การศึกษาพฤติกรรมการใช้เวลาว่างแบบจริงจังของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
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บทคัดย่อ
การใช้เวลาว่างอย่างจริงจัง (Serious Leisure) การเข้าร่วมกิจกรรมการใช้เวลาว่างอย่างใดอย่างหนึ่ง
ที่มีความสม่าเสมอเพื่อให้บรรลุสิ่งที่ตนเองคาดหวังไว้จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจาวัน ซึ่งถือได้ว่า
เป็ น วิธีการหนึ่ งที่ช่วยเพิ่ มความรู้ ทั กษะ และประสบการณ์ จากการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ อัน เป็ น
ส่วนสาคัญในการเพิ่มโอกาสและผสมผสานให้การใช้เวลาว่าง และการทางานของบุคคลร่วมกันสนับสนุนให้
เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนบุคคลได้มากที่สุด การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษารูปแบบและ
พฤติกรรมการใช้เวลาว่างแบบจริงจัง 2) ศึกษาปัจจัยที่ทาให้ตัดสินใจใช้เวลาว่างแบบจริงจัง โดยมีการดาเนินการ
ศึกษาด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่มีความถี่ในการ
ใช้ เวลาว่ างอย่ า งสม่ าเสมอ ได้ ม าจากการเลื อ กตั ว อย่ างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) คื อ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง และสุ่มกลุ่มตัวอย่างอีกครั้งด้วยการสุ่มแบบกรณีหลากหลาย (Maximum Variation
Sampling) จานวน 30 คน คณะวิจัยใช้การเก็บรวบรวมข้อมูล แบบบรรยายเหตุการณ์สาคัญที่มีค่าดัชนีความ
สอดคล้องอยู่ 1.0 โดยมีการบรรยายเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เวลาว่างแบบจริงจัง และสาเหตุในการตัดสินใจ
ใช้เวลาว่างอย่างจริงจัง ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการใช้เวลาว่างอย่างจริงจังของอาจารย์มหาวิทยาลัย
ส่วนใหญ่เป็นการเข้าร่วมกิจกรรมหรือสถานบริการทางการใช้เวลาว่างนอกที่พักอาศัย โดยปัจจัยที่ทาให้เกิด
พฤติกรรมการใช้เวลาว่างอย่างจริงจังสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเด็น ได้แก่ การตระหนักรู้ และ การรับรู้
การใช้เวลาว่างอย่างจริงจังเป็นส่วนหนึ่งของความงอกงามและความสุขเพิ่มขึ้นในตัวบุคคล ซึ่งนาไปสู่การเกิด
พฤติกรรมการใช้เวลาว่างอย่างต่อเนื่องด้วยมีการเพิ่มความท้าทายของกิจกรรม เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และ
สนองความต้องการของตนเองอย่างยั่งยืน จนหลอมรวมกลายเป็นพฤติกรรมหนึ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน
คาสาคัญ: การใช้เวลาว่างแบบจริงจัง; พฤติกรรมการใช้เวลาว่าง; อาจารย์มหาวิทยาลัย
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Abstract
Serious Leisure is an activity or an event that people are willing to participate in
almost everyday and becomes a part of their daily life. The leisure activities help a number
of citizens to improve their knowledge, skills and gain a lot of experiences which can be
increased opportunities and quality of life. The objectives of this research were to 1) study the
serious leisure behaviors of people who participate in one of leisure activities, and 2) study
the factors affecting spending serious leisure time. The methodology of this study was
qualitative research, and the sample were the lecturers who worked at the university and
spent their free time regularly. 30 samples were selected Ramkhamhaeng University
lecturers by purposive sampling, and Maximum Variation Sampling method. The data were
collected by critical incident that had Index of Consistency (IOC) = 1.0 with a description
about their serious leisure behaviors and factors for making decision on spending serious
leisure time. The results showed that most of samples participated in serious leisure
outside their residences and the causal factors for making decision on spending serious
leisure time were classified into two groups which were 1) awareness and 2) perception.
The serious leisure was a part of growth and happiness of an individual that leads to the
leisure behaviors which increase their challenge continually, in order to enhance their
experiences and meet sustainable needs until it becomes a part of their behavior in daily
life.
Keywords: Serious leisure, Leisure Behaviors, Lecturer in University.
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บทนา
กิจ กรรมนั น ทนาการและการใช้เวลาว่าง เป็ นส่ ว นหนึ่ งที่ เกิดขึ้นในชีวิตประจาวันของทุกกลุ่ มวัย
โดยมุ่งเน้ น ให้ บุ คคลมีอิส ระในตัดสิ น ใจทากิจกรรมใด ๆ ก็ตามเพื่อตอบสนองความต้องการ และเติมเต็ม
ความสุ ข ให้ กั บ ตนเองภายใต้เวลาว่างที่ ตนมี อยู่ จนกลายเป็ น ส่ ว นหนึ่ งในวิถี ชีวิ ตของตนเอง แม้ กิจ กรรม
นันทนาการและการใช้เวลาว่างจะผกผันกับทุกกลุ่มวัยก็ตาม แต่สาหรับกลุ่มประชากรวัยทางาน โดยเฉพาะ
อาจารย์ระดับอุดมศึกษามักให้ ความสาคัญไปกับหน้าที่และความรับผิดชอบในการทางานตามอุดมการณ์
ทางการศึกษา การสร้างรายได้ และความมั่นคงให้กับตนเองมากกว่าการให้ความสาคัญกับหน้าที่ และบทบาท
อื่น ๆ ในชีวิต จนบางครั้งเกิดการลดและละเลยการให้ความสาคัญของเวลาว่างที่มีอยู่ ในการแสวงหาความสุข
ให้ ตนเองจากเวลาว่าง ซึ่งอาจเกิดมาจากการเรียงลาดับความส าคัญ ของสิ่ งต่าง ๆ ในชีวิต รวมไปถึงการ
ขาดความรู้ ความเข้าใจ และการเห็ น คุณ ค่าของการใช้เวลาว่างอย่างแท้จริง (Department of Physical
Education, 2017) จึงทาให้คนวัยทางานในอาชีพอาจารย์ระดับอุดมศึกษามักขาดสมดุลในการใช้ชีวิต และ
เกิดความเครียดได้ง่าย จนกระทั้งมีปัญหาสุขภาพอื่น ๆ ตามมา จากการสารวจระบาดวิทยาสุขภาพจิต พบว่า
ประมาณ 16 ล้านคนมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคทางจิตเวช โดยปัญหาเหล่านี้ถูกมองข้าม ไม่ได้รับการแก้ไข
จนทาให้อัตราการการฆ่าตัวตายสาเร็จในกลุ่มคนทางานสูง ที่สุด (Chomnapas Wangein, 2018) ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่าการความไม่สมดุลของเวลาในวิถีชีวิต โดยเฉพาะการขาดการใช้เวลาว่าง เป็นต้นตอหนึ่งของการ
บัน่ ทอนความสุขของคนวัยทางานได้
แม้ว่าการสารวจความสุขระหว่างเดือนกรกฎาคม – เดือนสิงหาคม 2561 พบว่า คนวัยทางานส่วนใหญ่
ร้อยละ 67.89 ยังมีค่าคะแนนความสุขอยู่ในระดับดี แต่มีโอกาสเสี่ยงที่ความสุขของคนวัย ทางานจะลดลงได้
เนื่ อ งจากค่ าคะแนนความสุ ขอยู่ ในระดั บ ต่ ากว่าปกติ ร้อ ยละ 32.11 (Department of Mental Health,
2018) แสดงว่า หากคนวัย ท างานส่ วนหนึ่ง ไม่ มีวิธีส ร้างสมดุล ที่ เหมาะสมในการใช้ชีวิตประจาวัน ระดั บ
ความสุขอาจจะลดลงไปเรื่อย ๆ ดังนั้นการให้ความสาคัญกับการทากิจกรรมการใช้เวลาว่าง จึงเป็นวิธีการหนึ่ง
ในการสร้างสมดุล และป้องกันปัญหาที่คอยบั่นทอนความสุขให้กับชีวิตได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เวลาว่าง
อย่ างจริ งจั ง (Serious Leisure) ซึ่ งหมายถึ ง การใช้ เวลาว่างที่ มี การฝึ ก ฝน ได้รับ ความรู้แ ละทั กษะอย่ าง
เป็นระบบจนการทากิจกรรมเหล่านั้นเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต มีการบันทึกเพื่อเฝ้าดูความสาเร็จที่เกิดขึ้น ทั้งนี้
กิจ กรรมต่ าง ๆ ต้ อ งอยู่ บ นพื้ น ฐานของความมุ่ งมั่ น ตั้ งใจ (Rojeck, 2005) ซึ่งการใช้ เวลาว่างอย่ างจริงจั ง
นอกจากจะทาให้ บุ คคลได้รับ ความเพิ่มพู นของทักษะและความรู้จากความพยายามทากิ จกรรมนั้นอย่าง
สม่าเสมอแล้ว ยังเป็นส่วนสาคัญที่ให้บุคคลเกิดทักษะเฉพาะมากขึ้น อันนาไปสู่การเกิดความมั่นใจในตนเอง
(Self – Confidence) ที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการยกระดับตนเอง (Self - Enhancement) ได้
จากหลักการข้างต้น แสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบการใช้เวลาว่างอย่างจริงจัง 3 ประการ ได้แก่ ความ
เป็นมือสมัครเล่น การแสวงหางานกิจกรรมในเวลาว่าง และความสมัครใจ โดยองค์ประกอบเหล่านี้จะเป็นส่วน
สาคัญในการสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมการใช้เวลาว่างให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน อันเป็นจุดเปลี่ยน
บางประการในชีวิตและเกิดความสาเร็จอย่ างเป็นลาดับขั้นตอน (Stabbin, 1999 as cited in Blackshow,
2010) จึ งอาจกกล่ าวได้ ว่า การใช้ เวลาว่า งอย่ า งจริงจั ง เป็ น แนวทางหนึ่ งที่ ช่ ว ยส่ งเสริ ม ให้ ค นวั ย ท างาน
โดยเฉพาะอาจารย์มหาวิทยาลัยให้ รู้จักสร้างสมดุลให้กับชีวิตพร้อม ๆ กับพัฒนาความสามารถในด้านต่าง ๆ
ได้ด้วยตนเอง ผ่านการใช้เวลาว่างที่ตนเองมีอยู่ จนกลายเป็นวิถีชีวิตและเกิดการพัฒนาตนเองจากการเข้าร่วม
กิจกรรมนันทนาการและการใช้เวลาว่างอย่างยั่งยืน ดังกลยุทธ์แผนนันทนาการแห่งชาติฉบับที่ 3 ที่มุ่งเน้น
การตระหนักเห็ นคุณค่าของนันทนาการ โดยการสร้างโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมนั นทนาการจนกลายเป็นวิถี
ชีวิตได้ (Department of Physical Education, 2017) เช่นเดียวกับ การตระหนักเห็นความสาคัญ การหา

แนวทางป้ อ งกั น แก้ ไขปั ญ หา และการดู แ ลสุ ข ภาพจิ ต ของคนวั ย ท างาน เพื่ อ ให้ มี ภ าวะสุ ข ภาพจิ ต ที่ ดี
(Department of Mental Health, 2018)
ดังนั้ น คณะผู้ วิจัย จึง มีความสนใจในการศึกษาพฤติกรรมการใช้เวลาว่างแบบจริงจังของอาจารย์
มหาวิทยาลัย ด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการตอบแบบบรรยายเหตุการสาคัญ และการสัมภาษณ์ อันเป็น
ประโยชน์ ต่อหน่วงานภาครัฐและเอกชนที่ให้บ ริการทางนันทนาการ ในการพัฒ นาแนวทางการให้บริการ
นันทนาการและการใช้เวลาว่าง ในการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนวัยทางานอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์
1. ศึกษารูปแบบและพฤติกรรมการใช้เวลาว่างแบบจริงจัง
2. ศึกษาปัจจัยที่ทาให้ตัดสินใจใช้เวลาว่างแบบจริงจังของอาจารย์มหาวิทยาลัย
คาถามการวิจัย
1. รูปแบบและพฤติกรรมการใช้เวลาว่างแบบจริงจังของอาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นอย่างไร
2. ปัจจัยใดเป็นสาเหตุให้ตัดสินใจใช้เวลาว่างอย่างจริงจังของอาจารย์มหาวิทยาลัย
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้ มุ่งศึกษาเรื่องการใช้เวลาว่างแบบจริงจังของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย โดยผู้วิจัย
กาหนดให้มีการเก็บข้อมูลการวิจัยกับอาจารย์แต่ละคณะในมหาวิทยาลัยรามคาแหงที่มีการใช้เวลาว่างอย่าง
สม่าเสมอ จานวน 30 คน ระหว่างวันที่ 17 - 21 มิถุนายน 2562 โดยมีวิธีดาเนินการวิจัยดังต่อไปนี้
1. กลุ่มตัวอย่างเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่มีความถี่ในการใช้เวลาว่างอย่ างสม่าเสมอ
ได้มาจากการเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) คือ มหาวิทยาลัยรามคาแหง และสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างอีกครั้ง ด้วยการสุ่มแบบกรณีหลากหลาย (Maximum Variation Sampling) จากคณะต่าง ๆ
ในมหาวิทยาลัย โดยมีเกณฑ์การคัดเข้า คือ 1.) เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยรามคาแหง 2. มีการเข้าร่วมกิจกรรม
การใช้เวลาว่างที่ตนเองสนใจอย่างสม่าเสมอ ไม่น้อยกว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์ 3.) กิจกรรมที่เข้าร่วมต้องเป็น
กิจกรรมเดียวกัน
2. เครื่องมือการวิจัยการวิจัยครั้งนี้ เป็นวิจัยเชิงคุณภาพที่ใช้แบบบรรยายเหตุการณ์สาคัญ (Critical
Incident) จ านวน 2 ข้ อ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล คณะผู้ วิ จั ย ได้ ส่ ง แบบบรรยายเหตุ ก ารณส าคั ญ ให้
ผู้เชี่ย วชาญตรวจสอบตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) จานวน 3 ท่าน ข้อคาถามแบบ
บรรยายเหตุการณสาคัญ ทั้งสองข้อมีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ 1.0 และทดสอบความเชื่อมั่น (reliability)
ด้วยการพิจ ารณาความเป็ น ปรนั ย (Objectivity) ของเครื่องมือ โดยให้ บุคคลที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่ ม
ตัวอย่างทดลองใช้เครื่องมือที่สร้างขึ้นพบว่า ผู้ตอบบแบบบรรยายเหตุการณ์สาคัญ มีความเข้าใจข้อคาถาม
และสามารถตอบตรงประเด็นที่ผู้วิจัยต้องการศึกษาได้
3. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล คณะผู้วิจัยได้นาแบบบันทึกเหตุการณ์สาคัญที่ผ่านการหาคุณภาพ
เครื่องมืองานวิจัยแล้ว ให้กลุ่มตัวอย่างได้บันทึกตอบและบรรยายเหตุการณ์สาคัญที่เกี่ยวข้องกับการใช้เวลา
ว่างอย่างจริงจังของตนเองลงไปตามคาชี้แจง
4. การวิเคราะห์ข้อมูล คณะผู้วิจัยรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างและมีการวิเคราะห์แบบบรรยาย
เหตุการณ์สาคัญด้วยวิธีการอุปนัย (inductive) และตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าด้านผู้วิจัย (Investigator
Triangulation) โดยคณะผู้วิจัยแต่ละคนจะทาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเอง และนาผลของการวิจัยของแต่ละคน
มาเปรีย บเทีย บความสอดคล้ อ งและทิ ศทางการตีความข้อมูล เพื่ อลดความผิ ดพลาดและล าเอียงของการ
วิเคราะห์ข้อมูล

ผลการวิจัย
1. รูปแบบและพฤติกรรมการใช้เวลาว่างอย่างจริงจัง
การเข้าร่วมการใช้เวลาว่างอย่ างจริงจังของอาจารย์มหาวิทยาลัย มีกลุ่ มตัวอย่าง จานวน 28 คน
ที่ผ่านคุณสมบัติตามเกณฑ์คุ ณลักษณะที่กาหนดไว้ โดยเป็นชาย 12 คน และหญิง 16 คน โดยมีอายุเฉลี่ย
อยู่ที่ 45 ปี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการทากิจกรรมการใช้เวลาว่างนอกสถานที่มากกว่าการทากิจกรรมภายใน
ที่พักอาศัย โดยนาย A หนึ่งในผู้ให้ข้อมูล ได้บรรยายเหตุการณ์สาคัญที่ทาให้ชื่นชอบการทากิจกรรมนอกสถาน
ที่ว่า “ไปข้างนอกทาให้ได้เจอเพื่อน ๆ และรู้จักเพื่อนใหม่” และอธิบายเพิ่มเติมอีกว่า“รู้สึกเหนื่อยจากการ
ทางานการไปข้างนอกก็ถือว่าได้เปลี่ยนบรรยากาศที่ทาให้มีแรงกลับมาทางานได้อีก ” ในกลุ่มตัวอย่างที่มี
ครอบครั ว แล้ ว การใช้ เวลาว่า งนออกที่ พั ก อาศั ย ร่ว มกั บ สมาชิ ก ในครอบครัว ก็ ยั งเป็ น ส่ ว นหนึ่ งที่ เพิ่ ม พู น
ประสบการณ์และเติมเต็มความสุขได้เช่น นาง B ได้บรรยายว่า “เวลาอยู่ข้างนอกแล้ว ได้เห็ นอะไรใหม่ ๆ
แปลกตา และรู้สึกมีความสุขทาให้ได้ใช้เวลากับคนที่รัก”
กลุ่มตัวอย่างจานวน 24 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 85.71 มีลักษณะการเข้าร่วมกิจกรรมการใช้เวลาว่าง
แบบจริงจังด้วยตัวคนเดียว เพราะต้องการอยู่กับตนเอง แต่ตระหนักรู้เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับตนเอง เช่นการให้
เหตุ ผ ลการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมด้ ว ยตั ว คนเดี ย วของนาย C ที่ อ ธิ บ ายว่ า “วั น นั้ น เจอคนเยอะมากแล้ ว ไง
ทั้งนักศึกษาและเพื่อนอาจารย์บางทีต้องแก้ปัญหาเกี่ยวงานเยอะจนลืมกินข้าว จนถึงบ้านและได้อยู่คนเดียว
มันทารู้สึกว่านี้คือเวลาของเราได้ สนใจตัวเองสักที” ในทางกลับ กันกลุ่มตัวอย่าง จานวน 4 คน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 14.29 เลือกเข้าร่วมกิจกรรมแบบเป็นคู่หรือกลุ่มด้วยเหตุผลบางประการ ดังที่ นาง D ได้บรรยาย
เหตุการณ์ที่ตนประทับใจว่า “อยากมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่แฟนชอบจึงขอแฟนเล่นเกมด้วย ซึ่งเป็นเกมที่ต้อง
เล่นอย่างน้อยเป็นคู่ หรือกลุ่มใหญ่” ซึ่งแสดงให้เห็นว่าชนิดของกิจกรรม (activity area) และบุคคลรอบข้าง
นั้นมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการเข้าร่วมกิจกรรม (activity format) ต่างๆ
คณะผู้วิจัยทาการพิจารณาถึงประเภทของกิจกรรมที่เข้าร่วมมากที่สุด จานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ
60.71 คือ กิจ กรรมกีฬาและการออกกาลั งกาย จากแบบบรรยายเหตุการณ์ ส าคัญ ของกลุ่มตัวอย่างที่ท า
กิจกรรมกีฬาและการออกกาลังกาย พบเหตุผลไปในทางเดียวกัน คือ ความต้องการทาให้ตนเองรู้สึกสดชื่ น
กระปรี้กระเปร่า เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการทางาน ดังเช่น การบรรยายของ นาย E อธิบายว่า “ตอนเย็น
วันนั้นรู้สึกว่าเฉี่อยมากจนรู้สึกไม่สบายตัว อยากพักแต่ก็ไม่อยากกลับบ้านนอนเลยไปออกไปวิ่งที่สนามกีฬา
หลังจากวิ่งเสร็จ รู้สึกสดชื่น โปร่งโล่งมาก ความรู้สึกก่อนหน้านี้หายไป รู้สึกมีแรงทางานวันรุ่งขึ้น”
นอกจากกิจกรรมกีฬ าและการออกกาลังกายแล้ ว ยังพบกิจกรรมอื่น ๆ ที่เข้าร่วมอย่างจริงจังอีก
ได้แก่ การท่องเที่ยว จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29 กิจกรรมงานอดิเรก (ประเภท การหาความรู้ การคิด
สร้างสรรค์ การสะสม) จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29 การละคร ภาพยนตร์ จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ
7.14 กิจกรรมศิลปะ จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.57 และเกมออนไลน์ จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.57
ตามลาดับ โดยสาเหตุของการตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมข้างต้นเกิดขึ้นได้อย่างหลากหลาย เช่น นาง F บรรยาย
ถึงกิจกรรมการท่องเที่ยวของตนเองว่า “มีความสุขและชื่นใจไปพร้อม ๆ กันทีท่ าให้คนในบ้านได้พูดคุยกันมาก
ขึ้ น ได้ เห็ น ความสุ ข ของคนรอบตั ว เรา” ในขณะที่ นาย G ซึ่ งตั ด สิ น ใจใช้ เวลาว่ างเช่ น เดี ย วกั น แต่ เลื อ ก
ท่องเที่ยวคนเดียวได้บรรยายว่า “รู้สึกตื่นเต้น เป็นอิสระท้าทาย มันทาให้เราหลุดไปอยู่อีกโลกนึงได้” ซึ่งแสดง
ให้เห็ นว่าการตัดสิ นใจเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้เป็นลั กษณะของการเติมเต็มความคาดหวังของตนเอง และ
เพิ่มพูนประสบการณ์ชีวิตของตนเองผ่านกิจกรรมต่างๆที่ตนเองคาดว่าจะตอบสนองตนเองได้
แม้ว่าจากแบบบรรยายเหตุการณ์สาคัญ จะไม่สามารถบ่งชี้ถึงระยะเวลาในการเข้าร่วมเวลาว่างอย่าง
จริงจังที่แน่นอนได้ แต่การเข้าร่วมกิจกรรมการใช้เวลาว่างอย่างจริงจังนั้นกลับแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจ
และให้ความสาคัญต่อการใช้ เวลาว่างของตนเองอย่างมาก ดังที่ นาย C ได้บรรยายว่า “หลังวิ่งเสร็จแล้วรู้สึก

ดี ม ากจนอยากท าอี ก วั น นั้ น เลยตั้ งกติ ก าให้ ตั ว เองว่ าจะตั้ งใจวิ่ งอย่ างสม่ าเสมอ ถ้ ารู้ ว่ า พรุ่ ง นี้ จ ะไม่ ว่ า ง
ก็ไม่เป็นไร วัน ที่ได้วิ่งก็จะทาให้เยอะขึ้น เหมือนเป็นการชดเชยช่วงที่ขาดไป” หรือการแสดงทัศนคติที่มีต่อ
การให้ความสาคัญของการใช้เวลาว่ างเท่าที่ตนเองจะทาได้ เช่น คาบรรยายของ นาง J ที่กล่าวว่า “วันนั้น
ยุ่งมากแต่รู้สึกว่าต้องทาอะไรที่ช่วยคลายความกังวลจากงานลงบ้างตอนที่อยู่ในห้องทางานคนเดียวลองยืดเส้น
ยืดสายประมาณ 5 - 10 นาทีได้ พอทาแล้วรู้สึกสบายใจขึ้น เลยคิดได้ว่านี้ถ้าเราทาตลอดมันน่าจะช่ว ยเราได้”
จากข้อความบนแบบบรรยายเหตุการ์สาคัญบ่งชี้ว่า กลุ่มตัวอย่างได้พยายามกาหนดเวลาที่ชัดเจนในการทา
กิจกรรมเวลาว่างที่ตนเองสนใจเพื่อให้ตนเองได้มีเวลาตอบสนองความต้องการเกิดพัฒนาตนเองตามที่คาดหวัง
ไว้ให้ได้มากที่สุด และแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างพยายามจัดสรรการใช้เวลาว่างของตนเองให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของชีวิตประจาวัน
จากแบบบรรยายเหตุการณ์สาคัญได้บ่งชี้ ความรู้สึกที่เกิดขึ้นระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมการใช้เวลา
ว่างอย่ างจริงจั ง โดยกลุ่ มตัวอย่ างทั้ง 28 คน ให้ ข้อมูล ไปในทิศทางเดียวกัน คือ รู้สึ กมีความสุ ข ได้คลาย
ความเครียด เช่น การบรรยายความรู้สึกของ นาย L “เวลาตอนนั้นสบายใจ พอได้อยู่กับตัวเองแล้วรู้สึกว่าเป็น
ตัวของตัวเอง เหมือนเป็นที่ระบายอารมณ์ พอทาเสร็จก็ลืมเรื่องเครียดไปแล้ว ” นอกจากนี้ การใช้เวลาว่าง
อย่างจริงจังเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยเปิดประสบการณ์ใหม่ระหว่างที่ทา ซึ่งเป็นสิ่งที่กลุ่มตัวอย่างได้อธิบายอยู่ใน
แบบบรรยายเหตุการณ์ สาคัญ ของนางสาว M ว่า “พอทาไปเรื่อยๆ แล้วมันทาให้เกิดการหาวิธีการใหม่ ๆ
เพื่ อทดลองว่ามัน เหมาะกับ ตัว เองหรื อเปล่ า ตอนนั้ นคิ ดว่าลองดู ถ้ าท าไม่ได้ก็โอเคจะได้รู้ไว้ แต่ถ้า ทาได้
ก็ คงจะดี คงจะมีกาลั งลองวิธี ใหม่ๆให้ กับ ตัวเอง” และนาย N ยังได้อธิบ ายความรู้ สึ กของตนเองจากการ
เข้าร่วมเวลาว่างอย่างจริงจังว่า “เวลาทาได้รู้สึกภูมิใจในตนเองจนหลุดพูดกับตัวเองว่า เฮ้ย!!! เราทาได้เราก็เก่ง
เหมื อ นกั น นะ” เช่ น เดี ย วกั บ นาย O บรรยายว่า “เป็ น จุ ด เริ่ม ต้ น ที่ ท าให้ ชี วิต เรามี ค วามสุ ข ขึ้ น รู้ ว่า ชี วิ ต
มีความหมาย ดูไม่ล่องลอยดี แล้วก็ค้นพบ comfort zone ที่แท้จริงของตัวเอง”
จากข้อมูลที่คณะวิจัยได้รวบรวม สรุปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างมีจานวน 28 คน เป็นชาย 12 คน และหญิง
16 คน มีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 45 ปี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมการใช้เวลาว่างนอกที่พักอาศัย
ของตนเอง เนื่องจากมีความคาดหวังในการสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น การเติมเต็มกาลังใจให้ตนเอง
ตลอดจนการเพิ่มพูนประสบการณ์ต่าง ๆ โดยพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมการใช้เวลาว่างอย่างจริงจังมี
รูปแบบการเข้าร่วมทั้งรายบุคคล ที่มุ่งเน้นที่มุ่งเน้นการตระหนักรู้เรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับตนเอง และรูปแบบการ
เข้าร่วมแบบกลุ่มที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับบุคคลรอบข้างเพื่อสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน จึงแสดงให้
เห็ น ว่า ประสบการณ์ ส่ ว นบุ คคลและปั จ จั ย อื่ น แวดล้ อมอื่น ๆ รอบตั ว มีอิ ท ธิพ ลเช่ น เดีย วกับ การเข้าร่ว ม
กิจกรรมการใช้เวลาว่างแบบปกติ เพียงแต่การเข้าร่วมกิจกรรมการใช้เวลาว่างอย่างจริงจังนี้ อาจมีความต่างใน
เรื่องของระยะเวลาเข้าร่วมโดยกลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อมูลในทิสทางเดียวกันว่า ไม่สามารถกาหนดความยาวนาน
ของการเข้าร่วมกิจกรรมได้ ทั้งนี้ ขึ้น อยู่กับ ความพึงพอใจและความคาดหวังในการประสบความสาเร็จต่อ
กิจกรรมนั้ น ๆ กล่ าวคือ หากมีความคาดหวังที่สู งย่อมต้องใช้ เวลาเข้าร่วมอย่างต่อเนื่ องและมีความถี่สู ง
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเข้าร่วมกิจกรรมการใช้เวลาว่างอย่างจริงจังได้มีการวางแผนทั้งในด้านเป้าหมายของการ
เข้าร่วมกิจกรรม และการกาหนดช่วงเวลาในการเข้ารวมที่แน่นอน ในกรณีที่สถานการณ์การใช้ชีวิตประจาวัน
ไปเป็นไปตามที่วางแผนไว้ กลุ่มตัวอย่างมักมีการแสวงหาเวลาเพื่อทดแทนช่วงเวลาว่างของตนเองที่เปลี่ยนไป
อย่างไรก็ตามการเข้าร่วมเวลาว่างเป็นส่วนสาคัญที่ทาให้กลุ่มตัวอย่างตระหนักรู้ในตนเอง รู้จักการใช้เวลาว่าง
ที่เหมาะสม และเกิดการพัฒนาตนเองในด้านในด้านหนึ่งอย่างต่อเนื่องผ่านกระบวนการแสวงหาความเป็นเลิศ
ในกิจกรรมชนิดนั้น

2. ปัจจัยที่ทาให้เกิดการใช้เวลาว่างอย่างจริงจัง
ปั จ จั ย การใช้ เ วลาว่ า งอย่ า งจริ ง จั ง ของกลุ่ ม อย่ า งเกิ ด ขึ้ น จากปั จ จั ย ต่ า งๆที่ ร วมตั ว กั น
เป็นองค์ประกอบ ส่งผลให้เกิดการตัดสินใจในการใช้เวลาว่างอย่างจริงจังของแต่ละบุคคล แม้ว่าจุดเริ่มต้น
ของการตัดสิน ใจการใช้เวลาว่างของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน จากแบบบรรยายเหตุการณ์ สาคัญ นั้นผู้วิจัย
สามารถจาแนกถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุให้เกิดการใช้เวลาว่างอย่างจริงจังของอาจารย์มหาวิทยาลัยได้ดังต่อไปนี้
2.1 การตระหนักรู้
การตระหนักรู้เปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นการเลือกทากิจกรรมการใช้เวลาว่าง โดยการตระหนักรู้
เหล่านี้สามารถจาแนกย่อยออกเป็น การตระหนักรู้เกี่ยวกับตนเอง คือ ทางด้านร่างกายทางด้านจิตใจ และ
ทางด้านพฤติกรรมหรือแบบแผนในการดาเนินชีวิต โดยพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของบุคคลมักเกิดจากการ
เห็นความเปลี่ยนแปลงของตนเอง ดังเช่น นาย P บรรยายว่า “ก่อนหน้าจะทากิจกรรมมีสัญญานหลายอย่างที่
บอกว่าเราอายุมากขึ้น เหนื่อยง่ายมาก ๆ จนรู้สึกว่าต้องทาอะไรสั กอย่างให้ ตัวเองแล้ว ” ซึ่งสอดคล้องกับ
คากล่ าวของ นาย Q กล่ าวว่า “เมื่อ 5 ปีที่แล้ว อ้ว นมากอึดอัดตัวเอง กรนดังจนสามีตกใจ” จากตัวอย่าง
ที่แสดงถึงการตระหนักถึงอายุที่เพิ่ มมากขึ้น อาจทาให้สุขภาพแย่ลงจึงเป็นแรงบั นดาลใจที่ทาให้กลุ่มตัวอย่าง
ปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิต ให้มีเวลาว่างสาหรับการออกกาลังกายเพื่อทาให้ตนเองมีสุขภาพดีอยู่ตลอด
นอกจากการตระหนักรู้ตนเองด้านร่างกายแล้ว กลุ่มตัวอย่างหลายคนให้ความสาคัญต่อจิตใจ
สภาพอารมณ์ ที่ทาให้ ชีวิตมีความสุขมากขึ้นได้ เช่นคากล่าวของ นางสาว D ที่ได้บรรยายความรู้สึก ไว้ว่า
“เวลาเล่นเกมแล้วสนุก ลืมเรื่องเครียด ๆ ที่ทางานไปเลย” และนาง R “ช่วงนั้นมีปัญหารอบด้านแล้วรู้สึกว่า
ต้องหาทางออกให้ใจมันสงบ” จากข้อความข้างต้น เป็นการบ่งชี้ถึงจุดเริ่มต้นที่แท้จริงของการใช้เวลาว่างนั้น
เริ่มมาจากการตระหนักรู้ในความต้องการของตนเองเพื่อหาวิธีการตอบสนองความต้องการเหล่านั้น
อย่างไรก็ตามในบางครั้งการตระหนักรู้เหล่านั้นอาจเกิดมาจากปัจจัยอื่น ๆ ในลักษณะสิ่งเร้า
ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อตัวบุคคลได้ ทั้งความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล เช่น บุคคลในครอบครัว และกลุ่ม
เพื่อนฝูงเพื่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน มีการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น และการยอมรับซึ่งกันและกัน
ดังที่ นางสาว D กล่าวว่า “เริ่มเล่นเกมเพราะเล่นตามแฟน จะได้รู้ว่าเขาเล่นอะไร” หรือนาย S ได้บรรยายว่า
“ตอนแรกก็เริ่มเดินในหมู่บ้านคนเดียวจนมีเพื่อนบ้านขอมาวิ่งด้วย จนตอนหลังกลายเป็นแก๊งค์วิ่งตอนเย็น
ด้วยกันเกือบ 10 คน รู้สึกสนุกดี” ในบางกรณีปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดการใช้เวลาว่างอย่างจริงจังอาจเกิด จาก
การมีบุคคลต้นแบบในการทากิจกรรม ดังที่นาย T ที่มีแบบอย่างของการใช้เวลาว่างคือ คุณตูน อาทิวราห์
คงมาลัย ได้บรรยายไว้ว่า “ดูพี่ตูนวิ่งตั้งแต่ใต้มาเหนือ พี่ตูนทาได้ ก็คิดว่าเราก็ทาได้เหมือนกัน”
จากปั จ จัย ที่กล่ าวมาข้างต้น ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก แสดงให้ เห็ นว่า กลุ่ มตัว อย่าง
มีเป้าหมายในการใช้เวลาว่างอย่างจริงจัง โดยผ่านการรับรู้ การตระหนักถึงความต้องการ ความสามารถ และ
แนวทางการใช้เวลาว่างของตนเองได้อย่างชัดเจน
2.2 การรับรู้
จากการตระหนักรู้เบื้องต้นทาให้กลุ่มตัวอย่างสามารถเลือกทากิจกรรมต่างๆที่ตนเองต้องการ
ได้อย่างชัดเจน จนเกิดการรับรู้ถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นเมื่อใช้เวลาว่าง ดังคาบรรยายถึงประสบการณ์ของนาย E
ที่บรรยายว่า “วันนั้นเป็นวันที่ว่าง และไม่คิดอะไรมาก ทาไปเหมือนว่างก็แค่ฆ่าเวลาเซ็ง พอทาแล้วรู้สึกดีขึ้น
มันเติมเต็มความรู้สึกเราได้ รู้สึกโล่ง สบายใจด้วยนะเลยมาบอกตัวเองว่าถ้ามันดีก็ทาต่อไปสิ ” ซึ่งเป็นไปใน
ทานองเดียวกับ นาย C กล่าวว่า “หลังจากออกกาลังกายไปสักพัก แล้วไปเจอเพื่อน ๆ บอกว่า โห ไปทาอะไร
มาดูหนุ่มขึ้น พอถ่ายรูปมาแล้วลองดูรูป เพื่อนรุ่นเดียวกันนี่ดูแก่กว่าเราเยอะเลย” ผลสะท้อนของการใช้เวลา
ว่างเหล่านี้ เป็นส่วนหนึ่งที่นาไปสู่การเห็นคุณค่าการใช้เวลาว่างเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง สร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับเวลาว่าง และสามารถบริหารเวลาที่มีอยู่อย่างจากัดเพื่อทากิจกรรมที่ตนเองสนใจ และสามารถ

สามารถต่อยอดทาให้ตนเองประสบความสาเร็จหรือมีความสุขกับสิ่งที่ทา เช่นคาบรรยายที่อธิบายความรู้สึก
ของนาย V ได้กล่าวว่า “ตอนนั้นออกกาลังกายรู้เลยว่าเหนื่อย มีความรู้สึกอยากเลิกทา แต่เวลาทาสาเร็จแล้ว
ฮึกเหิม เหมือนมีพลัง อยากทาต่อไปเรื่อย ๆ” และนางสาว M “รู้สึกดีใจที่ตนเองทาได้ รู้สึกภูมิใจ รู้สึกมั่นใจ
กับตัวเองมากขึ้น”
การรับรู้ถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นในเวลาว่างย่อมทาให้กลุ่มตัวอย่างได้รับความพึงพอใจจากการ
บรรลุเป้ าหมายที่กาหนดไว้ ตลอดจนเกิดการรับรู้ถึงวิธีการตอบสนองความต้องการในตนเองที่เหมาะสม
ผ่านการใช้เวลาว่าง ผนวกเข้ากับความรู้สึกท้าทาย กลุ่มตัวอย่างจึงพยายามหาวิธีการที่จะเพิ่มประสบการณ์
และตอบสนองความต้องการต่า ง ๆ ของตนเองภายใต้เวลาว่างที่ตนเองมีอยู่จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
ตนเอง ดังที่นาย S อธิบายว่า “พอทาบ่อย ๆ รู้สึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้ว” เช่นเดียวกับนางสาว M
“วันนั้นตัดสินใจไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะเฉย ๆ รู้สึกอยากลองทาอย่างอื่นดูบ้าง แต่รู้สึกเหมือนขาดอะไรไป
ยิ่งเห็นคนอื่นออกกาลังกายแล้วรู้สึกว่าสิ่งที่ทาอยู่ตอนนี้ไม่ใช่เราเลย”
ดังนั้น ปัจจัยที่ทาให้เกิดการใช้เวลาว่างอย่างจริงจังของกลุ่มตัวอย่าง สามารถอุปมานได้ว่า
มีจุดเริ่มต้นจากการตระหนักรู้ถึงความต้องการของตนเอง จนเข้าสู่กระบวนการสารวจแรงจูงใจของตนเอง
หรือการแสวงหาบุคคลต้นแบบที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกกิจกรรมและรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม เพื่อผลักดัน
ให้บรรลุเป้าหมายที่ตนเองคาดหวังไว้ได้ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ไม่ด้านใดด้านหนึ่ง
หรือทุกด้าน และเมื่อสิ้ นสุดกิจกรรมการใช้เวลาว่างเหล่านั้นแล้วกลุ่มตัวอย่างจะเกิดการรับรู้ถึงผลกระทบ
ในแง่บวกแก่ตนเอง จนก่อเกิดการเห็นคุณค่าของการใช้เวลาว่าง และนาไปสู่การใช้เวลาว่างเพื่อตอบสนอง
ความต้ อ งการที่ เพิ่ ม หรื อมี เป้ าประสงค์ที่ ซับ ซ้อ นมากขึ้น อย่ างต่ อ เนื่ อ งจนกลายเป็ น ส่ ว นหนึ่ งในวิถี ชีวิ ต
ของตนเอง
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาการศึกษาพฤติกรรมการใช้เวลาว่างอย่างจริงจัง แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
มีการทากิจกรรมการใช้เวลาว่างนอกสถานที่มากกว่าการทากิจกรรมภายในที่พักอาศัย โดยเกิดจากความ
ต้องการในการเปลี่ยนบรรยายกาศที่ทาให้หลุดพ้นจากสภาวะแวดล้อมเดิมที่อาจนาไปสู่ความเครี ยดหลังเลิก
งานได้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Weng and Chiang (2014) เกี่ยวกับการฟื้นฟูทางจิตวิทยา โดยผ่าน
กิจกรรมกลางแจ้งและในร่ม โดยอธิบายว่ากลุ่มตัวอย่างจะปฏิบัติกิจกรรมทางนันทนาการหรือใช้เวลาว่าง
ภายนอกสถานที่มากกว่ากิจกรรมภายใน นอกจากนี้การทากิจกรรมนอกสถานที่ มีลักษณะการใช้เวลาว่าง
อย่างจริงจังยังสามารถแบ่งรูปแบบการเข้าร่วมกิจกรรมได้เป็น 2 ประเภท คือ
1) การเข้าร่วมการใช้เวลาว่างอย่างจริงจังแบบรายบุคคล กล่าวคือ การเข้าร่วมกิจกรรมการใช้เวลา
ว่างอย่างมุ่งมั่นคนเดียว โดยส่วนใหญ่การเข้าร่วมกิจกรรมคนเดียวเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ กับคนอื่นมากใน
ช่วงเวลาทางาน เช่นการสอน การประสานงานอื่นร่วมกับคนอื่น สิ่งเหล่านี้อาจเป็นไปตามบทบาทที่ตนเอง
ได้รับจนไม่สามารถแสดงตัวตนของตนเองได้อย่างเต็มที่ การเข้าร่วมกิจกรรมการใช้เวลาว่างอย่างจริงจังคน
เดียวจึงเป็นวิถีการหนึ่งที่ช่วยให้ได้ปลดปล่อยความเป็นตัวตนของตนเองออกมาก ทีต่ ่างจากชีวิตประจาวันเพื่อ
เตรียมความพร้อมต่อการทางานต่อไป ดังเช่นทฤษฏีชดเชย (Compensation) ตามแนวคิด ของ Wilensky
(1960 as cited in Russell, 2005) ได้กล่าวไว้ว่า บุคคลส่วนใหญ่จะใช้เวลาว่างที่มีอยู่ตรงข้ามกับวิถีชีวิตที่
ตนเองพบเจออยู่เป็นประจา นอกจากการเข้าร่วมกิจกรรมการใช้เวลาว่างอย่างจริง จังเป็นส่วนสาคัญในการ
ปลดปล่อยตัวตนแล้วยัง พบว่ามีความสอดคล้องกับการศึกษาของ กานาโมริ และคณะ (Kanamori et al.,
2016) ในเรื่อง การออกกาลังกายคนเดียว และการออกกาลังกายแบบกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสถานะทางสุขภาพ
ของผู้สูงอายุในญี่ปุ่น โดยพบว่า กลุ่มบุคคลจะเลือกทากิจกรรมแบบเดี่ยว เพราะกิจกรรมที่ทาคนเดียว ผู้ปฏิบัติ

สามารถกระทาให้มีประสิทธิภาพมากกว่ากระทาเป็นกลุ่ม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบุคคลส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมกิจกรรม
คนเดียวมีความต้องการในการตระหนักรู้เกี่ยวกับตนเองที่ตนเองเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย
2) สาเหตุการเข้าร่วมกิจกรรมการใช้เวลาว่างมักตัดสินใจเลือกเข้าร่วมกิจกรรมแบบเป็นคู่ หรือกลุ่ม
เนื่องจากความสาคัญกับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตนเองกับคนรอบข้าง เช่น ครอบครัว หรือเพื่อน ตลอดจน
การเปิ ด โอกาสพบเจอเพื่ อ นใหม่ อี ก ด้ ว ย ซึ่ ง สอดคล้ อ งคล้ อ งกั บ ทฤษฏี ข อง Kelly (1972 as cited in
Russell, 2005) ที่อธิบายถึงพฤติกรรมการตัดสินใจเข้าร่วมการใช้เวลาว่างโดยมีส่วนประกอบจาก ความเป็น
อิสระ (Freedom) และความหมายในชีวิต (Meaning) ซึ่งอาจเกิดจากแรงจูงใจภายใน หรือ บริบททางสังคม
โดยพฤติกรรมการใช้เวลาว่างอย่างจริงจังแบบเป็นคู่ หรือกลุ่ม ตรงกับประเภทพฤติกรรมการใช้เวลาว่างแบบ
Relational leisure กล่าวคือ มีอิส ระในการเลื อกเข้าร่วมกิจกรรมสู งและเกี่ยวข้องกับ การให้ ความหมาย
ในชีวิตจากทางสังคม กล่าวคือ การตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมการใช้เวลาว่างที่ ปรารถนาอยู่ร่วมกับคนอื่น
เพื่อให้ตนเองและผู้ที่ทากิจกรรมร่วมด้วยมีความสุข
กิจ กรรมส่ ว นใหญ่ ที่กลุ่ ม ตัว อย่างเข้าร่ว มการใช้เวลาว่างอย่างจริงจัง คือ กิจกรรมกีฬา และการ
ออกกาลั งกาย กิจกรรมประเภทดังกล่ าวเป็นทางเลือกหนึ่งที่ ใช้เตรียมความพร้อมของการใช้ชีวิตประวัน
ของตนเอง จากการได้รับความรู้สึกกระฉับกระเฉงหลังการเข้าร่วมกิจกรรม ที่ทาให้ตระหนักเห็นความสาคัญ
ของการออกกาลังกาย อันเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และพยายามแสวงหาระดับ
ความยากของกิจกรรมที่ท้าทายความสามารถของตนเองเรื่อยมาจนกลายเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิต ซึ่งสอดคล้อง
กั บ แนวคิ ด การใช้ เวลาว่ า งอย่ า งจริ ง จั ง ของ Kelly, & Freysinger (2002) ที่ อ ธิ บ ายว่ า การใช้ เวลาว่ า ง
อย่างจริงจังนั้น จะต้องมีลักษณะเฉพาะที่มีความพิเศษ กล่าวคือ การค้นหาความท้าทายในการพัฒนาทักษะ
ของตนเอง ด้วยการทากิจกรรมในเชิงสมัครเล่น แต่การเข้าร่วมกิจกรรมในระยะเวลาที่ยาวนานและใช้มา
ตฐานการปฏิบัติในระดับเดียวกับมืออาชีพ ในทานองเดียวกันการตระหนักเห็นความสาคัญของการเข้าร่วม
กิจ กรรมในเวลาว่าง และมุ่งมั่น พัฒ นาความสามารถของตนเองด้วยกิจกรรมการใช้เวลาว่างนั้น ๆ อย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง ยั ง เกิ ด ขึ้ น กั บ กิ จ กรรมการใช้ เวลาว่ า งประเภทอื่ น ด้ ว ยเช่ น กั น อั น ได้ แ ก่ กิ จ กรรมงานอดิ เรก
การท่องเที่ยว ละคร/ภาพยนตร์ และการอ่าน ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เป็นส่วนเติมเต็มความสุข ส่งเสริมการคิดใน
แง่บวกได้ ดังที่ Stebbins (2017) ได้อธิบายว่า การใช้เวลาว่างอย่างจริงจังนั้น มนุษย์เลือกที่จะทากิจกรรม
ที่มีร างวัล มี แรงจู งใจ เพื่ อให้ เกิดความรู้สึ กดีกั บ ตนเอง เพื่ อเติ มเต็มประสบการณ์ ทั กษะ ความสามารถ
ส่วนบุคคล อีกทั้งสามารถหารายได้จากกิจกรรมที่ทาได้อีกด้วย
เมื่อพิจารณาถึงระยะเวลาในการทากิจกรรมการใช้เวลาว่างอย่างจริงจังพบว่า ไม่สามารถกาหนด
ระยะเวลาที่แน่นอนได้ แสดงให้เห็นว่าระยะเวลาในการเข้าร่วมมิใช่เป็นตัวกาหนดถึงจุดเริ่มต้นและการสิ้นสุด
ของการทากิจ กรรม แต่กลั บ ใช้ความต้องการและความพึงพอใจมาเป็ นตัวกาหนดระยะเวลาการเข้ าร่ว ม
กิจกรรม ซึ่งสอดล้องกับ แนวคิดของ Stebbins (2017) ที่ว่า มนุษย์จะเลือกใช้เวลาที่ว่างจากการทาหน้าที่
ของตนเองมาท ากิ จ กรรมที่ ต นสนใจ ในท านองเดี ย วกั น การไม่ ส ามารถก าหนดจุ ด สิ้ น สุ ด ของกิ จ กรรม
ได้แสดงให้เห็นถึงถึงความไหลลื่นของการทากิจกรรมที่มีสมดุลกันระหว่างความท้ าทายและความสามารถ
ของตัวบุคคล ดังเช่น แนวคิด Flow ของ Csikzentmihalyi (1997) ที่อธิบายว่า การทากิจกรรมด้วยความ
ไหลลื่นนั้น การจากความสัมพันธ์ที่สมดุลเหมาะสมกันระหว่างทักษะและความยากของกิจกรรมจนทาให้เกิด
ความสนุกสนาน และขจัดความวิตกกังวล ความน่าเบื่อ ความเฉื่อยในตัวบุคคลออกไปได้
จากผลที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมการใช้เวลาว่างอย่างจริงจังของอาจารย์ ในระดับ
อุดมศึกษาพบว่า เมื่อตัวบุคคลตระหนักรู้ถึงความสามารถ ความต้องการ และช่วงเวลาว่างของตนเองได้ ย่อมส่งต่อ
การเห็นความสาคัญจากการเข้าร่วมกิจกรรมนั้น ๆ อันเป็นแรงผลักดันให้เกิดการทาอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนา
ความสามารถ และตอบสนองความต้องการของตนเองต่อไปเรื่อย ๆ เพื่อไปสู่ความสามารถในระดับที่สูงขึ้น

เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยที่ทาให้เกิดการใช้เวลาว่างอย่างจริงจังพบว่า มีจุดเริ่มต้นมาจากการตระหนักรู้
ในตนเอง คือ ทางด้านร่างกาย ทางด้านจิตใจ ทางพฤติกรรมหรือแบบแผนในการดาเนินชีวิต ตลอดจนบริบท
ทางอาชีพที่มีลักษณะให้บุคคลแสวงหาความรู้ และการมีทักษะในการจัดการตนเอง ซึ่งกระตุ้นให้กลุ่มตัวอย่าง
พยายามค้นหาวิธีการต่าง ๆ โดยใช้ความต้องการและความสามารถของตนเอง เป็นพื้นฐานในการกาหนด
เป้าหมายและรูปแบบของการตอบสนองความต้องการตนเอง ซึ่งเป็นทิศทางเดียวกันกับแนวคิดของ Dattilo
(2008) ได้อธิบายไว้ว่า การตระหนักรู้ในตนเองเป็นการทาความเข้าใจความชื่นชอบของตนเองที่เกี่ยวข้องกับ
การตัดสินใจเข้าร่วมการใช้เวลาว่างของตนเองและนาไปสู่การเข้ าร่วมอย่างมีความหมาย ซึ่งกลุ่มตัวอย่างได้ให้
ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าการตระหนักรู้เกี่ยวกับตนเอง และกิจกรรมตัดสินใจเข้าร่วมนั้นได้ทาให้เกิด
การรับรู้ และมีผลสะท้อนทางบวกที่เกิดขึ้นกับตนเองเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมการใช้เวลาว่าง จนเห็นคุณค่าของ
การใช้เวลาว่าง เช่น ความภูมิใจในตนเอง ความสัมพันธ์และการยอมรับที่ดีจากผู้อื่น เป็นต้น สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Stabbins (1992 as cited in Mannell, & Kleiber, 1997) กล่าวว่า การพยายามทากิจกรรม
อย่างมุ่งมั่นนั้น อาจก่อให้เกิดความรู้สึกถึงความสาเร็จและเกิดประโยชน์ทางจิตใจ เช่น การเติมเต็มความรู้สึก
ด้วยตนเอง (Self - enrichment), การแสดงออกด้วยตนเอง (Self - expression), การเป็นส่วนหนึ่งในสังคม
(Social belonging) และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ Kim, Heo, Lee, & Kim (2014) พบว่า การใช้เวลา
ว่างอย่างจริงจังเป็นส่วนหนึ่งของความงอกงามและความสุขเพิ่มขึ้นในตัวบุคคล ซึ่งนาไปสู่การเกิดพฤติกรรม
การใช้เวลาว่างนั้นรูปแบบนั้นอย่างต่อเนื่องด้วยมีการเพิ่มความท้าทายของกิจกรรม เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
และสนองความต้ อ งการของตนเองอย่ า งยั่ ง ยื น จนหลอมรวมกลายเป็ น พฤติ ก รรมหนึ่ ง ที่ เกิ ด ขึ้ น ใน
ชีวิตประจาวัน ดังแสดงในภาพที่ 1
การตระหนักรู้ในตนเอง

เข้าร่วมกิจกรรมการใช้เวลา
ว่างที่ตนเองต้องการ

การรับรู้ การได้ประโยชน์
และ การเห็นคุณค่าของการ
ใช้เวลาว่าง

ภาพที่ 1 วงจรการการใช้เวลาว่างอย่างจริงจัง (Serious Leisure Cycle)
สรุปได้ว่าการตระหนักรู้ในตนเองเป็นส่วนสาคัญที่ทาให้กลุ่มตัวอย่างแสวงหาวิธีการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการ และได้รับประโยชน์จากการทากิจกรรมนั้น ๆ จนตระหนักเห็นคุณค่าของการใช้เวลาว่าง และ
ช่องทางการพัฒ นาความต้องการของตนเองอย่างต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืน เกิดความพึ งพอใจจนเป็ น
ส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของบุคคล

จากการศึกษาพฤติกรรมการใช้เวลาว่างแบบจริงจัง แสดงให้เห็นว่า การเข้าร่วมกิจกรรมการใช้เวลา
ว่างอย่างจริงจังนั้น มิใช่แค่เพียงการตอบสนองความต้องการเพื่อความสุขและความสนุกสนาน ตามแนวคิด
ทางนั น ทนาการโดยทั่ ว ไปเพี ย งอย่ า งเดี ย ว แต่ ก ารเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมการใช้ เ วลาว่ า งอย่ า งจริ ง จั ง นั้ น
เปรี ย บเสมือ นจุ ด เริ่ มต้ น ส าคัญ ที่ มี การกาหนดเป้ าหมายย่างชั ดเจน เกิด การลงเมื่ อปฏิ บั ติเพื่ อให้ ป ระสบ
ผลสาเร็จตามความต้องการอย่างจริงจังให้ความสาเร็จเหล่านั้นเกิดขึ้นอย่างถาวร หรือยั่งยืน แต่ละบุคคล
จึงพยายามแสวงหาแนวทางวิธีการใหม่ ๆ ในการเข้าร่วมกิจกรรมที่ตนเองเลือก ซึ่งทาให้เกิดความท้าทาย
ความสามารถของตนเองอันเป็นสิ่งเร้าให้บุคคลเกิดความพยายามอย่างจริงจัง ขึ้นนาไปสู่การได้รับประโยชน์
และการตระหนักเห็นคุณค่าในตนเองที่สูงขึ้น การเห็นความสาคัญของการทากิจกรรมการใช้เวลาว่างเหล่านี้
จึงเป็นสิ่งเร้าให้บุคคลเกิดการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจาวัน ซึ่งอาจเกิดโอกาส
โยกย้ายลักษณะกิจกรรมจากกิจกรรมการใช้ เวลาว่าง (Leisure activity) ไปสู่กิจกรรมที่เป็นหน้าที่หรือเป็น
สิ่งที่ต้องทา (Obligation) ในที่สุด เช่น การขยายโอกาส และช่องทางการสร้างรายได้เพิ่มที่นอกเหนือจาก
อาชีพหลัก เป็นต้น
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ควรมีการใช้เครื่องมือที่หลากหลายเพื่อใช้ในการยืนยันข้อมูลให้น่าเชื่อถือมากขึ้น
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
ควรน าข้อมูล ที่ได้จ ากการศึกษาครั้ง นี้ท าการวิจัยเพื่อ พั ฒ นาแนวทางเชิงกลยุทธ์การส่ งเสริมการ
เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการและการใช้เวลาว่างอย่างยั่งยืนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน
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