้องที่ใกล้เคียงกับความเป็ นจริง
และใช้แหล่งข้อมูลมากกว่า 1 แหล่ง ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทัง้ จากผูร้ ่วมวิจยั
สมาชิกในชุมชน และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับผูร้ ่วมวิจยั เพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล โดย
ผูว้ ิจยั ดาเนินการสอบถามและสัมภาษณ์
2. การให้ส มาชิ ก ตรวจสอบข้อ มูล (Member checking) การให้ส มาชิ ก และผู้ใ ห้
ข้อมูลตรวจสอบในขณะให้ขอ้ มูล โดยผูว้ ิจยั ทาการสะท้อนผลของข้อมูลไปยังผูร้ ว่ มวิจยั
ส่วนที่ 6 การพิทักษ์สิทธิ์และจรรยาบรรณในการวิจัย
การวิจัยครัง้ นีเ้ ป็ นการเก็บข้อมูลจากนักศึกษาสังกัดส านักงานส่งเสริม การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งเป็ นการทดลองในมนุษย์ ดังนัน้ เพื่อเป็ นการพิทกั ษ์สิทธิ์ของ
ผูเ้ ข้าร่วมวิจัย จึงทาเรื่องขออนุมัติโครงการวิจัยต่อคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ ของสถาบันยุทธศาสตร์ทางปั ญญาและวิจยั มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยได้รบั การ
พิ จ ารณารับ รองโครงการวิ จัย เลขที่ SWUEC-G-215/2562 รวมถึ ง ท าหนัง สื อ ยิ น ยอมเข้า ร่ว ม
โครงการที่ลงนามโดยผู้ปกครองหรือครู พร้อมอธิบายการวิจัยให้นักศึกษาทุกคนทราบ เพื่ อให้
มั่นใจว่านักศึกษามีความเข้าใจอย่างแท้จริง และในการเข้าร่วมโครงการวิจัยนี ้ นักศึกษาสามารถ

73

269776977

บอกเลิกการเข้าร่วมโครงการเมื่อไรก็ได้ แม้ว่าโครงการจะยังไม่สิน้ สุดก็ตาม และผูว้ ิจยั ต้องชีแ้ จงให้
นักศึกษามั่นใจว่า การบอกเลิกการร่วมโครงการวิจัยไม่มีผลกระทบต่อผลการเรียนหรือด้านอื่ น ๆ
นอกจากนี ้ นักศึกษาต้องได้รบั ทราบว่าข้อมูลที่ได้ทงั้ หมดจะเป็ นความลับ โดยในการนาเสนอข้อมูล
ที่ได้จ ากการวิจัยจะเป็ น การสรุ ป ในภาพรวมเท่ านั้น จะไม่ มี ก ารเปิ ด เผยข้อ มูลรายบุค คล และ
ภายหลังสิน้ สุดการวิจยั นักศึกษาในกลุ่มควบคุมจะได้รบั โปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการใช้เวลา
ว่างให้เป็ นประโยชน์เช่นเดียวกับกลุ่ม ทดลอง เพื่อให้นักศึกษาในกลุ่ม ควบคุมได้รบั ความรู แ้ ละ
ทักษะเช่นเดียวกัน
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
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การวิจัยเชิ งปฏิบัติการผสานวิธี (Mixed Methods Action Research-MMAR) ครัง้ นี ้มี
วัตถุประสงค์เพื่อทาความเข้าใจสถานการณ์การใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ของนักศึกษานอก
ระบบ เพื่อพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบ และ
เพื่อศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบ
ดาเนินการวิจัยโดยเน้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบตั ิการของผูร้ ่วมวิจัย ซึ่งเป็ นนักศึกษานอกระบบ
ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ใน
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลครัง้ นี ้ ผูว้ ิจัยแบ่งการนาเสนอตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ออกเป็ น 4 ส่ ว น ประกอบด้ว ย ส่ ว นที่ 1 บริบ ทพื ้น ที่ ด าเนิ น การวิ จัย และผู้ร่ว มวิ จัย ส่ ว นที่ 2
สถานการณ์การใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบ ส่วนที่ 3 ผลการเปลี่ยนแปลง
การส่งเสริมพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบ และส่วนที่ 4 การ
สร้างและพัฒ นารู ปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ดังรายละเอียด
ต่อไปนี ้
ส่วนที่ 1 บริบทพืน้ ที่ดาเนินการวิจยั และผูร้ ว่ มวิจยั
1. บริบทของผูร้ ว่ มวิจยั
ส่วนที่ 2 สถานการณ์การใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบก่อน
การพัฒนา
2.1 ความหมายของการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบ
2.2 สถานการณ์ปัญหาการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบ
2.3 ความต้องการในการพัฒนาพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ของ
นักศึกษานอกระบบ
ส่วนที่ 3 ผลการเปลี่ยนแปลงการส่งเสริมพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เ ป็ นประโยชน์
ของนักศึกษานอกระบบ
3.1 ผลการเปลี่ยนแปลงด้านปริมาณของการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
3.2 ผลการเปลี่ยนแปลงด้านความเข้มข้นของการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
3.3 ผลการเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพของการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
ส่วนที่ 4 การสร้างและพัฒ นารู ปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ น
ประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบ

75
4.1 กระบวนการพัฒ นารู ป แบบการส่งเสริม พฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ น
ประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบ
4.2 ผลการสัง เคราะห์รู ป แบบการส่ ง เสริม พฤติ ก รรมการใช้เวลาว่ า งให้เป็ น
ประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบ
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ส่วนที่ 1 บริบทพืน้ ทีด่ าเนินการวิจัยและผู้ร่วมวิจัย
การด าเนิ น การวิ จัย ครั้ง นี ้ ผู้วิ จั ย ด าเนิ น การในพื ้น ที่ ศู น ย์ก ารศึ ก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และบริบทการเรียนรู ช้ ุมชน
ของนักศึกษานอกระบบ ผูว้ ิจยั นาเสนอบริบทของพืน้ ที่ดาเนินการวิจยั และผูร้ ่วมวิจยั เพื่อแสดงให้
เห็นถึงบริบทและโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการวิจยั ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1.1 ข้อมูลพืน้ ฐานของผู้ร่วมวิจัย
การศึกษาครัง้ นี ้ ผูว้ ิจัยกาหนดผูร้ ่วมวิจัยเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ผูร้ ่วมวิจัย ได้แก่
นักศึกษานอกระบบ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็ นผูร้ ว่ มวิจยั หลักในการศึกษาครัง้ นี ้ และ
กลุ่ม ที่ 2 ผู้ให้ข้อ มูล รอง ได้แ ก่ ผู้บ ริห ารและครู ศูน ย์ก ารศึก ษานอกระบบและการศึก ษาตาม
อัธยาศัยอาเภอพุทธมณฑล ซึ่งเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาครัง้ นี ้ ข้อมูลพืน้ ฐานของผู้
ร่วมวิจยั จากการสนทนากลุม่ ด้วยเทคนิค A-I-C ก่อนการดาเนินการวิจยั ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
กลุ่ม ที่ 1 นัก ศึก ษานอกระบบ ระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนปลาย จ านวน 14 คน เป็ น
ผูส้ มัครใจเป็ นผูร้ ว่ มวิจยั ตัง้ แต่เริ่มต้นจนสิน้ สุดกระบวนการวิจยั มีรายละเอียดดังนี ้
ตาราง 3 ข้อมูลพืน้ ฐานของผูร้ ว่ มวิจยั
ลาดับ

นามสมมุติ

อายุ

อาชีพ

สถานภาพ

การใช้เวลาว่างของผูร้ ว่ มวิจยั
1. แบ่งเบาภาระครอบครัว - ทางานบ้าน
2. หารายได้เสริม - ช่วยแม่ขายของ
3. พักผ่อนหย่อนใจ - เล่นโทรศัพท์
นอนเล่น เที่ยวร้านเหล้า
1. แบ่งเบาภาระครอบครัว - ทางาน
บ้าน เลีย้ งลูก
2. หารายได้เสริม - ขายของออนไลน์
3. พักผ่อนหย่อนใจ - เล่นโทรศัพท์
นอนเล่น ไปเที่ยว

1

นางสาว
อังเปา

19

รับจ้าง
ผูช้ ่วย QC

โสด

2

นางสาว
อ้อมเอ๋ย

19

ไม่ได้ทางาน

สมรส

76
ตาราง 3 (ต่อ)
ลาดับ

นามสมมุติ

อาชีพ

สถานภาพ

การใช้เวลาว่างของผูร้ ว่ มวิจยั
1. แบ่งเบาภาระครอบครัว - ทางานบ้าน
2. พักผ่อนหย่อนใจ - นอนเล่น
เที่ยวห้าง เล่นเกม อ่านการ์ตนู
3. การเรียน - เรียนพีดกี รี ม.รามคาแหง
1. แบ่งเบาภาระครอบครัว - ทางาน
บ้านเลีย้ งลูก
2. พักผ่อนหย่อนใจ - ออกกาลังกาย
เล่นโทรศัพท์ ดูทีวี ไปเที่ยว
1. แบ่งเบาภาระครอบครัว - ทางานบ้าน
ไปบ้านพ่อแม่
2. พักผ่อนหย่อนใจ - เที่ยวห้าง
ไปสวนอาหาร เล่นโทรศัพท์ นอนเล่น
ดูหนังฟั งเพลง
1. แบ่งเบาภาระครอบครัว - ทางานบ้าน
ทากับข้าว
2. หารายได้เสริม - เอาของมาขาย
3. พักผ่อนหย่อนใจ - ออกกาลังกาย
นอนเล่น ดูหนังฟั งเพลง
1. แบ่งเบาภาระครอบครัว - ทางานบ้าน
2. พักผ่อนหย่อนใจ เช่น ไปเที่ยว
เล่นโทรศัพท์ ดูหนังฟั งเพลง นอนเล่น
1. แบ่งเบาภาระครอบครัว - ทางานบ้าน
2. หารายได้เสริม - ขายของเพื่อน
ร่วมงาน
3. พักผ่อนหย่อนใจ - เล่นโทรศัพท์
ออกกาลังกาย
1. แบ่งเบาภาระครอบครัว - ทางานบ้าน
3. พักผ่อนหย่อนใจ - เล่นโทรศัพท์
ดูหนังฟั งเพลง

3

นายต้นไม้

34

รับจ้าง
ดูแลอพาร์ทเม้นท์

สมรส

4

นางสาว
ปลาการ์ตนู

25

รับจ้าง
แคทดี ้
สนามกอล์ฟ

โสด

5

นางสาวใบพัด

21

รับจ้าง
เสิรฟ์ อาหาร

โสด

6

นางสาวแคน

17

รับจ้าง
โรงเพาะเห็ด

โสด

7

นายปลายด์

27

โสด

8

นางสาว
นิง้ หน่อง

17

รับจ้าง
ลูกจ้าง
ร้านกาแฟ
รับจ้าง
โรงเพาะเห็ด

9

นางสาว
ใบหยก

20

รับจ้าง
ร้านอาหาร
เกาหลี

โสด
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อายุ

โสด

77
ตาราง 3 (ต่อ)
ลาดับ นามสมมุติ
10 นางสาว
แดรี่ควีน

อายุ
18
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11

นางสาว
รถเบ็นซ์

18

12

นางสาวผักบุง้

18

13

นายแม๊สซี่

25

14

นายอามมี่

17

อาชีพ
สถานภาพ
การใช้เวลาว่างของผูร้ ว่ มวิจยั
รับจ้าง
โสด 1. แบ่งเบาภาระครอบครัว - ทางานบ้าน
ร้านสะดวกซือ้
2. หารายได้เสริม - ช่วยแม่ชายของ
3. พักผ่อนหย่อนใจ -เล่นกีตา้ ร์
ขับรถเล่น ไปเที่ยว นอน ดูหนังฟังเพลง
เล่นเกม
รับจ้าง
โสด 1. แบ่งเบาภาระครอบครัว - ทางานบ้าน
เสริรฟ์ อาหาร
2. พักผ่อนหย่อนใจ - นอนเล่น
เล่นโทรศัพท์ เที่ยวกับเพื่อน
ไม่ได้ทางาน
โสด 1. การเรียน - ทาการบ้าน
2. พักผ่อนหย่อนใจ - อ่านหนังสือ
เล่นโทรศัพท์ ดูหนังฟั งเพลง ไปเที่ยว
รับจ้าง
โสด 1. แบ่งเบาภาระครอบครัว - ทาอาหาร
ทางานเต้นท์รถ
2. พักผ่อนหย่อนใจ - ขับรถเล่น
มือสอง
อ่านหนังสือ ดูหนังฟังเพลง นอนเล่น
ไม่ทางาน
โสด 1. พักผ่อนหย่อนใจ - ขับรถเล่น ดูหนัง
ฟั งเพลง นั่งเล่น ไปสังสรรค์ เล่นโทรศัพท์
หาอะไรกินกับเพื่อน

จากตาราง 3 แสดงข้อมูลพืน้ ฐานของผูร้ ่วมวิจยั จะเห็นได้ว่าผูร้ ่วมวิจยั ที่คดั เลือกเข้า
มานั้น ส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 17-34 ปี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง เช่น เป็ น
พนักงานร้านอาหาร พนักงานร้านสะดวกซือ้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นลูกจ้างรายวัน นอกจากนีม้ ีผรู้ ว่ มวิจยั
ที่ไม่ได้ทางานจานวน 3 คน สถานภาพส่วนใหญ่ เป็ นโสด สาหรับการใช้เวลาว่างของผูร้ ่วมวิจยั แต่
ละคนมี ลักษณะแตกต่างกัน และแต่ละคนใช้เวลาว่างทากิจกรรมที่หลากหลาย ได้แก่ แบ่งเบา
ภาระช่วยเหลืองานครอบครัว เช่น ช่วยขายของ ช่วยเหลืองานบ้าน เป็ นต้น ใช้เวลาว่างพักผ่อน
และทากิจกรรมส่วนตัว เช่น เล่นเกม อ่านหนังสือ สั งสรรค์ เป็ นต้น รวมถึงใช้เวลาในการทบทวน
การบ้าน และหารายได้เสริมบ้าง
จะเห็นได้ว่าผูร้ ่วมวิจัยส่วนใหญ่ยังอยู่ในช่วงอายุท่ีเป็ นวัยรุ่น คือ 17-25 ปี มีเพียง 1
คนที่อยู่ในวัยผูใ้ หญ่ คือ 34 ปี ซึ่งเป็ นช่วงวัยที่ยังมีชีวิตที่ชอบความเป็ นอิสระ และยังไม่ได้มีการ
วางแผนในชีวิตมากนัก และส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด รูปแบบการใช้เวลาว่างส่วนใหญ่ยงั เป็ นการ

78
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ทากิจกรรมส่วนตัวมากกว่าการช่วยเหลืองานของครอบครัว หรือการทากิจกรรมที่สร้างประโยชน์
ให้แก่ตนเองและครอบครัว เช่น การฝึ กทักษะทางอาชีพ การช่วยเหลือกิจการงานของครอบครัว
การหารายได้เสริม เป็ นต้น กิจกรรมเหล่านีย้ ังพบได้นอ้ ยในกลุ่มผูร้ ่วมวิจยั ดังนัน้ การส่งเสริม การ
ใช้เวลาว่างให้เป็ น ประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบจึงเป็ นสิ่งจาเป็ น อันจะนาไปสู่การพัฒ นา
ความสามารถ การฝึ กทักษะ และความรู ท้ ่ีจาเป็ น ส าหรับการดาเนินชี วิต เพื่อต่ อยอดไปสู่การ
ประกอบอาชีพและการดารงชีวิตในอนาคตอย่างมีคณ
ุ ภาพ
กลุ่ม ที่ 2 ผู้บ ริห ารและครู ประจ าศูน ย์ก ารศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตาม
อัธยาศัยอาเภอพุทธมณฑล จานวน 8 คนซึ่งเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลรองในการศึกษาครัง้ นี ้ ข้อมูลพืน้ ฐาน
ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลรอง ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ตาราง 4 ข้อมูลพืน้ ฐานของผูใ้ ห้ขอ้ มูลรอง

ลาดับ

นามสมมติ

อายุ

ระดับการศึกษา

1

นางสมศรี

58

2

นางสาวอรุณี

40

3
4
5
6

นายสมหวัง
นางสาวชนัดดา
นางสาววาริน
นางสาวธัญชนิกา

56
32
27
23

ปริญญาโท
บริหารการศึกษา
ปริญญาโท
บริหารการศึกษา
ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
ปริญญตรี การตลาด
ปริญญาตรี คุรุศาสตร์
ปริญญาตรี รัฐประศาสตร์

7

นางนงรักษณ์

55

ปริญญาตรี พละศึกษา

8

นางสาวขจีพร

51

ปริญญาตรี พัฒนาชุมชน

ตาแหน่งงาน

ประสบการณ์
การเป็ นครูของ
กศน. (ปี )

ผูอ้ านวยการ

36

ครู กศน.อาเภอ

16

ครู ศรช.คลองโยง
ครู ศรช.คลองโยง
ครู ศรช.สาลายา
ครู ศรช.สาลายา
ครู ศรช.คลอง
มหาสวัสด์
ครู อาสา

10
7
5
2
20
15

ผูใ้ ห้ขอ้ มูลรองในการศึกษาครัง้ นี ้ เป็ นผูท้ ่ีเกี่ยวข้องและใกล้ชิดกับการใช้เวลาว่างให้
เป็ นประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบ ประกอบด้วย ผูบ้ ริหารสถานศึกษาและครูผสู้ อนทัง้ จากศูนย์
กศน.อ าเภอ และครู ผู้ส อนที่ อ ยู่ป ระจ าศูน ย์ก ารเรีย นรู ้ รวมถึ ง ครู อ าสาที่ ไ ม่ ใช่ ค รู ป ระจ าศูน ย์
การศึกษานอกระบบ จากข้อมูลพืน้ ฐานของผูใ้ ห้ขอ้ มูลรองโดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลรองเข้ามามีส่วนร่วมใน

79
การศึกษาครัง้ นี ้ คือ เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักศึกษาในศูนย์การศึกษานอกระบบที่
เป็ นผูร้ ว่ มวิจยั เพื่อสะท้อนพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนักศึกษา และเป็ นข้อมูลประกอบการวาง
แผนการทากิจกรรมส่งเสริมการใช้เวลาว่างของนักศึกษาได้สอดคล้องกับพฤติกรรมของแต่ละคน
โดยบุคลากรทางการศึกษาแต่ละคนมีความใกล้ชิดและรับรู พ้ ฤติกรรมของผูร้ ่วมวิจัยเป็ นอย่างดี
รวมถึงมีสว่ นร่วมในการสะท้อนสถานการณ์การใช้เวลาว่างของนักศึกษานอกระบบด้วย
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ส่วนที่ 2 สถานการณ์การใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบก่อนการ
พัฒนา
สถานการณ์การใช้เวลาว่างของนักศึกษานอกระบบ เป็ นการสะท้อนสถานการณ์หรือ
เหตุการณ์ของการใช้เวลาว่างในอดีตจนถึงปั จจุบนั ว่าเป็ นอย่างไร รวมถึงบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้เวลาว่างของนักศึกษานอกระบบซึ่งเป็ นผูร้ ว่ มวิจยั อันจะนาไปสูก่ ารวิเคราะห์เพื่อกาหนด
แนวทางการส่งเสริมหรือพัฒนานักศึกษาให้สามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อไป การนาเสนอ
สถานการณ์การใช้เวลาว่างของนักศึกษานอกระบบนี ้ ผูว้ ิจัยนาเสนอ 4 ประเด็น ประกอบด้วย
1) ความหมายของการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ 2) สถานการณ์ปัญหาการใช้เวลาว่างให้เป็ น
ประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบ 3) ความต้อการในการพัฒนาการพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้
เป็ นประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบ และ 4) แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้
เป็ นประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบ ดังนาเสนอให้เห็นแต่ละประเด็นดังต่อไปนี ้
2.1 ความหมายของการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบ
ผู้วิจัยท าการศึก ษาความหมายการใช้เวลาว่างให้เป็ น ประโยชน์จ ากมุม มองของ
นั ก ศึ ก ษานอกระบบ ซึ่ ง มุ ม มองของนั ก ศึ ก ษาแต่ ล ะคนมี ค วามแตกต่ า งกั น ตามบริบ ทและ
ประสบการณ์ของแต่ละคน แต่สิ่ง ที่นกั ศึกษานอกระบบมีความคิดและสะท้อนออกมาในแนวทาง
เดียวกัน คือการใช้เวลาว่าง เป็ นการใช้เวลาทากิจกรรมต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากภาระกิจประจาที่ทา
ซึ่งพบว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูลสะท้อนความหมายการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ 4 นัย คือ 1) การช่วยเหลือ
งานของครอบครัว 2) การหารายได้เสริม 3) การพักผ่อนหย่อนใจ และ4) การศึกษาหาความรู ้ ดัง
รายละเอียดต่อไปนี ้
ผู้วิจัยท าการศึก ษาความหมายการใช้เวลาว่างให้เป็ น ประโยชน์จ ากมุม มองของ
นักศึกษานอกระบบ ซึ่งมุมมองของนักศึกษานอกระบบแต่ละคนมีความแตกต่างกันตามบริบทและ
ประสบการณ์ของแต่ละคน แต่สิ่งที่นกั ศึก ษานอกระบบมีความคิดและสะท้อนออกมาในแนวทาง
เดียวกัน คือการใช้เวลาว่าง เป็ นการใช้เวลาทากิจกรรมต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากภาระกิจประจาที่ทา
ซึ่งพบว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูลสะท้อนความหมายการใช้เวลาว่างให้เ ป็ นประโยชน์ 4 นัย คือ 1) การช่วยเหลือ
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งานของครอบครัว 2) การหารายได้เสริม 3) การพักผ่อนหย่อนใจ และ 4) การศึกษาหาความรู ้ ดัง
รายละเอียดต่อไปนี ้
2.1.1 การช่วยเหลืองานของครอบครัว ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสะท้อนถึงความหมายของการ
ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ หมายถึง การช่วยเหลืองานของครอบครัว โดยมองถึงการแบ่งเบา
ภาระงานบ้านของครอบครัวภายหลังจากที่ว่างจากงานหลักหรืองานประจา เช่น หลังเลิกงาน เลิก
เรียน โดยส่วนใหญ่เป็ นการทางานบ้านที่เป็ นงานในชีวิตประจาวันเพื่อแบ่งเบาภาระของสมาชิกใน
ครอบครัว เช่ น ทาความสะอาดบ้าน ทาอาหาร ซักผ้า ล้างจาน เป็ นต้น เพี ยงได้แบ่ งเบาภาระ
ครอบครัว ผูใ้ ห้ขอ้ มูลก็เห็นว่าเป็ นการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์แล้ว
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“......หลัง จากท างานมาเหนื่ อ ยแล้ว ก็ อ ยู่ บ้ า น ท างานบ้า น ล้า งรถ แค่ นี ก้ ็ มี
ความสุขแล้วทีไ่ ด้ช่วยภรรยาแบ่งเบาภาระกัน.......” (นักศึกษานอกระบบ: ต้นไม้)
“......การใช้เวลาว่างคือ หุงข้าว ล้างจาน ซักผ้า กวาดบ้านในวันทุกวันต้ องทา
ก่อนเลยคะ......” (นักศึกษานอกระบบ: แคน)
“......ทาความสะอาดห้องพัก ล้างขวดนมลู ก ทาอาหาร ล้างจาน หลังจากลู ก
หลับแล้วคะ.....” (นักศึกษานอกระบบ: อ้อมเอ๋ย )
2.1.2 การหารายได้เสริม ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสะท้อนว่า การใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
หมายถึง ความสามารถในการหารายได้เสริมให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ เป็ นการใช้เวลาว่าง
จากงานประจา หรือว่างจากภารกิจทางบ้าน เช่น เลีย้ งลูก ทางานบ้าน เป็ นต้น หางานพิเศษหรือ
ช่องทางในการสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว เช่น ขายของออนไลน์ รับจ้าง เป็ นต้น ซึ่งการ
ที่ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสามารถหารายได้เสริมจากเวลาว่างนัน้ ถือว่าเป็ น การใช้เวลาว่างให้เป็ น ประโยชน์ได้
อย่างหนึ่ง
“…...หารายได้พเิ ศษด้วยการเอาของไปขายให้คนงานทีท่ างานคะ อยากเก็บเงิน
ให้เยอะ พ่อแม่จะได้สบาย......” (นักศึกษานอกระบบ: นิง้ หน่อง)
“……อยู่บา้ นเลีย้ งลูก เมือ่ เสร็จงานก็ขายของออนไลน์ไปด้วยช่วยแฟนอีกทางนึง
คะ..........” (นักศึกษานอกระบบ: อ้อมเอ๋ย)

81
“ไปทางานร้านกาแฟคะ ได้เป็ นรายวันๆละ 350 บาท ไม่ตอ้ งขอเงินพ่อแม่ เพราะ
ไม่ได้ทาไรทีบ่ า้ นอยู่แล้ว ทาแค่ 11 โมงถึง 3 ทุ่ม.....” (นักศึกษานอกระบบ: ปลาย)
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2.1.3 การพักผ่อนหย่อนใจผูใ้ ห้ขอ้ มูลสะท้อนว่า การใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
หมายถึง การพักผ่อนหย่อนใจ เป็ นการให้เวลากับตัวเองเพื่อความผ่อนคลายและความสุขให้แก่
ตนเอง เนื่องจากเห็นว่าตนเองเหน็ดเหนื่อยจากกิจกรรมประจาวันแล้ว ดังนัน้ การใช้เวลาว่างให้เป็ น
ประโยชน์จึงควรเป็ นการพัก ผ่อนเพื่อให้ร่างกายและจิตใจได้ผ่อนคลาย เช่น ดูหนัง สังสรรค์ ออก
กาลังกาย ใช้เวลาอยู่กบั ครอบครัว เป็ นต้น
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“...ขับรถเล่นดูหนัง เล่นโทรศัพท์ ออกไปสังสรรค์กบั เพือ่ น ไปดูเพือ่ นแต่งรถแบบ
ใหม่ๆ...” (นักศึกษานอกระบบ: อาร์มมี)่
“...ว่างหนูก็ เล่นโทรศัพท์ แชทกับเพื่อน ดูหนังฟังเพลง นอนเล่น...” (นักศึกษา
นอกระบบ: ผักบุง้ )
“...ไปเดิ น ห้า ง ไปออกก าลัง กาย ไปกิ น ข้า วกับ พ่ อ แม่ รดน้ า ต้น ไม้ ดู ที วี ก็ มี
ความสุขแล้วคะ...” (นักศึกษานอกระบบ: ใบพัด)
2.1.4 การศึกษาหาความรู้ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสะท้อนว่า การใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
หมายถึง การศึกษาหาความรู ้ เป็ นการใช้เวลาไปกับการพบกลุ่มเพื่อการศึกษา กศน. เรียนรูจ้ ากครู
ของศูนย์การเรียนรูช้ ุมชนของตนเอง แลกเปลี่ยนความรูแ้ ละประสบการณ์กบั เพื่อนที่เรียนด้วยกัน
การทางานกลุ่ม อันเป็ นการเพิ่มพูนความรู แ้ ละเปิ ดโลกทัศน์ให้แก่ตนเอง อันนาไปสู่การนาไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตต่อไป
“.........มาเรียนหนังสือในทุกๆ วันอาทิตย์ เพื่ออนาคต...........” (นักศึกษานอก
ระบบ: รถเบ๊นซ์)
“..........มีเวลาแค่วนั เดียวได้มาเรียน กศน. ถือว่าเป็ นการได้รบั โอกาสที่ดีในชีวิต
แล้วครับ.........” (นักศึกษานอกระบบ: แม๊สซี่)
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“..........ผมเรียนพีดีกรีของรามคาแหงควบคู่ไปด้วยกับการเรียน กศน.ครับจะได้
จบปริญญาเร็วๆ..........” (นักศึกษานอกระบบ: ต้นไม้)
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กล่าวโดยสรุป การให้ความหมายการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ คือ พฤติกรรม
การใช้เวลาว่างของนักศึกษานอกระบบที่นอกเหนือจากเวลาเรียน เวลาทางาน หรือว่างเว้นจาก
ภารกิจประจา ซึ่งแต่ละคนสะท้อนการใช้เวลาว่างในมิติท่ีแตกต่างกัน แบ่งเป็ น 4 ความหมาย คือ
การช่วยเหลืองานของครอบครัว การหารายได้เสริม การพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาหาความรู ้
ซึ่งการทาความเข้าใจความหมายของการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์นีน้ าไปสู่การทาความเข้าใจ
สถานการณ์ปัญหาของการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ จากมุมมองของนักศึกษาซึ่งเป็ นผูร้ ว่ มวิจยั
ที่มองความหมายของการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ท่ีแตกต่างกัน ดังได้นาเสนอสถานการณ์
ปัญหาของการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ในหัวข้อถัดไป
2.2 สถานการณ์ปัญ หาของการใช้เวลาว่างให้ เป็ นประโยชน์ของนั กศึก ษานอก
ระบบ
การใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์จากมุมมองของนักศึกษานอกระบบ คือการใช้เวลา
นอกเหนือหรือเวลาว่างจากการทาภารกิจประจา มาทากิจกรรมด้า นอื่น ๆ ในลักษณะต่าง ๆ ซึ่ง
จากความหมายของการใช้เวลาว่างให้เป็ น ประโยชน์จ ากมุม มองของนักศึกษานอกระบบ มี 4
ความหมาย คือการช่วยเหลื องานของครอบครัว การหารายได้เสริม การพักผ่อนหย่อนใจ และ
การศึกษาหาความรู ้ ประกอบกับ นิยามของพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ น ประโยชน์ ที่แบ่ ง
องค์ประกอบออกเป็ น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปริมาณของการใช้เวลาว่างให้เป็ น ประโยชน์ ด้านความ
เข้มข้นของการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ และด้านคุณภาพของการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
ทาให้นกั ศึกษานอกระบบสะท้อนสถานการณ์ปัญหาที่สง่ ผลต่ อการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์มา
จากหลายหลายรูปแบบ
การศึกษาสถานการณ์ปัญหาของการใช้เวลาว่างให้เ ป็ นประโยชน์นี ้ ผูว้ ิจยั ศึกษาทัง้
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยทาการศึกษาเชิงปริมาณจากแบบวัดพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้
เป็ นประโยชน์ จานวน 36 ข้อ ที่สะท้อนพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ดา้ นต่าง ๆ และ
การศึกษาเชิงคุณภาพ จากการสนทนากลุม่ กับกลุม่ ผูร้ ่วมวิจยั รวมถึงการสัมภาษณ์ผเู้ กี่ยวข้อง กับ
การใช้เวลาว่างของนักศึกษานอกระบบ ได้แก่ผบู้ ริหารและครู การนาเสนอสถานการณี ปัญหาจาก
การศึกษาครัง้ นี ้ ผูว้ ิจัยแบ่งการนาเสนอออกเป็ น 2 ส่วน ได้แก่ 1) สถานการณ์ปัญหาของการใช้
เวลาว่างของนักศึกษานอกระบบ: ผลการศึกษาเชิงปริมาณ และ 2) สถานการณ์ปัญหาของการใช้
เวลาว่างของนักศึกษานอกระบบผลการศึกษาเชิงคุณภาพ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
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2.2.1 สถานการณ์ปัญหาของการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ของนักศึกษา
นอกระบบ ผลการศึกษาเชิงปริมาณ
ผู้วิจัย ท าการศึก ษาสถานการณ์ ปั ญ หาการใช้เวลาว่ างให้เป็ น ประโยชน์ข อง
นักศึกษานอกระบบ โดยในส่วนของการศึกษาชิงปริมาณ ผูว้ ิจัยใช้แบบวัดพฤติกรรมการใช้เวลา
ว่างให้เป็ นประโยชน์ โดยมีลกั ษณะเป็ นแบบวัดประเมินค่า 6 ระดับ จานวน 36 ข้อ ซึ่งข้อคาถาม
ของแบบวัดครอบคลุมองค์ประกอบ 3 ด้านของการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ได้แก่ ด้านปริมาณ
ของการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ด้านความเข้มข้นของการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ และ
ด้านคุณภาพของการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ โดยมีเกณฑ์การแปลความหมาย ดังนี ้ (วิเชียร
เกตุสิงห์, 2538 น. 8-11)
1.00 - 2.66 หมายถึ ง นั ก ศึ ก ษานอกระบบมี ก ารใช้เวลาว่ า งให้ เป็ น
ประโยชน์ในระดับต่า
2.67 - 4.33 หมายถึ ง นั ก ศึ ก ษานอกระบบมี ก ารใช้เวลาว่ า งให้ เป็ น
ประโยชน์ในระดับปานกลาง
4.34 - 6.00 หมายถึ ง นั ก ศึ ก ษานอกระบบมี ก ารใช้เวลาว่ า งให้ เป็ น
ประโยชน์ในระดับสูง
จากการศึกษาพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบ
พบผลดังนี ้
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4
5
6
7
8
9
10
11

12
13

คาถาม
ด้านปริมาณของการใช้เวลาว่าง
เมื่อมีโอกาสฉันจะแอบไปนอนเล่นในทุกวัน
ที่ไม่มีอะไรทามากกว่าวันละ 3 ชั่วโมง
ฉันดูหนัง ละคร ฟั งเพลง นานมากกว่า 3 ชั่วโมง
ต่อครัง้ ในแต่ละวัน
ฉันไปเดินห้างสรรพสินค้ามากกว่า 3 ครัง้ ต่อสัปดาห์
ถึงจะไม่มีใครไปด้วยก็ตาม
ฉันใช้โทรศัพท์ คุย เล่นไลน์หรือแชทกันผูอ้ ื่น
ตลอดเวลาเป็ นเวลามากกว่า 2 ชั่วโมงต่อวัน
ฉันใช้คอมพิวเตอร์เล่นเกมมากกว่าใช้หาความรู ้
หรือข่าวสารต่างๆมากกว่า 3 ชั่วโมงต่อครัง้ ต่อวัน
ฉันออกกาลังกายเมื่อมีโอกาสแค่เพียงเล็กน้อยก็ตาม
ให้ได้ 3 ครัง้ ต่อสัปดาห์เพื่อสุขภาพของฉันเอง
ฉันปลูกผักสวนครัว ต้นไม้ชนิดต่างๆ เลีย้ งสัตว์
เป็ นสิ่งที่ฉนั ชอบทาที่มเี วลาว่างในแต่ละวัน
ฉันทากิจกรรมร่วมกับครอบครับ เข่น ทาอาหาร
ไปทาบุญกับครอบครัว ไปเที่ยวกับครอบครัว
มากกว่านอนเล่น
ฉันไปสถานบันเทิงต่างๆเพื่อดื่มเหล้าเต้นรา
กับเพื่อนๆอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครัง้
ฉันทากิจกรรมภายในห้องเรียนกับเพื่อนและอาจารย์
มากกว่า 2 ชั่วโมงต่อครัง้ ใน 1 สัปดาห์
ฉันเอาเวลาส่วนใหญ่ไปทาในสิง่ ที่ชอบเป็ นการ
ส่วนตัว เช่น การแต่งรถ ดูนติ ยสารเพื่อความบันเทิง
พูดคุยกับเพื่อน แทบทุกวัน
ด้านความเข้มข้นของการใช้เวลาว่าง
ฉันอ่านนิยายหรือนิตยสารบันเทิงต่าง ๆ ก่อนอ่าน
หนังสือเรียนหรือทาการบ้าน
ฉันศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมจากโทรศัพท์มือถือหรือ
ห้องสมุดหลังจากที่ได้เรียนมาแล้วในแต่ละสัปดาห์

ค่าเฉลี่ย

SD

แปลความหมาย

1.64

.50

ต่า

1.79

.70

ต่า

2.14

.77

ต่า

1.86

.66

ต่า

2.79

1.05

ปานกลาง

3.57

1.55

ปานกลาง

2.71

1.38

ปานกลาง

3.86

.95

ปานกลาง

3.50

1.61

ปานกลาง

3.29

.83

ปานกลาง

4.07

.99

ปานกลาง

2.86

1.23

ปานกลาง

3.93

.99

ปานกลาง
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17
18
19
20
21
22
23

24
25

คาถาม
ฉันร่วมแข่งขันในด้านกิจกรรมหรือวิชาการที่เป็ น
ประโยชน์ต่อตนเองและการเรียนเสมอ
ฉันมักพูดคุยเรื่องอื่น ๆ เพื่อความบันเทิงมากกว่า
เรื่องการเรียนที่หนักสมองถึงแม้จะมีโอกาสก็ตาม
ฉันช่วยงานอาจารย์ทกุ ครัง้ เพราะมันคือการเรียนรู ้
และเป็ นการใช้เวลาให้มีประโยชน์อีกวิธีหนึ่งของฉัน
ฉันหารายได้ เช่น ขายของออนไลน์ควบคู่กบั การ
เรียนเสมอ
เวลาส่วนใหญ่ของฉันๆไม่ได้ใช้ไปกับการทางาน
เพื่อตนเองและผูอ้ ื่นเลยแต่ทาเพื่อสนองความสุข
ส่วนตัวมากกว่า
เมื่อมีเวลาว่างฉันชอบปรึกษากับอาจารย์
ด้านการเรียนเมื่อมีโอกาสเพื่อการพัฒนาตนเอง
ฉันใช้เวลาไปกับเรื่องส่วนตัวหรือกิจกรรม
ที่ไม่เป็ นประโยชน์ยงั ดีกว่าต้องไปช่วยงานสังคม
ฉันใช้เวลาว่างทากิจกรรมจนสาเร็จจึงทาให้ฉนั รับรู ้
ว่าการใช้เวลาว่างที่เป็ นประโยชน์ส่งผลต่อการ
ดาเนินชีวติ ที่ดี
ฉันมีการกาหนดเป้าหมายที่ทาในเวลาว่าง
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขนึ ้
ฉันบันทึกลงในสุมดเพื่อให้ทราบว่าในแต่ละวัน
ฉันได้ทาเรื่องอะไรบ้างที่เป็ นประโยชน์และไม่เป็ น
ประโยชน์
บ่อยครัง้ ที่ฉนั ปฏิเสธผูอ้ ื่นที่ชกั ชวนให้เข้าร่วม
กิจกรรมเพราะคิดว่าคงเป็ นเรื่องไร้ประโยชน์
แม้วา่ ว่างอยูก่ ็ตาม
ฉันมักอาสาในการทางานหรือกิจกรรมของอาจารย์
โรงเรียน หรือชุมชนที่แจ้งความต้องการมาเสมอ

ค่าเฉลี่ย

SD

แปลความหมาย

3.07

1.07

ปานกลาง

2.79

1.48

ปานกลาง

4.00

1.04

ปานกลาง

3.50

.86

ปานกลาง

4.00

1.11

ปานกลาง

3.50

1.22

ปานกลาง

2.93

.92

ปานกลาง

3.71

1.07

ปานกลาง

4.00

1.04

ปานกลาง

3.14

1.35

ปานกลาง

3.57

1.40

ปานกลาง

3.86

1.10

ปานกลาง
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ข้อ
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29
30
31
32
33
34
35

36

คาถาม
ด้านคุณภาพของการใช้เวลาว่าง
ฉันใช้เวลาไปกับการอ่านหนังสือเรียน มากกว่า
การเที่ยวกลางคืน
การใช้เวลาว่างด้วยการเล่นเกมทาให้ฉนั ลด
ความเครียดได้ดกี ว่าการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
ฉันใช้เวลาว่างค้นคว้าหาความรูต้ ่าง ๆ
ในโทรศัพท์มือถือแทนการไปใช้หอ้ งสมุด
ฉันใช้เวลากับเพื่อน ๆ ในการศึกษาบทเรียนล่วงหน้า
ดีกว่าไปคุยกันในเรื่องไร้สาระ
ในแต่ละวันถ้าฉันได้ทบทวนสิ่งที่ได้กระทาผ่านมา
ในแต่ละวันคงทาให้ฉนั ทราบได้วา่ ฉันทาอะไร
ที่เป็ นประโยชน์บา้ ง
ฉันใช้เวลาไปกับการอ่านหนังสืออ่านเล่นมากกว่า
อ่านหนังสือเรียนจึงทาให้ฉนั เรียนไม่ค่อยเข้าใจ
ฉันเรียนวิชาชีพต่าง ๆ ที่เปิ ดสอนให้เพื่อไปทาอาชีพ
เสริมสร้างรายได้เพิม่ ดีกว่านอนแล่นอยู่บา้ น
การใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ดว้ ยการอ่านหนังสือ
เสริมการเรียนช่วยให้ฉนั ได้เพิ่มพูนความรูต้ ่าง ๆ
เพิ่มขึน้
ฉันใช้เวลาว่างไปกับการทากิจกรรมเพื่อสังคม
หรือกิจกรรมจิตอาสามากกว่ากิจกรรมส่วนตัว
ฉันใช้เวลาไปเที่ยวในที่ต่างๆกับเพื่อนถือว่า
เป็ นประโยชน์ เ พราะท าให้ เ กิ ด สั ม พั น ธภาพที่ ดี
กับเพื่อนทุกคน
ฉันช่วยผูป้ กครองทางานอื่น ๆ ที่ฉนั ทาได้และ
ยั ง หาเวลาช่ ว ยท างานบ้ า นเสมอเมื่ อ ฉั น ได้ ท า
แล้วมีความสุขใจ

ค่าเฉลี่ย

SD

แปลความหมาย

3.14

1.51

ปานกลาง

4.07

1.44

ปานกลาง

2.93

1.07

ปานกลาง

3.43

1.16

ปานกลาง

3.21

1.19

ปานกลาง

3.57

1.34

ปานกลาง

4.29

1.38

ปานกลาง

4.14

1.03

ปานกลาง

3.29

.99

ปานกลาง

3.50

.94

ปานกลาง

3.57

1.16

ปานกลาง
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จากตาราง 5 ผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ของนักศึกษา
นอกระบบ พบว่า ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์อยู่ในระดับปานกลาง คือ
มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.71 - 4.29 มี 4 ข้อที่ค่าเฉลียอยู่ในระดับต่า คือ ข้อ 1 – ข้อ 4 ค่าเฉลี่ยระหว่าง
1.64 – 2.14 โดยประเด็นที่นักศึกษานอกระบบมี การใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ ฉันเรียนวิชาชีพต่าง ๆ ที่เปิ ดสอนให้เพื่อไปทาอาชีพ เสริมสร้างรายได้เพิ่มดีกว่านอนแล่นอยู่
บ้าน ค่ะเฉลี่ย 4.29 อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาคือ การใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ดว้ ยการ
อ่านหนังสือเสริม การเรียนช่วยให้ฉันได้เพิ่มพูนความรู ต้ ่าง ๆ เพิ่มขึน้ ค่าเฉลี่ย 4.14 อยู่ในระดับ
ปานกลาง และฉันเอาเวลาส่วนใหญ่ไปทาในสิ่งที่ ชอบเป็ นการส่วนตัว เช่น การแต่งรถ ดูนิตยสาร
เพื่ อความบันเทิง พูดคุยกับเพื่อน แทบทุกวัน และการใช้เวลาว่างด้วยการเล่นเกมทาให้ฉันลด
ความเครียดได้ดีกว่าการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ ค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.07 อยู่ในระดับปานกลาง
ตามลาดับ ส่วนประเด็นการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ที่นักศึกษานอกระบบสะท้อนพฤติกรรม
อยู่ในระดับต่า ได้แก่ เมื่อมีโอกาสฉันจะแอบไปนอนเล่นในทุกวันที่ไม่มีอะไรทามากกว่าวันละ 3
ชั่วโมง ค่าเฉลี่ย 1.64 ฉันดูหนัง ละคร ฟั งเพลง นานมากกว่า 3 ชั่วโมงต่อครัง้ ในแต่ละวัน ค่าเฉลี่ย
1.79 ฉันใช้โทรศัพ ท์ คุย เล่นไลน์หรือแชทกันผูอ้ ่ืนตลอดเวลาเป็ นเวลามากกว่า 2 ชั่วโมงต่อวัน
ค่าเฉลี่ย 1.86 และฉันไปเดินห้างสรรพสินค้ามากกว่า 3 ครัง้ ต่อสัปดาห์ ถึงจะไม่มีใครไปด้วยก็ตาม
ค่าเฉลี่ย 2.14 ตามลาดับ
2.2.2 สถานการณ์ปัญหาของการใช้ เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ของนักศึกษา
นอกระบบ ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ
การศึ ก ษาสถานการณ์ ปั ญ หาการใช้เวลาว่ างของนัก ศึ ก ษานอกระบบ จาก
การศึ ก ษาเชิ ง คุณ ภาพโดยการสนทนากลุ่ม กับ นัก ศึก ษานอกระบบ พบว่ า นัก ศึก ษาสะท้อ น
สถานการณ์ท่ีเป็ นปั ญหาการใช้เวลาว่างมาจากปั จจัยเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง 3 ประการ ได้แก่ 1) ด้าน
บุคคล 2) ด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม และ 3) ด้านการจัดระบบการศึกษา สถานการณ์ปัญหา
แต่ละด้านดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ด้านบุคคล
สถานการณ์ปัญหาที่มาจากปั จจัยเงื่อนไขส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ การใช้
เวลาว่ างให้เป็ น ประโยชน์ นัก ศึก ษานอกระบบมองว่ามาจากปั จ จัยเงื่ อ นไข 2 ประการ ได้แ ก่
นักศึกษานอกระบบ และครูผสู้ อน ดังนาเสนอให้เห็นภาพต่อไปนี ้
1. นักศึกษานอกระบบ
สถานการณ์ปัญหาที่เกิดจากนักศึกษานอกระบบ ที่เกี่ยวข้องกับ การใช้
เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ นักศึกษานอกระบบเห็นว่าการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ยงั ไม่สามารถ
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ทาได้อย่างเหมาะสม เกิดประโยชน์ต่อตนเอง บุคคลรอบข้าง และสังคม อย่างแท้จริง เนื่องมาจาก
ตัวนักศึกษานอกระบบเองที่ยังขาดความรู ค้ วามเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ การใช้เวลาว่างให้เป็ น
ประโยชน์ ไม่เชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง ขาดแรงกระตุน้ ในชีวิต ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1.1 ขาดความรู้ความเข้าใจทีถ่ ูกต้องเกี่ยวกับการใช้เวลาว่างให้เป็ น
ประโยชน์ การขาดความรูค้ วามเข้าใจที่ถูกต้องของนักศึกษานอกระบบนี ้ นักศึกษาสะท้อนว่า การ
ที่ตนเองไม่ สามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้อย่างแท้จ ริงตามที่คาดหวัง หรือตามที่ผู้อ่ืน
คาดหวัง ส่วนหนึ่งมาจากการขาดความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับ การใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ เห็น
ว่าสิ่งที่ตนเองปฏิบตั ิอยู่นนั้ เป็ นการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์เพียงพอแล้ว เช่น การเข้าเรียนหรือ
ทากิจกรรมกลุม่ ตามที่ได้รบั การนัดหมาย
“........เวลาว่างของผมก็คือการขับ รถเล่นไปเรื่อยๆ เพราะไม่ ได้ท า
ความเดือดร้อนให้ใครนีว้ ่างก็มาเรียนครับ.......” (นักศึกษานอกระบบ: อาร์มมี)่
“.........การมาพบกลุ่ ม ในวั น อาทิ ต ย์ คื อ การใช้เวลาว่ า งให้เป็ น
ประโยชน์แล้วในการมาเรียนแต่นักศึกษาใช้เวลาเรียนไม่เต็มที่ชอบมานั่งคุยกันในห้องเรียน.......”
(ครู ศรช: สมหวัง)
1.2 ไม่ เชื่ อ มั่ น ในความสามารถของตนเอง นั ก ศึ ก ษานอกระบบ
สะท้อนการไม่เชื่อมั่นในความสามารถของตนเองว่า เป็ นส่วนหนึ่งที่ทาให้ไม่สามารถใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ได้อย่างมี ประสิ ทธิภ าพ เนื่องจากไม่ เชื่ อว่าตนเองจะสามารถทาได้ แม้โอกาสใน
การศึกษายังแตกต่างจากบุคคลอื่น ๆ ในสังคม จึงเห็นว่าหากจะทาสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากที่เคยทา
ประจา หรือซับซ้อนกว่าปกติจะเกิดความไม่ม่ นั ใจและคิดว่าตนเองไม่สามารถทาได้
“........เรี ย น กศน. คงสู ้ค นที่ เค้า เรี ย นในระบบได้อ ย่ า งไรละครับ
วิธีการก็สเู ้ ค้าไม่ได้แล้วครับ จะทาอย่างอืน่ ก็นา่ จะทาไม่ได้...........” (นักศึกษานอกระบบ: แม๊สซี่)
“......เขาจะทาตัวสบายๆ ไม่ค่อยกระตือรือร้น ขาดความเชื่อมั่นใน
ตนเองเห็นว่าตนเองคงทาอะไรไม่ได้เหมือนคนอืน่ ......” (ครู ศรช: วาริน)
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“…….เป็ นไปไม่ได้มนั ยากเกินไปสาหรับเขาๆ จะคิดว่าทาอะไรให้เกิน
ตัวเพราะเราไม่มีโอกาสและฐานะยากจนต้องหาเลีย้ งตัวเองให้รอดไปวันๆ ก่อนเรือ่ งอืน่ ค่อยว่ากัน
อีกทีครับเท่าทีฟ่ ังมาจากพวกเขา......” (ครู ศรช: สมหวัง)
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1.3 ขาดแรงจู งใจในชี วิ ต ขาดแรงจูงใจในชี วิต นักศึกษานอกระบบ
สะท้อ นการขาดแรงกระตุ้น ในชี วิต ท าให้ ก ารใช้เวลาว่างให้เป็ น ประโยชน์ไ ม่ ได้ท าอย่า งเต็ ม ที่
เนื่องจากส่วนใหญ่ นักศึก ษานอกระบบไม่ ได้มี เป้าหมายในชี วิตที่ชัด เจน มาเรียนเพื่ อปรับ วุฒิ
การศึกษาและนาไปประกอบอาชีพที่รบั วุฒิ ท่ีตนเองมี โดยที่ไม่ระระบุชัดเจนว่าจะต้องประกอบ
อาชี พ ด้ า นไหน สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการหรื อ ความสามารถของตนเองหรื อ ไม่ การ
ระตุน้ หรือคาดหวังจากคนรอบข้างก็ไม่ได้มีอย่างชัดเจน ทาให้นักศึกษานอกระบบขาดแรงกระตุน้
ในการใช้เวลาว่างให้เป็ น ประโยชน์ ทั้งในมิ ติของปริมาณ ความเข้มข้น และคุณ ภาพของการใช้
เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
“........ผมมาเรียนเพือ่ ปรับวุฒิ ยอมรับคงสูก้ ารเรียนการสอนในระบบ
ปกติคงไม่ได้หรอกครับ จบ ม.ปลายเหมื อนกันก็คงได้รบั การยอมรับไม่เท่ากันแล้วละครับ......”
(นักศึกษานอกระบบ)
“.....ชีวิตไม่ได้กดดันหรือใครมาคาดหวัง ทางานด้วยเรียนด้วย ไม่ได้
มีเป้าหมายชัดเจนว่าเราต้องทาโน่นทานีไ่ ด้ ต้องเก่งเหมือนคนอืน่ จบแล้วจะมีงานดีๆ ทาหรือเปล่า
ก็ไม่รู.้ ..” (นักศึกษานอกระบบ)
2. ครู ผู้สอน
จากการสะท้อนของนักศึกษานอกระบบ ปั จจัยเงื่อนไขประการหนึ่ง ที่
เกี่ยวข้องกับการใช้เวลาว่างให้เป็ น ประโยชน์ คือ ครูผูส้ อน โดยนักศึกษาสะท้อนว่า ครูผูส้ อนบาง
คนจบไม่ ต รงกับ วิ ช าที่ ต้อ งสอน โดยเฉพาะวิช าเฉพาะ เช่ น วิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ ครู ท่ีสอนไม่ได้จบสาขาเหล่านีโ้ ดยตรง ทาให้ส่งต่อความรูไ้ ด้อย่างไม่เต็มที่ รวมถึง
เมื่ อ ครู ไม่ ไ ด้ส อนในสิ่ ง ที่ ต นเองถนัด ก็ ส่ง ผลให้บ างครั้ง ขาดความมั่น ใจในการสอน ส่ ง ผลต่ อ
กระบวนการจัดการเรียนรูใ้ ห้แก่นกั เรียนและอาจจะขาดทักษะและเวลาในการสอนเรื่องทักษะชีวิต
ด้านต่างๆที่รวมถึงประโยชน์ของการใช้เวลาว่างในกสรพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองและผูอ้ ่นื ได้
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“....ที่นี่ไม่มีครู ที่จบวิชาเอกเฉพาะมา ครู สอนเองหมดทุกกลุ่มสาระ
วิชานี ้ ...แต่ครู เค้าจะมีวิธีการสอนเอง เช่น ในหมวดวิชา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ให้ดูในคลิปทาให้ไม่มีประสิทธิภาพเท่ากับครู ในระบบทีเ่ ป็ นครู เฉพาะทางทาให้เรียนไม่ค่อยเข้าใจ
ครับส่วนเรือ่ งการสอนทักษะอืน่ ๆ คงไม่มีเวลาหรอกครับ.....” (นักศึกษานอกระบบ: ต้นไม้)
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“....คุ ณ ครู ก็ พ ยายามหาวิ ธี ก ารสอนแบบใหม่ มี แ ต่ ใ ห้ง านที่ เป็ น
รายงานให้นกั ศึกษาต้องนามาส่งเพือ่ เก็บคะแนนในทุกสัปดาห์ทมี่ าเข้ากลุ่ม และจะสั่งงานเพิ่มให้
พอดีกบั เวลาในแต่ละสัปดาห์ ถ้านักศึกษาคนใดทาไม่เสร็จก็จะเป็ นงานที่คา้ งเพิ่มไปอีก คงไม่มี
เวลามาสอนเรือ่ งประโยชน์การใช้เวลาว่างหรอกคะ…..” (นักศึกษานอกระบบ: ปลาการ์ตูน)
3. สภาพแวดล้อมทางสังคมของนักศึกษา
จากการสะท้อนสถานการณ์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้เวลาว่างให้เป็ น
ประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบ พบว่าสภาพแวดล้อมทางสังคมมีความเกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน
โดยนักศึกษานอกระบบเห็นว่าลักษณะของการใช้เวลาว่างของตนเองยังไม่เกิดประโยชน์อย่าง
แท้จริงส่วนหนึ่งมาจากการที่ ได้รบั ประสบการณ์จากสภาพแวดล้อมรอบตัวที่สะท้อนการใช้เวลา
ว่างในลักษณะทั่วไป เช่น การช่วยเหลืองานครอบครัว การปฏิบัติตามสิ่งที่ครูบอก ทาให้ปริมาณ
ความเข้มข้นและคุณภาพของการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบยังไม่มาก
เท่าที่ควรดังรายละอียดต่อไปนี ้
3.1 สภาพแวดล้อมจากครอบครัว นักศึกษานอกระบบสะท้อนว่าการ
ใช้เวลาว่ า งส่ ว นใหญ่ เป็ น การช่ ว ยเหลื อ งานของครอบครัว ซึ่ ง ครอบครัว ได้ป ลูก ฝั ง และสร้า ง
ประสบการณ์การใช้เวลาว่างให้แก่ตนเอง เป็ นการช่วยเหลืองานบ้าน รวมถึงเห็นว่าการเที่ยวนอก
บ้านเป็ นสิ่ ง ที่ไม่ เกิ ดประโยชน์ และสมาชิ กในครอบครัวก็มี ก ารปฏิบัติการใช้เวลาว่างด้วยการ
ทางานบ้าน ซึ่งเห็นว่าเป็ นการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์แล้ว
“.......อยู่บา้ นแล้วเห็นพ่อแม่ช่วยกันทาความสะอาดบ้านและให้หนู
ช่วยทา พอมาอยู่หอพักหนูก็ทาด้วยตัวเองทัง้ หมดเลยคะ........” (นักศึกษานอกระบบ: ใบพัด)
“.......พ่อ แม่ จ ะคอยเตื อนเรื่องการออกไปเที่ยวนอกบ้าน และโทร
ตามเมือ่ ผิดเวลาครับ......” (นักศึกษานอกระบบ: แม๊สซี่)
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3.2 สภาพแวดล้ อ มจากโรงเรี ย น นั ก ศึ ก ษานอกระบบสะท้ อ น
สภาพแวดล้อมของโรงเรีย นที่ ส่งผลต่อการใช้เวลาว่างเป็ น การทากิจ กรรมของโรงเรียน ที่ เป็ น
กิจกรรมการเรียนรู ท้ ่ีทางโรงเรียนได้ออกแบบและวางแผนให้นักศึกษาได้ปฏิบัติ เช่น การทางาน
กลุ่ม การทากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน เป็ นต้น ซึ่งการทากิจกรรมเหล่านีเ้ ป็ น
กิจกรรมที่นักเรียนสามารถเลือกที่จะทาหรือไม่ทาก็ได้ นักเรียนจึงมองว่าการทากิจกรรมเกี่ยวกับ
การเรียนเหล่านีเ้ ป็ นการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ เพราะไม่ใช่การนั่งเรียนกับครู เป็ นการทางาน
การเข้ากลุม่ เป็ นความรับผิดชอบที่นอกเหนือจากการเข้าชัน้ เรียนปกติ
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“.......ถ้าเขาเข้ากลุ่มดีเพื่อนในกลุ่มก็จะช่วยเหลือกัน กลุ่มแบบนีไ้ ม่
ต้อ งห่ ว งเลยครับ เรื่อ งการเรี ย นและงานกลุ่ ม ไปได้ส บายเลยอยู่ ที่เราเลื อ กกลุ่ ม ด้วยครับ ......”
(นักศึกษานอกระบบ: ต้นไม้)
“.......ผมใช้เวลาว่างในการทางานกลุ่ม ช่วยเหลืองานกลุ่มครับ ครู
และเพือ่ น ๆ มีผลต่อการเรียนของผมมากเลยครับ ถ้าเป็ นเรือ่ งใหม่มนั ก็น่าสนใจ และเพือ่ นด้วยกัน
ตอบหรือทางานกลุ่มได้ดกี ็ทาให้ได้คะแนนดีไปด้วยครับ.....” (นักศึกษานอกระบบ: แม๊สซี่)
4. การจัดระบบการศึกษา
ในด้านการจัด ระบบการศึก ษา คื อ ปั ญ หาเกี่ ยวกับ นโยบายหลัก ของ
สานักงานส่งเสริม การเรียนนอกระบบหรือการศึกษาตามอัธ ยาศัยที่ จัดการพบกลุ่ม เฉพาะวัน
อาทิตย์เท่านั้น และไม่มี ระบบการเยี่ยมบ้านเหมื อนนักเรียนในระบบ ทาให้ไม่ สามารถส่งเสริม
พฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนักศึกษาให้บรรลุผลได้ แม้ว่าจะเป็ นนโยบายของผูบ้ ริหารระดับสูงที่
มุ่งส่งเสริมในเรื่องดังกล่าวข้างต้น ดังคากล่าวที่ว่า
“......การจัด ระบบการศึ ก ษาในการเรีย นการสอนให้พ บกลุ่ม และ
ทางานเพิ่มเติมอยากให้คุณ ครู ได้อธิบายหรือเพิ่มคาแนะนาให้พวกเราได้แนวทางในการทางาน
กลุ่ ม หรือ การเรี ย นให้ต รงตามสิ่ ง ที่ ค รู ต ้อ งการควรมี ก ารก าหนดสิ่ ง ต่ าง ๆ ให้ชัด เจนครับ .....”
(นักศึกษานอกระบบ: อังเปา)
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“......อุปสรรคของผมหลัก ๆ เลย คือ คะแนน กพช เพราะงานผมมัน
จะลาไม่ ค่ อยได้ กิ จ กรรม กพช จัด ตรงวัน ที่ผ มท างานการแจ้งก็ จ ะแจ้ง กะทัน หัน ท าให้ผ มไม่
สามารถเขียนใบลาได้ทาให้พลาดคะแนนเหล่านีไ้ ปครับ….” (นักศึกษานอกระบบ: ต้นไม้)
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“......การศึกษานอกระบบ เป็ นการเรียนทีน่ กั ศึกษาต้องเข้าใจว่าการ
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“...การติดตามการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์สามารถสังเกตได้ใน
วัน ที่นัก ศึกษามาพบกลุ่ม เท่ านัน้ แต่ ห ลัง จากที่เขากลับ บ้านหรือ ทาอย่ างอื่น เราไม่ รูเ้ ลย.......”
(ครู ศรช: ชนัดดา)
จากผลการศึกษาสถานการณ์ปัญ หาของการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ของ
นักศึกษานอกระบบ ทัง้ การศึกษาเชิงปริมาณและการศึกษาเชิงคุณภาพ จะเห็นได้ว่าการใช้เวลา
ว่างส่วนใหญ่เป็ นไปเพื่อตนเอง ไม่ว่าจะเป็ นการใช้เวลาว่างเพื่อการเรียน การใช้เวลาว่างเพื่อทา
กิจกรรมที่ตนเองชื่นชอบ เช่น การพูดคุยกับเพื่อน อ่านนิตยสาร เล่นเกม ถึงแม้ว่าสิ่งที่นักศึกษา
นอกระบบสะท้อนพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ จะมีความเกี่ยวข้องกับการใช้เวลา
เพื่อการเรียน การฝึ กฝนอาชีพ เสริม หรือแม้แต่การช่วยเหลืองานของครอบครัว แต่ ในระดับ มิ ติ
ปริมาณ ความเข้มข้น และคุณ ภาพการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ยังอยู่ในระดับปานกลาง ที่
สะท้อนผลจากการศึกษาเชิงปริมาณ ทัง้ นี ้ มีความสอดคล้องกับการศึกษาเชิงคุณภาพที่พบว่า การ
ที่นักศึกษานอกระบบยังมีการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ได้ยังไม่เต็มศักยภาพมีปัจจัยเงื่อนไขที่
เกี่ยวข้องหลายประการ ทัง้ ปั จจัยเงื่อนไขส่วนบุคคล เช่น ขาดความรูค้ วามเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ไม่เชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง และขาดแรงกระตุน้ ในชีวิต
การถ่ายทอดความรูจ้ ากครู ผูส้ อนยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รียน ปั จจัยเงื่อนไขจาก
สภาพแวดล้อมทางสังคม ไม่ว่าจะเป็ นจากครอบครัว และโรงเรียน ที่ยงั ไม่สะท้อนการเป็ นต้นแบบ
ของการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ รวมถึงการจัดระบบการศึกษา ที่ยงั ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้
เป็ นประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบยังไม่เต็มประสิทธิภาพ
จากสถานการณ์ปัญหาดังกล่าว นาไปสู่ความต้องการในการพัฒ นาพฤติกรรม
การใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบ ดังนาเสนอในหัวข้อถัดไป
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2.3 ความต้องการในการพัฒนาพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ของ
นักศึกษานอกระบบ
จากการให้ความหมายและสถานการณ์ปัญหาการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ของ
นักศึกษานอกระบบ ผูร้ ว่ มวิจยั ได้ร่วมกันสะท้อนความต้องการในการพัฒนาเพื่อให้การใช้เวลาว่าง
เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในมิติของปริมาณ ความเข้มข้น และคุณภาพของการใช้เวลาว่างให้เป็ น
ประโยชน์ ตามเนือ้ หาที่ผรู้ ่วมวิจัยแต่ละคนต้องการพัฒนาจากการสนทนากลุ่มด้วยเทคนิค A-I-C
และทาการจดลงสมุดบันทึก ซึ่งผูร้ ่วมวิจัยสะท้อนประเด็นที่ตอ้ งการพัฒ นา 3 ด้าน ได้แก่ ความ
ต้องการในการพัฒ นาพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ดา้ นการเรียน ด้านการแบ่งเบา
ภาระของครอบครัว และด้านการหารายได้เสริม ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ตาราง 6 ความต้องการในการพัฒนาการพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
การเปลี่ยนแปลง
ที่คาดหวัง

สถานการณ์ปัญหา

ความต้องการในการพัฒนา

ขาดความรูค้ วามเข้าใจ
ที่ถกู ต้องเกี่ยวกับ
การใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์

- พัฒนาความรู ้
ความเข้าใจการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
ทัง้ ในมิติของปริมาณ ความเข้มข้น และ
คุณภาพการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์สงู สุด
- พัฒนาความรูค้ วามเข้าใจด้านการเรียน
การการแบ่งเบาภาระของครอบครัว ด้านการหา
รายได้เสริม

- มีความเข้าการใช้เวลาว่าง
ให้เป็ นประโยชน์มากขึน้
- มีพฤติกรรมการใช้เวลาว่าง
ให้เป็ นประโยชน์เพิ่มขึน้
จากก่อนทากิจกรรม

ขาดความเชื่อมั่น
ในความสามารถ
ของตนเอง

- พัฒนาการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
- พัฒนาการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
ด้านการเรียน การการแบ่งเบาภาระของ
ครอบครัว ด้านการหารายได้เสริม

- มีการรับรูค้ วามสามารถของ
ตนเองมากขึน้
- มีพฤติกรรมการใช้เวลาว่าง
ให้เป็ นประโยชน์มากขึน้
(ด้านปริมาณ ด้านความ
เข้มข้น และด้านคุณภาพ)
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ตาราง 6 (ต่อ)
สถานการณ์ปัญหา

ความต้องการในการพัฒนา

การเปลี่ยนแปลง
ที่คาดหวัง

- พัฒนาแรงจูงใจในการใช้เวลาว่าง
ให้เป็ นประโยชน์ ทัง้ แรงจูงใจจากภายในตนเอง
และตัวแบบทางสังคม หรือแรงจูงใจภายนอก
- พัฒนาแรงจูงใจในการใช้เวลาว่างให้เป็ น
ประโยชน์ ด้านการเรียน การการแบ่งเบาภาระ
ของครอบครัว ด้านการหารายได้เสริม

- เกิดแรงจูงใจในการใช้เวลา
ว่างให้เป็ นประโยชน์มากขึน้
- มีพฤติกรรมการใช้เวลาว่าง
ให้เป็ นประโยชน์มากขึน้
(ด้านปริมาณ ด้านความ
เข้มข้น และด้านคุณภาพ)

ขาดการสนับสนุน
ทางสังคมที่ส่งเสริม
การใช้เวลาว่าง
ให้เป็ นประโยชน์

ได้รบั การส่งเสริมการสนับสนุนทางสังคม
ด้านการหารายได้เสริม

- ได้รบั การสนับสนุนทาง
สังคมเพิม่ ขึน้
- มีพฤติกรรมการใช้เวลาว่าง
ให้เป็ นประโยชน์มากขึน้
(ด้านปริมาณ ด้านความ
เข้มข้น และด้านคุณภาพ)
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จากสถานการณ์ปัญ หาการใช้เวลาว่างให้เป็ น ประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบ
นาไปสู่สิ่งที่ตอ้ งการพัฒ นาและการเปลี่ยนแปลงที่คาดหวังให้เกิดขึน้ จากการพัฒ นา โดยพบว่า
นักศึกษานอกระบบซึ่งเป็ นผูร้ ว่ มวิจยั สะท้อนสถานการณ์ปัญหาที่อยากพัฒนาใน 3 ประเด็น ได้แก่
ประเด็นด้านความรู ค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ประเด็นด้านขาดความ
เชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง ประเด็นขาดแรงกระตุน้ ในชีวิต และประเด็นขาดการสนับสนุน
ทางสังคมที่ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ โดยนักศึกษานอกระบบเห็นว่าประเด็นเหล่านี ้
เป็ นประเด็นสาคัญที่นาไปสูก่ ารวางแผนเพื่อแก้ปัญหาการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ได้อย่างเป็ น
รูปธรรม โดยพฤติกรรมที่ตอ้ งการพัฒนาจากสถานการณ์ปัญหาที่พบ ได้แก่ พฤติกรรมการใช้เวลา
ว่างให้เป็ นประโยชน์ดา้ นการเรียนด้านการแบ่งเบาภาระของครอบครัว ด้านการหารายได้เสริม โดย
พฤติกรรมการพัฒนานัน้ มีประเด็นที่ตอ้ งการพัฒนาหลายประเด็น ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

95

269776977

SWU iThesis gs571120046 dissertation / recv: 15082563 14:21:56 / seq: 36

2.3.1 ความต้องการในการพัฒนาพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
ด้านการเรียน
นักศึกษานอกระบบเห็นว่า เมื่ อพิจารณาสถานการณ์ปัญ หาแล้ว พฤติกรรมที่
ต้องการพัฒนาที่สาคัญประเด็นหนึ่งคือ พฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ดา้ นการเรียน
เพราะหากสามารถใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ดา้ นการเรี ยนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ ปริมาณ
ความเข้มข้น และคุณ ภาพการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง
คนรอบข้างและส่วนรวมได้ ซึ่งจากสถานการณ์ปัญ หาพบว่า สิ่งที่ยังเป็ นอุปสรรคในการก่อเกิด
พฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ในด้านการเรียน มีทั้งเรื่องของการขาดความรู ค้ วาม
เข้าใจที่ถกู ต้องเกี่ยวกับการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ไม่เชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง ขาด
แรงกระตุน้ ในชีวิต จึงนามาซึ่งเนือ้ หาที่ตอ้ งการพัฒนา ได้แก่ พัฒนาความรูค้ วามเข้าใจการใช้เวลา
ว่างให้เป็ น ประโยชน์ ทั้ง ในมิ ติ ของปริม าณ ความเข้ม ข้น และคุณ ภาพการใช้เวลาว่างให้เป็ น
ประโยชน์ สูงสุด พัฒนาการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง พัฒนาแรงจูงใจในการใช้เวลาว่างให้เป็ น
ประโยชน์ ทัง้ แรงจูงใจจากภายในตนเอง และตัวแบบทางสังคม หรือแรงจูงใจภายนอก
“......อยากเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เวลาว่างที่ไม่เป็ นประโยชน์ อยากเรียนให้มี
ความรู เ้ ยอะๆเพือ่ ไปพัฒนางานทีท่ าอยู่...” (นักศึกษานอกระบบ: รถเบ๊นซ์)
“......ตอนแรกคิดกลับมาเรียนแล้วไปสมัครไว้แต่ไม่ได้เรียน มันไม่มีแรงกระตุน้ ให้
มาเรียน ตอนหลังคิดว่าวุฒเิ ท่านีก้ ็เลยว่ากลับมาเรียนดีกว่าถึงจบช้าแต่ก็ยงั มีวฒ
ุ ิ ถ้าเราสามารถใช้
เวลาว่างเรือ่ งการเรียนได้เต็มทีม่ นั ก็เป็ นประโยชน์......” (นักศึกษานอกระบบ: แดรีค่ วีน)
“.....ว่างตอนกลางคืนไม่ได้ทาอะไรก็ไปเที่ยวกลางคืนกับเพือ่ นครับ ไปฟังเพลง
ดืม่ เหล้ากับเพือ่ น สีท่ ่มุ ถึงตีหนึ่งค่าใช้จ่ายก็หารกันครับคนละสีห่ า้ ร้อยบาทครับ ต้องยอมรับว่าไม่
เคยคิดว่าตอนกลางคืนต้องใช้เวลาว่างทาอะไร ไม่มีใครบอก ไม่มีตวั อย่างให้เห็น ถ้ามีตรงนีก้ ็อาจ
สร้างแรงจูงใจให้เราได้เหมือนกัน ..........” (นักศึกษานอกระบบ: อาร์มมี)่
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2.3.2 ความต้องการในการพัฒนาพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
ด้านการแบ่งเบาภาระของครอบครัว
นักศึกษานอกระบบสะท้อนความต้องการในการพัฒนาพฤติกรรมการใช้เวลาว่าง
ให้เป็ นประโยชน์ดา้ นการแบ่งเบาภาระงานของครอบครัวว่า เป็ นสิ่งที่ตอ้ งการทาให้มีประสิทธิภาพ
สามารถช่วยแบ่งเบาภาระงานได้อย่างแท้จริง ที่ผ่านมาทาบ้างไม่ทาบ้างเพราะเห็นว่าบางอย่างไม่
สามารถทาได้ดี ก็จะไม่ทา ทาเพียงเล็กน้อยและเอาเวลาไปทาอย่างอื่น เช่น เที่ยวกับเพื่อน เล่นเกม
หรือทางานอดิเรกส่วนตัวที่คิดว่าเป็ นการผ่อนคลาย ไม่มีแรงกระตุน้ ให้ตอ้ งช่วยเหลืองานครอบครัว
หรือไม่มีตน้ แบบให้เห็นอย่างชัดเจน และส่วนหนึ่งมาจากที่เรายังไม่รูช้ ัดเจนว่าการใช้เวลาว่างให้
เป็ นประโยชน์จริง ๆ แล้วเป็ นยังไง ต้องทามากน้อยแค่ไหน หรือเป็ นประโยชน์ กับใครบ้าง ดังนั้น
หากสามารถใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ในการแบ่งเบาภาระครอบครัวได้จะเป็ นการใช้เวลาว่าง
อย่างมีประสิทธิภาพ
“........บางครัง้ พอว่างเกินไปเราก็เผลอไปทาอะไรที่ไม่ เหมาะไม่ ควร อย่าง
เป็ นเมื่อก่อนพอไปเที่ยวบ้านเพือ่ นมันก็ชวนทาโน่นทานีก้ ็เผลอพลาดไปทาคะ เราไม่มีแรงกระตุน้
ให้ตอ้ งแบ่งเบาภาระที่บา้ น ไม่มีใครบอกว่าต้องทาหรือมีประโยชน์ยงั ไง ถ้ามีก็อยากช่วยแบ่งเบา
นะคะ......” (นักศึกษานอกระบบ: แดรีค่ วีน)
“……ก็อยากพัฒ นาการช่ วยเหลือแบ่งเบาภาระของครอบครัวบ้าง อย่าง
เมือ่ ก่อนทางานบ้านไม่ดีก็ไม่อยากทา แม่บอกว่าทาเองดีกว่า ก็เลยไม่ค่อยได้ช่วยเพราะตัวเองทา
ไม่ได้ แต่จริงๆ ถ้าฝึ กทาก็นา่ จะพอทาได้…” (นักศึกษานอกระบบ: ปลาการ์ตูน)
2.3.3 ความต้องการในการพัฒนาพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
ด้านการหารายได้เพิ่ม
จากการศึกษาพบว่า นักศึกษานอกระบบสะท้อนความต้องการในการพัฒ นา
พฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ดา้ นการหารายได้เสริมว่า รายได้เสริมมีความสาคัญ
และจาเป็ นสาหรับนักศึกษานอกระบบเป็ นอย่างมาก เนื่องจากหลายคนไม่ได้มีงานประจา ส่วน
ใหญ่ รับ จ้างทั่วไป และเป็ น ลูก จ้างรายวัน รวมถึ ง บางคนไม่ ได้ท างาน ส่วนหนึ่ ง ที่ เข้ามาเรีย น
การศึกษานอกระบบเนื่องจากต้องการนาวุฒิการศึกษา และทักษะในการไปประกอบอาชี พ เพื่อ
สร้างรายได้ให้แก่ตนเอง แต่เนื่องจากยังขาดความรู ค้ วามเข้าใจเกี่ ยวกับการใช้เวลาว่างให้เป็ น
ประโยชน์ ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง ขาดแรงกระตุน้ รวมถึงการสนับสนุนต่าง ๆ ทาให้ไม่สามารถ
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ที่จะใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์เพื่อการหารายได้เสริมอย่างเต็มความสามารถ ดัง นัน้ จึงมีความ
ต้องการในการพัฒนาให้เกิดพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ดา้ นนี ้
“........ตอนเช้าว่างเยอะอยากมี รายได้เสริม แต่ ก็ไม่ ม่ันใจว่ าจะทาได้หรื อ
เปล่า เราไม่มีเครือข่าย ไม่มีอะไรเลย อยากหาขายของ เช่น หมูปิ้งตอนเช้าอยากได้สูตรเด็ดๆ จะ
ได้ขายดีๆ มีทนุ ไปเรียนPDG.....” (นักศึกษานอกระบบ: แนนซี่)
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“.........หารายได้เสริม ที่ไม่ ตอ้ งลงทุนมากและเบี ยดเบี ยนงานประจ า เช่ น
ขายของออนไลน์ อยากพัฒนาภาษาที่ 3 เพือ่ โอกาสในการทางานที่ดีในอนาคตแต่ไม่รูจ้ ะไปเริ่ม
ตรงไหนก่อนดีครับ” (นักศึกษานอกระบบ: ปลายด์)
“......อยากให้มีคนมานแนะนา มาสร้างแรงจูงใจ แรงกระตุน้ ในการหารายได้
เสริม จากการขายของออนไลน์อยากมี ธุรกิจเล็กๆ เป็ นของตนเอง เช่น ร้านกิ๊ฟซอฟ ร้านเสือ้ ผ้า
อยากมีเงินเยอะๆพ่อแม่จะได้สบาย.........” (นักศึกษานอกระบบ: ใบพัด)
“......อยากหารายได้เสริมแต่ขาดความเข้าใจและเงินทุน จะมีใครให้โอกาส
บ้างไหมครับ...........” (นักศึกษานอกระบบ: ต้นไม้)
จากประเด็น ปั ญ หาสิ่ง ที่ต้องการพัฒ นา น ามาสู่เนื ้อหาที่ต้องการพัฒ นาและ
ความเปลี่ยนแปลงที่นักศึกษานอกระบบคาดหวัง ได้แก่ พัฒนาความรูค้ วามเข้าใจการใช้เวลาว่าง
ให้เป็ นประโยชน์ ทัง้ ในมิติของปริมาณ ความเข้มข้น และคุณภาพการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
สูงสุด เพื่อการพัฒนาการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง พัฒนาแรงจูงใจในการใช้เวลาว่างให้เป็ น
ประโยชน์ ทัง้ แรงจูงใจจากภายในตนเอง และตัวแบบทางสังคม หรือแรงจูงใจภายนอก พร้อมฝึ ก
ปฏิบัติการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ดังได้นาเสนอการวางแผนการส่งเสริมพฤติกรรมการใช้
เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ในส่วนของการสร้างและพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการใช้เวลา
ว่างให้เป็ นประโยชน์ต่อไป
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ส่วนที่ 3 ผลการเปลี่ยนแปลงการส่งเสริมพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ของ
นักศึกษานอกระบบ
การเปลี่ยนแปลงการส่งเสริมพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ หมายถึง การ
แสดงออกของนักศึกษาต่อการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ท่ีสงั เกตได้หรือประเมินได้ ในช่วงเวลาที่
นอกเหนือจากการดาเนินภารกิจประจาวัน เป็ นเวลาแห่งอิสระ โดยกิจกรรมที่นกั ศึกษานามาใช้ใน
ช่ วงเวลาว่ าง ต้อ งปราศจากข้อ ผู ก มัด ใด ๆ โดยการกระท านั้น มี ป ระโยชน์ในด้านการพัฒ นา
คุณ ภาพชีวิต เกิดกระบวนการพัฒ นาความเข้าใจหรือทักษะในการรับรู เ้ รื่องการใช้เวลาว่าง ใช้
ประสบการณ์ของเวลาว่างเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตต่อตนเอง จากการศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงจาก
การส่งเสริมพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบ พบผลลัพธ์ของการ
เปลี่ยนแปลง 3 ด้าน คือ 1) ผลการเปลี่ยนแปลงด้านปริมาณของการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
2) ผลการเปลี่ ยนแปลงด้านความเข้ม ข้นของการใช้เวลาว่างให้เป็ น ประโยชน์ และ 3) ผลการ
เปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพของการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ที่นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนี ้
3.1 ผลการเปลี่ยนแปลงด้านปริมาณของการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
การเปลี่ยนแปลงด้านปริมาณของการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ หมายถึง ปริมาณ
เวลาหรือความถี่ ของการกระทากิจกรรมในชั้นเรียน นอกเวลาเรียนและกิจวัตรประจาวันที่เป็ น
ประโยชน์ ซึ่งจากการศึกษาพบว่านักศึกษานอกระบบที่ได้รบั การส่งเสริมพฤติกรรมการใช้เวลาว่าง
ให้เป็ นประโยชน์ มีการเปลี่ยนแปลงด้านปริมาณของการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ดังนี ้
3.1.1 ต้องการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์มากขึน้
นักศึกษานอกระบบสะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
ที่ มี ส ะท้ อ นการเปลี่ ย นแปลงด้ า นปริ ม าณ ว่ า หลั ง จากได้ร่ ว มกิ จ กรรมตั้ ง แต่ เริ่ ม ต้น จนจบ
กระบวนการอย่างมีส่วนร่วม ทาให้เกิดความรู ส้ ึกอยากใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์มากขึน้ เช่น
ต้องการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ในการหาความรู เ้ พิ่มเติมนอกเวลาเรียน ช่วยเหลืองานของ
ครอบครัวมากขึน้ บ่อยขึน้ เป็ นต้น
“.......สมัยก่อนทีบ่ า้ นยากจนไม่มีเงินไปเรียนครับเรียนไม่จบ ปวช.ด้วย ก็เลย
ตัดสินใจเรียน กศน และตอนนีด้ ีขนึ้ และไปสมัครลงเรียนเพิ่มทีม่ หาวิทยาลัยรามคาแหงแบบพีดีกรี
ทีเ่ รียนควบคู่ไปกับการเรียน กศน.ครับ......” (นักศึกษานอกระบบ: ต้นไม้)
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“.....สอนให้เรารู ว้ ่าเวลาว่างเป็ นสิ่งที่มีประโยชน์ ถ้ามีจุดมุ่งหมาย ใช้ความ
พยายามมุ่งมั่น อดทน ลงมือทา ขยันหารายได้พิเศษก็ช่วยตัวเราและช่วยเหลือภาระครอบครัวได้
เป็ นอย่างดีก่อนหน้านีไ้ ม่เคยได้ทาเลยคะ…..” (นักศึกษานอกระบบ: อังเปา)
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3.1.2 รับรู้ว่าตนเองสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้
นักศึกษานอกระบบสะท้อนผลว่า เกิดความรู ส้ ึกรับรู ค้ วามสามารถของตนเอง
มากขึน้ รูส้ ึกว่าสิ่งที่ตนเองมีก็สามารถนามาใช้ให้เกิดการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ได้ หรือสิ่งที่
คิดว่ายังทาได้ไม่ดีหากได้ทาบ่อย ๆ ก็สามารถทาได้เช่นกัน เช่น การช่วยเหลืองานของครอบครัว
การใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์เพื่อการเรียน การหารายได้เสริมจากหลากหลายช่องทาง
“.......การใช้คอมพิวเตอร์ครับ เพราะผมไม่ได้ใช้คอมฯมานานมากเราไม่ได้
จับมันมา 10 กว่าแล้วครับ พอได้ลงมื อทาก็ได้ค่อยๆได้ความรู เ้ พิ่ม เติม ขึน้ มา จากที่เราเคยเล่ น
เพียงแต่มนั ง่ายขึน้ ตอนนีใ้ ช้ทุกวันเลยครับ แต่ว่ายังไม่คล่องต้องศึกษาไปเรื่อยๆครับ ดีกว่าก่อนที่
ไม่ค่อยกล้าครับ ตอนนีใ้ ช้โปรแกรมเอ็กซ์เซลครับ เรือ่ งการจัดเซล พอทาได้เพิ่มขึน้ มากครับ จากไม่
กล้าจนตอนนีท้ าออกมาเป็ นหน้ากระดาษได้….” (นักศึกษานอกระบบ: ต้นไม้)
“.......ได้เรื่องการเปลีย่ นแปลงความคิดในตนเองทีว่ ่าเราทาไม่ได้ แต่พอเรามี
แนวคิ ด ร่ วมกัน ท าให้รู้ถึ ง ความสามารถของตนเอง และรับ ฟั ง ผู ้อื่น ไม่ ปิ ดกั้น ความคิ ด แต่ ใ น
กรอบ…..” (นักศึกษานอกระบบ: ใบพัด)
3.1.3 เกิดเจตคติทด่ี ีต่อการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
จากการศึกษา พบว่านักศึกษานอกระบบสะท้อนการเกิดเจตคติท่ดี ีในการใช้เวลา
ว่างให้เป็ นประโยชน์ ว่ารู ส้ ึกเห็นคุณค่าของการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์มากขึน้ จากการที่ได้
รับรูว้ ่าการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ไม่ได้มีเพียงในมิติของการทางานอดิเรก หรือการช่วยเหลือ
งานครอบครัว การพักผ่อนหย่อนใจ แต่ยงั มีความลึกซึง้ หลากหลายมิติ นักศึกษานอกระบบจึงเจต
คติท่ดี ีต่อการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์มากขึน้
“......อย่างแรกเลยนะครับเป็ นการเรียนรู ใ้ นสิ่งที่เราไม่เคยทาแล้วเราได้มาทา
ตอนแรกก่อนทีจ่ ะทาเราคิดว่ามันเป็ นไปไม่ได้ทาไม่ได้หรอกครับ แต่พอเราทาแล้วมันก็ทาได้ง่ายๆ
เลยครับตอนนีม้ ่นั ใจและทาบ่อยขึน้ ครับ.....” (นักศึกษานอกระบบ: แม๊สซี่)

100
“.....ได้มี การพัฒ นาตนเองมากขึน้ มีเป้าหมาย มีแผนการที่จะทาให้สาเร็จ
เป็ นรู ปร่างตามที่ได้วางไว้ พัฒนาตนเองเกีย้ วกับงานที่ทามากขึน้ โดยศึกษาจากผูร้ ู ้ อินเทอร์เน็ต
เกี่ยวกับเรื่องที่เราไม่เข้าใจเพื่อพัฒนางานให้ดีไม่มีขอ้ บกพร่องหรือให้นอ้ ยที่สุด……” (นักศึกษา
นอกระบบ: ต้นไม้)
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3.1.4 มีความสามารถในการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์เพิ่มขึน้
นักศึกษานอกระบบสะท้อนการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ว่ามีการใช้เวลาว่าง
ที่เป็ นประโยชน์มากขึน้ เช่น ใช้เวลาว่างเพื่อช่วยเหลืองานครอบครัวเพิ่มขึน้ เพื่อการเรียนเพิ่มขึน้
อันเป็ นการเพิ่มความถี่ในการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
“.........สิง่ ทีภ่ ูมิใจตอนนีค้ อื ทางานหาเงินโดยไม่เป็ นภาระพ่อแม่ กลับมาตัง้ ใจ
เรียนเพือ่ สร้างโอกาสและความสาเร็จในชีวติ ตนเอง.......” (นักศึกษานอกระบบ: แนนซี่)
“......ทาให้ได้ปรับเปลีย่ นชีวิตตนเองทีอ่ ยากทาให้สาเร็จเร็วๆเหมือนตัวอย่าง
ทีอ่ าจารย์เอามาให้ดูมีความมั่นใจในตนเองเพิ่มขึน้ มากเลยคะ….” (นักศึกษานอกระบบ: รถเบ๊นซ์)
3.2 ผลการเปลี่ยนแปลงด้านความเข้มข้นของการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
การเปลี่ยนแปลงด้านความเข้ม ข้นของการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ปริมาณที่
ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างถูกต้องโดยไม่ ส่งผลเสียต่อตนเองและผูอ้ ่ืนจากการกระทากิจกรรมต่าง ๆ
ในช่วงเวลาว่างนัน้
3.2.1 มี ความสามารถในการตัดสินใจเลือกกิ จกรรมการใช้ เวลาว่างให้เป็ น
ประโยชน์
นัก ศึ ก ษานอกระบบสะท้อ นผลการเปลี่ ย นแปลงว่ า สามารถตัด สิ น ใจเลื อ ก
กิจ กรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ น ประโยชน์ม ากขึน้ จากเมื่ อก่ อนที่เห็ น ว่าการใช้เวลาว่างให้เป็ น
ประโยชน์เป็ นเพียงการพักผ่อนหย่อนใจ หรือทางานอดิเรก แต่เมื่อได้เรียนรูแ้ ละเข้าใจการใช้เวลา
ว่างให้เป็ นประโยชน์มากขึน้ ทาให้การเลือกทากิจกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์มีความ
เข้มข้นขึน้ เช่น จากเมื่อก่อนเล่นเกมพักผ่อน สังสรรค์กับเพื่อน เปลี่ยนเป็ นการรวมกลุ่มกับเพื่อน
เพื่อหารายได้เสริม ช่วยเหลืองานครอบครัวในสิ่งที่ไม่เคยทา เป็ นต้น

101
“......เปลี่ ย นการใช้เวลาว่ า งที่ ไ ม่ เป็ นประโยชน์ เช่ น ปรับ เปลี่ ย นการใช้
จ่ ายเงินในการไปเที่ยวห้างสรรพสินค้ามาเป็ นการขายของออนไลน์เพื่อหารายได้เสริม เป็ นของ
ตัวเอง…..” (นักศึกษานอกระบบ: ปลายด์)
“.....มี การสร้างรายได้ด ้วยการขายของ และสุด ท้ายมี กาลังใจมากขึ้นจน
อยากเรียนให้จบไวๆคะ….” (นักศึกษานอกระบบ: ใบพัด)
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3.2.2 รู้จักควบคุมตนเองในการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
นักศึกษานอกระบบสะท้อนว่า ผลการเปลี่ยนแปลงทาให้รูจ้ ักควบคุมตนเองใน
การใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์มากยิ่งขึน้ ทั้งนีเ้ นื่องจากได้เห็นตัวแบบของความพยายาม และ
รับรูค้ วามสามารถของตนเอง รวมถึงตระหนักถึงความสาคัญของการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
เมื่อทากิจกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ก็ส ามารถควบคุมตนเองให้ทากิจกรรมนั้น ๆ ได้จน
สาเร็จ หรือสุดความสามารถ ไม่ ล้ม เลิ กระหว่างทาง เช่ น การหารายได้เสริม จากหลากหลาย
ช่องทาง การใช้เวลาว่างในการแสวงหาความรูเ้ พิ่มเติม เป็ นต้น
“.......ท าให้เ กิ ด การพั ฒ นาตั ว เองในการใช้เ วลาได้อ ย่ า งมี คุ ณ ค่ า เห็ น
ความสาคัญ ของเวลา มี การตัง้ เป้ าหมายในการออมเงินทาให้ใช้เงินอย่างระวังมากขึ้น มี เวลา
ให้กบั ครอบครัวมากขึน้ …..” (นักศึกษานอกระบบ: ปลาการ์ตูน)
“......กับโครงการนีส้ นุกกับการได้ทากิจกรรม แล้วนามาสรุปร่วมกันให้แต่ละ
คนได้พูด ทาให้เราได้เห็นมุมมองทีเ่ รายังต้องพัฒนาตัวเองอีกหลายด้าน.....” (นักศึกษานอกระบบ:
แนนซี่)
3.2.3 เกิดการสนับสนุนทางสังคมเพื่อการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
นักศึกษานอกระบบสะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงว่า เกิดการสนับสนุนทางสังคม
จากการใช้เวลาว่า งให้เป็ น ประโยชน์ เช่ น การสนับ สนุ น จากครอบครัวในด้า นของเวลา การ
สนับสนุนจากเพื่อน โรงเรียน ในด้านของความรู ้ การช่วยเหลือในกิจกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ น
ประโยชน์ และการสนับสนุนจากคนภายนอก เพื่อการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ของนักศึกษา
นอกระบบ เนื่องด้วยการทากิจกรรมที่มีการคิด ร่วมมือร่วมใจ และวางแผนร่วมกัน อันส่งผลให้การ
ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

102
“.....อาจารย์ให้แต่ละคนพูดออกมา หนูรูส้ ึกว่าหนูทาอะไรหลายอย่างที่พี่ๆ
เขายังท าไม่ ได้เหมื อ นหนู เลย หนู จ ะเรียนให้สู งเลยจะได้มี อนาคตที่ดีจ ะได้เลี ย้ งพ่ อ แม่ ได้…..”
(นักศึกษานอกระบบ: ผักบุง้ )
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“......ได้เรียนรู ค้ วามเป็ นมาต่างๆของแต่ละคนทีไ่ ม่เท่ากัน อันไหนมีประโยชน์
เราก็เอามาใช้กบั ชีวติ ได้อนั ไหนไม่มีประโยชน์ก็รบั รู ไ้ ว้ มันปรับใช้กบั ชีวิตเราได้จริงๆคะไม่เหมือนใน
ตาราบางทีก่ ็อ่านไม่ค่อยรู เ้ รือ่ งคะ……” (นักศึกษานอกระบบ: นิง้ หน่อง)

SWU iThesis gs571120046 dissertation / recv: 15082563 14:21:56 / seq: 36

3.3 ผลการเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพของการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
คุณ ภาพของผลที่เกิดขึน้ จากการทากิจกรรมการใช้เวลาว่างว่าที่ครอบคลุม ทั้งต่อ
ตนเองใน ประโยชน์ท่ี เกิด ขึ น้ กับ ผู้รบั ประโยชน์ของการกระท ากิ จ กรรมในยามว่า งนั้น ว่า เป็ น
ประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมต่อเพื่อน ครอบครับ โรงเรียน ชุม ชน สังคม นักศึกษานอกระบบ
สะท้อนการเปลี่ยนแปลงในมิติดา้ นคุณภาพ ดังนี ้
3.3.1 เข้าใจการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์อย่างรอบด้าน
ผลการเปลี่ยนแปลง พบว่า นักศึกษานอกระบบมีความเข้าใจการใช้เวลาว่างให้
เป็ นประโยชน์อย่างรอบด้านมากยิ่งขึน้ มองอย่างรอบด้านมากขึน้ ไม่ได้มองเป็ นเพียงการพักผ่อน
หย่อนใจ หรือการใช้เวลาว่างเพื่อการทากิจกรรมที่เป็ นเรื่องส่วนบุคคล แต่มองถึงการใช้เวลาว่างให้
เป็ นประโยชน์ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ได้ทงั้ ตนเองและผูอ้ ่ืน เช่น การหารายได้เสริมที่สามารถสร้าง
รายได้ให้แก่ตนเองและเป็ นการช่วยเหลือสังคมด้วย จากการคิดขายเจลล้างมือ และแก้วลดโลก
ร้อน
“........ตอนนีห้ นูรูส้ ึกว่าหนูมีความรับผิดชอบมากขึน้ ทาอะไรก็คิดก่อนทาไม่
ใจร้อน ไม่อยากเสียเวลาไปตามเพือ่ นๆคะ…….” (นักศึกษานอกระบบ: ใบหยก)
“.......ทาให้เป็ นคนที่มี มุม มองกว้างขึ้น กล้าแสดงออกออกเพิ่ม มากขึ้น มี
ความมั่นใจในตัวเองเพิ่มขึน้ กว่าเมือ่ ก่อน เพราะได้เห็นจากการทากิจกรรมและตัวอย่างทีค่ ุณครู ได้
เอามาให้ชม.....” (นักศึกษานอกระบบ: อาร์มมี)่

103
3.3.2 ต้องการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ต่อผู้อื่น
นักศึกษานอกระบบสะท้อนว่ามีความต้องการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์เพื่อ
ผูอ้ ่ืนมากขึน้ เนื่องจากเห็นว่าการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผูอ้ ่ืน
ได้เช่นกัน เช่น การช่วยเหลือสังคม การช่วยเหลือคนรอบข้าง ดังนั้นนักศึกษานอกระบบจึงเกิด
ความต้องการใช้เวลาว่างเพื่อยังประโยชน์แก่ผอู้ ่นื มากยิ่งขึน้
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“........เป็ นกิจกรรมที่สนุกคะได้เรียนรู ส้ ่ิงใหม่ ๆได้เห็นการการเปลี่ยนแปลง
ของตัวเองและเพือ่ นๆหนูจะชวนเพือ่ นกลุ่มอืน่ ทาแบบนีก้ นั คะ.....” (นักศึกษานอกระบบ: แนนซี่)
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“.....ตอนนีห้ นูก็เริ่มเอาไปสอนน้องๆ บ้างแล้วนะคะว่าการช่วยทางานอื่นก็
เป็ นการเรียนรู แ้ ละการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ได้เหมือนกันคะ....” (นักศึกษานอกระบบ: อัง
เปา)
3.3.3 เกิดการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์เพื่อตนเอง
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักศึกษานอกระบบ คือมีการใช้เวลาว่างให้เป็ น
ประโยชน์เพื่อตนเองมากขึน้ จากเมื่อก่อนที่ไม่ได้เห็นความสาคัญและประโยชน์ของการใช้เวลาว่าง
ให้เป็ นประโยชน์ ก็เปลี่ยนความคิดและการปฏิบตั ิมาใช้เวลาว่างที่ว่างเว้นจากการเรียน การทางาน
มาทาประโยชน์ให้แก่ตนเองมากขึน้ เช่น หาความรูเ้ พิ่มเติมเพื่อการประกอบอาชีพ การหาอาชีพ
เสริมเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง เป็ นต้น
“.......ในส่วนของงานผมเอาไปใช้กบั ความละเอียดรอบคอบ ความตัง้ ใจ ปรับ
ใช้ได้ดีครับ เหมือนได้รบั แรงบันดาลใจให้อยากทาได้เหมือนชายพิการที่ไม่ยอมแพ้เลยขายของ
ออนไลน์ได้แล้วครับ……….” (นักศึกษานอกระบบ: ต้นไม้)
“.......มีการตัง้ เป้าหมายในการออมเงินทาให้ใช้เงินอย่างระวังมากขึน้ มีเวลา
ให้กบั ครอบครัวมากขึน้ มีการสร้างรายได้ดว้ ยการขายของ และสุดท้ายมีกาลังใจมากขึน้ จนอยาก
เรียนให้จบไวๆ ค่ะ.......” (นักศึกษานอกระบบ: ใบพัด)
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3.3.4 เกิดการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์เพื่อผู้อื่น
นักศึกษานอกระบบมีการใช้เวลาว่างเพื่อทาประโยชน์แก่ผอู้ ่ืน หรือสังคมส่วนรวม
มากขึน้ ด้วยเห็นความสาคัญและตระหนักว่าตนเองสามารถทาประโยชน์ให้แก่คนรอบข้างได้จาก
เวลาว่างที่ ต นเองมี อ ยู่ จากที่ เมื่ อ ก่ อ นไม่ ค่ อ ยได้ป ฏิ บัติ เพราะคิ ด ว่าไม่ ใช่ เรื่องของตนเอง เช่ น
ช่วยเหลืองานชุมชน ช่วยเหลืองานโรงเรียน เป็ นต้น
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“......ผมก็จะนาในเรื่องความตัง้ ใจ ความมุ่งมั่นไปใช้ในที่ทางานเพือ่ กระตุน้
ให้เกิดประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงของการทางานร่วมกันกับน้องๆ ครับ …..” (นักศึกษานอก
ระบบ: ต้นไม้)
“......เอาไปใช้ประโยชน์ในการทางานครับ และใช้ในชีวิตประจาวันแล้วก็เอา
ไปสอนเพื่อนที่ทางานได้ครับ เพราะเค้าจะทาไม่เป็ นเลยผมก็พอมีความรู ก้ ็จะไปสอนเค้าได้นิด
หน่อยครับ…..” (นักศึกษานอกระบบ: แม๊สซี่)
3.3.5 เกิดการรวมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์
นักศึกษานอกระบบมีการรวมกลุ่มใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์อย่างสร้างสรรค์
คือ รวมกลุ่มเพื่อการสร้างรายได้เสริม รวมกลุ่มเพื่อการช่วยเหลืองานโรงเรียนและชุมชน เป็ นต้น
ซึ่งเป็ นจุดเริ่มต้นของการสร้างเครือข่ายการทาประโยชน์และการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์อย่าง
เป็ นรูปธรรมและยั่งยืน
“.....พวกเราน าความรู ้ที่ ไ ด้ไ ปรับ จากครู ในเรื่ อ งการใช้เวลาว่ า งให้เป็ น
ประโยชน์ทาให้เกิดการทางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถต่อยอดไปใช้กบั เรือ่ งอืน่ ๆได้อีก
มากมายเลยครับ.....” (นักศึกษานอกระบบ: ใบพัด)
ตอนนีก้ ็รวมกลุ่มขายของออนไลน์กนั เพิ่มขึน้ ไม่เหมือนเมื่อก่อนแทบไม่รูจ้ ัก
กันเลยคะ ดีมากๆ เลยคะครู ที่ได้ทากิจกรรมนีร้ ่วมกัน เอาไปใช้ในชีวิตจริงของพวกเราได้ดว้ ยคะ
.....” (นักศึกษานอกระบบ: แดรีค่ วีน)
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นอกจากนี ้ จากการศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ของ
นักศึกษานอกระบบ จากการวัดพฤติกรรมก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม ด้วยการทดสอบสถิติ
t-test Dependent สะท้อนการเปลี่ยนแปลงทัง้ ด้านปริมาณ ด้านความเข้มข้น และด้านคุณภาพ
หรือประโยชน์ของการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ดังตารางต่อไปนี ้
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ตาราง 7 ผลการเปลี่ยนแปลงการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบ ก่อน และ
หลังการเข้าร่วมกิจกรรม

SWU iThesis gs571120046 dissertation / recv: 15082563 14:21:56 / seq: 36

ก่อนการทดลอง
(n=14)
M
SD

หลังการทดลอง Dependent
(n=14)
t-test
M
SD

df

p-value

ด้านปริมาณของการใช้
เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์

2.68

.37

3.51

.51

5.723*

13

.000

ด้านความเข้มข้นของการใช้
เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์

3.12

.35

3.91

.46

4.038*

13

.000

ด้านคุณภาพของการใช้
เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์

3.55

.77

4.13

.42

3.533*

13

.004

3.13

.38

3.85

.33

8.790*

13

.000

การวัดพฤติกรรมการใช้
เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์

รวม
*p < .05

จากตาราง 7 หลังจากที่นกั ศึกษานอกระบบได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการ
ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ในภาพรวม
มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า ทัง้ ด้านปริมาณของการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ด้านความเข้มข้นของการใช้เวลาว่างให้
เป็ นประโยชน์ และด้านประโยชน์ของพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า
ก่อนการเข้าร่วมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
จากผลการเปลี่ยนแปลงการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบ จะ
เห็นได้ว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงทัง้ ด้านปริมาณการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ด้านความเข้มข้น
ของการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ และด้านคุณภาพของการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ซึ่งเกิด
การเปลี่ยนแปลงทั้งความรู ค้ วามเข้าใจ อารมณ์ความรู ส้ ึก และพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ น
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ประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบ อันเป็ นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของ
นักศึกษานอกระบบที่ตอ้ งการพัฒนาตนเองในการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ นาไปสู่การพัฒนา
บุคคลให้สามารถใช้เวลาว่ างให้เป็ นประโยชน์ได้อย่างเป็ นรู ปธรรมและยั่งยืน เนื่องจากเป็ นการ
เปลี่ยนทัง้ ความคิดและพฤติกรรม
3.4 ผลการเปลี่ยนแปลงเป็ นรายบุคคล
ผู้วิจัย ได้ท าการสัง เคราะห์แ ละสรุ ป เนื ้อ หาจากสมุด บัน ทึ ก การเปลี่ ย นแปลงของ
นักศึกษานอกระบบ จานวน 14 คน ดังนี ้
ตาราง 8 ผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์เป็ นรายบุคคล
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ชื่อ อายุ อาชีพ
สถานภาพ
1. นางสาวอังเปา
อายุ 19 ปี โสด
ผูช้ ่วย QC บริษัทเอกชน

2. นางสาวอ้อมเอ๋ย
อายุ 19 ปี โสด
ไม่ได้ทางาน

จานวนครัง้ /สัปดาห์
กิจกรรม
1. ด้านแบ่งเบาภาระครอบครัว
1.1 ช่วยแม่ขายของ
1.2 กวาดบ้าน ถูบา้ น
1.3 ล้างจาน
2. ด้านการเรียน
2.1 ทบทวนบทเรียน ทางการบ้าน
3. ด้านหารายได้เสริม
3.1 ขายของออนไลน์
4. ด้านนันทนาการ/การพักผ่อน
4.1 เล่นเกมในโทรศัพท์
4.2 เดินเล่นในห้าง
4.3 นอนเล่น
4.4 เที่ยวร้านเหล้า
1. ด้านแบ่งเบาภาระครอบครัว
1.1 ล้างจาน ล้างขวดนมลูก
1.2 ซักผ้า
1.3 กวาดบ้าน ถูบา้ น
1.4 เลีย้ งลูก
2. ด้านการเรียน
2.1 ทบทวนบทเรียน ทางการบ้าน

ก่อนเข้าร่วม
กิจกรรม

หลังเข้าร่วม
กิจกรรม

1
2
3

3
6
7

1

5

0

5

7
5
7
2

2
1
3
1

2
1
2
2

7
3
5
5

1

3
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ตาราง 8 (ต่อ)
ชื่อ อายุ อาชีพ
สถานภาพ

จานวนครัง้ /สัปดาห์
กิจกรรม
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3. ด้านหารายได้เสริม
3.1 ขายของออนไลน์
4. ด้านนันทนาการ/การพักผ่อน
4.1 เล่นเกมในโทรศัพท์
4.2 ไปเที่ยว
4.3 นอนเล่น
3. นายต้นไม้ อายุ 34 ปี 1. ด้านแบ่งเบาภาระครอบครัว
สมรสอาชีพพนักงาน
1.1 ล้างจาน
บริษัทผูจ้ ดั การดูแลหอพัก
1.2 ล้างรถ
1.3 กวาดบ้าน ถูบา้ น
2. ด้านการเรียน
2.1 ทบทวนบทเรียน ทางการบ้าน
2.2 ลงเรียนเพิ่มที่รามคาแหง
3. ด้านหารายได้เสริม
3.1 ขายของออนไลน์
4. ด้านนันทนาการ/การพักผ่อน
4.1 เล่นเกมในโทรศัพท์
4.2 ไปเที่ยวกับเพื่อน
4.3 นอนเล่น
4.4 อ่านหนังสือการ์ตนู
4.5 เดินเล่นในห้าง
4. ปลาการ์ตนู อายุ 25 ปี 1. ด้านแบ่งเบาภาระครอบครัว
โสด แคดดีส้ นามกอล์ฟ
1.1 ล้างจาน
1.2 กวาดบ้าน ถูบา้ น
1.3 เลีย้ งลูก
2. ด้านการเรียน
2.1 ทบทวนบทเรียน ทางการบ้าน

ก่อนเข้าร่วม
กิจกรรม

หลังเข้าร่วม
กิจกรรม

3

6

7
3
7

2
1
3

1
1
1

5
1
5

3
3

5
5

0

2

5
1
5
5
4

2
0
2
1
1

1
2
1

5
5
3

0

3

108
ตาราง 8 (ต่อ)
ชื่อ อายุ อาชีพ
สถานภาพ

จานวนครัง้ /สัปดาห์
กิจกรรม
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3. ด้านหารายได้เสริม
3.1 ขายของออนไลน์
3.2 ขายตรง
4. ด้านนันทนาการ/การพักผ่อน
4.1 เล่นเกมในโทรศัพท์
4.2 ไปเที่ยวร้านเหล้า
4.3 นอนเล่น
4.4 เดินเล่นในห้าง
4.5 ออกกาลังกาย
5. นางสาวใบพัด
1. ด้านแบ่งเบาภาระครอบครัว
อายุ 17 ปี โสด
1.1 ล้างจาน
รับจ้างรายวันเสิรฟ์ อาหาร
1.2 กวาดบ้าน ถูบา้ น
1.3 ซักผ้า
2. ด้านการเรียน
2.1 ทบทวนบทเรียน ทางการบ้าน
3. ด้านหารายได้เสริม
3.1 ขายของออนไลน์
3.2 ขายตรง
4. ด้านนันทนาการ/การพักผ่อน
4.1 เล่นเกมในโทรศัพท์
4.2 ไปเที่ยวกับเพื่อน
4.3 นอนเล่น
4.4 เดินเล่นในห้าง
6. นางสาวแคน
1. ด้านแบ่งเบาภาระครอบครัว
อายุ 17 ปี โสด
1.1 ล้างจาน
รับจ้างโรงเพาะเห็ด
1.2 กวาดบ้าน ถูบา้ น
1.3 ซักผ้า
1.4 ทาอาหาร

ก่อนเข้าร่วม
กิจกรรม

หลังเข้าร่วม
กิจกรรม

0
0

1
5

5
3
5
5
3

0
0
2
3
3

2
2
2

5
5
3

0

2

0
0

1
3

7
1
7
5

1
1
3
2

2
1
1
0

6
3
3
1
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กิจกรรม
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2. ด้านการเรียน
2.1 ทบทวนบทเรียน ทางการบ้าน
3. ด้านหารายได้เสริม
3.1 ขายของออนไลน์
3.2 ขายตรง
4. ด้านนันทนาการ/การพักผ่อน
4.1 เล่นเกมในโทรศัพท์
4.2 ไปเที่ยวต่างจังหวัด
4.3 นอนเล่น
4.4 เดินเล่นในห้าง
7. นายปลายด์ อายุ 27 ปี 1. ด้านแบ่งเบาภาระครอบครัว
โสด รับจ้างรายวันร้าน
1.1 ล้างจาน
กาแฟ
1.2 กวาดบ้าน ถูบา้ น
1.3 ซักผ้า
2. ด้านการเรียน
2.1 ทบทวนบทเรียน ทางการบ้าน
3. ด้านหารายได้เสริม
3.1 ขายของออนไลน์
3.2 ขายตรง
4. ด้านนันทนาการ/การพักผ่อน
4.1 เล่นเกมในโทรศัพท์
4.2 ไปเที่ยวต่างจังหวัด
4.3 นอนเล่น
4.4 เดินเล่นในห้าง
8. นางสาวนิง้ หน่อง
1. ด้านแบ่งเบาภาระครอบครัว
อายุ 17 ปี โสด
1.1 ล้างจาน
รับจ้างโรงเพาะเห็ด
1.2 กวาดบ้าน ถูบา้ น
1.3 ซักผ้า

ก่อนเข้าร่วม
กิจกรรม

หลังเข้าร่วม
กิจกรรม

0

2

0
1

2
4

7
1
5
3

1
1
2
2

1
1
1

5
3
3

0

1

0
2

1
4

7
1
5
5

0
1
2
2

2
1
1

5
5
3
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9. นางสาวใบหยก
อายุ 20 โสด รับจ้าง
ร้านอาหารเกาหลี

จานวนครัง้ /สัปดาห์
กิจกรรม
1.4 ทาอาหาร
2. ด้านการเรียน
2.1 ทบทวนบทเรียน ทางการบ้าน
3. ด้านหารายได้เสริม
3.1 ขายของออนไลน์
3.2 ขายตรง
4. ด้านนันทนาการ/การพักผ่อน
4.1 เล่นเกมในโทรศัพท์
4.2 ไปเที่ยวต่างจังหวัด
4.3 นอนเล่น
4.4 เดินเล่นในห้าง
4.5 ออกกาลังกาย
1. ด้านแบ่งเบาภาระครอบครัว
1.1 ล้างจาน
1.2 กวาดบ้าน ถูบา้ น
1.3 ซักผ้า
1.4 ทาอาหาร
2. ด้านการเรียน
2.1 ทบทวนบทเรียน ทางการบ้าน
3. ด้านหารายได้เสริม
3.1 ขายของออนไลน์
3.2 ขายตรง
4. ด้านนันทนาการ/การพักผ่อน
4.1 เล่นเกมในโทรศัพท์
4.2 ไปเที่ยวต่างจังหวัด
4.3 นอนเล่น
4.4 เดินเล่นในห้าง
4.5 ออกกาลังกาย

ก่อนเข้าร่วม
กิจกรรม
1

หลังเข้าร่วม
กิจกรรม
3

0

3

0
3

2
5

5
1
5
5
1

1
1
2
2
3

2
1
0
0

5
3
3
2

0

2

0
0

1
5

5
2
7
3
0

1
0
2
2
1
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10. นางสาวแดรี่ควีน
อายุ 18 ปี โสด
พนักงานร้านสะดวกซือ้

จานวนครัง้ /สัปดาห์
กิจกรรม
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1. ด้านแบ่งเบาภาระครอบครัว
1.1 ล้างจาน
1.2 กวาดบ้าน ถูบา้ น
1.3 ซักผ้า
1.4 ทาอาหาร
1.5 ช่วยแม่ขายของ
2. ด้านการเรียน
2.1 ทบทวนบทเรียน ทางการบ้าน
3.ด้านหารายได้เสริม
3.1 ขายของออนไลน์
3.2 ขายตรง
4. ด้านนันทนาการ/การพักผ่อน
4.1 เล่นเกมในโทรศัพท์
4.2 ไปเที่ยวต่างจังหวัด
4.3 นอนเล่น
4.4 เดินเล่นในห้าง
4.5 ออกกาลังกาย
11. นางสาวรถเบ๊นซ์
1. ด้านแบ่งเบาภาระครอบครัว
อายุ 18 ปี โสด
1.1 ล้างจาน
รับจ้างรายวันเสริรฟ์ อาหาร
1.2 กวาดบ้าน ถูบา้ น
1.3 ซักผ้า
1.4 ทาอาหาร
2. ด้านการเรียน
2.1 ทบทวนบทเรียน ทาการบ้าน
3. ด้านหารายได้เสริม
3.1 ขายของออนไลน์
3.2 ขายตรง

ก่อนเข้าร่วม
กิจกรรม

หลังเข้าร่วม
กิจกรรม

1
0
1
0
3

3
3
3
1
5

0

2

0
0

5
3

7
2
5
3
0

2
1
3
1
1

3
1
1
1

5
3
3
4

0

2

0
0

1
3
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4. ด้านนันทนาการ/การพักผ่อน
4.1 เล่นเกมในโทรศัพท์
4.2 ไปเที่ยวต่างจังหวัด
4.3 นอนเล่น
4.4 เดินเล่นในห้าง
4.5 ออกกาลังกาย
12. นางสาวผักบุง้
1. ด้านแบ่งเบาภาระครอบครัว
อายุ 18 ปี โสด ไม่ได้
1.1 ล้างจาน
ทางาน
1.2 กวาดบ้าน ถูบา้ น
1.3 ซักผ้า
1.4 ทาอาหาร
2. ด้านการเรียน
2.1 ทบทวนบทเรียน ทาการบ้าน
3. ด้านหารายได้เสริม
3.1 ขายของออนไลน์
3.2 ขายตรง
4. ด้านนันทนาการ/การพักผ่อน
4.1 เล่นเกมในโทรศัพท์
4.2 ไปเที่ยวต่างจังหวัด
4.3 นอนเล่น
4.4 เดินเล่นในห้าง
4.5 ออกกาลังกาย
13. นายแม๊สซี่ อายุ 25 1. ด้านแบ่งเบาภาระครอบครัว
โสด รับจ้างเนท์รถมือสอง
1.1 ล้างจาน
1.2 กวาดบ้าน ถูบา้ น
1.3 ซักผ้า
1.4 ทาอาหาร

ก่อนเข้าร่วม
กิจกรรม

หลังเข้าร่วม
กิจกรรม

5
1
5
5
0

2
0
2
1
1

0
0
0
0

2
3
1
1

3

5

0
0

1
2

7
2
7
5
0

2
2
2
2
1

0
0
0
1

2
2
0
3
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14. นายอาร์มมี่
อายุ 17 ปี โสด ไม่ได้
ทางาน

จานวนครัง้ /สัปดาห์
กิจกรรม
2. ด้านการเรียน
2.1 ทบทวนบทเรียน ทาการบ้าน
3. ด้านหารายได้เสริม
3.1 ขายของออนไลน์
3.2 ขายตรง
4. ด้านนันทนาการ/การพักผ่อน
4.1 เล่นเกมในโทรศัพท์
4.2 ไปเที่ยวต่างจังหวัด
4.3 นอนเล่น
4.4 เดินเล่นในห้าง
4.5 ออกกาลังกาย
4.6 เที่ยวร้านเหล้า
1. ด้านแบ่งเบาภาระครอบครัว
1.1 ล้างจาน
1.2 กวาดบ้าน ถูบา้ น
1.3 ซักผ้า
1.4 ทาอาหาร
2. ด้านการเรียน
2.1 ทบทวนบทเรียน ทาการบ้าน
3. ด้านหารายได้เสริม
3.1 ขายของออนไลน์
3.2 ขายตรง
4. ด้านนันทนาการ/การพักผ่อน
4.1 เล่นเกมในโทรศัพท์
4.2 ขับรถเล่น
4.3 นอนเล่น
4.4 เดินเล่นในห้าง

ก่อนเข้าร่วม
กิจกรรม

หลังเข้าร่วม
กิจกรรม

0

3

0
0

1
2

7
5
5
5
0
3

2
3
2
3
2
1

0
0
0
0

1
1
0
0

0

1

0
0

2
0

7
6
7
5

4
2
3
2
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4.5 ออกกาลังกาย
4.6 เที่ยวร้านเหล้า

ก่อนเข้าร่วม
กิจกรรม
0
4

หลังเข้าร่วม
กิจกรรม
1
1
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จากการดูรายงานการเปลี่ ย นแปลงจากสุด บัน ทึ ก ของนัก ศึ ก ษานอกระบบเป็ น
รายบุคคลพบว่า นักศึกษานอกระบบเองใช้เวลาว่างไปในการทาประโยชน์แล้วในการช่วยเหลือ
ครอบครัว เรียนหนังสือ หารายได้เสริม แต่เมื่อได้เข้าร่วมกิจกรรมพบว่านักศึกษานอกระบบเกิด
ความรู ้ ความเข้าใจ ในการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ต่อตนเองและต่อสังคมเพิ่มมากขึน้
สรุ ปได้ว่านักศึกษานอกระบบที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีการพัฒ นาตนเองเพิ่มขึน้ ใน
ด้านความรู ้ ความเข้าใจ ความรูส้ กึ ที่ได้รบั การพัฒนาเวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ทงั้ ด้านปริมาณการ
ใช้เวลาว่าง ด้านด้านความเข้มข้นของการใช้เวลาว่าง และด้านคุณภาพของการใช้เวลาว่างให้เป็ น
ประโยชนทั้งจากผลการสังเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิจัยเชิ ง ปริม าณและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิ ง
ปริมาณอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05
ส่วนที่ 4 การสร้างและพัฒนารู ปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ น
ประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบ
4.1 กระบวนการพั ฒ นารู ป แบบการส่ งเสริม พฤติ ก รรมการใช้ เวลาว่า งให้ เป็ น
ประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบ
กระบวนการในการพัฒ นารู ป แบบการส่ง เสริม พฤติ ก รรมการใช้เวลาว่างให้เป็ น
ประโยชน์ของนัก ศึกษานอกระบบ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันด าเนิน การตั้งแต่ การส ารวจ
สถานการณ์ปัญ หา วิเคราะห์ความต้องการในการพัฒ นา กาหนดกิจ กรรมการพัฒ นา ดาเนิ น
กิจกรรม และสะท้อนผลการปฏิบตั ิจากกิ จกรรม ก่อนสังเคราะห์กิจกรรมที่ดาเนินการแล้วประสบ
ผลสาเร็จมาเป็ นรูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
จากการวิเคราะห์ผ ลการศึกษาสถานการณ์ปั ญ หา น าไปสู่ค วามต้องการในการ
พัฒนา และผลลัพธ์ท่คี าดหวัง ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

115
ตาราง 9 ผลการวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง และกิจกรรมการ
ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบ
ความต้องการในการพัฒนา

การเปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง

กิจกรรม

269776977
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- พัฒนาความรูค้ วามเข้าใจการใช้
เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ทัง้ ในมิติของ
ปริมาณ ความเข้มข้น และคุณภาพ
การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สงู สุด
- พัฒนาความรูค้ วามเข้าใจด้านการเรียน
การแบ่งเบาภาระของครอบครัว
ด้านการหารายได้เสริม

- มีความเข้าการใช้เวลาว่าง
ให้เป็ นประโยชน์มากขึน้
- มีพฤติกรรมการใช้เวลาว่าง
ให้เป็ นประโยชน์เพิ่มขึน้
จากก่อนทากิจกรรม

- กิจกรรมเสริมสร้างความรู ้
ความเข้าใจการใช้เวลาว่าง
ให้เป็ นประโยชน์

- พัฒนาการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
- พัฒนาการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
ด้านการเรียน การการแบ่งเบาภาระ
ของครอบครัว ด้านการหารายได้เสริม

- มีการรับรูค้ วามสามารถ
ของตนเองมากขึน้
- มีพฤติกรรมการใช้เวลาว่าง
ให้เป็ นประโยชน์มากขึน้
(ด้านปริมาณ ด้านความเข้มข้น
และด้านคุณภาพ)

- กิจกรรมเสริมสร้าง
การรับรูค้ วามสามารถ
ของตนเอง

- พัฒนาแรงจูงใจในการใช้เวลาว่างให้เป็ น
ประโยชน์ ทัง้ แรงจูงใจจากภายในตนเอง
และตัวแบบทางสังคม หรือแรงจูงใจ
ภายนอก
- พัฒนาแรงจูงใจในการใช้เวลาว่างให้เป็ น
ประโยชน์ ด้านการเรียน การการแบ่งเบา
ภาระของครอบครัว ด้านการหารายได้เสริม

- เกิดแรงจูงใจในการใช้เวลาว่าง
ให้เป็ นประโยชน์มากขึน้
- มีพฤติกรรมการใช้เวลาว่าง
ให้เป็ นประโยชน์มากขึน้
(ด้านปริมาณ ด้านความเข้มข้น
และด้านคุณภาพ)

- กิจกรรมเสริมสร้าง
แรงจูงใจในการใช้เวลาว่าง
ให้เป็ นประโยชน์

- ได้รบั การส่งเสริมการสนับสนุนทางสังคม - ได้รบั การสนับสนุนทางสังคม
ด้านการหารายได้เสริม
เพิม่ ขึน้
- มีพฤติกรรมการใช้เวลาว่าง
ให้เป็ นประโยชน์มากขึน้
(ด้านปริมาณ ด้านความเข้มข้น
และด้านคุณภาพ)

- กิจกรรมจากการเรียนรู ้
สู่การลงมือปฏิบตั ิ
- กิจกรรมเสริมสร้าง
ความเข้าใจการสนับสนุน
ทางสังคม: บทเรียน
จากการลงมือปฏิบตั ิ
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จากสถานการณ์ปัญหาการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบ ทา
ให้เห็นถึงความต้องการพัฒนาการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ของผูร้ ่วมวิจยั รวมถึงแนวทางหรือ
กิจกรรมการพัฒนา ซึ่งผูว้ ิจยั และผูร้ ว่ มวิจยั ได้นามากาหนดเป็ นกิจกรรมการพัฒนา เพื่อนาไปสูก่ าร
เปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง อันนาไปสู่การแก้ปัญหาการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ของนั กศึกษานอก
ระบบได้อย่ างสอดคล้อ งกับ ความต้อ งการของแต่ ล ะบุค คล โดยอาศัย การวิจัยเชิ ง ปฏิ บัติ การ
ผสานวธี ในการขับ เคลื่ อ นกิ จ กรรม โดยผู้วิ จัย น าเสนอแต่ ล ะวงรอบของการด าเนิ น การวิ จัย
ดังต่อไปนี ้
วงรอบที่ 1 การพั ฒ นาความรู้ ค วามเข้าใจการใช้ เวลาว่างให้ เป็ นประโยชน์
การรั บ รู้ ค วามสามารถในตนเอง และการสร้ า งแรงจู ง ใจในการใช้ เ วลาว่ า งให้ เ ป็ น
ประโยชน์
จากการศึกษาสถานการณ์ปัญหาการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ของนักศึกษา
นอกระบบ ผู้วิจัยเห็ น ช่ อ งว่างของปั ญ หาดัง กล่าว จึ งน ามาสู่การก าหนดกิ จ กรรมเพื่ อส่งเสริม
พฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบในวงรอบที่ 1 โดยมีขนั้ ตอนการ
ดาเนินการดังนี ้
ขั้นการวางแผน
การวางแผนและกาหนดแนวทางการดาเนินกิจกรรมในวงรอบที่ 1 ผูว้ ิจัยเริ่ม
จากการนาผลจากการวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนา ผลการเปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง และ
กาหนดกิจกรรมที่จะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงนั้น ซึ่งก่อนกาหนดกิจกรรม ผูว้ ิจัยนาเสนอผลการ
วิเคราะห์ความต้องการและผลการเปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง ให้แก่ผรู้ ่วมวิจยั ได้เห็นภาพรวมในสิ่งที่
ต้องการพัฒนา จากนัน้ จึงร่วมกันกาหนดกิจกรรมการพัฒนา ดังนี ้
ตาราง 10 การวางแผนและกาหนดแนวทางการดาเนินกิจกรรมในวงรอบที่ 1
ความต้องการในการพัฒนา
- พัฒนาความรูค้ วามเข้าใจ
การใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
ทัง้ ในมิติของปริมาณ ความเข้มข้น
และคุณภาพการใช้เวลาว่าง
ให้เป็ นประโยชน์สงู สุด

การเปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง

กิจกรรมการพัฒนา

- มีความเข้าใจในการใช้เวลาว่าง
ให้เป็ นประโยชน์มากขึน้
- มีพฤติกรรมการใช้เวลาว่าง
ให้เป็ นประโยชน์เพิ่มขึน้ จากก่อน
ทากิจกรรม

กิจกรรมเสริมสร้างความรู ้
ความเข้าใจการใช้เวลาว่าง
ให้เป็ นประโยชน์
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ตาราง 10 (ต่อ)
ความต้องการในการพัฒนา

การเปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง

กิจกรรมการพัฒนา

- พัฒนาความรูค้ วามเข้าใจด้าน
การเรียน การการแบ่งเบาภาระของ
ครอบครัว ด้านการหารายได้เสริม
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- พัฒนาการรับรูค้ วามสามารถของ
ตนเอง
- พัฒนาการรับรูค้ วามสามารถ
ของตนเอง ด้านการเรียน การแบ่ง
เบาภาระของครอบครัว
ด้านการหารายได้เสริม

- มีการรับรูค้ วามสามารถ
ของตนเองมากขึน้
- มีกิจกรรมที่สะท้อนการใช้
เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
อย่างเป็ นรูปธรรม

กิจกรรมเสริมสร้างการรับรู ้
ความสามารถของตนเอง

- พัฒนาแรงจูงใจในการใช้เวลาว่าง
ให้เป็ นประโยชน์ ทัง้ แรงจูงใจ
จากภายในตนเอง และตัวแบบ
ทางสังคม หรือแรงจูงใจภายนอก
- พัฒนาแรงจูงใจในการใช้เวลาว่าง
ให้เป็ นประโยชน์ ด้านการเรียน
การการแบ่งเบาภาระของครอบครัว
ด้านการหารายได้เสริม

- เกิดแรงจูงใจในการใช้เวลาว่าง
ให้เป็ นประโยชน์มากขึน้
- เกิดกิจกรรมการใช้เวลาว่าง
ให้เป็ นประโยชน์อย่างเป็ นรูปธรรม

กิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจ
ในการใช้เวลาว่างให้เป็ น
ประโยชน์

ผูว้ ิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันกาหนดกิจ กรรมในวงรอบที่ 1 และวางแผนการ
ดาเนินกิจกรรมร่วมกัน โดยในวงรอบที่ 1 นี ้ มีจุดมุ่งหมายสาคัญอยู่ 3 ประการ คือ พัฒนาความรู ้
ความเข้าใจในการใช้เวลาว่างให้เป็ น ประโยชน์ เสริมสร้างการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง และ
เสริมสร้างแรงจูงใจในการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ของนักศึกษานอกระบบผูร้ ่วมวิจยั ดังการ
วางแผนแต่ละกิจกรรมดังต่อไปนี ้
1. ท าการสอนความรู้ ก ารใช้ เ วลาว่ า ง และประโยชน์ ข องเวลาว่ า ง
สามารถนาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลได้อย่างไร
ผูว้ ิจัยและผูร้ ่วมวิจัยร่วมกันวางแผนกิจกรรม โดยกาหนดเนือ้ หาในการ
เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ เกี่ยวกับความหมายของการใช้เวลา
ว่างให้เป็ นประโยชน์ ลักษณะและองค์ประกอบของการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ อันครอบคลุม
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มิติของการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ดา้ นปริมาณ ความเข้มข้น และคุณภาพของการใช้เวลาว่าง
ให้เป็ นประโยชน์ โดยวิทยากรที่มีความรูค้ วามเข้าใจในเนือ้ หาของการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
อย่ า งลึ ก ซึ ง้ และผู้ร่ว มวิ จัย เห็ น ว่ า ผู้วิ จัย มี ค วามเหมาะสมที่ จ ะเป็ น ผู้ถ่ า ยทอดความรู ้ด้า นนี ้
เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญในเนือ้ หาการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์เป็ นอย่างดี
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“......การใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์จริงๆ แล้วคืออะไร ถ้าเราได้รู้
เรื่องนีอ้ ย่างเข้าใจ เราก็จะสามารถเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากขึน้ ...” (นักศึกษานอกระบบ:
ปลายด์)
“...ก่อนอื่นเลยเราก็อยากรู ก้ ่อนว่าการใช้เวลาว่างนีม้ ันคืออะไรจริงๆ
เราถึงจะใช้เวลาว่างที่เรียกว่าเป็ นประโยชน์ได้ ต้องมีความรู ค้ วามเข้าใจตรงนีก้ ่อน...” (นักศึกษา
นอกระบบ: นิง้ หน่อง)
2. กิจกรรมเสริมสร้างการรับรู้ความสามารถของตนเอง
ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยเห็ นว่า การเสริม สร้างการรับรู ค้ วามสามารถของ
ตนเองมีความจาเป็ นสาหรับการพัฒ นาพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ของนักศึกษา
นอกระบบ ซึ่ง จากสถานกาณ์ ปั ญ หาพบว่ านัก ศึ ก ษาหลายคนไม่ ส ามารถใช้เวลาว่ างให้เป็ น
ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ ในมิติของปริมาณ ความเข้มข้น และคุณภาพของการใช้เวลา
ว่างให้เป็ นประโยชน์ เกิดจากการไม่ เชื่ อมั่นในความสามารถของตนเอง คิดว่าตนเองทาไม่ ได้
หรือไม่กล้าลงมือปฏิบตั ิเพราะไม่ม่นั ใจในความสามารถของตนเอง
“......มันจะยากไหมคะหนู ไม่ ค่ อยเก่ งด้วยเรื่องเรียน แต่ ก็ ล องดู ค ะ
.......” (นักศึกษานอกระบบ: แคน)
“…..ผมคิดว่าผมไม่ ค่อยมั่นใจคนเดียว พอฟั งๆไปเพื่อนหลายคนก็
คล้ายๆผมเหมือนกันครับ จะได้หาทางแก้ไขไปในทางเดียวกันเลยครับ.....” (นักศึกษานอกระบบ:
แม๊สซี่)
เมื่อผูร้ ว่ มวิจยั เห็นว่าการที่ตนเองไม่ม่นั ใจในความสามารถของตนเองเป็ น
ปั ญหาอุปสรรคในการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ จึงเห็นว่าการเสริมสร้างการรับรูค้ วามสามารถ
ของตนเองจึงเป็ นสิ่งจาเป็ นที่จะเป็ นด่านแรกหลักจากที่มีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เวลา
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ว่างให้เป็ นประโยชน์แล้ว จะสามารถนาพาให้นกั ศึกษานอกระบบใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่าง
แท้จริง จึงร่วมกันกาหนดกิจกรรมเสริมสร้างการรับรู ค้ วามสามารถของตนเอง ในวงรอบที่ 1 โดย
ดาเนิน 4 กิจกรรมย่อย ได้แก่ 1) กิจกรรมทาไมถึงเป็ นไปได้ เพื่อสะท้อนการรับรูค้ วามสามารถของ
ตนเองผ่านการรับรู ป้ ระสบการณ์ท่ีประสบความสาเร็จ 2) กิจกรรมรับรู ค้ วามสามารถของตนเอง
จากตัวแบบโดยผ่านการเรียนรู แ้ ละวิเคราะห์ประสบการณ์การดาเนินชีวิตของ เนตรนภา แซ่หลี
3) กิจกรรมข้าพเจ้าเป็ นใคร เพื่อสะท้อนลักษณะเด่นของตนเองจากผูอ้ ่ืน และ 4) เรียนรู ้ เรื่องมอง
ต่างมุมที่ยงั มองไม่เห็นของชายพิการ เป็ นการสร้างการรับรูค้ วามสามารถของตนเองจากการได้รบั
การกระตุน้ ด้วยบทเรียนประสบการณ์ของผูอ้ ่นื
3. กิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจในการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
จากการสะท้อนสถานการณ์ปัญหาและสิ่งที่ตอ้ งการพัฒนา จะเห็นได้ ว่า
ผูร้ ่วมวิจัยขาดแรงจูงใจในการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ หลายคนยังมองไม่เห็นเป้าหมายและ
ข้อดีของการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ท่ีชัดเจนว่าส่งผลต่อตนเองอย่างไร หลายคนเห็นว่าสิ่งที่
ตนเองทาอยู่ปัจจุบนั เป็ นการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์แล้ว จึงไม่มีแรงจูงใจหรือต้นแบบที่ชดั เจน
เกี่ ยวกับการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ จึงเห็นว่าหากมี กิจ กรรมที่เสริม สร้างแรงจูงใจในเรื่อง
ดังกล่าวได้ จะช่วยให้มองเห็นภาพและอยากใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์มากขึน้
“......อยากให้มีคนมาแนะนา มาสร้างแรงจูงใจ แรงกระตุน้ ในการหา
รายได้เสริมจากการขายของออนไลน์อยากมีธุรกิจเล็กๆ เป็ นของตนเอง เช่น ร้านกิ๊ฟ ซอฟ ร้าน
เสือ้ ผ้า อยากมีเงินเยอะๆพ่อแม่จะได้สบาย.........” (นักศึกษานอกระบบ: ใบพัด)
“...อยากเห็นตัวอย่างหรือกิจกรรมที่เค้าใช้เวลาว่างกันว่าเข้าทาอะไร
ทาแล้วเกิดประโยชน์ยงั ไง ไอ้ที่เราทาอยู่ทุกวันนีม้ ันต่างจากคนอื่นยังไง อยากเห็น...” (นักศึกษา
นอกระบบ: การ์ตูน)
จากสถานการณ์ปัญหาดังกล่าว ผูว้ ิจัยและผูร้ ่วมวิจัยจึงร่วมกันวางแผน
กิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจในการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ โดยดาเนินการ 2 กิจ กรรมย่อย
ได้แก่ 1) สร้างแรงจูงใจผ่านการเรียนรูจ้ ากบทบาทสมมติ 2) บทเรียนจากประสบการณ์ผอู้ ่นื
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1.1 ปฏิบัติการและสังเกต
ในขั้นการปฏิบัติการและสังเกต เป็ นการลงมื อปฏิบัติกิจ กรรมที่ได้
ร่วมกันวางแผนไว้ ซึ่งกิจกรรมเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ผูว้ ิจยั
และผูร้ ว่ มวิจยั ได้ปฏิบตั ิกิจกรรม ดังนี ้
1) สร้างสัมพันธภาพระหว่างผูว้ ิจัยกับผูร้ ่วมวิจัย และระหว่างผู้
ร่วมวิจยั ด้วยกันเอง
2) ชี ้แ จงจุด มุ่ง หมายของการด าเนิ น กิ จ กรรม รวมถึ ง ผลการ
เปลี่ยนแปลงที่ตอ้ งการให้เกิดขึน้ จากกิจกรรมนี ้
3) ผูว้ ิจยั เข้าสู่กระบวนการเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับ
การใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ด้วยการบรรยายให้ความรูเ้ กี่ยวกับการใช้เวลาว่าง และประโยชน์
ของเวลาว่างสามารถนาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลได้อย่างไร โดยประยุกต์เนือ้ หา
จากแนวคิด ทฤษฎีท่ีได้ศึกษามา ที่สอดคล้องกับองค์ประกอบของการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
ทัง้ 3ด้าน ได้แก่ ปริมาณ ความเข้มข้น และคุณภาพของการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ พร้อมทัง้
ยกตัวอย่างประกอบที่เชื่อมโยงกับสิ่งที่ผรู้ ว่ มวิจยั ปฏิบตั ิ เช่น การเรียน การช่วยเหลืองานครอบครัว
การหารายได้เสริม เป็ นต้น เพื่อให้ผูร้ ่วมวิจัยเห็นภาพการใช้เวลาว่างที่ชัดเจนและเข้าใจมากขึน้
จากกิจกรรมเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ขณะที่ดาเนินกิจ กรรม
ผูว้ ิจยั ทาการสังเกตการเปลี่ยนแปลงและผลจากการดาเนินกิจกรรม ปรากฏผลดังนี ้
จากกิจ กรรมเสริม สร้างความรู ค้ วามเข้าใจการใช้เวลาว่างให้เป็ น
ประโยชน์ ขณะที่ ดาเนิ นกิจ กรรม ผู้วิจัยทาการสัง เกตการเปลี่ยนแปลงและผลจากการดาเนิ น
กิจกรรม ปรากฏผลดังนี ้
จากการสัง เกตขณะจัด กิ จ กรรม พบว่ า ลัก ษณะของการเริ่ม ต้น
กิจกรรมด้วยการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผูว้ ิจยั กับผูร้ ่วมวิจยั มีความเป็ นกันเอง ทาให้บรรยากาศ
ในการจัดกิจกรรมมีความผ่อนคลาย ผูร้ ่วมวิจัยเคยรูจ้ ักกันมาก่อน เมื่อได้ทากิจกรรมร่วมกัน จึง
ช่วยทาให้เปิ ดใจในการทากิจกรรมร่วมกันมากขึน้
ในระหว่างทากิจกรรมเสริมสร้างความรู ้ ผูร้ ่วมวิจยั ตัง้ ใจฟั งในขณะที่
ผูว้ ิจัยถ่ายทอดความรู ้ และในระหว่างที่ยกตัวอย่างกิจกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ก็มี
การซักถามและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของตนเอง เมื่อซักถามก็สามารถตอบและแลกเปลี่ยน
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ความรู ก้ ันได้ เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์ปัญหาที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ากิจกรรมช่วย
เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์มากขึน้
1.2 สะท้อนผลการปฏิบัติ
หลังจากดาเนินกิจกรรม ผูว้ ิจัยเปิ ดโอกาสให้ผรู้ ่วมวิจยั ได้สะท้อนผล
การปฏิบัติจากกิจกรรม เพื่อประเมิน ผลการดาเนินกิจกรรม ซึ่งผูร้ ่วมวิจัยสะท้อนผลในกิจกรรม
เสริม สร้างความรู ก้ ารใช้เวลาว่าง และประโยชน์ข องเวลาว่า งสามารถน าไปใช้ในการพัฒ นา
คุณภาพชีวิตของบุคคล ดังนี ้
ด้านความรู ค้ วามเข้าใจ ผูร้ ่วมวิจัยเกิดความรู ค้ วามเข้าใจในเนือ้ หา
ของการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์มากขึ น้ โดยสะท้อนว่าก่อนที่จะได้รบั ความรู ้ ผูร้ ว่ มวิจยั เห็นว่า
การใช้เวลาว่างเป็ นการทาในสิ่งที่ตนเองต้องการหลังจากที่ว่างจากภารกิจประจา เช่น เล่นเกม ดู
หนัง ช่วยเหลืองานบ้าน เป็ นต้น ซึ่งสิ่งที่ทานีถ้ ือว่าเป็ นการใช้เวลาว่างที่เป็ นประโยชน์แล้ว รวมถึง
เป็ นการพักผ่อนและไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใคร
“......การใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ คือการใช้เวลาที่เหลืออยู่
ของเราไปพัฒนาความรู ค้ วามสามารถของตัวเราให้มีคุณค่าเพิ่มมากขึน้ ครับ....” (นักศึกษานอก
ระบบ: ต้นไม้)
“......คือการเอาเวลาที่มีอยู่ไปทาสิ่งอืน่ ๆ ที่เรายังไม่ได้ลองทาให้
เป็ นเกิดประโยชน์มากขึน้ กับตัวเองได้อย่างมีคณ
ุ ค่าคะ....” (นักศึกษานอกระบบ: อังเปา)
ด้านอารมณ์ความรู ส้ ึก ผูร้ ่วมวิจัยสะท้อนผลที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์
ความรูส้ ึกว่า หลังจากได้รบั ความรูเ้ กี่ยวกับการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ทาให้เกิดความรูส้ ึกว่า
ต้องการทากิจกรรมที่เป็ นการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์มากขึน้ ไม่ว่าจะด้านการเรียน ด้านการ
ช่วยเหลืองานครอบครัว หรือการสร้างรายได้ ทัง้ มิติของความถี่ ความเข้มข้น และการพัฒนาการ
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สงู สุด
“…..หนู รูส้ ึกว่า พอได้เรียนรู จ้ ากกิจกรรมต่างๆ ที่ครู ได้ให้ดูและ
ทาให้หนูตอ้ งพัฒนาตัวเองเพิม่ ขึน้ ให้มากกว่านีค้ ะ....” (นักศึกษานอกระบบ: อ้อมเอ๋ย)
“......คนอื่ น เค้ า ยั ง ท าได้แ ล้ ว หนู ก็ คิ ด ว่ า คนอย่ า งหนู ก็ ท าได้
เพียงแต่ยงั ไม่คดิ ทีจ่ ะทามันเองต่างหากคะ.....” (นักศึกษานอกระบบ: ผักบุง้ )
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2. กิจกรรมเสริมสร้างการรับรู้ความสามารถของตนเอง
2.1 ปฏิบัติการและสังเกต
ในการปฏิบัติกิจ กรรมเสริม สร้างการรับรู ค้ วามสามารถของตนเอง
ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ดาเนิ นกิ จ กรรมย่ อย 2 กิจ กรรม ได้แก่ 1) กิจ กรรมท าไมถึง เป็ นไปได้ เพื่ อ
สะท้อนการรับ รู ค้ วามสามารถของตนเองผ่า นการรับ รู ้ ป ระสบการณ์ท่ี ป ระสบความส าเร็จ 2)
กิจกรรมรับรูค้ วามสามารถของตนเองจากตัวแบบโดยผ่านการเรียนรู แ้ ละวิเคราะห์ประสบการณ์
การดาเนินชีวิตของ เนตรนภา แซ่หลี 3) กิจกรรมข้าพเจ้าเป็ นใคร เพื่อสะท้อนลักษณะเด่นของ
ตนเองจากผูอ้ ่นื และ 4) เรียนรู ้ เรื่องมองต่างมุมที่ยงั มองไม่เห็นของชายพิการ โดยปฏิบตั ิการดังนี ้
ผู้วิจัย เริ่ม ต้น ด้วยกิ จ กรรมกลุ่ม การสร้า งสัม พัน ธภาพเพื่ อ ละลาย
พฤติกรรม และกระตุน้ ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของผูร้ ่วมวิจัย จากนั้นจึงเริ่มเข้าสู่การ
เสริมสร้างการรับรูค้ วามสามารถของตนเองจากกิจกรรม “ทาไมถึงเป็ นไปได้” เป็ นลักษณะของเกม
การวางตะปู 15 ตัว ต้องลอยไว้บ นหัวตะปูบ นฐานไม้ท่ี ต้องท าตะปูทั้ง 15 ตัวลอยอยู่เหนื อพื ้น
ทัง้ หมดให้ประสบความสาเร็จ เมื่อทุกกลุ่มทากิจกรรมแล้ว ผูว้ ิจัยอธิบายและให้ความรู เ้ กี่ยวกับ
แนวคิดการรับรูค้ วามสามารถในตนเอง ในด้านประสบการณ์ท่ปี ระสบความสาเร็จ
เมื่อเสร็จกิจกรรมย่อยที่ 1 แล้ว ผูว้ ิจยั และผูร้ ว่ มวิจยั ได้ดาเนินกิจกรรม
ย่ อ ยที่ 2 กิ จ กรรมรับ รู ้ค วามสามารถของตนเองจากตั ว แบบผ่ า นการเรี ย นรู ้แ ละวิ เคราะห์
ประสบการณ์การดาเนินชีวิตของ เนตรนภา แซ่หลี การดาเนินกิจกรรม ผูว้ ิจยั เปิ ดวีดีทศั น์เรื่อง “เรา
ท าได้ถ้า มุ่ง มั่น ในการกระท าของเนตรนภา แซ่ ห ลี ”เป็ น เรื่อ งเกี่ ย วกับ การได้เห็ น ตัวแบบที่ เป็ น
แบบอย่างที่ดีในเรื่องการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ เพราะเกิดในครอบครัวที่ยากจนขาดโอกาส
แต่ไม่ ยอมแพ้กับอุปสรรคและปั ญ หาต่าง ๆ ที่มี กลับใช้เป็ นแรงผลักดันต่อสู้ชีวิต ใช้เวลาที่มี อยู่
ทัง้ หมดกับการไปทางานหารายได้พิเศษมาช่วยเหลือครอบครัว ทัง้ งานที่ตอ้ งทาที่บา้ นและออกไป
รับจ้างขายผักในตลาด การเรียนก็อยู่ในเกณฑ์ท่ดี ีมากจนได้รบั ทุนให้ได้เรียนต่อจนจบปริญญาเอก
จากนัน้ ให้นกั ศึกษาร่วมกันสรุปและนาเสนอสิ่งที่ได้รบั พร้อมกับให้ความรูเ้ กี่ยวกับแนวคิดการรับรู ้
ความสามารถในตนเอง ในด้านการเรียนรูผ้ ่านตัวแบบ จากนัน้ เข้าสู่กิจกรรมข้าพเจ้าเป็ นใคร เพื่อ
กระตุน้ การรับรู ค้ วามสามารถของตนเองของผูร้ ่วมวิจัยจากการสะท้อนภาพของตนเองและการ
สะท้อนภาพตนเองจากผูอ้ ่นื โดยผูว้ ิจยั ดาเนินกิจกรรม ดังนี ้
ผูว้ ิจยั แจกกระดาษที่มีหวั ข้อว่า “ข้าพเจ้าเป็ นใคร” ให้ผรู้ ่วมวิจยั คนละ
1 แผ่น ให้ผูร้ ่วมวิจัยตอบคาถามตามที่ได้ระบุไว้ในกระดาษด้วยการตอบคาถามให้ครบทุกข้อ ซึ่ง
เป็ นคาถามที่เกี่ยวกับตนเอง เช่น ความชอบ จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง นิสยั ส่วนตัว เป้าหมายใน
อนาคต จากนัน้ ส่งให้เพื่อนได้อ่านเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองเขียน และให้เพื่อน ๆ ร่วมกันเขียนบันทึกสิ่ง
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ดี ๆ ที่เกี่ ย วกับ ตนเอง (เจ้าของกระดาษ) จนครบทุกคนแล้วถึ งส่งกลับ ให้เจ้าของบันทึกได้อ่าน
พร้อมกับให้แสดงความรูส้ กึ ถึงสิ่งที่เพื่อน ๆ ได้เขียนว่าทาให้เรารูส้ ึกอย่างไร จากนัน้ ผูว้ ิจยั จึงได้สรุป
และให้ความรู เ้ กี่ย วกับแนวคิดการใช้คาพูดชักจูง ที่ส่งผลต่อความคิดและการกระทาของแต่ละ
บุคคลอย่างไร เชื่อมโยงสูก่ ารรับรูค้ วามสามารถของตนเองจากการประสบความสาเร็จในสิ่งที่ทา
เมื่ อให้ผูร้ ่วมวิจัยได้เห็นภาพของตนเองจากการสะท้อนตนเองและ
จากมุมมองของผูอ้ ่ืนแล้ว ผูว้ ิจยั นาเข้าสู่กิจกรรมย่อยที่ 4 เรียนรู ้ เรื่องมองต่างมุมที่ยังมองไม่เห็น
ของชายพิการ โดยการเปิ ดวีดีทศั น์เรื่อง “มองต่างมุมที่หลายครัง้ ยังมองไม่เห็นเรื่องของชายพิการ”
จากนัน้ ให้นกั ศึกษาร่วมกันสรุปและนาเสนอสิ่งที่ได้รบั พร้อมกับให้ความรูเ้ กี่ยวกับแนวคิดการรับรู ้
ความสามารถในตนเอง ในด้านการกระตุน้ ทางอารมณ์
ในขณะที่ทากิจกรรมทั้ง 4 กิจกรรม ผูว้ ิจัยได้สังเกตและพูดคุยกับผู้
ร่วมวิจยั พบว่า ผูว้ ิจยั เริ่มเกิดความรูส้ กึ เชื่อมั่นในความสามารถของตนเองมากขึน้ จากสิ่งที่เห็นว่า
เป็ นไปไม่ได้เมื่อได้ลองปฏิบตั ิ นักศึกษานอกระบบเกิดความรูส้ ึกว่าตนเองก็สามารถทาได้ และเห็น
ความสามารถของตนเองจากการได้ส ะท้อนคุณลักษณะของตนเองและจากการสะท้อนของผูอ้ ่ืน
สังเกตได้จากเมื่อผูร้ ว่ มวิจยั ได้อ่านสิ่งที่เพื่อนในกลุม่ เขียนถึงตนเองจะเกิดรอยยิม้ ขึน้ แสดงสีหน้าที่
บ่งบอกถึงความภาคภูมิใจ และบางคนได้ถามที่มาของการเขียนถึงตนเองว่าทาไมเพื่อนถึงมอง
ตนเองแบบนัน้ ทาให้เกิดความภาคภูมิใจและเห็นว่าตนเองยังมีความสามารถที่จะทาในสิ่งที่คิดว่า
ทาไม่ได้
2.2 สะท้อนผลจากการปฏิบัติ
หลังจากดาเนินกิจกรรมเสริมสร้างการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
ผูว้ ิจัยได้ให้ผูร้ ่วมวิจัยสะท้อนผลการปฏิบัติดว้ ยคาถาม 3 ประเด็น คือ 1) ได้เรียนรู อ้ ะไร 2) รู ส้ ึก
อย่างไร 3) หากจะทาใหม่ให้ดีขนึ ้ จะทาอย่างไร ปรากฏผลดังนี ้
เกิดความรู้ความเข้าใจ นักศึกษานอกระบบสะท้อนความรู ค้ วาม
เข้าใจจากกิจกรรมเสริมสร้างการรับรูค้ วามสามารถของตนเองว่า รูว้ ่าตนเองจะสามารถใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไรบ้าง จากการได้รบั รู ค้ วามสามารถของตนเอง
“.......ถ้าเรากล้าที่จะทาอะไรที่เราคิดว่ามันดีและเป็ นการพัฒนา
ตนเองเราก็ตอ้ งทาได้เพราะเราก็ทาสิ่งต่างๆ ทีผ่ า่ นมาได้แล้วเหมือนกัน เพียงแต่เรายังไม่เข้าใจมัน
เองครับ.....” (นักศึกษานอกระบบ: ต้นไม้)

124
“......กิจกรรมต่างที่ครู ให้พวกหนูทามันทาให้หนูเข้าใจเลยคะว่า
องค์ประกอบต่างๆ ในตัวเราที่มีสามารถนามันออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์จากตัวเราและผูอ้ ื่นได้
เช่นกันคะ.....” (นักศึกษานอกระบบ: ต้นไม้)
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“……ก็รูส้ ึกดีใจคะที่เราก็ทาได้ทงั้ ทีเราไม่คิดว่าเราจะทาได้ ตอน
แรกเห็นแล้วก็ทอ้ เลยคะว่ามันจะเป็ นไปได้ไงคะกับการนาตะปู 15 ตัวไปวางบนตูดตะปูโดยลอย
พ้นจากพืน้ ดีที่เพือ่ นหลายคนช่วยกันลองทาแล้วครู ก็แนะนาเมื่อพวกเราทาไปถูกทางคะ..........”
(นักศึกษานอกระบบ: รถเบ็นซ์)
นอกจากนี ้ นักศึกษานอกระบบยังเห็นว่ากิจกรรมที่ทายังทาให้เกิด
ความรูส้ ึกเห็นคุณค่าในตนเองมากขึน้ ด้วย เห็นถึงความสามารถของตนเอง จากการได้สะท้อนสิ่งที่
เคยทาแล้วประสบความสาเร็จ
“.......ทาให้หนูรูส้ ึกดีนะคะเหมือนตอนทีไ่ ด้ซือ้ ทองให้แม่ ตอนนัน้
หนูอายุแค่ 13 เอง ปิ ดเทอมแล้วไปทางานไม่คิดว่าจะทาได้แล้วมันก็ทาได้เหมือนเกมตะปูนเี ้ ลยคะ
......” (นักศึกษานอกระบบ: ใบหยก)
“……หนูไม่เคยทาอะไรเป็ นสักอย่างอยู่บา้ นก็ไม่ตอ้ งทาไร แต่ส่ิง
ทีพ่ ๆี่ เขาเขียนหนูรูส้ กึ ว่าหนูมีคณ
ุ ค่ามากขึน้ เลยคะ.....” (นักศึกษานอกระบบ: ผักบุง้ )
“.....ขอบคุณเพือ่ นๆ นะที่สะท้อนเรื่องบางเรื่องที่เราคิดว่าเราไม่
เคยมีเลยแต่เพือ่ นกลับนามาให้เราได้เห็นอีกมุมของตัวเราเอง ทาให้รูส้ ึกดีจัง....” (นักศึกษานอก
ระบบ: อังเปา)
“....คิ ด ว่ าจะไม่ มี ใ ครเขี ย นให้แ ล้ว เพราะเราเป็ นคนปากไวพู ด
ออกไปโดยไม่ได้คิด ขอบคุณเพือ่ นๆทีท่ าให้เราเห็นข้อดีๆ ของเราอีกหลายข้อทีเ่ ราไม่เคยรู เ้ ลย....”
(นักศึกษานอกระบบ: ปลาการ์ตูน)
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อีกทัง้ ยังรู ส้ ึกอยากใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์มากขึน้ จากการรับรู ้
ว่าสิ่งทีต่ นเองเคยทา และความพยายามในการแก้ปัญหาจากกิจกรรมจนประสบความสาเร็จ
“......ผมคิดว่าความสาเร็จมันอยู่ทคี่ วามคิดของเรานะครับ ถ้าเรา
คิ ด ว่ า เราท าได้เราก็ จ ะมี ค วามพยายามท ามัน จนประสบความส าเร็ จ ก็ อ ยากท าอะไรที่ เป็ น
ประโยชน์มากขึน้ ......” (นักศึกษานอกระบบ: แม๊สซี่)
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เกิดแรงผลักดันในการทางานให้สาเร็จ ผูร้ ว่ มวิจยั สะท้อนผลจาก
กิจ กรรมเสริม สร้างการรับรู ค้ วามสามารถของตนเองว่า ทาให้เกิดแรงผลักดัน ในการทางานให้
สาเร็จ ไม่ว่าจะเป็ นด้านใดก็ตามหากมีความพยายาม อดทน และตัง้ ใจก็สามารถทาสาเร็จได้ ไม่ว่า
จะเป็ นด้านการเรียน การช่วยเหลือผูอ้ ่นื
“…..ผมชอบในคาพูดของเขาครับทีว่ ่าอย่ามองว่าเขาขาดแต่เค้า
มีสง่ิ ทีพ่ วกเรามีไม่เท่าเขาคือหัวใจทีไ่ ม่ยอมแพ้ครับ……” (นักศึกษานอกระบบ: ต้นไม้)
“...เป็ นคนอืน่ ก็คงท้อแท้คิดว่าตัวเองเป็ นคนพิการ แต่ผูช้ ายคนไม่
เคยยอมแพ้ ผมยังอายเลยครับทีเ่ ห็นแบบนีต้ อ้ งสูแ้ บบพีเ่ ค้าครับ...” (นักศึกษานอกระบบ: อาร์มมี)่
“....เป็ นอีกเรื่องที่หนูรูส้ ึกประทับใจในกิจกรรมทีไ่ ด้เข้าร่วมมันทา
ให้หนูรูส้ ึกว่าถ้าเราไม่ยอมแพ้ก็จะไม่มีอะไรทีเ่ ราทาไม่ได้หรอกคะ ทัง้ การเรียน การทาประโยชน์ให้
สังคม.......” (นักศึกษานอกระบบ: ใบหยก)
3. กิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจในการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
กิ จ กรรมเสริม สร้างแรงจู ง ใจในการใช้เวลาว่ างให้เป็ น ประโยชน์ เป็ น
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษานอกระบบเห็นความสาคัญและเกิดแรงจูงใจในการใช้เวลาว่างให้
เป็ นประโยชน์มากขึน้ จนนาไปสู่การเกิดพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ โดยสะท้อน
จากการทดลองปฏิบตั ิบทบาทสมมติ และเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ของผูอ้ ่ืน ให้ผรู้ ่วมวิจยั ได้เรีย นรู ้
จากการได้เห็นตัวแบบ และจากการได้สะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรูร้ ว่ มกัน โดยดาเนิน 2 กิจกรรมย่อย คือ
1) สร้างแรงจูงใจผ่านการเรียนรูจ้ ากบทบาทสมมติ และ 2) บทเรียนจากประสบการณ์ผอู้ ่นื
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3.1 ปฏิบัติการและสังเกต
1) กิ จ กรรมสร้ างแรงจู งใจผ่ านการเรี ยนรู้ จ ากบทบาทสมมติ
กิจกรรมนีม้ ีเป้าหมายเพื่อให้ผรู้ ่วมวิจัยเกิดการสร้างแรงจูงใจในการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ท่ี
เกิดจากภายในตนเอง โดยให้ผู้ร่วมวิจัยได้แสดงบทบาทสมมติ เช่ น การขาดแรงจูง ใจ คนที่ มี
แรงจูงใจภายในตนเอง และการได้รบั แรงจูงใจจากบุคคลอื่น
การปฏิบัติ กิจ กรรม ผู้วิจัยแบ่ งกลุ่ม สมาชิ กตามที่ ได้แบ่ งไว้เป็ น 3
กลุ่ม แจกกระดาษที่มีบทละครของแต่ละคนเขียนไว้ให้สมาชิกในกลุ่มร่วมกันแสดงให้เป็ นไปตาม
หัวข้อที่กาหนด และทาการแสดงให้สมาชิกได้เห็น พร้อมกับให้ความรูเ้ กี่ยวกับแนวคิดการการสร้าง
แรงจูงใจจากภายในและภายนอกตนเอง
ในระหว่างปฏิบตั ิกิจกรรมผูว้ ิจัยได้ทาการสังเกตและสอบถามผูร้ ่วม
วิจัย พบว่ากิจกรรมสร้างแรงจูงใจผ่านการเรียนรูบ้ ทบาทสมมติ ทาให้ผูร้ ่วมวิจยั เกิดความรู ส้ ึกถึง
การมีแรงจูงใจที่จะกระทากิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งเมื่อผูว้ ิจยั ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจและเชื่อมโยง
กับการใช้เวลว่างให้เป็ นประโยชน์ โดยยกตัวอย่างทัง้ ด้านการเรียน การช่วยเหลืองานครอบครัว
และการสร้างรายได้ พร้อมกับเชื่อมโยงกับองค์ประกอบของการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ในมิติ
ของปริมาณ ความเข้มข้น และคุณภาพ ผูว้ ิจัยเกิดความรูส้ ึกมีแรงจูงใจในการที่จะใช้เวลาว่างให้
เป็ นประโยชน์มากยิ่งขึน้
2) กิจกรรมบทเรียนจากประสบการณ์ผู้อื่น กิจกรรมบทเรียนจาก
ประสบการณ์ผูอ้ ่ืน มีเป้าหมายเพื่อให้ผูร้ ่วมวิจัยเกิดแรงจูงใจในการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
จากการได้เรียนรู จ้ ากประสบการณ์ของผูอ้ ่ืน ทัง้ ที่ประสบความสาเร็จและไม่ประสบความสาเร็จ
เส้นทางประสบการณ์กว่าจะมาถึงทุกวันนีเ้ ป็ นอย่างไร เพื่อกระตุน้ ให้ผูร้ ่วมวิจัยเกิดความรู ส้ ึกมี
แรงจูงใจในการทาในสิ่งที่ยากหรือซับซ้อนขึน้ รวมถึงเห็นตัวแบบของความพยายามจากบุคคลอื่น
และผลลัพธ์จากความพยายามนัน้ ส่งผลอย่างไร
การดาเนินกิจกรรม ผูว้ ิจัยได้เชิญรุ่นพี่ ท่ีประสบความสาเร็จ 2 ท่าน
มาเล่าประสบการณ์ เส้นทางชีวิตของตนเอง ทัง้ ที่ไม่ดีในวัยเด็กและเปลี่ยนแปลงตนเองจนชีวิตดี
ขึน้ ว่ าอะไรท าให้เกิ ด การเปลี่ ยนแปลง และให้นัก ศึก ษารุ่น น้อ งได้มี โอกาสซัก ถาม จากนั้น ให้
นักศึกษาร่วมกันสรุปและนาเสนอสิ่งที่ได้รบั พร้อมกับให้ความรูเ้ กี่ยวกับแนวคิดการสร้างแรงจูงใจ
การใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
ในขณะที่ดาเนินกิจกรรม ผูว้ ิจัยได้ทาการสังเกตและพูดคุยกับผูร้ ่วม
วิจยั พบว่ากิจกรรมบทเรียนจากประสบการณ์ของผูอ้ ่ืนนี ้ ทาให้ผู้ร่วมวิจยั เกิดแรงจูงใจในการทาสิ่ง
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ต่าง ๆ ให้ประสบความสาเร็จ แม้ว่าเรื่องนัน้ จะเคยทาแล้วไม่สาเร็จก็ตาม ซึ่งสะท้อนจากการที่ผู้
ร่วมวิจยั ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของตนเองกับวิทยากรที่มาสร้างประสบการณ์
3.2 สะท้อนผลจากการปฏิบัติ
1) กิ จ กรรมสร้ างแรงจู งใจผ่ านการเรี ยนรู้ จ ากบทบาทสมมติ
หลังจากดาเนินกิจกรรมสร้างแรงจูงใจผ่านการเรียนรู จ้ ากบทบาทสมมติ ผูว้ ิจัยได้ให้ผูร้ ่วมวิจัย
สะท้อนผลการปฏิบัติดว้ ยคาถาม 3 ประเด็น คือ 1) ได้เรียนรู อ้ ะไร 2) รู ส้ ึกอย่างไร 3) หากจะทา
ใหม่ให้ดีขนึ ้ จะทาอย่างไร ปรากฏผลดังนี ้
เกิดความรู้ความเข้าใจ ผูร้ ่วมวิจยั สะท้อนการเกิดความรูค้ วาม
เข้าใจเกี่ยวกับความสาคัญ ของแรงจูงใจในการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ว่า หลังจากที่ได้สวม
บทบาทสมมติและจากการให้ความรูข้ องผูว้ ิจัยเกี่ยวกับแรงจูงใจที่เชื่อมโยงกับการใช้เวลาว่างให้
เป็ นประโยชน์ ทาให้เข้าใจมากขึน้ ว่า หากมีแรงจูงใจที่ดีจากตนเองในการจะปฏิบตั ิกิจกรรมใด ๆ ก็
จะทาให้เกิดพลังหรือความรูส้ กึ อยากทาสิ่งนัน้
“……แรงจูงใจภายในสามารถทีจ่ ะสร้างได้ดว้ ยตัวเราเองและ
เหมือนการแสดงของกลุ่มหนูเลยคะเราต้องสร้างด้วยตัวเองก่อน..........” (นักศึกษานอกระบบ: รถ
เบ๊นซ์)
“......ผมว่าแรงจู งใจนีก้ ็สาคัญนะครับกับความสาเร็จของเรา
ทัง้ แรงจูงใจจากภายในและภายนอกเลยครับ......” (นักศึกษานอกระบบ: ต้นไม้)
เกิดแรงจูงใจในการเรียน จากกิจกรรมผูร้ ว่ มวิจยั สะท้อนว่าเกิด
แรงจูงใจในการนาไปใช้ในด้านการเรียน โดยเห็นว่าหากมีการช่วยเหลือกัน หรือให้กาลังใจ สร้าง
พลังใจให้แก่กนั การเรียนก็จะประสบความสาเร็จ
“.......มีกาลังใจในการเรียนเลยคะถ้าพวกเราช่วยกันเหลือกัน
ให้กาลังใจและช่วยกันทางานกลุ่มหรืองานส่วนตัวด้วยตัวเราและเพื่อนๆคะ......” (นักศึกษานอก
ระบบ: ผักบุง้ )
เกิดความรู้สึกอยากทากิจกรรมที่เป็ นการใช้เวลาว่างให้เป็ น
ประโยชน์ ผูร้ ว่ มวิจยั สะท้อนว่า จากการที่ได้ทากิจกรรมสวมบทบาทสมมตินี ้ ตนเองเกิดความรูส้ ึก
อยากใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์มากขึน้ จากบทบาทที่ได้แสดง สะท้อนการสร้างแรงจูงใจโดย
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“....พอหนูได้รบั บทเป็ นทีต่ อ้ งแสดงก็ทาให้หนูเกิดแรงจูงใจใน
เรือ่ งของการทีต่ อ้ งแสดงให้สมบทบาทตามทีไ่ ด้รบั มาแล้วคะ.....” (นักศึกษานอกระบบ: แคน)
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2) กิ จ กรรมบทเรี ย นจากประสบการณ์ ผู้ อื่ น หลัง จากด าเนิ น
กิจกรรม ผูว้ ิจัยได้ให้ผูร้ ่วมวิจัยสะท้อนผลการปฏิบัติดว้ ยคาถาม 3 ประเด็น คือ 1) ได้เรียนรูอ้ ะไร
2) รูส้ กึ อย่างไร 3) หากจะทาใหม่ให้ดีขนึ ้ จะทาอย่างไร ปรากฏผลดังนี ้
เกิ ด แรงจู งใจจากแบบอย่ า งของผู้ อื่ น ผู้ร่วมวิจัย สะท้อนว่า
จากกิจกรรมบทเรียนจากประสบการณ์ของผูอ้ ่ืน ทาให้เกิดแรงจูงใจในการดาเนินชีวิต แม้จะต้อง
เจออุ ป สรรคหรื อ ประสบความล้ ม เหลว แต่ ถ้ า มี ค วามพยายาม ตั้ ง ใจ หรื อ ท าอย่ า งเต็ ม
ความสามารถก็สามารถประสบความสาเร็จได้
“......แรงจูงใจชัน้ ดีเลยคะอาจารย์หนูจะทาให้ได้เหมือนพีเ่ ค้า
เลยจะเรียนให้จบและสอนคนอืน่ ๆ ทีข่ าดแรงจูงใจค่ะ.....” (นักศึกษานอกระบบ: อ้อมเอ๋ย)
เกิดความรู้สึกอยากใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์มากขึน้ ผู้
ร่วมวิจัยสะท้อนจากการได้ฟั งต้นแบบจากรุ่นพี่ว่าจากประสบการณ์ของรุ่นพี่ทาให้ตนเองอยาก
กลับไปช่วยเหลืองานของครอบครัวมากขึน้ จากที่ไม่เคยช่วยเหลือ และไม่ค่อยทาอะไรด้วยตนเอง
ก็อยากจะเริ่มทา
“......หนูไม่เคยทาไรเลยที่บา้ นต่อไปนีห้ นูจะเริ่มทางานบ้าน
ช่ วยแม่ บ้า งแล้วคะอย่ างน้อยก็ ได้รูจ้ ัก คาว่ าเริ่ ม ต้น ด้วยตนเอง.คะ......” (นัก ศึกษานอกระบบ:
ผักบุง้ )
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จากการดาเนินกิจกรรมในวงรอบที่ 1 เพื่อตอบผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง พัฒนา
ความรูค้ วามรูค้ วามเข้าใจการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ พัฒนาการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
และพัฒนาแรงจูงใจในการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ผูร้ ว่ มวิจยั สะท้อนผลการปฏิบตั ิว่าสามารถ
ตอบการเปลี่ยนแปลงที่ตอ้ งการได้ โดยจากการสะท้อนผลการปฏิบตั ิของกิจกรรมส่วนใหญ่สะท้อน
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากภายใน เช่น รับรูว้ ่าตนเองมีความสามารถมากขึน้ เกิดแรงจูงใจในการที่
จะใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์มากขึน้ รวมถึงเกิดความรูค้ วามเข้าใจในเนือ้ หาของการใช้เวลาว่าง
ให้เป็ นประโยชน์มากยิ่งขึน้ แต่ยงั ไม่สะท้อนพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ รวมถึงจาก
กิจกรรมการเสริมสร้างแรงจูงใจการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ยังได้เห็นประเด็นการสนับสนุน
ทางสังคมที่เป็ นแรงจูงใจจากภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ดังนัน้ หากมี
กิจกรรมที่เป็ นการส่งเสริมการสนับสนุนทางสังคม ก็จะช่วยให้นกั ศึกษานอกระบบมีการใช้เวลาว่าง
ให้เป็ นประโยชน์มากขึน้
เมื่อผูว้ ิจัยดาเนินกิจกรรมในวงรอบที่ 1 แล้วเสร็จ จึงได้สะท้อนผลไปสู่ผูร้ ่วมวิจัย
ท าให้เห็ น ว่ายัง ขาดในส่วนของการปฏิ บัติ ท่ี เป็ น การสะท้อ นพฤติ ก รรมการใช้เวลาว่า งให้เป็ น
ประโยชน์ ผูว้ ิจัยและผูร้ ่วมวิจัยจึงมีความเห็นพ้องต้องกันว่า ควรมีกิจกรรมที่ได้ฝึกฝนการปฏิบัติ
นอกจากนี ้ จากผลการดาเนินกิจกรรมในวงรอบที่ 1 ผูร้ ว่ มวิจยั สะท้อนถึงการจะประสบความสาเร็จ
จากการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์นอกจากมาจากตนเองแล้ว บุคคลรอบข้างหรือการสนับสนุน
ทางสังคมยังมี ส่วนสาคัญ ในการส่งเสริม ให้การใช้เวลาว่างประสบความสาเร็จ ดังนั้นจากการ
สะท้อนผลดังกล่าวจึงนามาสูก่ ารวางแผนเพื่อดาเนินกิจกรรมในวงรอบที่ 2 ดังได้นาเสนอต่อไป
วงรอบที่ 2 การพัฒ นาแผนการปฏิบั ติจ ริงจากการสนั บ สนุ นทางสังคมโดย
การหารายได้เสริม
จากการสะท้อนผลกิจกรรมทัง้ 3 กิจกรรม ในวงรอบที่ 1 ยังทาให้เห็นประเด็นที่
ต้องเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบ เพื่อสะท้อนการ
ส่งเสริม ทั้ง ภายในและภายนอก อันน าไปสู่ก ารเปลี่ยนแปลงพฤติ กรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ น
ประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบ จึงนามาสูก่ ารวางแผนและปฏิบตั ิการในวงรอบที่ 2 ดังต่อไปนี ้
ขั้นวางแผน
การวางแผนในวงรอบที่ 2 พิจารณาจากผลการสะท้อนในกิจกรรมในวงรอบที่
1 เพื่อปรับปรุ งกิจกรรมให้บรรลุการเปลี่ยนแปลงที่ตอ้ งการ คือ ส่งเสริมการสนับสนุนทางสังคม
และพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ทัง้ ในมิติของปริมาณ ความเข้มข้น และคุณ ภาพ
ของการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
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- มีความเข้าใจการใช้เวลาว่าง
ให้เป็ นประโยชน์มากขึน้
- มีการรับรูค้ วามสามารถ
ของตนเองมากขึน้
- มีพฤติกรรมการใช้เวลาว่าง
ให้เป็ นประโยชน์มากขึน้
ในมิตดิ า้ นปริมาณ ด้านความ
เข้มข้น และด้านคุณภาพ
- เกิดแรงจูงใจในการใช้เวลาว่าง
ให้เป็ นประโยชน์มากขึน้
- มีพฤติกรรมการใช้เวลาว่าง
ให้เป็ นประโยชน์มากขึน้
ในมิตดิ า้ นปริมาณ ด้านความ
เข้มข้น และด้านคุณภาพ

การสะท้อนผลจากวงรอบที่ 1
เกิดความรูค้ วามเข้าใจการใช้
เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
- รับรูค้ วามสามารถของตนเอง
- เกิดความต้องการในการทา
กิจกรรมการใช้เวลาว่าง
ให้เป็ นประโยชน์

- เกิดแรงจูงใจในการใช้เวลาว่าง
ให้เป็ นประโยชน์

กาหนดกิจกรรมวงรอบที่ 2

- จากการเรียนรูส้ ่กู ารลงมือ
ปฏิบตั ิ
- เสริมสร้างความเข้าใจ
การสนับสนุนทางสังคม:
บทเรียนจากการลงมือปฏิบตั ิ
- จากการเรียนรูส้ ่กู ารลงมือ
ปฏิบตั ิ: สร้างรายได้เสริม
อย่างสร้างสรรค์
- เสริมสร้างความเข้าใจ
การสนับสนุนทางสังคม:
บทเรียนจากการลงมือปฏิบตั ิ

จากผลการปฏิบตั ิในวงรอบที่ 1 นามาสูก่ ารกาหนดกิจกรรมในวงรอบที่ 2 ดังนี ้
1. กิจกรรมจากการเรียนรู้สู่การลงมือปฏิบัติ: สร้างรายได้เสริมอย่าง
สร้างสรรค์
จากการดาเนินกิจกรรมในวงรอบที่ 1 ผูร้ ว่ มวิจยั เห็นว่ากิจกรรมเสริมสร้าง
ความรูค้ วามเข้าใจการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ กิจกรรมเสริมสร้างการรับรูค้ วามสามารถของ
ตนเอง กิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจในการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ เป็ นการเสริมสร้างความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์อย่างถูกต้องและได้เรียนรู อ้ ย่ างลึกซึง้ มาก
ยิ่งขึน้ ทัง้ ในมิติของด้านปริมาณ ด้านความเข้มข้น และด้านคุณภาพ เกิดการรับรู ค้ วามสามารถ
ของตนเองจากทัง้ ประสบการณ์ท่ีประสบความสาเร็จ การได้เห็นความสาเร็จของผูอ้ ่ืน จากคาพูด
ของผูอ้ ่ืน รวมถึงการได้รบั การกระตุน้ ทางอารมณ์ เกิดแรงจูงใจในการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
ซึ่งส่งผลให้ผรู้ ่วมวิจยั มีความต้องการในการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
มากขึน้

131
“....มัน ก็ น่ าจะลองดู น ะคะว่ าหนู จ ะท าได้ไ หม อยากมี รายได้เพิ่ ม
เหมือนกันคะ.....” (นักศึกษานอกระบบ: ใบพัด)
“.....กลัว ๆกล้าๆค่ ะ เพราะไม่ เคยท าเลยเป็ นคนขี อ้ ายมากๆ แต่ ก็
อยากลองดูค่ะ พอเห็นตัวอย่างคนทีท่ าสาเร็จก็อยากลองทา....” (นักศึกษานอกระบบ: อ้อมเอ๋ย)
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นอกจากนี ้ ผูร้ ่วมวิจัยยังเห็นว่าจากกิจกรรมในวงรอบที่ 1 สิ่งที่มีส่วนใน
การประสบความสาเร็จในการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ส่วนหนึ่งที่สาคัญนอกจากตัวนักศึกษา
เองแล้ว สภาพแวดล้อมหรือการสนับสนุนจากบุคคลรอบข้างก็มีส่วนสาคัญในการใช้เวลาว่างให้
เป็ นประโยชน์อย่างเป็ นรูปธรรม
“.....ทีด่ ูวดี ิโอก็เห็นว่าคนทีส่ าเร็จบางทีเขาก็มีคนช่วย มีคนแนะนา ถ้า
เราทาแล้วมีคนแนะนาก็อาจจะสาเร็จได้... .ปกติหนูก็ขายของออนไลน์อยู่แล้วคะ น่าจะช่วยให้
คาแนะนาเพือ่ นได้อยู่คะเพราะมีประสบการณ์พอสมควรคะ....” (นักศึกษานอกระบบ: นิง้ หน่อง)
“.....หนู ว่าหนู ตอ้ งขายได้หมดก่ อนใครแน่นอนเลยเพราะเพื่อนหนู
เยอะแต่ไปบอกเค้าก็ช่วยกันซือ้ อยู่แล้วคะหนูม่นั ใจเพราะเพือ่ นกลุ่มนีช้ ่วยกันดีคะ.....” (นักศึกษา
นอกระบบ: ปลาการ์ตูน)
ดังนัน้ ผูร้ ว่ มวิจยั เห็นว่าควรมีกิจกรรมที่มีการฝึ กปฏิบตั ิการใช้เวลาว่างให้
เป็ นประโยชน์ ที่เป็ นการส่งเสริมการสนับสนุนทางสังคม เพื่อให้เห็นภาพการปฏิบัติแล้วประสบ
ความสาเร็จอย่างแท้จริง ซึ่งจากวงรอบที่ 1 ยังไม่ได้มีกิจกรรมให้ลงมือปฏิบตั ิอย่างเป็ นรูปธรรม
2. เสริมสร้างความเข้าใจการสนับสนุนทางสังคม: บทเรียนจากการลง
มือปฏิบัติ
ผูร้ ่วมวิจัยเห็นว่านอกจากการได้ลงมือปฏิบตั ิซ่ึงเป็ นกิจกรรมที่ผนวกกับ
การได้รบั การสนับสนุนจากบุคคลรอบข้างแล้ว ควรมีการเสริมสร้างความเข้า ใจหรือการสะท้อน
บทเรี ย นเกี่ ย วกั บ การสนั บ สนุ น ทางสัง คมจากการได้ล งมื อ ปฏิ บั ติ เพื่ อ ให้ผู้ร่ ว มได้เกิ ด การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูจ้ ากประสบการณ์การลงมือปฏิบตั ิ และได้สะท้อนการสนับสนุนทางสังคมที่จะ
เป็ นแรงผลักดันให้เกิดการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์อย่ามีประสิทธิภาพ

132
“.....การได้รบั ความช่วยเหลือจากบุคคลต่างๆ ก็สง่ ผลต่อความสาเร็จ
ของเราได้ทกุ เรือ่ งเลยนะครับ...” (นักศึกษานอกระบบ: แม๊สซี่)
“......น้องในกลุ่มดูเงียบๆเฉยๆตอนเรียนแต่พอให้มาช่วยกันขายของ
ไม่ น่ าเชื่อ เลยครับ น้อ งเก่ งมาก อธิ บ ายและชี ป้ ระเด็ น ไห้เห็น จนสามารถปฏิ บัติได้เลยครับ ....”
(นักศึกษานอกระบบ: ต้นไม้)
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ขั้นลงมือปฏิบัติ สังเกต และสะท้อนผลการปฏิบัติ
1. กิ จ กรรมจากการเรี ย นรู้ สู่ ก ารลงมื อ ปฏิ บั ติ : สร้ า งรายได้ อ ย่ า ง
สร้างสรรค์
1.1 ปฏิบัติการและสังเกต
กิจ กรรมจากการเรียนรู ส้ ู่ก ารลงมื อปฏิ บัติ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ได้
ดาเนินการโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผรู้ ่วมวิจยั ได้เรียนรูก้ ารใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์จากการได้ลง
มื อปฏิบัติจ ริง โดยเป็ นการลงมื อปฏิบัติการด้วยกิจกรรมการสร้างรายได้ เนื่องจากเห็นว่าหาก
ประสบความสาเร็จจะเป็ นการเสริมสร้างกาลังใจในการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์แก่ผรู้ ่วมวิจัย
ได้อย่างเป็ นรู ปธรรม ส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ทั้งในมิติของการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ดา้ น
ปริ ม าณ ด้า นความเข้ม ข้น และด้ า นคุ ณ ภาพ รวมถึ ง เป็ นกิ จ กรรมที่ มี ก ารสนั บ สนุ น จาก
สภาพแวดล้อมหรือบุคคลรอบข้างอย่างเป็ นรู ปธรรม เช่น บุคคลในครอบครัว เพื่อน และโรงเรียน
นอกจากนีย้ ังเป็ นการฝึ กปฏิบตั ิการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ท่ีครอบคลุมทัง้ ด้านการเรียน การ
ช่วยเหลืองานครอบครัว และการสร้างรายได้เสริมอีกด้วย
การปฏิบัติกิจกรรม เริ่มต้นกิจกรรมจากการแบ่งกลุ่มเพื่อเรียนรู ก้ าร
ปฏิบตั ิรว่ มกัน 2 กลุ่ม จากนั้น ให้ผรู้ ่วมวิจยั แต่ละกลุ่มระดมความคิดวางแผนการสร้างรายได้ว่าจะ
ดาเนินการอย่างไร ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดหรือผูบ้ ริโภค โดยพิจารณาถึงคุณภาพ
สินค้า ราคา แหล่งผลิต ช่องทางและวิธีการจาหน่าย รวมถึงการขอการสนับสนุนจากบุคคลรอบ
ข้างที่ เกี่ ย วข้อ ง ทั้ง การสนับ สนุ น ในมิ ติ ข ององค์ค วามรู ้ เวลา และงบประมาณ ทั้ง นี ้ผู้วิ จัย ได้
สนับสนุนงบประมาณเริ่มต้นในการดาเนินกิจกรรมแก่ผรู้ ว่ มวิจยั เพื่อเป็ นต้นทุนในการดาเนินการ
ในขณะที่ทากิจกรรม ผูว้ ิจยั ได้ทาการสังเกตและพูดคุยกับผูร้ ่วมวิจัย
ถึงสิ่งที่ได้เรียนรู จ้ ากการทากิจกรรม พบว่า กิจกรรมการเรียนรู ส้ ่กู ารลงมือปฏิบตั ินี ้ ผูร้ ่วมวิจัยได้
ฝึ กฝนการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ เห็นคุณค่าของการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์จากการได้
ลงมือปฏิบตั ิ ตัง้ แต่การเริ่มต้นการวางแผนร่วมกัน การค้นหาสินค้าที่จะมาสร้างรายได้ให้แก่กลุ่ม
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วิธีการได้มาซึ่งสินค้านัน้ ช่องทางและวิธีการจาหน่าย ซึ่งสะท้อนจากที่มีการพูดคุย แลกเปลี่ยนกัน
อย่างรอบด้าน เช่น ในสถานการณ์ท่ีมีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ควรมีการจาหน่ายเจลล้าง
มือ การสนับสนุนวิธีการทาจะได้มาอย่างไร ผูร้ ่วมวิจยั ได้เรียนรูก้ ารคิดอย่างรอบด้านเพื่อนามาซึ่ง
การใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์อย่างมีคณ
ุ ภาพ
1.2 สะท้อนผลจากการปฏิบัติ
หลังจากดาเนินกิจกรรมจากการเรียนรูส้ ่กู ารลงมือปฏิบตั ิ ผูว้ ิจยั ได้ให้
ผูร้ ่วมวิจัยสะท้อนผลการปฏิบัติด้วยคาถาม 3 ประเด็น คือ 1) ได้เรียนรู อ้ ะไร 2) รู ส้ ึกอย่างไร 3)
หากจะทาใหม่ให้ดีขนึ ้ จะทาอย่างไร ปรากฏผลดังนี ้
เกิดความรู้ความเข้าใจการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ผูร้ ่วม
วิจยั สะท้อนความรูค้ วามเข้าใจจากการได้ลงมือปฏิบตั ิว่า มีความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เวลาว่างให้
เป็ นประโยชน์มากขึน้ ว่าสามารถทาได้หลากหลาย และเกิดประโยชน์ได้ทงั้ กับตนเองและผูอ้ ่นื
“.....การใช้กิจกรรมทีค่ รู เอามาให้ทาและให้ดูคลิปต่างๆ ทาให้หนู
เข้าใจตัวเองเลยคะว่าเรายังใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ได้ยงั ไม่ดเี ท่าทีค่ วรคะ.....” (นักศึกษานอก
ระบบ: ผักบุง้ )
“......ผมเริ่มแก้ไขตนเองและนามาใช้เกี่ยวกับการทางานได้ดีขึน้
ตอนนีก้ าลังนาไปใช้กบั การเรียนเพิ่มขึน้ ครับ....” (นักศึกษานอกระบบ: ต้นไม้)
นอกจากนี ้ยัง ได้เรีย นรู ้วิ ธี ก ารและช่ อ งทางการใช้เวลาว่า งให้เป็ น
ประโยชน์ท่ีหลากหลายมากยิ่งขึน้ เรียนรู ว้ ิธี การและช่ องทางการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ท่ี
หลากหลายมากยิ่งขึน้
“......ปกติหนูขายแต่หน้าร้านตอนนีเ้ ริ่มขายออนไลน์ตามที่พเี่ ค้า
แนะนาก็มีคนซือ้ นะคะ.......” (นักศึกษานอกระบบ: ใบหยก)
“.......หนูเป็ นแคทดีค้ ะเลยเอาเจลไปขายให้นายในสนามคะขาย
ได้หลายชิน้ อยู่เพราะนายใจดีคะ......” (นักศึกษานอกระบบ: การ์ตูน)
เห็ น คุ ณ ค่ า ของการใช้ เวลาว่ า งให้ เป็ นประโยชน์ ผู้ร่ว มวิ จัย
สะท้อนว่า จากการได้ปฏิบตั ิกิจกรรมทาให้เห็นคุณค่าของการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์มากขึน้
ว่าสามารถใช้ให้เกิดประโยชน์ทงั้ ตนเอง และผูอ้ ่นื รวมถึงสามารถทาได้อย่างหลากหลายวิธี
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“.....เวลาที่ เราใช้ไ ปในแต่ ล ะวัน เป็ นการใช้เ วลาว่ า งเพื่ อ การ
พักผ่อนของเรา แต่จริงๆแล้วเราสามารถใช้ให้เกิดประโยชน์ดา้ นความคิด และการนาไปใช้เรื่อง
อืน่ ๆได้ดว้ ยนะคะ.....” (นักศึกษานอกระบบ: อังเปา)
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“......ทุกวันนีก้ ็ว่าได้ช่วยเหลืองานบ้าน ลดภาระให้กบั พ่อแม่ แต่ก็
ยังไม่อีกหลายอย่ างที่เรายังไม่ ได้ทาและมันสามารถช่วยพัฒ นาความสามารถของเราได้อีกตัง้
หลายเรือ่ งเลยคะครู ....” (นักศึกษานอกระบบ: รถเบ๊นซ์)
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ได้ ช่ วยเหลือสังคม จากการเลือกการสร้างรายได้จากการขายเจ
ลล้างมือในช่วงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา และขายแก้วเยติ ผูร้ ่วมวิจัยสะท้อนว่า
นอกจากจะใช้เวลาว่างในการสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวแล้ว ยังสามารถช้วยเหลื อ
สังคมได้อีกด้วย เป็ นการช่วยเหลือสังคมจากสินค้าที่เราเลือกจาหน่าย ทัง้ การป้องกันการระบาด
ของเชือ้ โรค และช่วยลดโลกร้อน รักษาสิ่งแวดล้อม
“.....ตอนนี ้ไ ด้ ช วนเพื่ อ นๆ ช่ ว ยกั น ท าสวนหย่ อ มด้ า นหน้ า
ห้องเรียน เห็นต้นไม้มนั เหีย่ วและบางต้นตายก็เลยช่วยกันรับผิดชอบรดน้าและดูแลให้เป็ นสมบัติ
ของรุ่นเราครับ....” (นักศึกษานอกระบบ: การ์ตนู )
“......กาลัง คิ ดโครงการพัฒ นาศักยภาพการเรีย นด้วยกิ จ กรรม
เหมื อ นที่ ค รู ม าท าให้พ วกเรากับ น้อ งๆ ที่ เรี ย นระดับ มัธ ยมต้น อยู่ ค รับ ผมว่ า มัน ท าให้เกิ ด การ
พัฒนาการเรียนรู ไ้ ด้ครับ....” (นักศึกษานอกระบบ: ต้นไม้)
กล้าทาในสิ่งที่ไม่เคยทา ผูร้ ว่ มวิจยั สะท้อนผลการปฏิบตั ิว่า จากสิ่ง
ที่ได้ลงมือปฏิบัติทาให้ตนเองได้ทาในสิ่งที่ไม่เคยทาและไม่คิดว่าจะทาได้ แต่เมื่อได้ลงมือปฏิบัติ
ร่วมกับเพื่อนๆ หรือได้รบั คาแนะนาจากคนรอบข้าง และได้ลองทาจริง ก็เกิดความกล้าทาในสิ่งที่ไม่
เคยทา
“.....ปกติไม่ค่อยกล้าทาอะไรแบบนีเ้ พราะขีอ้ าย แต่พ อพี่เค้าให้
ความคิดให้กาลังใจหนูก็เลยทาตามทีพ่ เี่ ค้าบอกมันก็ขายได้คะ.....” (นักศึกษานอกระบบ: ผักบุ)้
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“.....ตอนนีไ้ ด้ร่วมกันทางานกลุ่มเพิ่มมากขึน้ กว่าเมือ่ ก่อนมากเลย
คะ งานก็ไม่ค่อยได้คา้ งกันเท่าไหร่แล้วส่งผลต่อการเรียนของพวกเรามากขึ้นคะ.....” (นักศึกษา
นอกระบบ: ใบหยก)
“....ขอบคุณเพือ่ นๆ นะที่เขียนให้กาลังใจในการกิจกรรมข้าพเจ้า
เป็ นใคร ทาให้ผมเปิ ดใจรับฟังเพื่อนๆเพิ่ม ขึน้ ทาให้พ วกเรารู ส้ ึกเข้าใจกันมากขึ้นในการจะทาสิ่ง
ต่างๆครับ...” (นักศึกษานอกระบบ: แม๊สซี่)
เกิดช่องทางในการสร้างรายได้เสริมจากการใช้เวลาว่างให้เป็ น
ประโยชน์ ผูร้ ว่ มวิจยั สะท้อนว่า จากกิจกรรมทาให้เห็นช่องทางในการใช้เวลาว่างให้เ ป็ นประโยชน์
ว่าสามารถทาได้หลายช่องทาง จากที่เคยรับจ้างช่วงที่ว่าง ช่วยเหลืองานครอบครัว หรือค้าขาย
ช่องทางเดียว ก็มีช่องทางในการค้าขายเพิ่มขึน้ เช่น การขายของออนไลน์ รวมถึงเรียนรูก้ ารเลือก
สินค้าที่จะมาจาหน่ายได้อย่างหลากหลายและตรงกับความต้องการของตลาดมากขึน้
“.....ตอนนีห้ นูเอาของอย่างอืน่ มาขายออนไลน์ได้หลายอย่างแล้ว
คะ ตัง้ แต่ได้เริ่มขายเจลล้างมือทาให้เรามั่นใจในการหารายได้เสริมเพิ่มขึน้ คะ.....” (นักศึกษานอก
ระบบ: แดรีค่ วีน)
“....ตอนนี น้ ายที่ ส นามกอล์ ฟ ก็ ฝ ากให้ห นู ห าของไปขายให้ก็ มี
รายได้เพิ่มขึน้ อีกคะ สนุกดีได้เงินด้วย...” (นักศึกษานอกระบบ: ปลาการ์ตูน)
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2.1 ปฏิบัติการและสังเกต
กิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจการสนับสนุนทางสังคม: บทเรียนจาก
การลงมือปฏิบตั ิ มีเป้าหมายเพื่อสร้างความรูค้ วามเข้าใจในการได้รบั การสนับสนุนทางสังคมจาก
บริบ ทต่ า ง ๆ ของบุ ค คลในสัง คมที่ ส่ ง ผลต่ อ การใช้เวลาว่ า งให้เป็ น ประโยชน์ เช่ น บุ ค คลใน
ครอบครัว เพื่อน ครู รวมถึงบุคคลอื่น ในสังคมที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนในความสาเร็จของ
การใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์นกั ศึกษานอกระบบ
การปฏิบัติกิจกรรม เริ่มต้นจากการระดมความคิดจากกิจกรรมจาก
การเรียนรู ส้ ่กู ารลงมือปฏิบัติ : สร้างรายได้อย่างสร้างสรรค์ อันเป็ นการสร้างรายได้เสริมจากการ
ขายของ ว่าบุคคลได้บา้ งที่มีส่วนสนับสนุนความสาเร็จ และมีส่วนอย่างไร แล้วนามาเสนอให้ผรู้ ว่ ม
วิจัยได้ร่วมแลกเปลี่ยน จากนั้นผูว้ ิจัยได้ให้ความรู เ้ กี่ยวกับความหมาย และแนวคิดเกี่ยวกับการ
สนับสนุนทางสังคม ครอบคลุมการการสนับสนุนใน 3 ด้าน คือ 1) การสนับสนุนทางด้านอารมณ์
(Emotional support) เช่ น การปลอบโยน การให้ค วามเป็ น ห่ วงเป็ น ใย ความรัก ความอบอุ่น
ความเห็นอกเห็นใจ หรือการยอมรับ เป็ นต้น 2) การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร (Informational
support) เช่น การให้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องกับการทางาน ข้อมูลย้อนกลับ การให้รางวัล -ลงโทษ การ
กล่าวติชม เป็ นต้น และ 3) การสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งทรัพ ยากร งบประมาณ และ
แรงงาน (Material support) รวมถึงเชื่อมโยงให้เห็นการสนับสนุนทางสังคมกับการใช้เวลาว่างให้
เป็ นประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบว่าการสนับสนุนทางสังคมนีช้ ่วยส่ง เสริมหรือสนับสนุนได้
อย่างไรบ้าง
ในขณะที่ ท ากิ จ กรรม ผู้วิ จั ย ได้สัง เกตพฤติ ก รรม รวมถึ ง อารมณ์
ความรูส้ ึกของผูร้ ่วมวิจัย พบว่า ผูร้ ว่ มวิจยั ได้เกิดการเรียนรูแ้ ละเห็นความสาคัญของการสนับสนุน
ทางสังคมที่มีผลต่อการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ รวมถึงมองเห็นภาพว่าจะมีใครบ้างที่สามารถ
เข้ามามีส่วนในการสนับสนุนการทากิจกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ของตนเองได้บ้าง
และช่วยเหลือในมิติใด ซึ่งสะท้อนจากการนาเสนอการดาเนินกิจกรรมการเรียนรูส้ กู่ ารลงมือปฏิบตั ิ :
สร้างรายได้อย่างสร้างสรรค์ ที่ได้รบั การสนับสนุนจากบุคคลอื่นในด้านต่าง ๆ เช่น การให้กาลังใจ
การช่วยเหลือด้านองค์ความรู ้ การสนับสนุนงบประมาณ เป็ นต้น
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2.2 สะท้อนผลการปฏิบัติ
หลังจากดาเนินกิจกรรมจากการเรียนรูส้ ่กู ารลงมือปฏิบตั ิ ผูว้ ิจยั ได้ให้
ผูร้ ่วมวิจัยสะท้อนผลการปฏิบตั ิดว้ ยคาถาม 3 ประเด็น คือ 1) ได้เรียนรูอ้ ะไร 2) รูส้ ึกอย่างไร และ
3) หากจะทาใหม่ให้ดีขนึ ้ จะทาอย่างไร ปรากฏผลดังนี ้
เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคม ผูร้ ่วม
วิจยั สะท้อนว่าจากการที่ดีทากิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจการสนับสนุนทางสังคม: บทเรียนจาก
การลงมือปฏิบตั ิ ทาให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคมมากขึน้ ว่าไม่ได้มี
เพียงการสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณเพียงอย่า งเดียว ยังมีในเรื่องการสนับสนุนด้านอารมณ์
เช่น การให้กาลังใจ การเสริมแรงใจ และการสนับสนุนด้านข้อมูลหรือด้านองค์ความรู ้ ซึ่งมีส่วนใน
การช่วยให้การใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ของเราสามารถทาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้
“......ผมเคยคิดว่าไม่เห็นมีใครจะช่วยเหลือเราเลยแต่จริงๆ แล้วมี
หลายคนพร้อมที่จะช่วยเหลือเราในสิ่งต่างๆ ที่ไม่เหมือนกันอยู่ที่เราจะไปขอแบบไหนครับ.......”
(นักศึกษานอกระบบ: อาร์มมี)่
“.......หนูก็สามารถช่วยเหลือพ่อแม่ได้เหมือนกันนะคะ จากการที่
ครู ได้สอนการทาตัวเป็ นคนดีมีประโยชน์ก็ได้ช่วยเหลือพ่อแม่และสังคมได้แล้วคะ......” (นักศึกษา
นอกระบบ: ผักบุง้ )
เกิด ความรู้ สึกอยากใช้เวลาว่างในการทาประโยชน์เพื่ อ ผู้ อื่ น
ผู้ร่วมวิจัยสะท้อ นว่าจากการเข้าร่วมกิ จ กรรม ท าให้เห็ น ว่าตนเองสามารถใช้เวลาว่างให้เป็ น
ประโยชน์ดว้ ยการสนับสนุนหรือช่ วยเหลือผูอ้ ่ืนได้ โดยที่เป็ นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนทางสังคม
ให้แก่บคุ คลอื่น โดยอาจเริ่มจากคนใกล้ตวั เช่น เพื่อน คนในครอบครัว เป็ นต้น
“.....ตั ว เราก็ มี ส่ ว นในการสนั บ สนุ น ทางสั ง คมให้ เ พื่ อ นได้
เหมือนกันนะคะ ต่อไปหนูจะพยายามช่วยเพือ่ นเท่าทีจ่ ะช่วยได้คะ.....” (นักศึกษานอกระบบ)
จากการปฏิบตั ิในวงรอบที่ 2 นี ้ เป็ นวงรอบที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมการใช้เวลาว่าง
ให้เป็ น ประโยชน์ท่ี ผู้ร่ว มวิ จัย น าไปปฏิ บัติ ด้ว ยตนเอง ทั้ง ในด้า นการเรีย น การช่ ว ยเหลื อ งาน
ครอบครัว และการหารายได้เสริม ซึ่งมีการปฏิบัติท่ีสะท้อนทั้งมิติของปริมาณ ด้านความเข้มข้น
และด้านคุณ ภาพ ของการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ อันสะท้อนถึงการนาไปสู่ความต่อเนื่อง
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ยั่งยืนของการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ อันเกิดจากการที่ผูร้ ่วมวิจยั ได้ร่วมคิด ร่วมลงมือปฏิบตั ิ
สังเกตและสะท้อนผลการปฏิบตั ิ ร่วมกัน นาไปสูผ่ ลการเปลี่ยนแปลงจากการส่งเสริมพฤติกรรมการ
ใช้เวลาว่างของนักศึกษานอกระบบ และสังเคราะห์รูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้
เป็ นประโยชน์ ดังนาเสนอในหัวข้อถัดไป
4.2 ผลการสั ง เคราะห์รู ป แบบการส่ ง เสริ ม พฤติ ก รรมการใช้ เวลาว่ า งให้ เ ป็ น
ประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบ
การสังเคราะห์รูปแบบการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ผูว้ ิจัยดาเนินการ
สัง เคราะห์โดยพิ จ ารณาจากหลายประการ ได้แ ก่ สถานการณ์ ปั ญ หาการใช้เวลาว่างให้เป็ น
ประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบ การเปลี่ยนแปลงจาการส่งเสริมพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ น
ประโยชน์ และองค์ประกอบของการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ทั้ง 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้าน
ปริมาณของพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ด้านความเข้มข้นของพฤติกรรมการใช้เวลา
ว่างให้เป็ นประโยชน์ และด้านคุณภาพของการนาเวลาว่างไปใช้ประโยชน์ โดยในการสังเคราะห์
ความส าเร็จ ดัง กล่าว ผู้วิจัย เชื่ อ มโยงกับ กิ จ กรรมที่ด าเนิ นการในแต่ล ะวงรอบ ที่ ส ะท้อ นความ
เปลี่ยนแปลงของการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ จนสามารถนามาสร้างข้อสรุปเป็ นรู ปแบบการ
ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบ
4.2.1 ผลการสังเคราะห์ความสาเร็จจากการดาเนินกิจกรรม
จากการดาเนินกิจกรรมการส่งเสริมพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
ของนักศึกษานอกระบบ ผูว้ ิจยั ทาการสังเคราะห์ความสาเร็จจากกิจกรรมปฏิบตั ิการจาก 2 วงรอบ
ซึ่งสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมในแต่ละวงรอบ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงความรูค้ วามเข้าใจ
เปลี่ยนอารมณ์ความรูส้ กึ และเปลี่ยนการปฏิบตั ิ ดังแสดงในตารางวิเคราะห์ดงั ต่อไปนี ้
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ด้านการเรียน

ด้านการแบ่งเบาภาระครอบครัว

ด้านการหารายได้เพิ่ม
































































พฤติกรรม
การใช้เวลาว่าง

เจตคติต่อการใช้เวลาว่าง

4. กิจกรรมจากการเรียนรูส้ ู่
การลงมือปฏิบตั ิ: สร้างรายได้
อย่างสร้างสรรค์
5. กิจกรรมเสริมสร้างความ
เข้าใจการสนับสนุนทาง
สังคม: บทเรียนจากการลงมือ
ปฏิบตั ิ



ด้านอารมณ์
ความรูส้ กึ

การตระหนักรู ้

3. กิจกรรมสร้างแรงจูงใจ



เข้าใจการได้รบั การสนับสนุนทาง
สังคมที่เกี่ยวกับการใช้เวลาว่าง
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1. กิจกรรมเสริมสร้างความรู ้
ความเข้าใจการใช้เวลาว่าง
ให้เป็ นประโยชน์
2. กิจกรรมเสริมสร้างการรับรู ้
ความสามารถของตนเอง

เข้าใจการสร้างแรงจูงใจ

269776977

เข้าใจการใช้เวลาว่าง

กิจกรรม

เข้าใจการรับรูค้ วามสามารถ
ของตนเอง

ด้านความรูค้ วามเข้าใจ

จากตารางวิ เ คราะห์ค วามส าเร็จ ในการด าเนิ น กิ จ กรรมทั้ ง สิ ้น 5 กิ จ กรรม
ปฏิบตั ิการทัง้ 2 วงรอบ พบว่าในกิจกรรมสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมได้ในต่ละวงรอบส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง 3 ประการ ประกอบด้วย การเปลี่ยนแปลงความรู ค้ วามเข้าใจ เปลี่ยนอารมณ์
ความรู ส้ ึก เปลี่ยนการปฏิบตั ิ ที่ส่งผลต่อการเรียน การแบ่งเบาภาระครอบครัว และการหารายได้
เพีม ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
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การเปลี่ยนแปลงในวงรอบที่ 1
1. กิ จกรรมเสริ ม สร้ างความรู้ ค วามเข้ า ใจการใช้ เวลาว่ างให้ เป็ น
ประโยชน์ เน้นการเปลี่ยนแปลงด้านความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
ทัง้ ในด้านปริมาณของพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ด้านความเข้มข้นของพฤติ กรรม
การใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ และด้านคุณภาพของการนาเวลาว่างไปใช้ประโยชน์ เพื่อนาไปสู่
การเกิดพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ผลการเปลี่ยนแปลงจากกิจกรรมนี ้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงด้านความรูค้ วามเข้าใจในความหมาย องค์ประกอบ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ นอกจากนี ้ ยังเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์ความรู ส้ ึก คือ รู ส้ ึก
อยากปฏิ บัติ ก ารใช้เวลาว่ า งให้เป็ น ประโยชน์ม ากขึ น้ เช่ น ด้า นการเรีย น การช่ ว ยเหลื อ งาน
ครอบครัว เป็ นต้น
2. กิ จกรรมเสริมสร้ างการรั บรู้ ค วามสามารถของตนเอง เน้นการ
เปลี่ยนแปลงด้านความรู ค้ วามเข้าใจและอารมณ์ความรูส้ ึก รวมถึงการเกิดพฤติกรรมการใช้เวลา
ว่างให้เป็ นประโยชน์ในด้านปริมาณ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ จากกิจกรรมนี ้ ด้านความรู ค้ วาม
เข้าใจ ผูร้ ่วมวิจัยเข้าใจการการใช้เ วลาว่างให้เป็ นประโยชน์ม ากขึน้ จากความสามารถหรือสิ่งที่
ตนเองทาได้ ด้านอารมณ์ความรูส้ ึก รับรูว้ ่าตนเองมีความสามารถ เห็นคุณค่าในตนเอง ต้องการใช้
เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์มากขึน้ และรูส้ กึ มีแรงผลักดันอยากทางานให้สาเร็จ
3. กิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจในการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
กิ จ กรรมนี ้เ น้น ให้เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงด้า นความรู ้ค วามเข้า ใจ อารมณ์ ค วามรู ส้ ึ ก และเกิ ด
พฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ในด้านปริมาณ และด้านความเข้มข้น การเปลี่ยนแปลง
จากกิจกรรมนี ้ ด้านความรูค้ วามเข้าใจ เกิดความรูค้ วามเข้าใจในการสร้างแรงจูงใจในการใช้เวลา
ว่างให้เป็ นประโยชน์ ด้านอารมณ์ความรู ส้ ึก เกิดแรงจูงใจในการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์เพื่อ
ตนเองมากขึน้ เกิดแรงจูงใจในการทาประโยชน์เพื่อผูอ้ ่นื และรูส้ กึ อยากใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
มากขึน้ เกิดพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์มากขึน้ และมีความเข้มข้นขึน้
การเปลี่ยนแปลงในวงรอบที่ 2
1. กิ จ กรรมจากการเรียนรู้ สู่ก ารลงมื อ ปฏิ บั ติ : สร้า งรายได้อย่า ง
สร้างสรรค์ กิจกรรมเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัง้ 3 ด้าน จากการได้ลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมการใช้
เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ คือเปลี่ยนแปลงด้านความรูค้ วามเข้าใจ ด้านอารมณ์ความรูส้ ึก และด้าน
การปฏิบตั ิ ที่สง่ ผลต่อการเกิดพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ดา้ นปริมาณ ความเข้มข้น
และคุณ ภาพ การเปลี่ ย นแปลงด้า นความรู ค้ วามเข้า ใจ พบว่ า เข้า ใจการใช้เวลาว่ า งให้เป็ น
ประโยชน์ม ากขึน้ ทั้งในด้านปริมาณ ความเข้มข้น และคุณ ภาพ การเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์
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ความรูส้ ึก เกิดความรูส้ กึ เห็นคุณค่าของการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ และการเปลี่ยนแปลงด้าน
พฤติ ก รรม พบว่า เกิ ด การใช้เวลาว่ างเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู้อ่ื น ลงมื อปฏิ บัติ ก ารใช้เวลาว่า งให้เป็ น
ประโยชน์ต่อตนเอง สามารถใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์มากขึน้
2. กิ จ กรรมเสริ ม สร้ า งความเข้ า ใจการสนั บ สนุ น ทางสั ง คม :
บทเรียนจากการลงมือปฏิบั ติ กิจกรรมนีเ้ น้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านความรู ค้ วามเข้าใจ
และการปฏิบตั ิ ด้านความรูค้ วามเข้าใจ พบว่าผูร้ ่วมวิจัยเข้าใจการสนับสนุนทางสังคมที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ด้านการปฏิบตั ิ พบว่า เกิดการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์มาก
ขึน้ นอกจากนีย้ งั เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์ความรูส้ ึก คือ รูส้ ึกอยากใช้เวลาว่างในการทา
ประโยชย์เพื่อผูอ้ ่นื
4.2.2 ผลการสังเคราะห์รูปแบบการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
รู ป แบบการส่ ง เสริม การใช้เวลาว่ า งให้เป็ น ประโยชน์ คื อ ความสัม พั น ธ์ข อง
กระบวนการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ผลการเปลี่ยนแปลงจากการส่งเสริมการใช้
เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ และองค์ประกอบของพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ทงั้ ด้ าน
ปริมาณ ด้านความเข้มข้น และด้านคุณภาพ ผูว้ ิจยั ทาการสังเคราะห์ผลจากการสร้างและพัฒนา
รูปแบบการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ทัง้ 2 วงรอบ รวมถึงผลความสาเร็จจากการ
ดาเนินกิจกรรม ซึ่งในการสังเคราะห์การส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ผูว้ ิจยั ดาเนินการ
ดังต่อไปนี ้
1. วิเคราะห์กิจ กรรมที่ป ระสบความส าเร็จและผลของกิจ กรรม เพื่ อนาผล
ความส าเร็จ จากการดาเนิ นกิจ กรรมนีม้ าสังเคราะห์รูป แบบการส่งเสริม การใช้เวลาว่างให้เป็ น
ประโยชน์
2. สัง เคราะห์ผ ลการเปลี่ ย นแปลงจากกิ จ กรรมทั้ง 2 วงรอบ เชื่ อมโยงกับ
กระบวนการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ผลการเปลี่ยนแปลงการใช้เวลาว่างให้เป็ น
ประโยชน์ และองค์ประกอบของพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ทงั้ ดานปริมาณ ด้าน
ความเข้มข้น และด้านคุณภาพ
3. สัง เคราะห์รู ป แบบการส่ ง เสริม การใช้เวลาว่ า งให้เป็ น ประโยชน์ข อง
นักศึกษานอกระบบ
ผลการสัง เคราะห์รู ป แบบการส่ ง เสริม การใช้เวลาว่ า งให้เป็ น ประโยชน์ข อง
นักศึกษานอกระบบ พบผลดังต่อไปนี ้
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สะท้อนความเข้าใจการใช้
เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
- วิเคราะห์สถานการณ์ ปั ญหา
การใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์

เสริมสร้างการรับรู้การใช้
เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
อย่างมีคุณภาพ
- เกิดความรู ้ ความเข้าใจ
การใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์

สะท้อนผลการปฏิบตั ิอย่าง
สร้างสรรค์
- เรียนรูจ้ ากบทเรียนของผูอ้ ื่น
- เรียนรูจ้ ากประสบการณ์
การลงมือปฏิบตั ิ

ลงมือปฏิบตั ิการใช้เวลาว่าง
ให้เป็ นประโยชน์
-ด้านการเรียน
-ด้านการแบ่งเบาภาระครอบครัว
-ด้านการสร้างรายได้จาก
การใช้เวลาว่าง

เสริมพลังการเรียนรู้
การใช้เวลาว่าง
ให้เป็ นประโยชน์
- พัฒนาการรับรู ้
ความสามารถของตนเอง
- การสร้างแรงจูงใจ

ผลการเปลี่ยนแปลง
ด้านความรู้ความเข้าใจ
- เข้าใจการใช้เวลาว่าง
ให้เป็ นประโยชน์ ด้านปริมาณ
ด้านความเข้มข้น และด้าน
คุณภาพของการใช้เวลาว่าง

ด้านอารมณ์ความรู้สกึ
- ตระหนักถึงความสาคัญ
ของการใช้เวลาว่างให้เป็ น
ประโยชน์
- เจตคติท่ดี ขี องการใช้เวลาว่าง
ให้เป็ นประโยชน์

เกิดพฤติกรรมการใช้เวลาว่าง
ให้เป็ นประโยชน์ใน 3 ด้าน
คือ ด้านการเรียน ด้านการ
แบ่งเบาภาระครอบครัว
และด้านการหารายได้เพิ่ม
- ด้านปริมาณการใช้เวลาว่าง
- ด้านด้านความเข้มข้นของ
การใช้เวลาว่าง
- ด้านคุณภาพของการใช้เวลาว่าง

ภาพประกอบ 7 รูปแบบการส่งเสริมใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบ
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รู ป แบบการการใช้ เ วลาว่ า งให้ เ ป็ นประโยชน์ ข องนั ก ศึ ก ษานอกระบบ
ประกอบด้วย 1) สะท้อนความเข้าใจการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ 2) เสริมสร้างการรับรูก้ ารใช้
เวลาว่ างให้เป็ น ประโยชน์ 3) เสริม พลัง การเรี ย นรู ้ก ารใช้เวลาว่ า งให้เป็ น ประโยชน์ 4) ลงมื อ
ปฏิ บัติ การใช้เวลาว่างให้เป็ น ประโยชน์ 5) ลงมื อ ปฏิ บัติ การใช้เวลาว่างให้เป็ น ประโยชน์ และ
6) สะท้อนผลการปฏิบตั ิอย่างสร้างสรรค์ โดยจากรูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้
เป็ น ประโยชน์ส่ง ผลต่ อ การเปลี่ ย นแปลง 3 ด้าน ได้แ ก่ ด้านความรู ค้ วามเข้า ใจ ด้า นอารมณ์
ความรูส้ กึ และเกิดพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ดังนาเสนอต่อไปนี ้
1. สะท้อนความเข้าใจการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
การสะท้อ นความเข้า ใจการใช้เวลาว่ า งให้เป็ น ประโยชน์ คื อ การที่
นักศึกษานอกระบบได้มีการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาของการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ อัน
เป็ นการวิเคราะห์ทั้งในระดับบุคคล คือ นักศึกษานอกระบบ ระดับกลุ่ม เช่น โรงเรียน ครอบครัว
เป็ นต้น อันเป็ นการสะท้อนถึงสถานการณ์การใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ทั้งในมิติของความรู ้
ความเข้าใจ อารมณ์ความรูส้ ึก และพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ของนักศึกษานอก
ระบบ ทาให้เห็นช่องว่างของปั ญหาการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบแต่ละ
บุคคล ซึ่งมีความแตกต่างกัน ทัง้ นีข้ ึน้ อยู่กบั การรับรู ้ บริบทแวดล้อม และประสบการณ์ของแต่ล ะ
บุคคล
นักศึกษานอกระบบสะท้อนความเข้าใจการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
ที่แสดงให้เห็นถึงการรับ รู ว้ ่าการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ของแต่ละบุคคลโดยการวิเคราะห์
สถานการณ์ ปั ญ หาการใช้เ วลาว่ า งให้ เป็ นประโยชน์ เช่ น ปั ญหาการใช้เวลาว่ า งในอดี ต
สถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งการวิเคราะห์สถานการณ์สามารถทาได้หลากหลายวิธี เช่น การสะท้อน
จากตัวนักศึกษานอกระบบ การสะท้อนจากบุคคลรอบข้างที่เกี่ยวข้อง เช่น เพื่อน ครู ผูป้ กครอง
เป็ นต้น เพื่อนาไปสู่การวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และนาไปสู่การวางแผนเพื่อส่งเสริมการ
ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ได้อย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาที่แท้จริง
2. เสริมสร้างการรับรูก้ ารใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
การเสริม สร้างการรับ รู ก้ ารใช้เวลาว่างให้เป็ น ประโยชน์ เป็ น การสร้าง
ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์แก่นกั ศึกษานอกระบบ โดยเป็ นพืน้ ฐาน
ที่สาคัญ ที่จะนาไปสู่การส่งเสริมด้านอื่น ๆ เพื่อให้นักศึกษานอกระบบเกิดการใช้เวลาว่างให้เป็ น
ประโยชน์ เนื่อง โดยการกาหนดประเด็นในการเสริมสร้างการรับรูก้ ารใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
ประกอบด้วย ความหมาย ลักษณะและองค์ประกอบ แนวทางการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็ น
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ประโยชน์ รวมถึงตัวอย่างกิจ กรรมการส่งเสริม การใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ท่ีสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบนั และบริบทของแต่ละบุคคล
3. เสริมพลังการเรียนรูก้ ารใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
การเสริม สร้างพลังการเรียนรู ก้ ารใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ เป็ นการ
กระตุน้ ทางจิตใจ เพื่อให้นกั ศึกษานอกระบบเกิดความรู ส้ ึกที่ดีต่อการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
เห็นคุณ ค่า รวมถึงเกิดแรงจูงใจการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ อันจะนาไปสู่การเกิดพฤติกรรม
การใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ทงั้ ด้านปริมาณ ความเข้มข้น และคุณภาพของการใช้เวลาว่างให้
เป็ นประโยชน์
การเสริม สร้า งพลัง การเรี ย นรู ้ก ารใช้เวลาว่ า งให้เป็ นประโยชน์ข อง
นั ก ศึ ก ษานอกระบบ ประกอบด้ว ย 1) การเสริม สร้า งการรับ รู ้ค วามสามารถของตนเอง 2)
เสริมสร้างแรงจูงใจการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ และ 3) ส่งเสริมการสนับสนุนทางสังคม
4. ลงมือปฏิบตั ิการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
เป็ นการสร้างประสบการณ์การใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์แก่นักศึกษา
นอกระบบ โดยการเปิ ดโอกาสให้ได้ลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมที่สะท้อนการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
ทั้ง ในด้า นปริม าณ ความเข้ม ข้น และคุณ ภาพ ในเนื ้อ หาการเรีย นรู ท้ ่ี ก ระตุ้น ความสนใจและ
ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเป็ นรูปธรรมแก่นกั ศึกษานอกระบบ เช่น การใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
จากกิจกรรมสร้างรายได้เสริม กิจ กรรมการช่ วยเหลือครอบครัว กิจกรรมด้านการเรียน เป็ นต้น
เพื่ อ ให้นัก ศึ ก ษานอกระบบได้รับ ประสบการณ์ ก ารเผชิ ญ หน้า กับ ความส าเร็จ และได้รับ การ
สนับสนุนจากบุคคลรอบข้างในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านจิตใจ ด้านองค์ความรู ้ และทรัพยากร
5. สะท้อนผลการปฏิบตั ิอย่างสร้างสรรค์
เป็ นการสะท้อนผลเพื่อให้เกิด การเรียนรู จ้ ากประสบการณ์ของตนเอง
และผูอ้ ่นื โดยทุกครัง้ ที่มีการปฏิบตั ิกิจกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์จะต้องมีการสะท้อนผล
การปฏิบัติ ทั้งการสะท้อนในระดับบุคคล คือสะท้อนตนเอง และการสะท้อนผลจากผูอ้ ่ืน เพื่อให้
เห็นถึงผลที่เกิดจากการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ชัดเจนขึน้ หรือเห็นพฤติกรรมในเชิงปริมาณ
ความเข้ม ข้น และคุณ ภาพของการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ อย่ างเป็ นรู ป ธรรม อัน จะช่ วย
กระตุน้ และส่งเสริมพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ของบุคคลมากยิ่งขึน้
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การวิจัยเชิงปฏิบัติการผสานวิธีเพื่อพัฒ นารู ปแบบการส่งเสริม การใช้เวลาว่างให้เป็ น
ประโยชน์ข องนัก ศึก ษานอกระบบในจัง หวัด นครปฐม มี วัต ถุป ระสงค์เพื่ อ 1) ท าความเข้า ใจ
สถานการณ์การใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบ 2) ศึกษาผลการเปลี่ยนแปลง
การใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบ และ 3) สร้างและพัฒ นารู ปแบบการ
ส่งเสริม การใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ของนัก ศึกษานอกระบบ ผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัย เชิ ง
ปฏิบัติการผสานวิธีเพื่อพัฒ นารู ปแบบการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ของนักศึกษา
นอกระบบในจังหวัดนครปฐม แบ่งเป็ น 2 ระยะ ดังนี ้ ระยะที่ 1 การศึกษาสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้อง
กับ การใช้เวลาว่างให้เป็ น ประโยชน์ของนัก ศึก ษาส านักงานส่งเสริม การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธ ยาศัย อาเภอพุท ธมณฑล จัง หวัด นครปฐม ทั้ง จากเอกสาร สัม ภาษณ์แ ละ
สนทนากลุ่ม กับนักศึกษานอกระบบและผู้ท่ีเกี่ ยวข้อง และวัดพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ น
ประโยชน์ดว้ ยแบบวัดเชิงปริมาณ ระยะที่ 2 เป็ นช่วงเริ่มการวิจัยเชิงปฏิบตั ิการผสานวิธี โดยการมี
ส่วนร่วมของนักศึกษานอกระบบซึ่งเป็ นผูร้ ว่ มวิจยั ตามขัน้ ตอนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ ประกอบด้วย
1) ขั้น วางแผนการพัฒ นารู ป แบบการส่ง เสริม การใช้เวลาว่ างให้เป็ น ประโยชน์ 2) ขั้น ด าเนิ น
กิจ กรรม 3) ขั้น การสังเกตการณ์ และ 4) ขั้น การสะท้อนกลับ ผลการปฏิ บัติ โดยด าเนิน การ 2
วงรอบ จากนั้น จึ ง ท าการสัง เคราะห์รูป แบบการส่ง เสริม การใช้เวลาว่า งให้เป็ น ประโยชน์ข อง
นักศึกษานอกระบบ และผลการเปลี่ยนแปลงจากการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ของนักศึกษา
นอกระบบ ผูว้ ิจยั นาเสนอสรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจัยครัง้ นี ้ สามารถสรุ ปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การ
วิจยั ได้ดงั นี ้
1. ผลการศึกษาสถานการณ์การใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบ
1.1 ความหมายของการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ จากมุมมองของนักศึกษา
นอกระบบ สะท้อนความหมาย 4 มิติ คือ 1) การช่วยเหลืองานของครอบครัว 2) การหารายได้เสริม
3) การพักผ่อนหย่อนใจ และ 4) การศึกษาหาความรู ้
1.2 สถานการณ์ปัญหาของการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ของนักศึกษานอก
ระบบ

146

269776977

SWU iThesis gs571120046 dissertation / recv: 15082563 14:21:56 / seq: 36

1.2.1 ผลการศึกษาจากแบบวัดพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
ของนักศึกษานอกระบบ พบว่า ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์อยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ฉันเรียนวิชาชีพต่าง ๆ ที่เปิ ดสอนให้เพื่อไปทาอาชีพ
เสริมสร้างรายได้เพิ่มดีกว่านอนแล่นอยู่บา้ น ค่ าเฉลี่ย 4.29 อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนประเด็นการ
ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ที่นักศึกษานอกระบบสะท้อนพฤติกรรมอยู่ในระดับต่า ได้แก่ เมื่อมี
โอกาสฉันจะแอบไปนอนเล่นในทุกวันที่ไม่มีอะไรทามากกว่ าวันละ 3 ชั่วโมง ค่าเฉลี่ย 1.64 ฉันดู
หนัง ละคร ฟั งเพลง นานมากกว่า 3 ชั่วโมงต่อครัง้ ในแต่ละวัน ค่าเฉลี่ย 1.79 ฉันใช้โทรศัพท์ คุย
เล่นไลน์หรือแชทกันผูอ้ ่นื ตลอดเวลาเป็ นเวลามากกว่า 2 ชั่วโมงต่อวัน ค่าเฉลี่ย 1.86 และฉันไปเดิน
ห้างสรรพสินค้ามากกว่า 3 ครัง้ ต่อสัปดาห์ ถึงจะไม่มีใครไปด้วยก็ตาม ค่าเฉลี่ย 2.14 ตามลาดับ
1.2.2 สถานการณ์ ปั ญ หาการใช้เวลาว่ า งของนั ก ศึ ก ษานอกระบบ จาก
การศึกษาเชิงคุณ ภาพ พบว่า นักศึกษาสะท้อนสถานการณ์ท่ีเป็ นปั ญหาการใช้เวลาว่างมาจาก
ปั จจัยเงื่อนไขที่เกี่ ยวข้อง 3 ประการ ได้แก่ 1) ด้านบุคคล ประกอบด้วย จากนักศึกษานอกระบบ
และจากครู ผูส้ อน 2) ด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมจากครอบครัว
และสภาพแวดล้อมจากโรงเรียน และ 3) ด้านการจัดระบบการศึกษา
2. ผลการเปลี่ ย นแปลงการใช้เวลาว่างให้เป็ น ประโยชน์ข องนัก ศึกษานอกระบบ
พบว่า เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านปริมาณการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ด้านความเข้มข้นของการ
ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ และด้านคุณภาพการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ นอกจากนี ้ จากการ
วัดพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์เปรียบเทียบก่อนและหลังดาเนินกิจกรรม พบว่า มี
การเปลี่ยนแปลงการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการเข้าร่วม
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ทัง้ ด้านปริมาณของการใช้
เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ด้านความเข้มข้นของการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ และด้านคุณภาพ
ของการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05
3. รูปแบบการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบ จาก
การศึ ก ษ า พ บ รู ป แบ บดั ง นี ้ 1) สะท้ อ นความเข้ า ใจการใช้ เ วลาว่ า งให้ เ ป็ นประโยชน์
2) เสริมสร้างการรับรูก้ ารใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ 3) เสริมพลังการเรียนรูก้ ารใช้เวลาว่างให้เป็ น
ประโยชน์ 4) เรียนรูจ้ ากการลงมือปฏิบตั ิ และ 5) สะท้อนผลการปฏิบตั ิ
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อภิปรายผล
การนาเสนอการอภิปรายผล ผูว้ ิจยั นาเสนอไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั โดยประเด็น
ในการอภิปราย ประกอบด้วย 1) สถานการณ์การใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ของนักศึกษานอก
ระบบ 2) ผลการเปลี่ ย นแปลงการใช้เวลาว่า งให้เป็ น ประโยชน์ข องนัก ศึ ก ษานอกระบบ และ
3) รู ปแบบการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบ ดังรายละเอี ยด
ต่อไปนี ้
1. สถานการณ์การใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบ ผลการศึกษา
สถานการณ์ ก ารใช้เ วลาว่ า งให้ เป็ นประโยชน์ ข องนั ก ศึ ก ษานอกระบบ ศึ ก ษา 2 ส่ ว น คื อ
ความหมายของการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ และสถานการณ์ปัญหาของการใช้เวลาว่างให้เป็ น
ประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบ
1.1 ความหมายของการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ จากมุมมองของนักศึกษา
นอกระบบ เห็นว่าเป็ นการใช้เวลาที่นอกเหนือจากการทาภารกิจหรืองานประจา ไม่ว่ าจะเป็ นการ
ทางาน การเรียน หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่ทาเป็ นประจา เมื่อว่างเว้นจากงานเหล่านีจ้ ึงถือว่าเป็ นเวลา
ว่าง ซึ่งนักศึกษานอกระบบได้สะท้อนความหมาย 4 มิติ คือ 1) การช่วยเหลืองานของครอบครัว
2) การหารายได้เสริม 3) การพักผ่อนหย่อนใจ และ 4) การศึกษาหาความรู ้ ซึ่งสอดคล้องกับการให้
ความหมายของเวลาว่างของ Kraus (1971, p. 253) ที่ให้นิยามความหมายไว้ว่า เป็ นเวลาอื่น ๆ ที่
นอกเหนือจากกิจกรรมที่จาเป็ น ดังเช่น การทางานประจา เวลานอน การเรียน เป็ นต้น ดังนัน้ จะ
เห็นได้ว่ารูปแบบของเวลาว่างมีความหลากหลาย สามารถทากิจกรรมได้มากมาย เพราะไม่มีขอ้
ผูกมัด สอดคล้องกับ Bammel และ Burrus-Bammel (1996) ที่กล่าวถึงลักษณะของการใช้เวลา
ว่าง มี 3 ลัก ษณะ ได้แก่ 1) เวลาว่างเป็ นเวลาที่ค งเหลืออยู่ (Leisure is a residual) คือ เวลาที่
เกิดขึน้ หลังจากทาสิ่งที่จาเป็ นต้องทาแล้ว มีความเป็ นอิสระ 2) เวลาว่างเป็ นภาวะของการดารงอยู่
(Leisure is a state of being) เป็ นภาวะแห่งเจตคติ สภาพจิตใจ ทัศนคติของบุคคลในการมองต่อ
สถานการณ์ ซึ่งมีความแตกต่างในการจัดแบ่งเวลาว่างกันออกไป ดังนัน้ บุคคลหนึ่งเห็นว่าเป็ นเวลา
ว่างในขณะที่อีกคนหนึ่งอาจไม่ได้เห็นเป็ นเวลาว่าง และ 3) เวลาว่างเป็ นเรื่องของกิจกรรมที่ใช้ใน
เวลาว่าง (Leisure is as leisure does) เป็ นการใช้เวลาว่างเพื่อการสร้างอุปนิสยั สิ่งที่บ่งบอกให้
ผูอ้ ่ืนทราบในตัวตนของตนเองผ่านกิจกรรมที่ใช้ในเวลาว่าง ดังเช่น นาเวลาว่างไปทางานที่เหลือ
เพื่อให้ตนเองกลายเป็ นคนรักการทางาน การนาเวลาว่างไปฝึ กหัดทากิจกรรมหัตถศิลป์ เพื่อให้
ตนเองกลายเป็ นคนที่มีจิตใจอ่อนโยน ละเอียดลออ และเวลาว่างนัน้ ยังแตกต่างกันไปตามช่วงวัย
เพราะแต่ละคนมีกิจกรรมที่เป็ นภารกิจประจา หรือมีลาดับการใช้ชีวิตประจาวันเปลี่ยนแปลงไป
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(Tinsley et al., 1997) ซึ่งนักศึกษานอกระบบได้ให้ความหมายที่สะท้อนถึงลักษณะของการใช้
เวลาว่างที่แตกต่างกัน เช่น การทางานอดิเรก การช่วยเหลืองานครอบครัว การหารายได้เสริม การ
ใช้เวลาว่างเพื่อการหาความรูเ้ พิ่มเติมด้านการเรียน อันสะท้อนให้เห็นว่าการใช้เวลาว่างของแต่ละ
บุค คลมี ค วามแตกต่ างกัน ตามการรับ รู ้ ประสบการณ์ ของแต่ ล ะบุ ค คล รวมถึง บริบ ทอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เช่น การสนับสนุนจากบุคคลรอบข้าง สภาพแวดล้อมที่เอือ้ ต่อการใช้เวลาว่างให้เป็ น
ประโยชน์ เป็ นต้น สอดคล้องกับ สราวุธ ชัยวิชิต (2555) ได้ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการเข้าร่วมการ
ใช้เวลาว่างของเจเนอเรชั่นต่าง ๆ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ได้ให้นิยามของรูปแบบการเข้าร่วมการ
ใช้เวลาว่ า ง ประกอบด้ว ย 4 รู ป แบบ โดยประยุ ก ต์ใช้แ นวคิ ด ของ Robert (1978, p. 3) ได้แ ก่
1) ประเภทสร้างสรรค์ (Creative) เช่น การใช้เวลาว่างภายในบ้านและภายนอกบ้าน 2) ประเภท
ท่องเที่ยว เช่น การใช้เวลาว่างร่วมกัน เช่น การตัง้ แคมป์ การแล่นเรือ การใช้เวลาว่างแบบดึงดูด
จากประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ สวนสนุก และการใช้เวลาว่างแบบมีการประชาสัมพันธ์ เช่น บริการ
ทัวร์ และการเดินทาง เป็ นต้น 3) ประเภทกีฬา (Sport) เช่น การออกกาลังกาย หรือการเข้าชมกีฬา
และ 4) การใช้เวลาว่างทางสังคม (Leisure & socializing)
1.2 ผลการศึ ก ษาสถานการณ์ ก ารใช้เวลาว่ า งให้ เ ป็ นประโยชน์ จากการ
สถานการณ์การใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ พบว่านักศึกษานอกระบบส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการ
ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์อยู่ในระดับปานกลาง โดยประเด็นที่นกั ศึกษานอกระบบมี การใช้เวลา
ว่างให้เป็ นประโยชน์มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การเรียนอาชีพเพื่อเสริมสร้างรายได้เพิ่ม ค่าเฉลี่ย 4.286
อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนประเด็นการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ที่นักศึกษานอกระบบสะท้อน
พฤติกรรมอยู่ในระดับต่า ได้แก่ เมื่อมีโอกาสฉันจะแอบไปนอนเล่นในทุกวันที่ไม่มีอะไรทามากกว่า
วันละ 3 ชั่วโมง ค่าเฉลี่ย 1.64 ฉันดูหนัง ละคร ฟั งเพลง นานมากกว่า 3 ชั่วโมงต่อครัง้ ในแต่ละวัน
ค่าเฉลี่ย 1.77 ใช้โทรศัพท์ คุย เล่นไลน์หรือแชทกันผูอ้ ่ืนตลอดเวลาเป็ นเวลามากกว่า 2 ชั่วโมงต่อ
วัน ค่าเฉลี่ย 1.86 และไปเดินห้างสรรพสินค้ามากกว่า 3 ครัง้ ต่อสัปดาห์ ถึงแม้จะไม่มีใครไปด้วยก็
ตาม ค่ า เฉลี่ ย 2.143 ตามล าดั บ สอดคล้อ งกั บ การศึ ก ษาของ อรุ ณี อู ป แก้ว (2552) ศึ ก ษา
พฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนักศึกษาพยาบาล ผลการวิจยั พบว่า พฤติกรรมการใช้เวลาว่างของ
นักศึกษาพยาบาลโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็ นรายเดือนพบว่า ด้านสัง คม
ด้านวิชาการ ด้านบาเพ็ญประโยชน์ ด้านนันทนาการ อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านกีฬาและด้าน
หารายได้พ บว่าอยู่ในระดับน้อย ทั้งนีพ้ ฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์อาจต้องอาศัย
เงื่อนไขที่หลากหลายเข้ามาสนับสนุนส่งเสริม เพราะแต่ละบุคคลมีการใช้เ วลาว่างให้เป็ นประโยชน์
ที่แตกต่างกัน ขึน้ อยู่กบั ปั จจัยเงื่อนไขหลายประการ เช่น ประสบการณ์ การรับรูเ้ กี่ยวกับการใช้เวลา
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ว่างให้เป็ นประโยชน์ ความคิดความเชื่ อเกี่ยวกับการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ที่นาไปสู่การ
แสดงพฤติ ก รรมการใช้เวลาว่ างของแต่ ล ะบุ ค คล เที ย บเคี ย งได้กับ แนวคิ ด ปั ญ ญาสัง คมของ
Bandura (1986) ที่อธิบายในเชิงความสัมพันธ์แบบมีทิศทางระหว่างปั จจัยต่าง ๆ กับพฤติกรรม
โดยมี ฐ านความเชื่ อ ว่ า พฤติ ก รรมของบุ ค คลนั้น ไม่ ไ ด้เกิ ด ขึ น้ หรือ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปสู่อี ก
พฤติกรรมหนึ่งเนื่องจากปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมแต่เพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากการมีเงื่ อนไข
ด้านปั จจัยภายในตัวบุคคลร่วมด้วย นั่นคือ ปั จจัยทัง้ สามร่วมกาหนดซึ่งกันและกัน (Reciprocal
determinism) ซึ่งปั จจัยทัง้ 3 ต่างก็มีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน ไม่สามารถแบ่งแยกออกจากกัน
ได้ และปั จจัยทัง้ 3 นีไ้ ม่ได้เกิดขึน้ พร้อมกัน หากแต่ตอ้ งอาศัยระยะเวลาในการที่ปัจจัยใดในช่วงนัน้
มีผลต่อการกาหนดปัจจัยอื่น ๆ
นอกจากนี ้ จากการศึกษาเชิงคุณ ภาพ พบว่า นักศึกษาสะท้อนสถานการณ์ท่ีเป็ น
ปั ญ หาการใช้เวลาว่างมาจากปั จจัยเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง 3 ประการ ได้แก่ 1) ด้านบุคคล 2) ด้าน
สภาพแวดล้อมทางสังคม และ 3) ด้านการจัดระบบการศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1) ด้า นบุ ค คล นั ก ศึ ก ษานอกระบบมองว่ า มาจากปั จ จัย เงื่ อ นไข 2 ประการ
ประกอบด้วย 1) นักศึกษานอกระบบ ได้แก่ ขาดความรู ค้ วามเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ การใช้เวลา
ว่ า งให้ เ ป็ นประโยชน์ ไม่ เ ชื่ อ มั่ น ในความสามารถของตนเอง ขาดแรงกระตุ้น ในชี วิ ต และ
2) ครูผสู้ อน เกิดจากการที่ครูอาจจบไม่ตรงสาขาที่สอน ขาดความมั่นใจในการจัดการเรียนรู ้ และ
ประสบการณ์ของครู เป็ นต้น ทัง้ นีอ้ าจเนื่องมาจากมุมมองเกี่ยวกับการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
ของนักศึกษาที่สะท้อนจากการให้ความหมาย ส่วนใหญ่มองเป็ นการใช้เวลาว่างเพื่อการพักผ่ อน
หย่อนใจ การช่วยเหลืองานของครอบครัว การทางานอดิเรก หรือการหารายได้เสริมเพียงเล็ก ๆ
น้อย ๆ จึงทาให้เห็นว่าเป็ นเรื่องที่ยงั ไม่สาคัญ ยังขาดการมองถึงการพัฒนาตนเองจากการใช้เวลา
ว่างให้เป็ นประโยชน์ เทียบเคียงได้กับที่แบนดูราเชื่อว่า การรับรู ค้ วามสามารถของตนเองนัน้ มีผล
ต่อการกระทาของบุคคล ถ้าบุคคล 2 คนมีความสามารถไม่ต่างกัน แต่อาจแสดงออกในคุณภาพที่
แตกต่างกันได้ ซึ่งพบว่าคนสองคนนั้นมีการรับรู ค้ วามสามารถของตนเองแตกต่างกัน ในบุคคล
เพียงคนเดียวก็เช่นกัน ความสามารถของคนเรานั้นไม่ตายตัว หากแต่ยืดหยุ่นตามสถานการณ์
ดังนัน้ สิ่งที่จะกาหนดประสิทธิภาพของการแสดงออกจึงขึน้ อยู่กบั การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
ในสภาพการณ์นนั้ ๆ นั่นคือ หากบุคคลรับรูว้ ่าตนเองนัน้ มีความสามารถในการพัฒนาการใช้เวลา
ว่ า งได้อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ บุ ค คลนั้น จะมี ค วามอดทน อุ ต สาหะ ไม่ ท้อ ถอย และประสบ
ความส าเร็จ ในที่ สุด (Evans, 1989 อ้า งถึ ง ใน ประที ป จิ น งี่ , 2540, น. 110) การที่ บุ ค คลรับ รู ้
ความสามารถของตนเองต่อการกระทาพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งสูง ก็จะมีแนวโน้มที่จะกระทา
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พฤติกรรมนัน้ สูงตามไปด้วย ในทางกลับกัน หากบุคคลรับรูค้ วามสามารถของตนเองที่จะกระทา
พฤติกรรมนัน้ ต่า ก็จะมีแนวโน้มที่จะกระทาพฤติกรรมนัน้ ต่าหรืออาจไม่ทาพฤติกรรมนัน้ เลย ซึ่งการ
รับรูค้ วามสามารถของตนเองสามารถเกิดได้จากหลายปัจจัย ทัง้ จากประสบการณ์ส่วนตัวและจาก
บุคคลอื่น และความส าเร็จในการกระทาของตนเองจะมี อิทธิพ ลต่อการรับรู ค้ วามสามารถของ
ตนเองมากที่สุด โดยการรับรู ค้ วามสามารถของตนเองส่งผลต่อบุคคลในด้านต่าง ๆ (Bandura,
1986) นอกจากนี ้ยัง เที ย บเคี ย งได้กับ แนวคิ ด เกี่ ย วกับ แรงจูง ใจที่ มี ผ ลกระตุ้น ให้บุ ค คลแสดง
พฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งตามความต้องการหรือตามจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ ดังที่ รัตติกรณ์
จงวิศาล (2550) กล่าวว่า แรงจูงใจคือกระบวนการที่กระตุน้ ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย
2) ด้านสภาพแวดล้อ มทางสัง คม ได้แ ก่ สภาพแวดล้อ มจากครอบครัว และ
สภาพแวดล้อมจากโรงเรียน ที่ไม่เอือ้ ต่อการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบ
ทั้งนี ้ สิ่งแวดล้อมมี ส่วนสนับสนุนและเกี่ ยวข้องกับการเวลาว่างให้เป็ นประโยชน์เป็ นอย่างมาก
เนื่องมาจากสามารถสนับสนุนได้ทงั้ ระดับจิตใจและระดับของการแสดงออกทางพฤติกรรม การที่
ไม่มีสภาพแวดล้อมที่เอือ้ ต่อการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ เป็ นส่วนหนึ่งที่เป็ นปั ญหาให้นกั ศึกษา
นอกระบบไม่ ส ามารถใช้เวลาว่างให้เป็ น ประโยชน์ได้อ ย่ างมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ ดังที่ Stumbo และ
Peterson (2004) ได้อ ธิ บ ายว่ า เวลาว่ า งเป็ น องค์ป ระกอบที่ ค รอบคลุม การสนับ สนุ น และให้
คาแนะนาด้านทักษะกิจกรรม การจัดสิ่งอานวยความสะดวก โดยมุ่งเน้นให้ผูเ้ ข้าร่วมได้ตระหนักรู ้
เกี่ยวกับการใช้เวลาว่าง ทักษะการมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคม เตรียมเป็ นแหล่งทรัพยากรของการใช้
เวลาว่าง โดยผูเ้ ข้าร่วมควรมีการพัฒนาศักยภาพของตนเอง พัฒนาทักษะทางสังคม พัฒนาทักษะ
ของการเป็ นผูน้ า ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต นั่นคือ การพัฒนาตนเอง ครอบครัว โรงเรียน
และสังคม นอกจากนี ้ Nese (2009, pp. 157-176) ได้ทาการศึกษาการใช้เวลาว่างในครอบครัว
และความพึงพอใจในครอบครัวชาวตุรกี ผลการศึ กษาพบว่า การใช้เวลาว่างในครอบครัวมีความ
สอดคล้องกับความพึงพอใจของครอบครัวอย่างเห็นได้ชดั และการใช้เวลาว่างในครอบครัว รวมถึง
การเห็นคุณค่าของครอบครัว ยังส่งผลต่อความพึงพอใจกับชีวิตครอบครัว รูปแบบทางสังคมในการ
พึ่งพาอาศัยกันภายในครอบครัว อันเป็ นการสนับสนุนความสามัคคีในครอบครัว และความพึง
พอใจ ที่แสดงถึงความรู ส้ ึก ความสนิทสนม ซึ่งเป็ นรากฐานที่สาคัญสาหรับระบบครอบครัวที่จะ
ปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมสิ่งที่พบในการศึกษา นอกจากนีผ้ ลการศึกษายัง
พบว่า การใช้เวลาว่างของครอบครัวจะมีความสัมพันธ์อย่างสูงกับความพึงพอใจในครอบครัว การ
ใช้เวลาว่างในครอบครัวจึ งมี บทบาทสาคัญ กับความพึงพอใจในครอบครัวชาวตุรกี อันเป็ นการ
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สะท้อนให้เห็นว่า สภาพแวดล้อมรอบตัวมีความสาคัญต่อการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์หรือไม่
เป็ นประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบ
3) ด้านการจัดระบบการศึกษา ที่ไม่สามารถส่ง เสริมพฤติกรรมการใช้เวลาว่าง
ของนักศึกษา ทัง้ ระดับนโยบายและระดับโรงเรียน ซึ่งการจัดระบบการศึกษาเป็ นสภาพแวดล้อม
ประการหนึ่งที่สาคัญ ในการส่งเสริมให้นักศึกษานอกระบบสามารถใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
ทั้ง นี ้นัก ศึกษาสะท้อนว่าการจัด ระบบการศึกษายังไม่ เอือ้ ต่ อการใช้เวลาว่างให้เป็ น ประโยชน์
เท่ า ที่ ค วร ทั้ ง ด้ า นเวลาและกิ จ กรรมที่ ส นั บ สนุ น นั ก ศึ ก ษา ดั ง ที่ Dattilo (2008 อ้ า งถึ ง ใน
วิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว , 2557) ได้กล่าวถึงแนวคิดการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ว่า เป็ นการเปิ ด
โอกาสของแต่ล ะบุคคลเพื่อเพิ่ ม คุณ ภาพชีวิตในการใช้เวลาว่าง สร้างความเข้าใจในศักยภาพ
ความท้าทายในการใช้เวลาว่าง เข้าใจบทบาทการใช้เวลาว่างต่อคุณ ภาพชี วิต ซึ่งได้รบั ความรู ้
ทักษะ และเกิดความซาบซึง้ ในการใช้เวลาว่าง โดยขอบข่ายของการใช้ทรัพยากรเพื่ออานวยความ
สะดวกในการใช้เวลาว่าง (Use resources facilitating leisure) มีเป้าหมายเพื่อการสร้างโอกาส
ให้แก่ผเู้ ข้าร่วมเพื่อที่จะได้เรียนรูว้ ิธีการค้นหาและการระบุแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสในการใช้เวลา
ว่าง โดยเฉพาะเรื่องสิ่งอานวยความสะดวกหรือแหล่งอานวยความสะดวกที่นาไปสู่การได้โอกาส
เข้าร่วมกิจกรรมการใช้เวลาว่าง นอกจากนี ้ ยังเทียบเคียงได้กับ ผลการศึกษาของ วัชชิรทาน เข็ม
ทอง (2555) ที่ได้ทาการศึกษาปั จจัยทางจิตและสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสียสละของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จานวน 341 คน พบว่า
การสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน ร่วมกับปั จจัยอื่น ๆ สามารถทานายพฤติ กรรมเสียสละได้รอ้ ย
ละ 37.10
2. รู ปแบบการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบ พบ
รูปแบบ ดังนี ้ 1) สะท้อนความเข้าใจการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ 2) เสริมสร้างการรับรู ก้ ารใช้
เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ 3) เสริมพลังการเรียนรูก้ ารใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ 4) เรียนรูจ้ ากการ
ลงมือปฏิบตั ิ และ 5) สะท้อนผลการปฏิบตั ิ ซึ่งรูปแบบการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
เริ่ม จากการสะท้อ นความเข้า ใจการใช้เวลาว่ างให้เป็ น ประโยชน์ ซึ่ง สอดคล้อ งกับ การศึก ษา
สถานการณ์ปัญหาที่สะท้อนความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เวลาว่างของนักศึกษานอกระบบที่ยงั เข้าใจ
ไม่ครอบคลุม การสะท้อนความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ เป็ นการสะท้อนทัง้
ในมิติของความรูค้ วามเข้าใจ ความคิด ความเชื่อ ความรูส้ กึ รวมถึงการปฏิบตั ิกิจกรรมการใช้เวลา
ว่างให้เป็ นประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบ อันเป็ นการสะท้อนสถานการณ์ในอดีตและปั จจุบัน
ของการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ทาให้เห็นว่าสถานการณ์ท่ีเป็ นมาและเป็ นอยู่นนั้ เป็ นอย่างไร
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นาไปสูก่ ารวางแผนการส่งเสริมและพัฒนาการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบ
ต่อไป ซึ่งการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์นีม้ ี ความส าคัญ ต่อการพัฒ นาทรัพ ยากรมนุษย์ทั้งใน
ระดับบุคคคล ครอบครัว และสังคม ดังที่ ประพันธ์ศิริ ไชยชนะใหญ่ (2527, น. 12) ได้กล่าวว่า การ
ใช้เวลาว่างมีความสาคัญในแง่ของพัฒนาการของมนุษย์ โดยประโยชน์ท่ีเกิดจากการมีเวลาว่างยัง
ส่งผลใน 4 ระดับ ได้แก่ ระดับบุคคล ระดับครอบครัว ระดับสั งคม และระดับประเทศชาติ Mundy
(1988) ได้อธิบายการศึกษาการใช้เวลาว่างไว้ว่า เป็ นกระบวนการพัฒนาความคิด พัฒนาความ
เข้าใจในการใช้เวลาว่างของแต่ละบุคคลที่มีต่อตนเอง ในรูปแบบการดาเนินชีวิต สังคมของตน ผล
ของการศึกษาหรือจัดการเรียนรูเ้ รื่องการใช้เวลาว่างนัน้ ทาให้บุคคลเกิดการพัฒนาใน 4 ด้าน ได้แก่
1) การเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตในการใช้เวลาว่าง 2) พัฒนาความเข้าใจในโอกาส ศักยภาพ และความ
ท้าทายในการใช้เวลาว่าง 3) ความเข้าใจในผลกระทบของการใช้เวลาว่างที่มีต่อคุณภาพชีวิตของ
แต่ละบุคคล และโครงสร้างของสังคม และ 4) สร้างให้เกิดบุคคลมี ความรู ท้ ักษะในการเลือกใช้
เวลาว่างให้เกิดคุณค่าแก่ตนเอง นอกจากนี ้ Dattilo (2002) ได้อธิบายเรื่องเวลาว่างว่าเป็ นการเปิ ด
โอกาสของแต่ล ะบุคคลเพื่อ เพิ่ ม คุณ ภาพชีวิตในการใช้เวลาว่าง สร้างความเข้าใจในศักยภาพ
ความท้าทายในการใช้เวลาว่าง เข้าใจบทบาทการใช้เวลาว่างต่อคุณ ภาพชี วิต ซึ่งได้รบั ความรู ้
ทัก ษะ และเกิ ด ความซาบซึง้ ในการใช้เวลาว่ า ง โดยการพั ฒ นาดัง กล่ า ว Dattilo ได้ก ล่ า วว่ า
เป้าหมายสาคัญ ของการศึกษาเรื่องการใช้เวลาว่าง ในประเด็นการตระหนักรูใ้ นตนเองในการใช้
เวลาว่ า ง (Be aware of self in leisure) มี เป้ า หมายเพื่ อ การสร้า งโอกาสส าหรับ ผู้เข้า ร่ว มให้
ตระหนักถึงทัศนคติในเรื่องเกี่ยวกับการใช้เวลาว่าง ให้เกิดความเข้าใจถึงปั จจัยที่ส่งผลต่อการเข้า
ร่วมกิจกรรมการใช้เวลาว่าง พิจารณาการใช้เวลาว่างที่ผ่านมาและการใช้เวลาว่างที่เข้าร่วมใน
ปัจจุบนั และระบุความเป็ นไปได้ในการเข้าร่วมการใช้เวลาว่างที่ช่ืนชอบในอนาคต
หลังจากที่เสริมสร้างการรับรูก้ ารใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์แล้ว เข้าสู่การเสริม
พลังการเรียนรูก้ ารใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ เป็ นการกระตุน้ และสร้างแรงจูงใจให้นกั ศึกษานอก
ระบบเกิดความต้องการในการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ม ากขึน้ โดยการเสริม สร้างพลังการ
เรียนรูน้ ีส้ ามารถทาได้หลากหลายวิธีการ เช่น เสริมสร้างการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง ทัง้ จาก
ตนเองและจากตัวแบบที่ประสบความสาเร็จ ซึ่งการรับรู ค้ วามสามารถของตนเองส่งผลต่อการ
ตัดสินใจที่จะกระทาพฤติกรรมต่าง ๆ ของบุคคล ดังที่ Bandura (1986) กล่าวว่า การตัดสินใจของ
บุ ค คลที่ จ ะกระท าพฤติ ก รรมในสภาพการณ์ ต่ า ง ๆ ขึ ้น อยู่ กั บ ปั จจั ย 2 ชนิ ด คื อ การรับ รู ้
ความสามารถของตน และความคาดหวังในผลลัพธ์ โดยการรับรูค้ วามสามารถของตนเองจะเป็ น
ตัวตัดสิ นความสามารถของการกระทาที่จ ะให้บรรลุผลระดับ หนึ่ง ส่วนความคาดหวังเป็ นการ
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ตัดสินว่าการกระทานัน้ ก่อให้เกิดผลอย่างไร ความสามารถของคนเรานัน้ ไม่ตายตัว หากแต่ยืดหยุ่น
ตามสถานการณ์ ดั ง นั้น สิ่ ง ที่ จ ะก าหนดประสิ ท ธิ ภ าพของการแสดงออกขึ น้ อยู่ กั บ การรับ รู ้
ความสามารถของตนในสภาพการณ์ นั้ น ๆ นั่ นเอง นั่ นคื อ ถ้ า บุ ค คลรับ รู ้ว่ า ตนเองนั้ น มี
ความสามารถในการพัฒ นาการใช้เวลาว่างได้อย่างมีประสิทธิภ าพ บุคคลนั้นจะมีความอดทน
อุตสาหะ ไม่ทอ้ ถอย และประสบความสาเร็จในที่สดุ (Evans, 1989 อ้างถึงใน ประทีป จินงี่, 2540,
น. 110) นอกจากนี ้ การเสริมสร้างพลังการเรียนรู ้ ยังสามารถเสริมสร้างจากการสร้างแรงจูงใจการ
ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ อันสามารถสร้างแรงจูงใจทัง้ จากตนเอง และจากการเห็นแบบอย่าง
ภายนอก ดังที่ รัตติกรณ์ จงวิศาล (2550) กล่าวว่า แรงจูงใจคือกระบวนการที่กระตุน้ ให้บุคคล
แสดงพฤติ ก รรมเพื่ อ ให้บ รรลุเป้ าหมาย นอกจากนี ้ แรงแรงจูง ใจมี 2 ประเภทคื อ 1) แรงจูง ใจ
ภายนอก (Extrinsic motivation) หมายถึง แรงจูงใจที่เกิดขึน้ ภายนอกตัวบุคคลซึ่งมีผลกระตุน้ ให้
บุคคลแสดงออกพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งตามความต้องการหรือตามจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้
ได้แก่ เป้าหมายต่าง ๆ เช่น รางวัล คาชมเชย หรือกาลังใจ เป็ นต้น 2) แรงจูงใจภายใน (Intrinsic
motivation) หมายถึง สภาวะของบุคคลที่มีความต้องการที่จะทาหรือเรียนรู บ้ างอย่างด้วยจิตใจ
ของตนเองที่รกั การแสวงหา แรงจูงใจประเภทนีเ้ กิดจากความสนใจ เจตคติ ความต้องการ (เดือน
ทวีสิน, 2545; Maslow, 1968 อ้างถึงใน ถิระพัฒ น์ โยธาการ, 2549) ซึ่ง Vallerarnd และ Losier
(1999) ได้แบ่งแรงจูงใจในการใช้เวลาว่างออกเป็ น 3 รู ปแบบ คือ 1) แรงจูงใจภายในที่นาไปสู่
ความรู ้ (Toward knowledge) เป็ น การเข้าร่วมกิ จ กรรมเนื่ องจากเกิ ด ความเพลิ ด เพลิ น ในการ
เรียนรู ส้ ิ่งใหม่ ๆ 2) แรงจูงใจภายในที่นาไปสู่สมั ฤทธิ์ผล (Toward accomplishment) เป็ นการเข้า
ร่ว มกิ จ กรรมเนื่ อ งจากเกิ ด ความเพลิ ด เพลิ น ที่ จ ะพยายามไปให้ถึ ง เป้ า ประสงค์ข องตน และ
3) แรงจูงใจภายในที่นาไปสู่การกระตุน้ ให้เกิดประสบการณ์ (Toward experiencing stimulation)
การสร้างแรงจูงใจ จึงเป็ นส่วนหนึ่งในการเสริมพลังการเรียนรูก้ ารใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ให้แก่
นักศึกษานอกระบบ
ขัน้ ต่อมาเป็ นขั้นของเรียนรู จ้ ากการลงมือปฏิบตั ิ การส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้
เป็ นประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบนอกจากสร้างความรู ้ การเสริม พลังเกิดความต้องการใช้
เวลาให้เป็ นประโยชน์แล้ว การเรียนรูจ้ ากการลงมือปฏิบตั ิเป็ นสิ่งสาคัญที่ทาให้นกั ศึกษานอกระบบ
ได้เรียนรู ก้ ารใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์อย่างแท้จริง ทั้งในด้านปริมาณ ด้านความเข้มข้น และ
ด้านคุณภาพ สอดคล้องกับ Godbey และ Parker (1975) ที่ทาการพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมการ
ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์จากองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ 1) ปริมาณของพฤติกรรมการใช้เวลา
ว่างให้เป็ นประโยชน์ หมายถึง ปริมาณเวลาหรือความถี่ของการกระทากิจกรรมที่นอกเหนือจาก
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เวลาเรียนในชัน้ เรียนและกิจวัตรประจาวันที่เป็ นประโยชน์และที่ไม่เป็ นประโยชน์ 2) ความเข้มข้น
ของพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ หมายถึง ปริมาณที่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างถูกต้อง
โดยไมส่ ง ผลเสี ย ต่ อ ตนเองและผู้อ่ื น จากการกระท ากิ จ กรรมต่ า ง ๆ ในช่ ว งเวลาว่ า งนั้น และ
3) ประโยชน์ของพฤติกรรมการใช้เวลาว่าง หมายถึง คุณภาพของผลที่เกิดขึน้ จากการทากิจกรรม
การใช้เวลาว่างว่าที่ครอบคลุมทัง้ ต่อตนเองในด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์ เศรษฐกิจ สังคม
ของตนเอง และประโยชน์ท่ี เกิ ด ขึน้ กับ ผู้รับ ประโยชน์ของการกระท ากิ จ กรรมในยาม และเมื่ อ
นักศึกษานอกระบบได้เรียนรู จ้ ากการลงมือปฏิบตั ิแล้ว และขัน้ สุดท้าย คือ สะท้อนผลการปฏิบัติ
เป็ น กระบวนการที่นักศึก ษาจะได้เรียนรู จ้ ากการสะท้อนสิ่ง ที่ได้เรียนรู จ้ ากการสะท้อนผลจาก
ประสบการณ์ของตนเอง และการสะท้อนจากประสบการณ์ของผูอ้ ่นื
2. ผลการเปลี่ ย นแปลงการใช้เวลาว่างให้เป็ น ประโยชน์ข องนัก ศึกษานอกระบบ
พบว่ า เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงด้านความเข้ม ข้น ของการใช้เวลาว่า งให้เป็ น ประโยชน์ และด้า น
คุณ ภาพการใช้เวลาว่ า งให้เป็ น ประโยชน์ และจากการวัด พฤติ ก รรมการใช้เวลาว่ า งให้เป็ น
ประโยชน์เปรียบเทียบก่อนและหลังการส่งเสริมพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ พบว่า มี
การเปลี่ยนแปลงการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการเข้าร่วม
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ทัง้ ด้านปริมาณของการใช้
เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ด้านความเข้มข้นของการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ และด้านประโยชน์
ของพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมี
นัยสาคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งจากผลการเปลี่ยนแปลงการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ของ
นักศึกษานอกระบบนี ้ ทั้งมิ ติของปริมาณ ความเข้มข้น และคุณภาพของการใช้เวลาว่างให้เป็ น
ประโยชน์ เกิดการเปลี่ยนแปลงทัง้ ด้านความรูค้ วามเข้าใจ เช่น นักศึกษานอกระบบมีความรูค้ วาม
เข้าใจการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ม ากขึน้ การเปลี่ยนแปลงด้านอามรมณ์ความรู ส้ ึก เช่ น
ต้องการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์มากขึน้ รับรูว้ ่าตนเองสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้
เกิดเจตคติท่ีดีต่อการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ดังที่ Mundy (1988) ได้อธิบายการศึกษาการใช้
เวลาว่างไว้ว่า เป็ นกระบวนการพัฒ นาความคิด พัฒ นาความเข้าใจในการใช้เวลาว่างของแต่ละ
บุคคลที่มีต่อตนเอง ในรูปแบบการดาเนินชีวิต สังคมของตน แนวคิ ดของ Dattilo (2002) ได้อธิบาย
เรื่องเวลาว่างว่า เป็ นการเปิ ดโอกาสของแต่ละบุคคลเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตในการใช้เวลาว่าง สร้าง
ความเข้าใจในศักยภาพ ความท้าทายในการใช้เวลาว่าง เข้าใจบทบาทการใช้เวลาว่างต่อคุณภาพ
ชี วิต ซึ่ง ได้รบั ความรู ้ ทัก ษะ และเกิ ดความซาบซึง้ ในการใช้ เวลาว่าง โดยการพัฒ นาดัง กล่า ว
Dattilo (2008 อ้างถึงใน วิพงษ์ชยั ร้องขันแก้ว, 2557, น. 41-42) ได้กล่าวว่า เป้าหมายสาคัญของ
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การศึกษาเรื่องการใช้เวลาว่าง มี 6 ขอบข่าย (Six leisure education components) ได้แก่ การ
ซาบซึง้ ในคุณค่าของการใช้เวลาว่าง (Appreciate leisure) การตระหนักรูใ้ นตนเองในการใช้เวลา
ว่าง (Be aware of self in leisure) การกาหนดตนเองในการใช้เวลาว่าง (Be self-determined in
leisure) การมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคมในการใช้เวลาว่าง (Interact socially during leisure) การใช้
ทรัพยากรเพื่ออานวยความสะดวกในการใช้เวลาว่าง (Use resources facilitating leisure) และ
การกาหนดการตัดสินใจในการใช้เวลาว่าง (Make decisions about leisure)
นอกจากนี ้ ยังเทียบเคียงได้กบั งานวิจยั ของ Watson (1997) ได้ศึกษาผลกระทบ
ของทัศนคติและแรงจูงใจของการใช้เวลาว่างที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการในด้านการ
ออกกาลังกายของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้เวลาว่างวัน
ละ 2-3 ชั่วโมงในการดูโทรทัศน์หรือทากิจกรรมนันทนาการที่ไม่มีการเคลื่อนไหว เนื่องจากขาด
ทัศนคติและแรงจูงใจ รวมถึงไม่เห็นความสาคัญต่อกิจกรรมนันทนาการด้านการออกกาลัง กาย
และงานวิ จั ย ของ Iso-Ahola และ Allen (1982 อ้ า งถึ ง ใน ศศิ ธ ร จ านงค์ รั ก ษ์ , 2558) ได้
ทาการศึกษาแรงจูงใจในการใช้เวลาว่าง ความต้องการใช้เวลาว่าง ในก่อนและหลังการทางาน
ของกลุ่มคนเล่นบาสเกตบอลในวิทยาลัย ผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใน
การใช้เวลาว่างกับการเห็นคุณ ค่าในตนเองเป็ นไปในทิศทางบวก และงานวิจัยของ FehmiCalik
(2014) ที่ทาการทดสอบแรงจูงใจในการใช้เวลาว่างและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนันทนาการของ
นักเรียนระดับมัธ ยมศึกษาของประเทศตุรกี ผลการวิจัยพบว่า นักเรีย นมัธยมศึกษามีแรงจูงใจ
ภายในในการใช้เวลาว่างที่นาไปสู่ความรู ้ (Toward knowledge) มากที่สุด โดยนักเรียนเพศหญิง
จะมีแรงจูงใจด้านนีม้ ากกว่าเพศชาย สาหรับแรงจูงใจภายนอกนัน้ พบว่า นักศึกษามีแรงจูงใจด้าน
เอกลักษณ์มากที่สดุ
ส าหรับ การเปลี่ ย นพฤติก รรม เช่ น มี ค วามสามารถในการใช้เวลาว่า งให้เป็ น
ประโยชน์เพิ่ม ขึน้ การเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรม เป็ นการเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งในด้านปริมาณ คือ
นักศึกษานอกระบบใช้เวลาว่างในการทากิจ กรรมที่เป็ นประโยชน์ในระดับที่ม ากขึน้ ถี่ ขึน้ ด้าน
ความเข้มข้น คือ นักศึกษานอกระบบมีพฤติกรรมการใช้เวลาว่างที่ก่อให้เกิ ดประโยชน์ต่อตนเอง
มากขึน้ เช่น จากที่เคยใช้เวลาว่างทางานอดิเรก เล่นเกมส์ พักผ่อนหย่อนใจ ก็เปลี่ยนมาเป็ นการหา
ความรูเ้ พิ่มเติม หารายได้เสริมหลากหลายช่องทางมากขึน้ สร้างเครือข่ายในการสร้างรายได้เสริม
เป็ นต้น ด้านคุณภาพการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ นักศึกษานอกระบบมีการมองถึงการใช้เวลา
ว่างเพื่อประโยชน์ในระดับที่กว้างมากขึน้ เช่น ระดับครอบครัว ชุมชน และสังคม มีกิจกรรมที่เป็ น
การใช้เวลาว่างเพื่อสังคม เช่น การช่วยเหลืองานโรงเรียน ช่วยเหลืองานชุมชน รวมถึงในยามที่ใช้
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เวลาว่างเพื่อหารายได้เสริม ก็นึกถึงสังคมส่วนรวมด้วย เช่น การจาหน่ายแก้วรักษ์โลก เป็ นต้น
พฤติกรรมเหล่านีเ้ ป็ นการสะท้อนว่าการเสริมสร้างการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์แก่นกั ศึกษานอก
ระบบ ช่วยให้นักศึกษานอกระบบมีพฤติกรรมการใช้เวลาว่างที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึน้ ทั้งนีอ้ าจเนื่องมาจาก บุคคลรับรู ค้ วามสามารถของตนจะส่งผลต่อการกระทาพฤติกรรม
อย่างใดอย่างหนึ่งสูง ก็จะมีแนวโน้มที่จะกระทาพฤติกรรมนั้นสูงตามไปด้วย (Bandura, 2000)
นอกจากนี ้ แบนดูราได้กล่าวถึงการรับรูค้ วามสามารถในตนเองมีผลต่อบุคคลในด้านต่าง ๆ ดังนี ้
บุคคลจะสามารถพัฒ นาการรับรู ค้ วามสามารถในตนเองได้ มาจากแหล่งที่มา 4 แหล่ง (Evans,
1989 อ้า งถึ ง ใน สมโภชน์ เอี่ ย มสุ ภ าษิ ต , 2553, น. 59-60) ดั ง นี ้ 1) ประสบการณ์ ท่ี ป ระสบ
ความส าเร็ จ (Mastery experiences) เชื่ อ ว่ า เป็ นวิ ธี ก ารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากที่ สุ ด ในการ
พัฒนาการรับรูค้ วามสามารถของตน เนื่องจากเป็ นประสบการณ์ตรง ความสาเร็ จที่บุคคลได้รบั นัน้
จะทาให้บุคคลเชื่อว่าเขาสามารถกระทาพฤติกรรมนั้น ๆ ได้ ดังนั้น จึงจาเป็ นต้องฝึ กให้บุคคลมี
ทักษะเพียงพอที่จะประสบความสาเร็จได้พ ร้อม ๆ กับการทาให้รูว้ ่าตนเองมีความสามารถที่จะ
กระทาพฤติกรรมนัน้ อันจะทาให้บุคคลนัน้ ได้ใช้ทักษะที่ได้รบั การฝึ กได้อย่ างมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด 2) การใช้ตัวแบบ (Modeling) การได้สงั เกตตัวแบบแสดงพฤติกรรมที่ซบั ซ้อนและได้รบั ผล
เป็ นที่น่าพอใจ ทาให้ผสู้ งั เกตมีความรูส้ กึ ว่า ตนเองก็สามารถที่จะประสบความสาเร็จได้เช่นกัน ถ้า
หากเขาพยายามจริงและไม่ย่อท้อ 3) การใช้คาพูดชักจูง (Verbal persuasion) เป็ นการบอกกล่าว
ว่าบุคคลนัน้ มีความสามารถที่จะประสบความสาเร็จได้ วิธีการนีค้ ่อนข้างใช้ง่ายและใช้กนั ทั่วไป แต่
แบนดูราได้กล่าวว่า การใช้คาพูดชักจูงนัน้ ไม่ได้ผลมากเท่าใดนักในการที่จะทาให้บุคคลพัฒนาการ
รับรูค้ วามสามารถของตน การใช้วิธีการนีใ้ ห้ได้ผลนัน้ ควรใช้ร่วมกับการทาให้บุคคลมีประสบการณ์
ของความสาเร็จโดยตรง วิธีนีจ้ ะใช้สร้างความสามารถให้กับบุคคลอย่างค่อยเป็ นค่อยไป เพื่อให้
เกิดความสาเร็จเป็ นไปตามขั้นตอน โดยใช้คาพูดชักจูงร่วมด้วย และ 4) การกระตุน้ ทางอารมณ์
(Emotional arousal) มีผลต่อการรับรูค้ วามสามารถของตน บุคคลที่ถูกกระตุน้ ทางอารมณ์ในเชิง
ลบ ทาให้เกิดความวิตกกังวล ความเครียดและความกลัว นาไปสูก่ ารรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
ต่า ถ้าอารมณ์ดงั กล่าวเกิดมากขึน้ จะทาให้บุคคลแสดงออกได้ไม่ดี นาไปสูป่ ระสบการณ์ของความ
ล้มเหลว ทาให้การรับรูค้ วามสามารถของตนต่าลงไปอีก ถ้าหากบุคคลสามารถลดหรือระงับการถูก
กระตุน้ ทางอารมณ์ในเชิงลบได้ จะทาให้การรับรูค้ วามสามารถตนดีขนึ ้ ทาให้การแสดงออกในด้าน
ความสามารถของตนเองดีขนึ ้ ด้วย
นอกจากนีย้ งั เทียบเคียงกับการศึกษาของ วัชระ ประทาน (2556) ที่ทาการศึกษา
ปั จจัยเชิงสาเหตุและการวิเคราะห์อิทธิพลส่งผ่านการรับรูค้ วามสามารถของตนเองทางวิชาการต่อ
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พฤติกรรมการตัง้ ใจเรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 โรงเรียนในเครือสาธิต มหาวิทยาลัยศรี
นคริน ทรวิโรฒ ผลการวิจัย พบว่า การรับ รู ค้ วามสามารถของตนเองทางวิช าการมี อิท ธิ พ ลต่ อ
พฤติกรรมการตัง้ ใจเรียนของนักเรียนด้วยขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.25 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .001 และพบว่าตัวแปรที่นามาศึกษาในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปร
การรับรู ค้ วามสามารถของตนเองทางวิชาการได้รอ้ ยละ 39 และสามารถอธิบายความแปรปรวน
ของตัวแปรพฤติกรรมตัง้ ใจเรียนได้รอ้ ยละ 40
เกิดการสนับสนุนทางสังคมเพื่อการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ การที่นักศึกษา
ได้ลงมือปฏิบตั ิและสะท้อนผลการปฏิบตั ิ ทาให้เกิดการสร้างเครือข่าย สร้างกลุ่มในการใช้เวลาว่าง
ให้เป็ นประโยชน์ เกิดการสนับสนุนทางสังคมในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นด้านเวลา ความร่วมมือ
องค์ความรู ้ หรืองบประมาณ ซึ่งการสนับสนุนทางสังคมเป็ นพฤติกรรมที่มีลกั ษณะการแลกเปลี่ยน
สนับสนุนซึ่งกันและกัน ในการมีปฏิสมั พันธ์แต่ละครัง้ บุคคลเป็ นได้ทงั้ ผูร้ บั และผูใ้ ห้การสนับสนุน
ทางสังคม โดยการสนับ สนุน ทางสังคมที่ บุคคลได้รบั นั้นมาจากอดีต หรือประสบการณ์ ล้วนมี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ พ ฤติ ก รรมของบุ ค คลทั้ ง ในปั จจุ บั น และอนาคต (Pierce et al., 1996) และ
Bhanthumnavin (2000) ได้รวบรวมและสรุ ป นิ ย ามปฏิ บัติ ก ารของการสนับ สนุน ทางสัง คมว่ า
หมายถึง ปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลสองคนในสถานการณ์หนึ่ง ๆ โดยผูท้ ่ีให้การสนับสนุนทางสังคม
มักจะให้การสนับสนุนใน 3 ด้าน คือ 1) การสนับสนุนทางด้านอารมณ์ (Emotional support) เช่น
การปลอบโยน การให้ความเป็ นห่วงเป็ นใย ความรัก ความอบอุ่น ความเห็นอกเห็นใจ หรือการ
ยอมรับ เป็ นต้น 2) การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร (Informational support) เช่น การให้ขอ้ มูลที่
เกี่ยวข้องกับการทางาน ข้อมูลย้อนกลับ การให้รางวัล -ลงโทษ การกล่าวติชม เป็ นต้น และ 3) การ
สนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ รวมทัง้ ทรัพยากร งบประมาณ และแรงงาน (Material support) เช่น
อุปกรณ์การเรียน เงินในการจัดทาโครงงานต่าง ๆ การให้ความช่วยเหลือในการติดต่อประสานงาน
เป็ นต้น ซึ่งในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ศึกษาพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ของนักเรียนสังกัด
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย บุคคลที่จะเข้ามามี
ปฏิสัม พันธ์และให้ความช่ วยเหลื อเพื่อให้เกิดพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ได้แก่
ครอบครัวและศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย Raymore (1994 อ้างถึงใน
ธันยนันท์ ทองบุญตา, 2551) ได้ศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบของพฤติกรรม
การใช้เวลาว่างในช่วงนักเรียนระดับมัธยมศึกษาสู่มหาวิทยาลัย ผลการวิจยั พบว่า เพื่อนสนิทและ
ผู้ป กครองมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของพฤติ ก รรมการใช้เวลาว่ า งสู ง เมื่ อ เข้า เรี ย นใน
มหาวิทยาลัย และนารีรตั น์ โพธิ์สวุ รรณ์ (2553) ศึกษาปัจจัยเชิงเหตุท่มี ีผลต่อพฤติกรรมการติดเกม
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ของวัยรุ่น จานวน 120 คน พบว่า การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน ร่วมกับปั จจัยอื่น ๆ สามารถ
ทานายพฤติกรรมการติดเกมได้ร ้อยละ 35.50 นอกจากนี ้ สุขจิตร ตั้งเจริญ (2554) ศึกษาปั จจัย
ทางจิ ต สัง คมและความสามารถในการบริห ารเวลาที่ เกี่ ย วข้อ งกับ พฤติ ก รรมรับ ผิ ด ชอบของ
นักศึกษาปริญ ญาตรี ภาคสมทบ มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จานวน 260 คน
พบว่า การสนับสนุนทางสังคม ร่วมกับปั จจัยอื่น ๆ สามารถทานายพฤติกรรมรับผิดชอบได้รอ้ ยละ
61 เช่ น เดี ย วกับ วัช ชิ รทาน เข็ ม ทอง (2555) ที่ ท าการศึ ก ษาปั จ จัย ทางจิ ต และสถานการณ์ ท่ี
เกี่ ยวข้องกับพฤติกรรมเสี ย สละของนักเรียนระดับ มัธ ยมศึกษาตอนปลาย อาเภอพุท ธมณฑล
จังหวัดนครปฐม จานวน 341 คน พบว่า การสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน ร่วมกับปั จจัยอื่น ๆ
สามารถทานายพฤติกรรมเสียสละได้รอ้ ยละ 37.10
3. รู ปแบบการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบ พบ
รูปแบบ ดังนี ้ 1) สะท้อนความเข้าใจการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ 2) เสริมสร้างการรับรู ก้ ารใช้
เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ 3) เสริมพลังการเรียนรูก้ ารใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ 4) เรียนรูจ้ ากการ
ลงมือปฏิบตั ิ และ 5) สะท้อนผลการปฏิบตั ิ ซึ่งรูปแบบการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
เริ่ม จากการสะท้อ นความเข้า ใจการใช้เวลาว่ างให้เป็ น ประโยชน์ ซึ่ง สอดคล้อ งกับ การศึก ษา
สถานการณ์ปัญหาที่สะท้อนความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เวลาว่างของนักศึกษานอกระบบที่ยงั เข้าใจ
ไม่ครอบคลุม การสะท้อนความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ เป็ นการสะท้อนทัง้
ในมิติของความรูค้ วามเข้าใจ ความคิด ความเชื่อ ความรูส้ กึ รวมถึงการปฏิบตั ิกิจกรรมการใช้เวลา
ว่างให้เป็ นประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบ อันเป็ นการสะท้อนสถานการณ์ในอดีตและปั จจุบัน
ของการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ทาให้เห็นว่าสถานการณ์ท่ีเป็ นมาและเป็ นอยู่นนั้ เป็ นอย่างไร
นาไปสูก่ ารวางแผนการส่งเสริมและพัฒนาการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบ
ต่อไป ซึ่งการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์นีม้ ี ความส าคัญ ต่อการพัฒ นาทรัพ ยากรมนุษย์ทั้งใน
ระดับบุคคคล ครอบครัว และสังคม ดังที่ ประพันธ์ศิริ ไชยชนะใหญ่ (2527, น. 12) ได้กล่าวว่า การ
ใช้เวลาว่างมีความสาคัญในแง่ของพัฒนาการของมนุษย์ โดยประโยชน์ท่ีเกิดจากการมีเวลาว่างยัง
ส่งผลใน 4 ระดับ ได้แก่ ระดับบุคคล ระดับครอบครัว ระดับสังคม และระดับประเทศชาติ Mundy
(1988) ได้อธิบายการศึกษาการใช้เวลาว่างไว้ว่า เป็ นกระบวนการพัฒนาความคิด พัฒนาความ
เข้าใจในการใช้เวลาว่างของแต่ละบุคคลที่มีต่อตนเอง ในรูปแบบการดาเนินชีวิต สังคมของตน ผล
ของการศึกษาหรือจัดการเรียนรูเ้ รื่องการใช้เวลาว่างนัน้ ทาให้บุคคลเกิดการพัฒนาใน 4 ด้าน ได้แก่
1) การเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตในการใช้เวลาว่าง 2) พัฒนาความเข้าใจในโอกาส ศักยภาพ และความ
ท้าทายในการใช้เวลาว่าง 3) ความเข้าใจในผลกระทบของการใช้เวลาว่างที่มีต่อคุณภาพชีวิตของ
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แต่ละบุคคล และโครงสร้างของสังคม และ 4) สร้างให้เกิดบุคคลมี ความรู ท้ ักษะในการเลือกใช้
เวลาว่างให้เกิดคุณค่าแก่ตนเอง นอกจากนี ้ Dattilo (2002) ได้อธิบายเรื่องเวลาว่างว่าเป็ นการเปิ ด
โอกาสของแต่ล ะบุคคลเพื่อเพิ่ ม คุณ ภาพชีวิตในการใช้เวลาว่าง สร้างความเข้าใจในศักยภาพ
ความท้าทายในการใช้เวลาว่าง เข้าใจบทบาทการใช้เวลาว่างต่อคุณ ภาพชี วิต ซึ่งได้รบั ความรู ้
ทัก ษะ และเกิ ด ความซาบซึ ้ง ในการใช้เวลาว่ า ง โดยการพั ฒ นาดัง กล่ า ว Dattilo ได้ก ล่ า วว่ า
เป้าหมายสาคัญ ของการศึกษาเรื่องการใช้เวลาว่าง ในประเด็นการตระหนักรูใ้ นตนเองในการใช้
เวลาว่าง (Be aware of self in leisure) มีเป้าหมายเพื่อสร้างโอกาสสาหรับผูเ้ ข้าร่วมให้ตระหนักถึง
ทัศนคติในเรื่องเกี่ยวกับการใช้เวลาว่าง เกิดความเข้าใจถึงปั จจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรม
การใช้เวลาว่าง พิจารณาการใช้เวลาว่างที่ผ่านมาและการใช้เวลาว่างที่เข้าร่วมในปัจจุบนั และระบุ
ความเป็ นไปได้ในการเข้าร่วมการใช้เวลาว่างที่ช่ืนชอบในอนาคต
หลังจากที่เสริมสร้างการรับรูก้ ารใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์แล้ว เข้าสู่การเสริม
พลังการเรียนรูก้ ารใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ เป็ นการกระตุน้ และสร้างแรงจูงใจให้นกั ศึกษานอก
ระบบเกิดความต้องการในการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ม ากขึน้ โดยการเสริม สร้างพลังการ
เรียนรู น้ ีส้ ามารถทาได้หลากหลายวิธีการ เช่น เสริมสร้างการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง ทัง้ จาก
ตนเองและจากตัวแบบที่ประสบความสาเร็จ ซึ่งการรับรู ค้ วามสามารถของตนเองส่งผลต่อการ
ตัดสินใจที่จะกระทาพฤติกรรมต่าง ๆ ของบุคคล ดังที่ Bandura (1986) กล่าวว่า การตัดสินใจของ
บุ ค คลที่ จ ะกระท าพฤติ ก รรมในสภาพการณ์ ต่ า ง ๆ ขึ ้น อยู่ กั บ ปั จจั ย 2 ชนิ ด คื อ การรับ รู ้
ความสามารถของตน และความคาดหวังในผลลัพธ์ โดยการรับรูค้ วามสามารถของตนเองจะเป็ น
ตัวตัดสิ นความสามารถของการกระทาที่จ ะให้บรรลุผลระดับ หนึ่ง ส่วนความคาดหวังเป็ นการ
ตัดสินว่าการกระทานัน้ ก่อให้เกิดผลอย่างไร ความสามารถของคนเรานัน้ ไม่ตายตัว หากแต่ยืดหยุ่น
ตามสถานการณ์ ดั ง นั้น สิ่ ง ที่ จ ะก าหนดประสิ ท ธิ ภ าพของการแสดงออกขึ น้ อยู่ กั บ การรับ รู ้
ความสามารถของตนในสภาพการณ์ นั้น ๆ นั่ น เอง กล่ า วคื อ หากบุ ค คลรับ รู ้ว่ า ตนเองนั้น มี
ความสามารถในการพัฒ นาการใช้เวลาว่างได้อย่างมีประสิทธิภ าพ บุคคลนั้นจะมีความอดทน
อุตสาหะ ไม่ทอ้ ถอย และประสบความสาเร็จในที่สดุ (Evans, 1989 อ้างถึงใน ประทีป จินงี่, 2540,
น. 110) นอกจากนี ้ การเสริมสร้างพลังการเรียนรู ้ ยังสามารถเสริมสร้างจากการสร้างแรงจูงใจการ
ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ อันสามารถสร้างแรงจูงใจทัง้ จากตนเอง และจากการเห็นแบบอย่าง
ภายนอก ดังที่ รัตติกรณ์ จงวิศาล (2550) กล่าวว่า แรงจูงใจคือกระบวนการที่กระตุน้ ให้บุคคล
แสดงพฤติ ก รรมเพื่ อ ให้บ รรลุเป้ าหมาย นอกจากนี ้ แรงแรงจูง ใจมี 2 ประเภทคื อ 1) แรงจูง ใจ
ภายนอก (Extrinsic motivation) หมายถึง แรงจูงใจที่เกิดขึน้ ภายนอกตัวบุคคลซึ่งมีผลกระตุน้ ให้
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บุคคลแสดงออกพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งตามความต้องการหรือตามจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้
ได้แก่ เป้าหมายต่าง ๆ เช่น รางวัล คาชมเชย หรือกาลังใจ เป็ นต้น 2) แรงจูงใจภายใน (Intrinsic
motivation) หมายถึง สภาวะของบุคคลที่มีความต้องการที่จะทาหรือเรียนรู บ้ างอย่างด้วยจิตใจ
ของตนเองที่รกั การแสวงหา แรงจูงใจประเภทนีเ้ กิดจากความสนใจ เจตคติ ความต้องการ (เดือน
ทวีสิน, 2545; Maslow, 1968 อ้างถึงใน ถิระพัฒ น์ โยธาการ, 2549) ซึ่ง Vallerarnd และ Losier
(1999) ได้แบ่งแรงจูงใจในการใช้เวลาว่างออกเป็ น 3 รู ปแบบ คือ 1) แรงจูงใจภายในที่นาไปสู่
ความรู ้ (Toward knowledge) เป็ น การเข้าร่วมกิ จ กรรมเนื่ องจากเกิ ด ความเพลิ ด เพลิ น ในการ
เรียนรูส้ ิ่งใหม่ ๆ 2) แรงจูงใจภายในที่นาไปสู่สมั ฤทธิ์ผล (Toward accomplishment) เป็ นการเข้า
ร่ว มกิ จ กรรมเนื่ อ งจากเกิ ด ความเพลิ ด เพลิ น ที่ จ ะพยายามไปให้ถึ ง เป้ า ประสงค์ข องตน และ
3) แรงจูงใจภายในที่นาไปสู่การกระตุน้ ให้เกิดประสบการณ์ (Toward experiencing stimulation)
การสร้างแรงจูงใจ จึงเป็ นส่วนหนึ่งในการเสริมพลังการเรียนรูก้ ารใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ให้แก่
นักศึกษานอกระบบ
ขัน้ ต่อมาเป็ นขั้นของเรียนรู จ้ ากการลงมือปฏิบตั ิ การส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้
เป็ นประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบนอกจากจะสร้างความรู ้ การเสริมพลังเกิดความต้องการใช้
เวลาให้เป็ นประโยชน์แล้ว การเรียนรูจ้ ากการลงมือปฏิบตั ินบั ว่าเป็ นสิ่งสาคัญที่ทาให้นกั ศึกษานอก
ระบบได้เรียนรู ก้ ารใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์อย่างแท้จริง ทัง้ ในด้านปริมาณ ด้านความเข้มข้น
และด้านคุณภาพ สอดคล้องกับ Godbey และ Parker (1975) ที่ทาการพัฒนาแบบวัดพฤติกรรม
การใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์จากองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ 1) ปริมาณของพฤติกรรมการใช้
เวลาว่ า งให้ เ ป็ นประโยชน์ หมายถึ ง ปริ ม าณเวลาหรื อ ความถี่ ข องการกระท ากิ จ กรรมที่
นอกเหนือจากเวลาเรียนในชัน้ เรียนและกิจวัตรประจาวันที่เป็ นประโยชน์และที่ไม่เป็ นประโยชน์
2) ความเข้ม ข้น ของพฤติ ก รรมการใช้เวลาว่างให้เป็ น ประโยชน์ หมายถึง ปริม าณที่ก่ อ ให้เกิ ด
ประโยชน์อย่างถูกต้องโดยไม่ ส่งผลเสียต่อตนเองและผูอ้ ่ืนจากการกระทากิจกรรมต่าง ๆ ในช่วง
เวลาว่างนัน้ และ3) ประโยชน์ของพฤติกรรมการใช้เวลาว่าง หมายถึง คุณภาพของผลที่เกิดขึน้ จาก
การทากิจกรรมการใช้เวลาว่างที่ครอบคลุมทั้งต่อตนเองในด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์
เศรษฐกิจ สังคมของตนเอง และประโยชน์ท่ีเกิดขึน้ กับผูร้ บั ประโยชน์ของการกระทากิจกรรมในยาม
และเมื่อนักศึกษานอกระบบได้เรียนรูจ้ ากการลงมือปฏิบตั ิแล้ว และขัน้ สุดท้าย คือ สะท้อนผลการ
ปฏิบัติ เป็ นกระบวนการที่นักศึกษาจะได้เรียนรู จ้ ากการสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู จ้ ากการสะท้อนผล
จากประสบการณ์ของตนเอง และการสะท้อนจากประสบการณ์ของผูอ้ ่นื
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในทางปฏิบัติ
ระดับนักศึกษานอกระบบ
1. จากข้อ ค้น พบจากกิ จ กรรมการส่ ง เสริม พฤติ ก รรมการใช้เวลาว่ า งให้เป็ น
ประโยชน์ท่ีนักศึกษานอกระบบ พบว่ากิจกรรมที่นักศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงทั้งด้านความรู ้
ความเข้าใจ การรับรู ค้ วามสามารถของตนเอง และแรงจูงใจในเรื่องของการใช้เวลาว่างให้เป็ น
ประโยชน์ คือกิจกรรมการเรียนรูส้ กู่ ารลงมือปฏิบตั ิ: สร้างรายได้เสริม สะท้อนให้เห็นว่าการได้ลงมือ
ปฏิบตั ิจริงในกิจกรรมสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษานอกระบบ ที่ช่วยให้เกิดการส่งเสริม
การใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ได้รบั ความสนใจ และสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็ นรูปธรรม
ดังนัน้ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ควรเน้นกิจกรรมที่ เป็ นการส่งเสริม
การสร้างรายได้เสริมเพราะเป็ นกิจกรรมที่เกิดประโยชน์แก่นกั ศึกษานอกระบบอย่างเป็ นรูปธรรมที่
เป็ นแรงจูงใจในการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ต่อการมีรายได้เพิ่มอย่างสูงกว่าด้านอื่น ๆ
2. จากผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่พบว่า มีการเปลี่ยนแปลง 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ปริมาณการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ด้านความเข้มข้นของการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
และด้านคุณ ภาพการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ สะท้อนให้เห็ นว่ากิจ กรรมที่ ร่วมดาเนิ นการ
สามารถเปลี่ยนการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบได้ ซึ่งเป็ นกิ จกรรมที่เน้น
การเปลี่ยนแปลงทัง้ ด้านความรู ้ ความเข้าใจ อารมณ์ ความรูส้ ึก และเปลี่ยนการปฏิบตั ิ ภายใต้การ
ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมลงมือปฏิบตั ิ และสะท้อนผลการปฏิบตั ิ ดังนัน้ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การใช้เ วลาว่ า งให้เ ป็ นประโยชน์ข องนั ก ศึ ก ษานอกระบบ ควรเป็ นกิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม การ
เปลี่ยนแปลงทัง้ ด้านความรู แ้ ละความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ เช่น การให้
ความรูเ้ กี่ยวกับกิจกรรมที่ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง ด้วยกิจกรรม
กลุ่มที่ใช้เผชิญกับความสาเร็จของตนเอง การสร้างแรงจูงใจจากกิจกรรมการได้ เห็นความสาเร็จ
ของผูอ้ ่ืน และการได้รบั การสนับสนุนจากบุคคลรอบข้าง และกิจกรรมที่ส่งเสริมการลงมือปฏิบัติ
เช่น การรวมกลุม่ เพื่อสร้างรายได้เสริม เป็ นต้น
3. จากผลการศึกษา พบว่า การทากิจกรรมเป็ นกลุ่มกับเพื่อนของนักศึกษานอก
ระบบสามารถส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบได้อย่างเป็ นรูปธรรม
โดยเฉพาะขัน้ การลงมือปฏิบตั ิกิจกรรม ซึ่งนักศึกษานอกระบบได้รว่ มกันคิด วางแผน ลงมือปฏิบตั ิ
ทาให้เกิดการช่วยเหลือและการทางานร่วมกัน สนับสนุนซึ่งกันและกัน ดังนั้นในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบควรมี ทั้งการจัดกิจกรรมระดับ
บุคคลและระดับกลุ่มที่ทาให้นกั ศึกษานอกระบบได้ลงมือปฏิบตั ิ เช่น กิจกรรมการสร้างรายได้เสริม
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ที่ให้ทาเป็ นกลุ่ม โดยเริ่มตัง้ แต่การเลือกกลุม่ การวางแผน ค้นหาเครือข่ายต่าง ๆ ลงมือปฏิบตั ิ และ
สะท้อนผลการปฏิบตั ิ
ระดับครอบครัวของนักศึกษานอกระบบ
จากผลการศึกษา พบว่า การสนับสนุนทางสังคมมีส่วนสาคัญในการส่งเสริมการ
ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบ โดยเฉพาะการสนับสนุนจากครอบครับทัง้ ใน
มิ ติ ข องเวลาการให้ก าลัง ใจ การสร้า งแรงจู ง ใจ ที่ ท าให้ก ารใช้เวลาว่ า งให้เป็ น ประโยชน์ข อง
นักศึกษานอกระบบเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านปริมาณการใช้เวลาว่าง ด้านความ
เข้ม ข้นในการใช้เวลาว่าง และด้านคุณ ภาพของการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ดังนั้น ในการ
ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบครัง้ ต่อไป ควรให้ความสาคัญกับ
การมี ส่วนร่วมของครอบครัวโดยการจัดกิจกรรมให้ครอบครัวได้เข้ามามี ส่วนร่วมด้วย เช่น ช่ วง
กิจกรรมเสริม สร้างแรงจูงใจ และช่วงกิจกรรมการลงมือปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างให้ครอบครัวเห็น
ความสาคัญและเกิดการสนับสนุนการทากิจกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ของนักศึกษา
นอกระบบมากขึน้ ในระดับที่เข้มข้นขึน้ กว่าเดิม
ระดับศูนย์การเรียนรู้และชุมชน
จากผลการศึกษา พบว่า สถานศึกษามีส่วนสาคัญในการสนับสนุนการใช้เวลา
ว่างให้เป็ นประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบ ทั้งการสนับสนุนด้านทรัพยากร ด้านกระบวนการ
เรียนรู ้ องค์ความรู ้ รวมถึงการสร้างแรงจูงใจ ดังนัน้ ศูนย์การเรียนรูแ้ ละชุมชนอาจบูรณาการ การ
จัดการเรียนรู ท้ ่ีเป็ นการส่งเสริม การใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบ ไปใน
กระบวนการเรียนการสอนนรายวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยอาจมีกิจกรรมที่เป็ นการสนับสนุนส่งเสริมการ
ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบ ที่เป็ นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในการเรียน เช่น
การส่งเสริมองค์ความรูเ้ รื่องการหารายได้เสริม และการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในการประกอบ
อาชีพ เป็ นต้น
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยต่อไป
1. การจัดกิจกรรมครัง้ นีไ้ ด้พฒ
ั นารูปแบบการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
ของนักศึกษานอกระบบ ซึ่งเป็ นผลการดาเนินการในบริบทของสานักงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และยังไม่ได้นาไปประยุกต์ใช้ในบริบท
อื่นที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกัน เช่น ด้านภูมิหลังทางเศรษฐกิจ ลักษณะครอบครับของนักศึกษานอก
ระบบ เป็ นต้น ดังนัน้ การวิจยั ครัง้ ต่อไปอาจนารูปแบบที่ได้พฒ
ั นาขึน้ ครัง้ นีข้ ยายผลไปในพืน้ ที่อ่นื ๆ
และมีการติดตามประเมินผลให้ยาวนานมากขึน้ และการใช้รูปแบบการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้
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เป็ นประโยชน์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของรูปแบบการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้
เป็ นประโยชน์ และการพัฒนาเป็ นคู่มือเพื่อให้พนื ้ ที่อ่นื ๆ ได้นาไปใช้ประโยชน์ต่อไป
2. การศึกษาการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์เป็ นเรื่องเฉพาะบุคคลอาจมีความยาก
ในการค้นพบความต้องการของแต่ละบุคคลได้อย่างแท้จริง เนื่องจากการรับรู แ้ ละการใช้ชีวิตมี
ความเป็ นพลวัตร ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา ดังนัน้ ในการที่จะวัดพฤติกรรม ผูว้ ิจัยจึง
ควรตระหนักและคานึงถึงการสร้างเครื่องมือวัดที่ชดั เจน รวมถึงการสร้างกิจกรรม จึงควรทาข้อมูล
เป็ นรายบุคคลร่วมกับการพัฒนาด้วยกิจกรรมที่ทาเป็ นกลุ่ม การศึกษาในครัง้ ต่อไปควรต้องพัฒนา
ลงไปในเฉพาะด้านของแต่ละบุคคลมากยิ่งขึน้ โดยมีการกากับ ติดตาม ประเมินผล และติดตาม
การใช้ชีวิตในแต่ละวันที่ตอ้ งใช้การขยายเวลาให้มากยิ่งขึน้ เพื่อจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชดั เจน
ซึ่งนักวิจยั สามารถสร้างเครื่องมือและการติดตามในรูปแบบต่าง ๆ ได้ เช่น การทาบันทึกประจาวัน
การสะท้อนผลอย่างต่อเนื่องผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างต่อเนื่อง เป็ นต้น
3. จากการศึกษาครัง้ นีเ้ น้นที่กลุ่มนักศึกษานอกระบบ ครอบครัวก็มีความสาคัญต่อ
การส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ การทาวิจยั ครัง้ ต่อไปอาจพิจารณานาครอบครัวเข้ามา
เป็ นหนึ่งในผูเ้ ข้าร่วมในการทาวิจยั ด้วย เช่น ช่วงการได้รบั การสนับสนุนทางสังคมที่ทาให้ครอบครัว
และนักศึกษาได้มีกิจกรรมร่วมกันที่จะทาให้นักศึกษานอกระบบและครอบครัวได้มีส่วนสร้างการ
วิจยั อย่างยั่งยืนต่อไป
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ชื่อกิจกรรม: ทาไมถึงเป็ นไปได้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างสัมพันธภาพกับผูว้ ิจยั และกับผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมด้วยกันชีแ้ จงจุดมุ่งหมายของ
งานวิจยั
2. เพื่อให้ความรู เ้ กี่ยวกับประโยชน์ของเวลาว่างและการนาไปใช้ในการพัฒ นาตนเอง
และผูอ้ ่นื
3. เพื่อ ให้เกิดความเข้าใจการรับรู ค้ วามสามารถในตนเองด้านประสบการณ์ท่ีประสบ
ความสาเร็จและการใช้ตวั แบบที่สง่ ผลต่อการส่งเสริมพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
แนวความคิด
1. การใช้กิจกรรมกลุม่ ของเคิรท์ เลวิน (Kurt Lewin) เน้นสร้างความสัมพันธ์ของผูเ้ ข้าร่วม
กิ จ กรรมกล้า ที่ จ ะพู ด คุย เปิ ดเผยข้อ มูล ของตนเองตามความเป็ น จริง ได้ ทั้ง ในเรื่ อ งความคิ ด
ความรูส้ กึ
2. แนวคิดการรับรู ค้ วามสามารถของตนเองของ Bandura (1986) ในด้านประสบการณ์
ที่ประสบความสาเร็จ เพื่อสร้างพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
3. แนวคิดการใช้เวลาว่างของ Dattilo (2002, 2008) เพื่อสร้างพฤติกรรมการใช้เวลาว่าง
ให้เป็ นประโยชน์
ระยะเวลา
120 นาที
วิธีดาเนินงาน
ขั้นเริ่มต้น (50 นาที)
1. ผูว้ ิจัยทาการแนะนาตนเอง และกล่าวถึงจุดมุ่งหมายและความสาคัญในการทา
กิจกรรมร่วมกัน ต่อจากนัน้ ผูว้ ิจยั ได้ใช้การละลายพฤติกรรมด้วยกิจกรรมเข้าจังหวะ เช่น ปรบมือ 1
ครัง้ 2 ครัง้ 3 ครัง้ หลังจากนั้นให้หันไปจับคู่กับเพื่ อนคนใดก็ได้แล้วให้ผูเ้ ข้ารับการอบรมปรบมือ
เป็ นจังหวะตามคาพูด คือ มือเราให้ปรบมือตนเอง ตักเราให้นามือทัง้ สองข้างปรบที่ตกั ตนเอง แล้ว
กลับมาที่มือเราอีกครัง้ และจังหวะสุดท้ายคือมือเพื่อนให้ค่ขู องเราเอามือไปประกบกันกับเพื่อนตรง
ข้ามให้เหมือนการปรบแปะ จะได้จังหวะคือ มือเรา ตักเรา มือเรา มือเพื่อน เมื่อได้เป็ นจังหวะแล้ว
ผูว้ ิจัยจะร้องเพลงประกอบไปด้วยเพื่อให้เกิดความพร้อมเพียงกัน หลังจากนัน้ ก็ให้หยุดแล้วถาม
เพื่อนที่อยู่ตรงหน้าว่า ชื่อเล่นอะไร บ้านเกิดอยู่ไหน เป็ นลูกคนที่เท่าไหร่ จบการศึกษาที่ไหนมา มีพ่ี

176

269776977

SWU iThesis gs571120046 dissertation / recv: 15082563 14:21:56 / seq: 36

น้องกี่คน สิ่งที่ชอบ และสิ่งที่ไม่ชอบ เมื่อได้ขอ้ มูลจนพอประมาณก็ให้เปลี่ยนคู่โดยผูว้ ิจยั ให้จังหวะ
อีกครัง้ ว่ามือเรา ตักเรา มือ เรา มือเพื่อน แล้วพูดครับว่าเปลี่ยนคู่ ผูเ้ ข้ารับการอบรมก็จะต้องหาคู่
ใหม่ท่ีไม่ใช้คนเดิมพร้อมกับถามในหัวข้อที่กล่าวมาแล้วกับคนใหม่และทาอย่างนี ้ สลับไปสัก 5 คน
หลังจากนัน้ ก็ให้เป็ นเป็ นจับคู่ 3 คน พร้อมกับซักถามชื่อเล่น บ้านเกิด การศึกษา เมื่อได้ครบแล้วก็
ให้เพิ่มเป็ น 4 คน 5 คน 6 คนไปเรื่อย ๆ จนได้เวลาที่เหมาะสม ก็ทาการแบ่งกลุ่มเพื่อให้ทุกคนได้
เข้าไปตามกลุ่มตามที่ผวู้ ิจยั กาหนดไว้ เป็ น 2 กลุม่ ผูเ้ ข้ารับการอบรมก็จะถูกแบ่งไปตามกลุม่ ต่าง ๆ
ตามที่ ก าหนด จากนั้น เข้า สู่ก ระบวนการเรีย นรู เ้ กี่ ย วกับ เวลาว่า ง และการใช้เวลาว่ างให้เป็ น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคมของ
ขั้นดาเนินการ (40 นาที) ด้านประสบการณ์ท่ปี ระสบความสาเร็จ
1. ผูว้ ิจยั แจกอุปกรณ์ให้แต่ละกลุม่ ประกอบไปด้วย ตะปูขนาด 3.5 นิว้ จานวน 15 ตัว
และฐานที่เป็ นไม้พร้อมทัง้ ตอกตะปูขนาด 3.5 นิว้ ติดไว้กับฐานไม้ ให้ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมนาตะปูทงั้
15 ตัวที่ได้รบั ในแต่ละกลุม่ มาวางไว้บนหัวตะปูท่ตี อกไว้กบั ฐานไม้โดยตะปูทงั้ 15 ตัวต้องลอยไว้บน
หัวตะปูบ นฐานไม้ทั้งหมดโดยห้ามใช้มื อของทุกคนจับไว้แล้วไปวางและตะปูทั้ง 15 ตัวต้องไม่
สัมผัสกับฐานไม้ตอ้ งลอยอยู่เหนือพืน้ ทัง้ หมด เมื่ออธิบายเสร็จแล้วและไม่มีคาถามเพิ่มเติมผูว้ ิจั ยก็
ให้แต่ละกลุม่ เริ่มลงมือปฏิบตั ิ จากนัน้ เมื่อปฏิบตั ิไปได้สกั พักผูว้ ิจนั จะถามคาถามว่า “ท่านคิดว่ามัน
เป็ นไปได้ไหม” ให้สมาชิกของแต่ละกลุ่มตอบผูว้ ิจัย ส่วนใหญ่จะบอกว่า “เป็ นไปไม่ได้” ผูว้ ิจัยก็ให้
ลงมื อทาต่อไปแต่ให้พูดคุยกันมากขึน้ ถ้ามีคาใดที่เป็ นประโยชน์ผูว้ ิ จัยก็จะให้คาแนะนาเพิ่มจน
สมาชิกแต่ละกลุ่มเริ่มมีแนวทางและปฏิบัติจนประสบความสาเร็จได้ จากนั้นผูว้ ิจัยได้ให้สมาชิก
ร่วมกันระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมนี ้ จากนั้นผูว้ ิจัยก็สรุปถึงกิจกรรมนีใ้ นหลัก ทฤษฎีการ
รับรู ค้ วามสามารถในตนเองด้านประสบการณ์ท่ีสาเร็จส่งผลต่อการพัฒนาการรับรู ค้ วามสามารถ
ของตนเองได้อย่างไร
ขั้นสรุ ป (30 นาที)
1. ผูว้ ิจยั ได้ให้ผเู้ ข้ารับการอบรมได้แสดงความคิดเห็น ความรูส้ กึ ต่อกิจกรรม และสรุป
สิ่งที่ได้เรียนรู ้
สื่อและอุปกรณ์
1. ฟลิบชาร์ท, ปากกาเคมี, สมุดจดบันทึก
2. กระดาษ เอ4, ปากกา
3. ตะปูขนาด 3.5 นิว้ 15 ตัว พร้อมฐาน
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2. สังเกตจากปฏิกิรยิ าการมีสว่ นร่วมและการอภิปรายของผูเ้ ข้ารับการอบรม

269776977

SWU iThesis gs571120046 dissertation / recv: 15082563 14:21:56 / seq: 36

178
ครั้งที่ 2
การพัฒนาการรับรู้ความสามารถในตนเอง

269776977

SWU iThesis gs571120046 dissertation / recv: 15082563 14:21:56 / seq: 36

ชื่อกิจกรรม: ตัวแบบกับการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อทาให้เกิดความเข้าใจการรับรูค้ วามสามารถในตนเองด้านการใช้ตวั แบบที่สง่ ผลต่อ
การส่งเสริมพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
แนวความคิด
1. การใช้กิจกรรมกลุ่มของเคิรท์ เลวิน (Kurt Lewin) เน้นสร้างความสัมพันธ์ของผูเ้ ข้าร่วม
กิ จ กรรมกล้า ที่ จ ะพู ด คุย เปิ ดเผยข้อ มูล ของตนเองตามความเป็ น จริง ได้ ทั้ง ในเรื่ อ งความคิ ด
ความรูส้ กึ
2. การรับรู ค้ วามสามารถของตนเองของ Bandura (1986) ในด้านการใช้ตัวแบบ เพื่อ
สร้างพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
ระยะเวลา
120 นาที
วิธีดาเนินงาน
ขั้นเริ่มต้น (40 นาที)
1. ผูว้ ิจัยกล่าวทักทาย เพื่อเตรียมความพร้อมของผูเ้ ข้ารับการอบรมก่อนนาเข้าสู่ขั้น
ดาเนินการ
2. ผูว้ ิจยั ได้ทาการสอบถามเกี่ยวกับตัวแบบ ความหมาย และการนาไปใช้ประโยชน์
3. ทาความเข้าใจหลักการและวิธีการใช้ตวั แบบ
ขั้นดาเนินการ (40 นาที) ด้านการใช้ตวั แบบ
1. ผูว้ ิจัยได้เปิ ดวีดีทัศน์เรื่อง “เราทาได้ถ้ามุ่งมั่นในการกระทาของเนตรนภา แซ่หลี ”
หลังจากนัน้ ผูว้ ิจยั ได้สงั เกตปฏิกิริยาต่อสถานการณ์ต่าง ๆ พร้อมทัง้ สอบถามความรูส้ ึกที่ได้จากวีดี
ทัศน์ดงั กล่าว ให้สมาชิกแต่ละคนได้นาเสนอมุมมองของตนเองต่อวิดีทศั น์ดงั กล่าวและให้จดลงใน
สมุดบันทึกของตนเองที่ได้เรียนถึงความสามารถของตนเองหากมีความพยายาม
ขั้นสรุ ป (40 นาที)
1. ผู้วิ จัย ได้ส รุ ป สิ่ ง ที ได้เรีย นรู ว้ ิ ธี ก ารพัฒ นาการรับ รู ค้ วามสามารถในตนเอง ด้า น
ประสบการณ์ท่ีประสบความสาเร็จ กับการใช้ตัวแบบเพื่อสร้างพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ น
ประโยชน์
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สื่อและอุปกรณ์
1. ฟลิบชาร์ท, ปากกาเคมี
2. กระดาษ เอ4, ปากกา
3. วีดีทศั น์เรื่อง “เราทาได้ถา้ มุ่งมั่นในการกระทาของเนตรนภา แซ่หลี”
4. สมุดบันทึกที่สมาชิกได้รบั ไปแล้ว
5. คอมพิวเตอร์กระเป๋ าหิว้
การประเมินผล
1. สอบถามความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาการรับรูค้ วามสามารถในตนเองด้าน
การใช้ตวั แบบ
2. สังเกตจากปฏิกิรยิ าการมีสว่ นร่วมและการอภิปรายของผูเ้ ข้ารับการอบรม

180
ครั้งที่ 3
การพัฒนาการรับรู้ความสามารถในตนเอง

269776977

SWU iThesis gs571120046 dissertation / recv: 15082563 14:21:56 / seq: 36

ชื่อกิจกรรม: ข้าพเจ้าเป็ นใคร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจการรับรูค้ วามสามารถในตนเองด้านการใช้คาพูดชักจูงและการ
กระตุน้ ทางอารมณ์ท่สี ง่ ผลต่อการส่งเสริมพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
แนวความคิด
1. การใช้กิจกรรมกลุม่ ของเคิรท์ เลวิน (Kurt Lewin) เน้นสร้างความสัมพันธ์ของผูเ้ ข้าร่วม
กิ จ กรรมกล้า ที่ จ ะพู ด คุย เปิ ดเผยข้อ มูล ของตนเองตามความเป็ น จริง ได้ ทั้ง ในเรื่ อ งความคิ ด
ความรูส้ กึ
2. แนวคิดการรับรูค้ วามสามารถของตนเองของ Bandura (1986) ในด้านประสบการณ์
ที่ประสบความสาเร็จ เพื่อสร้างพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
ระยะเวลา
120 นาที
วิธีดาเนินงาน
ขั้นดาเนินการ (80 นาที) ด้านการใช้คาพูดชักจูง
1. ผู้วิจัยแบ่งกลุ่ม สมาชิกตามที่ได้แบ่งไว้ เป็ น 3 กลุ่ม เหมื อนเดิม แจกกระดาษที่มี
หัวข้อว่า “ข้าพเจ้าเป็ นใคร” ให้สมาชิกทุกคนละ 1 แผ่น แจกดินสอ หลังจากนัน้ ให้สมาชิกไปตอบ
คาถามตามที่ได้ระบุไว้ในกระดาษด้วยการตอบคาถามให้ครบทุกข้อ (ใช้เวลาไม่ เกิน 20 นาที)
หลังจากนัน้ ให้สมาชิกกับมารวมกันที่กลุ่มแล้วนั่งล้อมเป็ นวงกลมแล้วส่งกระดาษของตนเองไปทาง
ขวามือเพื่อให้สมาชิกคนอื่น ๆ ได้อ่านสิ่งที่เพื่อ นสมาชิกเขียนถึงตัวเค้าเองว่าเป็ นอย่างไรเห็นด้วย
หรื อ ไม่ หลั ง จากนั้ น ให้ เ ขี ย นหลั ง กระดาษของเพื่ อ นสมา ชิ ก หั ว ข้อ “ประกาศความดี แ ละ
ความสามารถ” ว่าความดีและความสามารถของเพื่อนสมาชิกที่ท่านเห็นมีอะไรบ้างเขียนใส่ลงไป
ในช่องที่กาหนดพร้อมทัง้ ลงชื่อตนเอง เมื่อสาเร็จแล้วก็ ส่งให้สมาชิกในกลุ่มคนทางขวามือต่อไปให้
ได้อ่านประวัติเพื่อนสมาชิกและเขียนประกาศความดีและความสามารถที่เราเห็นจนสาเร็จและส่ง
ต่อไปก็จะวนกลับไปหาเจ้าของบันทึกเองทุกคน หลังจากนัน้ ให้อ่านสิ่งที่เพื่อนได้เขียนถึงความเป็ น
ตัวตนของเราอย่างไรบ้างจนจบทุกข้อความ จากนั้น ให้สมาชิกแต่ละคนสรุ ปว่าเพื่อนได้เขียนถึง
ตนเองอย่างไรมี ความสามารถด้านไหนพร้อมนาเสนอให้เพื่อนได้รบั ฟั งทุกคน และผู้วิจัยได้ให้
สมาชิกในกลุ่มได้มีการสรุ ปมี การสรุ ปเนือ้ หา ให้ขอ้ คิดเห็น และการให้ขอ้ มูลย้อนกลับส่งผลต่อ
ตนเองด้านการใช้คาพูดจูงใจอย่างไร
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ขั้นสรุ ป (40 นาที)
1. ผูว้ ิจยั ได้สรุปสิ่งที่ได้เรียนรูว้ ิธีการพัฒนาการรับรูค้ วามสามารถในตนเอง ด้านการใช้
คาพูดชักจูงกับการกระตุน้ ทางอารมณ์ เพื่อสร้างพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
สื่อและอุปกรณ์
1. ใบงานข้าพเจ้าเป็ นใคร และใบงานประกาศความดี
2. ดินสอ
3. คอมพิวเตอร์กระเป๋ าหิว้
การประเมินผล
1.สอบถามความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการใช้คาพูดชักจูง
2.สังเกตจากปฏิกิรยิ าการมีสว่ นร่วมและการอภิปรายของผูเ้ ข้ารับการอบรม
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ชื่อ..............................................นามสกุล.......................................วันเกิด.............................
ชื่อเล่น......................................................ฉายาที่เพื่อนๆตัง้ ให้................................................
ลักษณะเด่นที่ใครเห็นแล้วต้องจาได้อย่างแม่นยาคือ..................................................................
การศึกษาระดับ.......................ศูนย์การเรียน...........................................................................
หน้าที่รบั ผิดชอบคือ................................................................................................................
ความสามารถพิเศษ.................................................................................................................
ถ้าขอพรได้หนึ่งครัง้ อยากขอให้................................................................................................
เหตุผล คือ.............................................................................................................................
จงบอกข้อดีของตนเองมา 5 ข้อ
จงบอกข้อเสียตนเองมา 5 ข้อ
1........................................................................ 1................................................................
2......................................................................... 2...............................................................
3...........................................................................3...............................................................
4...........................................................................4..............................................................
5............................................................................5.............................................................
สิ่งที่มีความสุขที่สดุ ในชีวิตคือ..................................................................................................
เหตุการณ์ท่ที าให้เสียใจที่สดุ ในชีวิตคือ......................................................................................
ถ้าพรุง่ นีต้ อ้ งตาย วันนีอ้ ยากทาอะไรมากที่สดุ ............................................................................
วาดชีวิตอีก 5 ปี ขา้ งหน้าตัวเราจะเป็ นอย่างไร............................................................................
จงบอกปัญหาในการเรียนของท่านที่พบในสถานที่แห่งนี ้
..............................................................................................................................................
ความรูส้ กึ ของท่านที่มีต่อเพื่อนในสถานที่แห่งนี.้ ........................................................................
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1. ชื่อ-นามสกุล......................................................................................................................
ความดีของเพื่อนคือ.................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2. ชื่อ-นามสกุล.......................................................................................................................
ความดีของเพื่อนคือ...............................................................................................................
..............................................................................................................................................
3. ชื่อ-นามสกุล.......................................................................................................................
ความดีของเพื่อนคือ..............................................................................................................
..............................................................................................................................................
4. ชื่อ-นามสกุล......................................................................................................................
ความดีของเพื่อนคือ.................................................................................................................
..............................................................................................................................................
5. ชื่อ-นามสกุล.......................................................................................................................
ความดีของเพื่อนคือ................................................................................................................
..............................................................................................................................................
6. ชื่อ-นามสกุล.......................................................................................................................
ความดีของเพื่อนคือ................................................................................................................
..............................................................................................................................................
7. ชื่อ-นามสกุล.......................................................................................................................
ความดีของเพื่อนคือ................................................................................................................
.............................................................................................................................................
8. ชื่อ-นามสกุล.......................................................................................................................
ความดีของเพื่อนคือ...............................................................................................................
..............................................................................................................................................
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ชื่อกิจกรรม: การกระตุน้ ทางอารมณ์กบั การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผเู้ ข้าร่วมโปรแกรม
1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจการรับรูค้ วามสามารถในตนเองด้านการกระตุน้ ทางอารมณ์ท่ี
ส่งผลต่อการส่งเสริมพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
แนวความคิด
1. การใช้กิจกรรมกลุม่ ของเคิรท์ เลวิน (Kurt Lewin) เน้นสร้างความสัมพันธ์ของผูเ้ ข้าร่วม
กิ จ กรรมกล้า ที่ จ ะพู ด คุย เปิ ดเผยข้อ มูล ของตนเองตามความเป็ น จริง ได้ ทั้ง ในเรื่ อ งความคิ ด
ความรูส้ กึ
2. แนวคิดการรับรูค้ วามสามารถของตนเองของ Bandura (1986) ในด้านประสบการณ์
ที่ประสบความสาเร็จ เพื่อสร้างพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
ระยะเวลา
120 นาที
วิธีดาเนินงาน
ขั้นดาเนินการ (80 นาที) ด้านการการกระตุน้ ทางอารมณ์กับการรับรูค้ วามสามารถของ
ตนเอง
1. ผูว้ ิจยั ได้เปิ ดวีดีทศั น์เรื่อง “มองต่างมุมที่หลายครัง้ ยังมองไม่เห็นเรื่องของชายพิการ”
หลังจากนัน้ ผูว้ ิจยั ได้สงั เกตปฏิกิริยาต่อสถานการณ์ต่าง ๆ พร้อมทัง้ สอบถามความรูส้ ึกที่ได้จากวีดี
ทัศน์ดงั กล่าว และให้สมาชิกได้รว่ มกันระดมความคิดเห็นต่อวีดีทศั น์
2. ผูว้ ิจยั ได้ให้ความรูเ้ กี่ยวกับการกระตุน้ ทางอารมณ์และการนาไปปรับใช้
ขั้นสรุ ป (40 นาที)
1.ผูว้ ิจัยได้สรุ ปสิ่ง ที่ได้เรียนรู ว้ ิธีการพัฒ นาการรับรู ค้ วามสามารถในตนเอง ด้านการ
กระตุน้ ทางอารมณ์เพื่อสร้างพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
สื่อและอุปกรณ์
1.กระดาษ
2. ดินสอ
3. วีดีทศั น์เรื่อง “มองต่างมุมที่หลายครัง้ ยังมองไม่เห็นเรื่องของชายพิการ”
4. คอมพิวเตอร์กระเป๋ าหิว้
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1. สอบถามความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการกระตุน้ ทางอารมณ์
2. สังเกตจากปฏิกิรยิ าการมีสว่ นร่วมและการอภิปรายของผูเ้ ข้ารับการอบรม
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ชื่อกิจกรรม: บทบาทสมมุติของการใช้แรงจูงใจภายในและภายนอกตนเอง
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ให้เกิ ด การสร้า งแรงจู ง ใจการใช้เวลาว่ า งให้เป็ น ประโยชน์จ ากภายในและ
ภายนอกตนเอง
แนวความคิด
การสร้างแรงจูงใจการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ของ Maslow (1968) เป็ นสิ่งที่กระตุน้
ให้นักศึกษาเลือกทาตามความต้องการของตนเองด้วยความมุ่งมั่นจากภายใน ที่ตั้งใจกระทาต่อ
กิจกรรมต่างของตนเองในการใช้เวลาว่าง และพบว่าแรงจูงใจจากภายนอกก็ส่งผลต่อพฤติกรรม
การใช้เวลาว่างทาให้เกิดประโยชน์ ด้วยการพัฒ นาความสามารถแรงจูงใจทั้ง 2 รู ปแบบนีท้ าให้
บรรลุเป้าหมายของการใช้เวลาว่า งให้เป็ นประโยชน์ตามที่ตนเองตั้งความหวังไว้ ทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้อม
ระยะเวลา
120 นาที
วิธีดาเนินงาน
ขั้นเริ่มต้น (20 นาที)
1. ผูว้ ิจัยกล่าวทักทาย เพื่อเตรียมความพร้อมของผูเ้ ข้ารับการอบรมก่อนนาเข้าสู่ขั้น
ดาเนินการ
2. ผูว้ ิจยั ได้นาเสนอด้วยวาจาเกี่ยวกับหัวข้อของกิจกรรมเมื่อปฏิบตั ิแล้วผูว้ ิจยั จะนาเข้า
สูแ่ รงจูงใจของการใช้เวลาว่างจะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง
3. ให้สมาชิกได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้ นหัวข้อดังกล่าวอย่างเต็มที่
ขั้นดาเนินการ (60 นาที)
1. ผู้วิจัยแบ่งกลุ่ม สมาชิกตามที่ได้แบ่งไว้ เป็ น 3 กลุ่ม เหมื อนเดิม แจกกระดาษที่มี
ข้อความเขียนไว้ให้สมาชิกในกลุ่มร่วมกันแสดงให้เป็ นไปตามหัวข้อที่กาหนด โดยกลุม่ ที่ 1 ได้หวั ข้อ
แรงจูงใจที่มาจากภายในตนเอง ด้วยการให้สมาชิกแสดงเป็ น มาลี ที่มีความตัง้ ใจจะอ่านหนังสือ
และทบทวนการเรียนเพื่อที่จะสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันที่ตนเองสนใจเพราะเหลือเวลาน้อยมาก
แล้วแต่ตอนเองคิดว่ายังเตรียมความพร้อมไม่ได้อย่างเต็มที่ตอนนี ้ และเพื่อน ๆ ก็ได้มาชวนออกไป
เที่ยวห้างสรรพสินค้าเพื่อเป็ นการผ่อนคลาย แต่มาลีก็ไม่อยากไปเพราะตนเองยังอยากอ่านหนังสือ
และลองทาข้อสอบที่ได้มาใหม่เพิ่มเติมอีก กลุ่มที่ 2 ได้หัวข้อแรงจูงใจที่มาจากภายนอก ด้วยการ

187

269776977

SWU iThesis gs571120046 dissertation / recv: 15082563 14:21:56 / seq: 36

ให้สมาชิก แสดงเป็ น มานะ มีความตั้งใจจะอ่านหนังสือและทบทวนการเรียนเพื่อที่จะสอบเข้า
ศึกษาต่อในสถาบันที่ตนเองสนใจ ต่อมาเพื่อนได้ชวนให้ไปดูโครงงานวิทยาศาสตร์ท่ีจัดแสดงในที่
แห่งหนึ่งที่ไม่ไกลจากบ้านตนเองมากนักประกอบกับมานะสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการทาง
วิทยาศาสตร์อยู่แล้วจึงตอบตกลงไปกับเพื่อนเพื่อศึกษาโครงการดังกล่าวเผื่อจะได้ต่อยอดความรู ้
ของตนเองได้ต่อไป และกลุ่มที่ 3 ได้หวั ข้อขาดแรงจูงใจทัง้ ภายในและภายนอก ด้วยการให้สมาชิก
แสดงเป็ น ปรีชา ตัง้ ใจจะทาการบ้านวิชาคณิตศาสตร์ ตัง้ แต่ตื่นขึน้ มาก็เบื่อ ๆ ไม่อยากจะทาอะไร
อยากนอนเล่นแก้เบื่อ ๆ ไปก่อน ต่อมาเพื่อน ๆ ได้ชวนออกไปเดินชมนิทรรศการเกี่ยวกับอาชีพเสริม
ที่ตนเองชอบ แต่ปรีชาก็คิดอยู่นานและสุดท้ายก็ตดั สินใจไม่ไปในที่สดุ
ขั้นแสวงหาความรู้และสรุ ป (40 นาที)
1. ให้นักศึกษาร่วมกันอภิปรายต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ที่กลุ่มเพื่อนได้แสดงออกมาว่ามี
สาเหตุมาจากสิ่งใดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการกระทาของตัวแสดงในแต่ละเรื่อง และผูว้ ิจัยได้
ทาการสอนหัวข้อแรงจูงใจต่อการพัฒนาการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์จนจบจากนัน้ เปิ ดโอกาส
ให้นกั ศึกษาได้สอบถามจนได้ขอ้ ยุติและสะท้อนกลับต่อพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
ของตนเองด้วยแรงจูงใจได้อย่างไร
สื่อและอุปกรณ์
1. ฟลิบชาร์ท,ปากกาเคมี
2. กระดาษ เอ4 ,ดินสอ,ปากกาเคมีและสีต่าง ๆ
3. คอมพิวเตอร์กระเป๋ าหิว้
4. แผ่นเนือ้ หาและข้อความในการแสดงบทบาทสมมุติ
การประเมินผล
1.การสังเกตการมีสว่ นร่วมของสมาชิก
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ชื่อกิจกรรม: วีดีทศั น์และใช้ตวั แบบเรื่องเกี่ยวกับการใช้แรงจูงใจภายในและภายนอกตนเอง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกิดการสร้างแรงจูงใจการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์จากภายในและภายนอก
ตนเอง
แนวความคิด
1. การสร้า งแรงจู ง ใจการใช้เวลาว่ า งให้เป็ น ประโยชน์ข อง Maslow (1968) เป็ น สิ่ ง ที่
กระตุ้น ให้นักศึกษาเลื อกทาตามความต้องการของตนเองด้วยความมุ่งมั่นจากภายใน ที่ตั้งใจ
กระทาต่อกิจกรรมต่างของตนเองในการใช้เวลาว่าง และพบว่าแรงจูงใจจากภายนอกก็ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการใช้เวลาว่างทาให้เกิดประโยชน์ ด้วยการพัฒนาความสามารถแรงจูงใจทัง้ 2 รูปแบบ
นีท้ าให้บรรลุเป้าหมายของการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ตามที่ตนเองตัง้ ความหวังไว้ ทัง้ ทางตรง
และทางอ้อม
ระยะเวลา
120 นาที
วิธีดาเนินงาน
ขั้นเริ่มต้น (20 นาที)
1. ผูว้ ิจัยกล่าวทักทาย เพื่อเตรียมความพร้อมของผูเ้ ข้ารับการอบรมก่อนนาเข้าสู่ขั้น
ดาเนินการ
2. ผูว้ ิจยั ได้นาเสนอด้วยวาจาเกี่ยวกับหัวข้อของกิจกรรมเมื่อปฏิบตั ิแล้วผูว้ ิจยั จะนาเข้า
สูแ่ รงจูงใจของการใช้เวลาว่างจะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง
3.ให้สมาชิกได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้ นหัวข้อดังกล่าวอย่างเต็มที่
ขั้นดาเนินการ (60 นาที)
1. ผูว้ ิจัยแบ่งกลุ่ม สมาชิกตามที่ได้แบ่งไว้ เป็ น 3 กลุ่มเหมือนเดิม ให้ทาการจดลงใน
สมุดไดอารี่ท่ีแจกสมาชิกในกลุ่มร่วมกันแสดงความเห็นกับสิ่งต่าง ๆ ที่ได้พบ เมื่อได้ชมวีดีทัศน์จน
จบผูว้ ิจยั ก็จะให้สมาชิกแต่ละกลุม่ ร่วมกันอธิบายว่าแต่ละคนได้เห็นมุมมองอะไรที่เป็ นประโยชน์ต่อ
กิจกรรมนีแ้ ละร่วมกันนาเสนอให้สมาชิกทัง้ หมดได้รบั ทราบพร้อมกัน ๆ จนครบทุกกลุม่ จนได้ขอ้ มูล
ครบถ้วน ผูว้ ิจัยได้เข้าสู่กิจกรรมต่อไปด้วยการเชิญนักศึกษา กศน. รุ่นพี่ท่ีมีความรู ค้ วามสามารถ
และประสบความสาเร็จในด้านการเรียนและการใช้ชีวิตประจาวันมาพูดคุยกับนักศึกษา
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ขั้นแสวงหาความรู้และสรุ ป (40 นาที)
1. ให้นกั ศึกษาร่วมกันอภิปรายต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ที่กลุ่มเพื่อนได้แสดงออกมาว่ามี
สาเหตุม าจากสิ่ ง ใดที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจในการกระท าของตัว แสดงในแต่ ล ะเรื่อ ง และให้
นักศึกษาตอบคาถามที่ผูว้ ิจยั ได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องแรงจูงใจ (ตามเอกสารแนบท้าย) แรงจูงใจ
คืออะไร
สื่อและอุปกรณ์
1. ฟลิบชาร์ท,ปากกาเคมี
2. กระดาษ เอ4, ดินสอ,ปากกาเคมีและสีต่าง ๆ
3. คอมพิวเตอร์กระเป๋ าหิว้
4. เอกสารแรงจูงใจคืออะไร
การประเมินผล
1. การสังเกตการมีสว่ นร่วมของสมาชิก

190
ครั้งที่ 7
การสนับสนุนทางสังคมด้านการสนับสนุนจากครอบครัวและชุมชน
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ชื่อกิจกรรม: การเรียนรูส้ กู่ ารปฏิบตั ิจริง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผเู้ ข้าร่วมโปรแกรม
1. เพื่ อให้ผู้ร่วมวิจัยมี ความรู เ้ กี่ ยวกับ การใช้เวลาว่างด้านการสนับ สนุนทางสัง คมจาก
ครอบครัว และชุมชน
2. เพื่อทาความเข้าใจหลักการเกี่ยวกับการเรียนรูส้ ่กู ารปฏิบตั ิจริงในการส่งเสริมพฤติกรรม
การใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ดว้ ยการสร้างรายได้เสริม
แนวความคิด
Pilisuk (1982, p. 20) กล่าวว่า แรงสนับสนุนทางสังคม หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่าง
คน ไม่เฉพาะแต่ความช่วยเหลือทางด้านวัตถุ ความมั่นคง ทางอารมณ์เท่านัน้ แต่ยงั รวมไปถึงการ
ที่บุคคลรู ส้ ึกว่าตนเองได้รบั การยอมรับเป็ นส่วนหนึ่งของผูอ้ ่ืนด้วย 2 แหล่งของแรงสนับสนุนทาง
สังคม โดยปกติกลุ่มสังคม จัดแบ่งออกเป็ นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 2 ประเภท คือ กลุ่มปฐมภูมิและ
กลุ่มทุติยภูมิ กลุ่มปฐมภูมิเป็ นกลุ่มที่มีความสนิทสนมและมีสมั พันธภาพระหว่างสมาชิกเป็ นการ
ส่วนตัวสูง กลุ่มนีไ้ ด้แก่ ครอบครัว ญาติพ่ีนอ้ งและเพื่อนบ้าน ส่วนกลุ่มทุติยภูมิ เป็ นกลุ่มสังคมที่มี
ความสัมพันธ์ตามแผนและกฎเกณฑ์ท่ีวางไว้ มีอิทธิพลเป็ นตัวกาหนดบรรทัดฐานของบุคคลใน
สังคมกลุ่มนี ้ ได้แก่ เพื่อนร่วมงาน กลุ่มวิชาชีพ และกลุ่มสังคมอื่นๆ ประเภทของแรงสนับสนุนทาง
สัง คมของเฮ้า ส์ (House) (Israel, 1985, p. 66) ได้แ บ่ ง ประเภทของพฤติ ก รรมในการให้ก าร
สนับสนุนทางสังคม เป็ น 4 ประเภท คือ 1) Emotional Support คือ การสนับสนุนทางอารมณ์ เช่น
การให้ความพอใจ การยอมรับนับถือ การแสดงถึงความห่วงใย 2) Appraisal Support คือ การ
สนับสนุนด้านการให้การประเมินผล เช่น การให้ขอ้ มูลป้อนกลับ (Feed Back) การเห็นพ้องหรือให้
รับรอง (Affirmation) ผลการปฏิบตั ิ หรือการบอกให้ทราบผลถึงผลดี ที่ผรู้ บั ได้ปฏิบตั ิพฤติกรรมนัน้
3) Information Support คือ การให้การสนับสนุนทางด้านข้อมูลข่าวสาร เช่น การให้คาแนะนา
(Suggestion) การตั ก เตื อ น การให้ ค าปรึ ก ษา(Advice) และการให้ ข่ า วสารรู ป แบบต่ า ง ๆ
4) Instrumental Support คือ การให้การสนับสนุนทางด้านเครื่องมือ เช่น แรงงาน เงิน เวลา
ระยะเวลา
120 นาที
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วิธีดาเนินงาน
ขั้นดาเนินการ (80 นาที)
1. ผูว้ ิจัยผูร้ ่วมวิจัยได้ร่วมกันเรียนรูส้ ่กู ารปฏิบัติจริงด้วยการหารายได้เสริม โดยผูว้ ิจัย
ได้ให้เงินทุนสนับสนุนต่อการปฏิบตั ิจริงของการหารายได้เสริม ให้นกั ศึกษานอกระบบแบ่งกลุ่มกัน
เป็ น 2 กลุ่ม เพื่อสร้างรายได้เสริม ด้วยการขายสินค้าที่เป็ นความต้องการของตลาดและวิธี การ
จาหน่าย จนได้ขอ้ สรุปออกมาว่า กลุ่มที่ 1 ขายเจลแอลกอฮอลล้างมือ กลุ่มที่ 2 ขายแก้วเยติ โดย
นาเสนอถึงวิธีการหาแหล่งผลิต ราคา คุณภาพ การจัดซือ้ ราคาจาหน่าย วิธีการจาหน่าย แล้วให้
แต่ละกลุม่ ได้นาเสนอเพื่อน ๆ ฟั งในกระบวนการดังกล่าวพร้อมให้เพื่อน ๆ ได้สอบถามและนาเสนอ
ประเด็นต่างๆได้มีการเรียนรูร้ ว่ มกัน
ขั้นแสวงหาความรู้ และสรุ ป (40 นาที)
1. ผูว้ ิจยั ครู และผูร้ ่วมวิจยั ได้ทาแผนการดาเนินการเรียนรูส้ ่กู ารปฏิบตั ิจริงด้วยการหา
รายได้เสริม และทาการจัดจาหน่ายภารในเวลา 8 วัน ตัง้ แต่วนั ที่ 8 -15 มีนาคม 2563
สื่อและอุปกรณ์
1. กระดาษ ปากกา
2. สมาร์ทโฟน ในการหาข้อมูล สินค้า
3. เงินทุนสนับสนุนกลุม่ ละ 4,000 บาท
การประเมินผล
1.การสังเกตการมีสว่ นร่วมของสมาชิก
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ครั้งที่ 8
การสนับสนุนทางสังคมด้านการสนับสนุนจากครอบครัวและชุมชน
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ชื่อกิจกรรม: วีดีทศั น์และใช้ตวั แบบเรื่องเกี่ยวกับการการสนับสนุนทางสังคมด้านครอบครัว และ
ชุมชน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผเู้ ข้าร่วมวิจยั ได้มีความรูด้ า้ นการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว และชุมชน
2. ทาความเข้าใจหลักการการได้รบั การสนับสนุนทางสังคมต่อการส่งเสริมพฤติกรรมการ
ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ของนักศึกษาและผูอ้ ่นื
แนวความคิด
Pilisuk (1982, p. 20) กล่าวว่า แรงสนับสนุนทางสังคม หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่าง
คน ไม่เฉพาะแต่ความช่วยเหลือทางด้านวัตถุ ความมั่นคง ทางอารมณ์เท่านัน้ แต่ยงั รวมไปถึงการ
ที่บุคคลรู ส้ ึกว่าตนเองได้รบั การยอมรับเป็ นส่วนหนึ่งของผูอ้ ่ืนด้วย 2 แหล่งของแรงสนับสนุนทาง
สังคม โดยปกติกลุ่มสังคม จัดแบ่งออกเป็ นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 2 ประเภท คือ กลุ่มปฐมภูมิและ
กลุ่มทุติยภูมิ กลุ่มปฐมภูมิเป็ นกลุ่มที่มีความสนิทสนมและมีสมั พันธภาพระหว่างสมาชิกเป็ นการ
ส่วนตัวสูง กลุ่มนีไ้ ด้แก่ ครอบครัว ญาติพ่ีนอ้ งและเพื่อนบ้าน ส่วนกลุ่มทุติยภูมิ เป็ นกลุ่มสังคมที่มี
ความสัมพันธ์ตามแผนและกฎเกณฑ์ท่ีวางไว้ มีอิทธิพลเป็ นตัวกาหนดบรรทัดฐานของบุคคลใน
สังคมกลุ่มนี ้ ได้แก่ เพื่อนร่วมงาน กลุ่มวิชาชีพ และกลุ่มสังคมอื่น ๆ ประเภทของแรงสนับสนุนทาง
สัง คมของเฮ้า ส์ (House) (Israel, 1985, p. 66) ได้แ บ่ ง ประเภทของพฤติ ก รรมในการให้ก าร
สนับสนุนทางสังคม เป็ น 4 ประเภท คือ 1) Emotional Support คือ การสนับสนุนทางอารมณ์ เช่น
การให้ความพอใจ การยอมรับนับถือ การแสดงถึงความห่วงใย 2) Appraisal Support คือ การ
สนับสนุนด้านการให้การประเมินผล เช่น การให้ขอ้ มูลป้อนกลับ (Feed Back) การเห็นพ้องหรือให้
รับรอง (Affirmation) ผลการปฏิบตั ิ หรือการบอกให้ทราบผลถึงผลดี ที่ผรู้ บั ได้ปฏิบตั ิพฤติกรรมนัน้
3) Information Support คือ การให้การสนับสนุนทางด้านข้อมูลข่าวสาร เช่น การให้คาแนะนา
(Suggestion) การตั ก เตื อ น การให้ ค าปรึ ก ษา(Advice) และการให้ ข่ า วสารรู ป แบบต่ า ง ๆ
4) Instrumental Support คือ การให้การสนับสนุนทางด้านเครื่องมือ เช่น แรงงาน เงิน เวลา
ระยะเวลา
80 นาที
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วิธีดาเนินงาน
1. ผูว้ ิจยั แบ่งกลุ่ม สมาชิกตามที่ได้แบ่งไว้ เป็ น 3 กลุ่มเหมือนเดิม ให้ทาการจดลงในสมุด
ไดอารี่ท่ีแจกสมาชิกในกลุ่มร่วมกันแสดงความเห็นกับสิ่งต่าง ๆ ที่ได้พบ เมื่อได้ชมวีดีทัศน์เรื่องคู่
แฝด A กับ B และน้องคิม จนจบผูว้ ิจัยก็จะให้สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันอธิบายว่าแต่ละคนได้เห็น
มุมมองอะไรที่เป็ นประโยชน์ต่อเกี่ยวกับ การสนับสนุนทางสังคมด้านครอบครัวจากกิจกรรมนีแ้ ละ
ร่วมกันนาเสนอให้สมาชิกทัง้ หมดได้รบั ทราบพร้อมกัน ๆ จนครบทุกกลุม่
2. ผูว้ ิจัยและผูช้ ่วยผูว้ ิจัยได้ทาการสอนในเรื่องของการสนับสนุนทางสังคมคืออะไรและ
ส่งผลต่อตัวนักศึกษาและผูอ้ ่ืนได้อย่างไร และสรุปการได้ไปเข้าร่วมกิ จกรรมการที่ทางผูบ้ ริหารและ
ครู ได้จักกระบวนการเรียนรู ร้ ่วมกันที่ศูนย์การเรียนรู ช้ ุมชนวัดสุวรรณ อาเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม
ขั้นสรุ ป (40 นาที)
1. ให้นกั ศึกษาร่วมกันสะท้อนต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่ได้เรียนและและนาไปปรับใช้ในการ
กระทาของตัวเองในแต่ละประเด็น และการนาไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อผูอ้ ่ืนและสังคมได้อย่างไร
ต่อไป
สื่อและอุปกรณ์
1. ฟลิบชาร์ท,ปากกาเคมี
2. กระดาษ เอ4 ,ดินสอ,ปากกาเคมีและสีต่าง ๆ
3. คอมพิวเตอร์กระเป๋ าหิว้
4. เอกสารการสนับสนุนทางสังคมด้านครอบครัว และสังคมส่งผลต่อความสาเร็จเราได้
อย่างไร
การประเมินผล
1. การสังเกตการมีสว่ นร่วมของสมาชิก
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ภาคผนวก ข
ภาพรวมของการดาเนินกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการใช้เวลาว่าง
ให้เป็ นประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบ

195
ระยะก่อน การวิจัยเชิงปฏิบัติการผสานวิธี
การสนทนากลุม่ ด้วยเทคนิค A-I-C 2 ครัง้ กับผูบ้ ริหารและครูเพื่อค้าหาสถานการณ์และสาเหตุ
การใช้เวลาว่าง ร่วมกับผูเ้ ชี่ยวชาญ ดร.ยงยุทธ แสนประสิทธิ สานักงาน กศน. พุทธมณฑล
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196
การสนทนากลุม่ ด้วยเทคนิค A-I-C 2 ครัง้ กับนักศึกษานอกระบบเพื่อค้าหาสถานการณ์
และสาเหตุการใช้เวลาว่าง และทาแบบวัดการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
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197
ระยะการวิจัยเชิงปฏิบัติการผสานวิธี
การทาแบบวัดการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ การรับรูค้ วามสามารถ แรงจูงใจ ให้ความรูเ้ รื่อง
การใช้เวลาว่าง เริ่มวงรอบที่ 1 กิจกรรมที่ ด้วยการสอนเกี่ยวกับประโยชน์ของการใช้เวลาว่าง
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198
กิจกรรที่ 2 การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง และกิจกรรมที่ 3 การสร้างแรงจูงใจ
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199
การสะท้อนผลทัง้ สองวงรอบกับผูบ้ ริหารและครู
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200
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมการเรียนรูส้ กู่ ารลงมือปฏิบตั ิ ด้วยการได้รบั การสนับสนุนทางสังคม
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201
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมการสร้างรายได้เสริมอย่างสร้างสรรค์ ขายของออนไลน์
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202
สมุดบันทึกการเปลี่ยนแปลงของผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั
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203
สมุดบันทึกการเปลี่ยนแปลงของผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั
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204
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205
แบบประเมินการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ของนักศึกษาที่ผบู้ ริหารและครูรว่ มประเมิน
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ประวัติผู้เ ขีย น

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานทีเ่ กิด
วุฒกิ ารศึกษา
269776977
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