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แพรวพรรณ โสมาศรี. (2556). การศึกษาการใช้ชวี ติ ของนิสติ ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (การอุดมศึกษา). กรุงเทพฯ:
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะกรรมการควบคุม :
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา สุธรรมรักษ์, อาจารย์ ดร.อรรณพ โพธิสุข.
การวิจยั ครัง้ นี้มคี วามมุง่ หมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียการใช้
บ ชวี ติ ของนิสติ ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินท รวิโรฒ โดยรวมและเป็นรายด้าน 4 ด้าน คือ ด้านการศึกษา ด้านสังคม
ด้านเศรษฐกิจ และด้านการเข้าร่วมกิจกรรม จําแนกตามตัวแปร เพศ ชัน้ ปีทศ่ี กึ ษา กลุม่ สาขาวิชา
และผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน กลุม่ ตัวอย่างประกอบด้วยนิสติ ทีก่ าํ ลังศึกษาอยูใ่ นระดับปริญญาตรี
ชัน้ ปีท่ี 2 - 4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ใน 3 กลุม่ สาขาวิชา
คือ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ รวมจํานวนทัง้ สิน้ 515 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเป็น แบบสอบถามแบบ มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จํานวน 68 ข้อ มีคา่ ความเชือ่ มัน่
เท่ากับ .840 สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลีย่ ค่าความ
เบีย่ งเบนมาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการทดสอบความ
แตกต่างของค่าคะแนนเฉลีย่ ด้วยวิธขี องเชฟเฟ่
ผลการวิจยั สรุปได้ดงั นี้
1. นิสติ ระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการใช้ชวี ติ โดยรวมอยูใ่ นระดับ
มาก เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า นิสติ มีการใช้ชวี ติ ด้านการศึกษา ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ
อยูใ่ นระดับมาก ส่วนด้านการเข้าร่วมกิจกรรม นิส ติ มีการใช้ชวี ติ อยูใ่ นระดับปานกลาง
2. นิสติ ชายและนิสติ หญิงมีการใช้ชวี ติ โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่านิสติ ชายและนิสติ หญิงมีการใช้ชวี ติ ด้านสังคม และด้านการเข้าร่วมกิจกรรมแตกต่างกันอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ส่วนด้านอื่นๆไม่พบความแตกต่าง
3. นิสติ ทีก่ าํ ลังศึกษาอยูใ่ นชัน้ ปีต่างกันมีการใช้ชวี ติ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และเมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่านิสติ ทีศ่ กึ ษาในชัน้ ปีต่างกัน มีการใช้ชวี ติ
ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ตทิ ร่ี ะดับ .05 ส่วนด้านอื่นๆไม่พบความ
แตกต่าง
4. นิสติ ทีศ่ กึ ษาในกลุม่ สาขาวิชาทีต่ ่างกัน มีการใช้ชวี ติ โดยรวมและเป็นรายด้านทุกด้าน
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
5. นิสติ ทีม่ ผี ลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนต่างกัน มีการใช้ชวี ติ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และเมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่านิสติ ทีม่ ผี ลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
ต่างกันมีการใช้ชวี ติ ด้านการศึกษา ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .05 ส่วนด้านการเข้าร่วมกิจกรรมไม่พบความแตกต่าง
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The purposes of this research were to investigate student's life styles at
Srinakharinwirot University in overall and each of four aspects: learning, social,
expenditure, and student activities’ participation and to compare student's life styles in
overall and each of four aspects among students with different gender, educational levels,
faculties, and academic achievement. The sample of the study consisted of 515 students
who study in the second year to the fourth year who were enrolled in the first semester in
the academic year 2012 in 3 fields of study; Humanities and Social Sciences, Science and
Technology and Health Science of Srinakharinwirot University. The instrument used for
collecting data was a five - rating scale questionnaire with 68 items and the overall reliability
was at .840. Frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, t-test, one-way
analysis of varinace, and Scheffe's method were utilized for data analysis.
The results of the study revealed that:
1. Life styels of students at Srinakharinwirot University in overall was at the high
level. When considering in each aspect, it was found that students’ life styles in the aspect
of learning, social and expenditure were at the high level except the aspect of students’
activities participation was at the moderate level.
2. Male and female students showed no significant difference in overall aspect of
students’ life styles. When considering in each aspect, male and female students showed
statistically significant difference of life styles in social and students’ activities participation
at .05 level, and showed no significant difference in aspect of learning and expenditure.
3. There was a statistically significant difference at .05 level of students’ life styles
in overall aspect among students with different educational level. When considering in each
aspect, it was found that students’ life styles in the aspect of students’ activities participation
showed significant different at .05 level. There was no significant difference in students’ life
styles in the aspect of learning, social, and expenditure.
4. There was a statistically significant difference at .05 level in students’ life styles
in overall and each aspects among students studying in different faculties.

5. There was a statistically significant difference at .05 level in overall students’ life
styles among students with different academic achievement. When considering in each
aspect; the students’ life styles in the aspect of learning, social and expenditure showed a
statistically significant difference at .05 level. The students’ life styles in students’ activities
participation among students with different academic achievement showed no significant
difference.
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นิสติ ระดับปริญญาโท สาขาการอุดมศึกษา ทีใ่ ห้กาํ ลังใจ และช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ อยูเ่ สมอ
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ผลสําเร็จในการศึกษาต่อปริญญาโท เป็นผูใ้ ห้กาํ ลังใจอันสําคัญยิง่ ในการทําปริญญานิพนธ์ฉบับนี้
คุณค่าของปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ ผูว้ จิ ยั ขอมอบเป็นเครือ่ งบูชาพระคุณบิดา มารดา อาจารย์ และ
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บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลัง

นิสติ นักศึกษาปจั จุบนั มีการเปลีย่ นแปลงทัง้ ในมิตกิ ารใช้ชวี ติ การเรียนรู้ ครอบครัว
ตลอดจนภาวะเสีย่ งต่างๆ สะท้อนถึงแนวโน้มของสังคมภายหลังยุคอุตสาหกรรมและความทันสมัย
ทัง้ ปวง สถานศึกษาจึงต้องเพิม่ พืน้ ทีก่ ารเรียนรูข้ องเยาวชนและผูเ้ รียนในแบบทักษะชีวติ ทักษะ
สังคม สมรรถนะพืน้ ฐานร่วมทีข่ า้ มพ้นความรูว้ ชิ าการทีเ่ ป็นแท่งความรูแ้ ละความสามารถเชิงบูรณาการ
ทีฝ่ งั ตัวทีห่ าไม่ได้จากการเรียนการสอนในห้องทีข่ าดปฏิสมั พันธ์ สร้างความพร้อมเพื่อเปิดโลกทัศน์
สําหรับผูเ้ รียนในสภาวะโลกาภิวตั น์ดา้ นภาษาและวัฒนธรรม รูแ้ ละเห็นคุณค่าของพหุลกั ษณ์
พหุวฒ
ั นธรรมเพิ่มความหลากหลายของผูเ้ รียนต่างวัยต่างภูมหิ ลังทางวัฒนธรรม สังคมและต่าง
เผ่าพันธุ์ (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2551: 19 - 21)
สถาบันอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยมีหน้าทีจ่ ดั การเรียนการสอนและถ่ายทอดความรู้
ให้แก่เยาวชนและผูเ้ รียนพร้อมๆกับทําหน้าทีร่ วบรวม สังเคราะห์วเิ คราะห์ สร้าง และเผยแพร่ความรู้
ผ่า นกระบวนการศึกษาวิจยั โลกในอดีต สิง่ ทีเ่ ป็ นอยูใ่ นปจั จุบนั และสิง่ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต
ผลผลิตทีส่ งั คมควรได้รบั จากสถาบันอุดมศึกษาคือ บัณฑิตทีม่ คี วามรูส้ ามารถเข้าสูช่ วี ติ การทํางาน
เป็นพลเมืองทีไ่ ด้รบั การขัดเกลาทางสังคมและวัฒนธรรมมาเป็นอย่างดี ส่วนความรูแ้ ละองค์ความรู้
ทีเ่ ป็ นผลิตผลจากมหาวิทยาลัย นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะอย่างยิง่
ทางเศรษฐกิจแล้ว ยังจะต้องช่วยนําพาสังคมไปสู่ความเป็นอารยประเทศอย่างยังยื
่ น (สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2551: 12) ดังเป้าหมายการพัฒนาอุดมศึกษาในช่วงแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 10 (2551 - 2554) ภายใต้กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) ทีไ่ ด้ระบุไว้ว่า
1. มุง่ ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยเพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทม่ี คี ณ
ุ ภาพ
และมีสมรรถนะสากล สามารถเรียนรูก้ ารใช้ชวี ติ ในสังคม และปรับตัวสําหรับงานทีเ่ กิดขึน้ ตลอดชีวติ
2. มุง่ พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาไทยในการสร้า งความรูแ้ ละนวัตกรรมเพือ่ เพิม่ ขีด ความ
สามารถในการแข่งขันของประเทศบนพืน้ ฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการแข่งขันใน
ระดับสากล รวมทัง้ เพือ่ สนับสนุ นการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นของชุมชนและท้องถิ่ นบนพืน้ ฐานของเสรีภาพ
ทางวิชาการ และเอกภาพเชิงระบบ โดยใช้กลไกธรรมาภิบาลเครือข่ายอุดมศึกษาทัง้ ประเทศ
3. มุง่ แก้ปญั หาวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีสว่ นช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน
จากวิกฤตด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะเรือ่ งการว่างงาน
4. มุง่ ปฏิรปู อุดมศึกษาทุกด้านเพือ่ นําไปสูก่ ารพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาไทย

2
การศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นการศึกษาระดับสูงกว่าระดับชัน้ มัธยมศึกษาขึน้ ไป เป็ น
ศูนย์กลางในการผลิตและกระจายความรู้ ตลอดจนเป็ นแหล่งสร้างบุคลากรในการทํา งานด้าน
สาธารณะ เพราะสถาบันอุดมศึกษาหรือ มหาวิทยาลัยมีหน้าทีส่ าํ คัญ 4 ประการ คือ การสอน
การศึกษาค้นคว้าวิจยั การให้บริการทางวิชาการ และการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
จึงเป็นภาพของสถาบันการศึกษาที่เปิดกว้างแก่ทุกคน บนพืน้ ฐานของคุณธรรมและความสามารถ
ของแต่ละบุคคล (จรูญ หยูทอง. 2545: 86) การศึกษาในระดับปริญญาตรี เป็นการศึกษาทีม่ งุ่ ส่งเสริม
ให้ผเู้ รียนได้พฒ
ั นาความรูค้ วามสามารถในสาขาวิชาต่างๆในระดับสูง โดยเฉพาะการประยุกต์ทฤษฎี
ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ การริเริม่ การพัฒนาทัง้ ทางวิชาการและวิชาชีพ การสร้างสรรค์และเผยแพร่ความรู้
การริเริม่ พัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม สิง่ แวดล้อม รวมทัง้ ส่งเสริม
บทบาทของประเทศในประชาคมโลก (สมพงษ์ สุขเี กตุ. 2543: 2) ทัง้ นี้ระบบการศึกษาจะแตกต่างไป
จากในระดับมัธยมศึกษาเป็ นอย่างมาก โดยนิสติ นักศึกษาจะต้องช่วยเหลือตนเอง มีอสิ ระในการใช้
ชีวติ ในมหาวิทยาลัยมากกว่าอยู่ในโรงเรียน มีการตัดสินใจว่าจะเลือกใช้ชวี ติ ของตนเองอย่างไร
ภายในมหาวิทยาลัย ซึง่ หากนักศึกษาเลือกใช้ชวี ติ ในมหาวิทยาลัยอย่างเหมาะสมแล้ว ย่อมเป็ น
ประโยชน์ต่อนักศึกษาในก ารช่วยให้ประสบความสําเร็จในชีวติ เป็ นบัณฑิตทีม่ คี ุณภาพและมี
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ พร้อมทีจ่ ะออก ไปดําเนินชีวติ ทีด่ ใี นสังคมต่อไป ในทางตรงกันข้าม
หากนักศึกษาใช้ชวี ติ อย่างอิสระเสรีขาดความรับผิดชอบในหน้าทีข่ องตน ไม่รจู้ กั เลือกใช้ชวี ติ ใน
มหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมแล้ว ย่อมนําผลเสียมาสู่ตนเองได้
จิรวัฒน์ วีรงั กร (2545: 14 - 16) ได้ให้ความเห็นว่า การเรียนในระดับอุดมศึกษาต้องถือ
หลักแห่งความไม่ประมาทในชีวติ สติปญั ญาดีเพียงใดหากแต่มกี ารใช้ชวี ติ ทีป่ ระมาท มัวแต่สนุก
สนานเพลิดเพลินมักพบกับความผิดพลาดเสมอ ดังนัน้ นิสติ จะต้องฝึกทีจ่ ะเรียนรูก้ บั สภาพชีวติ ใหม่
ต้องเข้าใจว่ารูปแบบการเรียนในระดับมัธยมศึกษามีความแตกต่า งจากระดับอุดมศึกษาอยูห่ ลาย
ประการ เมือ่ แรกเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยจึงเปรียบเสมือนโลกใบใหม่ทก่ี ว้างขวางจนบางคนไม่
ทราบว่าจะเริม่ ต้นชีวติ อย่างไร สับสนไม่รจู้ ะเริม่ ต้นอย่างไรดี ดังนัน้ การบริหารจัดการตนเองให้เข้า
กันได้กบั สภาพแวดล้อมใหม่ ถือเป็ นสิง่ สําคัญและจําเป็นสําหรับนิสติ ทุกคนเป็นอย่างยิง่ นอกจากนี้
ทองเรียน อมรัชกุล. (2525: 34) กล่าวว่านักศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอายุตงั ้ แต่ 17 - 22 ปี ซึง่ เป็ นวัย
ทีก่ าํ ลังจะเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ บุคคลในวัยนี้มกั จะอารมณ์อ่อนไหวในขณะเดียวกันก็มคี วามกระตือรือร้น
อยากรูอ้ ยากเห็น อยากทดลองสิง่ แปลกใหม่ มีความคิดคํานึงค่อนข้างเพ้อฝนั และพร้อมทีจ่ ะยอมรับ
อุดมการณ์ ทีต่ นเองเชือ่ ถือในทางจิตวิทยา วัยนี้เป็ นวัยทีน่ กั ศึกษากําลังแสวงหาเอกลักษณ์
(Identity) ของตนเอง โดยเฉพาะนักศึกษาทีม่ สี ติปญั ญาสูงกว่านักศึกษาทัวไป
่ การปฏิบตั ติ วั ของ
นักศึกษาเหล่านี้ จึงมีลกั ษณะพิเศษไม่เป็ นไปตามกฎ เกณฑ์หรือระเบียบของมหาวิทยาลัย และ
ประเพณี ของสังคม การทีม่ หาวิทยาลัยจะหวังให้นกั ศึกษาคอยฟงั คําสังจาก
่
ผูใ้ หญ่ หรือจะให้
นักศึกษารูจ้ กั ยับยัง้ ชังใจ
่ คิดเช่นผูใ้ หญ่ ย่อมเป็ นไปไม่ได้ การปฏิบตั ขิ องมหาวิทยาลัยจะต้องสร้าง
ความพอใจ ความพอดีกบั สภาวะทางจิตใจของนักศึกษา เพือ่ เปิดโอกาสให้ได้พฒ
ั นาอารมณ์
และบุคลิกของตนอย่างสมบูรณ์ ดังที่เกษม วัฒนชัย (2532: 67) กล่าวว่า ช่ว งชีวติ ทีเ่ รียนใน

3
มหาวิทยาลัยเป็ นช่วงชีวติ ทีม่ คี ุณค่ามากทีส่ ุด นิสติ ควรใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ตนเอง เพราะว่า
ในช่วงสีป่ ีน้เี ป็ นการเติมคนให้เต็มอุดมศึกษา คือ การเรียนให้เต็มที่ นิสติ ต้องใช้เวลาในมหาวิทยาลัย
ทัง้ ในและนอกห้องเรียนในการเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเอ งในด้านคุณลักษณะและความมันคงทาง
่
อารมณ์ ซึง่ สอดคล้องกับ วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2524: 7) ได้อธิบายว่าการที่นสิ ติ ใกล้ชดิ กับ
อาจารย์ผสู้ อน การอยูร่ ว่ มกันในสังคมมหาวิทยาลัยบรรยากาศรอบๆรัว้ อุดมศึกษากลุ่มเพื่อนจะเป็น
ผลช่วยหล่อหลอมให้นสิ ติ เป็ นคนทีส่ มบูรณ์ได้โดยเห็นค่าวัฒนธรรมประเพณีในมหาวิทยาลัยวัฒนธรรม
ของนิสติ และภูมหิ ลังของนิสติ จะเป็ นเครือ่ งหล่อหลอมความประพฤติ ความคิดและบุคลิกภาพของ
บุคคลทีม่ อี ยูใ่ นสังคมมหาวิทยาลัยนัน้ ๆ ดังนัน้ การเรียนรูข้ องนิสติ จึงไม่ได้อยูเ่ พียงการเรียนการสอน
ในห้องเรียนเท่านัน้ การใช้ชวี ติ ในมหาวิทยาลัยในลักษณะต่างๆจะเป็นองค์ประกอบ ในการหล่อ
หลอมและพัฒนานิสติ ให้มบี คุ ลิกภาพเป็ นคนทีส่ มบูรณ์ตามทีม่ หาวิทยาลัยและสังคมมุง่ หวัง
ดังนัน้ การใช้ชวี ติ ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งเพราะในระหว่างที่
ทําการศึกษาอยูใ่ นมหาวิทยาลัยนัน้ นักศึกษาต้องเรียนรูท้ จ่ี ะใช้ชวี ติ ในด้านต่างๆให้เหมาะสม ไม่วา่
จะเป็นด้านการศึกษา ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านการเข้าร่วมกิจกรรม หากนักศึกษาเรียนรูท้ ่ี
จะใช้ชวี ติ ในทางทีถ่ กู ต้องเหมาะสม นักศึกษาก็สามารถทีจ่ ะพัฒนาศักยภาพของตนเองได้ดเี ป็ น
บัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพ แต่หากนักศึกษาใช้ชวี ติ ในทางทีไ่ ม่เหมาะสม ก็จะก่อให้เกิดปญั หาตามมาคือ
รูส้ กึ เบื่อหน่ ายต่อการเรียน ขาดความรับผิดชอบต่องานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย จนเป็ นสาเหตุให้เรียนไม่
จบตามระยะเวลาทีก่ าํ หนดหรืออาจลาออกกลางคัน ได้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ พัฒนามาจากโรงเรียนฝึกหัดครู
ชัน้ สูง และวิทยาลัยวิชาการศึกษา ต่อมาได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนคริน ทรวิโรฒ เมือ่ วันที่
29 มิถุนายน พ.ศ. 2517 ปจั จุบนั มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีศนู ย์การเรียนหลักอยู่ 2 แห่ง คือ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ตัง้ อยูท่ ่ี 114 ซอยสุขมุ วิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร พัฒนาไปสูก่ ารเป็นมหาวิทยาลัยกลางเมืองทีท่ นั สมัยก้าวหน้าสูส่ ากล
และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ตัง้ อยูท่ อ่ี าํ เภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก พัฒนาด้าน
วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และสิง่ แวดล้อม ผสานสัมพันธ์กบั ชุมชน
นอกจากนี้ยงั มีวทิ ยาลัยโพธิวชิ ชาลัย อําเภอวัฒนานคร สระแก้ว อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก ทัง้ นี้
มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนทัง้ ในระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท
และระดับปริญญาเอก เป็ นองค์กรชัน้ นําแห่งการเรียนรูแ้ ละการวิจยั บนฐานการศึกษาและคุณธรรม
มุง่ สร้างสรรค์นวัตกรรมสูส่ งั คม มีภารกิจหลักคือ การผลิตบัณฑิต การวิจยั การบริการแก่สงั คม
และการทํานุ บาํ รุงศิลปวัฒนธรรม มีพนั ธกิจต่อสังคมในการจัดการศึกษาและให้บริการทางวิชาการ
รวมทัง้ เข้าไปมีสว่ นร่วมกับสังคมในการสืบสานและสร้างเสริมภูมปิ ญั ญาให้เห มาะสมกับการ
เปลีย่ นแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยยึดหลักจริยธรรมทาง
วิชาการ และหลักการให้การศึกษาแก่ประชาชน (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 2554: ออนไลน์)
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ต้องการพัฒนาไปสูก่ ารความเป็นสากลโดยให้ความสําคัญ
อย่างจริงจังต่อการขับเคลือ่ นกระบวนการบ่มเพาะนิสติ ให้พร้อมซึง่ ความดีความงาม การเสียสละ
การเป็นผูใ้ ห้ คุณธรรม จริยธรรม และตระหนักในเรือ่ งสันติสขุ และธรรมนิตริ ฐั ของประเทศอยูเ่ สมอ
นิส ติ ทีศ่ กึ ษาในมหาวิทยาลัยต้องเป็ นคนเก่งคนดีและมีความสุขทัง้ ในระดับประเทศและสังคมโลก
ดังนัน้ นิสติ ทีเ่ ข้าเรียนในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโ รฒ ต้องปรับตัวในการใช้ชวี ติ ในมหาวิทยาลัย
ในทางทีเ่ หมาะสมในทุกด้าน เพือ่ เป็ นบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพตามทีม่ หาวิทยาลัยมุง่ หวัง จากการที่
ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การสัมภาษณ์นสิ ิ ตเกีย่ วกับการใช้ชวี ติ ของนิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ พบว่านิสติ ประสบปญั หาในการใช้ชวี ติ ดังนี้
ด้านการศึกษา นิสติ มีความเห็นว่า การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่
เป็นการสอนแบบบรรยาย ทําให้เกิดปญั หาในการเรียนเพราะบางครัง้ นิสติ จดคําบรรยายไม่ทนั
และการส่งงานยังมีนสิ ติ บางคนทีส่ ง่ ไม่ทนั ตามระยะเวลาทีก่ าํ หนด (ศิรนิ ทิพย์ ตัง้ ใจเจริญ. 2554:
สัมภาษณ์) เช่นเดียวกับ อรพรรณ วงษ์หาจักร (2554: สัมภาษณ์) ได้ให้ความเห็นว่า ในการเรียน
การสอนทีเ่ ป็ นแบบบรรยาย นิส ติ จะต้องจดคําบรรยาย แต่ในบางครัง้ ก็จดไม่ทนั ช่วงแรกทีเ่ ข้ามา
เรียนจะมีรนุ่ พีเ่ ข้ามาติวหนังสือให้ และให้เพื่อนทีเ่ ก่งช่วยติวให้เพื่อน ช่วงหลังมีการจับกลุม่ กับเพือ่ น
เพือ่ ติวหนังสือให้กนั ในด้านของการเรียนถ้าวิชาไหนทีอ่ าจารย์ ผสู้ อนมีเทคนิคการสอนทีด่ กี จ็ ะทําให้
ผูเ้ รียนอยากเข้าเรียน แต่ถา้ วิชาไหนทีอ่ าจารย์ผสู้ อนมีวธิ กี ารสอนทีไ่ ม่ด ี ก็จะทําให้เกิดการเบื่อไม่
อยากเข้าเรียน ส่วนวรรณิภา อาจศรี (2554: สัมภาษณ์) ได้ให้ความคิดเห็นเพิม่ เติมว่า ทีพ่ กั อาศัย
ไกลจากมหาวิทยาลัยมาก ทําให้บางเวลาเข้าเรียนไม่ทนั ต้องอาศัยการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองและ
ขอดูจากเพื่อน และจะมีปญั หาด้านการเรียนบางรายวิชา ในบางรายวิชาทีเ่ รียนรวมกันหลายคณะ
นิส ติ จะไม่กล้าซักถามในประเด็นทีไ่ ม่เข้าใจ และชอบการทํางานร่วมกัน เป็นกลุม่ มากกว่าการทํางาน
คนเดียวเพราะมีหลายคนช่วยกันทํา ในการส่งงานจะมีปญั หาเรือ่ งการส่งงานไม่ทนั บ้างหรือบางครัง้
ก็ไม่ส่งเลย เพราะงานเยอะทําให้ทาํ งานไม่ทนั ตามระยะเวลาทีก่ าํ หนด นอกจากนี้สมุ าลี ชูบญ
ุ
(2554: สัมภาษณ์) ได้ให้ความเห็นเพิม่ เติมว่า นิสติ บางคนเข้าห้องเรียนช้าและมีการพูดคุยกันเสียง
ดังในขณะทีอ่ าจารย์ทาํ การสอน ทําให้ไม่เข้าใจเนื้อหาในบางส่วน นิสติ ชอบทีจ่ ะทํางานคนเดียว
มากกว่าการทํางานเป็ นกลุม่ เพราะการทํางานเป็นกลุม่ มีหลายคนทีค่ วามคิดเห็นไม่ตรงกัน ทําให้
เกิดความยุง่ ยากในการทํางาน นอกจากนี้นสิ ติ ไม่กล้าถามอาจารย์ในประเด็นทีไ่ ม่เข้าใจ
ด้านสังคม ศิรนิ ทิพย์ ตัง้ ใจเจริญ (2554: สัมภาษณ์) ได้ให้ความคิดเห็นว่า เพือ่ นมีความ
สําคัญมากในการใช้ชวี ติ ในมหาวิทยาลัยเพราะบางครัง้ เวลาทีเ่ ข้าเรียนไม่ทนั เวลาหรือไม่ ได้เข้าเพื่อน
ก็จะช่วยติวให้กนั และมีปญั หาอะไรก็สามารถทีจ่ ะปรึกษาเพือ่ นได้ ส่วนด้านความสัมพันธ์กบั
ั หาหรือขอคําปรึกษา
อาจารย์ผสู้ อน ถ้าความสัมพันธ์กบั อาจารย์ผสู้ อนดีจะทําให้กล้าทีจ่ ะซักถามป ญ
จากอาจารย์ได้ แต่ถา้ ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั อาจารย์มากพอก็ไม่กล้าทีจ่ ะซักถามหรือขอคําปรึกษา
ส่วนวรรณิภา อาจศรี (2554: สัมภาษณ์) ได้ให้ความคิดเห็นเพิม่ เติมว่า ในการคบเพือ่ นจะเลือกคบ
เพือ่ นทีม่ รี ปู แบบการใช้ชวี ติ ทีเ่ หมือนกัน ส่วนมากสังคมกลุ่มเพื่อนจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ คนทีเ่ รียน
เก่งก็จะคบกับเพือ่ นทีเ่ ก่ง ส่วนคนทีเ่ รียนปานกลางก็จะเลือกคบเพือ่ นทีม่ รี ะดับการเรียนเท่ากัน
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จะช่วยเหลือกันในด้านต่างๆ จะให้ความสนิทสนมกับเพือ่ นในกลุม่ เล็กๆ 3 - 4 คน และสามารถ
พูดคุยกับเพื่อนทีส่ นิทได้ทุกเรือ่ ง จะมีความสัมพันธ์ทด่ี กี บั อาจารย์ทเ่ี รียนด้วยบ่อยครัง้ และมีการลง
มือปฏิบตั ิ ถ้าอาจารย์ทส่ี อนบรรยายเพียงอย่างเดียวก็ไม่มคี วามสนิทเท่าทีค่ วร ถ้ามีปญั หาก็สามารถ
ทีจ่ ะปรึกษากับอาจารย์ทป่ี รึกษาได้ นอกจากนี้ยงั มีนสิ ติ บางคนทีป่ ระพฤติตวั ไม่เหมาะสมในการคบ
เพื่อนต่างเพศ เพราะให้ความสําคัญกับเพือ่ นต่างเพศมากเกินไปทําให้มผี ลกระทบต่อการเรียน
นอกจากนี้สมุ าลี ชูบญ
ุ (2554: สัมภาษณ์) กล่าวว่านิส ติ จะคบเพือ่ นทีม่ ลี กั ษณะนิสยั ทีเ่ หมือนกัน
จะให้ความสนิทสนมกับเพือ่ นในกลุม่ เล็กๆมากกว่าเพื่อนกลุ่มใหญ่ ช่วงแรกทีเ่ ข้าเรียนรุ่นพีจ่ ะให้
คําปรึกษาในเรือ่ งของการเรียนและการใช้ชวี ติ ในมหาวิทยาลัย แต่หลังจากนัน้ ก็ไม่ค่อยได้เจอกัน
ถ้ามีปญั หาอะไรก็สามารถทีจ่ ะปรึกษาเพือ่ นได้ สามารถทีจ่ ะปรึกษาอาจารย์ทป่ี รึกษาได้ แต่สว่ นมาก
จะหาอาจารย์ไม่เจอ
ด้านเศรษฐกิจ นิสติ ส่วนใหญ่จะมีคา่ ใช้จา่ ยสูงในเรือ่ งของการเดินทางมามหาวิทยาลัย
และเรือ่ งของเอกสารตําราต่างๆ และนิสติ บางคนทีม่ ภี มู ลิ าํ เนาอยูต่ ่างจังหวัดก็จะเสียค่า ใช้จา่ ยในด้าน
ของทีพ่ กั อาศัยสูงรวมถึงค่าครองชีพต่างๆ นิสติ มีการใช้จา่ ยในเรือ่ งส่วนตัวสูงกว่าเรือ่ งการเรียน
ทําให้เงินไม่พอใช้ในบางเดือน (วิราวรรณ แก้วเกษมชาญชัย. 2554: สัมภาษณ์) ในขณะที่ วรรณิภา
อาจศรี (2554: สัมภาษณ์) ได้ให้ความคิดเห็นในเรือ่ งของเศรษฐกิจว่า นิส ติ จะเสียค่าใช้จา่ ยในเรือ่ ง
ของการเรียนสูง เช่น ค่าถ่ายเอกสารประกอบการเรียนการสอน เพราะอาจารย์ไม่มแี จกให้ นสิ ติ ต้อง
เสียค่าถ่ายเอกสารเอง และมีหนังสือเรียนบางเล่มทีห่ อ้ งสมุดไม่มใี ห้ยมื นิสติ ก็ตอ้ งซือ้ เองและราคา
ค่อนข้างสูง นอกจากนี้กจ็ ะมีคา่ เดินทาง และค่ากิจกรรมกับสังคมกลุ่มเพื่อน แต่ส่วนใหญ่จะเป็นด้าน
ค่าใช้จา่ ยของการเรียนมากกว่า เรือ่ งส่ว นตัว นอกจากนี้นสิ ติ บางคนยังใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียน
ทํางานพิเศษเพือ่ หารายได้เพื่อลดค่าใช้จา่ ยของผูป้ กครอง เพราะฐานะทางบ้านไม่ค่อยดี ส่วนมากจะ
เป็นเด็กทีม่ าจากต่างจังหวัด ส่วนสุมาลี ชูบญ
ุ (2554: สัมภาษณ์) กล่าวเสริมว่า นิสติ เสียค่าใช้จา่ ยใน
ด้านของการเรียนสูง เช่นค่าเอกสารตําราต่างๆ นอกจากนี้กจ็ ะมีคา่ เดินทาง นิสติ จะเสียค่าใช้จา่ ยใน
เรือ่ งส่วนตัวน้อยกว่าเรือ่ งการเรียน
ด้านการเข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมนิสติ ส่วนใหญ่จะเป็นช่ วงทีเ่ รียนอยูใ่ นระดับชัน้ ปีท่ี 1
และชัน้ ปีท่ี 2 ส่ว นชัน้ ปีอ่นื ๆจะไม่ค่อยเข้าร่วมกิจกรรม (วิราวรรณ แก้วเกษมชาญชัย. 2554:
สัมภาษณ์) ชัน้ ปีท่ี 1 จะมีกจิ กรรมมากเพราะอยูใ่ นช่วงของการปรับตัว การเข้าร่วมกิจกรรมต้อง
รูจ้ กั แบ่งเวลา (อรพรรณ วงษ์หาจักร์. 2554: สัมภาษณ์) ส่วน วรรณิภา อาจศรี (2554: สัมภาษณ์)
ได้ให้ความเห็นว่าไม่มคี วามสนใจทีจ่ ะเข้าร่วมกิจกรรมเพราะเป็นการบังคับ ส่วนมากทีเ่ ข้าร่วมจะ
เป็นกิจกรรมบังคับทีน่ ิสติ ทุกคนต้องเข้าร่วม เพราะจะได้ตราประทับของมหาวิทยาลัย นอกจากนัน้
ก็ไม่ไม่สนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้สมุ าลี ชูบญ
ุ (2554: สัมภาษณ์) ได้กล่าว นิสติ มีการ
เข้าร่วมกิจกรรมบ้างแต่จะเข้าร่วมเฉพาะกิจกรรมทีต่ นเองชอบ ในการเข้าร่วมกิจกรรมนอกจากนิสติ
จะได้ความรูจ้ ากกิจกรรมทีเ่ ข้าร่วมแล้ว นิสติ ยังได้เพื่อนเพิม่ ขึน้ ทําให้ได้รจู้ กั เพื่อนทีต่ ่างคณะกัน
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จากบทสภาพการณ์ ดงั กล่าวข้างต้น จะเห็นว่าปญั หาทีเ่ กิดจากการใช้ชวี ติ ของนิสติ ส่งผล
ต่อการเรียนรู้ การพัฒนาตนเอง การอยูร่ ว่ มกันในสังคม ซึง่ เป็ นปญั หาหลักและเป็ นอุปสรรคต่อ
ศักยภาพทีด่ ขี องนิสติ ผูท้ จ่ี ะสําเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมีคณ
ุ ลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาการใช้ชวี ติ ของนิสติ มหาวิทยลัายศรีนครินทรวิโรฒ ใน4 ด้าน คือ ด้านการศึกษา
ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านการเข้าร่วมกิจกรรม ซึง่ ผลของการศึกษาจะเป็นแนวทางในการ
พิจารณาวางแผนและจัดนโยบายในสอดคล้องและเหมาะสมกับการใช้ชวี ติ ของนิสติ ตลอดจนเป็ น
แนวทางในการจัดการเรียนการสอน เพือ่ ให้นสิ ติ สามารถบรรลุเป้าหมายในการเรียน รวมถึงการจัด
กิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของนิสติ เพือ่ เป็นข้อพิจารณาในการปรับปรุงด้านการจัด
การศึกษาให้มคี ณ
ุ ภาพและส่งเสริมให้นสิ ติ ประสบความสําเร็จในการศึกษาเป็ นบัณฑิตทีม่ คี ุณลักษณะ
ทีพ่ งึ ประสงค์

ความมุ่งหมายของการวิ จยั
การวิจยั นี้มคี วามมุง่ หมายเพื่อ
1. ศึกษาการใช้ชวี ติ ของนิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและ
เป็นรายด้าน 4 ด้าน คือด้านการศึกษา ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านการเข้าร่วมกิจกรรม
2. เปรียบเทียบการใช้ชวี ติ ของนิส ติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โดยรวมและรายด้าน 4 ด้าน จําแนกตามตัวแปรเพศ ชัน้ ปี กลุม่ สาขาวิชา และผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เรียน

ความสําคัญของการวิ จยั
ผลของการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้จะเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ ริหาร อาจารย์ และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องใน
มหาวิทยาลัย ในการพิจารณานําผลการวิจยั ไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม
ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับการใช้ชวี ติ ของนิสติ มากทีส่ ดุ อันจะ
ส่งผลให้นิสติ เป็ นบุคคลทีส่ มบูรณ์ มีคุณลักษณะทีเ่ หมาะสมตามความมุง่ หวังของมหาวิทยาลัย
และสามารถใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนพัฒนางาน เพือ่ สนองนโยบายและวางแผนดําเนินการ
ในการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป

ขอบเขตของการวิ จยั
ประชากร
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วย นิส ติ ชัน้ ปีท่ี 2 - 4 และสูงกว่า ทีก่ าํ ลังศึกษาอยูใ่ น
ระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ในภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา2555 ใน 3 กลุม่ สาขาวิชาคือ กลุ่มสาขาวิชามนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประกอบด้วย
6 คณะ ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
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สํานักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ และวิทยาลัยนานาชาติเพือ่ ศึกษาความยังยื
่ น กลุ่ม
สาขาวิชาวิทยาศาสต ร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย 2 คณะ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ และวิทยาลัย
นวัตกรรมสือ่ สารสังคมและกลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพได้แก่ คณะทันตแพทยศาสตร์ จํานวน
8,353 คน
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่
1.1 เพศ จําแนกเป็ น
1.1.1 เพศชาย
1.1.2 เพศหญิง
1.2 ชัน้ ปี จําแนกเป็ น
1.2.1 ชัน้ ปีท่ี 2
1.2.2 ชัน้ ปีท่ี 3
1.2.3 ชัน้ ปีท่ี 4 และสูงกว่า
1.3 กลุม่ สาขาวิชา จําแนกเป็น
1.3.1 กลุม่ สาขาวิชามนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย
1.3.1.1 คณะมนุ ษยศาสตร์
1.3.1.2 คณะสังคมศาสตร์
1.3.1.3 คณะศึกษาศาสตร์
1.3.1.4 คณะศิลปกรรมศาสตร์
1.3.1.5 สํานักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
1.3.1.6 วิทยาลัยนานาชาติเพือ่ ศึกษาความยังยื
่ น
1.3.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย
1.3.2.1 คณะวิทยาศาสตร์
1.3.2.2 วิทยาลัยนวัตกรรมสือ่ สารสังคม
1.3.3 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ ได้แก่ คณะทันตแพทยศาสตร์
1.4 ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน จําแนกเป็ น
1.4.1 ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสูง
1.4.2 ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนปานกลาง
1.4.3 ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนตํ่า
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ การใช้ชวี ติ ของนิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 4 ด้าน คือ ด้านการศึกษา ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านการเข้าร่วมกิจกรรม
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นิ ยามศัพท์เฉพาะ
1. การใช้ชวี ติ ของนิส ติ ในการวิจยั นี้ หมายถึง การประพฤติปฏิบตั แิ ละพัฒนาตนเองของ
นิสติ ในระหว่างทีศ่ กึ ษาในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เพือ่ ให้สาํ เร็จการศึกษาเป็น
บัณฑิตทีส่ มบูรณ์ ทัง้ ด้านวิชาการและวิชาชีพ สติปญั ญา สังคม อารมณ์ และร่างกาย โดยในการ
ศึกษา ครัง้ นี้ แบ่งออกเป็ น 4 ด้าน คือ
1.1 ด้านการศึกษา หมายถึง การประพฤติปฏิบตั ติ นของนิสติ เกีย่ วกับการเรียน ได้แก่
การปฏิบตั ติ วั ในการเรียน การเข้าชัน้ เรียน การศึกษาค้นคว้าเพิม่ เติมด้วยตนเอง การแบ่งเวลาในการ
เรียน การฟงั คําบรรยาย การจดบันทึก และการเขียนรายงาน
1.2 ด้านสังคม หมายถึง การประพฤติปฏิบตั ติ นของนิสติ เกี่ยวกับการปรับตัวในสังคม
ได้แก่ การคบเพือ่ น ความสัมพันธ์ระหว่างเพือ่ น การอยูร่ ว่ มกันกับเพื่อน การอยูร่ ว่ มกันในหอพัก
ความสัมพันธ์ระหว่างรุน่ พีร่ นุ่ น้อง และความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับอาจารย์
1.3 ด้านเศรษฐกิจ หมายถึง การปฏิบตั ติ นของนิสติ เกีย่ วกับการใช้จา่ ยในมหาวิทยาลัย
ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียน ค่าอาหาร ค่าเครือ่ งแต่งกาย ค่ากิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ ค่าเข้า
สังคมในกลุ่มเพื่อน ค่าโดยสารรถประจําทาง ค่าบริการด้านต่างๆ
1.4 ด้านการเข้าร่วมกิจกรรม หมายถึง การประพฤติปฏิบตั ติ นของนิสติ เกีย่ วกับการ
เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ได้แก่ กิจกรรมกีฬาและสุขภาพ กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมวิชาชีพ
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
2. นิส ติ หมายถึง ผูท้ ก่ี าํ ลังศึกษาอยูใ่ นระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชัน้ ปีท่ี 2 - 4 ทีก่ าํ ลังศึกษาทีม่ หาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2555
3. กลุม่ สาขาวิชา หมายถึง กลุ่มสาขาวิชาทีป่ ระกอบด้วยคณะวิชาต่างๆและมีทต่ี งั ้ อยูท่ ่ี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร นิส ติ สังกัด แบ่งเป็น 3 กลุม่ สาขาวิชา คือ
3.1 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการวิจยั นี้ หมายถึง กลุม่ ทีศ่ กึ ษา
เกีย่ วกับวิถชี วี ติ ของมนุ ษย์ในทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ศึกษาความสัมพันธ์ของมนุษย์ตาม
ความเป็ นจริง ประกอบด้วย 6 คณะ ได้แก่ คณะมนุ ษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สํานักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ และวิทยาลัยนานาชาติเพือ่
ศึกษาความยังยื
่ น
3.2 กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการวิจยั นี้ หมายถึง กลุม่ ทีศ่ กึ ษา
เกีย่ วกับเรือ่ งราวของธรรมชาติทอ่ี ยู่รอบๆตัวเรามาประมวลเป็นความรู้ และนํามาประยุกต์ใช้ในทาง
เทคโนโลยี ประกอบด้วย 2 คณะ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ และวิทยาลัยนวัตกรรมสือ่ สารสังคม
3.3 กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพในการวิจยั นี้ หมายถึง กลุม่ ทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ทเ่ี กีย่ วกับสุขภาพของมนุษย์ ได้แก่ คณะทันตแพทยศาสตร์
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4. ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน หมายถึง ผลการเรียนทีเ่ ป็นระดับคะแนนเฉลีย่ สะสม (Grade
Point Average) นับตัง้ แต่เริม่ เรียนในภาคเรียนที่ 1 ของชัน้ ปีท่ี 1 จนสิน้ สุดภาคการศึกษาที่ 1
ปีการศึกษา 2555 ได้แก่
4.1 ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสูง หมายถึง ผลการเรียนทีม่ รี ะดับคะแนนเฉลีย่ สะสม
3.50 ขึน้ ไป
4.2 ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนปานกลาง หมายถึง ผลการเรียนที่มรี ะดับคะแนนเฉลีย่
สะสมตัง้ แต่ 3.00 - 3.49
4.3 ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนตํ่า หมายถึง ผลการเรียนที่มรี ะดับคะแนนเฉลีย่ สะสมตํ่า
กว่า 3.00

สมมติ ฐานของการวิ จยั

ต่างกัน

1. นิสติ ชายและนิส ติ หญิงมีการใช้ชวี ติ โดยรวมและเป็นรายด้านแตกต่างกัน
2. นิส ติ ทีก่ ําลังศึกษาอยูใ่ นชัน้ ปีต่างกันมีการใช้ชวี ติ โดยรวมและเป็ นรายด้านแตกต่างกัน
3. นิสติ ทีก่ าํ ลังศึกษาในกลุม่ สาขาวิชาต่างกันมีการใช้ชวี ติ โดยรวมและเป็นรายด้านแตก
4. นิส ติ ทีม่ ผี ลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนต่างกันมีการใช้ชวี ติ โดยรวมและเป็นรายด้านแตกต่างกัน

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาเรือ่ ง การศึกษา การใช้ชวี ติ ของนิส ติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาตํารา เอกสาร และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับ นิส ติ นักศึกษาใ น
สถาบันอุดมศึกษา โดยจําแนกสาระสําคัญทีเ่ กีย่ วข้อง ดังนี้
1. ลักษณะและธรรมชาติของนิส ติ นักศึกษา
2. ประเภทของนิสติ นักศึกษา
3. ลักษณะการใช้ชวี ติ ของนิส ติ นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
4. ปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้ชวี ติ ของนิส ติ นักศึกษา
5. การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ลักษณะและธรรมชาติ ของนิ สิตนักศึกษา
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอายุตงั ้ แต่ 17 - 22 ปี ซึง่ เป็ นวัยทีก่ าํ ลังจะเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่
บุคคลในวัยนี้มกั จะอารมณ์อ่อนไหว ในขณะเดียวกันก็มคี วามกระตือรือร้นอยากรูอ้ ยากเห็นอยาก
ทดลองสิง่ แปลกใหม่ มีความคิดคํานึงค่อนข้างเพ้อฝนั และพร้อมทีจ่ ะยอม รับอุดมการณ์ ที่ตนเอง
เชือ่ ถือในทางจิตวิทยา วัยนี้เป็ นวัยที่ นักศึกษากําลังแสวงหา เอกลักษณ์ (Identity) ของตนเอง
โดยเฉพาะนักศึกษาทีม่ สี ติปญั ญาสูงกว่านักศึกษาทัวไป
่ การปฏิบตั ติ วั ของนักศึกษาเหล่านี้ จึงมี
ลักษณะพิเศษไม่เป็ นไปตามกฎเกณฑ์หรือระเบียบของมหาวิทยาลัยและประเพณีของสังคม การที่
มหาวิทยาลัยจะหวังให้นกั ศึกษาคอยฟงั คํา สังจากผู
่
ใ้ หญ่หรือจะให้นกั ศึกษารูจ้ กั ยับยัง้ ชังใจคิ
่ ดเช่น
ผูใ้ หญ่ยอ่ มเป็ นไปไม่ได้ การปฏิบตั ขิ องมหาวิทยาลัยจะต้องสร้างความพอใจ ความพอดีกบั สภาวะ
ทางจิตใจของนักศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้ได้ พัฒนาอารมณ์ และบุคลิกของตนอย่างสม บูรณ์
(ทองเรียน อมรัชกุล. 2525: 34) นอกจากนี้ จิรวัฒน์ วีรงั กร (2545: 14 - 16) ได้กล่าวไว้ในคัมภีร์
ชีวติ นิส ติ ใหม่ เรือ่ งปรับตัวอย่างไรกับชีวติ ช่ว งเปลีย่ นผ่าน: วันวารนักเรียนมัธยมสู่นิสติ อุดมศึกษาว่า
การเรียนในระดับอุดมศึกษาต้องถือหลักแห่งความไม่ประมาทในชีวติ สติปญั ญาดีเพียงใดแต่หยิง่
ผยองลําพองในความเก่ง มัวแต่สนุ กสนานเพลิดเพลิน มักพบกับความผิดพลาดเสมอ ดังนัน้ นิสติ
จะต้องฝึกทีจ่ ะเรียนรูก้ บั สภาพชีวติ ใหม่ ต้องเข้าใจว่ารูปแบบการเรียนในระดับมัธยมศึกษามีความ
แตกต่างจากการเรียนในระดับอุดมศึกษาอยูห่ ลายประการ เช่น
1. หลักสูตรการเรียนจะเป็ นหมวดวิชาทีม่ คี วามยืดหยุน่ ไม่ตายตัว
2. รูปแบบการเรียนจะมีความหลากหลายทัง้ ในชัน้ เรียนและนอกชัน้ เรียน
3. การเรียนในระดับมัธยมศึกษาจะมีอาจารย์คอยเช็คและตรวจสอบการเข้าเรียนอย่าง
เข้มข้น แต่ในระดับมหาวิทยาลัยในเรือ่ งดังกล่าวจะลดน้อยลงมาก

11
4. ถึงแม้จะมีอาจารย์ทป่ี รึกษาคอยให้คาํ ปรึกษา แนะนําเหมือนสมัยเรียนใน โรงเรียน
แต่การตัดสินใจเป็ นความรับผิดชอบของนิสติ เอง
5. การเรียนในระดับมัธยมศึกษาถึงแม้จะสอบไม่ผา่ นในรายวิชานัน้ ก็ยงั มีโอกาสที่ จะสอบ
ซ่อมได้ แต่ในระดับมหาวิทยาลัยจะไม่มโี อกาสสําหรับการซ่ อม
6. ในการเรียนระดับมัธยมศึกษาจะต้องมีการเรียนอย่างต่อเนื่องตลอดตัง้ แต่จนั ทร์ถงึ ศุกร์
แต่เมือ่ มาเรียนในมหาวิทยาลัยจะพบว่าบางวันอาจมีเรียนเพียง 2 - 3 ชัวโมง
่ หรืออาจไม่มเี รียนเลย
ในบางวัน และจะพบว่ามีเวลาว่างมากขึน้
ดังนัน้ การบริหารจัดการตนเองเพื่อให้สามารถปรับตนเองให้เข้ากันได้กบั สภาพแวดล้อมใหม่
ถือเป็นสิ่งสําคัญและจําเป็ นสําหรับนิสติ ทุกคนเป็นอย่างยิง่
ทองเรียน อมรัชกุล (2525: 38 - 39) กล่าวถึง ลักษณะของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
โดยจําแนกตามชัน้ ปี ดังนี้
1. นักศึกษาชัน้ ปีท่ี 1 เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเพือ่ ความมุง่ หวัง ดังนี้
1.1 ความสําเร็จในเชิงวิชาการ สนใจการศึกษาหาความรูค้ วามคิดต่างๆ
1.2 ต้องการเข้าใจตนเอง (Self Understanding) เข้าใจปญั หาของสังคม รวมทัง้ แสวงหา
เอกลักษณ์ของตน
1.3 แสวงหาฐานะส่วนตัว
1.4 มีความเป็ นมิตร ผูกพันกับเพือ่ น และชอบอยูใ่ นกลุม่
1.5 มีมนุ ษยธรรม สุภาพเรียบร้อยให้ความคุน้ เคยและเห็นอกเห็นใจผูอ้ ่นื มีความรูส้ กึ
ระคนกันระหว่างความกลัวและความตื่นเต้น จะเข้าร่วมกิจกรรมทุกประเภทในมหาวิทยาลัย
2. นักศึกษาชัน้ ปีท่ี 2 นักศึกษาส่วนมากมักจะเกิดความไม่พอใจมหาวิทยาลัย แต่ในบาง
กรณีกเ็ พียงแต่จะมีความเบื่อและรูส้ กึ เฉยๆ ไม่ยนิ ดียนิ ร้ายต่อสภาพทัวไปในมหาวิ
่
ทยาลัย ทัง้ นี้ก็
เพราะพวกนี้ถูกทอดทิง้ และไม่ได้รบั ความเอาใจใส่ จนกระทังเกิ
่ ดความรูส้ กึ ว่าตนเองเป็นคนขาด
ความรับผิดชอบ ดังนัน้ ลักษณะภายนอกของนักศึกษาเหล่านี้กค็ อื การริเริม่ สร้างเสริม ความเป็นแบบ
แผนของกลุ่มย่อยขึน้ จนเกิดเป็ นวัฒนธรรมเพือ่ นฝูงขึน้ (Peer Culture)
3. นักศึกษาชัน้ ปีท่ี 3 เนื่องจากเป็นนักศึกษาชัน้ ปีท่ี 2 มาแต่เดิม นักศึกษาชัน้ ปีท่ี 3 จะมี
วัฒนธรรมและความเป็ นอยูข่ องตนเองเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะทีส่ งู มาก สําหรับในกลุ่มนักศึกษาชัน้
ปีท่ี 3 ด้วยกันเองจะมีความคิดแตกแยกออกไปน้อยมาก กล่าวคือ มีความคิดไปในแนวเดียวกันเป็ น
ส่วนมาก ค่านิยมคล้ายคลึงกันและทุกคนจะมีสว่ นร่วมในการแลก เปลีย่ นประสบการณ์ ลักษณะที่
คล้ายกับนักศึกษาชัน้ ปีท่ี 2 คือ ความไม่พอใจ มหาวิทยาลัยด้านต่างๆ รวมทัง้ วิ พากษ์วจิ ารณ์
มหาวิทยาลัยอย่างรุนแรง
4. นักศึกษาชัน้ ปีท่ี 4 นักศึกษามีแนวโน้มทีจ่ ะมีความสนใจไปจากมหาวิทยาลัย จะไม่ม ี
ส่วนร่ว มกับกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย เริม่ ตัง้ แต่ไม่สนใจวัฒน ธรรมและความเป็นอยูข่ อง
นักศึกษา รวมทัง้ ไม่ยอมรับระเบียบประเพณีของนักศึกษาด้วยกันเอง โดยส่วน มากแล้วจะสนใจกับ
เรือ่ งส่ว นตัว เฉพาะอย่างยิง่ ภายหลังสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรีไปแล้ว
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ข้อสังเกตทีน่ ่ าสนใจ คือ ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึก ษาชัน้ ปีท่ี 1 และชัน้ ปีท่ี 4 นัน้ จะ
พบว่าเป็นได้ทงั ้ มิตรและศัตรูกนั ส่วนนักศึกษาชัน้ ปีท่ี 2 และชัน้ ปีท่ี 3 นัน้ มักจะเป็นเพือ่ นฝูงกันก็
ต่อเมือ่ เรียนวิชาทีเ่ หมือนๆกัน และอยูใ่ นชัน้ เดียวกันเท่านัน้ แต่นกั ศึกษาชัน้ ปีท่ี 2 และชัน้ ปีท่ี 3
ส่วนมากจะต่างคนต่างอยู่และไม่มคี วามสัมพันธ์อย่างลึกซึง้ ต่อกัน
วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา(2527: 28) ได้ศกึ ษาเกีย่ วกับสภาพนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ของสหรัฐอเมริกา ซึง่ พบว่า สภาพนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของสหรัฐ อเมริกามีลกั ษณะใกล้เคียง
กับสภาพนักศึกษาในประเทศไทย คือ
1. นักศึกษาชัน้ ปีท่ี 1 รูส้ กึ สนใจ ตื่นเต้นต่อทุกๆสิง่ ทีอ่ ยูร่ อบด้าน ไม่วา่ จะเป็นกิจกรรมการ
เรียนหรือกิจกรรมสังคมในมหาวิทยาลัย นักศึกษาอยากเรียน มีความตัง้ ใจในการศึกษาและอยาก
ปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย พร้อมทีจ่ ะสนิทสนมและเชือ่ ฟงั คําสังสอนของอาจารย์
่
2. นักศึกษาชัน้ ปีท่ี 2 ไม่ค่อยพอใจครู อาจารย์ เริ่มมีความขัดแย้งและเป็ นปฏิปกั ษ ์ ต ่อ
มหาวิทยาลัย มีความรูส้ กึ ว่าตนเองเป็ นผูใ้ หญ่ขน้ึ
3. นักศึกษาชัน้ ปีท่ี 3 มักสงบเงียบ ชอบอยูก่ บั กลุ่มเพื่อนๆมากกว่า มีความเฉยเมยต่อ
สังคมมหาวิทยาลัย และต่อการเรียน อาจมีความคิดทีจ่ ะมีเพือ่ นต่างเพศทีส่ นิทสนมพอทีจ่ ะเป็นคูร่ กั
4. นักศึกษาชัน้ ปีท่ี 4 ส่วนมากมักจะยุง่ เกีย่ วกับการหางาน การศึกษาต่อ และ
ความก้าวหน้าในอนาคตมากกว่ากิจกรรมของมหาวิทยาลัย
วัลลภา เทพหัสดิน ณอยุธยา (2524: 62) ได้กล่าวถึงผลการวิจยั ของนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศตามสาขาวิชา ดังนี้
1. นักศึกษาสาขาอักษรศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์ มีลกั ษณะ คือภาษาดี ค่านิยมทาง
สุนทรียศาสตร์สงู เหตุผลเฉียบขาด รุนแรง แต่เจ้าอารมณ์ มีบุคลิกภาพไม่แน่ นอน และไม่ค่อยมี
เหตุผลในด้านการเมือง เศรษฐกิจ หรือทฤษฎีต่างๆ
2. นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ มีความสามารถทางด้านคํานวณสูง มีอารมณ์มนคง
ั ่ ทัศนะ
ทางสังคมค่อนข้างไปในทางอนุ รกั ษ์นยิ ม เพราะมีระเบียบแบบแผน มีคุณค่าทางสุนทรียต์ ่ํา แต่ม ี
ความคิดทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจสูง
3. นักศึกษาสาขาสังคมศาสตร์ มักจะไม่ค่อยมักใหญ่ใฝส่ งู ใจค่อนข้างคับแคบ คุณค่าทาง
ศาสนาค่อนข้างตํ่า แต่เฉียบคมเจ้าปญั ญา สนใจในการเมืองและเศรษฐกิจสูง
คอฟแมน (อดิศร พงษ์ศรี. 2546: 17; อ้างอิงจาก Kauffman. 1968: 19 - 21) ได้ศกึ ษา
ลักษณะนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของประเทศสหรัฐอเมริกา สรุปได้ 6 ลักษณะดังนี้
1. ผูท้ เ่ี ข้ามาแสวงหาความรู้ และตัดสินใจเรียนในวิชาใด อยากจะเห็นความสัมพันธ์ระหว่าง
ชีวติ จริงกับวิชาทีเ่ รียน และจะผิดหวังเพราะไม่ได้พบเช่นนัน้
2. ต้องการแสวงหาความมันคงทางสั
่
งคม บางครัง้ เมือ่ เข้ามาในมหาวิทยาลัยเกิดความรูส้ กึ
เหมือนคนหลงทางการเข้ามหาวิทยาลัยซึง่ นักศึกษาส่วนใหญ่คดิ ว่าจะเป็นทีท่ ท่ี าํ ให้คลายความสัมพันธ์
ความใกล้ชดิ กับทางบ้าน พยายามคิดหาทางห่ างจากบ้านเพือ่ ต้องการความอิสระ จึงต้องหาคนที่
ถูกใจเป็ นเพื่อน
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3. เป็ นคนทีม่ อี ุดมคติและใจดีแต่บางครัง้ สิง่ แวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยก็ทําลายอุดมคตินนั ้
ต้องการทีจะช่
่ วยคนอื่นและสนใจปญั หาสังคมซึง่ มหาวิทยาลัยไม่ได้คดิ ถึงหรือมองไม่เห็นความต้องการ
จึงไม่ได้ชว่ ยจัดประสบการณ์หรือเปิดโอกาสให้ได้ทดลองทํางานทีใ่ ช้วชิ าทีเ่ รียนกับชีวติ ประจําวัน
4. มีความกระตือรือร้นทีจ่ ะเรียน แต่มสี ง่ิ ยัวยุ
่ รอบด้านที่ผลักดันให้หนั เหทิศทางไปทางอื่น
เช่นมีกจิ กรรมต่างๆทีส่ นุ กสนานกว่า ไม่ตอ้ งกังวลเดือดเนื้อร้อนใจ และได้รบั การบีบคัน้ จากการเรียน
นักศึกษาบางคนตัง้ ความหวังในการเรียนการสอนระดับอุดม ศึกษาไว้สงู มาก แต่เมือ่ เข้ามาศึกษา
แล้วไม่เป็ นไปตามทีค่ าดหวัง ก็จะรูส้ กึ เสียใจและผิดหวังมากจึงต้องหันความสนใจไปด้านอื่น ซึง่
บางครัง้ อาจนําไปสูป่ ญั หาการเล่นการพนัน และการติดยาเสพติด ซึง่ เป็นผลร้ายต่อตนเอง สังคม
และประเทศชาติ
5. ต้องการค้นพบตนเอง ความเป็นตนเอง แต่สว่ นมากมักจะไม่พอใจความปรารถนาและ
ทุกสิง่ ในตัวเองนัก นอกจากนี้การเรียนในระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาบางประเภทไม่ได้ช่วยให้
นักศึกษาค้นพบความสามารถของตนเอง บางครัง้ ทําให้นักศึกษาเข้าใจผิดว่าตนเองโง่มาก เพราะ
เพียงสาเหตุจากสอบตกเพียงหนึ่งวิชาเท่านัน้ จึงเป็ นเหตุให้ไม่สามารถพัฒนาความสามารถด้าน
อื่นๆ
6. มีความขัดแย้งและความรู้สกึ ทีเ่ ป็นปฏิปกั ษ์ต่อการบริหาร ลักษณะของนิสติ นักศึกษาใน
ด้านนี้อาจเปลีย่ นแปลงไป ในบางมหาวิทยาลัยทีเ่ ปิดโอกาสให้นสิ ติ นักศึกษามีสว่ นร่วมในการตัดสิน
ปญั หาของมหาวิยาลัยบ้าง โดยการมีตวั แทนนักศึกษาทีม่ สี ว่ นร่วมในการบริหารจะทําให้นกั ศึกษา
ได้รบั ข้อมูลหรือข่าวสารทีถ่ กู ต้องขึน้ เพราะนักศึกษาเชื่อว่าผูแ้ ทนนักศึกษาต้องมีความภักดีต่อกลุ่ม
ดังนัน้ ข้อมูลทีไ่ ด้รบั ย่อมมีความเทีย่ งตรง และสิง่ ทีต่ วั แทนทํา ย่อมตอบสนองความต้องการของ
นักศึกษาได้
ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2527: 8 - 9) ได้จาํ แนกลักษณะและธรรมชาติของนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาออกเป็ น 2 ด้าน คือ
1. จําแนกตามพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจ
1.1 นักศึกษาในมหาวิทยาลัยส่วนมากมาจากครอบครัวทีม่ ฐี านะปานกลางและฐานะดี
1.2 นักศึกษาครูสว่ นมากมาจากครอบครัวทีม่ ฐี านะปานกลางและยากจน
1.3 นักศึกษาเกษตรส่วนมากจากครอบครัวทีม่ ฐี านะปานกลางและยากจน
2. จําแนกตามพืน้ ฐานทางจิตวิทยา
2.1 การพัฒนาการทางด้านร่างกายของนักศึกษา มีความพร้อมทีจ่ ะช่วยเหลือตนเองได้
2.2 การพัฒนาการทางด้านจิตใจ มีนสิ ยั อยากรูอ้ ยากเห็น แต่การเรียนการสอนยังไม่
เอือ้ อํานวยในการแสดงออกมากนัก นอกจากนัน้ นักศึกษาจะชอบการมีสว่ นร่วมมีแรงจูงใจและอุดมคติสงู
2.3 การพัฒนาการทางด้านสติปญั ญา มีสติปญั ญาฉลาด และฉลาดปานกลาง ส่วน
นักศึกษาครูสว่ นใหญ่มสี ติปญั ญาปานกลาง
2.4 การพัฒนาการทางด้านสังคม จะชอบการรวมกลุม่ มีการติดต่อสือ่ สารกัน
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2.5 การพัฒนาการทางด้านบุคลิกภาพ เป็นไปตามค่านิยมของกลุ่มและเป็นไปตาม
ภูมภิ าค

2.6 การปรับตัว เป็ นไปตามค่านิยมและค่อนข้างสูงจะมีปญั หาในเรือ่ งการปรับตัว
จากการศึกษาเอกสารดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ลักษณะของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยนัน้ ได้รวม
เอาลักษณะของวัยรุน่ ตอนปลายและวัยผูใ้ หญ่ตอนต้นและลักษณะ เฉพาะของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
เข้าไว้ดว้ ยกัน และจากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง สรุปได้วา่ นักศึกษาในแต่ละชัน้ ปี ม ี
ลักษณะทีแ่ ตกต่างกันออกไป นักศึกษาทีเ่ รียนสาขาวิชาที่แตกกันจะมีความคิดทีแ่ ตกต่างกัน ทัง้ ใน
ด้านความรูส้ กึ นึกคิดและพฤติกรรมทีแ่ สดงออก ไม่ว่าจะเป็ นเรือ่ งทีเ่ กี่ยวกับการศึกษา การเข้าร่วม
กิจกรรม การเข้ากลุม่ เพือ่ น โดยได้รบั อิทธิพลจากอาจารย์ รุน่ พี่ และเพือ่ นๆ เป็ นผูท้ ท่ี าํ ให้นกั ศึกษา
เปลีย่ น แปลงไป

ประเภทของนิ สิตนักศึกษา
เนื่องจากนิสติ นักศึกษาแต่ละคนทีเ่ ข้ามาในสถาบันอุดมศึกษามีความแตกต่างกันทัง้
ลักษณะบุคลิกภาพ อารมณ์ ความสามารถ และความมุง่ หมายในการเข้าศึกษา จึงได้มผี ศู้ กึ ษา
ลักษณะนิสติ นักศึกษา และได้จดั แบ่งประเภทไว้หลายรูปแบบ ดังนี้
บอลตัน และ แคมเยียร์ (ไพฑูรย์ สินลารัตน์. 2530: 10 - 11; อ้างอิงจาก Bolton; &
Kammeyer. 1968: 183 - 197) ได้แบ่งนิสติ นักศึกษาตามพฤติกรรมที่ใช้ชวี ติ ในมหาวิทยาลัย
ออกเป็ น 5 แบบเด่นๆ คือ
1. พวกวิชาการ พวกนี้ชอบร่วมกิจกรรมในชัน้ เรียน ร่วมทํางานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ชอบอภิปราย สัมมนา จากการพูดคุย การอ่านบทความ การอ่านหนังสือพิมพ์ และติดตามความก้าวหน้า
ใหม่ทางวิชาการอยูเ่ สมอ
2. พวกมีปฏิกริ ยิ าต่อสังคม พวกนี้ไม่ชอบอยูค่ นเดียว ชอบอยูร่ ว่ มกับผูอ้ ่นื ชอบเขียน
เรือ่ งราวต่างๆในสังคมทีเ่ กีย่ วข้องกับตนเอง ชอบมีบทบาทในการแสดงออก และรับผิดชอบต่อสังคม
3. พวกชอบอยูค่ นเดียว พวกนี้มกั ได้แก่พวกวิชาการหญิง กับพวกวิชาชีพชาย ชอบศึกษา
ค้นคว้า รักสงบ สันโดษ ชอบอยูค่ นเดียว ความกังวลใจอาจทําให้พยายามไปหาเพือ่ นฝูงและพูด คุย
ในงานสังคมต่างๆ ในขณะทีน่ กั วิชาการพยายามเก็บตัวเอง
4. พวกชอบอยูก่ บั คนอื่น พวกนี้ได้แก่พวกนักศึกษาวิชาชีพหญิง ชอบคบหาสมาคมกับ
บุคคลต่างๆ นักวิชาการชายชอบคบเพือ่ นเพศตรงข้าม นักศึกษาทัวไปชอบคบเพื
่
่อนเพศเดียวกัน
เพื่อนต่างเพศและเป็ นกลุ่มของเขาเองทัง้ ชายและหญิง พวกนักศึกษาปีท่ี 4 ชอบคบหาสมาคมเพือ่ น
ต่างเพศ
5. พวกกิจกรรมนอกหลักสูตร พวกนี้ชอบร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร และจะช่วยกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัยได้มากสมํ่าเสมอ ซึง่ เมือ่ เปรียบเทียบกับกลุ่มอื่นจะแตกต่างไป เช่นนักวิชาการ
ชาย - หญิง ไม่ค่อยชอบร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร

15
ทองเรียน อมรัชกุล (2525: 39 - 40) ได้แบ่งนิสติ นักศึกษาออกเป็ น 3 พวก คือ
1. พวกเรียนอย่างเดียว นักศึกษาพวกนี้จะใช้เวลาส่วนใหญ่อยูก่ บั การศึกษาเล่าเรียน
ไม่ยงุ่ เกีย่ วกับกิจกรรมนิสติ แต่ประการใด มักจะอยูใ่ นห้องสมุ ดตลอดเวลา การศึกษาในมหาวิทยาลัย
สําหรับนักศึกษากลุ่มนี้ คือ การอุทศิ ตนให้ตาํ ราและคําสอนของครูอาจารย์
2. พวกทีใ่ ช้ชวี ติ ส่ว นใหญ่อยูก่ บั กิจกรรม นักศึกษาพวกนี้จะเข้าไปเป็ นผู้นําในองค์การและ
ชมรมของนักศึกษา จะคิดว่าการศึกษาเล่าเรียนทีแ่ ท้จริงไม่ใช่อยูท่ ต่ี าํ รา และการสอนของครูอาจารย์
แต่จะเกิดจากกการทีต่ นมีประสบการณ์ ดว้ ยตนเอง
3. พวกทีเ่ ดินทางสายกลาง คือ ทัง้ ศึกษาเล่าเรียนจากตํารา จากคําสอนของครูอาจารย์
และเข้าไปมีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่างๆของนักศึกษา
คล๊าก (ไพฑูรย์ สินลารัตน์. 2530: 11 - 12; อ้างอิงจาก Clark. 1962: 203 - 210) ได้
จําแนกประเภทของนิสติ นัก ศึกษาในระดับอุดมศึกษา ตามลักษณะทีส่ มั พันธ์กบั วัฒนธรรมของ
นักศึกษา ในการใช้ชวี ติ ในมหาวิทยาลัย เป็น 4 วัฒนธรรมย่อย ดังนี้
1. กลุม่ วิชาการ (Academic Subculture) นิส ติ นักศึกษากลุม่ นี้เห็นว่า ชีวติ ในมหาวิทยาลัย
ต้องเป็นไปเพื่อการเรียน สนใจอยูก่ บั วิชาการ การทํารายงาน ผลการเรียน และความคาดหวังที่จะ
ได้เรียนต่อในระดับทีส่ งู ขึน้ ชีวติ ของนิสติ นักศึกษากลุ่มนี้จะผูกพันกับห้องเรียน ห้องสมุดและสถาบัน
ของตนเอง
2. กลุ่มก้าวหน้า (Non-conformist Subculture) เป็นกลุ่มนิสติ นักศึกษาทีส่ งสัยและไม่เชื่อ
ในค่านิยม และแบบแผนพฤติกรรมทีเ่ ป็นอยู่ มีความคิดทีเ่ ป็นอิสระของตนเอง สนใจเรื่องปญั หา
ข้อเสนอเกีย่ วกับสังคม และถือว่าสังคมมีความสําคัญมากกว่าสถาบันของตนเอง
3. กลุม่ กิจกรรม (Collegiate Subculture) นิสติ นักศึกษากลุ่มนี้ไม่สนใจการเรียนและตํารา
เรียน รวมทัง้ ไม่สนใจเรือ่ งปญั หาสังคมหรือการเมือง เป็ นพวกทีม่ คี วามสนุ ก สนานกับบรรยากาศ
ของสถาบัน ทําตัวจงรักภักดี และปฏิบตั สิ อดคล้องกับความต้องการของสถาบัน ชอบเข้าร่วม
กิจกรรมกีฬาสันทนาการ ชอบการรวมกลุม่ และมีความผูกพันกับสถาบันสูง
4. กลุ่มอาชีพ (Vocational Subculture) นิสติ นักศึกษากลุม่ นี้มคี วามเห็นว่า การเรียนใน
มหาวิทยาลัยเป็ นการฝึกฝนทางอาชีพ มุง่ ฝึกตนเองเพื่อจะได้ออกไปประกอบอาชีพ ไม่สนใจกับ
กิจกรรมทุกประเภท ยกเว้นกิจกรรมทีม่ รี ายได้ และไม่ผกู พันกับสถาบันมากนัก
แบนดท์ (ไพฑูรย์ สินลารัตน์ . 2530: 13 - 15; อ้างอิงจาก Bandt; Others. 1947: 40 - 49)
ได้แบ่งประเภทของนิสติ นักศึกษาตามพฤติกรรมการเรียนเป็น 12 แบบ คือ
1. แบบนักเล่นกลลวงตา (The Illusionist) ตัง้ ใจเรียน เรียนร่วมกับเพือ่ นอย่างดี เตรียมให้
พร้อมสําหรับการเรียน ทํางานอย่างเป็ นระเบียบ แต่เมือ่ ทําจริงๆอาจจะไม่ได้มากนัก
2. แบบนักใฝฝ่ นั สันติภาพ (The Pacifist) พวกนี้จะรักสงบ ในการเรียนจะคํานึงแนวทาง
ของอุดมคติ ปล่อยใจให้ล่องลอยไปกับสิง่ ทีเ่ ป็นความฝนั โดยไม่สนใจต่อสิง่ ทีเ่ รียนและคําบรรยาย
อย่างจริงจังนัก
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3. เจ้าความคิด (The Idea Men) พวกนี้จะมีแนวคิดพิเศษเฉพาะของตัว มีอะไรทีจ่ ะมา
ถามท้าทายผูส้ อน แต่ไม่ชอบลึกซึง้ หรือมีขอ้ มูลมากๆ แต่จะเรียนวิชาทีม่ ลี กั ษณะกว้างๆได้ด ี
4. แบบนักสืบ (The Detective) สนใจในรายละเอียดเก็บข้อมูลไว้อย่างมากมายทํางาน
หนัก แต่ขาดความเข้าใจในแนวคิด หลักการ และการผสมผสานเนื้อหา
5. แบบนักโทษทางปญั ญา (The Cognitive Prisoner) อาศัยความจําและความระลึกได้ใน
การเรียนรู้ และเข้าใจเนื้อหาทางปญั ญาได้ด ี แต่การนําไปใช้หรือประยุกต์กบั งานเป็นสิง่ ลําบาก
สําหรับคนกลุม่ นี้
6. แบบผูช้ าํ นาญเฉพาะ (The Technician) พวกนี้ชาํ นาญและเก่งในการทําสิง่ ต่างๆ และ
มักแสดงออกให้เห็นถึงความสามารถในเชิงประดิษฐ์ และจะมีปญั หาในเรือ่ งปญั ญาและความรู้ เขาจะ
สนใจในเรือ่ งของประสบการณ์มากกว่าความรูเ้ ดิม
7. แบบโดดเดีย่ ว (The Isolationist) มีความสามารถในการรูเ้ รือ่ งใดเรือ่ งหนึ่งอย่างละเอียด
แต่ขาดความสัมพันธ์หรือเชือ่ มต่อ เขาจะสามารถรายงานสิง่ ทีน่ กั คิดคนสําคัญคิดได้ดแี ต่ไม่ สามารถ
เปรียบเทียบและรวมหัวข้อย่อยได้ด ี
8. แบบนักปรับปรุง (The Revisionist) พวกนี้มแี นวคิดและค่านิยมทีแ่ น่นอนเขาจะศึกษา
ในวงกว้าง เพื่อนําไปสู่ หรือนําไปสนับสนุ นสิง่ ทีเ่ ขาคิดเขาเชื่อ เขาจะเรียนได้ดเี มือ่ มีขอ้ มูลมากๆให้
เขาพิจารณาตัดสินคัดเลือก
9. แบบมายา (The Shadow) เป็นประเภทติดตามความรูอ้ ย่างรวดเร็ว รีบท่องหนังสือ จด
ไว้ทนั ที เมือ่ เข้าห้องสอบจะรีบสํารวจคําถามเพือ่ หาคําตอบก่อนทีจ่ ะลืมสิง่ ทีเ่ ตรียมและจํามา
10. แบบปิดบัง (The Mask) แท้ทจ่ี ริงได้ศกึ ษาและเตรียมการมาดีแต่ปิดบังอําพรางให้คน
อื่นเห็นว่าตนเองไม่ได้เตรียมตัวมา แต่เมือ่ ผลสอบออกมาพวกนี้จะมองหน้าเพื่อนไม่สนิท
11. แบบนักประดิษฐ์ (The Pragmatist) เมือ่ ผูส้ อนกําหนดอะไรมาเขาจะทําได้ด ี หรือเดิน
ตามโปรมแกรมของตนเองได้ด ี แต่ไม่คอ่ ยท้าทายผูส้ อนนัก
12. แบบนักสร้างสรรค์ (The Innovator) เขาสามารถสร้างความรูส้ กึ นึกคิดส่วนตัวของเขา
ขึน้ มาได้ และในขณะเดียวกันเขาก็เจาะลึกลงไปได้ดว้ ยตัวของเขาเอง
วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2530: 54 - 55) ได้แบ่งประเภทนิสติ นักศึกษาตามระดับ
สติปญั ญาเป็ น 4 ประเภท คือ
1. ประเภทเฉลียวฉลาดและไว นักศึกษาประเภทนี้มคี วามมันใจในตนเองสู
่
ง มีความ
ขยันหมันเพี
่ ยรในการเรียน ชอบศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ทัง้ โดยการอ่าน และฟงั การอภิปรายทาง
วิชาการ มีความสนใจทุกอย่าง เรียนรูไ้ ด้เร็วในการเรียนการสอน เพียงอาจารย์บอกถึงหัวข้อก็
สามารถเข้าใจเนื้อหาวิชา และสามารถอธิบายเนื้อหาวิชาในหัวข้อต่างๆนัน้ ได้เป็นอย่างดี นักศึกษา
ประเภทนี้มเี พียงร้อยละ 5 ของนักศึกษาทัง้ หมด
2. ประเภทฉลาด นักศึกษาประเภทนี้มคี วามพร้อมในการศึกษา มีความคิดเชิงเหตุผลดี
สามารถเรียนได้ดที กุ วิชา เมือ่ อาจารย์บอกถึงหัวข้อทีจ่ ะสอนและอธิบายเพิม่ เติม เพียงเล็กน้อยก็
เข้าใจสาระทีส่ อนได้เป็ นอย่างดี นักศึกษาประเภทนี้มพี ยี งร้อยละ 15 ของนักศึกษาทัง้ หมด
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3. ประเภทปานกลาง นักศึกษาประเภทนี้มคี วามพร้อมบางประการ เช่น ความพร้อมด้าน
พืน้ ฐานความรู้ แต่ไม่พร้อมเรือ่ งการเงิน หรือมีความพร้อมเรือ่ งการเงินแต่ไม่พร้อมเรือ่ งวิธกี ารศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา ไม่เข้าใจวิธกี ารจดคําบรรยาย โดยจับประเด็ นไม่เป็น ขาดการศึกษาค้นคว้า
เพิม่ เติมด้วยตนเอง หรือบางกรณีกข็ าดความพร้อมด้านพืน้ ฐานความรูต้ งั ้ แต่การเรียนในระดับชัน้
มัธยมแล้ว นักศึกษาประเภทนี้ อาจารย์จาํ เป็นต้องบอกหัวข้อทีจ่ ะสอน อธิบายสาระแต่ละหัวข้อ
อย่างชัดเจน พร้อมทัง้ ยกตัวอย่างประกอบ นักศึกษาประเภทนี้มปี ระมาณร้อยละ 70 ของนักศึกษา
ทัง้ หมด
4. ประเภทอ่อน นักศึกษาประเภทนี้เรียนรู้คอ่ นข้างช้า อาจารย์จาํ เป็ นต้องบอกถึงหัวข้อที่
จะสอน และอธิบายเนื้อหาในแต่ละหัวข้ออย่างชัดเจน พร้อมทัง้ ยกตัวอย่างประกอบและอธิบายซํา้ ๆ
หลายครัง้ บอกเหตุผลทีส่ อนและประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการเรียน รวมทัง้ ให้ทาํ แบบฝึกหัดประกอบ
นักศึกษากลุ่มนี้ส่วนใหญ่มกั จะเข้าเรียนสมํ่าเสมอ แต่ไม่ค่อยสอบได้คะแนนดี นักศึกษาประเภทนี้ม ี
ประมาณร้อยละ 10 ของนักศึกษาทัง้ หมด
นอกจากการจัดประเภทของนิสติ นักศึกษาดังกล่าวแล้ว ประกอบ คุปรัตน์ (2527: 192 –
194) ได้จดั ประเภทของนิสติ นักศึกษาตามสภาพการพักอาศัย ไว้ดงั นี้ คือ
1. พักอาศัยอยูก่ บั พ่อแม่หรือผูป้ กครอง นักศึกษาพวกนี้จะเดินทางมาเรียนแบบไปเช้าเย็น
กลับ หรือแบบต้องเดินทางไปเรียน (Commuting Students) พวกนี้จะเป็ นกลุ่มทีพ่ ่อแม่เดือดร้อน
น้อยทีส่ ดุ ในแง่การเปลีย่ นแปลงด้านค่าใช้จา่ ย หรือความเป็นห่วงเป็นใยในบุตรหลานของตน ยกเว้น
ในกรณีทส่ี ถานทีเ่ รียนอยูไ่ กลบ้านพักมากๆ
2. พักอาศัยอยูใ่ นหอพักของสถาบัน ได้แก่ นักศึกษาทีม่ บี า้ นพักไกลจากสถาบัน จนเกิน
กว่าทีจ่ ะเดินทางไปกลับได้ทุกวันทีเ่ รียน หรืออาจต้องการความเป็นอิสระจากพ่อแม่ หรือต้องการ
ชีวติ สนุกสนานแบบมหาวิทยาลัยก็ตาม นักศึกษาเหล่านี้ตอ้ งเสียค่าใช้จ่ายสูง เพราะต้องจ่ายค่าทีพ่ กั
ค่าอาหาร โดยเฉพาะหากมหาวิทยาลัยตัง้ อยูใ่ นเขตไกลชุมชน และไม่มโี อกาสหางานทําเพื่อรายได้
พิเศษ
3. พักอาศัยอยูใ่ นบ้านอิสระนอกเขตมหาวิทยาลัยพวกนี้คล้ายพวกอาศัยอยูกั่ บบิดามารดา
หรือผูป้ กครองตรงทีไ่ ม่ตอ้ งอยูอ่ าศัยภายในมหาวิทยาลัย อยูน่ อกกฎระเบียบของการพักอาศัย แต่
ขณะเดียวกันก็เหมือนพวกอยูห่ อพักมหาวิทยาลัย ตรงทีต่ อ้ งอยูเ่ ป็นอิสระจากบิดามารดา เช่าบ้าน
อยูก่ บั เพือ่ น อยูห่ อพักเอกชนหรืออาศัยตามวัด พวกนี้อาจเสียค่าใช้จา่ ยถูกกว่าพวกอาศัยอยูใ่ น
มหาวิทยาลัยหรืออาจแพงกว่ า แล้วแต่การเลือกสถานทีห่ รือโอกาส
จากการศึกษาเอกสารและตําราทีเ่ กีย่ วข้องสรุปได้วา่ นิสติ นักศึกษามีหลายประเภท แต่ละ
ประเภทจะมีแนวคิดและการดํารงชีวติ ทีแ่ ตกต่างกันออกไป ทัง้ ในด้านของการศึกษา การเข้าสังคม
การเข้าร่วมกิจกรรม นิสติ นักศึกษาทีส่ นใจในวิชาการจะใช้เวลาส่วนใหญ่อยูก่ บั การศึกษาเล่าเรียนไม่
สนใจทีจ่ ะเข้าร่วมกิจกรรมทีท่ างมหาวิทยาลัยจัดขึน้ ส่วนนิสติ นักศึกษาทีส่ นใจในกิจกรรม จะมีสว่ น
ร่วมในการทํากิจกรรมต่างๆ เป็ นผูน้ ําในองค์การชมรม มีความคิดว่าการศึกษาทีแ่ ท้จริงไม่ใช่อยูท่ ่ี
ตําราเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ยงั สามารถแบ่งประเภทของนิ สติ นักศึกษาตามระดับของสติปญั ญา
และสภาพของการพักอาศัย
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ลักษณะการใช้ชีวิตของนิ สิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
การศึกษาในระดับปริญญาตรี เป็นการศึกษาทีม่ งุ่ ส่งเสริมให้ผเู้ รียนได้พฒ
ั นาความรู้
ความสามารถในสาขาวิชาต่างๆในระดับสูง โดยเฉพาะการประยุกต์ทฤษฎีไปสูก่ ารปฏิบตั ิ การริเริม่
พัฒนาทัง้ ทางวิชาการและวิชาชีพ การสร้างสรรค์และเผยแพร่ความรู้ การริเริม่ พัฒนาประเทศในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม สิง่ แวดล้อม รวมทัง้ ส่ง เสริมบทบาทของประเทศในประชาคม
โลก (สมพงษ์ สุขเี กตุ. 2543: 2) บุคคลในวัยนี้เป็ นวัยทีก่ ําลังเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ มักมีอารมณ์อ่อนไหว
ในขณะเดียวกันก็มคี วามกระตือรือร้น อยากรู้อยากเห็นอยากทดลองสิง่ แปลกใหม่ มีความคิดคํานึง
ค่อนข้างเพ้อฝนั และพร้อมทีจ่ ะยอมรับอุดมการณ์ทีต่ นเองเชือ่ ถือในทางจิตวิทยา(ทองเรียน อมรัชกุล.
2525: 34)
มัลลวีร์ อดุลวัฒนศิร(2533:
ิ
62 - 63) ได้เสนอแนวทางในการดําเนินชีวติ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
สําหรับนักศึกษา ดังนี้
1. ต้องรูจ้ กั ตนเอง นักศึกษาควรสํารวจและทาํ ความเข้าใจให้ได้วา่ ตนเป็นใคร มีความสามารถ
อะไร อย่างไร มากน้อยเพียงใด ซึง่ จะช่วยให้ปรับตัวได้เหมาะสม การไม่รจู้ กั หรือเข้าใจตนเองดีพอ
อาจตัง้ ความหวังในชีวติ ไว้สงู เกินไป เมือ่ ไม่ประสบผลสําเร็จอาจทําให้เกิดความเครียด สับสนวุน่ วาย
ท้อใจ หมดหวัง แต่หากตัง้ ระดับความมุง่ หวังในชีวติ ตํ่ากว่าความสามารถของตนเอง อาจทําให้
ตนเองและผูอ้ ่นื เสียโอกาสทีจ่ ะได้รบั ประโยชน์บาง อย่างได้ วิธที ร่ี จู้ กั ตนเองง่ายๆ ได้แก่ การประเมิน
ตนเองจากกิจกรรมทีม่ สี ว่ นรับผิดชอบ หรือการยอมรับคําติชมจากคนใกล้ชดิ พร้อมนําคําวิจารณ์มา
พิจารณาอย่างรอบคอบ พยายามแก้สง่ิ ทีบ่ กพร่อง
2. การเรียนในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยการฟงั คําบรรยายการอ่านตํารา วารสารวิชาการ
การทดลอง การเขียนรายงาน การทําการบ้าน การอภิปรายกลุม่ ย่อย ฯลฯ เนื่องจากเป็นระบบการ
เรียนแบบใหม่ ซึง่ อาจทําให้นกั ศึกษาประสบกับความยุง่ ยาก เนื่องจากยังไม่เคยชิน รายละเอียดที่
จะกล่าวต่อไปนี้เป็ นวิธเี รียนทีน่ กั ศึกษาส่วนมากประสบปญั หา ได้แก่
2.1 การฟงั และจดคําบรรยาย นักศึกษาบางส่วนไม่เห็นความสําคัญ คิดว่าสามารถ
อ่านเองภายหลังได้ แต่ความเป็ นจริงแล้วการบรรยาย คือ เนื้อหาสําคัญหรือหัวใจของวิชานัน้ ๆที่
อาจารย์ได้สรุป ดังนัน้ นักศึกษาจึงควรเข้าฟงั คําบรรยายทุกครัง้ และตัง้ ใจจดคําบรรยาย เพราะการ
จดคําบรรยายจะช่วยเตือนความจําได้เป็นอย่างดี ซึง่ ข้อเสนอแนะในการฟงั คําบรรยาย ได้แก่
ทบทวนเรือ่ งเดิม เพือ่ เป็ นการเตรียมการเรียนในครัง้ ต่อไป เลือกทีน่ งที
ั ่ ส่ ามารถเห็นอาจารย์ผสู้ อน
และกระดานดําได้ชดั เจน ตัง้ ใจฟงั คําบรรยาย โดยพยายามคิดและทําความเข้าใจตามไปด้วย
จับประเด็นสําคัญๆทีเ่ ป็ นเรือ่ งราวต่ อเนื่องให้ได้ จดด้วยลายมือทีอ่ ่านออกง่าย จดเป็นโครงเรือ่ งย่อ
และแยกเป็ นหัวข้อย่อยๆไว้ เพือ่ ให้สามารถจดทันและอ่านทบทวนได้งา่ ย
2.2 นักศึกษาควรอ่านตําราหรือเอกสารทางวิชาการ เพือ่ ให้เข้าใจในเนื้อหาเพิม่ มาก
ขึน้ การอ่านทีม่ ปี ระสิทธิภาพ นักศึกษาควรปฏิบตั โิ ดยการอ่านคร่าวๆทัง้ เล่ม อ่านให้จบเป็นบทๆ
และทําความเข้าใจกับเนื้อหาพร้อมจับใจความสําคัญ และทําโน้ตย่อ
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3. การแบ่งเวลา วิธกี ารเรียนให้เกิดผลดี นักศึกษาควรทําตารางดูหนังสือหรือทํารายงาน
ของตนเอง เพราะการเรียนในมหาวิทยาลัยต้องใช้เวลามากในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและ
ทบทวน และเมือ่ จัดตารางไว้แล้วต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามทีก่ ําหนดไว้ ซึง่ ในระยะแรกอาจจะรูส้ กึ
ยุง่ ยากและต้องใช้กําลังใจมาก
4. การเข้าร่วมกิจกรรม มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมต่างๆให้นกั ศึกษาไว้มากมาย ไม่วา่ จะ
เป็ นกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาการ ส่งเสริมพลานามัย ปลูกฝงั คุณธรรมและพัฒนา
บุค ลิกภาพทีด่ ี นักศึกษาควรเข้าร่วมกิจกรรมให้มากเพือ่ มิตรภาพ เรียนรูก้ ารทํางานร่วมกับผูอ้ ่นื
การเสียสละเพือ่ ส่วนรวม และความรักใคร่สามัคคีในหมูค่ ณะ อย่างไรก็ตาม นักศึกษาควรใช้
สติปญั ญาในการเลือกเข้าร่วมกิจกรรมทีม่ คี ณ
ุ ค่าต่อตนเองและส่วนรวม และรูจ้ กั แบ่งเวลาเพื่อไม่ทาํ
ให้ส่งผลกระทบต่อการเรียนได้
5. การคบเพือ่ น ชีวติ ในมหาวิทยาลัย เพือ่ นมีความสําคัญมาก โดยเฉพาะนักศึกษาที่
ห่างไกลจากครอบครัว จําเป็ นต้องพึ่งพาอาศัยกันทัง้ ในด้านการเรียนและในชีวติ ประจําวัน การสร้าง
ความสัมพันธ์ฉนั ท์เพือ่ นทีก่ ระทําได้งา่ ยคือ ยิม้ แย้มแจ่มใส รับฟงั ความคิดเห็นของเพือ่ น มีความเอา
ใจใส่และจริงใจ มีความปรารถนาดีต่อเพือ่ น
6. การอยูร่ ว่ มกันในหอพัก นักศึกษาควรปรับตัวให้อยูใ่ นหอพักได้อย่างเป็ นสุข โดยไม่
สร้างปญั หาหรือความรําคาญให้เพื่อนร่วมห้องและร่วมหอ เช่น เคารพและปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์อย่าง
เคร่งครัด มีความอดทน รูจ้ กั เกรงใจผูอ้ ่นื รักษาความสะอาดภายในหอพัก หากมีปญั หาควร
ปรึกษาหารือ และหาทางช่วยเหลือซึง่ กันและกัน เป็ นต้น
7. อาหารการกิน นักศึกษาควรพยายามฝึกตนเองให้เป็นคนกินง่าย อยูง่ า่ ย แต่สะอาด
และประหยัด การกินอยูง่ า่ ยเป็ นสิง่ หนึ่งทีจ่ ะช่ว ยให้สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนและสภาพแวดล้อม
ได้งา่ ย การปรับตัวอาจเป็ นไปตามธรรมชาติหรืออาจได้รบั ความช่วยเหลือแนะนําจากครู อาจารย์
เพือ่ ขจัดความไม่สอดคล้องกันระหว่างวุฒภิ าวะกับการเป็นปญั ญาชน
เกษม เขมนันท์ (2514: 11 – 16) กล่าวถึงชีวติ การเป็ นนิสติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่า
การเรียนในมหาวิทยาลัยปีท่ี 1 นักศึกษาจะต้องปรับตัวเข้ากับการเรียนการสอน ทัง้ นี้เพราะอาจารย์
แต่ละท่านมีวธิ กี ารสอนทีแ่ ตกต่างกัน เช่นการบอกจดคําบรรยายและตรวจสมุดจดงานเพือ่ ให้คะแนน
หรือการแจกเอกสารแก่นสิ ติ และบรรยายตามเอกสารเป็นต้น ซึง่ ตลอดระยะเวลาการศึกษา 4 ปีนนั ้
ชีวติ การเรียนจะไม่แตกต่างจากนักเรียนมัธยมศึกษา เพราะคนทีข่ าดเรียนจะขอยืมสมุดจดงานจาก
คนทีเ่ ข้าเรียน ซึง่ คนขาดเรียนบางคนพอถึงเวลาสอบสามารถทําคะแนนสอบได้ดกี ว่า ส่วนในด้าน
สังคม นิสติ ปีท่ี 1 จะต้องฝึกร้องเพลงเชียร์แข่งกีฬาน้องใหม่ เข้าร่วมงานรับน้องใหม่ เพราะถือว่า
ชีวติ การเรียนไม่ควรอยูแ่ ต่ภายในห้องเรียนหรือคณะของตนเท่านัน้ ซึง่ นิสติ ได้ใช้เวลาในการทํา
กิจกรรมจนทําให้ผลการเรียนตํ่าลง จนกระทังปี
่ ท่ี 3 นิสติ เริม่ ทํากิจกรรมน้อยลง เพื่อเปิดโอกาสให้
นิสติ ปีท่ี 2 เป็ นผูท้ าํ กิจกรรมบ้าง และเมือ่ ปีสุดท้ายของชีวติ การเรียนในมหาวิทยาลัย นิสติ จะเริม่
วิตกกังวลในความสามารถของตนเองก่อนทีจ่ ะสําเร็จการศึกษา เพราะตลอดระยะเวลาทีเ่ รียนใน
มหาวิทยาลัย บางคนไม่เรียนหนังสือจะทําแต่กจิ กรรมและเทีย่ วเตร่เท่านัน้
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วีระ สมบูรณ์ (2531: 16 - 38) ได้กล่าวถึงประสบการณ์และชีวติ การเป็นนักศึก ษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของตนเองว่าในช่วงแรกของการเป็ นนักศึกษามหา วิทยาลัย ได้พยายาม
เข้าชัน้ เรียนทุกชัวโมง
่ ทุกวิชา ต่อมาก็จะเข้าเรียนเป็นครัง้ คราว ทัง้ นี้เ พราะอาจารย์พดู จับประเด็น
ไม่ได้ ในทีส่ ุดจึงเลิกเข้าชัน้ เรียนไป นอกจากการเข้าชัน้ เรียนก็จ ะอยูห่ อ้ งสมุดและเข้าร่วมกิจกรรม
โดยใช้เวลาส่วนมากอยูท่ ช่ี ุมนุมพุทธศาสตร์ ภายหลัง 6 ตุลาคม กิจกรรมนักศึกษาซบเซาลง แต่
ความคิดหลักๆยังถูกส่งต่อๆมา และพยายามรือ้ ฟื้นในรูปกลุม่ กิจกรรมองค์การนักศึกษา โดยตนเอง
ทําหน้าทีส่ าราณียากรของวารสารปาจารยสาร จนกระทังปี
่ ท่ี 3 ได้ลาออกจากหน้าทีส่ าราณียากร
และใช้ชวี ติ ในการอ่านหนังสือ พบปะผูอ้ ่นื ในการนังเล่
่ นหมากรุก เล่นไพ่กบั เพื่อนๆทีร่ มิ นํ้า หรือไป
สนทนากับกลุม่ เพือ่ นต่างๆ นอกจากนัน้ ก็จะช่วยทํางานชุมนุมอื่นๆ ซึง่ จะมีเพื่อนเป็ นผูช้ กั ชวนเข้า
ร่วมกิจกรรมนัน้ ๆ
จากการศึกษาเอกสารพอจะสรุปได้วา่ การใช้ชวี ติ ของนิสติ นักศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่ได้
จํากัดอยูเ่ ฉพาะในห้องเรียนเท่านัน้ แต่นิสติ นักศึกษายังได้เรียนรูป้ ระสบการณ์ชวี ติ จากนอกห้องเรียน
ด้วย ไม่วา่ จะเป็ นการพบปะพูดคุยกับบุคคลอื่น หรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของทางมหาวิทยาลัย
ในการวิจยั นี้มงุ่ ศึกษาการใช้ชวี ติ ของนิสติ ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านสังคม ด้าน
เศรษฐกิจ และด้านการเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีสาระสําคัญดังนี้
ด้านการศึกษา
การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย นักศึกษาจําเป็นทีจ่ ะต้องปรับตัวให้เข้ากับบรรยากาศใน
มหาวิทยาลัยให้ได้ภายในระยะเวลาทีส่ นั ้ ทีส่ ดุ ซึง่ บรรยากาศในมหาวิทยาลัยในทีน่ ้คี อื ความเป็ น
อิสระของนักศึกษาในการดูแลตนเองในด้านการเรียน เพราะในมหาวิทยาลัยนัน้ แม้จะมีการบรรยาย
ในห้องเรียน แต่กไ็ ม่มกี ารบังคับ การศึกษาในระดับนี้อาจจะกล่าวได้วา่ นักศึกษามีอสิ ระภาพอย่าง
ไม่มขี อบเขต เห็นได้ชดั เจนว่ามีนกั ศึกษาจํานวนไม่น้อยที่ไม่สามารถเรียนจนสําเร็จการศึกษา หรือ
สําเร็จล่าช้ากว่ากําหนด (อดุลย์ วิรยิ เวชกุล. 2529: 285) ซึง่ ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2524: 37) ให้
ทัศนะว่า การเรียนการสอนเป็ นระบบปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูเ้ รียนกับผูส้ อน ผูเ้ รียนด้วยกันเอง และ
ผูเ้ รียนกับสภาพแวดล้อมอื่นๆ องค์ประกอบทีส่ าํ คัญของการเรียนการสอนคือ ตัวผูเ้ รียน ผูส้ อนจะ
ดําเนินการสอนอย่างไร และมีประสิทธิภาพก็ต่อเมือ่ ได้รจู้ กั และเข้าใจลักษณะธรรมชาติของผูเ้ รียน
เป็นอย่างดี
วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยาและคนอื่นๆ (2527: 130 - 142) ได้ศกึ ษาวิจยั เกีย่ วกับนิส ติ
นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ 10 แห่ง ในรายงานการวิจยั เรือ่ งนิสติ นักศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษา พบว่า องค์ประกอบทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความ สําเร็จในการเรียนการสอนคือ
ความสนใจในวิชาทีเ่ รียน ผูส้ อนมีความเป็นกันเอง และวิธสี อนของอาจารย์ ส่วนปจั จัยทีด่ ผี ลทําให้
นักศึกษาสนใจเรียนมากที่ สุด 3 ปจั จัย คือ ผูส้ อนเตรียมการสอนอย่างดี มีความเป็ นกันเองและ
กระตือรือร้นในการสอน ส่วนปญั หาด้ านการเรียนการสอนพบว่า ปญั หาด้านอาจารย์ผสู้ อน ใช้
วิธกี ารสอนไม่ด ี บรรยายไม่ถกู วิธ ี ทําให้ชนั ้ เรียนน่าเบือ่ หน่าย ปญั หาของนักศึกษาคือ เกียจคร้าน
ง่วงนอนและขาดสมาธิ
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จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องสรุ ปได้วา่ นักศึกษาต้องปรับตัวให้เข้ากับ
บรรยากาศในการเรียนโดยใช้เวลาให้น้อยทีส่ ดุ ต้องมีความสนใจในวิชาทีเ่ รียน และมีทศั นคติทด่ี ตี ่อ
การเรียน ซึง่ จะส่งผลให้การเรียนของนักศึกษาดีขน้ึ นอกจากนี้ความ สัมพันธ์ทด่ี รี ะหว่างอาจารย์กบั
นักศึกษาก็จะส่งผลทีด่ ตี ่อการเรียนของนักศึกษาด้วย
ด้านสังคม
สัมพันธภาพระหว่างนิ สิตกับเพื่อน
สภาพแวดล้อมทางด้านเพือ่ นหรือกลุม่ เพือ่ น (Peer Group) มีความสัมพันธ์และมีอทิ ธิพล
ต่อนักศึกษาในมหาวิทยาลัยมาก เพราะนักศึกษาแต่ละคนจะต้องมีการติดต่อพบปะกั บเพื่อน
นักศึกษาด้วยกันเป็ นจํานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ นักศึกษาเหล่านี้อยูใ่ นวัยใกล้เคียงกัน ดังที่
ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2514: 47 - 55) ได้แบ่งความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเพื่อนไว้ 2 ลักษณะ คือ
1. ความสัมพันธ์ทางด้านอารมณ์ คือ ความสัมพันธ์ซง่ึ ตัง้ อยูบ่ นรากฐานของความรูส้ กึ และ
ความผูกพันระหว่างเพือ่ นกับเพือ่ น เป็ นต้น การตัดสินพิจารณาใดๆอาศัยความรูส้ กึ อารมณ์ และ
อาวุโสเป็ นหลัก กิจกรรมเกีย่ วเนื่องกับความสัมพันธ์แบบนี้เป็นกิจกรรมทางความรูส้ ึ ก อารมณ์ เช่น
การบันเทิง การเลีย้ งสังสรรค์ การเชียร์กฬี า เป็นต้น
2. ความสัมพันธ์ทางสติปญั ญา ตัง้ อยูบ่ นเหตุผลและหลักการ อาศัยความรู้ ความคิด
เหตุผลและสติปญั ญาเป็ นเครือ่ งเชื่อมโยง เช่น ความรูส้ กึ ระหว่างเพือ่ นร่วมงาน ระหว่างอาจารย์
กับศิษย์ทใ่ี ฝห่ าความรูร้ ว่ มกันแลกเปลีย่ นความคิดกัน การตัดสินพิจารณาปญั หาใดๆ ก็อาศัยเหตุผล
และหลักการและควา มรูเ้ ป็ นหลัก ผูม้ เี หตุผลทีด่ กี ว่าย่อมถูกต้อง กิจกรรมที่ เกีย่ วข้องกับ
ความสัมพันธ์แบบนี้ ได้แก่ การอภิปรายการพูดคุย ถกเถียง ประชุมหรือสัมมนากันในเรือ่ งของ
วิชาความรู้ พบว่าลักษณะวัฒนธรรมของกลุ่มเพื่อนเป็นองค์ประกอบอย่างเดียวทีส่ าํ คัญทีส่ ุดใน
ประสบการณ์ของนักศึกษา ลักษณะของนักศึกษาทีเ่ หมือนกันจะนําไปสูค่ วามสมัครสมานสามัคคี
ของกลุ่ม
ฟีลด์แมน และ นิวคอมบ์ (ประกอบ คุปรัตน์ . 2525: 179 - 180; อ้างอิงจาก Feldman; &
Newcomb. 1970: 78) ได้สรุปความสัมพันธ์ของกลุ่มเพื่อนทีม่ ตี ่อนักศึกษาไว้ว่า เพือ่ นสามารถให้
กําลังใจในเรื่ องทัวไป
่ ซึง่ ไม่สามารถหาได้จากอาจารย์และชัน้ เรียน เพือ่ นร่วมกลุม่ สามารถ
ช่วยเหลือเกือ้ หนุ นในด้านกําหนดวัตถุประสงค์ในการเรียนและวิชาการได้ กลุม่ เพือ่ นสามารถช่วยทํา
ให้ นกั ศึกษามีความมันใจและพอใจในตนเองยิ
่
ง่ ขึน้ และเพือ่ นยังช่วยทําหน้าทีใ่ นการฝึกการเข้า
สังคมแก่นั กศึกษาและช่ว ยในการสร้างความสัมพันธ์สว่ นตัว ซึง่ จะส่งผลในการช่วยเหลือกันใน
ระหว่างการทํางานได้ ทีส่ อดคล้องกับ จินตนา ยูนพิ นั ธ์ (2527: 61) ได้ให้ความเห็นไว้วา่ กลุ่มเพื่อน
เป็นสิง่ แวดล้อมทีม่ ผี ลต่อการเรียนการสอนอย่างชัดเจน เพราะสังคมในสถาบันการศึกษาจะมีการ
รวมตัว หรือจัดกลุ่มกันของนักศึกษา ซึง่ จะเห็นได้จากพฤติกรรมของกลุ่มทีม่ คี วามเป็ น อันหนึ่งอัน
เดียวกันของนักศึกษา การปฏิสมั พันธ์ของกลุม่ โครงสร้ างของกลุ่ม จุดมุง่ หมายของกลุ่ม แล ะ
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ปทัสถานของกลุ่มอย่างชัดเจน ซึง่ ลักษณะของกลุ่มนี้จะมีผลต่อแรงจูงใจและผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
ถ้ากลุ่มเพือ่ นมีบรรยากาศทีเ่ ป็ นกันเอง เข้าอกเข้าใจกัน ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน ผูเ้ รียนมักจะมี
แนวโน้มทีม่ ผี ลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนดีไปด้วย
บุบผา การีเวท (2527: 66 - 69) ได้ศกึ ษาสภาพแวดล้อมสังคมกลุม่ เพือ่ นในทัศนะของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหงทีค่ าดว่าจะสํา เร็จการศึกษา พบว่า นักศึกษาส่วนมากจะเลือกคบ
เพือ่ นทีม่ รี สนิยม ความคิดเห็นและลักษณะนิสยั ใจคอทีค่ ล้ายคลึงกัน นักศึกษามีอสิ ระในการเลือก
คบเพื่อนต่างเพศสูง และคบกันอย่างอิสระ ซึง่ เป็นแนวทางนําไปสูก่ ารมีเพศสัมพันธ์อย่างมาก มี
นักศึกษาเพียงส่วนน้อยทีเ่ ลือกคบเพือ่ นเพศเดียวกันในทํานองชูส้ าวซึง่ เป็ นพฤติกรรมทีไ่ ม่พงึ ประสงค์
ในสังคม เมือ่ จําแนกตามตัวแปรเพศ นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงมีทศั นะต่อสภาพแวดล้อม
สังคมกลุ่ มเพือ่ นต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ แต่สาํ หรับนักศึกษาทีม่ ภี มู ลิ าํ เนาต่างกัน จะมีทศั นะต่อ
สภาพแวดล้อมสังคมกลุ่มเพื่อนไม่แตกต่างกัน ในขณะทีง่ านวิจยั เรือ่ ง การศึกษาเกีย่ วกับการคบ
เพื่อนของนิสติ หญิง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ของเตือนจิตต์ จิตต์อารี (2520:
72) พบว่า นิสติ หญิงส่วนใหญ่นิยมคบเพื่อนที่มลี กั ษณะตามลําดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ เพือ่ นทีม่ ี
ความประพฤติด ี เพื่อนทีใ่ ห้ความช่วยเหลือดี เพือ่ นทีม่ คี วามสนใจตรงกัน เพื่อนทีเ่ รียนดีและเพื่อนที่
มีฐานะดี นิส ติ หญิงทีม่ ภี มู ลิ าํ เนาในกรุงเทพมหานคร จะคบเพือ่ นทีม่ ลี กั ษณะต่างจากนิ สติ หญิงทีม่ ี
ภูมลิ าํ เนาในภูมภิ าค นิสติ หญิงส่วนใหญ่ประสบปญั หาทีเ่ กิดจากการคบเพื่อนต่างเพศน้อยกว่าการ
คบเพื่อนเพศเดียวกัน
เดอคอสเตอร์ (ชมนุ ช บุญสิทธิ ์. 2541: 28; อ้างอิงจาก De Coster. 1981) ได้ศกึ ษา
สัมพันธภาพระหว่างเพื่อนของนักเรียนในโรงเรียนมัธยม พบว่า นักเรียนทีม่ คี วามพึงพอใจในการ
สัมพันธ์ระหว่างเพือ่ นในชัน้ เรียนสูงมีแนวโน้มของผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสูงกว่า นักเรียนทีม่ คี วาม
พึงพอใจในความสัมพันธ์ระหว่างเพือ่ นในชัน้ เรียนตํ่า
พูนทรัพย์ วงษ์พานิช (2523: 47-48) ได้ศกึ ษาองค์ประกอบทีม่ อี ทิ ธิพลต่อผลสัมฤทธิ ์ผล
ทางการเรียนในระดับปริญญาตรี(ค.บ.) ของบุคลากรและครูประจําการในวิทยาลัยครูกรุงเทพมหานคร
พบว่า การปรับตัวกับเพือ่ นมีอทิ ธิพลสูงสุดต่อผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
สว่างจิต ศรีระษา (2531: บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาชีวติ นักศึกษามหาวิทยาลัย ขอนแก่น พบว่า
นักศึกษาส่วนใหญ่มคี วามสัมพันธ์สนิทสนมในกลุม่ เพือ่ นทีเ่ ป็นนักศึกษาด้วยกันมากกว่ากลุม่ อื่น
วัชรินทร์ แก้วลา (2531: 78) ได้ศกึ ษาสภาพแวดล้อมสังคมกลุ่มเพือ่ น ในทัศนะของนักศึกษา
วิทยาลัยครูนครราชสีมา สรุปข้อคิดเห็นหรือเหตุผลของนักศึกษาได้ดงั นี้ การพัฒนาสภาพแวดล้อม
สังคม กลุม่ เพือ่ นเอือ้ อํานวยต่อการเสริมสร้างบุคลิกภาพของนักศึกษานัน้ วิทยาลัยครูควรดําเนินการ
เรือ่ งต่อไปนี้คอื ส่งเสริมให้นกั ศึกษาเห็นความ สําคัญของสังคมกลุ่มเพื่อน จัดสภาพแวดล้อมของ
วิทยาลัยทีเ่ อือ้ ต่อการพัฒนาสังคมกลุม่ เพือ่ น พัฒนาคุณภาพของการจัดกิจกรรมนักศึกษา
ไขนภา แก้วจันทรา (2542: 118) ได้ศกึ ษาตัวแปรทีเ่ กีย่ วข้องกับรูปแบบการใช้ชวี ติ ของ
นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร พบว่า สัมพันธภาพระหว่าง
เพือ่ น เป็ นตัวแปรทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางบวกกับรูปแบบการใช้ชวี ิ ตด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ ด้านการ
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เข้าร่วมกิจกรรม ด้านความคิดก้าวหน้าเมือ่ นักศึกษาพยาบาลต้องเข้ามาใช้ชวี ติ อยูใ่ นวิทยาลัยพยาบาล
ได้มกี ารพึง่ พาช่วยเหลือซึง่ กันและกัน มีความเข้าใจ เอาใจใส่ เห็นอกเห็นใจกัน มีความสามัคคีและ
นักศึกษาทีม่ สี มั พันธภาพทีด่ ตี ่อกัน เมือ่ เกิดปญั หาขึน้ นักศึกษาจะช่วยเหลือกันแก้ปญั หาให้ผ่านพ้น
ไปด้วยดี
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ดังกล่าว สรุปได้วา่ ความสัมพันธ์ของกลุ่มเพื่อนและ
อิทธิพลของกลุ่มเพื่อน จะมีความสําคัญอย่างมากเมือ่ นักศึกษาเข้ามาใช้ชวี ติ ภายในมหาวิทยาลัย
หากนิส ติ มีความสัมพันธ์ทด่ี กี บั เพือ่ น ได้รบั การยกย่องและยอมรับ จะทําให้ นสิ ติ มีทศั นคติทด่ี ตี ่อ
ตนเอง และส่งผลทีด่ ตี ่อการศึกษา
สัมพันธภาพระหว่างนิ สิตกับอาจารย์
สถาบันอุดมศึกษามีหน้าทีส่ าํ คัญในการส่ งเสริมพัฒนาการทางสังคมให้แก่นสิ ติ นักศึกษา
โดยผ่านกระบวนการเรียนการสอนกับอาจารย์ผสู้ อน ดังนัน้ ผูส้ อนจึงนับว่ามีบทบาทสําคัญอย่างยิง่
ทีจ่ ะถ่ายทอดมารยาททางสังคมและพฤติกรรมที่พงึ ประสงค์ให้แก่นสิ ติ นักศึกษา (ธิดารัตน์ บุญนุช;
และ ประกอบคุป รัตน์. 2528: 363) ดังที่ พรชุล ี อาชวบํารุง (2525: 232) ได้กล่าวไว้ว่า ความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างอาจารย์กบั นิสติ เป็ นพืน้ ฐานของของสถานการณ์ทเ่ี อือ้ อํา นวยต่อการเรียนการสอนทีด่ ขี น้ึ
ถ้าหากความ สัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กบั นิสติ ไม่ดเี ท่าทีค่ วร จะทําให้ประสิทธิภาพการสอนด้อยลง
วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2527: 130 - 142) ได้ศกึ ษาวิจยั เกีย่ วกับนิสติ นักศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐ 10 แห่ง พบว่า องค์ประกอบทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความสําเร็จใน
การเรียนการสอนคือ ความสนใจในวิชาทีเ่ รียน ผูส้ อนมีความเป็นกันเอง และวิธสี อนของอาจารย์
ส่วนปจั จัยทีม่ ผี ลให้นกั ศึกษาสนใจเรียนมากทีส่ ดุ 3 ปจั จัย คือ ผูส้ อนเตรียมการสอนอย่างดี มีความ
เป็ นกันเองและกระตือรือร้นในการสอน ส่ว นปญั หาด้านการเรียนการสอน พบว่า ปญั หาด้านอาจารย์
ผูส้ อน ใช้วธิ กี ารสอนไม่ด ี บรรยายไม่ถกู วิธ ี ทําให้ชนั ้ เรียนน่าเบือ่ หน่าย
จากเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องสามารถสรุปได้วา่ อาจารย์มอี ทิ ธิพลต่อการใช้ชวี ติ ของ
นักศึกษา อาจารย์ตอ้ งมีความเข้าใจและมีความเป็นกันเองกับนักศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์
กับนักศึกษา จะทําให้ผลของการเรียนของนักศึกษาดีขน้ึ
ด้านเศรษฐกิ จ
การศึกษาในมหาวิทยาลัย นักศึกษาจําเป็นต้องใช้เงินเพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยในด้านการศึกษา
เล่าเรียน ค่าทีพ่ กั ค่าอาหาร ค่าเครือ่ งแต่งกาย ค่าโดยสารรถประจําทาง ค่าพักผ่อน หย่อนใจ
ค่าบริการด้านต่างๆ ทีจ่ าํ เป็ นต่อการศึกษาในระหว่างทีใ่ ช้ชวี ติ อยูใ่ นมหาวิทยาลัย
บลาวก์ (วารุณี บุญกิจ. 2545: 11; อ้างอิงจาก Blaug. 1971: 4) ได้แบ่งต้นทุนค่าใช้จา่ ย
ทางการศึกษาเป็ น 2 ส่วน คือ
1. ต้นทุนทางสังคม (Social Cost) จําแนกออกเป็ น
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1.1 ต้นทุนทางตรงสังคม เป็นต้นทุนทีเ่ กิดจากการใช้ทรัพยากรของสังคมส่วนรวม
สามารถแบ่งได้ 2 ประเภทคือ
1.1.1 ต้นทุนการดําเนินการ เป็นต้นทุนทีใ่ ช้ในการดําเนินงานต่ างๆของ
สถานศึกษาในแต่ละปีซง่ึ จะประกอบด้วยรายการต่างๆ คือเงินเดือนค่าจ้างอาจารย์ผสู้ อน เงินเดือน
พนักงาน ลูกจ้าง ค่าใช้จา่ ยวัสดุ ค่าตอบแทน เป็ นต้น
1.1.2 ต้นทุนด้านทรัพย์สนิ เป็นค่าใช้จา่ ยในสิง่ ก่อสร้าง อาคารและทีด่ นิ ซึง่
ทรัพย์สนิ เหล่านี้ไม่สามารถทีจ่ ะใช้ให้หมดไปได้ในเวลาปีเดียว ประโยชน์ของทรัพย์สนิ ที่เกิดขึน้ เป็ น
ระยะเวลานานต่อเนื่อง
1.2 ต้นทุนทางอ้อมของสังคม เป็นต้นทุนสําหรับค่าเสียโอกาสของสังคมที่จะได้รบั การ
ผลิตสินค้าและบริการ จากการทีใ่ ช้ทรัพยากรนัน้ มาจัดการศึกษา
2. ต้นทุนส่วนบุคคล (Private Cost) จําแนกออกเป็ น
2.1 ต้นทุนทางตรงส่วนบุคคลเป็นต้นทุนทีเกิ
่ ดจากการใช้ทรัพยากรส่วนตัวในการศึกษา
ซึง่ ประกอบด้วย ค่าเล่าเรียน ค่าบํารุงการศึกษา ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ เช่น
ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การศึกษา ค่าเสือ้ ผ้า ค่าเดินทาง เป็ นต้น
2.2 ต้นทุนทางอ้อมส่วนบุคคล เป็นต้นทุนทีเ่ กิดจากการเสียโอกาสของบุคคลที่จะต้อง
ใช้เวลาในการศึกษา แทนทีจ่ ะไปประกอบอาชีพเพื่อให้เกิดรายได้
ซีฮาน (รุง่ ทิพย์ เอีย่ มจิตร์. 2551: 12; อ้างอิงจาก Sheehan. 1973: 31) ได้แบ่งสภาพแวดล้อม
เกีย่ วกับการลงทุนทางการศึกษาออกเป็น 2 ประการ คือ
1. การลงทุนของสังคม หมายถึง การลงทุนทีร่ ฐั จ่ายไปเพือ่ ให้ประชาชนได้รบั การศึกษาที่
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
2. การลงทุนส่วนตัว หมายถึง การลงทุนทีป่ ระชาชนต้องเสียค่าใช้จา่ ยเพือ่ จะให้ได้รบั
การศึกษา
สว่างจิต ศรีระษา (2531: 170 - 171) ได้ศกึ ษาชีวติ นักศึกษามหาวิทยาลัย ขอนแก่น
พบว่านักศึกษาจะใช้จา่ ยเงินเป็ นค่าอาหารมากกว่าค่าใช้จา่ ยด้านอื่น ๆ นอกจาก นัน้ เป็นค่าอุปกรณ์
การศึกษา ค่าใช้จา่ ยในการเทีย่ วเตร่ ค่าสังคมในกลุม่ เพือ่ น และค่ าเสือ้ ผ้าเครือ่ งนุ่งห่ม เป็ นต้น
อดิศร พงษ์ศรี (2546: 64) ได้วจิ ยั เกีย่ วกับการใช้ชวี ติ ภายในมหาวิทยาลัย ของนิสติ
ปริญญาตรี คณะพละศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า นิสติ มีการใช้ชวี ติ ด้านเศรษฐกิจ
อยูใ่ นระดับมาก เพราะนิสติ จําเป็ นต้องมีปจั จัยในการสนับสนุนการศึกษาต่างๆทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
เช่น ค่าทีพ่ กั ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าอุปกรณ์การศึกษา ค่าพักผ่อนหย่อนใจ และค่าใช้จา่ ยอื่นๆ
โดยมีคา่ ใช้จา่ ยในด้านต่างๆในอัตราทีส่ งู ตามสภาพเศรษฐกิจ
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ดังกล่าวข้างต้น สรุปได้วา่ การปฏิบตั ติ นของนักศึกษา
เกี่ยวกับการใช้จา่ ยในมหาวิทยาลัย ได้แก่ ค่าอุปกรณ์การศึกษา ค่าอาหาร ค่าเครือ่ งแต่งกาย
ค่ากิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ และค่าบริการในด้านต่างๆทีจ่ าํ เป็นต่อการศึกษา ตลอดจนค่าใช้จา่ ย
ทางอ้อมจากการลงทุนของสังคม และค่าเสียโอกาสทีจ่ ะได้รบั รายได้เนื่องจากใช้เวลามาเรียนด้วย
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ด้านการเข้าร่วมกิ จกรรม
กิจกรรมนิสติ นักศึกษาเป็ นกระบวนการอันสําคัญของสถาบันอุดมศึกษา ทีใ่ ช้เพือ่ พัฒนา
ั
นิสติ นักศึกษาให้เป็ นบุคคลทีม่ คี วามสมบูรณ์ ทัง้ ด้านสติปญญา
อารมณ์ ร่างกาย และจิตใจการทํางาน
ร่วมกันระหว่างอาจารย์และนิสติ นักศึกษาในกระบวนการกิจกรรมนิสติ นักศึกษา ทําให้นิสติ นักศึกษา
เกิดความอบอุ่น และมีความเข้าใจต่ออาจารย์ และสถาบันอุดมศึกษาดีย ่ิงขึน้ (พาณี ปรีชานนท์;
และคนอื่นๆ. 2527: 17)
พรชุล ี อาชวบํารุง (2525: 203 - 221) ได้สรุปผลการประชุมสัมมนาผูบ้ ริหารกิจกรรมนิสติ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มกี ารจัดกิจกรรมนิสติ นักศึกษาในด้านต่างๆ 4 ด้าน คือ
1. ด้านศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมทีจ่ ดั ควรมีขอบเขตดังนี้
1.1 เพื่อส่งเสริมเผยแพร่และรักษาไว้ซง่ึ ศิลปวัฒนธรรม
1.2 เพื่อสนับสนุ นนิสติ นักศึกษาให้มคี วามสนใจและมีโอกาสได้ศกึ ษา
1.3 เพือ่ ให้เกิดความชํานาญและมีความสุนทรียภาพในศิลปะด้านต่างๆ อันไม่ขดั ต่อ
วัฒนธรรมอันดี
2. ด้านกีฬา กิจกรรมทีจ่ ดั ควรมีขอบเขตดังนี้
2.1 ส่งเสริมให้นกั ศึกษาเล่นกีฬาเพือ่ สุขภาพพลานามัยและการพัฒนาตนเอง
2.2 เพือ่ ยกมาตรฐานการกีฬาให้สงู ขึน้
2.3 จัดให้มกี ารแข่งขันกีฬาระดับต่างๆ เพือ่ เพิม่ ทักษะในด้านกีฬา
3. ด้านวิชาการ กิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ ในด้านนี้
3.1 เพือ่ แสวงหาความรูใ้ นด้านวิชาการอันควรได้รบั การส่ งเสริมให้มอี สิ ระทางการคิด
และต้องอยูใ่ นขอบเขตโดยให้มคี วามสมดุลย์ในด้านความคิดแง่ต่ างๆโดยสมบูรณ์
4. ด้านบําเพ็ญประโยชน์ การจัดกิจกรรมในด้านนี้อยูใ่ นขอบเขต
4.1 ให้นสิ ติ นักศึกษาใช้เวลาในการพัฒนาตนเองให้พร้อมเพือ่ ทําประโยชน์ต่อสังคม
4.2 ให้นสิ ติ นักศึกษามีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ และนําความรูท้ ไ่ี ด้รบั มาประยุกต์ให้
เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
4.3 ปลูกฝงั ให้นสิ ติ นักศึกษาได้ตระหนักในภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีจ่ ะต้องมี
ต่อสังคมอันจะเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ
4.4 ส่งเสริมให้มกี ารบําเพ็ญประโยชน์ต่อหมูค่ ณะ และประเทศชาติ
ธีระ นทีวฒ
ุ กิ ุล (2521: 40) ได้ศกึ ษาความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมนิส ิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย พบว่าอันดับความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมจากมากไปหาน้อย ดังนี้ คือ กิจกรรมทาง
วิชาการ ศิลปดนตรี การพูดและการพิมพ์ ส่งเสริมอาชีพ กิจกรรมงานอดิเรก ศาสนาและวัฒนธรรม
กีฬาและสุขภาพ กิจกรรมทางสังคม สังคมสงเคราะห์ และบําเพ็ญประโยชน์ และเมือ่ จําแนกตามตัวแปร
เพศ กลุม่ สาขาวิชา ภูมลิ าํ เนา และรายได้ของครอบครัว พบว่าอันดับความต้องการเข้าร่วมกิจกรรม
นิสติ นักศึกษาจะแตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ
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ภาวนา ใจประสาท(2534: 101) ได้ศกึ ษาการดํารงชีวติ ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พบว่า นิสติ ชายเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาระหว่างคณะสูงกว่านิสติ หญิง และนิสติ หญิงสนใจกิจกรรมการ
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง วันตักบาตรเทโวสูงกว่านิสติ ชาย
กรกช ศิร ิ (2536: 114 - 119) ได้ศกึ ษาปญั หาและความต้องการของนิสติ เกี่ยวกับการเข้า
ร่วมกิจกรรมนิสติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ใน 4 ด้าน คือ ด้านกีฬา ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ด้านบําเพ็ญประโยชน์ และด้านส่งเสริมวิชาการพบว่า นิสติ มีความต้องการเข้าร่วม
กิจกรรมของมหาวิทยาลัยอยูใ่ นระดับมาก นิสติ ทีส่ งั กัดคณะต่างกัน มีความต้องการเข้าร่วมกิจกรรม
ทุกด้านแตกต่างกัน เมือ่ พิจารณาตามตัวแปรชัน้ ปี พบว่า นิสติ ทีเ่ รียนชัน้ ปีต่างกัน มีความต้องการ
เข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา ด้านบําเพ็ ญประโยชน์ ด้านส่งเสริมวิชาการ แตกต่างกัน ส่วนด้าน
ศิลปวัฒนธรรมนิสติ มีความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมไม่แตกต่างกัน เมือ่ จําแนกตามตัว แปรเพศ และ
ทีอ่ ยูอ่ าศัย นิสติ มีความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมทุกด้านไม่ต่างกัน
จากเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง สามารถสรุปได้วา่ การปฏิบตั ติ นของนิสติ นักศึกษา
เกีย่ วกับการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ มีความสําคัญต่อการใช้ชวี ติ ของนิสติ
นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย

ปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อการใช้ชีวิตของนิ สิตนักศึกษา
เพศ
ศิรลิ กั ษณ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา(2523: 46) ได้ศกึ ษาปญั หาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีการศึกษา 2522 ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาชายมีปญั หาด้านการเงิน ปญั หาทีอ่ ยูอ่ าศัย และ
ปญั หาการใช้เวลาว่างมากกว่านักศึกษาหญิง ส่วนปญั หาการเรียน ปญั หาสังคม ปญั หาสุขภาพ และ
ปญั หาครอบครัวไม่แตกต่างกัน ส่วน สุวทิ ย์ สมานมิตร (2516: 94 - 96) ได้ศกึ ษาปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่อผลสัมฤทธิ ์ทางการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยศึกษากรณีเฉพาะนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า เพศ เป็ นปจั จัยสําคัญทีท่ าํ ให้ผลสัมฤทธิ ์ทางการศึกษา
ของนักศึกษาแตกต่างกัน โดยทีน่ กั ศึกษาหญิงจะมีผลสัมฤทธิ ์ทางการศึกษาสูงกว่านักศึกษาชาย
เช่นเดียวกับ อวยชัย วัยสุวรรณ (2521: 49 – 54) ทีศ่ กึ ษาการการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
โดยใช้องค์ประกอบทีอ่ ยูน่ อกเหนือความสามารถทางสติปญั ญา พบว่า เพศ เป็ นตัวพยากรณ์
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน ส่วนพจน์สรรค์ โภชนา (2542: 65 – 69) ได้ศกึ ษาการใช้ชวี ติ ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล พบว่านักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงมีการใช้ชวี ติ แตกต่างกัน โดย
นักศึกษาชายมีการใช้ชวี ติ ในด้านต่างๆสูงกว่านักศึกษาหญิง ซึง่ สอดคล้องกับ ภาวนา ใจประสาท
(2534: 10) ซึง่ ศึกษาการดํารง ชีวติ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า นักศึกษาชายมี
ความสนใจในกิจกรรมสูงกว่านักศึกษาหญิง
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ชัน้ ปี
ชมพูนุช พงษ์ศริ ิ (2535: 73 – 74) ได้ศกึ ษาตัวแปรทีเ่ กีย่ วข้องกับความวิตกกังวลในการ
ฝึกปฏิบตั งิ านบนหอผูป้ ว่ ยของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร
กลุม่ ตัวอย่าง เป็ นนักศึกษาพยาบาลชัน้ ปีท่ี 2 ชัน้ ปีท่ี 3 และชัน้ ปีท่ี 4 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
กรุงเทพมหานคร พบว่า นักศึกษาพยาบาลชัน้ ปีท่ี 3 มีความวิตกกังวลสูงกว่านักศึกษาพยาบาลชัน้ ปี
ที่ 2 และชัน้ ปีท่ี 4 และนักศึกษาพยาบาลชัน้ ปีท่ี 2 มีความวิตกกังกลตํ่าทีส่ ุด ส่วนพจน์สรรค์ โภชนา
(2542: 70) ศึกษาการใช้ชวี ติ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล พบว่า นักศึกษามีการใช้ชวี ติ
ด้านสังคมและด้านการเข้าร่วมกิจกรรมต่างกัน โดยนักศึกษาชัน้ ปีท่ี 2 มีการใช้ชวี ติ ในด้านสังคมสูง
กว่านักศึกษาชัน้ ปีท่ี 4 และนักศึกษาชัน้ ปีท่ี 1 มีการใช้ชวี ติ ในด้านการเข้าร่วมกิ จกรรมสูงกว่า
นักศึกษาชัน้ ปีท่ี 2 ส่วนอดิศร พงษ์ศรี (2546: 65) ได้ศกึ ษาการใช้ชวี ติ ภายในมหาวิทยาลัยของนิสติ
ปริญญาตรี คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า นิสติ ทีศ่ กึ ษาในชัน้ ปีทต่ี ่างกัน มี
การใช้ชวี ติ ภายในมหาวิทยาลัยด้านการเข้าร่วมกิจกรรมแตกต่างกั น โดยนิสติ ทีเ่ รียนชัน้ ปีทต่ี ่ํากว่ามี
การใช้ชวี ติ ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่านิสติ ทีเ่ รียนชัน้ ปีท่ี สงู กว่า เพราะนิสติ ชัน้ ปีทต่ี ่าํ กว่ายังอยู่
ในสิง่ แวดล้อมใหม่ อยากเรียน รูห้ าประสบการณ์ใหม่ๆจึงสนใจทีจ่ ะเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่านิสติ
ทีเ่ รียนชัน้ ปีทส่ี งู กว่า เช่นเดียวกับรุ่งทิพย์ เอีย่ มจิตร์ (2551: 66 – 68) ทีไ่ ด้ศกึ ษาการใช้ชวี ติ ใน
มหาวิทยาลัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัย รามคําแหง เขตหัวหมาก
กรุงเทพมหานคร พบว่านักศึกษาทีเ่ รียนระดับชัน้ ปีทต่ี ่างกันมีการใช้ชวี ติ ในมหาวิทยาลัยแตกต่างกัน
นักศึกษาทีเ่ รียนชัน้ ปีทส่ี งู กว่ามีการใช้ชวี ติ ในด้านการศึกษาสูงกว่านักศึกษาชัน้ ปีทต่ี ่าํ กว่า ส่วนนักศึกษา
ชัน้ ปีทต่ี ่าํ กว่ามีการใช้ชวี ติ ในด้านการเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่านักศึกษาทีเ่ รียนชัน้ ปีทส่ี งู กว่า
กลุ่มสาขาวิ ชา
ภาวนา ใจประสาท (2534: 87) ได้ศกึ ษาการดํารงชีวติ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พบว่า นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ มีการดํารงชีวติ ในมหาวิทยาลัยโดยรวมแตกต่างกัน เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีการ
ดํารงชีวติ ในด้ านการเข้าร่วมกิจกรรมแตกต่างกัน ส่วนในด้านการศึกษา ด้านสังคม ด้านความ
เป็ นอยูใ่ นหอพักและด้านเศรษฐกิจไม่แตกต่างกัน ส่วนพจน์สรรค์ โภชนา (2542: 71) ศึกษาการใช้
ชีวติ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล พบว่า นักศึกษาทีเ่ รียนคณะวิชาทีต่ ่างกันมีการใช้ชวี ติ
ในด้านการเข้าร่วมกิจกรรมแตกต่างกัน โดยนักศึกษาคณะนิตศิ าสตร์มกี ารใช้ชวี ติ ในด้านการเข้าร่วม
กิจกรรมสูงกว่านักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ส่วนสุขศรี สงวนสัตย์ (2552: 82) ได้ศกึ ษาคุณภาพชีวติ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุร ี ผลการศึกษาพบว่า คณะทีส่ งั กัด เป็ นปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อ
ความแตกต่างของคุณภาพชีวติ ทัง้ ในภาพรวมและรายด้าน โดยนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
มีคณ
ุ ภาพชีวติ สูงทีส่ ุด
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ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
ไขนภา แก้วจันทรา (2542: 113 – 119) ได้ศกึ ษาตัวแปรทีเ่ กีย่ วข้องกับรูปแบบการใช้ชวี ติ
ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร พบว่า แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์
สัมพันธภาพระหว่างเพือ่ น ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน และทัศนคติต่อวิชาชีพพยาบาล มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับรูปแบบการใช้ชวี ติ ด้านวิชาการอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ผลสัมฤทธิ ์ทาง
การเรียน เป็ นตัวแปรทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั รูปแบบการใช้ชวี ติ ด้านวิชาการและด้านพฤติกรรมเก็บตัว
เช่นเดียวกับ วิเรืองรอง รัตนวิไลสกุล (2543: 104 - 110) ได้ศกึ ษารูปแบบการใช้ชวี ติ ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุร ี พบว่า นักศึกษาทีม่ ผี ลการเรียนแตกต่างกัน จะมีรูปแบบการใช้
ชีวติ ในกลุ่มก้าวหน้า กลุ่มวิชาการ และกลุ่มวิชาชีพแตกต่างกัน โดยนักศึกษาทีม่ ผี ลการเรียนดีมาก
จะมีคะแนนเฉลีย่ รูปแบบการใช้ชวี ติ ในกลุม่ ก้ าวหน้าและกลุ่มวิชาการสูงกว่าทุกกลุ่ม นักศึกษาทีม่ ี
ผลการเรียนดีมาก จะมีรปู แบบการใช้ชวี ติ อยูใ่ นกลุ่มก้าวหน้า กลุ่มเก็บตัว และกลุ่มวิชาการ ส่วน
นักศึกษาทีม่ ผี ลการเรียนดี จะมีรปู แบบการใช้ชวี ติ อยูใ่ นกลุ่ มสมาคมและกลุม่ บําเพ็ญประโยชน์ และ
นักศึกษาทีม่ ผี ลการเรียนระดับกลาง จะมีรปู แบบการใช้ชวี ติ ในกลุม่ กิจกรรม ส่วนพจน์สรรค์ โภชนา
(2542: 71) ศึกษาการใช้ชวี ติ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล พบว่านักศึกษาทีม่ ผี ลการ
เรียนแตกต่างกันมีการใช้ชวี โิ ดยรวม และเป็นรายด้านไม่แตกต่างกัน
จากเอกสารดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้วา่ เพศ ชัน้ ปี กลุ่มสาขาวิชา และผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียน เป็ นปจั จัยสําคัญ ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการใช้ชวี ติ ของนิสติ นักศึกษา อาจเนื่องมาจาก เพศ
ชายและเพศหญิงมีกจิ กรรมความสนใจและความชอบต่างกันจึงมีผลทําให้การใช้ชวี ติ แตกต่างกัน
การอยูร่ ว่ มกันในสังคมและการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของแต่ละชัน้ ปีและกลุม่ สาขาวิชา ทําให้นสิ ติ
นักศึกษามีการใช้ชวี ติ ทีแ่ ตกต่างกันออกไป ตลอดจนผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนทีแ่ ตกต่ างก็ส่งผลต่อ
การใช้ชวี ติ ในทางต่างกันด้วย

การจัดการศึกษาของมหาวิ ทยาลัยศรีนคริ นทรวิ โรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพัฒนามาจากโรงเรียนฝึกหัดครูชนั ้ สูงและวิทยาลัยวิชา
การศึกษา โรงเรียนฝึกหัดครูชนั ้ สูงสถาปนาขึน้ ในปี พทุ ธศักราช 2492 วิทยาลัยวิชาการศึกษา 2497
และพัฒนาเป็ นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในปี พทุ ธศักราช 2517 โรงเรียนฝึกหัดครูชนั ้ สูงถือ
กําเนิดขึน้ ช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ในกระแสสังคมทีเ่ ริม่ คลี่คลายจากการตื่นตระหนกภัยสงคราม
ปญั หาเศรษฐกิจและสังคม หลังจากทีอ่ งค์การสหประชาชาติได้ก่อกําเนิดขึน้ เพื่อมุง่ เน้นความ
สมานฉันท์และผลักดันความร่วม มือทางด้านต่างๆ รวมทัง้ การผลักดันทางด้านการศึกษา เพือ่ ให้
โลกใบนี้เจริญก้าวหน้าและมีสติปญั ญามากขึน้ ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ ได้สถาปนาขึน้ เมือ่ วันที่
28 เมษายน พุทธศักราช 2492 ณ ถนนประสานมิตร กรุงเทพมหานคร เพื่อผลักดันการศึกษา
ทางด้านวิชาชีพครู ในช่วงเวลาทีว่ ชิ าชีพครูขาดแคลนและไม่สมดุลกับการขยายตัวของสังคม และ
ศาสตร์ทางด้านการศึกษาศาสตร์ยงั ใหม่ต่อสัง คมไทยในขณะนัน้ เป็นการเริม่ ต้นการศึกษาในระดับ

29
วุฒปิ ระกาศนียบัตรครูประถมศึกษาและประกาศนียบัตรครูมธั ยมศึกษา โรงเรียนฝึกหัดครูชนั ้ สูงถือ
กําเนิดขึน้ จากการผลักดันของ ศาสตราจารย์ ม. ล.ปิ่น มาลากุล ซึง่ ท่านเป็นปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
อยูใ่ นขณะนัน้ และท่านก็ได้มบี ทบาททางด้านศึกษาศาส ตร์ทโ่ี รงเรียนฝึกหัดครูชนั ้ สูง วิทยาลัย
วิชาการศึกษาและสังคมไทยเมือ่ โรงเรียนฝึกหัดครูชนั ้ สูงได้ถอื กําเนิดขึน้ แล้วหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ
ได้ดาํ รงตําแหน่ งเป็ นผูอ้ าํ นวยการโรงเรียนฝึกหัดครูชนั ้ สูง ระหว่างพุทธศักราช 2492 - 2497 ท่าน
เป็นผูน้ ําและวางรากฐานระเบียบแบบแผนการฝึกหัดครู เป็ นผูบ้ ุกเบิกงานวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์
และเป็นผูท้ ไ่ี ด้รบั การยกย่องว่า เป็ นแบบแผนของปูชนียบุคคลในวิชาชีพครูเมือ่ ถึงพุทธศักราช 2497
ปญั หาการขาดแคลนครูและนักการศึกษา เป็ นปญั หาทีร่ นุ แรงมากขึน้ ในสังคมไทยท่ามกลางการ
เปลีย่ นแปลงทางสังคมในทุกๆด้าน ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ผูน้ ําการ ศึกษาสมัยใหม่ หรือ
ผูน้ ําการศึกษาพิพฒ
ั นาการนิยม(Progressivism) ในสังคมไทย ได้เสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการ ให้
ก่อตัง้ วิทยาลัยวิชาการศึกษา (College of Education) ขึน้ เพือ่ พัฒนาปรัชญาแนวคิดและความรู้
ความสามารถรอบด้ านการศึกษาสมัยใ หม่ ให้สอด คล้องผสานสัมพันธ์กบั สังคมประชาธิปไตย
รวมทัง้ การพัฒนาการศึกษาศาสตร์ให้เป็นวิชา ชีพทีม่ รี ะบบแบบแผนและมีความลุ่มลึกในสังคมไทย
พร้อมกับการประสาทปริญญาทางด้านศึกษาศาสตร์ ทัง้ ในระดับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบณ
ั ฑิต
เมือ่ แรกเริม่ การสถาปน วิทยาลัยวิชากา รศึกษาขึน้ แทนโรงเรียนฝึกหัดครูชนั ้ สูง เมือ่ วันที่ 16
กันยายน 2497 ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล ได้รบั มอบหมายให้ดาํ รงตําแหน่งอธิการบดีระหว่าง
พุทธศักราช 2497 - 2499 ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ดํารงตําแหน่งหัวหน้าคณะวิชาการศึกษา
หลังจากนัน้ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ได้รบั ตําแหน่ งอธิการบดีวทิ ยาลัยวิชาการศึกษา จนถึง
พุทธศักราช 2511 วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้เป็นผูน้ ําในการจัดการ ศึกษาระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ภายใต้ระบบโรงเรียนสาธิต (Demonstration School) เพือ่ ให้โรงเรียนสาธิตเป็นแปลง
ทดลองค้นคว้าในระบบการศึกษาสมัยใหม่ พร้อมกับจัดระบบการศึกษาแบบวิทยาเขต โดยขยาย
วิทยาเขตปทุมวัน (2498) วิทยาเขต บางแสน (2498) วิทยาเขตพิษณุโลก (2510) วิทยาเขต
มหาสารคาม (2511) วิทยาเขตสงขลา (2511) วิทยาเขตบางเขน (2512) และวิทยาเขตพลศึกษา
(2513) และมีสถาบันสมทบอีก 1 แห่ง คือวิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ (ปจั จุบนั คือวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี) กระทรวงสาธารณสุข ต่อมาได้รวมวิทยาเขตโดยมีวทิ ยาเขตประสานมิตรเป็นศูนย์
กลางการบริหาร วิทยาลัยวิชาการศึกษาภายใต้การนําของ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ในฐานะ
ทีท่ า่ นเป็นนักวิชาการและนักศึกษาสมัยใหม่ได้พฒ
ั นาแนวคิดพิพฒ
ั นา ก่อนหน้าเหตุการณ์เมือ่ วันที่
14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ในช่วงเวลาที่ ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร เป็ นอธิการบดีวทิ ยาลัย
วิชาการศึกษา คณาจารย์ นิสติ และข้าราชการ ได้รว่ ม กันเรียกร้องต่อรัฐบาลให้ปรับฐานะของ
วิทยาลัยวิชาการศึกษาเ ป็ นมหาวิทยาลัย และย้ายสังกัดจา กกระทรวงศึ กษาธิการขึน้ กับ
ทบวงมหาวิทยาลัย ท่ามกลางการปกครองทีเ่ ข้มงวดรุนแรงของรัฐบาลทหารในขณะนัน้ เพือ่ ความ
คล่องตัวในการพัฒนาโครงสร้างการบริหารและการเรียนการสอนทีจ่ าํ กัด ไปสูก่ ารเป็นมหาวิทยาลัย
และการขยายตัวทีม่ คี วา มหลาก หลายวิชาชีพ แล้วท้ายทีส่ ดุ มหาวิทยาลัยศรีนค รินทรวิโรฒ
“มหาวิทยาลัยทีเ่ ป็ นศรีสง่าแก่มหานคร” ก็ได้รบั การสถาปนาขึน้ ในปีถดั มาเมือ่ วันที่ 29 มิถุนายน
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พ.ศ. 2517 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร เป็นอธิการบดี (พุทธศักราช 2512 - 2521)
ต่อมามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ เปลีย่ นแปลงสภาพของมหาวิทยาลัย โดยได้รวมวิทยาเขต
ปทุมวัน วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตพลศึกษา และวิทยาเขตประสานมิตรเป็นมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สําหรับวิทยาเขตภูมภิ าคได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยบูรพา
2. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก ยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยนเรศวร
3. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม ยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
4. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตสงขลา ยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยทักษิณ
จากอดีตทีม่ เี พียงคณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุ ษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
คณะพลศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 5 (พ.ศ.
2525 – 2529) ได้จดั ตัง้ คณะแพทยศาสตร์ แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 7 (พ.ศ.
2535 – 2539) ได้จดั ตัง้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะทันตแทพยศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ สํานักคอมพิวเตอร์ สถาบันพัฒนาการท่องเทีย่ วเพือ่ อนุรกั ษ์
สิง่ แวดล้อม สํานักสือ่ และเทคโนโลยีการศึกษา แผนพัฒ นาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 8
(พ.ศ. 2540 – 2544) จัดตัง้ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันสิง่ แวดล้ อมและทรัพยากร สถาบัน
วัฒนธรรมแ ละศิลปะ ศูนย์วทิ ยาศาสตร์ศกึ ษา แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 9
(พ.ศ. 2545 – 2549) จัดตัง้ วิทยาลัยนานาชาติเพือ่ ศึกษาความยังยื
่ น วิทยาลัยนวัตกรรมสือ่ สาร
สังคม แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 10 (พ.ศ. 2540 – 2554) จัดตัง้ วิทยาลัย
โพธิวชิ ชาลัย สํานักวิ ชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์การเกษตร และรับโอนโรงพยาบาลชลประทาน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มาสังกัด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ได้พฒ
ั นาไปสูก่ าร
เป็นมหาวิทยาลัยกลางเมืองทีท่ นั สมัยก้าวหน้าสูส่ ากล และพัฒนาการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ส่วนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ พัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และสิง่ แวดล้อม ผสานสัมพันธ์กบั ชุมชน (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ม.ป.ป.: ออนไลน์) วิทยาลัยโพธิวชิ ชาลัย ขยายบทบาทไปทีอ่ าํ เภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็ นโครงการต้นแบบของมหาวิทยาลัยชุ มชนทีเ่ น้นการผลิตบัณฑิตคืน
ถิ่น บนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ลักษณะเฉพาะของคน มศว
คือ รักชุมชน สุภาพอ่อนน้อม สงบ รักสันติ มีความรักในองค์กรมีความรูค้ วามสามารถ มีศกั ยภาพที่
หลากหลาย พร้อมรับความเปลีย่ นแปลง มีความสัมพันธ์ในองค์กรเป็นแบบกัลยาณมิตร มีความมุง่ มัน่
ในการทํางาน เป็ นประโยชน์ ต่อ องค์กรและส่วนรวม ด้านคุณ ลักษณะ เฉพาะดังกล่าวนี้ทาํ ให้
มหาวิทยาลัยมีสมรรถนะหลักทีโ่ ดดเด่นในการนําวิชาการทีเ่ ป็นเลิศไปใช้บริหารจัดการทรัพยากรใน
ท้องถิน่ ร่วมกับชุมชนโดยประสานการทํางานร่วมกับชุมชนในท้องถิน่ ด้วยดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เป็ นองค์กรชัน้ นําแห่งการเรียนรูแ้ ละวิจยั บนฐานการศึกษาและคุณธรรม มุง่ สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่
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สากล มหาวิทยาลัยจัดให้มกี ารเรียนการสอนระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา มีหลักสูตรทีห่ ลากหลาย เพื่อให้นิสติ สามารถเลือกเรียนได้กว้างขวาง แต่ละหลักสูตร
มุง่ สร้างความเป็ นเลิศในทางความรูแ้ ละก่อให้เกิดปญั ญา มีทงั ้ สิน้ 28 หลักสูตร เป็ นหลักสูตรตํ่ากว่า
ปริญญาตรี 1 หลักสูตร ปริญญาตรี 14 หลักสูตร และระดับบัณฑิต ศึกษา 13 หลักสูตร (มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ. 2553: 6 – 9) มีพนั ธกิจ คือ
1. ผลิตและพัฒนาบุคคลทีม่ คี ณ
ุ ภาพและคุณธรรมแก่สงั คมโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้
และสังคมแห่งการเรียนรู้
2. สร้างสรรค์งานวิจยั และนวัตกรรมทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีประโยชน์อย่างยังยื
่ นต่อสังคมทัง้ ใน
ระดับชาติและนานาชาติ
3. บริการวิชาการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ จิตสํานึกและรับผิดชอบต่อสังคม
4. ศึกษา วิเคราะห์ และทํานุ บาํ รุงวัฒนธรรมและศิลปะ
5. พัฒนาระบบบริหารทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และธรรมมาภิบาล
มหาวิทยาลัยได้จดั ทําแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี (พ.ศ. 2553 – 2567) โดยได้กาํ หนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 2553: 15)
1. สร้างองค์ความรูด้ า้ นการศึกษา เพือ่ พัฒนากระบวนการเรียนในทุกศาสตร์และสาขาวิชา
ให้มคี ณ
ุ ภาพ
2. พัฒนาสหสาขาวิชาเพือ่ สร้างงานวิจยั และนวัตกรรมในระดับสากล
3. สร้างองค์ความรูแ้ ละพัฒนาโครงการบริการวิชาการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ เพือ่ พัฒนาชุมชนและ
สังคมอย่างยังยื
่ น
4. พัฒนาระบบบริหารทีม่ คี ณ
ุ ภาพโดยใช้เครือ่ งมือทางการบริหารและเทคโนโลยี
สารสนเทศทีเ่ หมาะสม
โดยมีแผนปฏิบตั กิ ารยุทธศาสตร์หลัก คือ(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 2553: 16 - 47)
1. การเป็ นแหล่งความเป็ นเลิศทางด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ เพือ่ สร้างและพัฒนาองค์
ความรูท้ ก่ี า้ วหน้าและลุ่มลึกเพือ่ พัฒนากระบวนการเรียนรูใ้ หม่ พัฒนากระบวนการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรให้มปี ระสิทธิภาพ พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ทีม่ คี ุณภาพและชื่อเสียงระดับสากล เป็นศูนย์ตน้ แบบและขับเคลือ่ นการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู
และบุคลากรทางการศึกษา สร้างและพัฒนาคุณภาพการเรียนทีเ่ ชือ่ มโยงหน่วยงานภาครัฐ ชุมชน
และเอกชนทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ
2. การกําหนดเป้าหมายหลักทางการวิจยั ซึง่ ครอบคลุมการวิจยั และวิถชี วี ติ การพัฒนา
ทางด้านวัฒนธรรมและศิลปะเพือ่ การเรียนรู้ และการกําหนดเป้าหมายหลักทางการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา เพือ่ สร้างและพัฒนาองค์ความรูเ้ พือ่ พัฒนากระบวนการเรียนรูใ้ หม่ ทส่ี มั พันธ์กบั
ชีวติ และคุณธรรมกระตุน้ ให้อาจารย์ผลิตผลงานวิยและนวั
จั
ตกรรมสนับสนุนงานวิจยั ทีเป็่ นสหสาขาวิชา
งานวิจยั และพัฒนา อันจะนําไปสูน่ วัต- กรรมในระดับสากล หน่วยงานหรือผูร้ บั บริก ารได้รบั ความรู้
นวัตกรรม และนําผลการ วิจยั ไปใช้ในการพัฒนาด้านต่างๆ มีงานวิจยั หรือนวัตกรรมสร้างสรรค์ท่ี
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เกีย่ วข้องกับการทํานุ บาํ รุงวัฒนธรรมและศิลปะ ผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการและความ
จําเป็นของสังคมเพิม่ ขึน้ ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาทีเ่ น้นการวิจยั ความเป็นสากล ภาวะผูน้ ํา
การใฝร่ ู้ ทีส่ ามารถเรียนรูด้ ว้ ยตนเองตลอดชีวติ
3. การพัฒนางานบริการวิชาการเพือ่ พัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยังยื
่ น (1 จังหวั ด
1 มหาวิทยาลัย ) เพือ่ สร้างงานบริการวิชาการทีส่ อดคล้องกับความต้องก ารของชุมชนและสังคม
อย่างยังยื
่ น ร่วมขับเคลือ่ นพัฒนาชุมชนและสังคมให้มคี ณ
ุ ภาพทีด่ อี ย่างยังยื
่ น
4. พัฒนาความเป็ นนานาชาติและความเป็นสากลสร้างและพัฒนาหลักสูตร พัฒนาการเรียน
การสอน กระบวนการเรียนรูแ้ ละสื่อการเรียนรูเ้ พื่อให้ได้บ ณ
ั ฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพตามมาตรฐานสากล
พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรกึง่ นานาชาติ หลักสูตรภาษาต่างชาติ และขยายการผลิตบัณฑิต
ต่างชาติ ขยายจํานวนรับนิสติ ไทยในหลักสูตร นานา ชาติและหลักสูตรภาษาต่างชาติ สนับสนุ น
งานวิจยั ทีเ่ ป็ นสหสาขาวิชางานวิจยั และพัฒนา ซึง่ จะนําไปสูอ่ งค์ ความรูแ้ ละนวัตกรรมในระดับสากล
ส่งเสริมความเป็ นนานาชาติและความเป็นสากลบนฐานความเป็นไทย
5. พัฒนาและเสริมสร้างปญั ญาของนิสติ และบุคลากรผลิตบัณฑิตทีม่ คี ุณธรรมและอัตลักษณ์
ตามทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด 9 ประการ ได้แก่ ใฝร่ ตู้ ลอดชีวติ คิดเป็ นทําเป็ น หนักเอาเบาสู้ รูก้ าลเทศะ
เปี่ยมจิตสํานึกสาธารณะ มีทกั ษะสื่อสาร อ่อนน้อมถ่อมตน งามด้วยบุคลิก พร้อมด้วยศาสตร์และ
ศิลป์ พัฒนาบุคลากรให้มคี ณ
ุ ธรรมนําชีวติ รวมพลังและสร้างสรรค์ เรียนรูส้ คู่ วามก้าวหน้า สง่างาม
ความเป็นผูน้ ําเปลีย่ นแปลงนับเป็ นโอกาส ภูม ิใจในองค์กรและอุทศิ ตนเพือ่ มหาวิทยาลัย
6. การสร้างระบบทุนการศึกษาระดับสร้างสรรค์ยอดเยีย่ มเพื่อคุณภาพของผูเรี้ ยนมีคณ
ุ ภาพ
ในระดับดีเยีย่ ม มีผลการเรียนดี และมีความประพฤติอยูใ่ นเกณฑ์สงู และกระตุน้ ให้เด็กและเยาวชน
ไทยเกิดลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์เป็ นคนดีและมีปญั ญา
7. จัดตัง้ กองทุนตักศิลานวัตกรรมการเรียนรู้ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการวิจยั และ
กองทุนพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร มีการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูเ้ พิม่ มากขึน้ มีการพัฒนาการ
วิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนรูเ้ พิม่ มากขึน้ มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
8. การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยโดยใช้หลัก Cost Effectiveness (Lean Management)
เพือ่ ให้มหาวิทยาลัยมีระบบการดําเนินงานทีม่ ีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยมีคา่ ใช้จา่ ย
และต้นทุนตํ่า มีระบบการบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมของผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย มี
ระบบบริหารงานทีม่ คี วามรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพิม่
ประสิทธิภาพการดําเนินงานและการบริหารงาน
9. การจัดตัง้ สํานักงานจัดหารายได้และบริการทรัพย์สนิ เพือ่ จัดหารายได้และระดมทุนให้
เพียงพอในการผลักดันให้แผนปฏิบตั กิ ารตามยุทธศาสตร์ 15 ปี ของมหา วิทยาลัยบรรลุสาํ เร็จตาม
เป้าหมาย พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณและทรัพยากรของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มกี ารส่งเสริมการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพนิสติ เสริมสร้างกระบวนการคิด เพิม่ ประสบการณ์การเรียนรู้ พัฒนาจริยธรรม คุณธรรม
บุคลิกภาพ และความเป็ นผูม้ วี นิ ยั มีจติ สํานึกสาธารณะ และส่งเสริมพลานามัยของนิสติ สนับสนุน
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การมีสว่ นร่วมในกิจกรรม ทัง้ ด้านกีฬา ศิลปวัฒนธรรม วิชาการและบําเพ็ญสาธารณะประโยชน์
เพือ่ ความเป็ นทรัพยากรมนุ ษย์ท่ีมคี ุณค่าของสังคมและประเทศชาติ เห็นได้จากวัตถุประสงค์ในการ
ดําเนินกิจกรรมของนิสติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพือ่ ส่งเสริมให้นสิ ติ เกิดการเรียนรู้ ทัง้ ใน
ห้องเรียน นอกห้องเรียน ในสังคมและชุมชนอย่างสอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ทีว่ า่ การศึกษาคือความเจริญงอกงาม (ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย กิจกรรม
และวินยั นิสติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2550) นอกจากนี้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ยังมีหลักการทีม่ งุ่ หมายให้กจิ ก รรมนิสติ เสริมสร้างกระบวนการคิด เพิม่ ประสบการณ์การเรียนรู้
พัฒนาจริ ยธรรม คุณธรรม บุคลิกภาพ และความเป็นผูม้ วี นิ ยั มีจติ สํานึกสาธารณะ และส่งเสริม
พลานามัยของนิสติ สนับสนุ นการมีส่วนร่วมในกิจกรรม ทัง้ ด้านกีฬา ศิลปวัฒนธรรม วิชาการ และ
การบําเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เพือ่ ความเป็นทรัพยากรมนุษย์ทม่ี คี ณ
ุ ค่าของสังคมและประเทศชาติ
(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 2550: 9) โดยมีวตั ถุประสงค์ในการดําเนินกิจกรรม ดังนี้
1. เพือ่ ส่งเสริมให้นสิ ติ เกิดการเรียนรูท้ งั ้ ในห้องเรียน นอกห้องเรียน ในสังคมและชุมชน
อย่างสอดคล้องกับหลักหารจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ทีว่ า่ "การศึกษาคือความเจริญงอกงาม"
2. เพือ่ ให้สามารถสร้างกระบวนการคิด กระบวนการทํางานร่วมกับผูอ้ ่นื อย่างสร้างสรรค์
โดยสามารถสร้างดุลยภาพระหว่างการการมีจดุ ยืนทางความคิดของตนเองกับการยอมรับความ
คิดเห็นต่างๆ
3. เพื่อพัฒนานิสติ ให้บรรลุอตั ลักษณ์ 8 ประการ ได้แก่ คิดเป็ น - ทําเป็น หนักเอาเบาสู้ รู้
กาลเทศะ เปี่ยมสํานึกสาธารณะ มีทกั ษะสือ่ สาร อ่อนน้อมถ่อมตน งามด้วยบุคลิก พร้อมด้วยศาสตร์
และศิลป์
4. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างนิสติ รวมทัง้ บุคคล และคณะบุคคล หน่ วยงาน
รวมทัง้ สถาบันต่างๆ ทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
5. เพือ่ ส่งเสริมให้นสิ ติ ทํากิจกรรม รวมถึงเผยแพร่ช่อื เสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย
จากเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง สรุปได้วา่ การใช้ชวี ิตของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
มีปญั หาต่างๆหลายด้าน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีภารกิจหลักคือ การผลิตบัณฑิต การวิจยั
การบริการแก่สงั คม และการทํานุ บาํ รุงศิลปวัฒนธรรม ให้ความสําคัญต่อกระบวนการบ่มเพาะนิส ิต
ให้พร้อมซึง่ ความดีงาม นิสติ เข้าเรียนต้องเป็นคนเก่งคนดีและมีความสุขทัง้ ในระดับประเทศและ
สังคมโลก ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาการใช้ชวี ติ ของนิสติ ระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ใน 4 ด้าน คือ ด้านการศึกษา ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านการเข้าร่วมกิจกรรม ผลการศึกษา
นี้จะเป็ นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยศรีน ครินทรวิโรฒในการวางแผนพัฒนางานเพือ่ สนองนโยบาย
และวางแผนดําเนินงานในการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป

บทที่ 3
วิธีดาํ เนินการวิจยั
การศึกษาการใช้ชวี ติ ของนิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูว้ จิ ยั ได้
ดําเนินการตามลําดับดังนี้ คือ การกําหนดประชากรและการเลือกกลุม่ ตัวอย่างการสร้างเครือ่ งมือที่
ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดกระทําข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิตทิ ่ี
ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วยนิส ติ ชัน้ ปีท่ี 2 - 4 และสูงกว่า ทีก่ าํ ลังศึกษาอยูใ่ นระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2555 ใน 3 กลุม่ สาขาวิชา
คือ 1.กลุม่ สาขาวิชามนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย 6 คณะ ได้แก่ คณะมนุ ษยศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์สํานักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบาย
สาธารณะ และวิทยาลัยนานา ชาติเพือ่ ศึกษาความยังยื
่ น 2. กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
ประกอบด้วย 2 คณะ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ และวิทยาลัยนวัตกรรมสือ่ สารสังคม 3. กลุม่ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ ได้แก่ คณะทันตแพทยศาสตร์ จํานวน 8,353 คน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เป็ นนิสติ ชัน้ ปีท่ี 2 - 4 และสูงกว่า ทีก่ าํ ลังศึกษาอยูใ่ นระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จํานวน 318 คน ซึง่ ได้มาจากการ
กําหนดขนาดของกลุม่ ตัวอย่างตามตารางของ ศิรชิ ยั กาญจนวาสี และคณะ (2537: 105) ทีร่ ะดับ
ความเชือ่ มัน่ 95 % จากนัน้ ใช้วธิ สี ุ่มแบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) โดยการเปรียบเทียบ
สัดส่วนจําแนกตาม เพศ กลุม่ สาขาวิชา ระดับชัน้ ปี เนื่องจากในกลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพมี
จํานวนกลุม่ ตัวอย่างน้อย ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้กําหนดกลุ่มตัวอย่างเป็นร้อยละ 50 ของจํานวนประชากร
ทัง้ หมด รวมได้กลุม่ ตัวอย่างจํานวนทัง้ สิน้ 515 คน รายละเอียดดังแสดงในตาราง 1
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ตาราง 1 จํานวนประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่าง

ประชากร

กลุ่มตัวอย่าง

รวม

ประชากร

กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ

กลุ่มตัวอย่าง

กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี

ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม

รวม

ประชากร

กลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

เพศ

ชัน้ ปีท่ี 4และ
มากกว่า

กลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มสาขาวิชา

ชัน้ ปีท่ี 3

ประชากร

ชัน้ ปีท่ี 2

576
1320
1896
299
555
854
19
38
57
894
1913
2807

26
60
86
14
25
39
10
19
29
50
104
154

456
1322
1778
260
593
853
14
44
58
730
1959
2689

21
60
81
12
27
39
7
22
29
40
109
149

498
1250
1748
262
666
928
52
129
181
812
2045
2857

23
57
80
12
30
42
26
64
90
61
151
212

1530
3892
5422
821
1814
2635
85
211
296
2436
5917
8353

70
177
247
38
82
120
43
105
148
151
364
515

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในวิจยั นี้เป็ นแบบสอบถามทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ โดยมี
ขัน้ ตอนในการสร้าง ดังนี้
1. ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ตํารา และงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับการใช้ชวี ติ ของนิส ติ ใน
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2. ศึกษาวิธกี ารสร้างแบบสอบถามของล้วน สายยศและอังคณา สายยศ (2528: 136 - 159)
และศึกษางานวิจยั ของไขนภา แก้วจันทรา (2542: ภาคผนวก) ภาวนา ใจประสาท (2534: ภาคผนวก)
พจน์สรรค์ โภชนา (2542: ภาคผนวก) และอดิศร พงษ์ศรี (2546: ภาคผนวก) เพื่อเป็ นแนวทางใน
การสร้างแบบสอบถาม
3. นําแบบสอบถามทีส่ ร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เสนอต่อผูท้ รงคุณวุฒ5ิ ท่าน (ภาคผนวก ก)
เพื่อตรวจความเทีย่ งตรงในด้านเนื้อหา (Content Validily) และให้ขอ้ เสนอแนะเพิม่ เติม
4. นําแบบสอบถามทีไ่ ด้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒ ิ เสนอต่อประธาน
และกรรมการทีป่ รึกษาปริญญานิพนธ์ตรวจสอบอีกครัง้
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5. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามแล้วนําไปทดลองใช้ (Try Out) กับนิส ติ ของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ 50 คน เพือ่ หาค่าอํานาจจําแนกของแบบสอบถามเป็นรายข้อ โดยใช้เทคนิคการ
หาค่าร้อยละ 25 ของกลุ่ มสูงและกลุ่มตํ่า แล้วใช้ทดสอบที (t-test) เลือกข้อคําถามทีม่ คี า่ อํานาจ
จําแนกตัง้ แต่ 1.75 ขึน้ ไปไว้ใช้เป็ นแบบสอบถามสําหรับการวิจยั ผลการวิเคราะห์ หาค่าอํานาจ
จําแนกของแบบสอบถามจํานวน 68 ข้อ มีแบบสอบถามทีม่ คี า่ อํานาจจําแนกตามเกณฑ์จาํ นวน 55
ข้อ ข้อคําถามทีม่ คี า่ อํานาจจําแนกตํ่ากว่าเกณฑ์ทต่ี อ้ งปรับแก้จาํ นวน 13 ข้อ ผูว้ จิ ยั ได้นํามาปรับ ปรุง
ในด้านสํานวนภาษาและเนื้อหาร่วมกับประธานและกรรมการปริญญานิพนธ์ ได้ขอ้ คําถามรวมทัง้ สิน้
จํานวน 68 ข้อ (ภาคผนวก ข)
6. วิเคราะห์หาความเชือ่ มันทั
่ ง้ ฉบับด้วยวิธหี าค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟ่า (Alpha-Coefficient)
ของครอนบาค (Cronbach. 1984: 161) ได้คา่ ความเชือ่ มันของแบบสอบ
่
ถามทัง้ ฉบับเท่ากับ .840
7. เมือ่ ตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว นําเสนอต่อคณะกรรมการควบคุม
ปริญญานิพนธ์ก่อนนําไปใช้เก็บข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างต่อไป
ลักษณะเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครัง้ นี้เป็นแบบสอบถามที่เกีย่ วกับการ ศึกษาการใช้
ชีวติ ของนิส ติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 4 ด้าน คือด้านการศึกษา ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ
และด้านการเข้าร่วมกิจกรรม แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกีย่ วกับข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็น
แบบเลือกตอบ (Checklist) ได้แก่ เพศ ชัน้ ปีทศ่ี กึ ษา กลุ่มสาขาวิชา
และผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกีย่ วกับการใช้ชวี ติ ของนิสติ มหาวิทยาลัยศรีนคริ
ทรวิ
น โรฒ 4 ด้าน
คือ ด้านการศึกษา ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านการเข้าร่วมกิจกรรม โดยแบบสอบถามมี
ลักษณะเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามแบบของลิเคอร์ท (Likert)
จํานวน 68 ข้อ
การให้คะแนนในการตอบแบบสอบถาม ผูว้ จิ ยั กําหนดค่านํ้าหนักคะแนน ดังนี้
5 หมายถึง นิส ติ มีการประพฤติปฏิบตั ใิ นเรือ่ งดังกล่าวอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
4 หมายถึง นิส ติ มีการประพฤติปฏิบตั ใิ นเรือ่ งดังกล่าวอยูใ่ นระดับมาก
3 หมายถึง นิส ติ มีการประพฤติปฏิบตั ใิ นเรือ่ งดังกล่าวอยูใ่ นระดับปานกลาง
2 หมายถึง นิส ติ มีการประพฤติปฏิบตั ิในเรือ่ งดังกล่าวอยูใ่ นระดับน้อย
1 หมายถึง นิส ติ มีการประพฤติปฏิบตั ใิ นเรื่องดังกล่าวอยูใ่ นระดับน้อยทีส่ ดุ
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การแปลความหมายค่าคะแนนเฉลีย่ ผูว้ จิ ยั กําหนดไว้ 5 ระดับดังนี้
ค่าคะแนนเฉลีย่ ตัง้ แต่ 4.50 - 5.00 หมายถึง นิส ติ มีการใช้ชวี ติ ในประเด็นดังกล่าวอยู่ใน
ระดับมากทีส่ ดุ
ค่าคะแนนเฉลีย่ ตัง้ แต่ 3.50 - 4.49 หมายถึง นิส ติ มีการใช้ชวี ติ ในประเด็นดังกล่าวอยู่ใน
ระดับมาก
ค่าคะแนนเฉลีย่ ตัง้ แต่ 2.50 – 3.49 หมายถึง นิส ติ มีการใช้ชวี ติ ในประเด็นดังกล่าวอยูใ่ น
ระดับปานกลาง
ค่าคะแนนเฉลีย่ ตัง้ แต่ 1.50 – 2.49 หมายถึง นิส ติ มีการใช้ชวี ติ ในประเด็นดังกล่าวอยูใ่ น
ระดับน้อย
ค่าคะแนนเฉลีย่ ตัง้ แต่ 1.00 – 1.49 หมายถึง นิส ติ มีการใช้ชวี ติ ในประเด็นดังกล่าวอยูใ่ น
ระดับน้อยทีส่ ดุ

การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดกระทําข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ดําเนินการเพือ่ เก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. ขอหนังสือแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อขอความ
อนุเคราะห์จากอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในการแจกแบบสอบถามให้กบั นิสติ
2. ขอความร่วมมือจากนิส ติ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทีเ่ ป็นกลุม่ ตัวอย่างเพื่อตอบ
แบบสอบถาม
3. เมือ่ ผูว้ จิ ยั รวบรวมแบบสอบถามแล้วนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของ
แบบสอบถาม แล้วนําแบบสอบถามทีส่ มบูรณ์ไปวิเคราะห์ต่อไป

การวิ เคราะห์ข้อมูลและสถิ ติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิ เคราะห์ข้อมูล
1. การศึกษาการใช้ชวี ติ ของนิสติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและเป็นรายด้าน
4 ด้าน คือ ด้านการศึกษา ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านการเข้าร่วมกิจกรรม โดยการหาค่า
คะแนนเฉลีย่ และค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน
2. การเปรียบเทียบการใช้ชวี ติ ของนิส ติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและเป็น
รายด้าน จําแนกตามตัวแปร เพศ โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) ส่วนตัวแปร ชัน้ ปีทศ่ี กึ ษา กลุ่ม
สาขาวิชา และผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way
Analysis of Variance) เมือ่ พบความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตจิ งึ ทําการทดสอบเป็นรายคู่
โดยใช้วธิ ขี องเชฟเฟ่ (Ferguson. 1981: 190)
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สถิ ติท่ีใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
1. ค่าสถิตพิ น้ื ฐาน
1.1 ค่าคะแนนเฉลีย่ (Mean) (Ferguson. 1981: 49)
1.2 ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน (SD) (Ferguson. 1981: 68)
2. สถิตทิ ใ่ี ช้ในการหาคุณภาพของเครือ่ งมือ
2.1 ค่าอํา นาจจําแนกของแบบสอบถามเป็นรายข้อ ใช้การทดสอบค่าที (t-test)
(Ferguson. 1981: 180)
2.2 ค่าความเชือ่ มันของแบบสอบถามทั
่
ง้ ฉบับ โดยใช้วธิ กี ารหาค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟ่า
ของครอนบาค (Cronbach. 1984: 161)
3. สถิตทิ ใ่ี ช้ทดสอบสมมุตฐิ าน
3.1 การทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลีย่ จากกลุม่ ตัวอย่าง 2 กลุ่ม ใช้การ
ทดสอบค่าที (t-test for independent sample) (Ferguson. 1981: 178)
3.2 การทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลีย่ จากกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม
ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และในกรณีพบความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิตจิ งึ ทําการทดสอบเป็ นรายคู่ โดยใช้วธิ ขี องเชฟเฟ่

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการศึกษาการ ใช้ชวี ติ ของนิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เพื่อให้การแปลความหมายและการวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็นทีเ่ ข้าใจตรงกัน ผูว้ จิ ยั จึงได้กาํ หนดสัญลักษณ์
ต่างๆ ดังต่อไปนี้

สัญลักษณ์ ท่ีใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
n

Χ

S.D.
t
F
SS
MS
df
*
p

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

จํานวนคนในกลุ่มตัวอย่าง
ค่าคะแนนเฉลีย่
ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ค่าสถิตทิ ใ่ี ช้พจิ ารณาใน t-distribution
ค่าสถิตทิ ใ่ี ช้พจิ ารณาใน F- distribution
ผลบวกกําลังสองของคะแนน (Sum of Squares)
ค่าเฉลีย่ ของผลบวกกําลังสองของคะแนน
(Mean of Squares)
แทน ระดับชัน้ แห่งความอิสระ (Degree of Freedom)
แทน มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่ี .05
แทน ค่าความน่าจะเป็นทีค่ า่ สถิตทิ ใ่ี ช้ทดสอบ จะตกอยู่
ในช่วงปฏิเสธสมมติฐาน

การเสนอผลการวิ เคราะห์ข้อมูล

การนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลแบ่งออกเป็ น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์คา่ สถิตพิ น้ื ฐานของกลุม่ ตัวอย่างจําแนกตามตัวแปรทีศ่ กึ ษา โดย
การหาค่าร้อยละ
ตอนที่ 2 การศึกษาการใช้ชวี ติ ของนิสติ ระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โดยรวมและเป็ นรายด้าน 4 ด้าน คือ ด้านการศึกษา ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านการเข้าร่วม
กิจกรรม โดยการวิเคราะห์คา่ คะแนนเฉลีย่ และค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลีย่ การใช้ชวี ติ ของนิสติ ระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จําแนกตามตัวแปรเพศ ใช้การทดสอบที ส่วนตัวแปร
ชัน้ ปี กลุม่ สาขาวิชา และผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว เมือ่
พบความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วธิ ี
ของเชฟเฟ่
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ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์คา่ สถิตพิ น้ื ฐานของกลุ่ มตัวอย่างจําแนกตามตัวแปรทีศ่ กึ ษา
โดยการหาค่าร้อยละ ปรากฏดังแสดงในตาราง 2
ตาราง 2 จํานวน และค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามตัวแปรทีศ่ กึ ษา
ตัวแปรทีศ่ กึ ษา
1. เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง
รวม
2. ชัน้ ปี
2.1 ชัน้ ปีท่ี 2
2.2 ชัน้ ปีท่ี 3
2.3 ชัน้ ปีท่ี 4 และสูงกว่า
รวม
3. กลุม่ สาขาวิชา
3.1 มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
3.2 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
3.3 วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
รวม
4. ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
4.1 สูง
4.2 ปานกลาง
4.3 ตํ่า
รวม

จํานวน (n = 515)

ร้อยละ

151
364
515

29.30
70.70
100.00

154
148
213
515

29.90
28.70
41.40
100.00

247
120
148

48.00
23.30
28.70

515

100.00

160
232
123
515

31.10
45.00
23.90
100.00

จากตาราง 2 กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั นี้ ส่วนใหญ่เป็นนิสติ หญิง จํานวน 364 คน (ร้อยละ
70.70) กํา ลัง ศึกษาอยูช่ นั ้ ปีท่ี 4 และสูงกว่า จํานวน 213 คน (ร้อยละ 41.40) ในกลุม่ สาขาวิชา
มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวน 247 คน (ร้อยละ 48.00) และมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนอยูใ่ น
ระดับปานกลาง จํานวน 232 คน (ร้อยละ 45.00)
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ตอนที่ 2 การศึกษาการใช้ชวี ติ ของนิส ติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โดยรวมและเป็ นรายด้าน 4 ด้าน คือ ด้านการศึกษา ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านการเข้าร่วม
กิจกรรม โดยการวิเคราะห์คา่ คะแนนเฉลีย่ และค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน ดังแสดงในตาราง 3 - 11
ตาราง 3 ค่าคะแนนเฉลีย่ และค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐานของการใช้ชวี ติ ของนิสติ ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและเป็นรายด้าน
การใช้ชวี ติ ของนิสติ ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ด้านการศึกษา
ด้านสังคม
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านการเข้าร่วมกิจกรรม
รวม

n = 515
S.D.
x
3.60
0.48
3.94
0.47
3.75
0.66
3.42
0.71
3.68
0.58

ระดับการใช้ชวี ติ
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก

จากตาราง 3 นิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการใช้ชวี ติ โดยรวม
อยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.68, S.D. = 0.58) เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นิสติ มีการใช้ชวี ติ อยูใ่ น
ระดับมาก 3 ด้าน คือ ด้านการศึกษา ( x = 3.60, S.D. = 0.48) ด้านสังคม ( x = 3.94, S.D. = 0.47)
ด้านเศรษฐกิจ ( x = 3.75, S.D. = 0.66) ส่วนด้านการเข้าร่วมกิจกรรม นิส ติ มีการใช้ชวี ติ อยูใ่ น
ระดับปานกลาง ( x = 3.42, S.D. = 0.71)
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ตาราง 4 ค่าคะแนนเฉลีย่ และค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐานของการใช้ชวี ติ ของนิสติ ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการศึกษา เป็ นรายข้อ
การใช้ชวี ติ ของนิสติ ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ด้านการศึกษา
1. นิสติ เข้าชัน้ เรียนก่อนเวลาทีอ่ าจารย์จะสอน
2. นิสติ มีการเตรียมตัวล่วงหน้าก่อนทีจ่ ะเข้า
เรียนในแต่ละวิชา
3. นิสติ สามารถจับประเด็นสําคัญทีอ่ าจารย์
บรรยายได้
4. นิสติ ไม่ทาํ งานหรือการบ้านวิชาอื่นในขณะที่
อาจารย์กาํ ลังทําการสอน
5. นิสติ ตัง้ ใจเรียนในขณะทีอ่ าจารย์ทาํ การสอน
6. นิสติ ไม่พดู คุยเสียงดังในขณะทีอ่ าจารย์ทาํ
การสอน
7. นิสติ ไม่รบั ประทานอาหารหรือขนมในขณะที่
อาจารย์ทาํ การสอน
8. นิสติ แสดงความคิดเห็นในชัน้ เรียน
9. นิสติ ซักถามอาจารย์ในชัน้ เรียนเมือ่ ไม่เข้าใจ
10. นิสติ สามารถสรุปเนื้อหาทีอ่ าจารย์สอนได้
11. นิสติ พยายามทํางานหรือการบ้านด้วยตนเอง
12. นิสติ ตรวจสอบความถูกต้องของงานหรือ
การบ้านก่อนนําส่งอาจารย์
13. นิสติ จะไม่ขาดเรียนโดยไม่มเี หตุผล
14. นิสติ เคยพูดคุยแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
เรือ่ งเรียนกับเพื่อนและรุน่ พี่
15. เมือ่ นิสติ ทํางานทีไ่ ด้รบั มอบหมายไม่ได้
นิสติ จะขอคําแนะนําจากอาจารย์
16. นิสติ เข้าห้องสมุดเพื่อศึกษาหาความรูเ้ พิม่ เติม
17. นิสติ มีการทบทวนการเรียนด้วยตนเองทีาน
บ่ ้
18. นิสติ มีการจัดเวลาอ่านหนังสือล่วงหน้าก่อน
ทําการสอบ

n = 515
S.D.
x

ระดับการใช้ชวี ติ

3.79

0.77

มาก

3.39

0.87

ปานกลาง

3.56

0.69

มาก

3.45
3.78

1.09
0.74

ปานกลาง
มาก

3.55

0.96

มาก

3.66
3.34
3.37
3.61
3.87

0.84
0.97
0.92
0.80
0.74

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก

3.84
3.62

0.77
1.27

มาก
มาก

3.78

0.71

มาก

3.60
3.47
3.62
3.67

0.79
0.90
0.83
1.55

มาก
ปานกลาง
มาก
มาก

43
ตาราง 4 (ต่อ)
การใช้ชวี ติ ของนิสติ ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
19. นิสติ ติดตามข่าวสารหาความรูใ้ หม่ๆ
เกีย่ วกับอาชีพหรือสาขาทีเ่ รียน
20. นิสติ เคยเข้าชมนิทรรศการทางวิชาการ
หรือฟงั บรรยายในการประชุมสัมมนาทาง
วิชาการ
รวม

n = 515
S.D.
x

ระดับการใช้ชวี ติ

3.48

0.86

ปานกลาง

3.48

0.93

ปานกลาง

3.60

0.48

มาก

จากตาราง 4 นิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการใช้ชวี ติ ด้าน
การศึกษาโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.60, S.D. = 0.48) เมือ่ พิจารณารายข้อ พบว่าส่วนใหญ่
นิสติ มีการใช้ชวี ติ ด้านการศึกษาอยูใ่ นระดับมาก ยกเว้นข้อทีน่ สิ ติ มีการใช้ชวี ติ อยูใ่ นระดับปานกลาง
ได้แก่ ข้อ 2 “นิสติ มีการเตรียมตัวล่วงหน้าก่อนทีจ่ ะเข้าเรียนในแต่ละวิชา” ( x = 3.39, S.D. =
0.87) ข้อ 4 “นิสติ ไม่ทาํ งานหรือการบ้านวิชาอื่นในขณะทีอ่ าจารย์กาํ ลังทําการสอน” ( x = 3.45,
S.D. = 1.09) ข้อ 8 “นิสติ แสดงความคิดเห็นในชัน้ เรียน” ( x = 3.34, S.D. = 0.97) ข้อ 9 “นิส ติ
ซักถามอาจารย์ในชัน้ เรียนเมือ่ ไม่เข้าใจ” ( x = 3.37, S.D. = 0.92) ข้อ 16 “นิสติ เข้าห้องสมุดเพื่อ
ศึกษาหาความรูเ้ พิม่ เติม” ( x = 3.47, S.D. = 0.90) ข้อ 19 “นิสติ ติดตามข่าวสารหาความรูใ้ หม่ๆ
เกีย่ วกับอาชีพหรือสาขาทีเ่ รียน” ( x = 3.48, S.D. = 0.86) และข้อ 20 “นิสติ เคยเข้าชมนิทรรศการ
ทางวิชาการหรือฟงั บรรยายในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ” ( x = 3.48, S.D. = 0.93)

44
ตาราง 5 ค่าคะแนนเฉลีย่ และค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐานของการใช้ชวี ติ ของนิสติ ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้านสังคม เป็นรายข้อ
การใช้ชวี ติ ของนิส ติ ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ด้านสังคม
21. นิสติ แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
22. นิสติ เข้าคิวต่อแถวเพือ่ ซือ้ อาหาร
23. นิสติ พูดคุยปรึกษาหารือเรือ่ งส่วนตัวหรือ
เรือ่ งทัวๆไปกั
่
บเพือ่ น
24. นิสติ เล่นกีฬากับเพือ่ นเมือ่ มีเวลาว่าง
25. นิสติ มีการพบปะกับเพือ่ นๆเป็ นประจํา
26. นิส ติ ให้ความช่ว ยเหลือเพือ่ นเมือ่ เพือ่ นมี
ปญั หา
27. นิสติ ปรับตัวเข้ากับเพือ่ นในชัน้ เรียนได้
28. นิสติ ให้ความร่วมมือกับเพือ่ นในการทํางานกลุ
29. นิสติ ชอบทํางานร่วมกับเพือ่ นมากกว่า
ทํางานคนเดียว
30. นิส ติ ชอบให้ความช่ว ยเหลือผูอ้ ่นื
31. นิสติ สามารถทํางานร่วมกับทุกคนได้ดว้ ย
ความสบายใจ
32. นิสติ ชักจูงเพือ่ นไปในทางทีเ่ หมาะสม
33. นิสติ ไม่ชกั ชวนเพือ่ นดืม่ สุราหรือของมึนเมา
34. นิสติ ไม่ชกั ชวนเพื่อนเทีย่ วเตร่ในเวลา
กลางคืน
35. นิสติ สามารถให้คาํ ปรึกษาแนะนําและ
ช่วยเหลือเพื่อน
36. นิสติ ไม่เอารัดเอาเปรียบเพื่อน
37. นิสติ และเพือ่ นยอมรับในความสามารถซึง่
กันและกัน
38. นิสติ ปฏิบตั ติ ่อเพือ่ นทุกคนด้วยความจริงใจ
39. นิสติ แสดงความเป็ นกันเองและเป็นมิตรกับ
เพือ่ น

n = 515
S.D.
x

ระดับการใช้ชวี ติ

4.10
4.17

0.78
0.77

มาก
มาก

4.02
3.42
3.93

0.78
1.04
0.81

มาก
ปานกลาง
มาก

3.95
4.00
3.97

0.73
0.71
0.72

มาก
มาก
มาก

3.72
3.89

0.83
0.73

มาก
มาก

3.87
3.92
4.02
4.00

0.72
0.71
0.85
0.84

มาก
มาก
มาก
มาก

3.85
3.97

0.68
0.71

มาก
มาก

4.00
4.04

0.67
.093

มาก
มาก

4.06

0.72

มาก
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ตาราง 5 (ต่อ)
การใช้ชวี ติ ของนิสติ ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
40. นิสติ แสดงความเป็ นมิตรกับรุน่ พีแ่ ละรุน่ น้อง
41. นิสติ และนิสติ รุน่ พีม่ คี วามสนิทสนมกัน
42. นิสติ มีความเคารพต่ออาจารย์
43. เมือ่ มีปญั หานิสติ สามารถขอคําปรึกษาจาก
อาจารย์ได้
รวม

n = 515
S.D.
x
4.02
0.72
3.77
0.84
4.18
0.77
3.83
3.94

0.82
0.47

ระดับการใช้ชวี ติ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 5 นิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการใช้ชวี ติ ด้านสังคม
โดย รวมอยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.94, SD = 0.47) เมือ่ พิจารณารายข้อ พบว่าส่วนใหญ่นสิ ติ มีการ
ใช้ชวี ติ ด้านสังคมอยูใ่ นระดับมาก ยกเว้นข้อทีน่ สิ ติ มีการใช้ชวี ติ อยูใ่ นระดับปานกลางได้แก่ ข้อ 24
“นิสติ เล่นกีฬากับเพือ่ นเมือ่ มีเวลาว่าง” ( x = 3.42, S.D. = 1.04)

46
ตาราง 6 ค่าคะแนนเฉลีย่ และค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐานของการใช้ชวี ติ ของนิสติ ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้านเศรษฐกิจ เป็นรายข้อ
การใช้ชวี ติ ของนิสติ ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ด้านเศรษฐกิ จ
44. นิสติ มีคา่ อาหารครบทุกมือ้
45. นิสติ มีคา่ ใช้จา่ ยในการเดินทางมาเรียน
46. นิส ติ มีคา่ ทีพ่ กั อาศัยเพียงพอ
47. นิสติ มีคา่ ใช้จา่ ยเรือ่ งเสือ้ ผ้าและของใช้สว่ นตัว
48. นิสติ ทํางานนอกเวลาเรียน เพือ่ หารายได้
มาใช้จา่ ยด้านการเรียน
49. นิส ติ มีเงินใช้จ่ายเพียงพอในแต่ละเดือน
50. นิสติ มีคา่ ใช้จา่ ยในการสังสรรค์กบั เพือ่ น
51. นิสติ มีคา่ ใช้จา่ ยในเรือ่ งเอกสารและอุปกรณ์
ในการเรียน
52. นิสติ มีคา่ ใช้จา่ ยในการรักษาพยาบาลเมือ่
เจ็บปว่ ย
53. นิส ติ มีค่าใช้จา่ ยเบ็ดเตล็ดอื่นๆ
รวม

n = 515
S.D.
x

ระดับการใช้ชวี ติ

4.01
3.93
3.98
3.86

0.87
0.90
0.88
0.91

มาก
มาก
มาก
มาก

2.97
3.79
3.60

1.31
0.89
0.95

ปานกลาง
มาก
มาก

3.85

0.87

มาก

3.75
3.79
3.75

0.95
0.88
0.66

มาก
มาก
มาก

จากตาราง 6 นิส ติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการใช้ชวี ติ ในด้าน
เศรษฐกิจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.75, S.D. = 0.66) เมือ่ พิจารณารายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่
นิสติ มีการใช้ชวี ติ ด้านเศรษฐกิจอยูใ่ นระดับมาก ยกเว้นข้อทีน่ สิ ติ มีการใช้ชวี ติ อยูใ่ นระดับปานกลาง
ได้แก่ขอ้ 48 “นิสติ ทํางานนอกเวลาเรียนเพือ่ หารายได้มาใช้จา่ ยด้านการเรียน” ( x = 2.97, S.D. =
1.31)

47
ตาราง 7 ค่าคะแนนเฉลีย่ และค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐานของการใช้ชวี ติ ของนิสติ ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการเข้าร่วมกิจกรรม เป็นรายข้อ
การใช้ชวี ติ ของนิสติ ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ด้านการเข้าร่วมกิ จกรรม
54. นิส ติ มีส่วนร่วมในกิจกรรมเผยแพร่ช่อื เสียง
ของมหาวิทยาลัย เช่น จัดแสดงนิทรรศการ
55. นิสติ ร่วมรณรงค์หารายได้สง่ เสริมการจัด
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย
56. นิสติ มีสว่ นร่วมในกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
เช่น บริจาคโลหิต
57. นิสติ เข้าร่วมการอภิปรายทางวิชาการที่
มหาวิทยาลัยจัดขึน้
58. นิสติ อาสาช่วยงานมหาวิทยาลัย เช่นงาน
รับปริญญา
59. นิสติ เข้าชมนิทรรศการทีจ่ ดั ขึน้ ภายใน
มหาวิทยาลัย
60. นิส ติ เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม
เช่น วันไหว้ครู กิจกรรมรับน้องใหม่
61. นิสติ เข้าร่วมกิจกรรมทีส่ ง่ เสริม
ประชาธิปไตย เช่น การเลือกตัง้ นายกองค์กร
นิสติ การเลือกตัง้ ประธานสโมสรนิสติ
62. นิสติ ร่วมทํากิจกรรมทางศาสนา
63. นิสติ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ
เช่น ร่วมโครงการพิเศษต่างๆ
64. นิสติ เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดหรือ
โรคเอดส์
65. นิสติ มีสว่ นร่วมในการแข่งขันกิจกรรมกีฬา
ภายในมหาวิทยาลัย
66. นิสติ เข้าร่วมกิจกรรมเพือ่ พัฒนาความรู้
ความสามารถในวิชาชีพทีเ่ รียนหรือทีส่ นใจ

n = 515
S.D.
x

ระดับการใช้ชวี ติ

3.36

0.96

ปานกลาง

3.24

1.01

ปานกลาง

3.38

0.96

ปานกลาง

3.27

0.93

ปานกลาง

3.41

0.87

ปานกลาง

3.39

0.91

ปานกลาง

3.81

0.84

มาก

3.48
3.56

0.98
0.96

ปานกลาง
มาก

3.38

0.96

ปานกลาง

3.30

1.02

ปานกลาง

3.42

0.95

ปานกลาง

3.50

0.90

มาก

48
ตาราง 7 (ต่อ)
การใช้ชวี ติ ของนิสติ ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
67. นิส ติ สละเวลาในวันหยุดหรือเวลาว่างเพื่อ
ออกไปบําเพ็ญประโยชน์แก่สงั คม
68. เมือ่ มีเวลาว่างนิสติ จะชวนเพือ่ นเข้าร่วม
กิจกรรม
รวม

n = 515
S.D.
x

ระดับการใช้ชวี ติ

3.40

0.92

ปานกลาง

3.39
3.42

0.95
0.71

ปานกลาง
ปานกลาง

จากตาราง 7 นิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการใช้ชวี ติ ในด้าน
การเข้าร่วมกิจกรรมโดยรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง ( x = 3.42, SD = 0.71) เมือ่ พิจารณารายข้อ
พบว่าส่วนใหญ่นสิ ติ มีการใช้ชวี ติ ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมอยูใ่ นระดับปานกลาง ยกเว้น ข้อทีน่ สิ ติ มี
การใช้ชวี ติ อยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ ข้อ 60 “นิส ติ เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม เช่น วันไหว้ครู
กิจกรรมรับน้องใหม่” ( x = 3.81, S.D. = 0.84) ข้อ 62 “นิสติ ร่วมทํากิจกรรมทางศาสนา” ( x =
3.56, S.D. = 0.96) และข้อ 66 “นิสติ เข้าร่วมกิจกรรมเพือ่ พัฒนาความรูค้ วามสามารถในวิชาชีพที่
เรียนหรือทีส่ นใจ” ( x = 3.50, S.D. = 0.90)

49
ตาราง 8 ค่าคะแนนเฉลีย่ และค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐานของการใช้ชวี ติ ของนิสติ ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและเป็นรายด้าน จําแนกตามตัวแปรเพศ
การใช้ชวี ติ ของนิส ติ ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1.
2.
3.
4.

ด้านการศึกษา
ด้านสังคม
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านการเข้าร่วมกิจกรรม
รวม

เพศ (n = 515)
เพศชาย n = 151
เพศหญิง n = 364
S.D.
S.D.
x
x
3.62
0.46
3.59
0.49
3.88
0.45
3.98
0.47
3.77
0.64
3.75
0.67
3.58
0.63
3.35
0.74
3.72
0.40
3.69
0.41

จากตาราง 8 นิส ติ ชายกับนิส ติ หญิงระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการ
ใช้ชวี ติ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่านิสติ ชายมีการใช้ชวี ติ ในทุกด้านอยู่
ในระดับมาก ส่วนนิสติ หญิงมีการใช้ชวี ติ ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมอยูใ่ นระดับปานกลาง ส่วนด้าน
อื่นๆอยูใ่ นระดับมาก
ตาราง 9 ค่าคะแนนเฉลีย่ และค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐานของการใช้ชวี ติ ของนิสติ ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและเป็นรายด้าน จําแนกตามตัวแปรระดับชัน้ ปี

การใช้ชวี ติ ของนิสติ ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1.
2.
3.
4.

ด้านการศึกษา
ด้านสังคม
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านการเข้าร่วมกิจกรรม
รวม

ชัน้ ปีท่ี 2
(n = 154)
x S.D.
3.63 0.43
3.99 0.44
3.69 0.66
3.58 0.60
3.75 0.35

ระดับชัน้ ปี (n = 515)
ชัน้ ปีท่ี 3
ชัน้ ปีท่ี 4 และสูง
(n = 148)
กว่า (n = 213)
x S.D. x S.D.
3.61 0.45 3.55 0.51
3.97 0.46 3.88 0.47
3.74 0.69 3.79 0.64
3.42 0.77 3.29 0.72
3.71 0.42 3.64 0.42

50
จากตาราง 9 นิส ติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทุก ชัน้ ปีมกี ารใช้ชวี ติ
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่านิสติ ชัน้ ปีท่ี 2 มีการใช้ชวี ติ ในทุกด้านอยู่
ในระดับมาก นิสติ ชัน้ ปีท่ี 3 และนิสติ ชัน้ ปีท่ี 4 และสูงกว่ามีการใช้ชวี ติ ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมอยูใ่ น
ระดับปานกลาง ส่วนด้านอื่นๆอยูใ่ นระดับมาก
ตาราง 10 ค่าคะแนนเฉลีย่ และค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐานของการใช้ชวี ติ ของนิสติ ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและเป็นรายด้าน จําแนกตามตัวแปรกลุม่ สาขาวิชา

การใช้ชวี ติ ของนิสติ ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1.
2.
3.
4.

ด้านการศึกษา
ด้านสังคม
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านการเข้าร่วมกิจกรรม
รวม

กลุม่ สาขาวิชา (n = 515)
มนุ ษยศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
และสังคมศาสตร์ และเทคโนโลยี
สุขภาพ
(n = 247)
(n = 120)
(n = 148)
x S.D. x S.D. x S.D.
3.64 0.37 3.64 0.63 3.47 0.45
4.04 0.38 3.76 0.58 3.91 0.42
3.84 0.49 3.44 0.90 3.84 0.60
3.60 0.56 3.69 0.67 2.89 0.69
3.80 0.31 3.66 0.55 3.54 0.35

จากตาราง 10 นิส ติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทุกกลุม่ สาขาวิชามีการใช้
ชีวติ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่านิสติ กลุม่ สาขาวิชามนุ ษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์มกี ารใช้ชวี ติ ทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก นิสติ กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีม ี
การใช้ชวี ติ ด้านเศรษฐกิจอยูใ่ นระดับปานกลางส่วนด้านอื่นๆอยูใ่ นระดับมาก ส่วนนิสติ กลุม่ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สขุ ภาพมีการใช้ชวี ติ ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมอยูใ่ นระดับปานกลาง ส่วนด้านอื่นๆอยูใ่ น
ระดับมาก
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ตาราง 11 ค่าคะแนนเฉลีย่ และค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐานของการใช้ชวี ติ ของนิส ติ ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและเป็นรายด้าน จําแนกตามตัวแปรผลสัมฤทธิ ์ทาง
การเรียน

การใช้ชวี ติ ของนิสติ ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1.
2.
3.
4.

ด้านการศึกษา
ด้านสังคม
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านการเข้าร่วมกิจกรรม
รวม

ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน (n = 515)
สูง
ปานกลาง
ตํ่า
(n = 160)
(n = 232)
(n = 123)
x S.D. x S.D. x S.D.
3.73 0.49 3.57 0.43 3.45 0.47
4.10 0.44 3.93 0.42 3.75 0.48
3.94 0.57 3.72 0.61 3.55 0.78
3.47 0.79 3.35 0.67 3.47 0.66
3.83 0.40 3.66 0.36 3.57 0.43

จากตาราง 11 นิสติ ทีม่ ผี ลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสูง ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนปานกลาง และ
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนตํ่า มีการใช้ชวี ติ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็น รายด้านพบว่า
นิสติ ทีม่ ผี ลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสูงและนิสติ ทีม่ ผี ลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนปานกลางมีการใช้ชวี ติ ด้าน
การเข้าร่วมกิจกรรมอยูใ่ นระดับปานกลาง ส่วนด้านอื่นๆอยูใ่ นระดับมาก ส่วนนิสติ ทีม่ ผี ลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนตํ่ามีการใช้ชวี ติ ด้านการศึกษาและด้านการเข้าร่วมกิจกรรมอยูใ่ นระดับปานกลาง
ส่วนด้านอื่นๆอยูใ่ นระดับมาก
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ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการใช้ชวี ติ ของนิสติ ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จําแนกตามตัวแปร เพศ ใช้การทดสอบค่าที ส่วนตัวแปร ชัน้ ปี กลุ่ม
สาขาวิชา
และผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว หากพบความ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วธิ ขี องเชฟเฟ่
ปรากฏผลดังแสดงในตาราง 12 - 23
ตาราง 12 การเปรียบเทียบการใช้ชวี ติ ของนิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โดยรวมและเป็ นรายด้าน จําแนกตามตัวแปรเพศ

การใช้ชวี ติ ของนิส ติ
1.
2.
3.
4.

ด้านการศึกษา
ด้านสังคม
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านการเข้าร่วมกิจกรรม
รวม

เพศชาย n =
151
S.D.
x
3.62
0.46
3.88
0.45
3.77
0.64
3.58
0.63
3.72
0.40

เพศหญิง n =
364
S.D.
x
3.59
0.49
3.98
0.47
3.75
0.67
3.35
0.74
3.69
0.41

t

p

0.71
-2.13
0.34
3.64
0.82

.481
.034
.738
.000
.412

จากตาราง 12 นิส ติ ชายกับนิส ติ หญิงระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มีการใช้ชวี ติ โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่านิสติ ชายกับนิสติ หญิงมีการใช้
ชีวติ ด้านสังคม และด้านการเข้าร่วมกิจกรรม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ส่วน
ด้านอื่นๆไม่แตกต่างกัน
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ตาราง 13 การเปรียบเทียบการใช้ชวี ติ ของนิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โดยรวมและเป็ นรายด้าน จําแนกตามตัวแปรระดับชัน้ ปี
แหล่งความแปรปรวน
ด้านการศึกษา
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุม่
รวม
ด้านสังคม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุม่
รวม
ด้านเศรษฐกิจ
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุม่
รวม
ด้านการเข้าร่วมกิจกรรม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุม่
รวม
รวม

df

SS

MS

F

p

2
512
514

0.57
115.99
116.56

0.29
0.23

1.26

.283

2
512
514

1.34
109.60
110.94

0.67
0.21

3.14

.044

2
512
514

0.90
225.46
226.36

0.45
0.44

1.02

.361

2
512
514
2
512
514

7.37
254.85
262.22
1.11
84.62
85.73

3.68
0.50

7.40

.001

0.55
0.17

3.34

.036

จากตาราง 13 นิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทีศ่ กึ ษาในชัน้ ปี
ต่างกันมีการใช้ชวี ติ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และเมือ่ พิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่านิส ติ ทีก่ าํ ลังศึกษาในชัน้ ปีทต่ี ่างกัน มีการใช้ชวี ติ ด้านสังคมและด้านการเข้าร่วม
กิจกรรมแตกต่างกัน ส่วนด้านการศึกษาและด้านเศรษฐกิจไม่แตกต่างกัน
่
เมือ่ พบความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตจึิ งทําการทดสอบเป็นรายคูโ่ ดยวิธของเชฟเฟ
ี
พบว่านิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทีก่ าํ ลังศึกษาในชัน้ ปีทต่ี ่างกัน
มีการใช้ชวี ติ ด้านสังคมไม่แตกต่างกัน อาจเนื่องมาจากความแตกต่างทีม่ อี ยูไ่ ม่ถงึ ระดับนั ยสําคัญและ
ความแปรปรวนของกลุม่ ตัวอย่างไม่มากพอทีจ่ ะทําให้ความแตกต่างของชัน้ ปีมนี ยั สําคัญก็เป็นได้
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่
เมือ่ พบความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบเป็นรายคูโ่ ดยวิธของเชฟเฟ
ี
ปรากฏผล ดังตารางที่ 14 - 15
ตาราง 14 การทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลีย่ เป็ นรายคู่ การใช้ชวี ติ ของนิสติ ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการเข้าร่วมกิจกรรม จําแนกตามตัวแปรระดับชัน้ ปี

ระดับชัน้ ปี
ชัน้ ปีท่ี 2
ชัน้ ปีท่ี 3
ชัน้ ปีท่ี 4 และสูงกว่า

x

ชัน้ ปี ที่ 2
3.58

ระดับชัน้ ปี
ชัน้ ปี ที่ 3
3.42

3.58
3.42
3.29

ชัน้ ปี ที่ 4
และสูงกว่า
3.29
*

* มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
จากตาราง 14 นิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทีก่ าํ ลังศึกษาในชัน้
ปีท่ี 2 และชัน้ ปีท่ี 4 และสูงกว่า มีการใช้ชวี ติ ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ส่วนคูอ่ ่นื ๆไม่พบความแตกต่าง
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ตาราง 15 การทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลีย่ เป็นรายคู่ การใช้ชวี ติ ของนิสติ ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวม จําแนกตามตัวแปรระดับชัน้ ปี

ระดับชัน้ ปี
ชัน้ ปีท่ี 2
ชัน้ ปีท่ี 3
ชัน้ ปีท่ี 4 และสูงกว่า

x

ชัน้ ปี ที่ 2
3.75

ระดับชัน้ ปี
ชัน้ ปี ที่ 3
3.71

3.75
3.71
3.64

ชัน้ ปี ที่ 4
และสูงกว่า
3.64
*

* มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
จากตาราง 15 นิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชัน้ ปีท่ี 2 และชัน้ ปีท่ี 4
และสูงกว่า มีการใช้ชวี ติ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ส่วนคูอ่ ่นื ๆไม่พบ
ความแตกต่าง
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ตาราง 16 การเปรียบเทียบการใช้ชวี ติ ของนิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โดยรวมและเป็ นรายด้าน จําแนกตามตัวแปรกลุม่ สาขาวิชา
แหล่งความแปรปรวน
ด้านการศึกษา
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุม่
รวม
ด้านสังคม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุม่
รวม
ด้านเศรษฐกิจ
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุม่
รวม
ด้านการเข้าร่วมกิจกรรม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุม่
รวม
รวม

df

SS

MS

F

p

2
512
514

2.86
113.71
116.57

1.43
0.22

6.43

.002

2
512
514

6.43
104.51
110.94

3.22
0.20

15.76

.000

2
512
514

14.90
211.46
211.46

7.45
0.41

18.05

.000

2
512
514
2
512
514

58.84
203.38
262.22
6.04
79.68
85.72

29.42
397.00

74.06

.000

3.02
0.16

19.41

.000

* มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
จากตาราง 16 นิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทีศ่ กึ ษาในกลุม่
สาขาวิชาทีต่ ่างกัน มีการใช้ชวี ติ โดยรวมและเป็ นรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ .05
เมือ่ พบความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตจึิ งทําการทดสอบเป็นรายคูโ่ ดยวิธ ี ของเชฟเฟ่
ปรากฏผล ดังตาราง 17 - 21
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ตาราง 17 การทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลีย่ เป็ นรายคู่ การใช้ชวี ติ ของนิสติ ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการศึกษา จําแนกตามตัวแปรกลุม่ สาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิ ชา

กลุม่ สาขาวิชามนุ ษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ

x

กลุ่มสาขาวิ ชา
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์
3.64

กลุ่มสาขาวิ ชา
กลุ่มสาขาวิ ชา
วิ ทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
3.64

กลุ่มสาขาวิ ชา
วิ ทยาศาสตร์
สุขภาพ
3.47

3.64

*

3.64

*

3.47
* มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05

จากตาราง 17 นิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทีก่ ําลังศึกษาในกลุ่ม
สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กับกลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ และกลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ กลุม่ สาขาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพมีการใช้ชวี ติ ด้านการศึกษาแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ส่วนคูอ่ ่นื ๆไม่พบความแตกต่าง
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ตาราง 18 การทดสอบความแตกต่างของค่า คะแนนเฉลีย่ เป็ นรายคู่ การใช้ชวี ติ ของนิสติ ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้านสังคม จําแนกตามตัวแปรกลุม่ สาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิ ชา

กลุม่ สาขาวิชามนุ ษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ

x

กลุ่มสาขาวิ ชา
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์
4.04

กลุ่มสาขาวิ ชา
กลุ่มสาขาวิ ชา
วิ ทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
3.76

กลุ่มสาขาวิ ชา
วิ ทยาศาสตร์
สุขภาพ
3.91

*

*

4.04
3.76

*

3.91
* มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05

จากตาราง 18 นิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กลุม่ สาขาวิชา
มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กับ กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุม่ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ และ กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ มีการใช้ชวี ติ ด้านสังคมต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ส่วนคูอ่ ่นื ๆไม่พบความ
แตกต่าง

59
ตาราง 19 การทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลีย่ เป็ นรายคู่ การใช้ชวี ติ ของนิสิตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้านเศรษฐกิจ จําแนกตามตัวแปรกลุม่ สาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิ ชา

กลุม่ สาขาวิชามนุ ษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ

x

กลุ่มสาขาวิ ชา
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์
3.84

กลุ่มสาขาวิ ชา
กลุ่มสาขาวิ ชา
วิ ทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
3.44

3.84
3.44

กลุ่มสาขาวิ ชา
วิ ทยาศาสตร์
สุขภาพ
3.84

*
*

3.84
* มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05

จากตาราง 19 นิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กลุม่ สาขาวิชา
มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กับ กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุม่ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ มีการใช้ชวี ติ ด้านเศรษฐกิจ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ส่วนคูอ่ ่นื ๆไม่พบความแตกต่าง

60
ตาราง 20 การทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลีย่ เป็ นรายคู่ การใช้ชวี ติ ของนิสติ ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการเข้าร่วมกิจกรรม จําแนกตามตัวแปรกลุม่ สาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิ ชา

กลุม่ สาขาวิชามนุ ษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ

x

กลุ่มสาขาวิ ชา
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์
3.60

กลุ่มสาขาวิ ชา
กลุ่มสาขาวิ ชา
วิ ทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
3.69

กลุ่มสาขาวิ ชา
วิ ทยาศาสตร์
สุขภาพ
2.89

3.60

*

3.69

*

2.89
* มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05

จากตาราง 20 นิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กลุม่ สาขาวิชา
มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กับ กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพและ กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี กับ กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพมีการใช้ชวี ติ ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ส่วนคูอ่ ่นื ๆไม่พบความแตกต่าง

61
ตาราง 21 การทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลีย่ เป็ นรายคู่ การใช้ชวี ติ ของนิสติ ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวม จําแนกตามตัวแปรกลุม่ สาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิ ชา

กลุม่ สาขาวิชามนุ ษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ

x

กลุ่มสาขาวิ ชา
กลุ่มสาขาวิ ชา กลุ่มสาขาวิ ชา
มนุษยศาสตร์
วิ ทยาศาสตร์
และสังคมศาสตร์ และเทคโนโลยี
3.80
3.66

3.80

*

กลุ่มสาขาวิ ชา
วิ ทยาศาสตร์
สุขภาพ
3.54
*

3.66
3.54
* มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05

จากตาราง 21 นิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กลุม่ สาขาวิชา
มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กับ กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ กลุม่ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ มีการใช้ชวี ติ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ส่วนคู่
อื่นๆไม่พบความแตกต่าง

62
ตาราง 22 การเปรียบเทียบการใช้ชวี ติ ของนิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โดยรวมและรายด้าน จําแนกตามตัวแปรผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
แหล่งความแปรปรวน
ด้านการศึกษา
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุม่
รวม
ด้านสังคม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุม่
รวม
ด้านเศรษฐกิจ
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุม่
รวม
ด้านการเข้าร่วมกิจกรรม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุม่
รวม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุม่

df

SS

MS

F

p

2
512
514

5.86
110.70
116.56

2.93
0.22

13.56

.000

2
512
514

8.56
102.40
110.96

4.27
0.20

21.37

.000

2
512
514

10.56
215.80
226.36

5.28
0.42

12.53*

.000

2
512
514

1.79
260.43
262.22

0.89
0.51

1.76

.174

2
512
514

4.97
80.76
85.73

2.48
0.16

15.76

.000

* มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
จากตาราง 22 นิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทีม่ ผี ลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนต่างกัน มีการใช้ชวี ติ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และ
เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่านิสติ ทีม่ ผี ลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนต่างกัน มีการใช้ชวี ติ ด้านการศึกษา
ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ส่วนด้านการเข้า
ร่วมกิจกรรม ไม่พบความแตกต่าง

63
่
เมือ่ พบความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตจึิ งทําการทดสอบเป็นรายคูโ่ ดยวิธของเชฟเฟ
ี
ปรากฏผล ดังตาราง 23 - 26
ตาราง 23 การทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลีย่ เป็ นรายคู่ การใช้ชวี ติ ของนิสติ ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการศึกษา จําแนกตามตัวแปรผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน

ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน

ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสูง
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
ปานกลาง
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนตํ่า

ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
ผลสัมฤทธิ์
ผลสัมฤทธิ์
ผลสัมฤทธิ์
x ทางการเรียนสูง ทางการเรียน ทางการเรียนตํา่
3.73
3.45
ปานกลาง
3.57
3.73
*
*
3.57
3.45
* มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05

จากตาราง 23 นิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทีม่ ผี ลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนสูง กับ ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนปานกลาง และผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนตํ่า มีการใช้ชวี ติ
ด้านการศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ส่วนคู่อ่นื ๆไม่พบความแตกต่าง

64
ตาราง 24 การทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลีย่ เป็ นรายคู่ การใช้ชวี ติ ของนิสติ ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้านสังคม จําแนกตามตัวแปรผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน

ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน

ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสูง
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
ปานกลาง
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนตํ่า

ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
ผลสัมฤทธิ์
ผลสัมฤทธิ์
ผลสัมฤทธิ์
x ทางการเรียนสูง ทางการเรียน ทางการเรียนตํา่
3.75
4.10
ปานกลาง
3.93
4.10
*
*
3.93
3.75

*

* มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
จากตาราง 24 นิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทีม่ ผี ลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนสูง กับ ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนปานกลาง และผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนตํ่า และ
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนปานกลาง กับ ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนตํ่า มีการใช้ชวี ติ ด้านสังคมแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ส่วนคูอ่ ่นื ๆไม่พบความแตกต่าง

65
ตาราง 25 การทดสอบความแตกต่างของค่คะแนนเฉลี
า
ย่ เป็ นรายคู่ การใช้ชวี ติ ของนิสติ ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้านเศรษฐกิจ จําแนกตามตัวแปรผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน

ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน

ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสูง
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
ปานกลาง
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนตํ่า

ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
ผลสัมฤทธิ์
ผลสัมฤทธิ์
ผลสัมฤทธิ์
x ทางการเรียนสูง ทางการเรียน ทางการเรียนตํา่
3.55
3.94
ปานกลาง
3.72
3.94
*
*
3.72
3.55
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05

จากตาราง 25 นิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทีม่ ผี ลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนสูง กับ ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนปานกลาง และผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนตํ่า มีการใช้ชวี ติ
ด้านเศรษฐกิจแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ส่วนคู่อ่นื ๆไม่พบความแตกต่าง

66
ตาราง 26 การทดสอบความแตกต่างของค่คะแนนเฉลี
า
ย่ เป็ นรายคู่ การใช้ชวี ติ ของนิสติ ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวม จําแนกตามตัวแปรผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน

ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน

ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสูง
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
ปานกลาง
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนตํ่า

ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
ผลสัมฤทธิ์
ผลสัมฤทธิ์
ผลสัมฤทธิ์
x ทางการเรียนสูง ทางการเรียน ทางการเรียนตํา่
3.57
3.83
ปานกลาง
3.66
3.83
*
*
3.66
3.57
* มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05

จากตาราง 26 นิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทีม่ ผี ลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนสูง กับ ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนปานกลาง และผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนตํ่า มีการใช้ชวี ติ
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ส่วนคูอ่ ่นื ๆไม่พบความแตกต่าง

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ความมุ่งหมายของการวิ จยั

การวิจยั ครัง้ นี้มคี วามมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ การใช้ชวี ติ ของนิสติ ระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและเป็นรายด้าน 4 ด้าน คือ ด้านการศึกษา
ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านการเข้าร่วมกิจกรรม จําแนกตามเพศ ชัน้ ปี กลุม่ สาขาวิชา และ
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน

วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั

กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้เป็นนิสติ ชัน้ ปีท่ี 2 - 4 และสูงกว่า ทีก่ าํ ลังศึกษาอยูใ่ น
ระดับชัน้ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ใน 3 กลุ่ม
สาขาวิชา คือ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และกลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ รวมจํานวนทัง้ สิน้ 515 คน
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครัง้ นี้เป็นแบบสอบถามทีเ่ กีย่ วกับการศึกษาการใช้
ชีวติ ของนิสติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึง่ แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกีย่ วกับข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถามเกีย่ วกับเพศ
ชัน้ ปีทศ่ี กึ ษา กลุม่ สาขาวิชา และผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามการใช้ชวี ติ ของนิส ติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 4 ด้าน คือ
ด้านการศึกษา ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านการเข้าร่วมกิจกรรม โดยแบบสอบถามมีลกั ษณะ
เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบของลิเคอร์ท (Likert) จํานวน 68 ข้อ
แบบสอบถามทัง้ ฉบับมีคา่ ความเชือ่ มันเท่
่ ากับ .840
ผูว้ จิ ยั ดําเนินการแจกแบบสอบถามไปจํานวน 515 ฉบับ ได้รบั แบบสอบถามกลับคืนมา
และมีความสมบูรณ์ จํานวน 515 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100

การวิ เคราะห์ข้อมูล

1. การศึกษาการใช้ชวี ติ ของนิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวม
และเป็นรายด้าน คือ ด้านการศึกษา ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านการเข้าร่วมกิจกรรม โดย
การหาค่าคะแนนเฉลีย่ และค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน
2. การเปรียบเทียบการใช้ชวี ติ ของนิส ติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โดยรวมและเป็ นรายด้าน คือ ด้านการศึกษา ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านการเข้าร่วมกิจกรรม
จําแนกตามตัวแปร เพศ โดยใช้การทดสอบค่าที ส่วนตัวแปรชัน้ ปีทศ่ี กึ ษา กลุ่มสาขา วิชาและ
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว เมือ่ พบความแตกต่างอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิตจิ งึ ทําการทดสอบเป็นรายคู่ โดยใช้วธิ ขี องเชฟเฟ่
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สรุปผลการวิ จยั
จากการศึกษาและเปรียบเทียบการใช้ชวี ติ ของนิส ติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ทัง้ 4 ด้าน คือ ด้านการศึกษา ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านการเข้าร่วมกิจกรรม ผลการศึกษา
สรุปได้ดงั นี้
1. การศึกษาการใช้ชวี ติ ของนิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวม
4 ด้าน คือ ด้านการศึกษา ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านการเข้าร่วมกิจกรรม พบว่า นิส ติ
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการใช้ชวี ติ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่านิสติ มีการใช้ชวี ติ ในด้านการเข้าร่วมกิจกรรม อยูใ่ นระดับปานกลาง ส่วนด้าน
อื่นๆ อยูใ่ นระดับมาก
2. การเปรียบเทียบการใช้ชวี ติ ของนิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จําแนกตามเพศ ชัน้ ปี กลุม่ สาขาวิชา และผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี้
2.1 นิส ติ ชายกับนิสติ หญิงมีการใช้ชวี ติ โดยรวมไม่แตกต่างกันเมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า นิสติ ชายกับนิสติ หญิงมีการใช้ชวี ติ ด้านสังคม และด้านการเข้าร่วมกิจกรรม แตกต่างกัน อย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ส่วนด้านอื่นๆไม่พบความแตกต่าง
2.2 นิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทีศ่ กึ ษาในชัน้ ปีต่างกันมีการใช้
ชีวติ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และเมือ่ พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
นิส ติ ทีก่ าํ ลังศึกษาในชัน้ ปีทต่ี ่างกัน มีการใช้ชวี ติ ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ส่วนด้านอื่นๆไม่พบความแตกต่าง
2.3 นิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทีศ่ กึ ษาในกลุม่ สาขาวิชาที่
ต่างกัน มีการใช้ชวี ติ โดยรวมและเป็ นรายด้านทุกด้าน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ.05
2.4 นิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทีม่ ผี ลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
ต่างกัน มีการใช้ชวี ติ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และเมือ่ พิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่านิส ติ มีการใช้ชวี ติ ด้านการศึกษา ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ส่วนด้านการเข้าร่วมกิจกรรมไม่พบความแตกต่าง

การอภิ ปรายผล
จากการศึกษาและเปรียบเทียบการใช้ชวี ติ นิส ติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทัง้ 4 ด้าน
คือ ด้านการศึกษา ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านการเข้าร่วมกิจกรรม ผลการศึกษาพบว่า
1. นิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการใช้ชวี ติ โดยรวมอยูใ่ นระดับ
มาก อาจเป็ นเพราะนิสติ มีการปรับตัวทีด่ ใี นการเข้าศึกษาในมหาวิท ยาลัย การศึกษาในมหาวิทยาลัย
นัน้ นิสติ ต่างก็มเี ป้าหมายในการเรียนเหมือนกันคือการศึกษาหาความรูเ้ พือ่ เป็นรากฐานในการสร้าง
อนาคต การศึกษาในมหาวิทยาลัยนิสติ จะต้องเรียนรูท้ งั ้ จากในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ดังนัน้
นิสติ จําเป็ นต้องมีความสัมพันธ์ทด่ี กี บั คนอื่นในสังคมไม่ วา่ จะเป็นเพือ่ นรุน่ พีร่ นุ่ น้องและระหว่างนิสติ
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กับอาจารย์ทท่ี าํ การสอน นอกจากนี้นสิ ติ ยังต้องมีคา่ ใช้จา่ ยในการทํากิจกรรมต่างๆในการเรียน เช่น
ค่าเอกสารประกอบการเรียน ค่าสังสรรค์ในสังคมกลุม่ เพือ่ น รวมถึงค่าใช้จา่ ยต่างๆทีเ่ กิดขึน้ ในการใช้
ชีวติ ประจําวัน จึงส่งผลให้นิสติ มีการใช้ชวี ติ อยูใ่ นระดับมาก ดังทีเ่ กษม วัฒนชัย (2532: 67) กล่าวว่า
ช่วงชีวติ ทีเ่ รียนในมหาวิทยาลัยเป็ นช่วงชีวติ ทีม่ คี ุณค่ามากทีส่ ุด นิสติ ควรใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุด
แก่ตนเอง เพราะว่าในช่วงสีป่ ีน้ีเป็ นการเติมคนให้เต็มอุดมศึกษา คือการเรียนให้เต็มที่ นิส ติ ต้องใช้
เวลาในมหาวิทยาลัยทัง้ ในและนอกห้อง เรียนในการเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองในด้านคุ ณลักษณะและ
ความมันคงทางอารมณ์
่
เช่นเดียวกับ สมพงษ์ สุขเี กตุ (2543: 2) ได้กล่าวว่าการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี เป็ นการ ศึกษาทีม่ ่งุ ส่ง เสริมให้ผเู้ รียนได้พฒ
ั นาความรูค้ วามสามารถในสาขาวิชาต่างๆ
ในระดับสูง โดยเฉพาะการประยุกต์ทฤษฎีไปสูก่ ารปฏิบตั ิ การริเริม่ พัฒนาทัง้ ทางวิชาการและวิชาชีพ
การสร้างสรรค์และเผยแพร่ความรู้ การริ เริม่ พัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
วัฒนธรรม สิง่ แวดล้อม รวมทัง้ ส่งเสริมบทบาทของประเทศในประชาคมโลก และทองเรียน อมรัชกุล
(2525: 34) กล่าวว่าบุคคลในวัยนี้เป็ นวัยทีก่ ําลังเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ มักมีอารมณ์อ่อนไหวในขณะเดียวกัน
ก็มคี วามกระตือรือร้นอยากรูอ้ ยากเห็นอยากทดลองสิง่ แปลกใหม่ มีความคิดคํานึงค่อนข้างเพ้อฝนั
และพร้อมทีจ่ ะยอมรับอุดมการณ์ทต่ี นเองเชือ่ ถือในทางจิตวิทยา นอกจากนี้สาํ เนาว์ ขจรศิลป์ (2538:
14) ได้กล่าวว่า สภาพแวดล้อมภายในสถาบันอุดมศึกษามีความสัมพัน ธ์ต่อกระบวนการพัฒนา
นักศึกษามาก เพราะสภาพแวดล้อมทีม่ คี วามสมบูรณ์ ยอ่ มทําให้เกิดการพัฒนานักศึกษาได้ผลดี
สอดคล้องกับผลการวิจยั ของรุ่งทิพย์ เอีย่ มจิตร์ (2551: 66) ได้ศกึ ษาการใช้ชวี ติ ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะนิตศิ าสตร์มหาวิทยาลัยรามคําแหงเขตหัวหมาก กรุงเทพมหานครพบว่านักศึกษา
ปริญญาตรี คณะนิตศิ าสตร์มหาวิทยาลัยรามคําแหง เขตหัวหมากกรุงเทพมหานคร มีการใช้ชวี ติ อยูใ่ น
ระดับดีพอใช้
เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ในด้านการศึกษานิสติ มีการใช้ชวี ติ อยูใ่ นระดับมาก ทัง้ นี้
อาจเป็นเพราะนิสติ ทีเ่ ข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างก็มเี ป้าหมายในเรือ่ งของการศึกษา เพราะการศึกษา
จะเป็นรากฐานทีด่ ใี นการทํางานเพือ่ สร้างอนาคตต่อไปเมือ่ จบการศึกษาแล้ว ดังนัน้ ในขณะทีเ่ รียน
นิสติ ต้องตัง้ ใจฟงั ในขณะทีอ่ าจารย์ทาํ การสอน พยายามจับประเด็นและสรุปเนื้อหาทีอ่ าจารย์สอนให้
ได้ ไม่พดู คุยเสียงดังและนําการบ้านวิชาอื่นขึน้ มาทํา นอกจากนี้นสิ ติ ยังมีการจัดสรรเวลาในการอ่าน
หนังสือล่วงหน้าเพือ่ ทําการสอบ ซึง่ แสดงให้เห็นว่านิสติ มีความกระตือรือร้นในการเรียนเป็นอย่างดี
นอกจากนี้อาจเป็ นเพราะความสัมพันธ์ทด่ี รี ะหว่างนิสติ กับอาจารย์จงึ ส่งผลให้นิสติ มีการใช้ชวี ติ ใน
ด้านการศึกษาอยู่ในระดับมาก เพราะถ้านิสติ ให้ความเคารพให้ความศรัทธาและเชือ่ ถือในตัวอาจารย์
ผูส้ อนจึงทําให้นสิ ติ มีความสนใจต่อการเรียนมากขึน้ นอกจากนัน้ อาจารย์ผสู้ อนยังมีความเป็นกันเอง
กับนิส ติ จึงนิสติ ไว้วางใจในตัวผูส้ อน ไม่เกิดความกลัวต่อผูส้ อนจึงมีความกล้าทีจ่ ะซักถามในข้อสงสัยที่
ไม่เข้าใจ นอกจากนี้นสิ ติ มีการพูดคุยแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเรือ่ งเรียนกับเพือ่ นและรุน่ พีใ่ นเวลาว่าง
เพือ่ เป็นการพัฒนาตัวเองเพิ่ม ขึน้ ดังทีพ่ รชุล ี อาชวบํารุง (2525: 232) ได้กล่าวไว้วา่ ความสัมพันธ์
อันดีระหว่างอาจารย์กบั นิสติ เป็ นพืน้ ฐานของของสถานการณ์ทเ่ี อือ้ อํานวยต่อการเรียนการสอนทีด่ ขี น้ึ
ถ้าหากความ สัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กบั นิสติ ไม่ดเี ท่าทีค่ วร จะทําให้ประสิทธิภาพการสอนด้อยลง
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เช่นเดียวกับวัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยาและคนอื่นๆ (2527: 130 - 142) ได้ศกึ ษาวิจยั เกีย่ วกับ
นิสติ นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ 10 แห่ง ในรายงานการวิจยั เรือ่ งนิสติ
นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา พบว่าองค์ประกอบทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความสําเร็จในการเรียนการสอนคือ
ความสนใจในวิชาทีเ่ รียน ผูส้ อนมีความเป็นกันเอง และวิธสี อนของอาจารย์ ส่วนปจั จัยทีด่ ผี ลทําให้
นักศึกษาสนใจเรียนมากทีส่ ดุ 3 ปจั จัย คือผูส้ อนเตรียมการสอนอย่างดี มีความเป็ นกันเองและ
กระตือรือร้นในการสอน ส่วนปญั หาด้านการเรียนการสอนพบว่า ปญั หาด้านอาจารย์ผสู้ อนใช้วธิ กี าร
สอนไม่ด ี บรรยายไม่ถกู วิธ ี ทําให้ชนั ้ เรียนน่าเบือ่ หน่าย ปญั หาของนักศึกษาคือ เกียจคร้าน ง่วงนอน
และขาดสมาธิ ผลการวิจยั นี้สอดคล้องกับงานวิจยั ของ รุง่ ทิพย์ เอีย่ มจิตร์ (2551: 67) ได้ศกึ ษาการ
ใช้ชวี ติ ในมหาวิทยาลัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง เขต
หัวหมาก กรุงเทพมหานคร พบว่านักศึกษามีการใช้ชวี ติ ด้านการศึกษาอยูใ่ นระดับดีพอใช้
ในด้านสังคม นิสติ มีการใช้ชวี ติ อยูใ่ นระดับมาก ทัง้ นี้ อาจเป็ นเพราะนิสติ ทีเ่ ข้าศึกษาใน
ระดับมหาวิทยาลัยนิสติ จําเป็ นต้องมีความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่นในสังคม เช่นเพือ่ น รุน่ พีร่ นุ่ น้อง
อาจารย์ ตลอดจนเจ้าหน้าทีใ่ นมหาวิทยาลัย เพราะในการศึกษานิสติ จะต้องมีการช่วยเหลือซึง่ กัน
และกัน ต้องทํากิจกรรมร่วมกัน ดังนัน้ นิสติ จะใช้ชวี ติ อยูโ่ ดยลําพังไม่ได้ เมือ่ นิสติ เข้ามาในรัว้
มหาวิทยาลัยนิส ติ จําเป็ นทีจ่ ะต้องมีความสัมพันธ์กบั กลุ่มเพื่อนนิสติ และอาจารย์เป็นสําคัญ เพราะ
เพือ่ นจะเป็ นคนทีช่ ่วยเหลือกันในเรือ่ งทัวไปไม่
่
ว่าจะเป็ นเรือ่ งการเรียนหรือเรือ่ งส่วนตัวตลอดจนให้
คําปรึกษาและคําแนะนําต่างๆ ดังที่ ฟีลด์แมน และ นิวคอมบ์ (ประกอบ คุปรัตน์. 2525: 179 - 180;
อ้างอิงจาก Feldman; & Newcomb. 1970: 78) ได้สรุปความสัมพันธ์ของกลุม่ เพือ่ นทีม่ ตี ่อนักศึกษา
ไว้วา่ เพื่อนสามารถให้กาํ ลังใจในเรือ่ งทัวไป
่ ซึง่ ไม่สามารถหาได้จากอาจารย์และชัน้ เรียน เพือ่ นร่วม
กลุม่ สามารถช่วยเหลือเกือ้ หนุ นในด้านกําหนดวัตถุ ประสงค์ในการเรียนและวิชาการได้ กลุ่มเพื่อน
สามารถช่วยทําให้นกั ศึกษามีความมันใจและพอใจในตนเองยิ
่
ง่ ขึน้ และเพือ่ นยังช่วยทําหน้าที่ในการ
ฝึกการเข้าสังคมแก่นกั ศึกษาและช่วยในการสร้างความสัมพันธ์สว่ นตัว ซึง่ จะส่งผลในการช่วยเหลือ
กันในระหว่างการทํางานได้ ซึง่ สอดคล้องกับจินตนา ยูนพิ นั ธ์ (2527: 61) ได้ให้ความเห็นว่ากลุ่ม
เพือ่ นเป็นสิง่ แวดล้อมทีม่ ผี ลต่อการเรียนการสอนอย่างชัดเจน เพราะในสถาบันการศึกษาจะมีการ
รวมตัวหรือจัดกลุ่มกันของของนักศึกษา การปฏิสมั พันธ์ของกลุม่ โครงสร้างของกลุ่ม จุดมุง่ หมาย
ของกลุ่ม และปทัสถานของกลุ่มอย่างชัดเจน ถ้ากลุม่ เพือ่ นมีบรรยากาศทีเ่ ป็นกันเอง เข้าอกเข้าใจกัน
ช่ว ยเหลือซึง่ กันและกัน ผูเ้ รียนมักจะมีแนวโน้มทีม่ ผี ลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนทีด่ ไี ปด้วย เช่นเดียวกับ
ไขนภา แก้วจันทรา (2542: 118) ทีไ่ ด้ศกึ ษาตัวแปรทีเ่ กีย่ วข้องกับรูปแบบการใช้ชวี ติ ของนักศึกษา
พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร พบว่า สัมพันธภาพระหว่างเพื่อน เป็ น
ตัวแปรทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางบวกกับรูปแบบการใช้ชวี ติ ด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ ด้านการเข้าร่วม
กิจกรรม ด้านความคิดก้าวหน้า เมือ่ นักศึกษาพยาบาลต้องเข้ามาใช้ชวี ติ อยูใ่ นวิทยาลัยพยาบาล
ได้มกี ารพึง่ พาช่วยเหลือซึง่ กันและกัน มีความเข้าใจ เอาใจใส่ เห็นอกเห็นใจกัน มีความสามัคคีและ
นักศึกษาทีม่ สี มั พันธภาพทีด่ ตี ่อกัน เมือ่ เกิดปญั หาขึน้ นักศึกษาจะช่วยเหลือกันแก้ปญั หาให้ผ่านพ้น
ไปด้วยดี ส่วนพูนทรัพย์ วงษ์พานิช (2523: 47-48) ได้ศกึ ษาองค์ประกอบทีม่ อี ทิ ธิพลต่อผลสัมฤทธิ ์
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ผลทางการเรียนในระดับปริญญาตรี (ค.บ.) ของบุคลากรและครูประจําการในวิทยาลัยครูกรุงเทพมหานคร
พบว่า การปรับตัวกับเพื่อนมีอทิ ธิพลสูงสุดต่อผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน นอกจากนี้สว่างจิต ศรีระษา
(2531: บทคัดย่อ ) ได้ศกึ ษา ชีวติ นักศึกษา มหาวิทยาลัย ขอนแก่น พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ม ี
ความสัมพันธ์สนิทสนมในกลุม่ เพือ่ นทีเ่ ป็นนักศึกษาด้วยกันมากกว่ากลุม่ อื่น และวัชรินทร์ แก้วลา
(2531: 78) ได้ศกึ ษาสภาพแวดล้อมสังคมกลุ่มเพื่อน ในทัศนะของนักศึกษา วิทยาลัยครูนครราชสีมา
สรุปข้อคิดเห็นหรือเหตุผลของนักศึกษาได้ ดั งนี้ การพัฒนาสภาพแวดล้อมสังคม กลุม่ เพือ่ นเอือ้ อํานวย
ต่อการเสริมสร้างบุคลิกภาพของนักศึกษานัน้ วิทยาลัยครูควรดําเนินการเรือ่ งต่อไปนี้คอื ส่งเสริมให้
นักศึกษาเห็นความสําคัญของสังคมกลุ่มเพื่อน จัดสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยทีเ่ อือ้ ต่อการพัฒนา
สังคมกลุ่มเพื่อน พัฒนาคุณภาพของการจัดกิจกรรมนักศึกษา
ในด้านเศรษฐกิจ นิสติ มีการใช้ชวี ติ อยูใ่ นระดับมาก ทัง้ นี้อาจเป็นเพราะการดํารงชีวติ ใน
ปจั จุบนั จะต้องมีคา่ ใช้จา่ ยด้วยกันทัง้ สิน้ ยิง่ เข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยแล้วจะต้องมีคา่ ใช้จา่ ย
เพิ่มขึน้ ทัง้ ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ในชีวติ ประจําวัน ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว รวมถึงค่าใช้จา่ ยในด้านการศึกษา
เช่นค่าโดยสารในการเดินทางมาเรีย น ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์การเรียนและเอกสารประกอบการเรียน
ต่างๆ ค่าเสือ้ ผ้า ตลอดจนค่าสังสรรค์ในการเข้าสังคมกลุม่ เพือ่ นและค่ากิจกรรมต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ใน
ระหว่างทีเ่ รียน นอกจากนี้นสิ ติ ทีม่ ภี มู ลิ าํ เนาอยูต่ ่างจังหวัดนิสติ จะต้องเสียค่าใช้จา่ ยมากกว่านิสติ ทีม่ ี
ภูมลิ าํ เนาอยูใ่ นกรุงเทพมหานคร เพราะนิสติ จะต้องเสียค่าใช้จา่ ยในเรือ่ งทีพ่ กั อาศัยเพิ่มขึน้ ดังที่
บลาวก์ (วารุณี บุญกิจ. 2545: 11; อ้างอิงจาก Blaug. 1971: 4) ได้แบ่งต้นทุนค่าใช้จา่ ยทางการศึกษา
เป็น 2 ส่วน คือ
1. ต้นทุนทางสังคม (Social Cost) จําแนกออกเป็ น
1.1 ต้นทุนทางตรงสังคม เป็นต้นทุนทีเ่ กิดจากการใช้ทรัพยากรของสังคมส่วนรวม
สามารถแบ่งได้ 2 ประเภทคือ
1.1.1 ต้นทุนการดําเนินการ เป็นต้นทุนทีใ่ ช้ในการดําเนินงานต่างๆของสถานศึกษา
ในแต่ละปีซง่ึ จะประกอบด้วยรายการต่างๆ คือเงินเดือนค่าจ้างอาจารย์ผสู้ อน เงินเดือนพนักงาน
ลูกจ้าง ค่าใช้จา่ ยวัสดุ ค่าตอบแทน เป็ นต้น
1.1.2 ต้นทุนด้านทรัพย์สนิ เป็นค่าใช้จา่ ยในสิง่ ก่อสร้าง อาคารและทีด่ นิ ซึง่
ทรัพย์สนิ เหล่านี้ไม่สามารถทีจ่ ะใช้ให้หมดไปได้ในเวลาปีเดียว ประโยชน์ของทรัพย์สนิ ที่เกิดขึน้ เป็ น
ระยะเวลานานต่อเนื่อง
1.2 ต้นทุนทางอ้อมของสังคม เป็นต้นทุนสําหรับค่าเสียโอกาสของสังคมที่จะได้รบั การ
ผลิตสินค้าและบริการ จากการทีใ่ ช้ทรัพยากรนัน้ มาจัดการศึกษา
2. ต้นทุนส่วนบุคคล (Private Cost) จําแนกออกเป็ น
2.1 ต้นทุนทางตรงส่วนบุคคล เป็นต้นทุนทีเ่ กิดจากการใช้ทรัพยากรส่วนตัว ในการศึกษา
ซึง่ ประกอบด้วย ค่าเล่าเรียน ค่าบํารุงการศึกษา ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ เช่น
ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การศึกษา ค่าเสือ้ ผ้า ค่าเดินทาง เป็ นต้น
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2.2 ต้นทุนทางอ้อมส่วนบุคคล เป็นต้นทุนทีเ่ กิดจากการเสียโอกาสของบุคคลที่จะต้องใช้
เวลาในการศึกษา แทนทีจ่ ะไปประกอบอาชีพเพือให้
่ เกิดรายได้ เช่นเดียวกับซีฮาน (รุง่ ทิพย์ เอีย่ มจิตร์.
2551: 12; อ้างอิงจาก Sheehan. 1973: 31) ได้แบ่งสภาพ แวดล้อมเกียวกั
่ บการลงทุนทางการศึกษา
ออกเป็ น 2 ประการ คือ 1. การลงทุนของสังคม หมายถึง การลงทุนทีร่ ฐั จ่ายไปเพือ่ ให้ประชาชน
ได้รบั การศึกษาทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อส่วนรวม 2. การลงทุนส่วนตัว หมายถึง การลงทุนทีป่ ระชาชน
ต้องเสียค่าใช้จา่ ยเพือ่ จะให้ได้รบั การศึกษา ซึง่ สอดคล้องกับ สว่างจิต ศรีระษา (2531: 170 - 171)
ได้ศกึ ษาชีวติ นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่าในด้านเศรษฐกิจนักศึกษาจะใช้จา่ ยเงินเป็ น
ค่าอาหารมากกว่าค่าใช้จา่ ยด้านอื่นๆ นอกจากนัน้ เป็นค่าอุปกรณ์การศึกษา ค่าใช้จา่ ยในการเทียวเตร่
่
ค่าสังคมในกลุ่มเพื่อน และค่าเสือ้ ผ้าเครือ่ งนุ่งห่ม เป็ นต้น ส่วนอดิศร พงษ์ศรี (2546: 64) ได้วจิ ยั
เกีย่ วกับการใช้ชวี ติ ภายในมหาวิทยาลัย ของนิสติ ปริญญาตรี คณะพละศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ พบว่านิสติ มีการใช้ชวี ติ ด้านเศรษฐกิจอยูใ่ นระดับมากเช่นเดียวกับ รุง่ ทิพย์ เอีย่ มจิตร์
(2551: 66) ได้ศกึ ษาการใช้ชวี ติ ในมหาวิทยาลัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิตศิ าสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง เขตหัวหมากกรุงเทพมหานคร พบว่านักศึกษามีการใช้ชวี ติ ด้านค่าใช้จา่ ย
อยูใ่ นระดับดีพอใช้
ด้านการเข้าร่วมกิจกรรม ผลการวิจยั สรุปได้วา่ นิส ติ มีการใช้ชวี ติ อยูใ่ นระดับปานกลาง
ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะความสนใจของแต่ละคนไม่เหมือนกัน นิส ติ เลือกให้ความสําคัญและเข้าร่วมใน
การทํากิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย อาทิ จัดแสดงนิทรรศการ การรณรงค์หารายได้เพือ่ การจัด
กิจกรรมต่างๆ กิจกรรมในการบําเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมทีส่ ง่ เสริมประชาธิปไตย
กิจกรรมด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ ตลอดจนกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด เป็นต้น ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจาก
การจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่ลงตัว เพราะนิสติ ให้ความสนใจในการเรียนเป็นหลัก ต้อง
แบ่งเวลาในการทํารายงานหรือการบ้าน จึงไม่มเี วลาเข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้นิสติ เลือกทีจ่ ะเข้า
ร่วมกิจกรรมเฉพาะทีเ่ ป็ นกิจกรรมบังคับของมหาวิทยาลัยเพราะนิสติ ต้องเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบ
ตามทีม่ หาวิทยาลัยกําหนดจึงจะได้ตราประทับของมหาวิทยาลัย ซึง่ ส่งผลต่อการจบการศึกษา
ถ้าหากนิสติ เข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามทีม่ หาวิทยาลัยกําหนดก็จะไม่ผา่ นการประเมินในกิจกรรมนิสติ
และโดยสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยแล้ว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นมหาวิทยาลัยทีอ่ ยู่
ใจกลางเมืองทีม่ หี า้ งสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และศูนย์รวมแฟชันและความบั
่
นเทิงต่างๆมากมาย ที่
น่าสนใจกว่าการเข้าร่วมกิจกรรม ดังนั น้ จึงทําให้นสิ ติ มีความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมน้อยลง
โดยทีน่ สิ ติ ไม่รเู้ ลยว่าการทํากิจกรรมเสริมนัน้ เพื่อเป็นการพัฒนานิสติ ให้เป็ นบุคคลทีม่ คี วามสมบูรณ์
ทัง้ ด้านสติปญั ญา อารมณ์ ร่างกาย และจิตใจ ดังทีพ่ าณี ปรีชานนท์ และคนอื่นๆ (2527: 17) กล่าว
ว่า กิจกรรมนิสติ นักศึ กษาเป็ นกระบว นการอันสําคัญของสถาบันอุดมศึกษา ทีใ่ ช้เพือ่ พัฒนานิสติ
นักศึกษาให้เป็ นบุคคลทีม่ คี วามสมบูรณ์ ทัง้ ด้านสติปญั ญา อารมณ์ ร่างกาย และจิตใจ การทํางาน
ร่วมกันระหว่างอาจารย์และนิสติ นักศึกษาในกระบวนการกิจกรรมนิสติ นักศึกษา ทําให้นิสติ นักศึกษา
เกิดความอบอุ่น และมีความเข้าใจต่ออาจารย์ และสถาบันอุดมศึกษาดียง่ิ ขึน้ เช่นเดียวกับโสภณ
อรุณรัตน์ (2542: 69) ทีศ่ กึ ษาสภาพปญั หาและความต้องการในการดําเนินการด้านกิจกรรม
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นักศึกษา พบว่าสังคมปจั จุบนั เป็ นยุคทีจ่ ะต้องดิน้ รนเพือ่ ความอยูร่ อด นักศึกษาเข้ามาเพือ่ เรียนให้จบ
โดยเร็วและออกไปทํางาน จึงไม่สนใจทํากิจกรรมร่วมกับผูอ้ ่นื และประกอบกับเมืองใหญ่มศี นู ย์การค้า
มากมายทีน่ กั ศึกษานิยมไปมากกว่าทีจ่ ะเข้าร่วมกิจกรรม และแม้วา่ กิจกรรมนิสติ จะได้รบั การยอมรับ
ว่ามีความสําคัญไม่ยง่ิ หย่อนไปกว่าการเรียนการสอนเพราะการทํากิ จกรรมทําให้นสิ ติ เกิดการเรียนรู้
ทักษะ ซึง่ ไม่สามารถเรียนรูไ้ ด้จากห้องเรียน ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ภาวนา ใจประสาท (2534:
50) ได้ศกึ ษาการศึกษาการดํารงชีวติ ของนักศึกษามหาวิทยาลัย เชียงใหม่ พบว่านักศึกษามหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ มีการใช้ชวี ติ ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมอยูใ่ นระดับปานกลาง เช่นเดียวกับอดิศร พงษ์ศรี
(2546: 63) ได้ศกึ ษาการใช้ชวี ติ ภายในมหาวิทยาลัยของนิสติ ปริญญาตรี คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ พบว่านิสติ มีการใช้ชวี ติ ในด้านการเข้าร่วมกิจกรรมอยูใ่ นระดับปานกลาง
2. การเปรียบเทียบการใช้ชวี ติ ของนิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จําแนกตามเพศ ชัน้ ปี กลุม่ สาขาวิชา และผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน ผลการศึกษา พบว่า
2.1 นิส ติ ชายกับนิส ติ หญิงมีการใช้ชวี ติ ด้านสังคมและด้านการเข้าร่วมกิจกรรม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ซึง่ เป็นไปตามสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ โดยนิสติ หญิงมี
การใช้ชวี ติ ด้านสังคมสูงกว่านิสติ ชาย ทัง้ นี้อาจเป็นเพราะนิสติ หญิงชอบทีจ่ ะทํากิจกรรมในสังคมกลุม่
เพือ่ นทีส่ นิทกันภายในกลุม่ เล็กๆมากกว่าทีจ่ ะเข้าร่วมกิจกรรมในสังคมกลุม่ ใหญ่ทม่ี คี นเยอะๆ และ
มักจะมีเรือ่ งพูดคุยหรือปรึกษาหารือกันในเรือ่ งต่างๆมากกว่าผูช้ ายทัง้ เรือ่ งเรียนและเรือ่ งส่ว นตัว
เช่นเรือ่ งความสวยความงาม แฟชันเสื
่ อ้ ผ้า รองเท้า กระเป๋า จึงมักจะรวมตัวกันในกลุม่ เพือ่ นเพือ่ ทีจ่ ะ
เดินตามห้างสรรพสินค้ามากกว่าการเข้าร่วมกิจกรรม ส่วนนิสติ ชายมีการใช้ชวี ติ ในด้านการเข้าร่วม
กิจกรรมมากกว่านิสติ หญิง อาจเป็ นเพราะนิสติ ชายชอบการแสดงออกโดยการเข้าร่วมกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย เพือ่ พัฒนาทักษะความสามารถของตนเอง และชอบความเป็นผูน้ ําในกลุม่ เพือ่ น
มากกว่านิสติ หญิง นอกจากนี้บางกิจกรรมอาจมีการโลดโผนมาก ไม่อยูใ่ นความสนใจและไม่เหมาะสม
กับนิสติ หญิง จึงทําให้นสิ ติ หญิงมีขอ้ จํากัดในการเข้าร่วมกิจกรรม จึงเป็นเหตุ ให้นสิ ติ หญิงมีการใช้
ชีวติ ในด้านการเข้าร่วมกิจกรรมน้อยกว่านิสติ ชาย ดังทีก่ นั ยา สุวรรณแสง (2538: 75) กล่าวว่าเพศ
หญิงมีความสุภาพ เก็บตัว ควบคุมจริตกิรยิ าได้ดกี ว่าเพศชายทัวๆไป
่
ทัง้ นี้อาจมีกรณีพเิ ศษเป็ นส่วน
น้อยทีห่ ญิงประพฤติเยีย่ งชายหรือชายประพฤติเยีย่ งหญิง เหตุทค่ี วามผิดแผกทางสังคมระหว่างสอง
เพศนี้มขี น้ึ ก็เนื่องด้วนวัฒนธรรมทางสังคมเป็นไปอย่างนัน้ เช่นในสังคมไทยทีค่ าดหวังและต้องการ
ให้เพศหญิงเป็ นคนเก็บเนื้อเก็บตัว ไม่ประพฤติโลดโผน มีระเบียบเรียบร้อย และมีท่าทีทอ่ี ่อนช้อย
ละมุนละไม ซึง่ สอดคล้องกับพจน์สรรค์ โภชนา (2542: 65 – 69) ทีไ่ ด้ศกึ ษาการใช้ชวี ติ ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล พบว่านักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงมีการใช้ชวี ติ แตกต่างกัน โดย
นักศึกษาชายมีการใช้ชวี ติ ในด้านต่างๆสูงกว่านักศึกษาหญิง เช่นเดียวกับภาวนา ใจประสาท (2534:
10) ซึง่ ศึกษาการดํารงชีวติ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่านักศึกษาชายมีความสนใจใน
กิจกรรมสูงกว่านักศึกษาหญิง ในส่วนของด้านการศึกษา กับด้านเศรษฐกิจ ทัง้ นิสติ ชาย และนิสติ
หญิง มีการใช้ชวี ติ ไม่ต่างกัน เพราะต้องมีการศึกษา กิจกรรมวิชาการเป็นหลัก และมีคา่ ใช้จา่ ยในการ
ใช้ชวี ติ ทีใ่ กล้เคียงกันอีกด้วย และรุง่ ทิพย์ เอีย่ มจิตร์ (2551: 67) ทีไ่ ด้ศกึ ษาการใช้ชวี ติ ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง เขตหัวหมาก กรุงเทพมหานคร พบว่า
นิสติ ชายและนิสติ หญิงมีการใช้ชวี ติ ด้านสังคมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
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ส่วนด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจและโดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึง่ ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
ทีไ่ ด้ตงั ้ ไว้ ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจากการเรียนการสอนในปจั จุบนั ให้สทิ ธิของผูเ้ รียนชายและหญิงเท่ากัน
มีจดุ มุง่ หมายในการเรียนเหมือนกัน และสังคมมีการเปลีย่ นแปลงไปต่างจากสังคมในสมัยก่อน ใน
การเรียนนิสติ ชายและนิสติ หญิงต้องมีพง่ึ พาอาศัยกัน ช่ว ยเหลือซึง่ กันและกันในการทํางานต้องทํา
กิจกรรมต่างๆทัง้ ในชัน้ เรียนและนอกชัน้ เรียนร่วมกัน อยูใ่ นวัยทีใ่ กล้ เคียงกัน เป็ นเพือ่ นใกล้ชดิ กัน
มีการพูดคุยแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกันอยูเ่ สมอ และอยูใ่ นสภาพ แวดล้อมเดียวกัน ได้รบั ข่าวสาร
ความรูท้ เ่ี ท่าเทียมกัน จึงใช้ชวี ติ ใกล้เคียงในลักษณะเดียวกัน จึงทําให้นสิ ติ ชายและนิสติ หญิง มีการ
ใช้ชวี ติ ในมหาวิทยาลัยไม่ต่างกัน ดังที่ สุรางค์ โค้วตระกูล (2533: 106) กล่าวว่า ความแตกต่าง
ระหว่างเพศเป็ นสิง่ ทีส่ งั คมสร้างความคาดหวังไว้ ความแตกต่างจริงๆ มีน้อยมาก ครูทต่ี อ้ งการสอน
ผูเ้ รียนทัง้ ชายและหญิงควรคิดว่า ผูเ้ รียนทัง้ สองมีความ สามารถเท่ากันและไม่ควรตัง้ ความคาดหวัง
ว่า เพศใดเพศหนึ่งจะต้องมีความดีเด่นกว่ากัน ซึง่ สอดคล้องกับสําเนาว์ ขจรศิลป์ (2538: 78 - 80)
กล่าวว่าการทีน่ กั ศึกษาได้รบั อิทธิพลจากการอยู่ในสภาพแวดล้อมทีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน ย่อมส่งผลต่อ
ความคิด ค่านิยม ความเชื่อ และพฤติกรรมของนักศึกษาทําให้นกั ศึกษามีทศั นะหรือความคิดที่
คล้ายคลึงกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของภาวนา ใจประสาท (2534: 86) ได้ศกึ ษาการศึกษาการ
ดํารงชีวติ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่านักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงมีการใช้ชวี ติ
โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้านพบว่านักศึกษามีการดํารงชีวติ ด้านการศึกษาและ
ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมไม่แตกต่างกัน เช่นเดียวกับ รุ่งทิพย์ เอีย่ มจิตร์ (2551: 66 - 67) ทีไ่ ด้ศกึ ษา
การใช้ชวี ติ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง เขตหัวหมาก
กรุงเทพมหานคร พบว่า นักศึกษาชายและหญิงมีการใช้ชวี ติ ในมหาวิทยาลัยโดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน เช่นเดียวกับอดิศร พงษ์ศรี (2546: 65) ทีไ่ ด้ศกึ ษาการใช้ชวี ติ ภายในมหาวิทยาลัยของ
นิสติ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่ านิสติ ชายและนิสติ หญิงมีการใช้ชวี ติ ภายใน
มหาวิทยาลัยโดยรวมไม่แตกต่างกัน
2.2 นิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทีศ่ กึ ษาในชัน้ ปีแตกต่างกันมี
การใช้ชวี ติ โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ซึง่ เป็นไปตามสมมติ ฐานทีไ่ ด้
ตัง้ ไว้ เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่านิสติ ทีศ่ กึ ษาในชัน้ ปีทต่ี ่างกัน มีการใช้ชวี ติ ด้านการเข้าร่วม
กิจกรรมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 โดยนิสติ ชัน้ ปีท่ี 2 มีการใช้ชวี ติ ด้านการ
เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่านิสติ ชัน้ ปีท่ี 4 และสูงกว่า อาจเป็นเพราะว่าในการศึกษาในมหาวิทยาลัย
ทางมหาวิทยาลัยได้จดั รายวิชาและกิจกรรมให้กบั นิ สติ แต่ละชัน้ ปีแตกต่างกันออกไป นิสติ ทีเ่ รียนใน
ระดับชัน้ ปีทส่ี งู ขึน้ ก็จะมีภาระงานในการเรียนมากขึน้ เริม่ มองหาเส้นทางในอนาคตของตนเองมากขึน้
จึงให้สนใจในการเรียนมากกว่าทีจ่ ะสนใจทํากิจกรรม เพือ่ ทีจ่ ะได้จบออกไปประกอบอาชีพของตนเอง
ในอนาคต ส่วนนิสติ ชัน้ ปีทต่ี ่ าํ กว่ายังอยูใ่ นสิง่ แวดล้อมทีใ่ หม่ และอยากเรียนรูห้ าประสบการณ์ใหม่ๆ
เมือ่ มีเวลาว่างนิส ติ จึงมีความสนใจทีจ่ ะเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า นิส ติ ชัน้ ปีทส่ี งู กว่า จึงทําให้นสิ ติ ที่
ศึกษาอยูใ่ นชัน้ ปีทต่ี ่างกัน มีการใช้ชวี ิตทีแ่ ตกต่างกันออกไป ดังทีท่ องเรียน อมรัชกุล (2525: 38 - 39)
กล่าวถึง ลักษณะของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยจําแนกตามชัน้ ปี ดังนี้
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1. นักศึกษาชัน้ ปีท่ี 1 เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเพือ่ ความมุง่ หวัง คือความสําเร็จในเชิง
วิชาการ สนใจการศึกษาหาความรูค้ วามคิดต่างๆ ต้องการเข้าใจตนเอง (Self Understanding)
เข้าใจปญั หาของสังคม รวมทัง้ แสวงหาเอกลักษณ์ของตน แสวงหาฐานะส่วนตัว มีความเป็นมิตร
ผูกพันกับเพือ่ น และชอบอยูใ่ นกลุม่ มีมนุษยธรรม สุภาพเรียบร้อย ให้ความคุน้ เคยและเห็นอกเห็น
ใจผูอ้ ่นื มีความรูส้ กึ ระคนกันระหว่างความกลัวและความตื่นเต้น จะเข้าร่วมกิจกรรมทุกประเภทใน
มหาวิทยาลัย
2. นักศึกษาชัน้ ปีท่ี 2 นักศึกษาส่วนมากมักจะเกิดความไม่พอใจมหาวิทยาลัย แต่ในบาง
กรณีกเ็ พียงแต่จะมีความเบื่อและรูส้ กึ เฉยๆ ไม่ยนิ ดียนิ ร้ายต่อสภาพทัวไปในมหาวิ
่
ทยาลัย ทัง้ นี้ก็
เพราะพวกนี้ถูกทอดทิง้ และไม่ได้รบั ความเอาใจใส่ จนกระทังเกิ
่ ดความรูส้ กึ ว่าตนเองเป็นคนขาด
ความรับผิดชอบ ดังนัน้ ลักษณะภายนอกของนักศึกษาเหล่านี้กค็ อื การริเริม่ สร้างเสริม ความเป็นแบบ
แผนของกลุ่มย่อยขึน้ จนเกิดเป็ นวัฒนธรรมเพือ่ นฝูงขึน้ (Peer Culture)
3. นักศึกษาชัน้ ปีท่ี 3 เนื่องจากเป็นนักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 2 มาแต่เดิม นักศึกษาชัน้ ปีท่ี 3 จะมี
วัฒนธรรมและความเป็ นอยูข่ องตนเองเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะทีส่ งู มาก สําหรับในกลุ่มนักศึกษาชัน้ ปีท่ี
3 ด้วยกันเอง จะมีความคิดแตกแยกออกไปน้อยมาก กล่าวคือ มีความคิดไปในแนวเดียวกันเป็ น
ส่วนมาก ค่านิยมคล้ายคลึงกันและทุกคนจะมีสว่ นร่ วมในการแลกเปลีย่ นประสบการณ์ ลักษณะที่
คล้ายกับนักศึกษาชัน้ ปีท่ี 2 คือ ความไม่พอใจมหาวิทยาลัยด้านต่างๆ รวมทัง้ วิพากษ์วจิ ารณ์
มหาวิทยาลัยอย่างรุนแรง
4. นักศึกษาชัน้ ปีท่ี 4 นักศึกษามีแนวโน้มที่จะมีความสนใจไปจากมหาวิทยาลัย จะไม่ม ี
ส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย เริม่ ตัง้ แต่ไม่สนใจวัฒนธรรมและความเป็นอยูข่ อง
นักศึกษา รวมทัง้ ไม่ยอมรับระเบียบประเพณีของนักศึกษาด้วยกันเอง โดยส่วนมากแล้วจะสนใจกับ
เรือ่ งส่วนตัว เฉพาะอย่างยิง่ ภายหลังสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรีไปแล้ว
สอดคล้องกับเกษม เขมนันท์ (2514: 11 – 16) กล่าวถึงชีวติ การเป็ นนิสติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ว่า การเรียนในมหาวิทยาลัยปีท่ี 1 นักศึกษาจะต้องปรับตัวเข้ากับการเรียนการสอน ทัง้ นี้เพราะ
อาจารย์แต่ละท่านมีวธิ กี ารสอนทีแ่ ตกต่างกัน เช่น การบอกจดคําบรรยายและตรวจสมุดจดงาน
เพือ่ ให้คะแนน หรือการแจกเอกสารแก่นิสติ และบรรยายตามเอกสารเป็ นต้น ซึง่ ตลอดระยะเวลา
การศึกษา 4 ปีนนั ้ ชีวติ การเรียนจะไม่แตกต่างจากนักเรียนมัธยมศึกษา เพราะคนทีข่ าดเรียนจะขอ
ยืมสมุดจดงานจากคนทีเ่ ข้าเรียน ซึง่ คนขาดเรียนบางคนพอถึงเวลาสอบสามารถทําคะแนนสอบได้
ดีกว่า ส่วนในด้านสังคม นิสติ ปีท่ี 1 จะต้องฝึกร้องเพลงเชียร์แข่งกีฬาน้องใหม่ เข้าร่วมงานรับน้อง
ใหม่ เพราะถือว่าชีวติ การเรียนไม่ควรอยูแ่ ต่ภายในห้องเรียนหรือคณะของตนเท่านัน้ ซึง่ นิสติ ได้ใช้
เวลาในการทํากิจกรรมจนทําให้ผ ลการเรียนตํ่าลงจน กระทังปี
่ ท่ี 3 นิสติ เริม่ ทํากิจกรรมน้อยลง เพือ่
เปิดโอกาสให้นิสติ ปีท่ี 2 เป็ นผูท้ าํ กิจกรรมบ้าง และเมือ่ ปีสดุ ท้ายของชีวติ การเรียนในมหาวิทยาลัย
นิสติ จะเริม่ วิตกกังวลในความสามารถของตนเองก่อนทีจ่ ะสําเร็จการศึกษา เพราะตลอดระยะเวลาที่
เรียนในมหาวิทยาลัย บางคนไม่เรียนหนังสือจะทําแต่กจิ กรรมและเทีย่ วเตร่เท่านัน้ สอดคล้อง
กับวัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2527: 28) ได้กล่าวถึงผลการวิจยั ทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับลักษณะของ
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นักศึกษาในมหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกา ว่ามีลกั ษณะทีใ่ กล้เคียงกับลักษณะของนักศึกษาใน
ปจั จุบนั ของประเทศไทย คือ นักศึกษาชัน้ ปีท่ี 1 ตื่นเต้นต่อทุก ๆ สิง่ ทีอ่ ยูร่ อบด้าน ไม่ว่าจะเป็ น
กิจกรรมการเรียนหรือกิจกรรมสังคมในมหาวิทยาลัย และอยากปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัย นักศึกษาปีท่ี 2 ไม่ค่อยพอใจอาจารย์ เริม่ มีความคิดเห็นขัดแย้งและเป็ นปฏิปกั ษ์ต่อ
มหาวิทยาลัย มีความรูส้ กึ ว่าตนเองเป็ นผูใ้ หญ่ขน้ึ นักศึกษาชัน้ ปีท่ี 3 มักสงบเงียบ ชอบอยูก่ บั กลุ่ม
เพือ่ น มีความเฉยเมยต่อสังคม และการเรียน อาจมีความคิดทีจ่ ะมีเพือ่ นต่างเพศทีส่ นิทสนมพอทีจ่ ะ
เป็ นคูร่ กั นักศึกษาชัน้ ปีท่ี 4 ส่วนมากมักจะยุง่ เกีย่ วกับการหางาน การศึกษาต่อและความก้าวหน้าใน
อนาคตมากกว่ากิจกรรมของมหาวิทยาลัย ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของสหสวรรษ ผลอรรถ (2551:
65) ทีไ่ ด้ศกึ ษาความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา
พบว่านักศึกษาทีศ่ กึ ษาในชัน้ ปีต่างกันมีความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาโดยรวมและใน
แต่ละด้านแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ซึง่ ตรงกับ พจน์สรรค์ โภชนา (2542: 70) ทีไ่ ด้
ศึกษาการศึกษาการใช้ชวี ติ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล พบว่า นักศึกษามีการใช้ชวี ติ
ด้านสังคมและด้านการเข้าร่วมกิจกรรมต่างกัน โดยนักศึกษาชัน้ ปีท่ี 2 มีการใช้ชวี ติ ในด้านสังคมสูง
กว่านักศึกษาชัน้ ปีท่ี 4 และนักศึกษาชัน้ ปีท่ี 1 มีการใช้ชวี ติ ในด้านการเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่า
นักศึกษาชัน้ ปีท่ี 2 ซึง่ อดิศร พงษ์ศรี (2546: 65) ได้ศกึ ษาการใช้ชวี ติ ภายในมหาวิทยาลัยของนิสติ
ปริญญาตรี คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า นิสติ ทีศ่ กึ ษาในชัน้ ปีทต่ี ่างกัน มีการ
ใช้ชวี ติ ภายในมหาวิทยาลัยด้านการเข้าร่วมกิจกรรมแตกต่างกัน โดยนิสติ ทีเ่ รียนชัน้ ปีทน่ี ้อยกว่ามี
การใช้ชวี ติ ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่ านิสติ ทีเ่ รียนชัน้ ปีทส่ี งู กว่า และรุ่งทิพย์ เอีย่ มจิตร์ (2551:
66 – 68) ทีไ่ ด้ศกึ ษาการใช้ชวี ติ ในมหาวิทยาลัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิตศิ าสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง เขตหัวหมาก กรุงเทพมหานคร พบว่า นักศึกษาทีเ่ รียนระดับชัน้ ปีท่ี
ต่างกันมีการใช้ชวี ติ ในมหาวิทยาลัยแตกต่างกัน นักศึกษาทีเ่ รียนชัน้ ปีทส่ี งู กว่ามีการใช้ชวี ติ ในด้าน
การศึกษาสูงกว่านักศึกษาชัน้ ปีทต่ี ่ํากว่า ส่วนนักศึกษาชัน้ ปีทต่ี ่าํ กว่ามีการใช้ชวี ติ ในด้านการเข้าร่วม
กิจกรรมสูงกว่านักศึกษาทีเ่ รียนชัน้ ปีทส่ี งู กว่า
ส่วนด้านการศึกษา ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ พบว่านิสติ ทีศ่ กึ ษาในชัน้ ปีทต่ี ่างกันมี
การใช้ชวี ติ ในด้านดังกล่าวไม่แตกต่างกัน ซึง่ ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ ทัง้ นี้อาจเป็นเพราะ
นิสติ ทุกชัน้ ปีกย็ งั มีจดุ มุง่ หมายเหมือนกันคือการให้ความสนใจในเรือ่ งของการศึกษา นิส ติ จึงมีการ
สนใจในการแสวงหาความรู้และศึกษาค้นคว้าทัง้ จากในชัน้ เรียนและศึกษาด้วยตนเองจากนอกชัน้
เรียน มีการพูดคุยเพือ่ แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกันอยูเ่ สมอ การอยูร่ ว่ มกันในสังคมนิสติ ทุกชัน้ ปียงั
ต้องมีการวางตัวทีด่ ใี นสังคม รูจ้ กั ให้ความเคารพรุน่ พี่ ครูอาจารย์ รูจ้ กั กาลเทศะในการเข้าสังคม และ
ไม่วา่ นิสติ จะศึกษาอยูใ่ นชัน้ ปีใดแต่การใช้ชวี ติ ในสังคมก็ตอ้ งมีการใช้จา่ ยด้วยกันทัง้ สิน้ นอกจากนี้
นิสติ ทีศ่ กึ ษาในมหาวิทยาลัยยังมีอายุทไ่ี ล่เลีย่ กันมีความเป็นเพือ่ นให้กนั อยูใ่ นสภาพแวดล้อมสังคม
เดียวกันมีรายวิชาทีเ่ รียนคล้ายคลึงกัน จึงมีการใช้ชวี ติ ทีไ่ ม่แตกต่างกัน ดังทีท่ องเรียน อมรัชกุล
(2525 : 29) ได้กล่าวถึงลักษณะของนักศึกษาใน มหวิทยาลัย จําแนกตามชัน้ ปี สรุปได้คอื
ความสัมพันธ์ระหว่านิสติ ชัน้ ปีท่ี 1 และชัน้ ปีท่ี 4 นัน้ จะพบว่าเป็นได้ทงั ้ มิตรและศัตรูกนั ส่วนนิสติ
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ชัน้ ปีท่ี 2 และชัน้ ปีท่ี 3 นัน้ มักจะเป็ นเพือ่ นฝูงกันก็ต่อเมือ่ เรียนวิชาทีเ่ หมือนๆกัน และอยูใ่ นชัน้
เดียวกันเท่านัน้ นักศึกษาชัน้ ปีท่ี 2 และชัน้ ปีท่ี 3 ส่วนมากจะต่างคนต่างอยู่ และไม่มคี วามสัมพันธ์
กันอย่างลึกซึง้ ต่อกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของไขนภา แก้วจันทรา (2542: 113) ศึกษาตัวแปรที่
เกีย่ วข้องกับการใช้ชวี ติ ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร
พบว่านักศึกษาพยาบาลต่างชัน้ ปีกนั มีรปู แบบการใช้ชวี ติ ด้านวิชาชีพและด้านพฤติกรรมเก็บตัว
ไม่แตกต่างกัน เช่นเดียวกับพจน์สรรค์ โภชนา (2542: 57 - 58) ทีศ่ กึ ษาการใช้ชวี ติ ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล พบว่านักศึกษาในชัน้ ปีต่างกันมีการใช้ชวี ติ ด้านการศึกษาและด้าน
ลักษณะการใช้จา่ ยในมหาวิทยาลัยไม่แตกต่างกัน
2.3 นิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทีศ่ กึ ษาในกลุม่ สาขาวิชาที่
ต่างกันมีการใช้ชวี ติ โดยรวมและเป็ นรายด้านทุกด้าน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
.05 ซึง่ เป็ นไปตามสมมติฐานทีไ่ ด้ตงั ้ ไว้ ทัง้ นี้อาจเป็นเพราะโดยพืน้ ฐานของกลุม่ สาขาวิชาทีน่ สิ ติ เลือก
เรียน มีบริบทด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆทีท่ าํ แตกต่างกันออกไปตามกลุ่มสาขาวิชา
นิส ติ แต่ละกลุ่มสาขาทีต่ ่างกัน จึงมีการใช้ชวี ติ แตกต่างกัน เช่นนิสติ กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
โดยบริบทของกลุม่ สาขาวิชาแล้ว กลุม่ สาขาวิชานี้มรี ะยะเวลาในการเรียนทีแ่ ตกต่างไปจากกลุม่
สาขาวิชาอื่นๆ ใช้เวลาในการเรียนมากถึง 6 ปี ในขณะทีก่ ลุม่ สาขาวิชาอื่นๆใช้เวลาเรียน 4 - 5 ปี
เท่านัน้ ทัง้ เนื้อหาสาระทีเ่ รียนก็หนักกว่ากลุม่ สาขาวิชาอื่น เนื่องจากเป็นการศึกษาทีเ่ กีย่ วข้องกับ
รักษาสุขภาพชีวติ ของมนุ ษย์ การศึกษาจึงค่อนข้างทีจ่ ะเครียดกว่ากลุ่ มสาขาวิชาอื่นๆ ทีม่ กี ารเรียน
การสอนทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับชีวติ มนุ ษย์แต่จะเป็นหลักวิชาทีใ่ ช้ประกอบอาชีพในอนาคต จึงทําให้นสิ ติ
ต่างกลุม่ สาขาวิชามีการใช้ชวี ติ ทีแ่ ตกต่างกัน ดังทีว่ ลั ลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2524: 62) ได้
กล่าวถึงผลการวิจยั ของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างประเทศตามสาขาวิชา ดังนี้ 1. นักศึกษา
สาขาอักษรศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มีลกั ษณะคือ ภาษาดี ค่านิยมทางสุนทรียศาสตร์สงู เหตุผล
เฉียบขาด รุนแรง แต่เจ้าอารมณ์ มีบุคลิกภาพไม่แน่นอน และไม่ค่อยมีเหตุผลในด้านการเมือง
เศรษฐกิจ หรือทฤษฎีต่างๆ 2. นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ มีความสามารถทางด้านคํานวณสูง มี
อารมณ์มนคง
ั ่ ทัศนะทางสังคมค่อนข้างไปในทางอนุรกั ษ์นิยม เพราะมีระเบียบแบบแผน มีคุณค่า
ทางสุนทรียต์ ่ํา แต่มคี วามคิดทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจสูง 3. นักศึกษาสาขาสังคมศาสตร์
มักจะไม่ค่อยมักใหญ่ใฝส่ งู ใจค่อนข้างคับแคบ คุณค่าทางศาสนาค่อนข้างตํ่า แต่เฉียบคมเจ้าปญั ญา
สนใจในการเมืองและเศรษฐกิจสูง ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของภาวนา ใจประสาท (2534: 87) ทีไ่ ด้
ศึกษาการดํารงชีวติ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่านักศึกษาสาขาวิชาสังคมศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
มีการดํารงชีว ิ ตใน
มหาวิทยาลัยโดยรวมแตกต่างกัน เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้ านพบว่า นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีการดํารงชีวติ ในด้านการเข้าร่วมกิจกรรม
แตกต่างกัน ส่วน พจน์สรรค์ โภชนา (2542: 71) ศึกษาการใช้ชวี ติ ของนั กศึกษามหาวิทยาลัย
วงษ์ชวลิตกุล พบว่านักศึกษาทีเ่ รียนคณะวิชาทีต่ ่างกันมีการใช้ชวี ติ ในด้านการเข้าร่วมกิจกรรม
แตกต่างกัน โดยนักศึกษาคณะนิตศิ าสตร์มกี ารใช้ชวี ติ ในด้านการเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่านักศึกษา
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คณะนิเทศศาสตร์ ส่วนสุขศรี สงวนสัตย์ (2552: 82) ได้ศกึ ษาคุณภาพชีวติ ของนัก ศึกษา
มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุร ี ผลการศึกษาพบว่า คณะทีส่ งั กัด เป็ นปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อความแตกต่าง
ของคุณภาพชีวติ ทัง้ ในภาพรวมและรายด้าน โดยนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มคี ณ
ุ ภาพ
ชีวติ สูงทีส่ ดุ
2.4 นิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทีม่ ผี ลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
ต่างกัน มีการใช้ชวี ติ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ซึง่ เป็นไปตามสมมติฐาน
ทีไ่ ด้ตงั ้ ไว้ เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า นิสติ มีการใช้ชวี ติ ด้านการศึกษา ด้านสังคม และด้าน
เศรษฐกิจแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 อาจเป็นเพราะว่านิสติ ทีม่ ผี ลการเรียน
ต่างกัน มีมมุ มองและทัศน คติในการ ให้ความสําคัญ และความสนใจ ในการใช้ชี วิตด้านต่างๆ ไม่
เหมือนกัน นิสติ ทีม่ ผี ลการเรียนดีจะให้ความสําคัญในด้านการศึกษามากกว่านิ สติ ทีผ่ ลการเรียนปาน
กลางหรือตํ่า เพือ่ ทีจ่ ะได้จบไปเพื่อประกอบอาชีพตามทีเ่ รียน โดยไม่สนใจทีจ่ ะเรียนรูช้ วี ติ ด้านอื่น
ส่วนนิสติ ทีม่ ผี ลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนปานกลางหรือตํ่า อาจให้ความสนใจทีจ่ ะเรียนรูช้ วี ติ ด้านอื่นๆ
เช่น การหารายได้เสริมพิเศษในระหว่างเรียน ควบคู่ไปกับการเรียน จึงทําให้นสิ ติ ทีม่ ผี ลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนต่า งกันมีการใช้ชวี ติ ทีแ่ ตกต่างกัน ดังที่สาํ เนาว์ ขจรศิลป์ (2538: 13) ได้กล่าวว่า
นักศึกษาแต่ละคนมีความแตกต่างกันมากทัง้ ทางด้นภูมหิ ลัง ลักษณะทีม่ องเห็นภายนอก เช่นรูปร่าง
หน้าตา ลักษณะทีอ่ ยูภ่ ายในตัวของนักศึกษา ได้แก่ระดับสติปญั ญาและเจตคติ ซึง่ สิง่ เหล่านี้ยอ่ มมี
ผลต่อการพัฒนานักศึกษาโดยตรง เช่นนักศึกษาทีม่ รี ะดับสติปญั ญาสูงจะสามารถเรียนรูแ้ ละเกิด
พัฒนาการใ นด้านต่างๆได้ดกี ว่าผู้ ทีม่ รี ะดับ สติ ปญั ญาตํ่ากว่า สอดคล้องกับ ไขนภา แก้วจันทรา
(2542: 113 – 119) ได้ศกึ ษาตัวแปรทีเ่ กีย่ ว ข้องกับรูปแบบการใช้ชวี ติ ของนักศึกษาพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร พบว่าแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ สัมพันธภาพระหว่าง
เพื่อน ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน และทัศนคติต่อวิชาชีพพยาบาล มีความสัมพันธ์ทางบวกกับรูปแบบ
การใช้ชวี ติ ด้านวิชาการอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน เป็นตัวแปรที่
มีความสัมพันธ์กบั รูปแบบการใช้ชวี ติ ด้านวิชาการและด้านพฤติกรรมเก็บตัว และเมือ่ พิจารณาเป็น
รายด้านมีมกี ารใช้ชวี ติ ด้านการศึกษา ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 เช่นเดียวกับวิเรืองรอง วิไลสกุล (2543: 104 - 110) ได้ศกึ ษาการใช้ชวี ติ ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุร ี พบว่า นักศึกษาทีม่ ผี ลการเรียนแตกต่างกัน จะมีรูปแบบ
การใช้ชวี ติ ในกลุม่ ก้าวหน้า กลุม่ วิชาการ และกลุม่ วิชาชีพแตกต่างกัน โดยนักศึกษาทีม่ ผี ลการเรียน
ดีมาก จะมีคะแนนเฉลีย่ รูปแบบการใช้ชวี ติ ในกลุม่ ก้าวหน้า และกลุ่มวิชาการสูงกว่าทุกกลุ่ม นักศึกษา
ทีม่ ผี ลการเรียนดีมาก จะมีรปู แบบการใช้ชวี ติ อยูใ่ นกลุม่ ก้าวหน้า กลุม่ เก็บตัว และกลุ่มวิชาการ ส่วน
นักศึกษาทีม่ ผี ลการเรียนดี จะมีรปู แบบการใช้ชวี ติ อยูใ่ นกลุ่มสมาคมและกลุ่มบําเพ็ญประโยชน์ และ
นักศึกษาทีม่ ผี ลการเรียนระดับกลาง จะมีรปู แบบการใช้ชวี ติ ในกลุม่ กิจกรรม
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ส่วนด้านการเข้าร่วมกิจกรรม พบว่านิสติ ทีม่ ผี ลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนต่ างกันมีการใช้ชวี ติ
ด้านนี้ไม่แตกต่างกัน ซึง่ ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ ทัง้ นี้ อาจเป็นเพราะ นิสติ เรียนใน
มหาวิทยาลัยเดียวกัน สภาพแวดล้อมในการทํากิจกรรมเหมือนกัน เลือกเข้าร่วมกิจกรรมเดียวกัน
หรือหรือมีรปู แบบกิจกรรมทีค่ ล้ายคลึง กัน จึงทําให้นสิ ติ ทําอะไรทีค่ ล้ายๆ กัน และในการเข้าร่วม
กิจกรรมนิส ติ มีสทิ ธิเลือกทีจ่ ะเข้าร่วมกิจกรรมด้วยตนเอง ในการทํากิจกรรมในมหาวิทยาลัยนัน้ นิสติ
ทุกคนเมือ่ เข้าร่วมในกิจกรรมแล้วนิสติ จะต้องมีหน้าทีเ่ ท่าเทียมกันตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย การเข้า
ร่วมกิจกรรม ต้องทํางานร่วมกันเป็ นกลุ่มใหญ่โดยไม่ได้แบ่งตาม ความ สามารถด้านผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียน ดังนัน้ นิสติ จึงมีสทิ ธิและโอกาสเท่ากันในการทํากิจกรรม ที่มหาวิทยาลัยจัดขึน้
เหมือนกัน ทัง้ นี้ไม่วา่ นิสติ จะมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนเป็นอย่างไร ต่างก็ตอ้ งการมีเพือ่ น ต้องการ
พบปะพูดคุยกับคนอื่นและเป็นทีย่ อมรับและเป็นทีร่ กั ของคนในสังคม จึงส่งผลให้นิสติ ทีม่ ผี ลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนต่างกันมีการใช้ชวี ติ ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมไม่แตกต่างกัน ดังที่มาสโสว์ (สุรางค์
โคว้ตระกูล . 2544: 158 - 162; อ้างอิงจาก Maslow. 1970: 35 - 47) ได้กล่าวว่ามนุ ษย์มคี วาม
ปรารถนาจะให้เป็ นทีร่ กั ของผูอ้ ่นื และต้องการมีความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ่นื และเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
ต้องการมีงานทําเป็ นหลักแหล่งและต้องการความมันคงทั
่
ง้ ทางด้านร่างกายและจิตใจ สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ พจน์สรรค์ โภชนา (2542: 71) ทีไ่ ด้ ศกึ ษาการใช้ชวี ติ ของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
วงษ์ชวลิตกุล พบว่านักศึกษาทีม่ ผี ลการเรียนแตกต่างกันมีการใช้ชวี ติ โดยรวมและเป็นรายด้านไม่
แตกต่างกัน เช่นเดียวกับงานวิจยั ของมนัส นิลสวัสดิ ์ (2547: 77) ทีศ่ กึ ษาแรงจูงใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมนิสติ ของนิสติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่านิสติ ทีม่ ผี ลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนต่างกัน
มีแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมนิสติ ด้านการติดต่อสัมพันธ์กบั บุคคลอื่นและด้านการประกอบ
อาชีพไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิ จยั ไปใช้
1. จากผลการศึกษาพบว่า นิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการใช้
ชีวติ ในด้านการศึกษา อยูใ่ นระดับมาก ดังนัน้ มหาวิทยาลัยจึง ควรส่งเสริมองค์ประกอบทีจ่ ะช่วยให้
เกิดการเรียนรูไ้ ด้ดมี ากยิง่ ขึน้ คือสถานทีบ่ ริการเกีย่ วกับการค้นหาหนังสือหรือวารสารอ้างอิงเพิม่
มากขึน้ ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ การส่งเสริมให้นสิ ติ ได้เข้าชมนิทรรศการทางวิชาการ หรือ
ฟงั บรรยายในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ และสามารถนําเสนอผลงานวิจยั ในทีป่ ระชุมวิชาการใน
ระดับชาติและนานาชาติต่อไป
2. จากผลการศึกษาพบว่า นิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการใช้
ชีวติ ในด้านสังคมอยูใ่ นระดับมาก ดังนัน้ มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมการเข้าสังคมของนิสติ ในรูปแบบ
ของชมรม กิจกรรม จึงควรมีการจัดกิจกรรมในลักษณะไปอาสาพัฒนาหรือบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
ชุมชน เพื่อเพิม่ พูนความรู้ ทักษะ เรียนรู้ ใฝร่ ู้ ตลอดชีวติ มีสติปญั ญาและวิจารณญาณ มีวธิ คี ดิ อย่าง
เป็นระบบ และสามารถแก้ไขปญั หาได้ และได้รบั ประสบการณ์จากการปฏิบตั งิ านเพื่อเสริมเติมเต็ม
ให้เป็นคนทีส่ มบูรณ์พร้อมในทุกด้าน
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3. จากผลการศึกษาพบว่า นิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการใช้
ชีวติ ในด้านเศรษฐกิจอยูใ่ นระดับมาก ควรมีการสนับสนุนในรูปแบบของทุนช่วยเหลือนิสติ เกีย่ วกับ
ค่าเบีย้ เลีย้ งหรือค่าอาหาร ค่าเดินทาง และค่าอุปกรณ์การเรียน เพือ่ ให้การช่ วยเหลือนิสติ ซึง่ เป็ น
การลดภาระค่าใช้จา่ ยของผูป้ กครอง และนิสติ จะได้ไม่ตอ้ งกังวลเรือ่ งค่าใช้จา่ ย จึงทําให้สามารถใช้
ชีวติ ในรัว้ มหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข
4. จากผลการศึกษาพบว่า นิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการใช้
ชีวติ ในด้านการเข้าร่วมกิจกรรม อยูใ่ นระดับปานกลาง จะเห็นได้วา่ นิสติ มีการเข้าร่วมกิจกรรมยัง
น้อยอยู่ จึงควรส่ง เสริมและพัฒนาระบบการทํากิจกรรมของนิสติ เช่น ส่งเสริมการจัดกิจกรรมตาม
ความสนใจของนิสติ ทัง้ ในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย สร้างเครือข่ายความร่วมมือใน
ทางด้านงานกิจการนักศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพรูปแบบกิจกรรมเพื่ อให้เกิดการ
เรียนรูต้ ลอดชีวติ และให้มกี ารสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรในระดับประเทศ ควรส่งเสริม
กิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของนิสติ แต่ละชัน้ ปี ตลอดจนให้ความรูก้ บั ผูท้ เ่ี กี่ยวข้องใน
การจัดกิจกรรมของนิสติ เพื่อทีจ่ ะได้พฒ
ั นากิจกรรมนิสติ ให้ตรงกับความต้องการของนิสติ มากยิง่ ขึน้
ข้อเสนอแนะสําหรับการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. ควรศึกษาเปรียบเทียบการใช้ชวี ติ ของนิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ กับนิสติ นักศึกษา มหาวิทยาลัยอื่นๆ ทัง้ มหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐ หรือมหาวิทยาลัยเอกชนอื่นๆ
2. ควรศึกษาการใช้ชวี ติ ของนิส ติ โดยเพิม่ ตัวแปรอิสระอื่นๆ นอกจากทีศ่ กึ ษาแล้ว เช่น
คณะทีศ่ กึ ษา รายได้ของบิดามารดาต่อเดือน เพือ่ ทีจ่ ะสามารถนําข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป
3. ควรศึกษาตัวแปรอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้องกับความวิตกกังวลในการใช้ชวี ติ ในมหาวิทยาลัยของ
นิสติ มหาวิทยาลัยอื่นๆ
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อาจารย์ประจําสาขาวิชาการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา วัฒนาณรงค์
อาจารย์ประจําสาขาวิชาการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจารย์ ดร.ราชันย์ บุญธิมา
รองผูอ้ าํ นวยการฝา่ ยวิจยั และพัฒนา สถาบันวิจยั พัฒนา
และสาธิตการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจารย์ ดร.จิตต์ภญ
ิ ญา ชุมสาย ณ อยุธยา
รองผูอ้ าํ นวยการฝา่ ยวิชาการ สํานักนวัตกรรมการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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แบบสอบถามเพื่อการวิจยั

เรื่อง
การศึกษาการใช้ชีวิตของนิ สิตระดับปริ ญญาตรีมหาวิ ทยาลัยศรีนคริ นทรวิ โรฒ
...............................................................
คําชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้มคี วามมุง่ หมายเพือ่ ศึกษาการใช้ชวี ติ ของนิสติ ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถาม ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถาม การใช้ชวี ติ ของนิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
3. ผูว้ จิ ยั ขอความกรุณาให้นสิ ติ ตอบให้ตรงกับความคิดเห็นของนิสติ มากทีส่ ดุ และโปรด
ตอบให้ครบทุกข้อ
ขอขอบคุณทุกท่านทีใ่ ห้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเพือ่ การวิจยั ครัง้ นี้
นางสาวแพรวพรรณ โสมาศรี
นิสติ ปริญญาโท สาขาวิชาการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั ่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม

คําชี้แจง โปรดเขียนเครือ่ งหมาย √ ลงใน ( ) ทีต่ รงกับความเป็นจริงเกีย่ วกับตัวท่าน
1. เพศ

2. ระดับชัน้ ปี

( ) ชาย
( ) หญิง

( )
( )
( )
3. กลุม่ สาขาวิชา
( )

ชัน้ ปีท่ี 2
ชัน้ ปีท่ี 3
ชัน้ ปีท่ี 4 และสูงกว่า

กลุ่มสาขาวิชามนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่
คณะมนุ ษยศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
สํานักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
วิทยาลัยนานาชาติเพือ่ ศึกษาความยังยื
่ น
( ) กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ได้แก่
คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสือ่ สารสังคม
( ) กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ ได้แก่
คณะทันตแพทยศาสตร์
4. ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
คะแนนเฉลีย่ สะสมสุดท้ายของท่านเท่ากับ ...........................................................
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามการศึกษาการใช้ชีวิตของนิ สิตระดับปริ ญญาตรี
มหาวิ ทยาลัยศรีนคริ นทรวิ โรฒ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านสังคม
ด้านเศรษฐกิ จ และด้านการเข้าร่วมกิ จกรรม
คําชี้แจง โปรดเขียนเครือ่ งหมาย √ ลงในช่องขวามือทีต่ รงกับการปฏิบตั ขิ องนิสติ มากทีส่ ดุ
5 หมายถึง นิสติ มีการปฏิบตั ใิ นเรือ่ งดังกล่าวอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
4 หมายถึง นิสติ มีการปฏิบตั ใิ นเรือ่ งดังกล่าวอยูใ่ นระดับมาก
3 หมายถึง นิสติ มีการปฏิบตั ใิ นเรือ่ งดังกล่าวอยูใ่ นระดับปานกลาง
2 หมายถึง นิสติ มีการปฏิบตั ใิ นเรือ่ งดังกล่าวอยูใ่ นระดับน้อย
1 หมายถึง นิสติ มีการปฏิบตั ใิ นเรือ่ งดังกล่าวอยูใ่ นระดับน้อยมาก

ข้อที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ข้อคําถาม
ด้านการศึกษา
นิสติ เข้าชัน้ เรียนก่อนเวลาทีอ่ าจารย์จะสอน
นิสติ มีการเตรียมตัวล่วงหน้าก่อนทีจ่ ะเข้าเรียน
ในแต่ละวิชา
นิสติ สามารถจับประเด็นสําคัญทีอ่ าจารย์บรรยายได้
นิส ติ ไม่ทาํ งานหรือการบ้านวิชาอื่นในขณะทีอ่ าจารย์
กําลังทําการสอน
นิสติ ตัง้ ใจเรียนในขณะทีอ่ าจารย์ทาํ การสอน
นิสติ ไม่พดู คุยเสียงดังในขณะทีอ่ าจารย์ทาํ การสอน
นิสติ ไม่รบั ประทานอาหารหรือขนมในขณะทีอ่ าจารย์
ทําการสอน
นิสติ แสดงความคิดเห็นในชัน้ เรียน
นิสติ ซักถามอาจารย์ในชัน้ เรียนเมือ่ ไม่เข้าใจ
นิสติ สามารถสรุปเนื้อหาทีอ่ าจารย์สอนได้
นิสติ พยายามทํางานหรือการบ้านด้วยตนเอง
นิสติ ตรวจสอบความถูกต้องของงานหรือการบ้านก่อน
นําส่งอาจารย์
นิสติ จะไม่ขาดเรียนโดยไม่ มเี หตุผล

ระดับการปฏิ บตั ิ
มาก มาก ปาน น้อย
ทีส่ ดุ
กลาง

น้อย
ทีส่ ดุ
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14. นิสติ เคยพูดคุยแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเรือ่ งเรียนกับ
เพือ่ นและรุ่นพี่
15. เมือ่ นิสติ ทํางานทีไ่ ด้รบั มอบหมายไม่ได้ นิสติ จะขอ
คําแนะนําจากอาจารย์
16. นิสติ เข้าห้องสมุดเพื่อศึกษาหาความรูเ้ พิม่ เติม
17. นิสติ มีการทบทวนการเรียนด้วยตนเองทีบ่ า้ น
18. นิสติ มีการจัดเวลาอ่านหนังสือล่วงหน้าก่อนทําการสอบ
19. นิสติ ติดตามข่าวสารหาความรูใ้ หม่ๆเกีย่ วกับอาชีพ
หรือสาขาทีเ่ รียน
20. นิสติ เคยเข้าชมนิทรรศการทางวิชาการ หรือฟงั
บรรยายในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ
ด้านสังคม
21. นิสติ แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
22. นิสติ เข้าคิวต่อแถวเพือ่ ซือ้ อาหาร
23. นิสติ พูดคุยปรึกษาหารือเรือ่ งส่วนตัวหรือเรือ่ งทัวๆไป
่
กับเพือ่ น
24. นิส ติ เล่นกีฬากับเพือ่ นเมือ่ มีเวลาว่าง
25. นิสติ มีการพบปะกับเพือ่ นๆเป็ นประจํา
26. นิสติ ให้ความช่วยเหลือเพื่อนเมือ่ เพื่อนมีปญั หา
27. นิสติ ปรับตัวเข้ากับเพือ่ นในชัน้ เรียนได้
28. นิสติ ให้ความร่วมมือกับเพือ่ นในการทํางานกลุม่
29. นิสติ ชอบทํางานร่วมกับเพือ่ นมากกว่าทํางานคนเดียว
30. นิส ติ ชอบให้ความช่ว ยเหลือผูอ้ ่นื
31. นิสติ สามารถทํางานร่วมกับทุกคนได้ดว้ ยความสบายใจ
32. นิสติ ชักจูงเพือ่ นไปในทางทีเ่ หมาะสม
33. นิสติ ไม่ชกั ชวนเพือ่ นดืม่ สุราหรือของมึนเมา
34. นิสติ ไม่ชกั ชวนเพื่อนเทีย่ วเตร่ในเวลากลางคืน
35. นิสติ สามารถให้คาํ ปรึกษาแนะนําและช่วยเหลือเพือ่ น

ระดับการปฏิ บตั ิ
มาก มาก
ทีส่ ดุ

ปาน น้อย น้อย
กลาง
ทีส่ ดุ
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36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

นิสติ ไม่เอารัดเอาเปรียบเพื่อน
นิสติ และเพือ่ นยอมรับในความสามารถซึง่ กันและกัน
นิส ติ ปฏิบตั ติ ่อเพือ่ นทุกคนด้วยความจริงใจ
นิสติ แสดงความเป็ นกันเองและเป็นมิตรกับเพือ่ น
นิสติ แสดงความเป็ นมิตรกับรุน่ พีแ่ ละรุน่ น้อง
นิสติ และนิสติ รุน่ พีม่ คี วามสนิทสนมกัน
นิสติ มีความเคารพต่ออาจารย์
เมือ่ มีปญั หานิสติ สามารถขอคําปรึกษาจากอาจารย์ได้
ด้านเศรษฐกิ จ
นิสติ มีคา่ อาหารครบทุกมือ้
นิสติ มีคา่ ใช้จา่ ยในการเดินทางมาเรียน
นิส ติ มีคา่ ทีพ่ กั อาศัยเพียงพอ
นิสติ มีคา่ ใช้จา่ ยเรือ่ งเสือ้ ผ้าและของใช้สว่ นตัว
นิสติ ทํางานนอกเวลาเรียน เพื่อหารายได้มาใช้จา่ ย
ด้านการเรียน
นิสติ มีเงินใช้จา่ ยเพียงพอในแต่ละเดือน
นิสติ มีคา่ ใช้จา่ ยในการสังสรรค์กบั เพือ่ น
นิสติ มีคา่ ใช้จา่ ยในเรือ่ งเอกสารและอุปกรณ์ในการเรียน
นิสติ มีคา่ ใช้จา่ ยในการรักษาพยาบาลเมือ่ เจ็บปว่ ย
นิสติ มีคา่ ใช้จา่ ยเบ็ดเตล็ดอื่นๆ
ด้านการเข้าร่วมกิ จกรรม
นิสติ มีส่วนร่วมในกิจกรรมเผยแพร่ช่อื เสียงของ
มหาวิทยาลัย เช่น จัดแสดงนิทรรศการ
นิสติ ร่วมรณรงค์หารายได้สง่ เสริมการจัดกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย
นิสติ มีสว่ นร่วมในกิจกรรมบําเพ็ญ ประโยชน์ เช่น
บริจาคโลหิต
นิสติ เข้าร่วมการอภิปรายทางวิชาการทีม่ หาวิทยาลัย
จัดขึน้

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

ระดับการปฏิ บตั ิ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ทีส่ ดุ
กลาง
ทีส่ ดุ
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58. นิสติ อาสาช่วยงานมหาวิทยาลัย เช่นงานรับปริญญา
59. นิสติ เข้าชมนิทรรศการที่จดั ขึน้ ภายในมหาวิทยาลัย
60. นิสติ เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม เช่น วัน
ไหว้ครู กิจกรรมรับน้องใหม่
61. นิสติ เข้าร่วมกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมประชาธิปไตย เช่น
การเลือกตัง้ นายกองค์กรนิสติ การเลือกตัง้ ประธาน
สโมสรนิสติ
62. นิสติ ร่วมทํากิจกรรมทางศาสนา
63. นิสติ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ เช่น ร่วม
โครงการพิเศษต่างๆ
64. นิสติ เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดหรือโรคเอดส์
65. นิสติ มีสว่ นร่วมในการแข่งขันกิจกรรมกีฬาภายใน
มหาวิทยาลัย
66. นิสติ เข้าร่วมกิจกรรมเพือ่ พัฒนาความรูค้ วามสามารถ
ในวิชาชีพทีเ่ รียน หรือทีส่ นใจ
67. นิสติ สละเวลาในวันหยุดหรือเวลาว่างเพื่อออกไป
บําเพ็ญประโยชน์แก่สงั คม
68. เมือ่ มีเวลาว่างนิสติ จะชวนเพือ่ นเข้าร่วมกิจกรรม

ระดับการปฏิ บตั ิ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ทีส่ ดุ
กลาง
ทีส่ ดุ

ภาคผนวก ค

หนังสือเชิ ญผูท้ รงคุณวุฒิ

ภาคผนวก ง
หนังสือขอความอนุเคราะห์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
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ภาคผนวก จ
ค่าอํานาจจําแนก
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ผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมันของแบบสอบถาม
่
และค่าอํานาจจําแนกรายข้อ
เรือ่ ง การศึกษาการใช้ชวี ติ ของนิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1. ค่าความเชือ่ มัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามทัง้ ฉบับ มีคา่ เท่ากับ 0.840
2. ค่าอํานาจจําแนกรายข้อ (Discrimination) ของแบบสอบถาม
ค่าอํานาจจําแนกเป็ นรายข้อของแบบสอบถาม การใช้ชวี ติ ของนิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
ข้อที่
ค่าอํานาจจําแนก
ข้อที่
ค่าอํานาจจําแนก
1.
3.130
25.
3.458
2.
1.968
26.
2.861
3.
1.968
27.
4.457
4.
-2.183
28.
2.612
5.
2.288
29.
3.079
6.
0.154
30.
4.022
7.
1.586
31.
4.330
8.
1.969
32.
4.330
9.
1.969
33.
1.755
10.
2.283
34.
2.111
11.
1.701
35.
1.970
12.
1.670
36.
1.342
13.
-1.517
37.
2.548
14.
3.761
38.
2.966
15.
0.561
39.
2.612
16.
2.053
40.
1.368
17.
3.188
41.
1.546
18.
3.458
42.
2.059
19.
4.180
43.
1.299
20.
2.930
44.
2.569
21.
1.265
45.
2.026
22.
2.345
46.
2.803
23.
4.330
47.
6.189
24.
4.105
48.
3.340
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ข้อที่
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

ค่าอํานาจจําแนก
3.458
1.583
3.458
3.761
2.833
3.761
3.527
4.520
4.975
4.841

ข้อที่
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

ค่าอํานาจจําแนก
5.473
3.664
4.424
2.152
4.330
5.117
3.129
5.060
4.105
4.841
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ประวัติย่อผู้วิจยั
ชื่อ ชื่อสกุล
วันเดือนปีเกิด
สถานทีเ่ กิด
สถานทีอ่ ยูป่ จั จุบนั

นางสาวแพรวพรรณ โสมาศรี
วันที่ 15 สิงหาคม 2528
อําเภอนาด้วง จังหวัดเลย
เลขที่ 149 หมู่ 2 ตําบลท่าสวรรค์ อําเภอนาด้วง
จังหวัดเลย 42210
ตําแหน่งหน้าทีก่ ารงานปจั จุบนั ครูผชู้ ว่ ย
สถานทีท่ าํ งานปจั จุบนั
โรงเรียนบ้านไร่จนั ดี ตําบลกะเฉด อําเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง 21100
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ.2550
ศศ.บ. (ศิลปกรรมศาสตร์)
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ.2556
กศ.ม. (การอุดมศึกษา)
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

