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บทความนี้ มีเป้าหมายเพือ่ อธิบายถึง การศึกษาการใช้เวลาว่าง และแหล่งการเรียนรูใ้ นการใช้เวลาว่าง
ทีม่ บี ทบาทต่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ ทัง้ นี้ผู้เรียบเรียงได้เสนอเป็ น 4 องค์ประกอบของแหล่งเรียนรูใ้ นการใช้
เวลาว่างทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การส่งเสริมคุณภาพชีวติ ซึง่ ได้แก่ การเรียนรูข้ องแต่ละบุคคลในการใช้เวลาว่าง
สถาบันครอบครัวกับการศึกษาการใช้เวลาว่าง สถาบันการศึกษากับการศึกษาการใช้เวลาว่างและสถาบันสังคม
กับการศึกษาการใช้เวลาว่าง โดยทุกแหล่งองค์ประกอบในการใช้เวลาว่าง เป็ นกระบวนการเสริมสร้างความรู้ ทักษะ
รวมถึงมวลประสบการณ์ซงึ ่ สิง่ เหล่านี้สามารถนําไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวันและเสริมสร้างการมีคุณภาพชีวติ
ทีด่ ี อีกทัง้ ถ้าบุคคลใดตระหนักรูใ้ นการใช้เวลาว่างนับได้ว่าบุคคลผูน้ นั ้ มีเครือ่ งมือทีด่ ี ทีจ่ ะส่งเสริมการมีคุณภาพ
ชีวติ ทีด่ ี
คําสําคัญ: การศึกษาการใช้เวลาว่าง, คุณภาพชีวิต

บทนํา
มนุ ษย์ทุกคนมีเวลา 24 ชัวโมงเท่
่
ากัน ในแต่ละวันการใช้เวลาของคนมีความแตกต่างกัน บางคนมีการ
วางแผนเตรียมการเป็ นอย่างดี บางคนก็ใช้เวลาเพื่อให้ผ่านไปวันๆ และยิง่ ในปจั จุบนั การแข่งขันในด้านธุรกิจทวี
ความรุนแรง ต่างคนต่างมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ เงินตรา เพื่อความอยู่รอดและการมีชวี ติ ที่ดขี น้ึ ส่งผลถึงการมี
เวลาว่างทีล่ ดลง และบางคนยังขาดความรูแ้ ละทักษะในการใช้เวลาว่างทีม่ อี ยูน่ ้อยนัน้ อย่างชาญฉลาด เคราส์ (Kraus,
1971: 253) ได้ให้คําจํากัดความของเวลาว่าง (Leisure) คือ เวลาว่างจากกิจกรรมทีจ่ ําเป็ นอื่นๆ ว่างจากการ
ทํางานประจํา เวลานอน หรือเวลาทีป่ ระกอบกิจวัตรประจําวัน และทีป่ รึกษานิตยสาร Leisure Today ได้ให้คํา
จํากัดความของเวลาว่างว่า “เวลาว่างเป็ นช่วงเวลาทีน่ อกเหนือจากการทํางานเสร็จสิน้ แล้ว และเป็ นการช่วยเติม
เต็มชีวติ ของเขาให้สมบูรณ์” และยังให้อกี ความหมายว่า ชัวโมงของเวลาว่
่
างเป็ นช่วงเวลาทีอ่ สิ ระทีส่ ามารถเพิม่
คุณค่าของมนุ ษย์ และเป็ นผลิตผลของมวลสมาชิกในสังคม (Editorial Advisory Board, 1972: 15) การใช้เวลา
ว่างยังเป็ นแนวทางหนึ่งในการเสริมสร้างการมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี (Quality of Life) และการมีสขุ ภาพร่างกายที่
แข็งแรง วิสเบอร์ก (Wrisberg,1996: 393-394)

*
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มันดี้ (Mundy,1998) อธิบายว่า การศึกษาการใช้เวลาว่าง เป็ นกระบวนการพัฒนาความคิดและพัฒนา
ความเข้าใจในการใช้เวลาว่างของแต่ละบุคคลต่อตนเอง ในรูปแบบการดําเนินชีวติ และสังคมของตน และแดท
ติโล (Dattilo, 2002) กล่าวว่า การศึกษาการใช้เวลาว่างเป็ นการเปิ ดโอกาสแต่ละบุคคลเพื่อเพิม่ คุณภาพชีวติ ใน
การใช้เวลาว่าง สร้างความเข้าใจในศักยภาพ ความท้าทายในการใช้เวลาว่าง เข้าใจบทบาทของการใช้เวลาว่าง
ต่อคุณภาพชีวติ ซึง่ ได้รบั ความรู้ ทักษะ และเกิดความซาบซึง้ ในการใช้เวลาว่าง ดังนัน้ การศึกษาการใช้เวลาว่าง
คือ กระบวนการทีแ่ ต่ละบุคคลได้รบั ความพึงพอใจในการใช้เวลาว่าง และตระหนักถึงผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ
การเรียนรูท้ กั ษะทีเ่ กี่ยวข้องกับการใช้เวลาว่าง เช่น กิจกรรมนันทนาการ ทักษะการแก้ปญั หา และการตระหนัก
ในการเรียนรู้ และเข้าถึงการใช้เวลาว่าง ผูเ้ ข้าร่วมจะได้รบั สุขภาพทีด่ ี เกิดความพึงพอใจ และความสนุ กสนานใน
การเข้าร่วมกิจกรรมการใช้เวลาว่าง
สตัมโบและพีเตอร์สนั (Stumbo & Peterson,2004) ให้คาํ จํากัดความของการศึกษาการใช้เวลาว่างว่า
เป็ นองค์ประกอบทีค่ รอบคลุมการให้บริการการใช้เวลาว่าง โดยจะเน้นถึงทักษะ ทัศนคติและความรูข้ องการใช้
เวลาว่าง การสนับสนุ นและให้คําแนะนํ าทักษะกิจกรรม การจัดสิง่ อํานวยความสะดวก โดยมุ่งเน้นให้ผูเ้ ข้าร่วม
เกิดพัฒนาการดังนี้ การตระหนักรูก้ ารใช้เวลาว่าง ทักษะการมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคม แหล่งทรัพยากรของการใช้
เวลาว่าง ทักษะในกิจกรรมการใช้เวลาว่าง และ กิจกรรมการใช้เวลาว่าง ควรจัดสรรสิง่ แวดล้อมที่ปลอดภัย
ผูเ้ ข้าร่วมสามารถพัฒนาศักยภาพ พัฒนาทักษะทางสังคม และทักษะในการเป็ นผูน้ ํา โดยแหล่งเรียนรูใ้ นการใช้
เวลาว่างทีม่ บี ทบาทต่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ คือ ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน และสังคม จากแนวความคิดนี้ผู้
เรียบเรียงได้นําเสนอแหล่งการเรียนรูข้ องการศึกษาการใช้เวลาว่าง 4 แหล่งการเรียนรู้ ได้แก่ การเรียนรูข้ องแต่ละ
บุคคลในการใช้เวลาว่าง สถาบันครอบครัวกับการศึกษาการใช้เวลาว่าง สถาบันการศึกษากับการศึกษาการใช้เวลาว่าง
และสถาบันสังคมกับการศึกษาการใช้เวลาว่าง
ดังนัน้ สามารถสรุปการศึกษาการใช้เวลาว่าง คือ กระบวนการพัฒนาความคิด และเสริมสร้างประสบการณ์ใน
การใช้เวลาว่างเพือ่ ให้เกิดความสุข และความพึงพอใจของแต่ละบุคคล
1. การเรียนรู้ของแต่ละบุคคลในการใช้เวลาว่าง
มนุ ษย์ทุกคนมีการเรียนรูต้ งั ้ แต่เกิดจนกระทังเสี
่ ยชีวติ ในการเรียนรูม้ ที งั ้ ตัง้ ใจและไม่ตงั ้ ใจ ในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน บางคนเรียนรู้จากการอ่า น จากการจดจํา รวมถึงการเรียนรู้จากประสบการณ์ จากการ
ยกตัวอย่างวิธกี ารเรียนรูท้ ห่ี ลากหลายมนุษย์แต่ละคนจะมีความถนัดในการเรียนรูท้ แ่ี ตกต่างกัน ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั วิถี
ชีวติ การเป็ นอยู่
การศึกษาการใช้เวลาว่างเป็ นการเพิม่ ความอิสระรวมถึงประสบการณ์ในการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน คือ การ
เพิม่ ระดับคุณภาพชีวติ เน็กเล่ย์ (Negley, 2002) ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาผลประโยชน์ของการใช้เวลาว่างเป็ น
ตัวไกล่เกลีย่ ของผลกระทบจากแรงจูงใจการใช้เวลาว่างในการสร้างความพึงพอใจในชีวติ จากการศึกษาพบว่า
แรงจูงใจในการใช้เวลาว่างมีอิทธิพลสําคัญต่อประโยชน์ ในการใช้เวลาว่าง และแรงจูงใจในการใช้เวลาว่างมี
อิทธิพลโดยตรงต่อความพึงพอใจในชีวติ ผ่านทางผลรวมของแรงจูงใจในการใช้เวลาว่าง ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
ลีและลิน (Lee & Lin, 2009) ดังนัน้ ผูท้ ร่ี สู้ กึ มีความสุขและมีความพึงพอใจในชีวติ ก็จะส่งผลถึงการมีคุณภาพชีวติ
ทีด่ ี
มันดี้ (Mundy, 1998) ได้เสนอกระบวนการศึกษาการใช้เวลาว่าง โดยแบ่งเป็ น 5 ลําดับขัน้ ดังนี้
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1. การตระหนักรูก้ ารใช้เวลาว่าง
2. การตระหนักรูต้ นเอง
3. การตัดสินใจ
4. ทักษะการใช้เวลาว่าง
5. ปฏิสมั พันธ์ทางสังคม
ในองค์ประกอบจะมีความสัมพันธ์กนั โดยจะมุ่งเน้นไปที่ การตัดสินใจจะเป็ นตัวเชื่อมในทุกๆองค์ประกอบ และ
เมื่อบุคคลนัน้ มีความรู้ และประสบการณ์ จะสามารถพัฒนาและจัดการกับปญั หา ส่งผลให้ชวี ติ มีมาตรฐานดีขน้ึ
รวมถึงการมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ ดังสรุปในภาพที่ 1

4. ทักษะการใช้
เวลาว่าง

1. การตระหนักรู้
การใช้เวลาว่าง
3. การตัดสินใจ
2. การตระหนักรู้
ตนเอง

5. ปฏิสมั พันธ์ทาง
สังคม

ภาพประกอบ 1 กระบวนการของการศึกษาการใช้เวลาว่าง
ทีม่ า: Jean Mundy. (1998)
โดยการตัดสินใจด้วยตัวเองเป็ นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างอิสระ สิง่ แวดล้อมสามารถเป็ น
ตัวกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจด้วยตัวเอง แดทติโล (Dattilo, 2002) ดังนัน้ การเสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้
ของแต่ละบุคคล ควรจัดสรรประสบการณ์ท่มี คี วามหลากหลายเพื่อเพิม่ ทางเลือกให้กบั ตัวเอง อีกทัง้ ยังสามารถ
ตอบสนองความต้องการของแต่ละบุคคลได้อกี ด้วย
2. สถาบันครอบครัวกับการศึกษาการใช้เวลาว่าง
สถาบันครอบครัวเป็ นสถาบันแรกที่จะสามารถให้การอบรม สังสอน
่
เลี้ยงดู ให้ความรัก ความอบอุ่น
และปลูกฝงั จิตสํานึกทีด่ ใี ห้แก่เด็ก หากผูน้ ําครอบครัวมีความรู้ รวมถึงทัศนคติทด่ี ตี ่อการใช้เวลาว่าง และสามารถ
นําความรูใ้ นการใช้เวลาว่างทีเ่ หมาะสมนํ ามาปรับใช้กบั กิจกรรมต่างๆ ในครอบครัวเพื่อให้สมาชิกในครอบครัวมี
ปฏิสมั พันธ์ทด่ี ตี ่อกัน และสามารถใช้เวลาว่างต่างๆ ร่วมกันได้อย่างลงตัวโดยจะก่อให้เกิด ความรัก ความเข้าใจ
กันมากขึน้ และกระบวนการในการเรีย นรู้ก ารใช้เ วลาว่ า งของบุ ค คลในครอบครัว จะแปรเปลี่ย นไปตาม
ช่ ว งวัย สภาพร่ า งกาย สภาพสัง คมสิ่ง แวดล้อ ม การศึก ษาและระดับ ฐานะทางการเงิน
กระบวนการการศึกษาการใช้เวลาว่างควรมีการสอดแทรกเข้าไปในทุกๆ ช่วงวัยและวัยทีค่ วรสอดแทรก
เข้าไปมากทีส่ ุดคือ ช่วงวัยเด็ก เนื่องจากช่วงวัยนี้เปรียบเสมือนผ้าขาวทีพ่ ร้อมจะเรียนรูแ้ ละจดจํา โดยสอดคล้อง
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กับ วิลเลีย่ ม (Williams, 1969: 143) ได้เสนอทฤษฎีทเ่ี รียกว่า “The Familiarity Theory” เป็ นทฤษฎีเกีย่ วกับ
ความคุน้ เคย จากคํากล่าวทีว่ ่า ประสบการณ์ในวัยเด็กจะส่งผลถึงการเข้าร่วมการใช้เวลาว่างในปจั จุบนั ทฤษฎี
ความคุน้ เคยนี้จะช่วยค้นหารูปแบบการเข้าร่วมการใช้เวลาว่างและเป็ นเครื่องมือที่ดที ่จี ะช่วยทํานายพฤติกรรม
มนุ ษย์ จากทฤษฏีดงั กล่าว การใช้เวลาว่างของเด็ก ผูท้ ่เี ป็ นผูป้ กครองควรมีการคัดกรอง และเลือกใช้กจิ กรรม
การใช้เวลาว่างทีเ่ หมาะสมกับพัฒนาการในแต่ละช่วงวัย
นีส (Nese, 2009: 157-176) ได้ทาํ การศึกษาวิจยั ทดสอบการใช้เวลาว่างในครอบครัว และความพึง
พอใจในครอบครัวชาวตุรกี ผลการศึกษาพบว่า การใช้เวลาว่างในครอบครัวมีความสอดคล้องกับความพึงพอใจ
ของครอบครัว อย่า งเห็น ได้ช ดั ยิ่ง ไปกว่า นัน้ การใช้เ วลาว่า งในครอบครัว จะรวมไปถึง การเห็น คุ ณ ค่ า ของ
ครอบครัว และส่งผลไปถึงความพึงพอใจกับชีวติ ครอบครัว รูปแบบทางสังคมในการพึ่งพาอาศัยกันภายใน
ครอบครัวจะเป็ นการสนับสนุ นความสามัคคีในครอบครัว และความพึงพอใจ ดังทีก่ ล่าวไว้ ถึงความรูส้ กึ ความ
สนิทสนม ซึง่ เป็ นรากฐานทีส่ าํ คัญสําหรับระบบครอบครัวทีจ่ ะปรับเปลีย่ นไปตามการเปลีย่ นแปลงของวัฒนธรรม
สิง่ ทีพ่ บในการศึกษาครัง้ นี้ คือ ครอบครัวในสังคมเมืองของชาวตุรกีจะมีสว่ นร่วมกิจกรรมภายในครอบครัวน้อย
ผลการศึกษายังพบอีกว่า การใช้เวลาว่างของครอบครัวจะมีความสัมพันธ์อย่างสูงกับความพึงพอใจในครอบครัว
การใช้เวลาว่างในครอบครัวจะมีบทบาทสําคัญกับความพึงพอใจในครอบครัวชาวตุรกี ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
โจล ลามอน ซาราส และ เรย์-มอนด์ (Joel, Ramon, Sarah & Raymond, 2009: 205-223) ได้ทาํ การศึกษา
ความพึง พอใจการใช้เ วลาว่า งในครอบครัว และความพึง พอใจกับ ชีว ติ ครอบครัว ผลการศึก ษาพบว่า
ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งความพึง พอใจในการใช้เ วลาว่า งทัง้ หมด แปรผัน ตรงกับ ความพึง พอใจในชีว ติ
ครอบครัว
ศักดิภทั ร์ เฉลิมพุฒพิ งศ์ (2549) ได้ทาํ การศึกษาผลของการเข้าร่วมการใช้เวลาว่างทีม่ ตี ่อคุณภาพชีวติ
ของผูป้ กครองเด็กออทิสติก ผลการวิจยั พบว่าความสัมพันธ์ระหว่าง สถานภาพทางเศรษฐสังคมกับคุณภาพชีวติ
ของผูป้ กครองเด็กออทิสติก ความเกีย่ วข้องกับเด็กออทิสติกมีผลกับระดับคุณภาพชีวติ ของผูป้ กครองเด็กออ
ทิสติก ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมภายในบ้านกับคุณภาพชีวติ ของผู้ปกครองเด็กออทิสติก ความสัมพันธ์
ระหว่า งกิจ กรรมภายในบ้า นกับคุ ณ ภาพชีวิต ของผู้ป กครองเด็ก ออทิสติก ความถี่ใ นการฟงั เพลง การอ่า น
หนังสือพิมพ์/นิตยสาร และรูปแบบของกิจกรรมโดยรวมมีผลต่อระดับคุณภาพชีวติ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ่ี
.05 ดังนัน้ การศึกษาการใช้เวลาว่างที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ในครอบครัว มีส่วนในการสนับสนุ นคุณภาพ
ชีวติ ส่งผลให้ผมู้ สี ว่ นเกีย่ วข้องควรให้การสนับสนุ นและให้ความสําคัญกับการใช้เวลาว่างกับสถาบันทางครอบครัว
ซึง่ เป็ นกลุ่มความสัมพันธ์ทม่ี คี วามใกล้ชดิ ผูกพัน ทีส่ าํ คัญมีความเกี่ยวข้องกับความรูส้ กึ และคุณภาพชีวติ ของทุก
คนในครอบครัว
จากงานวิจยั ที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น ปจั จุบนั ลักษณะของครอบครัวได้มกี ารเปลี่ยนแปลงจากครอบครัว
ขยาย เปลีย่ นแปลงเป็ นครอบครัวเดีย่ วมากยิง่ ขึน้ และจากสภาพสังคมสิง่ แวดล้อมทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงส่งผลให้ม ี
การแข่งขันในด้านธุรกิจเป็ นอย่างมากซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้เวลาว่างร่วมกันในครอบครัว ทําให้ความรูส้ กึ
ผูกพันกันน้อยลง ดังนัน้ พ่อแม่ ผูป้ กครอง รวมถึงบุตรหลานควรตระหนักถึงความสําคัญของการใช้เวลาว่างร่วมกัน
ควรจัดสรรเวลาประกอบกิจกรรมการใช้เวลาว่างร่วมกัน เพื่อสร้างความรัก ความเข้าใจ และความสามัคคีภายใน
ครอบครัว จากการทีส่ ถาบันครอบครัวเป็ นสถาบันขนาดเล็ก และสมาชิกในครอบครัวมีความใกล้ชดิ สนิทสนมกัน
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สมาชิกทุกคนล้วนมีความอิสระในด้านของความคิด แต่สมาชิกควรมีการรับฟงั ความคิดเห็นของกันและกัน ที่
สําคัญควรมีการสนับสนุ นการใช้เวลาว่างที่เป็ นประโยชน์ เพื่อพัฒนาตนเอง และเปิ ดโอกาสให้สมาชิกภายใน
ครอบครัว ได้ม ีส่ว นร่ว มกับ กิจ กรรมของทางโรงเรีย น ชุ ม ชน และสัง คม เพื่อ เกิด การเรีย นรู้แ ละสร้า งเสริม
ประสบการณ์ทห่ี ลากหลาย
3. สถานศึกษากับการศึกษาการใช้เวลาว่าง
“การจัดสรรการใช้เวลาว่างเป็ นสิง่ ทีท่ า้ ทายของสถานศึกษา” จากคํากล่าวนี้สามารถอธิบายความสําคัญ
ของสถานศึกษา คือ เครื่องมือทีจ่ ะเปลีย่ นการใช้เวลาว่างให้เป็ นทุน ทุนทีว่ ่าคือ ความรู้ ประสบการณ์ตามความ
สนใจ เวลาว่างต้องตัดสินใจในการเลือก ซึ่งอิงจาก ค่านิยม ความพึงพอใจ ความสนใจ และทักษะ ถ้ามีเวลาว่าง
เกิดขึน้ ทุกคนล้วนต้องการทีจ่ ะมีความสุข ความสนุกสนานเพลิดเพลิน บทบาทของสถานศึกษาต้องการให้ผเู้ รียน
ได้คุน้ เคยกับความสนใจในตลอดชีวติ มีความสนใจในศิลปะ ดนตรี ละคร การศึกษานอกสถานที่ งานหัตถกรรม
เต้นรํา กีฬา และเกม นอกจากนี้ยงั มีงานอดิเรกซึง่ ทุกสิง่ ทีก่ ล่าวมาล้วนสนับสนุ นให้ผเู้ รียนมีชวี ติ ทีด่ ี (Good Life)
ดังนัน้ กิจกรรมที่ทางสถานศึกษาจัดขึน้ ต้องสอดคล้องกับความสนใจของผูเ้ รียน กระตุ้นพัฒนาการ เสริมสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์ท่สี าํ คัญมีการจัดสรรและสรรสร้างโอกาสให้กบั ผูเ้ รียน ตัวอย่างเช่นการผสมผสานกิจกรรม
นันทนาการในรายวิชาสอนเพื่อความสุขในการเรียนซึ่งส่งผลถึงนันทนาการตลอดชีพ (Lifelong Recreation)
และ สตีเวน ทูลสิ ซานเชต และกอนซาเลส (Stevens, et/al 2002) เสนอว่า โปรแกรมทีท่ างโรงเรียนควรจัดเพื่อ
สนับสนุ นให้ผเู้ รียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ และควรมีสถานทีท่ ป่ี ลอดภัยและเหมาะสมหลังชัวโมงเรี
่
ยน เพื่อเป็ น
สถานทีส่ าํ หรับทําการบ้าน รวมทัง้ ผูเ้ รียนสามารถเข้าถึงกิจกรรม และมีสว่ นร่วมกับกลุ่ม รวมถึงเพิม่ ทักษะในการ
ติดต่อสือ่ สารและการจัดการ การศึกษาการใช้เวลาว่างในโรงเรียนยังเน้นไปทีก่ ารส่งเสริมวิถชี วี ติ เชิงสุขภาพ การ
พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และชุมชนเมือง โดยกิจกรรมทางกายส่งเสริมให้เพิม่ สุขภาพที่ดขี องเด็กเล็ก วัยรุ่น ใน
ชุมชน การศึกษาศาสตร์ของการใช้เวลาว่าง เช่น ศิลปะ วัฒนธรรม พลศึกษา นันทนาการ และกีฬา เพื่อทําให้
เกิดประโยชน์สงู สุด เกิดความสนุ กสนาน ค่อนข้างประสบความสําเร็จตลอดปี โปรแกรมการศึกษาการใช้เวลา
ว่างควรได้ร บั การสนับสนุ นทางด้านนโยบาย ด้านการเงิน เพื่อ ให้เด็กเกิดศักยภาพ พีซาเวนโต และบุช เช่
(Pesavento & Bushey, 2008)
ในด้านของการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร มีความสําคัญเป็ นอย่างยิง่ กับการจัดการเรียนการสอน
โดย รัสกิน และซิวาน (Ruskin & sivan,1995) ได้เสนอเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และยุทธวิธที เ่ี ฉพาะในหลักสูตร
การศึกษาการใช้เวลาว่างของโรงเรียน โดยมุง่ เน้นทีก่ จิ กรรมการเรียนรู้ ทีใ่ ช้วตั ถุประสงค์ กิจกรรมการเรียนรู้ ผล
การเรียนรูค้ าดหวัง โดยวัตถุประสงค์ของโมเดลสรุปได้ดงั นี้ ทักษะการเรียนรูแ้ ละพัฒนาการ ความรูข้ องแนวคิด
รวบยอด การพัฒนาความอยากรูส้ งิ่ แปลกใหม่ การใช้ขอ้ มูลข่าวสารของแหล่งทรัพยากร การพัฒนาความคิด
รวมถึงความภาคภูมใิ จ การแสดงออกทางอารมณ์ การพัฒนาความสามารถในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
จากวัตถุประสงค์ของการศึกษาการใช้เวลาว่างนี้ มีส่วนเกี่ยวข้องและสนับสนุ นองค์ประกอบของคุณภาพชีวติ
โดยมีความสอดคล้องกับ “เป้าหมายของการศึกษาการใช้เวลาว่าง คือ ความสามารถของแต่ละบุคคลทีจ่ ะทําให้
คุณภาพการดํารงชีวติ ของพวกเขาสูงขึน้ โดยผ่านการใช้เวลาว่าง”
มันดี่ (Mundy, 1998) เสนอแนวคิดทีว่ า่ การศึกษาการใช้เวลาว่างเป็ นการเข้าถึงศูนย์กลางของเด็ก คือ
กระบวนการที่พฒ
ั นาคุ ณภาพชีวิตอย่า งยังยื
่ น ความหมายของหลัก สูต รการใช้เ วลาว่า งประกอบด้วย การ
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ั ญา การศึก ษาสิทธิแ ละหน้ า ที่ข องประชากร
ท่อ งเที่ย ว กีฬ า กิจ กรรมเชิงวัฒ นธรรม การพัฒ นาทางสติป ญ
การศึกษาสุขภาพและสิง่ แวดล้อม มี 3 สิง่ ทีเ่ ข้าถึงการศึกษาและการเรียนการสอน: จิตวิทยาคือศูนย์กลางของ
เด็ก ทางสังคมวิทยาคือศูนย์กลางของชุมชน หลักปรัชญา คือศูนย์กลางทางความรู้
ซิวาน (Sivan,1995) ได้ทําการศึกษาการใช้เวลาว่างกับการเรียนรู้ และการศึกษารูปแบบการใช้ชวี ติ
ของเยาวชนในประเทศฮ่องกง ผลการศึกษาพบว่า การเรียนในชัน้ เรียนผู้เรียนจะมีสมั พันธภาพที่ดีข้นึ และ
กระบวนการกลุ่มที่ดขี น้ึ เนื่องจากการใช้เวลาว่างและกิจกรรมกลุ่มต่างๆ ส่งผลถึงการได้เรียนรู้ การปรับตัวใน
สังคมที่ดกี บั กลุ่มเพื่อน ดังนัน้ การจัดการเรียนการสอน ผู้สอนควรใช้กระบวนการกลุ่มเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อ
พัฒนาการทางสังคมทีด่ ขี น้ึ ซึ่งส่งเสริมองค์ประกอบของคุณภาพชีวติ และในองค์ประกอบด้านร่างกาย โชว
โนวและโจน (Cho, Know, & Jeon, 2010) ได้ทาํ การศึกษาเด็กหญิงในระดับมัธยมศึกษาในประเทศเกาหลีใน
การใช้เวลาว่างกับกิจกรรมพลศึกษา ผลการศึกษาพบว่าร้อยละ 75 ใช้เวลาว่างไปกับกิจกรรมส่วนตัว โดยเป็ น
กิจกรรมทีไ่ ม่มกี ารแข่งขัน และร้อยละ 88.3 อยู่ในกลุ่มทีไ่ ม่กระตือรือร้นและตํ่ากว่าระดับทีจ่ ะได้รบั ประโยชน์ใน
การเกณฑ์สุขภาพ และไม่มคี วามแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญในด้านกิจกรรมทางกายระหว่างเด็กมัธยมศึกษา
ตอนต้น และตอนปลาย และผลการศึก ษายังพบอีก ว่า นัก เรีย นในระดับมัธ ยมศึก ษาไม่ไ ด้ร บั การดูแ ลอย่า ง
เพียงพอและเหมาะสม และการใช้เวลาว่างยังมีลกั ษณะแบบเดิมๆ ไม่มคี วามแปลกใหม่และท้าทาย ส่งผลถึงการ
เข้าร่วมจากงานวิจยั ดังกล่าว พบได้วา่ สถานศึกษายังไม่ให้ความสําคัญกับการประกอบกิจกรรมในช่วงเวลาว่าง
ศักดิภทั ร์ เฉลิมพุฒพิ งศ์ และภุชงค์ รุ่งอินทร์ (2550) ได้ทําการศึกษาการใช้เวลาว่างและปจั จัยทีส่ ง่ ผล
ให้เกิดความสุขของนิสติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ทัง้ นี้วธิ กี ารวิจยั
ได้ทาํ การเผยแพร่ความรูใ้ นด้านการใช้เวลาว่างและอธิบายเครื่องมือทีใ่ ช้อย่างชัดเจนและผลการศึกษาพบว่าการ
ใช้เวลาว่างที่ก่อให้เกิดความสุขมากที่สุด คือ การดูโทรทัศน์ เล่นคอมพิวเตอร์ และการอ่านหนังสือ นิสติ ส่วน
ใหญ่มคี วามสุขอยูใ่ นระดับปานกลาง น้อย และมากตามลําดับ และปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อความสุขของนิสติ คือ ปจั จัย
ทางด้านครอบครัว ปจั จัยด้านเพื่อน และปจั จัยทางด้านการเรียน มากน้อยตามลําดับ และนิสติ ได้เสนอความคิด
ในด้านของการบริหารจัดการโดยสถานศึกษาควรมีการจัดสรรสิง่ อํานวยความสะดวกเพื่อเอือ้ ต่อการใช้เวลาว่าง
รวมถึงการซ่อมบํารุงสิง่ อํานวยความสะดวกทีม่ อี ยูใ่ ห้อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน
ดังนัน้ ผูม้ สี ว่ นเกี่ยวข้อง ผูบ้ ริหารสถานศึกษา คณาจารย์ ควรเห็นความสําคัญต่อการจัดการศึกษาการ
ใช้เวลาว่างในสถานศึกษา ให้เป็ นแหล่งเรียนรูท้ งั ้ ในและนอกห้องเรียน หลักสูตรควรเสริมแทรกด้วยการศึกษา
การใช้เวลาว่าง กิจกรรมอิสระ การจัดสรรสิง่ อํานวยความสะดวกในการใช้เวลาว่าง ครูผสู้ อนควรมีความรูท้ ศั นคติ
ทีด่ แี ละให้ความสําคัญต่อการใช้เวลาว่างโดยตระหนักถึงการใช้เวลาว่างเป็ นสิง่ ที่มปี ระโยชน์ มีคุณค่า และเป็ น
มวลประสบการณ์ ท่ีอาจติดตัวไปตลอดชีวิต
ที่สํา คัญสถานศึกษาควรเป็ น ตัวเชื่อมและสร้างเครือข่า ย
ระหว่างสถาบันครอบครัวและสังคมให้เกิดการมีสว่ นร่วมซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ซิวาน (Sivan, 1991) ทีไ่ ด้
ทําการศึกษาทัศนคติของครูและนักเรียนไปยังการศึกษาการใช้เวลาว่าง และบทบาทของโรงเรียนทีด่ าํ เนินอยูใ่ น
ประเทศฮ่องกง ผลการศึกษาพบว่า โรงเรียนเป็ นตัวแทนของสังคมควรมีการสร้างเครื่อข่ายที่ดกี บั ในชุมชน มี
แผนการดําเนินการ รวมถึงกิจกรรมทีร่ ่วมกับชุมชนอย่างชัดเจน จากการจัดสรรวางแผนอย่างดีประสบการณ์
เหล่านี้จะเป็ นช่องทางสนับสนุ นให้ผูเ้ รียนประสบความสําเร็จโดยการประยุกต์ใช้การศึกษาการใช้เวลาว่าง โดย
หลักทีส่ าํ คัญ คือ ทัง้ ครูและนักเรียนควรตระหนักรูถ้ งึ ความสําคัญของการเข้าร่วมกิจกรรมการใช้เวลาว่าง
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4. สถาบันสังคมกับการศึกษาการใช้เวลาว่าง
สถาบันทางสังคม (Social Institution) หมายถึง องค์กรหรือกฎเกณฑ์ และระเบียบแบบแผนของสังคม
ทีใ่ ช้เป็ นแนวทางในการจัดระเบียบความประพฤติหรือติดต่อระหว่างกันของสมาชิกในสังคม ซึง่ บุคคลในสังคม
จัดตัง้ ให้มขี น้ึ เพราะเห็นประโยชน์ว่าเป็ นการตอบสนองความจําเป็ นในด้านต่าง ๆ ของสังคมและวิถชี วี ติ ของ
สมาชิกใน สถาบันทางสังคมและกลุ่มทางสังคม มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม ความคิด และค่านิยมของบุคคลและ
สังคม โดยกลุ่มทีส่ าํ คัญ ได้แก่ กลุ่มครอบครัว กลุ่มสมาคม กลุ่มทางสังคมขนาดเล็ก และกลุ่มชุมชน ซึ่งกลุ่ม
ต่างๆ เหล่านี้จะมีการติดต่อสัมพันธ์กนั ระหว่างบุคคลและกลุ่มในสังคม (โครงสร้างและสถาบันสังคม, ม.ป.ป.,
ออนไลน์)
สถาบันสังคม และ สิง่ แวดล้อมสามารถเป็ นตัวกระตุน้ ให้เกิดการตัดสินใจในการเลือกใช้เวลาว่าง และ
สนับสนุนให้เกิดแรงจูงใจภายใน ในสิง่ แวดล้อมทีแ่ ตกต่างกันจะส่งผลถึงผลของการตัดสินใจทีแ่ ตกต่างกัน และได้
ให้ความสําคัญของกระบวนการการศึกษาการใช้เวลาว่าง และการพัฒนาชุมชน กระบวนการทัง้ สอง ซึ่งมีความ
เหมือนกัน บริบทของคุณลักษณะและองค์ประกอบพืน้ ฐาน และกลยุทธ์ ซึง่ มีความสําคัญสําหรับการพัฒนาของ
แต่ละบุคคล และสังคม การศึกษาการใช้เวลาว่างมีสว่ นช่วยในการพัฒนาชุมชน และประเทศทีม่ คี วามแตกต่าง
กัน โปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างควรทีจ่ ะมีการพัฒนาและอํานวยความสะดวกในประเทศทีม่ คี วามแตกต่าง
กันมากขึน้ เพือ่ ทีจ่ ะพัฒนาคุณภาพชีวติ ของคนให้สงู ขึน้ ซิวาน และรัสกิน (Sivan & Ruskin, 2000)
เพดลาร์ (Pedlar, 1996) เสนอแนวคิดในการพัฒนาชุมชน และการร่วมกันคิดเกีย่ วกับการใช้เวลาว่าง
และนันทนาการให้เป็ นศูนย์รวมชุมชนที่ดี โดยจะมุ่งเน้นไปที่ผูป้ ฏิบตั งิ านซึ่งมีความสําคัญกับชุมชน ชุมชนที่ดี
ประชาชนควรมีสขุ ภาวะทีด่ ี รวมถึงการมีสวัสดิการของสมาชิกในสังคมนัน้ ๆ
นโยบายขององค์กรทางนันทนาการและสวนสาธารณะในแคนาดาปี 1990 กล่าวถึง การศึกษาการใช้
เวลาว่างเป็ นกระบวนการทีด่ ําเนินการโดยการรวมซึง่ ประสบการณ์ต่างๆ รวมไปถึงวิธกี ารดําเนินชีวติ ซึง่ ควรมี
การวางแผนโปรแกรมกิจ กรรมการเรีย นรู้ โดยจะช่ว ยให้บุ ค คลได้ม าซึ่ง ความพึง พอใจในการใช้เ วลาว่า ง
กระบวนการต้องประกอบด้วย เช่น
- การค้นพบการตระหนักรูข้ องแนวคิดการใช้เวลาว่างและกิจกรรมนันทนาการ
- การพัฒนาความเข้าใจในการเห็นคุณค่าและทัศนคติไปยังการใช้เวลาว่างและอุปสรรคซึ่งอาจจะ
ขัดขวางความพึงพอใจและการทําให้บรรลุผลในช่วงการใช้เวลาว่าง
- เรียนรูใ้ นการเลือกกิจกรรมนันทนาการให้เหมาะสมของแต่ละบุคคล
- การตระหนักรูถ้ งึ รูปแบบปฏิสมั พันธ์ทางสังคมและทราบถึงประโยชน์ของการมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคม
ระหว่างการใช้เวลาว่าง (Education for Leisure, 1990., ออนไลน์)
ดังนัน้ สถาบันสังคมกับการศึกษาการใช้เวลาว่าง เป็ นแหล่งการเรียนรูเ้ วลาว่างขนาดใหญ่ ซึง่ ผูม้ อี ํานาจ
ในการบริห ารสัง คมรวมถึงชุม ชนนัน้ ควรตระหนัก ถึง ความสํา คัญ ในการใช้เ วลาว่า ง ควรวางนโยบายเพื่อ
ความสุขของประชาชน จัดสรรสิง่ อํานวยความสะดวกเพื่อการมีสุขภาวะที่ดี ประสานงานกับทางสถานศึกษา
ชุมชน รวมถึงการส่งเสริมคุณภาพชีวติ ของประชาชน ทีส่ าํ คัญควรสนับสนุ นวัฒนธรรมประเพณีทอ้ งถิน่ เนื่องจาก
เป็ นสิง่ ทีม่ เี อกลักษณ์ และมีสว่ นเชื่อมความสัมพันธ์ทด่ี ขี องคนในชุมชน
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แหล่งการเรียนรูใ้ นการศึกษาการใช้เวลาว่าง มีความหลากหลาย การเพิม่ ความตระหนักรู้ ในเรื่องของ
การใช้เวลาว่าง การเข้าใจบทบาทและความสําคัญของการใช้เวลาว่าง การดัดแปลงรูปแบบของพฤติกรรมและ
การทดลองรูปแบบใหม่ๆ รวมถึงการบูรณาการองค์ประกอบของพฤติกรรมและวิธีการดําเนินชีวติ และการ
สนับสนุ นของทุกภาคส่วนจะส่งผลถึงการมีชวี ติ ความเป็ นอยู่ท่ดี ซี ่งึ มีส่วนช่วยในการสนับสนุ นในด้านคุณภาพ
ชีวติ
คุณภาพชีวิต
WHO (อ้างถึงใน สุวฒ
ั น์ มหัตนิรนั ดร์กุล และคณะ, 2541: 6) ได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวติ ไว้วา่
เป็ นการรับรูข้ องแต่ละบุคคลต่อสถานะในชีวติ ของพวกเขาภายใต้บริบทของวัฒนธรรมและความหมายของระบบ
ในสัง คมที่พวกเขาอาศัยอยู่แ ละจะสัม พัน ธ์ก บั เป้ า หมาย ความคาดหวัง มาตรฐานทางสังคมและสิง่ อื่น ๆ ที่
เกีย่ วข้องกับพวกเขา เป็ นแนวความคิดทีก่ ว้างและเต็มไปด้วยความซับซ้อน ครอบคลุมในแง่ของสุขภาพร่างกาย
ของแต่ละคน สภาพจิตใจ ระดับของความเป็ นอิสระ ความเชื่อ สัมพันธภาพทางสังคมและความสัมพันธ์ท่มี ตี ่อ
สภาพแวดล้อม จุดเด่นของความหมาย “คุณภาพชีวติ ” ที่ WHO มองก็คอื คุณภาพชีวติ ที่เป็ นนามธรรม
(Subjective) โดยรวมหัวข้อทีเ่ ป็ นทัง้ ส่วนดีและส่วนไม่ดขี องชีวติ ไว้ และในปี ค.ศ.1995 ทีมพัฒนาคุณภาพชีวติ
ขององค์การอนามัยโลก (The WHOQOL Group, 1995) ได้จดั องค์ประกอบใหม่โดยรวบรวมองค์ประกอบบางด้าน
เข้าด้วยกันจึงเหลือเพียง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย จิตใจ ความสัมพันธ์ทางสังคมและสภาพแวดล้อม (วรรณา
กุมารจันทร์ 2545)
การิม และรัจ (Karim & Raj อ้างถึงใน สุวมิ ล ตัง้ สัจจพจน์, 2547: 2) ได้ให้แนวคิดของคุณภาพชีวติ ไว้
ว่า เป็ นความรูส้ กึ ของบุคคลของชีวติ ความเป็ นอยู่ เป็ นระดับพึงพอใจหรือไม่พงึ พอใจในชีวติ รวมถึงมีความสุข
หรือไม่มคี วามสุขและในส่วนมุมมองของคุณภาพชีวติ สามารถแบ่งได้เป็ น 2 ลักษณะคือ
1. มุมมองระดับชาติ (National Perspective) เป็ นมาตรฐานของการดําเนินชีวติ คือ เกณฑ์ในการ
ประเมินระดับของชีวติ ความเป็ นอยู่ของสังคมและประเมินความก้าวหน้ าความสัมฤทธิ ์ผลของเป้าประสงค์ใน
สังคม
2. มุมมองของบุคคล (Personal Perspective) คือ ระดับของความเฉลียวฉลาดในการใช้ชวี ติ มี
โอกาสในการตัดสินใจทีส่ งู
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สามารถสรุปได้วา่ คุณภาพชีวติ คือ การตระหนักรู้ ถึงการมีชวี ติ ทีม่ คี ุณภาพ

ภาพประกอบ 2 แผนภาพองค์ประกอบของคุณภาพชีวติ
ทีม่ า: Sivan & Ruskin (2000: 6)
แผนภาพองค์ประกอบของคุณภาพชีวติ ได้อธิบายถึงองค์ประกอบทีส่ าํ คัญถึงการมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี ทัง้
4 องค์ประกอบ คือ ลักษณะทางสังคม ลักษณะทางอารมณ์ ลักษณะทางร่างกายและลักษณะทางวัตถุ โดย
องค์ประกอบเสริมทีจ่ ะช่วยเสริมสร้างการมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี คือ ความสุขและการมีชวี ติ ทีด่ ี ทัง้ นี้ถา้ องค์ประกอบ
ใดบกพร่องหรือขาดความสมดุลก็จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ
ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวติ กับการศึกษาการใช้เวลาว่างผู้เรียบเรียงเห็นความสําคัญของ
แหล่งการเรียนรูใ้ นการใช้เวลาว่างซึ่งมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาคุณภาพคน คุณภาพชีวติ โดยผูเ้ รียบเรียงได้เสนอ
ภาพที่ 3 คือ ภาพแสดงความสัมพันธ์แหล่งการเรียนรูใ้ นการใช้เวลาว่างเพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวติ อธิบายได้วา่
การศึกษาการใช้เวลาว่างเป็ นศาสตร์ความรูพ้ น้ื ฐานทีม่ นุ ษย์ทุกคนสามารถเรียนรูไ้ ด้กบั ตนเอง ครอบครัว สถานศึกษา
ชุมชนและสังคม โดยแต่ละหน่ วยการเรียนรูจ้ ะมีองค์ประกอบที่สําคัญที่จะสนับสนุ นให้เกิดพัฒนาการในด้าน สังคม
อารมณ์ ร่างกายและปจั จัยทางวัตถุ ซึ่งเป็ นองค์ประกอบหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวติ และหากองค์ประกอบใดขาด
ความสมดุลจะส่งผลถึงระดับคุณภาพชีวติ
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ภาพประกอบ 3 แสดงความสัมพันธ์แหล่งการเรียนรูใ้ นการใช้เวลาว่างเพือ่ การส่งเสริมคุณภาพชีวติ

สรุป
การใช้เวลาว่างเป็ นสิง่ ที่ผสมผสานไปกับวิถชี วี ติ จนบางคนไม่อาจแยกได้ การศึกษาการใช้เวลาว่าง
เป็ นกระบวนการหนึ่งทีจ่ ะช่วยเสริมสร้างความรู้ ให้เล็งเห็นความสําคัญของการใช้เวลาว่าง ประโยชน์ของการใช้
เวลาว่าง ดังนัน้ กระบวนการการศึกษาการใช้เวลาว่างเป็ นเรื่องทีท่ ุกภาคส่วนควรตระหนักถึงความสําคัญ การใช้
เวลาว่าง ผูป้ กครอง ครูอาจารย์ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา และผูบ้ ริหารประเทศ ควรเห็นความสําคัญกับแหล่งการ
เรียนรูใ้ นการใช้เวลาว่าง เพื่อให้เกิดประสบการณ์การใช้เวลาว่างที่ทรงคุณค่าและมีความหมาย ส่งผลในการ
พัฒนาสังคม พัฒนาอารมณ์ พัฒนาด้านร่างกายและปจั จัยด้านอื่นๆ ดังนัน้ สามารถสรุปได้ว่า การศึกษาการใช้
เวลาว่าง เป็ นศาสตร์ความรูพ้ น้ื ฐานทีส่ าํ คัญทีป่ ระชาชนควรเตรียมตัวให้พร้อมทัง้ ด้าน ความรู้ และทักษะในการ
ใช้เวลาว่าง ซึง่ จะมีสว่ นช่วยในการขับเคลื่อนองค์ประกอบทีส่ าํ คัญสูก่ ารมีคุณภาพชีวติ ทีส่ มบูรณ์อย่างยังยื
่ น
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