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 การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุง่หมายเพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบการใชช้วีติของนิสติระดบัปรญิญาตรี 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิท รวโิรฒ โดยรวมและเป็นรายดา้น 4 ดา้น คอื ดา้นการศกึษา ดา้นสงัคม  

ดา้นเศรษฐกจิ และดา้นการเขา้รว่มกจิกรรม จาํแนกตามตวัแปร เพศ ชัน้ปีทีศ่กึษา กลุม่สาขาวชิา 

และผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  กลุม่ตวัอยา่งประกอบดว้ยนิสติทีก่าํลงัศกึษาอยูใ่นระดบัปรญิญาตร ี 

ชัน้ปีที ่2 - 4 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ในภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2555 ใน 3 กลุม่สาขาวชิา 

คอื กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและ

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ รวมจาํนวนทัง้สิน้ 515 คน เครือ่งมอืทีใ่ช้ ในการเกบ็รวบรวม

ขอ้มลูเป็นแบบสอบถามแบบ มาตราสว่นประมาณคา่  5 ระดบั จาํนวน 68 ขอ้ มคีา่ความเชือ่มัน่

เท่ากบั .840 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่าความถี ่คา่รอ้ยละ คา่คะแนนเฉลีย่ คา่ความ

เบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบท ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดยีว และการทดสอบความ

แตกต่างของค่าคะแนนเฉลีย่ดว้ยวธิขีองเชฟเฟ่ 

 ผลการวจิยั สรปุไดด้งัน้ี 

 1. นิสติระดบัปรญิญาตรมีหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มกีารใชช้วีติโดยรวมอยูใ่นระดบั

มาก เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่นิสติมกีารใชช้วีติดา้นการศกึษา ดา้นสงัคม และดา้นเศรษฐกจิ 

อยูใ่นระดบัมาก สว่นดา้นการเขา้ร่วมกจิกรรม นิสติมกีารใชช้วีติอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 2. นิสติชายและนิสติหญงิมกีารใชช้วีติโดยรวมไมแ่ตกต่างกนั เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  

พบวา่นิสติชายและนิสติหญงิมกีารใชช้วีติดา้นสงัคม และดา้นการเขา้รว่มกจิกรรมแตกต่างกนัอยา่ง  

มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สว่นดา้นอื่นๆไมพ่บความแตกต่าง 

 3. นิสติทีก่าํลงัศกึษาอยูใ่นชัน้ปีต่างกนัมกีารใชช้วีติโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั .05 และเมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่นิสติทีศ่กึษาในชัน้ปีต่างกนั มกีารใชช้วีติ

ดา้นการเขา้รว่มกจิกรรมแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .05 สว่นดา้นอื่นๆไมพ่บความ

แตกต่าง 

 4. นิสติทีศ่กึษาในกลุม่สาขาวชิาทีต่่างกนั มกีารใชช้วีติโดยรวมและเป็นรายดา้นทุกดา้น

แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 5. นิสติทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนต่างกนั มกีารใชช้วีติโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และเมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่นิสติทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน

ต่างกนัมกีารใชช้วีติดา้นการศกึษา ดา้นสงัคม และดา้นเศรษฐกจิแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติิ

ทีร่ะดบั .05  สว่นดา้นการเขา้รว่มกจิกรรมไมพ่บความแตกต่าง 
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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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ตรวจสอบความเทีย่งตรงของเครือ่งมอืสาํหรบังานวจิยัฉบบัน้ี  

 ขอขอบคณุคณาจารย ์เจา้หน้าที ่และนิสติทุกท่านทีใ่หข้า้พเจา้สมัภาษณ์เพือ่นําขอ้มลู

ประกอบการทาํวจิยั รวมถงึการกรอกแบบสอบถามดว้ยความเตม็ใจเป็นอยา่งยิง่ ทาํใหก้ารทาํวจิยั

ในครัง้น้ีเป็นไปอยา่งราบรืน่และสาํเรจ็ลลุว่งไปไดด้ว้ยดี 

 ขอกราบขอบพระคณุ คณาจารยส์าขาวชิาการอุดมศกึษาทุกท่านทีใ่หค้วามอนุเคราะหใ์น

การถ่ายทอดวชิาความรู ้และใหค้าํปรกึษาตลอดระยะเวลาทีท่าํการศกึษา รวมไปถงึเพือ่น ๆ พี่ๆ  

นิสติระดบัปรญิญาโท สาขาการอุดมศกึษา ทีใ่หก้าํลงัใจ และช่วยเหลอืในดา้นต่าง ๆ อยูเ่สมอ 

 ทา้ยสดุน้ีผูว้จิยัขอกราบขอบพระคณุบดิา มารดา ผูใ้หก้ารอบรมเลีย้งดูขา้พเจา้จนประสบ

ผลสาํเรจ็ในการศกึษาต่อปรญิญาโท เป็นผูใ้หก้าํลงัใจอนัสาํคญัยิง่ในการทาํปรญิญานิพนธฉ์บบัน้ี 

คณุคา่ของปรญิญานิพนธฉ์บบัน้ี ผูว้จิยัขอมอบเป็นเครือ่งบชูาพระคณุบดิา มารดา อาจารย ์และ

บุคคลทีเ่คารพรกัทุกท่าน 
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บทท่ี  1 

บทนํา 

 

ภมิูหลงั 

นิสตินกัศกึษาปจัจบุนัมกีารเปลีย่นแปลงทัง้ในมติกิารใชช้วีติ การเรยีนรู ้ครอบครวั  

ตลอดจนภาวะเสีย่งต่างๆ สะทอ้นถงึแนวโน้มของสงัคมภายหลงัยคุอุตสาหกรรมและความทนัสมยั

ทัง้ปวง สถานศกึษาจงึตอ้งเพิม่พืน้ทีก่ารเรยีนรูข้องเยาวชนและผูเ้รยีนในแบบทกัษะชวีติ ทกัษะ

สงัคม สมรรถนะพืน้ฐานรว่มทีข่า้มพน้ความรูว้ชิาการทีเ่ป็นแท่ง ความรูแ้ละความสามารถเชงิบรูณาการ

ทีฝ่งัตวัทีห่าไมไ่ดจ้ากการเรยีนการสอนในหอ้งทีข่าดปฏสิมัพนัธ ์สรา้งความพรอ้มเพื่อเปิดโลกทศัน์

สาํหรบัผูเ้รยีนในสภาวะโลกาภวิตัน์ดา้นภาษาและวฒันธรรม รูแ้ละเหน็คุณค่าของพหุลกัษณ์ 

พหวุฒันธรรมเพิ่มความหลากหลายของผูเ้รยีนต่างวยัต่างภมูหิลงัทางวฒันธรรม สงัคมและต่าง

เผา่พนัธุ ์(สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา. 2551: 19 - 21)   

สถาบนัอุดมศกึษาหรอืมหาวทิยาลยัมหีน้าทีจ่ดัการเรยีนการสอนและถ่ายทอดความรู้

ใหแ้ก่เยาวชนและผูเ้รยีนพรอ้มๆกบัทาํหน้าทีร่วบรวม สงัเคราะหว์เิคราะห์ สรา้ง และเผยแพรค่วามรู้

ผ่านกระบวนการศกึษาวจิยัโลกในอดตี  สิง่ทีเ่ป็นอยูใ่นปจัจบุนั  และสิง่ทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต  

ผลผลติทีส่งัคมควรไดร้บัจากสถาบนัอุดมศกึษาคอื บณัฑติทีม่คีวามรูส้ามารถเขา้สูช่วีติการทาํงาน 

เป็นพลเมอืงทีไ่ดร้บัการขดัเกลาทางสงัคมและวฒันธรรมมาเป็นอยา่งดี ส่วนความรูแ้ละองคค์วามรู ้

ทีเ่ป็นผลติผลจากมหาวทิยาลยั นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาประเทศโดยเฉพาะอยา่งยิง่

ทางเศรษฐกจิแลว้ ยงัจะตอ้งช่วยนําพาสงัคมไปสู่ความเป็นอารยประเทศอยา่งยัง่ยนื (สาํนกังาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษา. 2551: 12) ดงัเป้าหมายการพฒันาอุดมศกึษาในช่วงแผนพฒันา

การศกึษาระดบัอุดมศกึษาฉบบัที ่10 (2551 - 2554) ภายใตก้รอบแผนอุดมศกึษาระยะยาว 15 ปี 

ฉบบัที ่2 (พ.ศ. 2551 - 2565) ทีไ่ดร้ะบุไวว้่า 

 1. มุง่ยกระดบัคุณภาพการศกึษาไทยเพื่อผลติและพฒันาทรพัยากรมนุษยท์ีม่คีณุภาพ  

และมสีมรรถนะสากล สามารถเรยีนรูก้ารใชช้วีติในสงัคม และปรบัตวัสาํหรบังานทีเ่กดิขึน้ตลอดชวีติ 

 2. มุง่พฒันาศกัยภาพอุดมศกึษาไทยในการสรา้งความรูแ้ละนวตักรรมเพือ่เพิม่ขดีความ 

สามารถในการแขง่ขนัของประเทศบนพืน้ฐานของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง และการแขง่ขนัใน

ระดบัสากล รวมทัง้เพือ่สนบัสนุนการพฒันาทีย่ ัง่ยนืของชุมชนและทอ้งถิ่นบนพืน้ฐานของเสรภีาพ

ทางวชิาการ และเอกภาพเชงิระบบ โดยใชก้ลไกธรรมาภบิาลเครอืขา่ยอุดมศกึษาทัง้ประเทศ 

 3. มุง่แกป้ญัหาวกิฤตเศรษฐกจิของประเทศ โดยมสีว่นช่วยเหลอืบรรเทาความเดอืดรอ้น

จากวกิฤตดา้นเศรษฐกจิโดยเฉพาะเรือ่งการว่างงาน 

 4. มุง่ปฏริปูอุดมศกึษาทุกดา้นเพือ่นําไปสูก่ารพฒันาคณุภาพอุดมศกึษาไทย 
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 การศกึษาระดบัอุดมศกึษาเป็นการศกึษาระดบัสงูกวา่ระดบัชัน้มธัยมศกึษาขึน้ไป เป็น

ศนูย์กลางในการผลติและกระจายความรู ้ ตลอดจนเป็นแหลง่สรา้งบุคลากรในการทาํ งานดา้น

สาธารณะ เพราะสถาบนัอุดมศกึษาหรอื มหาวทิยาลยัมหีน้าทีส่าํคญั 4 ประการ คอื การสอน   

การศกึษาคน้ควา้วจิยั การใหบ้รกิารทางวชิาการ และการทาํนุบาํรงุศลิปวฒันธรรม มหาวทิยาลยั  

จงึเป็นภาพของสถาบนัการศกึษาที่เปิดกวา้งแก่ทุกคน บนพืน้ฐานของคณุธรรมและความสามารถ

ของแต่ละบุคคล (จรญู หยทูอง. 2545: 86) การศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีเป็นการศกึษาทีมุ่ง่สง่เสรมิ

ใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาความรูค้วามสามารถในสาขาวชิาต่างๆในระดบัสงู โดยเฉพาะการประยกุตท์ฤษฎี

ไปสูก่ารปฏบิตั ิการรเิริม่การพฒันาทัง้ทางวชิาการและวชิาชพี การสรา้งสรรคแ์ละเผยแพรค่วามรู ้

การรเิริม่พฒันาประเทศในดา้นเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง วฒันธรรม สิง่แวดลอ้ม  รวมทัง้ส่งเสรมิ

บทบาทของประเทศในประชาคมโลก (สมพงษ์ สุขเีกตุ. 2543: 2) ทัง้น้ีระบบการศกึษาจะแตกต่างไป

จากในระดบัมธัยมศกึษาเป็นอยา่งมาก โดยนิสตินกัศกึษาจะตอ้งช่วยเหลอืตนเอง มอีสิระในการใช้

ชวีติในมหาวทิยาลยัมากกวา่อยู่ในโรงเรยีน มกีารตดัสนิใจวา่จะเลอืกใชช้วีติของตนเองอยา่งไร

ภายในมหาวทิยาลยั ซึง่หากนกัศกึษาเลอืกใชช้วีติในมหาวทิยาลยัอยา่งเหมาะสมแลว้ ยอ่มเป็น

ประโยชน์ต่อนกัศกึษาในก ารช่วยใหป้ระสบความสาํเรจ็ในชวีติ  เป็นบณัฑติทีม่คีุณภาพและมี

คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์ พรอ้มทีจ่ะออก ไปดาํเนินชวีติทีด่ใีนสงัคมต่อไป ในทางตรงกนัขา้ม          

หากนกัศกึษาใชช้วีติอยา่งอสิระเสรขีาดความรบัผดิชอบในหน้าทีข่องตน ไมรู่จ้กัเลอืกใชช้วีติใน

มหาวทิยาลยัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมแลว้ ยอ่มนําผลเสยีมาสู่ตนเองได้    

 จริวฒัน์ วรีงักร (2545: 14 - 16) ไดใ้หค้วามเหน็วา่ การเรยีนในระดบัอุดมศกึษาตอ้งถอื

หลกัแห่งความไมป่ระมาทในชวีติ สตปิญัญาดเีพยีงใดหากแต่มกีารใชช้วีติทีป่ระมาท มวัแต่สนุก 

สนานเพลดิเพลนิมกัพบกบัความผดิพลาดเสมอ ดงันัน้นิสติจะตอ้งฝึกทีจ่ะเรยีนรูก้บัสภาพชวีติใหม ่ 

ตอ้งเขา้ใจวา่รปูแบบการเรยีนในระดบัมธัยมศกึษามคีวามแตกต่างจากระดบัอุดมศกึษาอยูห่ลาย

ประการ เมือ่แรกเขา้มาศกึษาในมหาวทิยาลยัจงึเปรยีบเสมอืนโลกใบใหมท่ีก่วา้งขวางจนบางคนไม่

ทราบวา่จะเริม่ตน้ชวีติอยา่งไร สบัสนไมรู่จ้ะเริม่ตน้อยา่งไรด ีดงันัน้การบรหิารจดัการตนเองใหเ้ขา้

กนัไดก้บัสภาพแวดลอ้มใหม ่ถอืเป็นสิง่สาํคญัและจาํเป็นสาํหรบันิสติทุกคนเป็นอยา่งยิง่ นอกจากน้ี 

ทองเรยีน อมรชักุล. (2525: 34) กล่าวว่านกัศกึษาในมหาวทิยาลยัมอีายตุัง้แต่ 17 - 22 ปี ซึง่เป็นวยั

ทีก่าํลงัจะเตบิโตเป็นผูใ้หญ่ บุคคลในวยัน้ีมกัจะอารมณ์อ่อนไหว ในขณะเดยีวกนักม็คีวามกระตอืรอืรน้

อยากรูอ้ยากเหน็ อยากทดลองสิง่แปลกใหม ่มคีวามคดิคาํนึงคอ่นขา้งเพอ้ฝนั และพรอ้มทีจ่ะยอมรบั

อุดมการณ์ ทีต่นเองเชือ่ถอืในทางจติวทิยา วยัน้ีเป็นวยัทีน่กัศกึษากําลงัแสวงหาเอกลกัษณ์   

(Identity) ของตนเอง โดยเฉพาะนกัศกึษาทีม่สีตปิญัญาสงูกว่านกัศกึษาทัว่ไป การปฏบิตัติวัของ

นกัศกึษาเหล่าน้ี จงึมลีกัษณะพเิศษไมเ่ป็นไปตามกฎ เกณฑห์รอืระเบยีบของมหาวทิยาลยั และ

ประเพณีของสงัคม การทีม่หาวทิยาลยัจะหวงัใหน้กัศกึษาคอยฟงัคาํสัง่จาก ผูใ้หญ่ หรอืจะให้

นกัศกึษารูจ้กัยบัยัง้ชัง่ใจ คดิเช่นผูใ้หญ่ ยอ่มเป็นไปไมไ่ด ้การปฏบิตัขิองมหาวทิยาลยัจะตอ้งสรา้ง

ความพอใจ ความพอดกีบัสภาวะทางจติใจของนกัศกึษา เพือ่เปิดโอกาสใหไ้ดพ้ฒันาอารมณ์      

และบุคลกิของตนอยา่งสมบรูณ์  ดงัที่เกษม วฒันชยั  (2532: 67) กล่าวว่า ช่วงชวีติทีเ่รยีนใน
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มหาวทิยาลยัเป็นช่วงชวีติทีม่คีุณค่ามากทีสุ่ด นิสติควรใชใ้หเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่ตนเอง เพราะวา่

ในช่วงสีปี่น้ีเป็นการเตมิคนใหเ้ตม็อุดมศกึษา คอื การเรยีนใหเ้ตม็ที ่นิสติตอ้งใชเ้วลาในมหาวทิยาลยั

ทัง้ในและนอกหอ้งเรยีนในการเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเอ งในดา้นคณุลกัษณะและความมัน่คงทาง

อารมณ์ ซึง่สอดคลอ้งกบั วลัลภา เทพหสัดนิ ณ อยธุยา (2524: 7) ไดอ้ธบิายวา่การที่นิสติใกลช้ดิกบั

อาจารยผ์ูส้อน การอยูร่ว่มกนัในสงัคมมหาวิทยาลยับรรยากาศรอบๆรัว้อุดมศกึษากลุ่มเพื่อนจะเป็น

ผลช่วยหล่อหลอมใหนิ้สติเป็นคนทีส่มบรูณ์ไดโ้ดยเหน็คา่วฒันธรรมประเพณใีนมหาวทิยาลยัวฒันธรรม

ของนิสติและภมูหิลงัของนิสติจะเป็นเครือ่งหล่อหลอมความประพฤต ิความคดิและบุคลกิภาพของ

บุคคลทีม่อียูใ่นสงัคมมหาวทิยาลยันัน้ๆ ดงันัน้การเรยีนรูข้องนิสติจงึไมไ่ดอ้ยูเ่พยีงการเรยีนการสอน

ในหอ้งเรยีนเท่านัน้ การใชช้วีติในมหาวทิยาลยัในลกัษณะต่างๆจะเป็นองคป์ระกอบ ในการหลอ่

หลอมและพฒันานิสติใหม้บุีคลกิภาพเป็นคนทีส่มบรูณ์ตามทีม่หาวทิยาลยัและสงัคมมุง่หวงั  

 ดงันัน้ การใชช้วีติของนกัศกึษาในมหาวทิยาลยัจงึมคีวามสาํคญัอยา่งยิ่งเพราะในระหวา่งที่

ทาํการศกึษาอยูใ่นมหาวทิยาลยันัน้ นกัศกึษาตอ้งเรยีนรูท้ีจ่ะใชช้วีติในดา้นต่างๆใหเ้หมาะสม ไมว่า่

จะเป็นดา้นการศกึษา ดา้นสงัคม ดา้นเศรษฐกจิ และดา้นการเขา้รว่มกจิกรรม หากนกัศกึษาเรยีนรูท้ี่

จะใชช้วีติในทางทีถ่กูตอ้งเหมาะสม นกัศกึษากส็ามารถทีจ่ะพฒันาศกัยภาพของตนเองไดด้เีป็น

บณัฑติทีม่คีณุภาพ แต่หากนกัศกึษาใชช้วีติในทางทีไ่มเ่หมาะสม กจ็ะก่อใหเ้กดิปญัหาตามมาคือ  

รูส้กึเบื่อหน่ายต่อการเรยีน ขาดความรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมาย จนเป็นสาเหตุใหเ้รยีนไม่

จบตามระยะเวลาทีก่าํหนดหรอือาจลาออกกลางคนัได ้  

 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒเป็นมหาวทิยาลยัของรฐั พฒันามาจากโรงเรยีนฝึกหดัครู

ชัน้สงู และวทิยาลยัวชิาการศกึษา ต่อมาไดย้กฐานะเป็นมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เมือ่วนัที ่  

29  มถุินายน พ.ศ. 2517 ปจัจบุนัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒมีศนูยก์ารเรยีนหลกัอยู ่2 แห่ง คอื  

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร ตัง้อยูท่ี ่114 ซอยสขุมุวทิ 23 แขวงคลองเตยเหนือ  

เขตวฒันา กรงุเทพมหานคร พฒันาไปสูก่ารเป็นมหาวทิยาลยักลางเมอืงทีท่นัสมยักา้วหน้าสูส่ากล  

และมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ องครกัษ ์ตัง้อยูท่ีอ่าํเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก พฒันาดา้น

วทิยาศาสตรส์ขุภาพ วทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ีวทิยาศาสตรแ์ละสิง่แวดลอ้ม ผสานสมัพนัธก์บัชุมชน  

นอกจากน้ียงัมวีทิยาลยัโพธวิชิชาลยั อําเภอวฒันานคร สระแกว้ อาํเภอแมส่อด จงัหวดัตาก ทัง้น้ี

มหาวทิยาลยัมกีารจดัการเรยีน การสอนทัง้ในระดบัประกาศนียบตัร ระดบัปรญิญาตรี ระดับปริญญาโท  

และระดบัปรญิญาเอก เป็นองคก์รชัน้นําแหง่การเรยีนรูแ้ละการวจิยับนฐานการศกึษาและคณุธรรม 

มุง่สรา้งสรรคน์วตักรรมสูส่งัคม มภีารกจิหลกัคอื การผลติบณัฑติ การวจิยั  การบรกิารแก่สงัคม  

และการทาํนุบาํรงุศลิปวฒันธรรม มพีนัธกจิต่อสงัคมในการจดัการศกึษาและใหบ้รกิารทางวชิาการ 

รวมทัง้เขา้ไปมสีว่นรว่มกบัสงัคมในการสบืสานและสรา้งเสรมิภมูปิญัญาใหเ้ห มาะสมกบัการ

เปลีย่นแปลงทางสงัคม เศรษฐกจิ การเมอืง วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีโดยยดึหลกัจรยิธรรมทาง

วชิาการ และหลกัการใหก้ารศกึษาแก่ประชาชน (มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  2554: ออนไลน์)   
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 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ตอ้งการพฒันาไปสูก่ารความเป็นสากลโดยใหค้วามสาํคญั

อยา่งจรงิจงัต่อการขบัเคลือ่นกระบวนการบ่มเพาะนิสติใหพ้รอ้มซึง่ความดคีวามงาม การเสยีสละ  

การเป็นผูใ้ห ้คณุธรรม จรยิธรรม และตระหนกัในเรือ่งสนัตสิขุและธรรมนิตริฐัของประเทศอยูเ่สมอ  

นิสติทีศ่กึษาในมหาวทิยาลยัตอ้งเป็นคนเก่งคนดแีละมคีวามสขุทัง้ในระดบัประเทศและสงัคมโลก  

ดงันัน้นิสติทีเ่ขา้เรยีนในมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ตอ้งปรบัตวัในการใชช้วีติในมหาวทิยาลยั

ในทางทีเ่หมาะสมในทุกดา้น  เพือ่เป็นบณัฑติทีม่คีณุภาพตามทีม่หาวทิยาลยัมุง่หวงั  จากการที่

ผูว้จิยัไดท้าํการสมัภาษณ์นิสิ ตเกีย่วกบัการใชช้วีติของนิสติระดบัปรญิญาตรี  มหาวทิยาลยั  

ศรนีครนิทรวโิรฒ พบว่านิสติประสบปญัหาในการใชช้วีติ ดงัน้ี 

 ดา้นการศกึษา นิสติมคีวามเหน็วา่ การจดัการเรยีนการสอนของมหาวทิยาลยัส่วนใหญ่

เป็นการสอนแบบบรรยาย ทาํใหเ้กดิปญัหาในการเรยีนเพราะบางครัง้นิสติจดคาํบรรยายไมท่นั    

และการสง่งานยงัมนิีสติบางคนทีส่ง่ไมท่นัตามระยะเวลาทีก่าํหนด (ศรินิทพิย ์ ตัง้ใจเจรญิ. 2554: 

สมัภาษณ์) เช่นเดยีวกบั อรพรรณ วงษ์หาจกัร (2554: สมัภาษณ์) ไดใ้หค้วามเหน็วา่ ในการเรยีน

การสอนทีเ่ป็นแบบบรรยาย นิสติจะตอ้งจดคาํบรรยาย แต่ในบางครัง้กจ็ดไมท่นั ช่วงแรกทีเ่ขา้มา

เรยีนจะมรีุน่พีเ่ขา้มาตวิหนงัสอืให้ และใหเ้พื่อนทีเ่ก่งช่วยตวิใหเ้พื่อน ช่วงหลงัมกีารจบักลุม่กบัเพือ่น

เพือ่ตวิหนงัสอืใหก้นั ในดา้นของการเรยีนถา้วชิาไหนทีอ่าจารย์ผูส้อนมเีทคนิคการสอนทีด่กีจ็ะทาํให้

ผูเ้รยีนอยากเขา้เรยีน แต่ถา้วชิาไหนทีอ่าจารยผ์ูส้อนมวีธิกีารสอนทีไ่มด่ ีกจ็ะทาํใหเ้กดิการเบื่อไม่

อยากเขา้เรยีน สว่นวรรณภิา อาจศร ี(2554: สมัภาษณ์) ไดใ้หค้วามคดิเหน็เพิม่เตมิวา่ ทีพ่กัอาศยั

ไกลจากมหาวทิยาลยัมาก ทาํใหบ้างเวลาเขา้เรยีนไมท่นั ตอ้งอาศยัการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตวัเองและ

ขอดจูากเพื่อน และจะมปีญัหาดา้นการเรยีนบางรายวชิา ในบางรายวชิาทีเ่รยีนรวมกนัหลายคณะ

นิสติจะไมก่ลา้ซกัถามในประเดน็ทีไ่มเ่ขา้ใจ และชอบการทาํงานรว่มกนัเป็นกลุม่มากกวา่การทาํงาน

คนเดยีวเพราะมหีลายคนช่วยกนัทาํ ในการสง่งานจะมปีญัหาเรือ่งการสง่งานไมท่นับา้งหรอืบางครัง้

กไ็มส่่งเลย เพราะงานเยอะทาํให้ทาํงานไมท่นัตามระยะเวลาทีก่าํหนด นอกจากน้ีสมุาล ีชบุูญ  

(2554: สมัภาษณ์) ไดใ้หค้วามเหน็เพิม่เตมิว่า นิสติบางคนเขา้หอ้งเรยีนชา้และมกีารพดูคยุกนัเสยีง

ดงัในขณะทีอ่าจารยท์าํการสอน ทาํใหไ้มเ่ขา้ใจเน้ือหาในบางสว่น นิสติชอบทีจ่ะทาํงานคนเดยีว

มากกวา่การทาํงานเป็นกลุม่ เพราะการทาํงานเป็นกลุม่มหีลายคนทีค่วามคดิเหน็ไมต่รงกนัทาํให ้ 

เกดิความยุง่ยากในการทาํงาน นอกจากน้ีนิสติไมก่ลา้ถามอาจารยใ์นประเดน็ทีไ่มเ่ขา้ใจ     

 ดา้นสงัคม ศรินิทพิย ์ตัง้ใจเจรญิ (2554: สมัภาษณ์) ไดใ้หค้วามคดิเหน็ว่า เพือ่นมคีวาม 

สาํคญัมากในการใชช้วีติในมหาวทิยาลยัเพราะบางครัง้เวลาทีเ่ขา้เรยีนไมท่นัเวลาหรอืไม่ ไดเ้ขา้เพื่อน

กจ็ะช่วยตวิใหก้นั และมปีญัหาอะไรกส็ามารถทีจ่ะปรกึษาเพือ่นได ้สว่นดา้นความสมัพนัธก์บั

อาจารยผ์ูส้อน ถา้ความสมัพนัธก์บัอาจารยผ์ูส้อนดจีะทาํใหก้ลา้ทีจ่ะซกัถามปญัหาหรอืขอคาํปรกึษา

จากอาจารยไ์ด ้แต่ถา้ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัอาจารยม์ากพอกไ็มก่ลา้ทีจ่ะซกัถามหรอืขอคาํปรกึษา  

ส่วนวรรณภิา อาจศร ี(2554: สมัภาษณ์) ไดใ้หค้วามคดิเหน็เพิม่เตมิวา่ ในการคบเพือ่นจะเลอืกคบ

เพือ่นทีม่รีปูแบบการใชช้วีติทีเ่หมอืนกนั ส่วนมากสงัคมกลุ่มเพื่อนจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คอื คนทีเ่รยีน

เก่งกจ็ะคบกบัเพือ่นทีเ่ก่ง สว่นคนทีเ่รยีนปานกลางกจ็ะเลอืกคบเพือ่นทีม่รีะดบัการเรยีนเท่ากัน  



 5 

จะช่วยเหลอืกนัในดา้นต่างๆ จะใหค้วามสนิทสนมกบัเพือ่นในกลุม่เลก็ๆ 3 - 4 คน และสามารถ

พดูคุยกบัเพื่อนทีส่นิทไดทุ้กเรือ่ง จะมคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัอาจารยท์ีเ่รยีนดว้ยบ่อยครัง้และมกีารลง

มอืปฏบิตั ิถา้อาจารยท์ีส่อนบรรยายเพยีงอยา่งเดยีวกไ็มม่คีวามสนิทเท่าทีค่วร ถา้มปีญัหากส็ามารถ

ทีจ่ะปรกึษากบัอาจารยท์ีป่รกึษาได ้นอกจากน้ียงัมนิีสติบางคนทีป่ระพฤตติวัไมเ่หมาะสมในการคบ

เพื่อนต่างเพศ เพราะใหค้วามสาํคญักบัเพือ่นต่างเพศมากเกนิไปทาํใหม้ผีลกระทบต่อการเรยีน  

นอกจากน้ีสมุาล ีชบุูญ (2554: สมัภาษณ์) กล่าวว่านิสติจะคบเพือ่นทีม่ลีกัษณะนิสยัทีเ่หมอืนกนั   

จะใหค้วามสนิทสนมกบัเพือ่นในกลุม่เลก็ๆมากกว่าเพื่อนกลุ่มใหญ่ ช่วงแรกทีเ่ขา้เรยีนรุ่นพีจ่ะให้

คาํปรกึษาในเรือ่งของการเรยีนและการใชช้วีติในมหาวทิยาลยั แต่หลงัจากนัน้กไ็มค่่อยไดเ้จอกนั  

ถา้มปีญัหาอะไรกส็ามารถทีจ่ะปรกึษาเพือ่นได ้สามารถทีจ่ะปรกึษาอาจารยท์ีป่รกึษาได ้แต่สว่นมาก

จะหาอาจารยไ์มเ่จอ  

 ดา้นเศรษฐกจิ นิสติส่วนใหญ่จะมคีา่ใชจ้า่ยสงูในเรือ่งของการเดนิทางมามหาวทิยาลัย  

และเรือ่งของเอกสารตาํราต่างๆ และนิสติบางคนทีม่ภีมูลิาํเนาอยูต่่างจงัหวดักจ็ะเสยีคา่ใชจ้า่ยในดา้น

ของทีพ่กัอาศยัสงูรวมถงึค่าครองชพีต่างๆ นิสติมกีารใชจ้า่ยในเรือ่งสว่นตวัสงูกวา่เรือ่งการเรยีน  

ทาํใหเ้งนิไมพ่อใชใ้นบางเดอืน (วริาวรรณ แกว้เกษมชาญชยั. 2554: สมัภาษณ์) ในขณะที ่วรรณภิา  

อาจศร ี(2554: สมัภาษณ์) ไดใ้หค้วามคดิเหน็ในเรือ่งของเศรษฐกจิวา่ นิสติจะเสยีค่าใชจ้า่ยในเรือ่ง

ของการเรยีนสงู เช่น คา่ถ่ายเอกสารประกอบการเรยีนการสอน เพราะอาจารยไ์มม่แีจกให้นิสติตอ้ง

เสยีคา่ถ่ายเอกสารเอง และมหีนงัสอืเรยีนบางเลม่ทีห่อ้งสมดุไมม่ใีหย้มื นิสติกต็อ้งซือ้เองและราคา

คอ่นขา้งสงู นอกจากน้ีกจ็ะมคีา่เดนิทาง และคา่กจิกรรมกบัสงัคมกลุ่มเพื่อน แต่ส่วนใหญ่จะเป็นดา้น

ค่าใชจ้า่ยของการเรยีนมากกวา่เรือ่งสว่นตวั นอกจากน้ีนิสติบางคนยงัใชเ้วลาวา่งหลงัเลกิเรยีน

ทาํงานพเิศษเพือ่หารายได้เพื่อลดค่าใชจ้า่ยของผูป้กครอง เพราะฐานะทางบา้นไมค่่อยด ีสว่นมากจะ

เป็นเดก็ทีม่าจากต่างจงัหวดั สว่นสมุาล ีชบุูญ (2554: สมัภาษณ์) กล่าวเสรมิวา่ นิสติเสยีคา่ใชจ้า่ยใน

ดา้นของการเรยีนสงู เช่นคา่เอกสารตาํราต่างๆ นอกจากน้ีกจ็ะมคีา่เดนิทาง นิสติจะเสยีคา่ใชจ้า่ยใน

เรือ่งสว่นตวัน้อยกวา่เรือ่งการเรยีน 

 ดา้นการเขา้รว่มกจิกรรม กจิกรรมนิสติสว่นใหญ่จะเป็นช่วงทีเ่รยีนอยูใ่นระดบัชัน้ปีที ่1  

และชัน้ปีที ่2 สว่นชัน้ปีอื่นๆจะไมค่่อยเขา้รว่มกจิกรรม (วริาวรรณ แกว้เกษมชาญชยั. 2554:

สมัภาษณ์)  ชัน้ปีที ่ 1  จะมกีจิกรรมมากเพราะอยูใ่นช่วงของการปรบัตวั  การเขา้รว่มกจิกรรมตอ้ง

รูจ้กัแบ่งเวลา (อรพรรณ  วงษห์าจกัร.์ 2554: สมัภาษณ์)  สว่น วรรณภิา  อาจศร ี(2554: สมัภาษณ์) 

ไดใ้หค้วามเหน็วา่ไม่มคีวามสนใจทีจ่ะเขา้รว่มกจิกรรมเพราะเป็นการบงัคบั สว่นมากทีเ่ขา้รว่มจะ

เป็นกจิกรรมบงัคบัทีนิ่สติทุกคนตอ้งเขา้รว่ม เพราะจะไดต้ราประทบัของมหาวทิยาลยั  นอกจากนัน้

กไ็มไ่มส่นใจที่จะเขา้รว่มกจิกรรม นอกจากน้ีสมุาล ีชบุูญ (2554: สมัภาษณ์) ไดก้ล่าว นิสติมกีาร  

เขา้รว่มกจิกรรมบา้งแต่จะเขา้รว่มเฉพาะกจิกรรมทีต่นเองชอบ ในการเขา้รว่มกจิกรรมนอกจากนิสติ

จะไดค้วามรูจ้ากกจิกรรมทีเ่ขา้รว่มแลว้ นิสติยงัไดเ้พื่อนเพิม่ขึน้ทาํใหไ้ดรู้จ้กัเพื่อนทีต่่างคณะกนั   
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 จากบทสภาพการณ์ดงักล่าวขา้งตน้ จะเหน็วา่ปญัหาทีเ่กดิจากการใชช้วีติของนิสติ ส่งผล

ต่อการเรยีนรู ้การพฒันาตนเอง การอยูร่ว่มกนัในสงัคม ซึง่เป็นปญัหาหลกัและเป็นอุปสรรคต่อ

ศกัยภาพทีด่ขีองนิสติผูท้ีจ่ะสาํเรจ็การศกึษาเป็นบณัฑติทีม่คีณุภาพและมคีณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์  

ผูว้จิยัจงึสนใจศกึษาการใชช้วีติของนิสติมหาวทิย าลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ใน 4 ดา้น คอื ดา้นการศกึษา 

ดา้นสงัคม ดา้นเศรษฐกจิ และดา้นการเขา้รว่มกจิกรรม ซึง่ผลของการศกึษาจะเป็นแนวทางในการ

พจิารณาวางแผนและจดันโยบายในสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัการใชช้วีติของนิสติ  ตลอดจนเป็น

แนวทางในการจดัการเรยีนการสอน เพือ่ใหนิ้สติสามารถบรรลเุป้าหมายในการเรยีน  รวมถงึการจดั

กจิกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของนิสติ เพือ่เป็นขอ้พจิารณาในการปรบัปรงุดา้นการจดั

การศกึษาใหม้คีณุภาพและสง่เสรมิใหนิ้สติประสบความสาํเร็จในการศกึษาเป็นบณัฑติทีม่คีุณลกัษณะ

ทีพ่งึประสงค์ 

 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 

   การวจิยัน้ีมคีวามมุง่หมายเพื่อ 

 1. ศกึษาการใชช้วีติของนิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ โดยรวมและ

เป็นรายดา้น 4 ดา้น คอืดา้นการศกึษา ดา้นสงัคม ดา้นเศรษฐกจิ และดา้นการเขา้รว่มกจิกรรม 

 2. เปรยีบเทยีบการใชช้วีติของนิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  

โดยรวมและรายดา้น 4 ดา้น จาํแนกตามตวัแปรเพศ ชัน้ปี กลุม่สาขาวชิา และผลสมัฤทธิท์างการ

เรยีน   

 

ความสาํคญัของการวิจยั 

 ผลของการศกึษาวจิยัครัง้น้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูบ้รหิาร อาจารย ์และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งใน

มหาวทิยาลยั ในการพจิารณานําผลการวจิยัไปปรบัปรงุการจดัการเรยีนการสอน สภาพแวดลอ้ม  

ตลอดจนการจดักจิกรรมต่างๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบัการใชช้วีติของนิสติมากทีส่ดุ อนัจะ

ส่งผลใหนิ้สติเป็นบุคคลทีส่มบรูณ์ มคีุณลกัษณะทีเ่หมาะสมตามความมุง่หวงัของมหาวทิยาลยั  

และสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนพฒันางาน เพือ่สนองนโยบายและวางแผนดาํเนินการ   

ในการบรหิารมหาวทิยาลยัต่อไป 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

 ประชากร 

 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย นิสติชัน้ปีที ่2 - 4 และสงูกว่า ทีก่าํลงัศกึษาอยูใ่น

ระดบัปรญิญาตรมีหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร เขตวฒันา กรงุเทพมหานคร ในภาคเรยีน

ที ่1 ปีการศกึษา 2555 ใน 3 กลุม่สาขาวชิา คอื กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ประกอบดว้ย 

6 คณะ ไดแ้ก่ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร ์คณะศกึษาศาสตร ์ คณะศลิปกรรมศาสตร ์ 
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สาํนกัวชิาเศรษฐศาสตรแ์ละนโยบายสาธารณะ และวทิยาลยันานาชาตเิพือ่ศกึษาความยัง่ยนื กลุ่ม

สาขาวชิาวทิยาศาสต รแ์ละเทคโนโลยี  ประกอบดว้ย  2 คณะ ไดแ้ก่ คณะวทิยาศาสตร์  และวทิยาลยั

นวตักรรมสือ่สารสงัคม และกลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ ไดแ้ก่ คณะทนัตแพทยศาสตร ์จาํนวน 

8,353 คน   

 ตวัแปรท่ีศึกษา 

   1. ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่ 

 1.1 เพศ จาํแนกเป็น 

 1.1.1 เพศชาย 

  1.1.2 เพศหญงิ 

   1.2 ชัน้ปี จาํแนกเป็น 

    1.2.1 ชัน้ปีที ่ 2 

    1.2.2 ชัน้ปีที ่ 3 

    1.2.3 ชัน้ปีที ่4 และสงูกว่า 

 1.3 กลุม่สาขาวชิา จาํแนกเป็น 

  1.3.1 กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ประกอบดว้ย 

 1.3.1.1 คณะมนุษยศาสตร ์

 1.3.1.2 คณะสงัคมศาสตร ์

 1.3.1.3 คณะศกึษาศาสตร ์

 1.3.1.4 คณะศลิปกรรมศาสตร ์

 1.3.1.5 สาํนกัวชิาเศรษฐศาสตรแ์ละนโยบายสาธารณะ 

 1.3.1.6 วทิยาลยันานาชาตเิพือ่ศกึษาความยัง่ยนื 

 1.3.2 กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี ประกอบดว้ย 

 1.3.2.1 คณะวทิยาศาสตร ์

 1.3.2.2 วทิยาลยันวตักรรมสือ่สารสงัคม 

 1.3.3 กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ ไดแ้ก่ คณะทนัตแพทยศาสตร ์

 1.4 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน จาํแนกเป็น 

 1.4.1 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงู   

    1.4.2 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนปานกลาง   

  1.4.3 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนตํ่า   

 2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การใชช้วีติของนิสติระดบัปรญิญาตรี มหาวทิยาลยัศรนีครนิทร- 

วโิรฒ 4 ดา้น คอื ดา้นการศกึษา ดา้นสงัคม ดา้นเศรษฐกจิ และดา้นการเขา้รว่มกจิกรรม 
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นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

 1. การใชช้วีติของนิสติในการวจิยัน้ี หมายถงึ การประพฤตปิฏบิตัแิละพฒันาตนเองของ

นิสติในระหวา่งทีศ่กึษาในมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร เพื่อใหส้าํเรจ็การศกึษาเป็น

บณัฑติทีส่มบรูณ์ ทัง้ดา้นวชิาการและวชิาชพี สตปิญัญา สงัคม อารมณ์ และรา่งกาย โดยในการ 

ศกึษา ครัง้น้ี แบ่งออกเป็น 4 ดา้น คอื 

  1.1 ดา้นการศกึษา หมายถงึ การประพฤตปิฏบิตัตินของนิสติเกีย่วกบัการเรยีน ไดแ้ก่  

การปฏบิตัติวัในการเรยีน การเขา้ชัน้เรยีน การศกึษาคน้ควา้เพิม่เตมิดว้ยตนเอง การแบ่งเวลาในการ

เรยีน การฟงัคาํบรรยาย การจดบนัทกึ และการเขยีนรายงาน 

 1.2 ดา้นสงัคม หมายถงึ การประพฤตปิฏบิตัตินของนิสติเกี่ยวกบัการปรบัตวัในสงัคม  

ไดแ้ก่ การคบเพือ่น ความสมัพนัธร์ะหวา่งเพือ่น การอยูร่ว่มกนักบัเพื่อน การอยูร่ว่มกนัในหอพกั  

ความสมัพนัธร์ะหวา่งรุน่พีรุ่น่น้อง และความสมัพนัธร์ะหวา่งนิสติกบัอาจารย์ 

 1.3 ดา้นเศรษฐกจิ หมายถงึ การปฏบิตัตินของนิสติเกีย่วกบัการใชจ้า่ยในมหาวทิยาลยั  

ไดแ้ก่ คา่วสัดอุุปกรณ์การเรยีน คา่อาหาร ค่าเครือ่งแต่งกาย คา่กจิกรรมพกัผอ่นหย่อนใจ คา่เขา้

สงัคมในกลุ่มเพื่อน คา่โดยสารรถประจาํทาง คา่บรกิารดา้นต่างๆ 

 1.4 ดา้นการเขา้รว่มกจิกรรม หมายถงึ การประพฤตปิฏบิตัตินของนิสติเกีย่วกบัการ

เขา้รว่มกจิกรรมของมหาวทิยาลยั ไดแ้ก่ กจิกรรมกฬีาและสขุภาพ กจิกรรมวชิาการ กจิกรรมวชิาชพี  

กจิกรรมบาํเพญ็ประโยชน์ และกจิกรรมศลิปวฒันธรรมและประเพณี  

 2. นิสติ หมายถงึ ผูท้ีก่าํลงัศกึษาอยูใ่นระดบัปรญิญาตร ี มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  

ชัน้ปีที ่2 - 4 ทีก่าํลงัศกึษาทีม่หาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศกึษา  

2555   

 3. กลุม่สาขาวชิา หมายถงึ กลุ่มสาขาวชิาทีป่ระกอบดว้ยคณะวชิาต่างๆและมทีีต่ ัง้อยูท่ี่  

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร นิสติสงักดั แบ่งเป็น 3 กลุม่สาขาวชิา คอื 

  3.1 กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ในการวจิยัน้ี หมายถงึ กลุม่ทีศ่กึษา

เกีย่วกบัวถิชีวีติของมนุษยใ์นทางสงัคม เศรษฐกจิ และการเมอืง ศกึษาความสมัพนัธข์องมนุษยต์าม

ความเป็นจรงิ ประกอบดว้ย 6 คณะ ไดแ้ก่ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร ์คณะศกึษาศาสตร ์ 

คณะศลิปกรรมศาสตร ์สาํนกัวชิาเศรษฐศาสตรแ์ละนโยบายสาธารณะ และวทิยาลยันานาชาตเิพือ่

ศกึษาความยัง่ยนื 

  3.2 กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนการวจิยัน้ี หมายถงึ กลุม่ทีศ่กึษา

เกีย่วกบัเรือ่งราวของธรรมชาตทิีอ่ยู่รอบๆตวัเรามาประมวลเป็นความรู้ และนํามาประยกุตใ์ชใ้นทาง

เทคโนโลย ีประกอบดว้ย 2 คณะ ไดแ้ก่ คณะวทิยาศาสตร ์และวทิยาลยันวตักรรมสือ่สารสงัคม 

  3.3 กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพในการวจิยัน้ี หมายถงึ กลุม่ทีศ่กึษาเกีย่วกบั

วทิยาศาสตรป์ระยกุตท์ีเ่กีย่วกบัสขุภาพของมนุษย ์ไดแ้ก่ คณะทนัตแพทยศาสตร ์ 
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 4. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน หมายถงึ ผลการเรยีนทีเ่ป็นระดบัคะแนนเฉลีย่สะสม (Grade 

Point Average) นบัตัง้แต่เริม่เรยีนในภาคเรยีนที่ 1 ของชัน้ปีที่ 1 จนสิน้สดุภาคการศกึษาที่ 1          

ปีการศกึษา 2555  ไดแ้ก่ 

  4.1 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงู หมายถงึ ผลการเรยีนทีม่รีะดบัคะแนนเฉลีย่สะสม  

3.50 ขึน้ไป 

  4.2 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนปานกลาง หมายถงึ ผลการเรยีนที่มรีะดบัคะแนนเฉลีย่

สะสมตัง้แต่ 3.00 - 3.49 

  4.3 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนตํ่า หมายถงึ ผลการเรยีนที่มรีะดบัคะแนนเฉลีย่สะสมตํ่า

กว่า 3.00 

 

สมมติฐานของการวิจยั 

 1. นิสติชายและนิสติหญงิมกีารใชช้วีติโดยรวมและเป็นรายดา้นแตกต่างกนั 

 2. นิสติทีก่ําลงัศกึษาอยูใ่นชัน้ปีต่างกนัมกีารใชช้วีติโดยรวมและเป็นรายดา้นแตกต่างกนั 

 3. นิสติทีก่าํลงัศกึษาในกลุม่สาขาวชิาต่างกนัมกีารใชช้วีติโดยรวมและเป็นรายดา้นแตก 

ต่างกนั 

 4. นิสติทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนต่างกนัมกีารใชช้วีติโดยรวมและเป็นรายดา้นแตกต่างกนั 

  

 

  

 

  



 
 

บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
 ในการศกึษาเรือ่ง การศกึษา การใชช้วีติของนิสติ ระดบัปรญิญาตรี  มหาวทิยาลยั  

ศรนีครนิทรวโิรฒ  ผูว้จิยัไดศ้กึษาตาํรา เอกสาร และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบั นิสตินกัศกึษาใ น

สถาบนัอุดมศกึษา โดยจาํแนกสาระสาํคญัทีเ่กีย่วขอ้ง ดงัน้ี   

 1. ลกัษณะและธรรมชาตขิองนิสตินกัศกึษา   

 2. ประเภทของนิสตินกัศกึษา   

 3. ลกัษณะการใชช้วีติของนิสตินกัศกึษาในสถาบนัอุดมศกึษา   

 4. ปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชช้วีติของนิสตินกัศกึษา 

 5. การจดัการศกึษาของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

   

ลกัษณะและธรรมชาติของนิสิตนักศึกษา 

 นกัศกึษาในมหาวทิยาลยัมอีายตุัง้แต่ 17 - 22 ปี ซึง่เป็นวยัทีก่าํลงัจะเตบิโตเป็นผูใ้หญ่ 

บุคคลในวยัน้ีมกัจะอารมณ์อ่อนไหว ในขณะเดยีวกนักม็คีวามกระตอืรอืรน้อยากรูอ้ยากเหน็อยาก

ทดลองสิง่แปลกใหม ่มคีวามคดิคาํนึงค่อนขา้งเพอ้ฝนั และพรอ้มทีจ่ะยอม รบัอุดมการณ์ ที่ตนเอง

เชือ่ถอืในทางจติวทิยา วยัน้ีเป็นวยัที่ นกัศกึษากําลงัแสวงหา เอกลกัษณ์ (Identity) ของตนเอง 

โดยเฉพาะนกัศกึษาทีม่สีตปิญัญาสงูกว่านกัศกึษาทัว่ไป การปฏบิตัติวัของนกัศกึษาเหลา่น้ี จงึมี

ลกัษณะพเิศษไมเ่ป็นไปตามกฎเกณฑห์รอืระเบยีบของมหาวทิยาลยัและประเพณขีองสงัคม การที่

มหาวทิยาลยัจะหวงัให้นกัศกึษาคอยฟงัคาํ สัง่จากผูใ้หญ่หรอืจะใหน้กัศกึษารูจ้กัยบัยัง้ชัง่ใจคดิเช่น

ผูใ้หญ่ยอ่มเป็นไปไมไ่ด ้การปฏบิตัขิองมหาวทิยาลยัจะตอ้งสรา้งความพอใจ ความพอดกีบัสภาวะ

ทางจติใจของนกัศกึษา เพื่อเปิดโอกาสใหไ้ด้ พฒันาอารมณ์ และบุคลกิของตนอยา่งสม บรูณ์       

(ทองเรยีน อมรชักุล. 2525: 34) นอกจากน้ี จริวฒัน์ วรีงักร (2545: 14 - 16) ไดก้ลา่วไวใ้นคมัภรี์

ชวีตินิสติใหม ่เรือ่งปรบัตวัอยา่งไรกบัชวีติช่วงเปลีย่นผา่น: วนัวารนกัเรยีนมธัยมสู่นิสติอุดมศกึษาว่า

การเรยีนในระดบัอุดมศกึษาตอ้งถอืหลกัแห่งความไมป่ระมาทในชวีติ สตปิญัญาดเีพยีงใดแต่หยิง่

ผยองลาํพองในความเก่ง มวัแต่สนุกสนานเพลดิเพลนิ มกัพบกบัความผดิพลาดเสมอ ดงันัน้นิสติ

จะตอ้งฝึกทีจ่ะเรยีนรูก้บัสภาพชวีติใหม ่ตอ้งเขา้ใจวา่รปูแบบการเรยีนในระดบัมธัยมศกึษามคีวาม

แตกต่างจากการเรยีนในระดบัอุดมศกึษาอยูห่ลายประการ เช่น 

 1. หลกัสตูรการเรยีนจะเป็นหมวดวชิาทีม่คีวามยดืหยุน่ไมต่ายตวั 

 2. รปูแบบการเรยีนจะมคีวามหลากหลายทัง้ในชัน้เรยีนและนอกชัน้เรยีน  

3. การเรยีนในระดบัมธัยมศกึษาจะมอีาจารยค์อยเชค็และตรวจสอบการเขา้เรยีนอยา่ง

เขม้ขน้ แต่ในระดบัมหาวทิยาลยัในเรือ่งดงักลา่วจะลดน้อยลงมาก 
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4. ถงึแมจ้ะมอีาจารยท์ีป่รกึษาคอยใหค้าํปรกึษา แนะนําเหมอืนสมยัเรยีนใน โรงเรยีน         

แต่การตดัสนิใจเป็นความรบัผดิชอบของนิสติเอง 

5. การเรยีนในระดบัมธัยมศกึษาถงึแมจ้ะสอบไมผ่า่นในรายวชิานัน้กย็งัมโีอกาสที่จะสอบ

ซ่อมได ้แต่ในระดบัมหาวทิยาลยัจะไมม่โีอกาสสาํหรบัการซ่อม 

6. ในการเรยีนระดบัมธัยมศกึษาจะตอ้งมกีารเรยีนอยา่งต่อเ น่ืองตลอดตัง้แต่จนัทรถ์งึศุกร ์

แต่เมือ่มาเรยีนในมหาวทิยาลยัจะพบวา่บางวนัอาจมเีรยีนเพยีง 2 - 3 ชัว่โมง หรอือาจไมม่เีรยีนเลย

ในบางวนั และจะพบว่ามเีวลาว่างมากขึน้ 

ดงันัน้ การบรหิารจดัการตนเอง  เพื่อใหส้ามารถปรบัตนเองใ หเ้ขา้กนัไดก้บัสภาพแวดลอ้มใหม ่

ถอืเป็นสิ่งสาํคญัและจาํเป็นสาํหรบันิสติทุกคนเป็นอยา่งยิง่  

 ทองเรยีน อมรชักุล (2525: 38 - 39) กล่าวถงึ ลกัษณะของนกัศกึษาในมหาวทิยาลยั     

โดยจาํแนกตามชัน้ปี ดงัน้ี 

 1. นกัศกึษาชัน้ปีที ่1 เขา้ศกึษาในมหาวทิยาลยัเพือ่ความมุง่หวงั ดงัน้ี 

 1.1 ความสาํเรจ็ในเชงิวชิาการ สนใจการศกึษาหาความรูค้วามคดิต่างๆ 

 1.2 ตอ้งการเขา้ใจตนเอง (Self Understanding) เขา้ใจปญัหาของสงัคม รวมทัง้แสวงหา

เอกลกัษณ์ของตน 

 1.3 แสวงหาฐานะสว่นตวั 

 1.4 มคีวามเป็นมติร ผกูพนักบัเพือ่น และชอบอยูใ่นกลุม่ 

 1.5 มมีนุษยธรรม สภุาพเรยีบรอ้ย ใหค้วามคุน้เคยและเหน็อกเหน็ใจผูอ้ื่น มคีวามรูส้กึ

ระคนกนัระหวา่งความกลวัและความตื่นเตน้ จะเขา้รว่มกจิกรรมทุกประเภทในมหาวทิยาลยั  

 2. นกัศกึษาชัน้ปีที ่2 นกัศกึษาส่วนมากมกัจะเกดิความไมพ่อใจมหาวทิยาลยั แต่ในบาง

กรณกีเ็พยีงแต่จะมคีวามเบื่อและรูส้กึเฉยๆ ไมย่นิดยีนิรา้ยต่อสภาพทัว่ไปในมหาวทิยาลยั ทัง้น้ีก็

เพราะพวกน้ีถูกทอดทิง้และไมไ่ดร้บัความเอาใจใส่ จนกระทัง่เกดิความรูส้กึวา่ตนเองเป็นคนขาด

ความรบัผดิชอบ ดงันัน้ลกัษณะภายนอกของนกัศกึษาเหล่าน้ีกค็อืการรเิริม่สรา้งเสรมิความเป็นแบบ

แผนของกลุ่มยอ่ยขึน้ จนเกดิเป็นวฒันธรรมเพือ่นฝงูขึน้ (Peer Culture) 

 3. นกัศกึษาชัน้ปีที ่3 เน่ืองจากเป็นนกัศกึษาชัน้ปีที ่2 มาแต่เดมิ นกัศกึษาชัน้ปีที ่3 จะมี

วฒันธรรมและความเป็นอยูข่องตนเองเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะทีส่งูมาก สาํหรบัในกลุ่มนกัศกึษาชัน้ 

ปีที ่3 ดว้ยกนัเองจะมคีวามคดิแตกแยกออกไปน้อยมาก กล่าวคอื มคีวามคดิไปในแนวเดยีวกนัเป็น

สว่นมาก คา่นิยมคลา้ยคลงึกนัและทุกคนจะมสีว่นรว่มในการแลก เปลีย่นประสบการณ์ ลกัษณะที่

คลา้ยกบันกัศกึษาชัน้ปีที ่ 2 คอื ความไมพ่อใจ มหาวทิยาลยัดา้นต่างๆ รวมทัง้วิพากษว์จิารณ์  

มหาวทิยาลยัอยา่งรนุแรง 

 4. นกัศกึษาชัน้ปีที ่4 นกัศกึษามแีนวโน้มทีจ่ะมคีวามสนใจไปจากมหาวทิยาลยั จะไมม่ี

สว่นรว่ มกบักจิกรรมต่างๆของมหาวทิยาลยั เริม่ตัง้แต่ไมส่นใจวฒัน ธรรมและความเป็นอยูข่อง

นกัศกึษา รวมทัง้ไมย่อมรบัระเบยีบประเพณขีองนกัศกึษาดว้ยกนัเอง โดยส่วน มากแลว้จะสนใจกบั

เรือ่งสว่นตวั เฉพาะอยา่งยิง่ภายหลงัสาํเรจ็การศกึษาจากมหาวทิยาลยัในระดบัปรญิญาตรไีปแลว้  
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 ขอ้สงัเกตทีน่่าสนใจ คอื ความสมัพนัธร์ะหวา่งนกัศกึ ษาชัน้ปีที ่1 และชัน้ปีที ่ 4 นัน้ จะ

พบวา่เป็นไดท้ัง้มติรและศตัรกูนั สว่นนกัศกึษาชัน้ปีที ่2 และชัน้ปีที ่3 นัน้ มกัจะเป็นเพือ่นฝงูกนัก็

ต่อเมือ่เรยีนวชิาทีเ่หมอืนๆกนั และอยูใ่นชัน้เดยีวกนัเท่านัน้ แต่นกัศกึษาชัน้ปีที ่2 และชัน้ปีที ่3 

ส่วนมากจะต่างคนต่างอยู่และไมม่คีวามสมัพนัธอ์ยา่งลกึซึง้ต่อกนั 

 วลัลภา เทพหสัดนิ ณ อยธุยา (2527: 28) ไดศ้กึษาเกีย่วกบัสภาพนกัศกึษาในมหาวทิยาลยั

ของสหรฐัอเมรกิา ซึง่พบวา่ สภาพนกัศกึษาในมหาวทิยาลยัของสหรฐั อเมรกิามลีกัษณะใกลเ้คยีง

กบัสภาพนกัศกึษาในประเทศไทย คอื 

 1. นกัศกึษาชัน้ปีที ่1 รูส้กึสนใจ ตื่นเตน้ต่อทุกๆสิง่ทีอ่ยูร่อบดา้น ไมว่า่จะเป็นกจิกรรมการ

เรยีนหรอืกจิกรรมสงัคมในมหาวทิยาลยั นกัศกึษาอยากเรยีน มคีวามตัง้ใจในการศกึษาและอยาก

ปรบัตวัใหเ้ขา้กบัวฒันธรรมมหาวทิยาลยั พรอ้มทีจ่ะสนิทสนมและเชือ่ฟงัคาํสัง่สอนของอาจารย์ 

 2. นกัศกึษาชัน้ปีที ่2 ไมค่่อยพอใจคร ูอาจารย ์เริ่มมคีวามขดัแยง้และเป็นปฏปิกัษ ์ ต ่อ

มหาวทิยาลยั มคีวามรูส้กึว่าตนเองเป็นผูใ้หญ่ขึน้ 

 3. นกัศกึษาชัน้ปีที ่3 มกัสงบเงยีบ ชอบอยูก่บักลุ่มเพื่อนๆมากกว่า มคีวามเฉยเมยต่อ

สงัคมมหาวทิยาลยั และต่อการเรยีน อาจมคีวามคดิทีจ่ะมเีพือ่นต่างเพศทีส่นิทสนมพอทีจ่ะเป็นคูร่กั   

 4. นกัศกึษาชัน้ปีที ่4 ส่วนมากมกัจะยุง่เกีย่วกบัการหางาน การศกึษาต่อ และ

ความกา้วหน้าในอนาคตมากกวา่กจิกรรมของมหาวทิยาลยั 

 วลัลภา เทพหสัดนิ ณอยธุยา (2524: 62) ไดก้ล่าวถงึผลการวจิยัของนกัศกึษาของ

มหาวทิยาลยัต่างประเทศตามสาขาวชิา ดงัน้ี 

 1. นกัศกึษาสาขาอกัษรศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์มลีกัษณะ คอืภาษาด ีคา่นิยมทาง

สนุทรยีศาสตรส์งู เหตุผลเฉยีบขาด รนุแรง แต่เจา้อารมณ์ มบุีคลกิภาพไมแ่น่นอน  และไมค่่อยมี

เหตุผลในดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ หรอืทฤษฎต่ีางๆ 

 2. นกัศกึษาสาขาวทิยาศาสตร ์มคีวามสามารถทางดา้นคาํนวณสงู มอีารมณ์มัน่คง ทศันะ

ทางสงัคมคอ่นขา้งไปในทางอนุรกัษน์ยิม เพราะมรีะเบยีบแบบแผน มคีุณค่าทางสุนทรยีต์ํ่า แต่มี

ความคดิทางการเมอืง สงัคม และเศรษฐกจิสงู 

 3. นกัศกึษาสาขาสงัคมศาสตร ์มกัจะไมค่่อยมกัใหญ่ใฝส่งู ใจคอ่นขา้งคบัแคบ คณุคา่ทาง

ศาสนาคอ่นขา้งตํ่า แต่เฉยีบคมเจา้ปญัญา สนใจในการเมอืงและเศรษฐกจิสงู 

 คอฟแมน (อดศิร พงษ์ศร.ี 2546: 17; อา้งองิจาก Kauffman. 1968: 19 - 21) ไดศ้กึษา

ลกัษณะนกัศกึษาในมหาวทิยาลยัของประเทศสหรฐัอเมรกิา สรปุได ้6 ลกัษณะดงัน้ี 

 1. ผูท้ีเ่ขา้มาแสวงหาความรู ้และตดัสนิใจเรยีนในวชิาใด อยากจะเหน็ความสมัพนัธร์ะหวา่ง

ชวีติจรงิกบัวชิาทีเ่รยีน และจะผดิหวงัเพราะไมไ่ดพ้บเช่นนัน้ 

 2. ตอ้งการแสวงหาความมัน่คงทางสงัคม บางครัง้เมือ่เขา้มาในมหาวทิยาลยัเกิดความรูส้กึ

เหมอืนคนหลงทาง การเขา้มหาวทิยาลยัซึง่นกัศกึษาสว่นใหญ่คดิวา่จะเป็นทีท่ีท่าํใหค้ลายความสมัพนัธ์ 

ความใกลช้ดิกบัทางบา้น พยายามคดิหาทางห่างจากบา้นเพือ่ตอ้งการความอสิระ จงึตอ้งหาคนที่

ถูกใจเป็นเพื่อน 
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 3. เป็นคนทีม่อุีดมคตแิละใจด ีแต่บางครัง้สิง่แวดลอ้มภายในมหาวทิยาลยัก ็ทําลายอุดมคตนิัน้ 

ตอ้งการทีจ่ะช่วยคนอื่นและสนใจปญัหาสงัคม ซึง่มหาวทิยาลยัไมไ่ดค้ดิถงึหรอืมองไมเ่หน็ความตอ้งการ 

จงึไมไ่ดช่้วยจดัประสบการณ์หรอืเปิดโอกาสใหไ้ดท้ดลองทาํงานทีใ่ชว้ชิาทีเ่รยีนกบัชวีติประจาํวนั 

 4. มคีวามกระตอืรอืรน้ทีจ่ะเรยีน แต่มสีิง่ย ัว่ยรุอบดา้นที่ผลกัดนัใหห้นัเหทศิทางไปทางอื่น 

เช่นมกีจิกรรมต่างๆทีส่นุกสนานกวา่ ไมต่อ้งกงัวลเดอืดเน้ือรอ้นใจ และไดร้บัการบบีคัน้จากการเรยีน 

นกัศกึษาบางคนตัง้ความหวงัในการเรยีนการสอนระดบัอุดม ศกึษาไวส้งูมาก แต่เมือ่เขา้มาศกึษา

แลว้ไมเ่ป็นไปตามทีค่าดหวงั กจ็ะรูส้กึเสยีใจและผดิหวงัมากจงึตอ้งหนัความสนใจไปดา้นอื่น ซึง่

บางครัง้อาจนําไปสูป่ญัหาการเลน่การพนนั  และการตดิยาเสพตดิ ซึง่เป็นผลรา้ยต่อตนเอง สงัคม 

และประเทศชาต ิ

 5. ตอ้งการคน้พบตนเอง ความเป็นตนเอง แต่สว่นมากมกัจะไมพ่อใจความปรารถนาและ

ทุกสิง่ในตวัเองนกั นอกจากน้ีการเรยีนในระดบัอุดมศกึษา สาขาวชิาบางประเภทไมไ่ดช่้วยให้

นกัศกึษาคน้พบความสามารถของตนเอง บางครัง้ทาํใหน้ักศกึษาเขา้ใจผดิวา่ตนเองโงม่าก เพราะ

เพยีงสาเหตุจากสอบตกเพยีงหน่ึงวชิาเท่านัน้ จงึเป็นเหตุใหไ้มส่ามารถพฒันาความสามารถดา้น

อื่นๆ 

 6. มคีวามขดัแยง้และความรู้สกึทีเ่ป็นปฏปิกัษต่์อการบรหิาร ลกัษณะของนิสตินกัศกึษาใน

ดา้นน้ีอาจเปลีย่นแปลงไป ในบางมหาวทิยาลยัทีเ่ปิดโอกาสใหนิ้สตินกัศกึษามสีว่นรว่มในการตดัสนิ

ปญัหาของมหาวยิาลยับา้ง โดยการมตีวัแทนนักศกึษาทีม่สีว่นรว่มในการบรหิารจะทาํใหน้กัศกึษา

ไดร้บัขอ้มลูหรอืขา่วสารทีถ่กูตอ้งขึน้ เพราะนกัศกึษาเชื่อว่าผูแ้ทนนักศกึษาตอ้งมคีวามภกัดต่ีอกลุ่ม 

ดงันัน้ขอ้มลูทีไ่ดร้บัยอ่มมคีวามเทีย่งตรง และสิง่ทีต่วัแทนทาํ ยอ่มตอบสนองความตอ้งการของ

นกัศกึษาได ้

 ไพฑรูย ์สนิลารตัน์ (2527: 8 - 9) ไดจ้าํแนกลกัษณะและธรรมชาตขิองนกัศกึษา

ระดบัอุดมศกึษาออกเป็น 2 ดา้น คอื 

 1. จาํแนกตามพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ   

  1.1 นกัศกึษาในมหาวทิยาลยัสว่นมากมาจากครอบครวัทีม่ฐีานะปานกลางและฐานะดี  

 1.2 นกัศกึษาครสูว่นมากมาจากครอบครวัทีม่ฐีานะปานกลางและยากจน  

 1.3 นกัศกึษาเกษตรสว่นมากจากครอบครวัทีม่ฐีานะปานกลางและยากจน 

 2. จาํแนกตามพืน้ฐานทางจติวทิยา 

 2.1  การพฒันาการทางดา้นรา่งกายของนกัศกึษา มคีวามพรอ้มทีจ่ะช่วยเหลอืตนเองได้ 

 2.2 การพฒันาการทางดา้นจติใจ มนิีสยัอยากรูอ้ยากเหน็ แต่การเรยีนการสอนยงัไม่

เอือ้อาํนวยในการแสดงออกมาก  นกั นอกจากนัน้นกัศกึษาจะชอบการมสีว่นร่ว  มมแีรงจงูใจและอุดมคตสิงู 

 2.3 การพฒันาการทางดา้นสตปิญัญา มสีตปิญัญาฉลาด และฉลาดปานกลาง ส่วน

นกัศกึษาครสูว่นใหญ่มสีตปิญัญาปานกลาง 

 2.4 การพฒันาการทางดา้นสงัคม จะชอบการรวมกลุม่ มกีารตดิต่อสือ่สารกนั 
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 2.5 การพฒันาการทางดา้นบุคลกิภาพ เป็นไปตามค่านิยมของกลุ่มและเป็นไปตาม

ภมูภิาค 

 2.6 การปรบัตวั เป็นไปตามคา่นิยมและคอ่นขา้งสงูจะมปีญัหาในเรือ่งการปรบัตวั  

 จากการศกึษาเอกสารดงักล่าวจะเหน็ไดว้่า ลกัษณะของนกัศกึษาใ  นมหาวทิยาลยันัน้ ไดร้วม

เอาลกัษณะของวยัรุน่ตอนปลายและวยั ผูใ้หญ่ตอนตน้และลกัษณะ เฉพาะของนกัศกึษาในมหาวทิยาลยั

เขา้ไวด้ว้ยกนั และจากการศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง สรปุไดว้า่ นกัศกึษาในแต่ละชัน้ปีมี

ลกัษณะทีแ่ตกต่างกนัออกไป นกัศกึษาทีเ่รยีนสาขาวชิาที่แตกกนัจะมคีวามคดิทีแ่ตกต่างกนั ทัง้ใน

ดา้นความรูส้กึนึกคดิและพฤตกิรรมทีแ่สดงออก ไมว่่าจะเป็นเรือ่งทีเ่กี่ยวกบัการศกึษา การเขา้รว่ม

กจิกรรม การเขา้กลุม่เพือ่น โดยไดร้บัอทิธพิลจากอาจารย ์รุน่พี ่และเพือ่นๆ เป็นผูท้ีท่าํใหน้กัศกึษา

เปลีย่น แปลงไป 

 

ประเภทของนิสิตนักศึกษา 

 เน่ืองจากนิสตินกัศกึษาแต่ละคนทีเ่ขา้มาในสถาบนัอุดมศกึษามคีวามแตกต่างกนัทัง้

ลกัษณะบุคลกิภาพ อารมณ์ ความสามารถ และความมุง่หมายในการเขา้ศกึษา จงึไดม้ผีูศ้กึษา

ลกัษณะนิสตินกัศกึษา และไดจ้ดัแบ่งประเภทไวห้ลายรปูแบบ ดงัน้ี 

 บอลตนั และ แคมเยยีร ์(ไพฑรูย ์สนิลารตัน์. 2530: 10 - 11; อา้งองิจาก Bolton; & 

Kammeyer. 1968: 183 - 197) ไดแ้บ่งนิสตินกัศกึษาตามพฤตกิรรมที่ใชช้วีติในมหาวทิยาลยั

ออกเป็น 5 แบบเดน่ๆ คอื 

 1. พวกวชิาการ พวกน้ีชอบรว่มกจิกรรมในชัน้เรยีน รว่มทาํงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย        

ชอบอภปิราย สมัมนา จากการพดูคยุ การอ่านบทความ    การอ่านหนงัสอืพมิพ ์ และตดิตามความกา้วหน้า

ใหมท่างวชิาการอยูเ่สมอ 

 2. พวกมปีฏกิริยิาต่อสงัคม พวกน้ีไมช่อบอยูค่นเดยีว ชอบอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่น ชอบเขยีน

เรือ่งราวต่างๆในสงัคมทีเ่กีย่วขอ้งกบัตนเอง ชอบมบีทบาทในการแสดงออก และรบัผดิชอบต่อสงัคม 

 3. พวกชอบอยูค่นเดยีว พวกน้ีมกัไดแ้ก่พวกวชิาการหญงิ กบัพวกวชิาชพีชาย ชอบศกึษา

คน้ควา้ รกัสงบ สนัโดษ ชอบอยูค่นเดยีว ความกงัวลใจอาจทาํใหพ้ยายามไปหาเพือ่นฝงูและพดูคุย

ในงานสงัคมต่างๆ ในขณะทีน่กัวชิาการพยายามเกบ็ตวัเอง 

 4. พวกชอบอยูก่บัคนอื่น พวกน้ีไดแ้ก่พวกนกัศกึษาวชิาชพีหญงิ ชอบคบหาสมาคมกบั 

บุคคลต่างๆ นกัวชิาการชายชอบคบเพือ่นเพศตรงขา้ม นกัศกึษาทัว่ไปชอบคบเพื่อนเพศเดยีวกนั 

เพื่อนต่างเพศและเป็นกลุ่มของเขาเองทัง้ชายและหญงิ พวกนกัศกึษาปีที ่4 ชอบคบหาสมาคมเพือ่น

ต่างเพศ 

 5. พวกกจิกรรมนอกหลกัสตูร พวกน้ีชอบรว่มกจิกรรมนอกหลกัสตูร และจะช่วยกจิกรรม

ของมหาวทิยาลยัไดม้ากสมํ่าเสมอ ซึง่เมือ่เปรยีบเทยีบกบักลุ่มอื่นจะแตกต่างไป  เช่นนกัวชิาการ

ชาย - หญงิ ไมค่่อยชอบรว่มกจิกรรมนอกหลกัสตูร   
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 ทองเรยีน อมรชักุล (2525: 39 - 40) ไดแ้บ่งนิสตินกัศกึษาออกเป็น 3 พวก คอื 

 1. พวกเรยีนอยา่งเดยีว นกัศกึษาพวกน้ีจะใชเ้วลาส่วนใหญ่อยูก่บัการศกึษาเลา่เรยีน  

ไมยุ่ง่เกีย่วกบักจิกรรมนิสติแต่ประการใด มกัจะอยูใ่นหอ้งสมุดตลอดเวลา การศกึษาในมหาวทิยาลยั

สาํหรบันกัศกึษากลุ่มน้ี คอื การอุทศิตนใหต้าํราและคาํสอนของครอูาจารย์ 

 2. พวกทีใ่ชช้วีติสว่นใหญ่อยูก่บักจิกรรม นกัศกึษาพวกน้ีจะเขา้ไปเป็นผู้นําในองคก์ารและ

ชมรมของนกัศกึษา จะคดิวา่การศกึษาเลา่เรยีนทีแ่ทจ้รงิไมใ่ช่อยูท่ีต่าํรา และการสอนของครอูาจารย ์

แต่จะเกดิจากกการทีต่นมปีระสบการณ์ดว้ยตนเอง 

 3. พวกทีเ่ดนิทางสายกลาง คอื ทัง้ศกึษาเลา่เรยีนจากตาํรา จากคาํสอนของครอูาจารย ์

และเขา้ไปมสีว่นรว่มในกจิกรรมต่างๆของนกัศกึษา 

 คลา๊ก (ไพฑรูย ์สนิลารตัน์. 2530: 11 - 12; อา้งองิจาก Clark. 1962: 203 - 210) ได้

จาํแนกประเภทของนิสตินกัศกึษาในระดบัอุดมศกึษา ตามลกัษณะทีส่มัพนัธก์บัวฒันธรรมของ

นกัศกึษา ในการใชช้วีติในมหาวทิยาลยั เป็น 4 วฒันธรรมยอ่ย ดงัน้ี 

 1. กลุม่วชิาการ (Academic Subculture) นิสตินกัศกึษากลุม่น้ีเหน็วา่ ชวีติในมหาวทิยาลยั

ตอ้งเป็นไปเพื่อการเรยีน สนใจอยูก่บัวชิาการ การทาํรายงาน ผลการเรยีน  และความคาดหวงัที่จะ

ไดเ้รยีนต่อในระดบัทีส่งูขึน้ ชวีติของนิสตินกัศกึษากลุ่มน้ีจะผกูพนักบัหอ้งเรยีน หอ้งสมดุและสถาบนั

ของตนเอง 

 2. กลุ่มกา้วหน้า (Non-conformist Subculture) เป็นกลุ่มนิสตินกัศกึษาทีส่งสยัและไมเ่ชื่อ

ในคา่นิยม และแบบแผนพฤตกิรรมทีเ่ป็นอยู ่มคีวามคดิทีเ่ป็นอสิระของตนเอง  สนใจเรื่องปญัหา

ขอ้เสนอเกีย่วกบัสงัคม และถอืวา่สงัคมมคีวามสาํคญัมากกวา่สถาบนัของตนเอง 

 3. กลุม่กจิกรรม (Collegiate Subculture) นิสตินกัศกึษากลุ่มน้ีไมส่นใจการเรยีนและตาํรา

เรยีน รวมทัง้ไมส่นใจเรือ่งปญัหาสงัคมหรอืการเมอืง เป็นพวกทีม่คีวามสนุก สนานกบับรรยากาศ

ของสถาบนั ทาํตวัจงรกัภกัด ีและปฏบิตัสิอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสถาบนั ชอบเขา้รว่ม

กจิกรรมกฬีาสนัทนาการ ชอบการรวมกลุม่ และมคีวามผกูพนักบัสถาบนัสงู 

 4. กลุ่มอาชพี (Vocational Subculture) นิสตินกัศกึษากลุม่น้ีมคีวามเหน็วา่ การเรยีนใน

มหาวทิยาลยัเป็นการฝึกฝนทางอาชพี มุง่ฝึกตนเองเพื่อจะไดอ้อกไปประกอบอาชพี ไมส่นใจกบั

กจิกรรมทุกประเภท ยกเวน้กจิกรรมทีม่รีายได้ และไมผ่กูพนักบัสถาบนัมากนกั  

 แบนดท ์(ไพฑรูย ์สนิลารตัน์. 2530: 13 - 15; อา้งองิจาก Bandt; Others. 1947: 40 - 49) 

ไดแ้บ่งประเภทของนิสตินกัศกึษาตามพฤตกิรรมการเรยีนเป็น 12 แบบ คอื    

 1. แบบนกัเล่นกลลวงตา (The Illusionist) ตัง้ใจเรยีน เรยีนรว่มกบัเพือ่นอยา่งด ีเตรยีมให้

พรอ้มสาํหรบัการเรยีน ทาํงานอยา่งเป็นระเบยีบ แต่เมือ่ทาํจรงิๆอาจจะไมไ่ดม้ากนกั  

 2. แบบนกัใฝฝ่นัสนัตภิาพ (The Pacifist) พวกน้ีจะรกัสงบ ในการเรยีนจะคาํนึงแนวทาง

ของอุดมคต ิปล่อยใจใหล้่องลอยไปกบัสิง่ทีเ่ป็นความฝนัโดยไมส่นใจต่อสิง่ทีเ่รยีนและคาํบรรยาย

อยา่งจรงิจงันกั 
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 3. เจา้ความคดิ (The Idea Men) พวกน้ีจะมแีนวคดิพเิศษเฉพาะของตวั มอีะไรทีจ่ะมา

ถามทา้ทายผูส้อน แต่ไมช่อบลกึซึง้หรอืมขีอ้มลูมากๆ แต่จะเรยีนวชิาทีม่ลีกัษณะกวา้งๆไดด้ี 

 4. แบบนกัสบื (The Detective) สนใจในรายละเอยีดเกบ็ขอ้มลูไวอ้ยา่งมากมายทาํงาน

หนกั แต่ขาดความเขา้ใจในแนวคดิ หลกัการ และการผสมผสานเน้ือหา 

 5. แบบนกัโทษทางปญัญา (The Cognitive Prisoner) อาศยัความจาํและความระลกึไดใ้น

การเรยีนรู ้และเขา้ใจเน้ือหาทางปญัญาไดด้ ีแต่การนําไปใชห้รอืประยกุตก์บังานเป็นสิง่ลาํบาก

สาํหรบัคนกลุม่น้ี 

 6. แบบผูช้าํนาญเฉพาะ (The Technician) พวกน้ีชาํนาญและเก่งในการทาํสิง่ต่างๆ และ

มกัแสดงออกใหเ้หน็ถงึความสามารถในเชงิประดษิฐ์ และจะมปีญัหาในเรือ่งปญัญาและความรู ้เขาจะ

สนใจในเรือ่งของประสบการณ์มากกวา่ความรูเ้ดมิ 

 7. แบบโดดเดีย่ว (The Isolationist) มคีวามสามารถในการรูเ้ร ือ่งใดเรือ่งหน่ึงอยา่งละเอยีด

แต่ขาดความสมัพนัธห์รอืเชือ่มต่อ เขาจะสามารถรายงานสิง่ทีน่กัคดิคนสาํคญัคดิไดด้แีต่ไม่สามารถ

เปรยีบเทยีบและรวมหวัขอ้ยอ่ยไดด้ ี

 8. แบบนกัปรบัปรงุ (The Revisionist) พวกน้ีมแีนวคดิและคา่นิยมทีแ่น่นอนเขาจะศกึษา

ในวงกวา้ง เพื่อนําไปสู่ หรอืนําไปสนบัสนุนสิง่ทีเ่ขาคดิเขาเชื่อ เขาจะเรยีนไดด้เีมือ่มขีอ้มลูมากๆให้

เขาพจิารณาตดัสนิคดัเลอืก 

 9. แบบมายา (The Shadow) เป็นประเภทตดิตามความรูอ้ยา่งรวดเรว็ รบีท่องหนงัสอื จด

ไวท้นัท ีเมือ่เขา้หอ้งสอบจะรบีสาํรวจคาํถามเพือ่หาคาํตอบก่อนทีจ่ะลมืสิง่ทีเ่ตรยีมและจาํมา  

 10. แบบปิดบงั (The Mask) แทท้ีจ่รงิไดศ้กึษาและเตรยีมการมาดแีต่ปิดบงัอําพรางใหค้น

อื่นเหน็ว่าตนเองไมไ่ดเ้ตรยีมตวัมา แต่เมือ่ผลสอบออกมาพวกน้ีจะมองหน้าเพื่อนไมส่นิท 

 11. แบบนกัประดษิฐ ์(The Pragmatist) เมือ่ผูส้อนกําหนดอะไรมาเขาจะทาํไดด้ ีหรอืเดนิ

ตามโปรมแกรมของตนเองไดด้ ีแต่ไมค่อ่ยทา้ทายผูส้อนนกั 

 12. แบบนกัสรา้งสรรค ์(The Innovator) เขาสามารถสรา้งความรูส้กึนึกคดิสว่นตวัของเขา

ขึน้มาได ้และในขณะเดยีวกนัเขากเ็จาะลกึลงไปไดด้ว้ยตวัของเขาเอง 

 วลัลภา เทพหสัดนิ ณ อยธุยา (2530: 54 - 55) ไดแ้บ่งประเภทนิสตินกัศกึษาตามระดบั

สตปิญัญาเป็น 4 ประเภท คอื 

 1. ประเภทเฉลยีวฉลาดและไว นกัศกึษาประเภทน้ีมคีวามมัน่ใจในตนเองสงู มคีวาม

ขยนัหมัน่เพยีรในการเรยีน ชอบศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ทัง้โดยการอ่าน และฟงัการอภปิรายทาง

วชิาการ มคีวามสนใจทุกอยา่ง เรยีนรูไ้ดเ้รว็ในการเรยีนการสอน เพยีงอาจารยบ์อกถงึหวัขอ้ก็

สามารถเขา้ใจเน้ือหาวชิา และสามารถอธบิายเน้ือหาวชิาในหวัขอ้ต่างๆนัน้ไดเ้ป็นอยา่งด ีนกัศกึษา

ประเภทน้ีมเีพยีงรอ้ยละ 5 ของนกัศกึษาทัง้หมด 

 2. ประเภทฉลาด นกัศกึษาประเภทน้ีมคีวามพรอ้มในการศกึษา มคีวามคดิเชงิเหตุผลด ี

สามารถเรยีนไดด้ทุีกวชิา เมือ่อาจารยบ์อกถงึหวัขอ้ทีจ่ะสอนและอธบิายเพิม่เตมิเพยีงเลก็น้อยก็

เขา้ใจสาระทีส่อนไดเ้ป็นอยา่งด ีนกัศกึษาประเภทน้ีมพียีงรอ้ยละ 15 ของนกัศกึษาทัง้หมด 
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 3. ประเภทปานกลาง นกัศกึษาประเภทน้ีมคีวามพรอ้มบางประการ เช่นความพรอ้มดา้น

พืน้ฐานความรู ้แต่ไมพ่รอ้มเรือ่งการเงนิ หรอืมคีวามพรอ้มเรือ่งการเงนิ แต่ไมพ่รอ้มเรือ่งวธิกีารศกึษา

ในระดบัอุดมศกึษา ไมเ่ขา้ใจวธิกีารจดคาํบรรยาย โดยจบัประเด็นไมเ่ป็น ขาดการศกึษาคน้ควา้

เพิม่เตมิดว้ยตนเอง หรอืบางกรณกีข็าดความพรอ้มดา้นพืน้ฐานความรูต้ ัง้แต่การเรยีนในระดบัชัน้

มธัยมแลว้ นกัศกึษาประเภทน้ี อาจารยจ์าํเป็นตอ้งบอกหวัขอ้ทีจ่ะสอน อธบิายสาระแต่ละหวัขอ้ 

อยา่งชดัเจน พรอ้มทัง้ยกตวัอยา่งประกอบ  นักศกึษาประเภทน้ีมปีระมาณรอ้ยละ 70 ของนกัศกึษา

ทัง้หมด 

 4. ประเภทอ่อน นกัศกึษาประเภทน้ีเรยีนรู้คอ่นขา้งชา้ อาจารยจ์าํเป็นตอ้งบอกถงึหวัขอ้ที่

จะสอน และอธบิายเน้ือหาในแต่ละหวัขอ้อยา่งชดัเจน พรอ้มทัง้ยกตวัอยา่งประกอบและอธบิายซํา้ๆ

หลายครัง้ บอกเหตุผลทีส่อนและประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการเรยีน  รวมทัง้ใหท้าํแบบฝึกหดัประกอบ 

นกัศกึษากลุ่มน้ีส่วนใหญ่มกัจะเขา้เรยีนสมํ่าเสมอ แต่ไมค่่อยสอบไดค้ะแนนด ีนกัศกึษาประเภทน้ีมี

ประมาณรอ้ยละ 10 ของนกัศกึษาทัง้หมด 

 นอกจากการจดัประเภทของนิสตินกัศกึษาดงักล่าวแลว้ ประกอบ คุปรตัน์  (2527: 192 – 

194) ไดจ้ดัประเภทของนิสตินกัศกึษาตามสภาพการพกัอาศยั ไวด้งัน้ี คอื 

 1. พกัอาศยัอยูก่บัพ่อแมห่รอืผูป้กครอง นกัศกึษาพวกน้ีจะเดนิทางมาเรยีนแบบไปเชา้เยน็

กลบั หรอืแบบตอ้งเดนิทางไปเรยีน (Commuting Students) พวกน้ีจะเป็นกลุ่มทีพ่่อแมเ่ดอืดรอ้น

น้อยทีส่ดุในแงก่ารเปลีย่นแปลงดา้นคา่ใช้จา่ย หรอืความเป็นหว่งเป็นใยในบุตรหลานของตน ยกเวน้

ในกรณทีีส่ถานทีเ่รยีนอยูไ่กลบา้นพกัมากๆ 

 2. พกัอาศยัอยูใ่นหอพกัของสถาบนั ไดแ้ก่ นกัศกึษาทีม่บีา้นพกัไกลจากสถาบนั  จนเกนิ

กวา่ทีจ่ะเดนิทางไปกลบัไดทุ้กวนัทีเ่รยีน หรอือาจตอ้งการความเป็นอสิระจากพอ่แม ่ หรอืตอ้งการ

ชวีติสนุกสนานแบบมหาวทิยาลยักต็าม นกัศกึษาเหล่าน้ีตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายสงู เพราะตอ้งจา่ยคา่ทีพ่กั 

คา่อาหาร โดยเฉพาะหากมหาวทิยาลยัตัง้อยูใ่นเขตไกลชุมชน  และไมม่โีอกาสหางานทาํเพื่อรายได้

พเิศษ 

 3. พกัอาศยัอยูใ่นบา้นอสิระนอกเขตมหาวทิยาลยั พวกน้ีคลา้ยพวกอาศยัอยูก่บับดิามารดา

หรอืผูป้กครองตรงทีไ่มต่อ้งอยูอ่าศยัภายในมหาวทิยาลยั อยูน่อกกฎระเบยีบของการพกัอาศยั แต่

ขณะเดยีวกนักเ็หมอืนพวกอยูห่อพกัมหาวทิยาลยั ตรงทีต่อ้งอยูเ่ป็นอสิระจากบดิามารดา เช่าบา้น

อยูก่บัเพือ่น อยูห่อพกัเอกชนหรอือาศยัตามวดั พวกน้ีอาจเสยีคา่ใชจ้า่ยถกูกวา่พวกอาศยัอยูใ่น

มหาวทิยาลยัหรอือาจแพงกว่า แลว้แต่การเลอืกสถานทีห่รอืโอกาส 

 จากการศกึษาเอกสารและตาํราทีเ่กีย่วขอ้งสรปุไดว้า่ นิสตินกัศกึษามหีลายประเภท แต่ละ

ประเภทจะมแีนวคดิและการดาํรงชวีติทีแ่ตกต่างกันออกไป ทัง้ในดา้นของการศกึษา การเขา้สงัคม 

การเขา้รว่มกจิกรรม นิสตินกัศกึษาทีส่นใจในวชิาการจะใชเ้วลาสว่นใหญ่อยูก่บัการศกึษาเลา่เรยีนไม่

สนใจทีจ่ะเขา้รว่มกจิกรรมทีท่างมหาวทิยาลยัจดัขึน้   ส่วนนิสตินกัศกึษาทีส่นใจในกจิกรรม จะมสีว่น

รว่มในการทาํกจิกรรมต่างๆ เป็นผูนํ้าในองคก์ารชมรม  มคีวามคดิวา่การศกึษาทีแ่ทจ้รงิไม่ใช่อยูท่ี่

ตาํราเพยีงอยา่งเดยีว นอกจากน้ียงัสามารถแบ่งประเภทของนิสตินกัศกึษาตามระดบัของสตปิญัญา 

และสภาพของการพกัอาศยั 
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ลกัษณะการใช้ชีวิตของนิสิตนักศึกษาในสถาบนัอดุมศึกษา 

 การศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีเป็นการศกึษาทีมุ่ง่สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาความรู้

ความสามารถในสาขาวชิาต่างๆในระดบัสงู โดยเฉพาะการประยกุตท์ฤษฎไีปสูก่ารปฏบิตั ิการรเิริม่

พฒันาทัง้ทางวชิาการและวชิาชพี การสรา้งสรรคแ์ละเผยแพรค่วามรู ้ การรเิริม่พฒันาประเทศในดา้น

เศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง วฒันธรรม สิง่แวดลอ้ม รวมทัง้ส่ง เสรมิบทบาทของประเทศในประชาคม

โลก (สมพงษ์ สุขเีกตุ. 2543: 2) บุคคลในวยัน้ีเป็นวยัทีก่ําลงัเตบิโตเป็นผูใ้หญ่ มกัมอีารมณ์อ่อนไหว 

ในขณะเดยีวกนักม็คีวามกระตอืรอืรน้  อยากรู้อยากเหน็อยากทดลองสิง่แปลกใหม ่มคีวามคดิคาํนึง

คอ่นขา้งเพอ้ฝนั และพรอ้มทีจ่ะยอมรบัอุดมการณ์ทีต่นเองเชือ่ถอืในทางจติวทิยา (ทองเรยีน อมรชักุล. 

2525: 34) 

 มลัลวรี ์อดุลวฒันศริ ิ(2533: 62 - 63) ไดเ้สนอแนวทางในการดาํเนินชวีติในมห   าวทิยาลยัขอนแก่น

สาํหรบันกัศกึษา ดงัน้ี 

 1. ตอ้งรูจ้กัตนเอง นกัศกึษาควรสาํรวจและทาํความเขา้ใจใหไ้ดว้า่ตนเป็นใคร มคีวามสามารถ

อะไร อยา่งไร มากน้อยเพยีงใด ซึง่จะช่วยใหป้รบัตวัไดเ้หมาะสม การไมรู่จ้กัหรอืเขา้ใจตนเองดพีอ 

อาจตัง้ความหวงัในชวีติไวส้งูเกนิไป เมือ่ไมป่ระสบผลสาํเรจ็อาจทาํใหเ้กดิความเครยีด สบัสนวุน่วาย 

ทอ้ใจ หมดหวงั แต่หากตัง้ระดบัความมุง่หวงัในชวีติตํ่ากวา่ความสามารถของตนเอง อาจทาํให้

ตนเองและผูอ้ื่นเสยีโอกาสทีจ่ะได้รบัประโยชน์บาง อยา่งได ้วธิทีีรู่จ้กัตนเองงา่ยๆ ไดแ้ก่ การประเมนิ

ตนเองจากกจิกรรมทีม่สีว่นรบัผดิชอบ  หรอืการยอมรบัคาํตชิมจากคนใกลช้ดิ พรอ้มนําคาํวจิารณ์มา

พจิารณาอยา่งรอบคอบ  พยายามแกส้ิง่ทีบ่กพรอ่ง 

 2. การเรยีนในมหาวทิยาลยั ประกอบดว้ยการฟงัคาํบรรยาย การอ่านตาํรา วารสารวชิาการ 

การทดลอง การเขยีนรายงาน การทาํการบา้น การอภปิรายกลุม่ยอ่ย ฯลฯ เน่ืองจากเป็นระบบการ

เรยีนแบบใหม ่ซึง่อาจทาํใหน้กัศกึษาประสบกบัความยุง่ยาก  เน่ืองจากยงัไมเ่คยชนิ รายละเอยีดที่

จะกลา่วต่อไปน้ีเป็นวธิเีรยีนทีน่กัศกึษาสว่นมากประสบปญัหา ไดแ้ก่ 

 2.1 การฟงัและจดคาํบรรยาย นกัศกึษาบางสว่นไมเ่หน็ความสาํคญั คดิวา่สามารถ

อ่านเองภายหลงัได ้แต่ความเป็นจรงิแลว้การบรรยาย คอื เน้ือหาสาํคญัหรอืหวัใจของวชิานัน้ๆที่

อาจารยไ์ดส้รปุ ดงันัน้ นกัศกึษาจงึควรเขา้ฟงัคาํบรรยายทุกครัง้และตัง้ใจจดคาํบรรยาย เพราะการ

จดคาํบรรยายจะช่วยเตอืนความจาํไดเ้ป็นอยา่งด ีซึง่ขอ้เสนอแนะในการฟงัคาํบรรยาย ไดแ้ก่ 

ทบทวนเรือ่งเดมิ เพือ่เป็นการเตรยีมการเรยีนในครัง้ต่อไป เลอืกทีน่ัง่ทีส่ามารถเหน็อาจารยผ์ูส้อน

และกระดานดาํไดช้ดัเจน ตัง้ใจฟงัคาํบรรยาย โดยพยายามคดิและทาํความเขา้ใจตามไปดว้ย  

จบัประเดน็สาํคญัๆทีเ่ป็นเรือ่งราวต่อเน่ืองใหไ้ด ้ จดดว้ยลายมอืทีอ่่านออกงา่ย จดเป็นโครงเรือ่งยอ่ 

และแยกเป็นหวัขอ้ยอ่ยๆไว ้เพือ่ใหส้ามารถจดทนัและอ่านทบทวนไดง้า่ย 

 2.2 นกัศกึษาควรอ่านตาํราหรอืเอกสารทางวชิาการ เพือ่ใหเ้ขา้ใจในเน้ือหาเพิม่มาก

ขึน้ การอ่านทีม่ปีระสทิธภิาพ นกัศกึษาควรปฏบิตัโิดยการอ่านครา่วๆทัง้เลม่  อ่านใหจ้บเป็นบทๆ

และทาํความเขา้ใจกบัเน้ือหาพรอ้มจบัใจความสาํคญั และทาํโน้ตยอ่ 
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 3. การแบ่งเวลา วธิกีารเรยีนใหเ้กดิผลด ีนกัศกึษาควรทาํตารางดหูนงัสอืหรอืทาํรายงาน

ของตนเอง เพราะการเรยีนในมหาวทิยาลยัตอ้งใชเ้วลามากในการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองและ

ทบทวน และเมือ่จดัตารางไวแ้ลว้ตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามทีก่ําหนดไว ้ซึง่ในระยะแรกอาจจะรูส้กึ

ยุง่ยากและตอ้งใชก้ําลงัใจมาก 

 4. การเขา้รว่มกจิกรรม มหาวทิยาลยัจดักจิกรรมต่างๆใหน้กัศกึษาไวม้ากมาย  ไมว่า่จะ

เป็นกจิกรรมเพื่อเสรมิสรา้งประสบการณ์ทางวชิาการ ส่งเสรมิพลานามยั ปลกูฝงัคณุธรรมและพฒันา

บุคลกิภาพทีด่ ีนกัศกึษาควรเขา้รว่มกจิกรรมใหม้ากเพือ่มติรภาพ  เรยีนรูก้ารทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่น 

การเสยีสละเพือ่สว่นรวม และความรกัใครส่ามคัคใีนหมูค่ณะ  อยา่งไรกต็าม นกัศกึษาควรใช้

สตปิญัญาในการเลอืกเขา้รว่มกจิกรรมทีม่คีณุคา่ต่อตนเองและสว่นรวม และรูจ้กัแบ่งเวลาเพื่อไมท่าํ

ใหส้่งผลกระทบต่อการเรยีนได้ 

 5. การคบเพือ่น ชวีติในมหาวทิยาลยั เพือ่นมคีวามสาํคญัมาก โดยเฉพาะนกัศกึษาที่

ห่างไกลจากครอบครวั จาํเป็นตอ้งพึ่งพาอาศยักนัทัง้ในดา้นการเรยีนและในชวีติประจาํวนั การสรา้ง

ความสมัพนัธฉ์นัทเ์พือ่นทีก่ระทาํไดง้า่ยคอื ยิม้แยม้แจม่ใส รบัฟงัความคดิเหน็ของเพือ่น มคีวามเอา

ใจใส่และจรงิใจ มคีวามปรารถนาดต่ีอเพือ่น 

 6. การอยูร่ว่มกนัในหอพกั นกัศกึษาควรปรบัตวัใหอ้ยูใ่นหอพกัไดอ้ยา่งเป็นสุข โดยไม่

สรา้งปญัหาหรอืความราํคาญใหเ้พื่อนรว่มหอ้งและรว่มหอ เช่น เคารพและปฏบิตัติามกฎเกณฑอ์ยา่ง

เครง่ครดั มคีวามอดทน รูจ้กัเกรงใจผูอ้ื่น รกัษาความสะอาดภายในหอพกั หากมปีญัหาควร

ปรกึษาหารอื และหาทางช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั เป็นตน้ 

 7. อาหารการกนิ นกัศกึษาควรพยายามฝึกตนเองใหเ้ป็นคนกนิงา่ย อยูง่า่ย แต่สะอาด 

และประหยดั การกนิอยูง่า่ยเป็นสิง่หน่ึงทีจ่ะช่วยใหส้ามารถปรบัตวัเขา้กบัเพื่อนและสภาพแวดลอ้ม

ไดง้า่ย การปรบัตวัอาจเป็นไปตามธรรมชาตหิรอือาจไดร้บัความช่วยเหลอืแนะนําจากคร ูอาจารย ์

เพือ่ขจดัความไมส่อดคลอ้งกนัระหวา่งวฒุภิาวะกบัการเป็นปญัญาชน 

 เกษม เขมนนัท ์(2514: 11 – 16) กลา่วถงึชวีติการเป็นนิสติจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัวา่ 

การเรยีนในมหาวทิยาลยัปีที ่1 นกัศกึษาจะตอ้งปรบัตวัเขา้กบัการเรยีนการสอน ทัง้น้ีเพราะอาจารย์

แต่ละท่านมวีธิกีารสอนทีแ่ตกต่างกนั เช่น การบอกจดคาํบรรยายและตรวจสมดุจดงานเพือ่ใหค้ะแนน 

หรอืการแจกเอกสารแก่นิสติและบรรยายตามเอกสารเป็นตน้ ซึง่ตลอดระยะเวลาการศกึษา 4 ปีนัน้ 

ชวีติการเรยีนจะไมแ่ตกต่างจากนกัเรยีนมธัยมศกึษา เพราะคนทีข่าดเรยีนจะขอยมืสมดุจดงานจาก

คนทีเ่ขา้เรยีน ซึง่คนขาดเรยีนบางคนพอถงึเวลาสอบสามารถทาํคะแนนสอบไดด้กีวา่ สว่นในดา้น

สงัคม นิสติปีที ่1 จะตอ้งฝึกรอ้งเพลงเชยีรแ์ข่งกฬีาน้องใหม ่เขา้รว่มงานรบัน้องใหม ่เพราะถอืวา่

ชวีติการเรยีนไมค่วรอยูแ่ต่ภายในหอ้งเรยีนหรอืคณะของตนเท่านัน้ ซึง่นิสติไดใ้ชเ้วลาในการทาํ

กจิกรรมจนทาํใหผ้ลการเรยีนตํ่าลง จนกระทัง่ปีที ่3 นิสติเริม่ทาํกจิกรรมน้อยลง เพื่อเปิดโอกาสให้

นิสติปีที ่2 เป็นผูท้าํกจิกรรมบา้ง และเมือ่ปีสุดทา้ยของชวีติการเรยีนในมหาวทิยาลยั นิสติจะเริม่

วติกกงัวลในความสามารถของตนเองก่อนทีจ่ะสาํเรจ็การศกึษา  เพราะตลอดระยะเวลาทีเ่รยีนใน

มหาวทิยาลยั บางคนไมเ่รยีนหนงัสอืจะทาํแต่กจิกรรมและเทีย่วเตรเ่ท่านัน้ 
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 วรีะ สมบรูณ์ (2531: 16 - 38) ไดก้ลา่วถงึประสบการณ์และชวีติการเป็นนกัศกึ ษา

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรข์องตนเองวา่ในช่วงแรกของการเป็นนกัศกึษามหา วทิยาลยั ไดพ้ยายาม

เขา้ชัน้เรยีนทุกชัว่โมง ทุกวชิา ต่อมากจ็ะเขา้เรยีนเป็นครัง้คราว  ทัง้น้ีเพราะอาจารยพ์ดูจบัประเดน็

ไมไ่ด ้ในทีสุ่ดจงึเลกิเขา้ชัน้เรยีนไป นอกจากการเขา้ชัน้เรยีนกจ็ะอยูห่อ้งสมดุและเขา้รว่มกจิกรรม 

โดยใชเ้วลาส่วนมากอยูท่ีชุ่มนุมพุทธศาสตร ์ ภายหลงั 6 ตุลาคม กจิกรรมนกัศกึษาซบเซาลง แต่

ความคดิหลกัๆยงัถูกส่งต่อๆมา และพยายามรือ้ฟ้ืนในรปูกลุม่กจิกรรมองคก์ารนกัศกึษา โดยตนเอง

ทาํหน้าทีส่าราณยีากรของวารสารปาจารยสาร จนกระทัง่ปีที ่3 ไดล้าออกจากหน้าทีส่าราณยีากร

และใชช้วีติในการอ่านหนงัสอื พบปะผูอ้ื่นในการนัง่เล่นหมากรกุ เล่นไพ่กบัเพื่อนๆทีร่มิน้ํา หรอืไป

สนทนากบักลุม่เพือ่นต่างๆ นอกจากนัน้กจ็ะช่วยทาํงานชุมนุมอื่นๆ ซึง่จะมเีพื่อนเป็นผูช้กัชวนเขา้

รว่มกจิกรรมนัน้ๆ 

จากการศกึษาเอกสารพอจะสรปุไดว้า่ การใชช้วีติของนิสตินกัศกึษาในมหาวทิยาลยั ไมไ่ด้

จาํกดัอยูเ่ฉพาะในหอ้งเรยีนเท่านัน้แต่นิสตินกัศกึษายงัไดเ้รยีนรูป้ระสบการณ์ชวีติจากนอกหอ้งเรยีน

ดว้ย ไมว่า่จะเป็นการพบปะพดูคยุกบับุคคลอื่น หรอืการเขา้รว่มกจิกรรมต่างๆของทางมหาวทิยาลยั  

ในการวจิยัน้ีมุง่ศกึษาการใชช้วีติของนิสติใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการศกึษา ดา้นสงัคม ดา้น

เศรษฐกจิ และดา้นการเขา้รว่มกจิกรรม โดยมสีาระสาํคญัดงัน้ี  

 

ด้านการศึกษา 

 การศกึษาในระดบัมหาวทิยาลยั นกัศกึษาจาํเป็นทีจ่ะตอ้งปรบัตวัใหเ้ขา้กบับรรยากาศใน

มหาวทิยาลยัใหไ้ดภ้ายในระยะเวลาทีส่ ัน้ทีส่ดุ ซึง่บรรยากาศในมหาวทิยาลยัในทีน้ี่คอื ความเป็น

อสิระของนกัศกึษาในการดแูลตนเองในดา้นการเรยีน เพราะในมหาวทิยาลยันัน้แมจ้ะมกีารบรรยาย

ในหอ้งเรยีน แต่กไ็มม่กีารบงัคบั การศกึษาในระดบัน้ีอาจจะกลา่วไดว้า่ นกัศกึษามอีสิระภาพอยา่ง

ไมม่ขีอบเขต เหน็ไดช้ดัเจนวา่มนีกัศกึษาจาํนวนไมน้่อยที่ไมส่ามารถเรยีนจนสาํเรจ็การศกึษา หรอื

สาํเรจ็ลา่ชา้กวา่กาํหนด (อดุลย ์ วริยิเวชกุล. 2529: 285) ซึง่ไพฑรูย ์สนิลารตัน์ (2524: 37) ให้

ทศันะวา่ การเรยีนการสอนเป็นระบบปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งผูเ้รยีนกบัผูส้อน ผูเ้รยีนดว้ยกนัเอง และ

ผูเ้รยีนกบัสภาพแวดลอ้มอื่นๆ องคป์ระกอบทีส่าํคญัของการเรยีนการสอนคอื ตวัผูเ้รยีน ผูส้อนจะ

ดาํเนินการสอนอยา่งไร และมปีระสทิธภิาพกต่็อเมือ่ไดรู้จ้กั และเขา้ใจลกัษณะธรรมชาตขิองผูเ้รยีน

เป็นอยา่งด ี 

 วลัลภา เทพหสัดนิ ณ อยธุยาและคนอื่นๆ (2527: 130 - 142) ไดศ้กึษาวจิยัเกีย่วกบันิสติ

นกัศกึษาในสถาบนัอุดมศกึษามหาวทิยาลยัของรฐั 10 แห่ง ในรายงานการวจิยั เรือ่งนิสตินกัศกึษา

ในสถาบนัอุดมศกึษา  พบวา่ องคป์ระกอบทีม่อีทิธพิลต่อความ  สาํเรจ็ในการเรยีนการสอนคอื  

ความสนใจในวชิาทีเ่รยีน ผูส้อนมคีวามเป็นกนัเอง และวธิสีอนของอาจารย ์สว่นปจัจยัทีด่ผีลทาํให้

นกัศกึษาสนใจเรยีนมากที่ สุด 3 ปจัจยั คอื ผูส้อนเตรยีมการสอนอยา่งด ี มคีวามเป็นกนัเองและ

กระตอืรอืรน้ในการสอน  สว่นปญัหาด้ านการเรยีนการสอนพบวา่ ปญัหาดา้นอาจารยผ์ูส้อน ใช้

วธิกีารสอนไมด่ ีบรรยายไมถ่กูวธิ ีทาํใหช้ัน้เรยีนน่าเบือ่หน่าย ปญัหาของนกัศกึษาคอื เกยีจครา้น 

งว่งนอนและขาดสมาธ ิ
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 จากการศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งสรุปไดว้า่ นกัศกึษาตอ้งปรบัตวัใหเ้ขา้กบั

บรรยากาศในการเรยีนโดยใชเ้วลาใหน้้อยทีส่ดุ ตอ้งมคีวามสนใจในวชิาทีเ่รยีน และมทีศันคตทิีด่ต่ีอ

การเรยีน ซึง่จะส่งผลใหก้ารเรยีนของนกัศกึษาดขีึน้ นอกจากน้ีความ สมัพนัธท์ีด่รีะหวา่งอาจารยก์บั

นกัศกึษากจ็ะส่งผลทีด่ต่ีอการเรยีนของนกัศกึษาดว้ย   

 

 ด้านสงัคม 

 สมัพนัธภาพระหว่างนิสิตกบัเพ่ือน 

 สภาพแวดลอ้มทางดา้นเพือ่นหรอืกลุม่เพือ่น (Peer Group) มคีวามสมัพนัธแ์ละมอีทิธพิล

ต่อนกัศกึษาในมหาวทิยาลยัมาก เพราะนกัศกึษาแต่ละคนจะตอ้งมกีารตดิต่อพบปะกั บเพื่อน

นกัศกึษาดว้ยกนัเป็นจาํนวนมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่นกัศกึษาเหลา่น้ีอยูใ่นวยัใกลเ้คยีงกนั ดงัที ่

ไพฑรูย ์สนิลารตัน์ (2514: 47 - 55) ไดแ้บ่งความสมัพนัธร์ะหว่างกลุ่มเพื่อนไว ้2 ลกัษณะ คอื 

 1. ความสมัพนัธท์างดา้นอารมณ์ คอื ความสมัพนัธซ์ึง่ตัง้อยูบ่นรากฐานของความรูส้กึและ

ความผกูพนัระหวา่งเพือ่นกบัเพือ่น เป็นตน้ การตดัสนิพจิารณาใดๆอาศยัความรูส้กึ อารมณ์ และ

อาวุโสเป็นหลกั กจิกรรมเกีย่วเน่ืองกบัความสมัพนัธแ์บบน้ีเป็นกจิกรรมทางความรูส้ ึก อารมณ์ เช่น 

การบนัเทงิ การเลีย้งสงัสรรค ์การเชยีรก์ฬีา เป็นตน้ 

 2. ความสมัพนัธท์างสตปิญัญา ตัง้อยูบ่นเหตุผลและหลกัการ อาศยัความรู ้ความคดิ 

เหตุผลและสตปิญัญาเป็นเครือ่งเชื่อมโยง เช่น ความรูส้กึระหวา่งเพือ่นรว่มงาน  ระหวา่งอาจารย์ 

กบัศษิยท์ีใ่ฝห่าความรูร้ว่มกนัแลกเปลีย่นความคดิกนั การตดัสนิพจิารณาปญัหาใดๆ กอ็าศยัเหตุผล

และหลกัการและควา มรูเ้ป็นหลกั ผูม้เีหตุผลทีด่กีว่ายอ่มถูกตอ้ง  กจิกรรมที่ เกีย่วขอ้งกบั

ความสมัพนัธแ์บบน้ี ไดแ้ก่ การอภปิรายการพดูคยุ ถกเถยีง  ประชุมหรอืสมัมนากนัในเรือ่งของ 

วชิาความรู ้พบวา่ลกัษณะวฒันธรรมของกลุ่มเพื่อนเป็นองคป์ระกอบอยา่งเดยีวทีส่าํคัญทีสุ่ดใน

ประสบการณ์ของนกัศกึษา ลกัษณะของนกัศกึษาทีเ่หมอืนกนัจะนําไปสูค่วามสมคัรสมานสามคัคี

ของกลุ่ม 

 ฟีลดแ์มน และ นิวคอมบ ์(ประกอบ คปุรตัน์. 2525: 179 - 180; อา้งองิจาก Feldman; & 

Newcomb. 1970: 78) ไดส้รปุความสมัพนัธข์องกลุ่มเพื่อนทีม่ต่ีอนกัศกึษาไวว้่า เพือ่นสามารถให้

กาํลงัใจในเรื่ องทัว่ไป ซึง่ไมส่ามารถหาไดจ้ากอาจารยแ์ละชัน้เรยีน  เพือ่นรว่มกลุม่สามารถ

ช่วยเหลอืเกือ้หนุนในดา้นกาํหนดวตัถุประสงคใ์นการเรยีนและวชิาการได ้กลุม่เพือ่นสามารถช่วยทาํ

ให้นกัศกึษามคีวามมัน่ใจและพอใจในตนเองยิง่ขึน้  และเพือ่นยงัช่วยทาํหน้าทีใ่นการฝึกการเขา้

สงัคมแก่นั กศกึษาและช่ว ยในการสรา้งความสมัพนัธส์ว่นตวั ซึง่จะสง่ผลในการช่วยเหลอืกนัใน

ระหวา่งการทาํงานได้ ทีส่อดคลอ้งกบั จนิตนา ยนิูพนัธ ์(2527: 61) ไดใ้หค้วามเหน็ไวว้า่ กลุ่มเพื่อน

เป็นสิง่แวดลอ้มทีม่ผีลต่อการเรยีนการสอนอยา่งชดัเจน เพราะสงัคมในสถาบนัการศกึษาจะมกีาร

รวมตวั หรอืจดักลุ่มกนัของนกัศกึษา ซึง่จะเหน็ไดจ้ากพฤตกิรรมของกลุ่มทีม่คีวามเป็นอนัหน่ึงอนั

เดยีวกนัของนกัศกึษา การปฏสิมัพนัธข์องกลุม่ โครงสร้ างของกลุ่ม จดุมุง่หมายของกลุ่ม แล ะ
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ปทสัถานของกลุ่มอยา่งชดัเจน ซึง่ลกัษณะของกลุ่มน้ีจะมผีลต่อแรงจงูใจและผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

ถา้กลุ่มเพือ่นมบีรรยากาศทีเ่ป็นกนัเอง เขา้อกเขา้ใจกนั ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั ผูเ้รยีนมกัจะมี

แนวโน้มทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนดไีปดว้ย   

 บุบผา การเีวท (2527: 66 - 69) ไดศ้กึษาสภาพแวดลอ้มสงัคมกลุม่เพือ่นในทศันะของ

นกัศกึษา มหาวทิยาลยัรามคาํแหงทีค่าดวา่จะสาํเรจ็การศกึษา พบวา่ นกัศกึษาส่วนมากจะเลอืกคบ

เพือ่นทีม่รีสนิยม ความคดิเหน็และลกัษณะนิสยัใจคอทีค่ลา้ยคลงึกนั  นกัศกึษามอีสิระในการเลอืก

คบเพื่อนต่างเพศสงู และคบกนัอยา่งอสิระ ซึง่เป็นแนวทางนําไปสูก่ารมเีพศสมัพนัธอ์ยา่งมาก มี

นกัศกึษาเพยีงส่วนน้อยทีเ่ลอืกคบเพือ่นเพศเดยีวกนัในทาํนองชูส้าว ซึง่เป็นพฤตกิรรมทีไ่มพ่งึประสงค์

ในสงัคม เมือ่จาํแนกตามตวัแปรเพศ  นกัศกึษาชายและนกัศกึษาหญงิมทีศันะต่อสภาพแวดลอ้ม

สงัคมกลุ่ มเพือ่นต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญั แต่สาํหรับนกัศกึษาทีม่ภีมูลิาํเนาต่างกนั  จะมทีศันะต่อ

สภาพแวดลอ้มสงัคมกลุ่มเพื่อนไม่แตกต่างกนั  ในขณะทีง่านวจิยัเรือ่ง การศกึษาเกีย่วกบัการคบ

เพื่อนของนิสติหญงิ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร ของเตอืนจติต ์จติตอ์าร ี(2520: 

72) พบว่า นิสติหญงิส่วนใหญ่นิยมคบเพื่อนที่มลีกัษณะตามลาํดบัจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี เพือ่นทีม่ ี

ความประพฤตดิ ีเพื่อนทีใ่หค้วามช่วยเหลอืด ีเพือ่นทีม่คีวามสนใจตรงกนั เพื่อนทีเ่รยีนดแีละเพื่อนที่

มฐีานะด ีนิสติหญงิทีม่ภีมูลิาํเนาในกรงุเทพมหานคร จะคบเพือ่นทีม่ลีกัษณะต่างจากนิสติหญงิทีม่ ี

ภมูลิาํเนาในภมูภิาค นิสติหญงิส่วนใหญ่ประสบปญัหาทีเ่กดิจากการคบเพื่อนต่างเพศน้อยกวา่การ

คบเพื่อนเพศเดยีวกนั 

 เดอคอสเตอร ์(ชมนุช บุญสทิธิ.์ 2541: 28; อา้งองิจาก De Coster. 1981) ไดศ้กึษา

สมัพนัธภาพระหวา่งเพื่อนของนกัเรยีนในโรงเรยีนมธัยม พบวา่ นกัเรยีนทีม่คีวามพงึพอใจในการ

สมัพนัธร์ะหวา่งเพือ่นในชัน้เรยีนสงูมแีนวโน้มของผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูกวา่นกัเรยีนทีม่คีวาม

พงึพอใจในความสมัพนัธร์ะหวา่งเพือ่นในชัน้เรยีนตํ่า 

 พนูทรพัย ์วงษพ์านิช (2523: 47-48) ไดศ้กึษาองคป์ระกอบทีม่อีทิธพิลต่อผลสมัฤทธิผ์ล

ทางการเรยีนในระดบัปรญิญาตรี(ค.บ.) ของบุคลากรและครปูระจาํการในวทิยาลยัครกูรงุเทพมหานคร 

พบวา่ การปรบัตวักบัเพือ่นมอีทิธพิลสงูสุดต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

 สว่างจติ ศรรีะษา (2531: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาชวีตินกัศกึษามหาวทิยาลยั ขอนแก่น พบวา่

นกัศกึษาสว่นใหญ่มคีวามสมัพนัธส์นิทสนมในกลุม่เพือ่นทีเ่ป็นนกัศกึษาดว้ยกนัมากกวา่กลุม่อื่น  

 วชัรนิทร ์แกว้ลา (2531: 78) ไดศ้กึษาสภาพแวดลอ้มสงัคมกลุ่มเพือ่น ในทศันะของนกัศกึษา 

วทิยาลยัครนูครราชสมีา สรปุขอ้คดิเหน็หรอืเหตุผลของนกัศกึษาไดด้งัน้ี การพฒันาสภาพแวดลอ้ม

สงัคม กลุม่เพือ่นเอือ้อาํนวยต่อการเสริ มสรา้งบุคลกิภาพของนกัศกึษานัน้ วทิยาลยัครคูวรดาํเนินการ

เรือ่งต่อไปน้ีคอื ส่งเสรมิใหน้กัศกึษาเหน็ความ สาํคญัของสงัคมกลุ่มเพื่อน จดัสภาพแวดลอ้มของ

วทิยาลยัทีเ่อือ้ต่อการพฒันาสงัคมกลุม่เพือ่น พฒันาคณุภาพของการจดักจิกรรมนกัศกึษา  

 ไขนภา แกว้จนัทรา (2542: 118) ไดศ้กึษาตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้งกบัรปูแบบการใชช้วีติของ

นกัศกึษาพยาบาล วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี กรงุเทพมหานคร พบวา่  สมัพนัธภาพระหวา่ง

เพือ่น เป็นตวัแปรทีม่คีวามสมัพนัธท์างบวกกบัรปูแบบการใชช้วีิตดา้นวชิาการ ดา้นวชิาชพี ดา้นการ
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เขา้รว่มกจิกรรม ดา้นความคดิกา้วหน้า เมือ่นกัศกึษาพยาบาลตอ้งเขา้ มาใชช้วีติอยูใ่นวทิยาลยัพยาบาล 

ไดม้กีารพึง่พาช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั  มคีวามเขา้ใจ เอาใจใส ่เหน็อกเหน็ใจกนั มคีวามสามคัคแีละ

นกัศกึษาทีม่สีมัพนัธภาพทีด่ต่ีอกนั เมือ่เกดิปญัหาขึน้ นกัศกึษาจะช่วยเหลอืกนัแกป้ญัหาใหผ้่านพน้

ไปดว้ยด ี  

 จากการศกึษาเอกสารและงานวจิยัดงักลา่ว สรปุไดว้า่ ความสมัพนัธข์องกลุ่มเพื่อนและ

อทิธพิลของกลุ่มเพื่อน จะมคีวามสาํคญัอยา่งมากเมือ่นกัศกึษาเขา้มาใชช้วีติภายในมหาวทิยาลยั  

หากนิสติมคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัเพือ่น ไดร้บัการยกยอ่งและยอมรบั จะทาํให้นิสติมทีศันคตทิีด่ต่ีอ

ตนเอง และส่งผลทีด่ต่ีอการศกึษา  

 สมัพนัธภาพระหว่างนิสิตกบัอาจารย์ 

 สถาบนัอุดมศกึษามหีน้าทีส่าํคญัในการส่งเสรมิพฒันาการทางสงัคมใหแ้ก่นิสตินกัศกึษา 

โดยผา่นกระบวนการเรยีนการสอนกบัอาจารยผ์ูส้อน ดงันัน้ผูส้อนจงึนบัวา่มบีทบาทสาํคญัอยา่งยิง่ 

ทีจ่ะถ่ายทอดมารยาททางสงัคมและพฤตกิรรมที่พงึประสงคใ์หแ้ก่นิสตินกัศกึษา (ธดิารตัน์ บุญนุช; 

และ ประกอบ คปุรตัน์. 2528: 363) ดงัที ่พรชุล ีอาชวบาํรงุ (2525: 232) ไดก้ล่าวไวว้่า ความสมัพนัธอ์นั

ดรีะหวา่งอาจารยก์บันิสติเป็นพืน้ฐานของของสถานการณ์ทีเ่อือ้อาํนวยต่อการเรยีนการสอนทีด่ขี ึน้ 

ถา้หากความ สมัพนัธร์ะหวา่งอาจารยก์บันิสติไมด่เีท่าทีค่วร จะทาํใหป้ระสทิธภิาพการสอนดอ้ยลง  

 วลัลภา เทพหสัดนิ ณ อยธุยา (2527: 130 - 142) ไดศ้กึษาวจิยัเกีย่วกบันิสตินกัศกึษาใน

สถาบนัอุดมศกึษา มหาวทิยาลยัของรฐั 10 แห่ง พบว่า องคป์ระกอบทีม่อีทิธพิลต่อความสาํเรจ็ใน

การเรยีนการสอนคอื ความสนใจในวชิาทีเ่รยีน ผูส้อนมคีวามเป็นกนัเอง และวธิสีอนของอาจารย ์

สว่นปจัจยัทีม่ผีลใหน้กัศกึษาสนใจเรยีนมากทีส่ดุ 3 ปจัจยั คอื ผูส้อนเตรยีมการสอนอยา่งด ีมคีวาม

เป็นกนัเองและกระตอืรอืรน้ในการสอน สว่นปญัหาดา้นการเรยีนการสอน พบวา่ ปญัหาดา้นอาจารย์

ผูส้อน ใชว้ธิกีารสอนไมด่ ีบรรยายไมถ่กูวธิ ีทาํใหช้ัน้เรยีนน่าเบือ่หน่าย 

 จากเอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งสามารถสรปุไดว้า่ อาจารยม์อีทิธพิลต่อการใชช้วีติของ

นกัศกึษา อาจารยต์อ้งมคีวามเขา้ใจและมคีวามเป็นกนัเองกบันกัศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งอาจารย์

กบันกัศกึษา จะทาํใหผ้ลของการเรยีนของนกัศกึษาดขีึน้  

  

 ด้านเศรษฐกิจ 

 การศกึษาในมหาวทิยาลยั นกัศกึษาจาํเป็นตอ้งใชเ้งนิเพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในดา้นการศกึษา

เลา่เรยีน คา่ทีพ่กั คา่อาหาร คา่เครือ่งแต่งกาย คา่โดยสารรถประจาํทาง ค่าพกัผ่อน หยอ่นใจ  

คา่บรกิารดา้นต่างๆ ทีจ่าํเป็นต่อการศกึษาในระหวา่งทีใ่ชช้วีติอยูใ่นมหาวทิยาลยั 

 บลาวก ์(วารณุี บุญกจิ. 2545: 11; อา้งองิจาก Blaug. 1971: 4) ไดแ้บ่งตน้ทุนคา่ใชจ้า่ย

ทางการศกึษาเป็น 2 ส่วน คอื 

 1. ตน้ทุนทางสงัคม (Social Cost) จาํแนกออกเป็น 
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 1.1 ตน้ทุนทางตรงสงัคม เป็นตน้ทุนทีเ่กดิจากการใชท้รพัยากรของสงัคมสว่นรวม 

สามารถแบ่งได้ 2 ประเภทคอื 

  1.1.1 ตน้ทุนการดาํเนินการ เป็นตน้ทุนทีใ่ชใ้นการดาํเนินงานต่างๆของ

สถานศกึษาในแต่ละปีซึง่จะประกอบดว้ยรายการต่างๆ คอืเงนิเดอืนคา่จา้งอาจารยผ์ูส้อน เงนิเดอืน

พนกังาน ลกูจา้ง ค่าใชจ้า่ยวสัดุ คา่ตอบแทน เป็นตน้ 

  1.1.2 ตน้ทุนดา้นทรพัยส์นิ เป็นคา่ใชจ้า่ยในสิง่ก่อสรา้ง อาคารและทีด่นิ ซึง่

ทรพัยส์นิเหลา่น้ีไมส่ามารถทีจ่ะใชใ้หห้มดไปไดใ้นเวลาปีเดยีว ประโยชน์ของทรพัยส์นิที่เกดิขึน้เป็น

ระยะเวลานานต่อเน่ือง 

 1.2 ตน้ทุนทางออ้มของสงัคม เป็นตน้ทุนสาํหรบัคา่เสยีโอกาสของสงัคมที่จะไดร้บัการ

ผลติสนิคา้และบรกิาร จากการทีใ่ชท้รพัยากรนัน้มาจดัการศกึษา 

 2. ตน้ทุนสว่นบุคคล (Private Cost) จาํแนกออกเป็น 

 2.1 ตน้ทุนทางตรงสว่นบุคคล เป็นตน้ทุนทีเ่กดิจากการใชท้รพัยากรสว่นตวั ในการศกึษา 

ซึง่ประกอบดว้ย คา่เลา่เรยีน คา่บาํรงุการศกึษา คา่ธรรมเนียม และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัต่างๆ เช่น  

ค่าหนงัสอื คา่อุปกรณ์การศกึษา คา่เสือ้ผา้ คา่เดนิทาง เป็นตน้ 

 2.2 ตน้ทุนทางออ้มส่วนบุคคล เป็นตน้ทุนทีเ่กดิจากการเสยีโอกาสของบุคคลที่จะตอ้ง

ใชเ้วลาในการศกึษา แทนทีจ่ะไปประกอบอาชพีเพื่อใหเ้กดิรายได้ 

 ซฮีาน (รุง่ทพิย ์เอีย่มจติร.์ 2551: 12; อา้งองิจาก Sheehan. 1973: 31) ไดแ้บ่งสภาพแวดลอ้ม

เกีย่วกบัการลงทุนทางการศกึษาออกเป็น 2 ประการ คอื 

 1. การลงทุนของสงัคม หมายถงึ การลงทุนทีร่ฐัจา่ยไปเพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัการศกึษาที่

เป็นประโยชน์ต่อสว่นรวม 

 2. การลงทุนสว่นตวั หมายถงึ การลงทุนทีป่ระชาชนตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพือ่จะใหไ้ดร้บั

การศกึษา 

 สว่างจติ ศรรีะษา (2531: 170 - 171) ไดศ้กึษาชวีตินกัศกึษามหาวทิยาลยั ขอนแก่น 

พบวา่นกัศกึษาจะใชจ้า่ยเงนิเป็นคา่อาหารมากกวา่คา่ใชจ้า่ยดา้นอื่นๆ นอกจาก นัน้เป็นคา่อุปกรณ์

การศกึษา คา่ใชจ้า่ยในการเทีย่วเตร ่คา่สงัคมในกลุม่เพือ่น และค่าเสือ้ผา้เครือ่งนุ่งห่ม เป็นตน้ 

 อดศิร พงษ์ศร ี(2546: 64) ไดว้จิยัเกีย่วกบัการใชช้วีติภายในมหาวทิยาลยั  ของนิสติ

ปรญิญาตร ีคณะพละศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ พบวา่ นิสติมกีารใชช้วีติดา้นเศรษฐกจิ

อยูใ่นระดบัมาก เพราะนิสติจาํเป็นตอ้งมปีจัจยัในการสนบัสนุนการ ศกึษาต่างๆทัง้ทางตรงและทางออ้ม 

เช่น คา่ทีพ่กั คา่อาหาร คา่เดนิทาง คา่อุปกรณ์การศกึษา คา่พกัผอ่นหยอ่นใจ และคา่ใชจ้า่ยอื่นๆ 

โดยมคีา่ใชจ้า่ยในดา้นต่างๆในอตัราทีส่งูตามสภาพเศรษฐกจิ 

 จากการศกึษาเอกสารและงานวจิยัดงักลา่วขา้งตน้ สรปุไดว้า่ การปฏบิตัตินของนกัศกึษา

เกี่ยวกบัการใชจ้า่ยในมหาวทิยาลยั ไดแ้ก่ คา่อุปกรณ์การศกึษา คา่อาหาร  ค่าเครือ่งแต่งกาย  

ค่ากจิกรรมพกัผอ่นหยอ่นใจ และคา่บรกิารในดา้นต่างๆทีจ่าํเป็นต่อการศกึษา ตลอดจนคา่ใชจ้า่ย

ทางออ้มจากการลงทุนของสงัคม และคา่เสยีโอกาสทีจ่ะไดร้บัรายไดเ้น่ืองจากใชเ้วลามาเรยีนดว้ย 
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 ด้านการเข้าร่วมกิจกรรม 

 กจิกรรมนิสตินกัศกึษาเป็นกระบวนการอนัสาํคญัของสถาบนัอุดมศกึษา ทีใ่ชเ้พือ่พฒันา

นิสตินกัศกึษาใหเ้ป็นบุคคลทีม่คีวามสมบรูณ์ ทัง้ดา้นสตปิญัญา อารมณ์ รา่งกาย และจติใจ การทาํงาน

รว่มกนัระหวา่งอาจารยแ์ละนิสตินกัศกึษาในกระบวนการกจิกรรมนิสตินกัศกึษา ทาํใหนิ้สตินกัศกึษา

เกดิความอบอุ่น และมคีวามเขา้ใจต่ออาจารย ์และสถาบนัอุดมศกึษาดยีิ่งขึน้ (พาณ ีปรชีานนท์;  

และคนอื่นๆ. 2527: 17) 

 พรชุล ีอาชวบาํรงุ (2525: 203 - 221) ไดส้รปุผลการประชุมสมัมนาผูบ้รหิารกจิกรรมนิสติ

นกัศกึษาของมหาวทิยาลยัใหม้กีารจดักิจกรรมนิสตินกัศกึษาในดา้นต่างๆ 4  ดา้น คอื 

 1. ดา้นศลิปวฒันธรรม กจิกรรมทีจ่ดัควรมขีอบเขตดงัน้ี 

 1.1 เพื่อส่งเสรมิเผยแพรแ่ละรกัษาไวซ้ึง่ศลิปวฒันธรรม 

 1.2 เพื่อสนบัสนุนนิสตินกัศกึษาใหม้คีวามสนใจและมโีอกาสไดศ้กึษา 

 1.3 เพือ่ใหเ้กดิความชาํนาญและมคีวามสนุทรยีภาพในศลิปะดา้นต่างๆ อนัไมข่ดัต่อ

วฒันธรรมอนัด ี

 2. ดา้นกฬีา กจิกรรมทีจ่ดัควรมขีอบเขตดงัน้ี 

 2.1 ส่งเสรมิใหน้กัศกึษาเลน่กฬีาเพือ่สขุภาพพลานามยัและการพฒันาตนเอง  

 2.2 เพือ่ยกมาตรฐานการกฬีาใหส้งูขึน้ 

 2.3 จดัใหม้กีารแขง่ขนักฬีาระดบัต่างๆ เพือ่เพิม่ทกัษะในดา้นกฬีา 

 3. ดา้นวชิาการ กจิกรรมทีจ่ดัขึน้ในดา้นน้ี 

 3.1 เพือ่แสวงหาความรูใ้นดา้นวชิาการอนัควรไดร้บัการส่งเสรมิใหม้อีสิระทางการคดิ

และตอ้งอยูใ่นขอบเขตโดยใหม้คีวามสมดลุยใ์นดา้นความคดิแงต่่างๆโดยสมบรูณ์ 

 4. ดา้นบาํเพญ็ประโยชน์ การจดักจิกรรมในดา้นน้ีอยูใ่นขอบเขต 

 4.1 ใหนิ้สตินกัศกึษาใชเ้วลาในการพฒันาตนเองใหพ้รอ้มเพือ่ทาํประโยชน์ต่อสงัคม 

 4.2 ใหนิ้สตินกัศกึษามคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์และนําความรูท้ีไ่ดร้บัมาประยกุตใ์ห้

เกดิประโยชน์ต่อสว่นรวม 

 4.3 ปลกูฝงัใหนิ้สตินกัศกึษาไดต้ระหนกัในภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีจ่ะตอ้งมี

ต่อสงัคมอนัจะเกดิประโยชน์ต่อประเทศชาติ 

 4.4 ส่งเสรมิใหม้กีารบาํเพญ็ประโยชน์ต่อหมูค่ณะ และประเทศชาต ิ

 ธรีะ นทวีฒุกุิล (2521: 40) ไดศ้กึษาความตอ้งการเขา้รว่มกจิกรรมนิสิตจฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั พบวา่อนัดบัความตอ้งการเขา้รว่มกจิกรรมจากมากไปหาน้อย  ดงัน้ี คอื กจิกรรมทาง

วชิาการ ศลิปดนตร ีการพดูและการพมิพ ์สง่เสรมิอาชพี กจิกรรมงานอดเิรก ศาสนาและวฒันธรรม 

กฬีาและสุขภาพ กจิกรรมทางสงัคม สงัคมสงเคราะห ์ และบาํเพ ็ ญประโยชน์ และเมือ่จาํแนกตามตวัแปร 

เพศ กลุม่สาขาวชิา ภมูลิาํเนา และรายไดข้องครอบครวั พบว่าอนัดบัความตอ้งการเขา้รว่มกจิกรรม

นิสตินกัศกึษาจะแตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติิ 
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 ภาวนา ใจประสาท (2534: 101) ไดศ้กึษาการดาํรงชวีติของนกัศกึษา มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

พบวา่ นิสติชายเขา้รว่มกจิกรรมกฬีาระหว่างคณะสงูกว่านิสติหญงิ และนิสติหญงิสนใจกจิกรรมการ

ตกับาตรขา้วสารอาหารแหง้ วนัตกับาตรเทโวสงูกวา่นิสติชาย 

 กรกช ศริ ิ(2536: 114 - 119) ไดศ้กึษาปญัหาและความตอ้งการของนิสติเกี่ยวกบัการเขา้

รว่มกจิกรรมนิสติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร ใน 4 ดา้น  คอื ดา้นกฬีา ดา้น

ศลิปวฒันธรรม ดา้นบาํเพญ็ประโยชน์ และดา้นสง่เสรมิวชิาการพบวา่  นิสติมคีวามตอ้งการเขา้รว่ม

กจิกรรมของมหาวทิยาลยัอยูใ่นระดับมาก นิสติทีส่งักดัคณะต่างกนั มคีวามตอ้งการเขา้รว่มกิจกรรม

ทุกดา้นแตกต่างกนั เมือ่พจิารณาตามตวัแปรชัน้ปี  พบวา่ นิสติทีเ่รยีนชัน้ปีต่างกนั มคีวามตอ้งการ

เขา้รว่มกจิกรรมดา้นกฬีา ดา้นบาํเพ็ญประโยชน์ ดา้นสง่เสรมิวชิาการ แตกต่างกนั สว่นดา้น

ศลิปวฒันธรรมนิสติมคีวามตอ้งการเขา้รว่มกจิกรรมไมแ่ตกต่างกนั เมือ่จาํแนกตามตวัแปรเพศ และ

ทีอ่ยูอ่าศยั นิสติมคีวามตอ้งการเขา้รว่มกจิกรรมทุกดา้นไมต่่างกนั 

 จากเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง สามารถสรปุไดว้า่ การปฏบิตัตินของนิสตินกัศกึษา

เกีย่วกบัการเขา้รว่มกจิกรรมของมหาวิทยาลยัในดา้นต่างๆ มคีวามสาํคญัต่อการใชช้วีติของนิสติ

นกัศกึษาภายในมหาวทิยาลยั 

 

ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตของนิสิตนักศึกษา 

 เพศ 

 ศริลิกัษณ์ เทพหสัดนิ ณ อยธุยา (2523: 46) ไดศ้กึษาปญัหาของนกัศกึษามหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

ปีการศกึษา 2522 ผลการศกึษาพบวา่ นกัศกึษาชายมปีญัหาดา้นการเงนิ ปญัหาทีอ่ยูอ่าศยั และ

ปญัหาการใชเ้วลาวา่งมากกวา่นกัศกึษาหญงิ สว่นปญัหาการเรยีน ปญัหาสงัคม ปญัหาสขุภาพ และ

ปญัหาครอบครวัไมแ่ตกต่างกนั สว่น สุวทิย ์ สมานมติร (2516: 94 - 96) ไดศ้กึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิล

ต่อผลสมัฤทธิท์างการศกึษาของนกัศกึษามหาวทิยาลยั ศกึษากรณเีฉพาะนกัศกึษาคณะเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลยั ขอนแก่น  ผลการศกึษาพบว่า เพศ เป็นปจัจยัสาํคญัทีท่าํใหผ้ลสมัฤทธิท์างการศกึษา

ของนกัศกึษาแตกต่างกนั โดยทีน่กัศกึษาหญงิจะมผีลสมัฤทธิท์างการศกึษาสงูกว่านกัศกึษาชาย  

เช่นเดยีวกบั อวยชยั วยัสวุรรณ (2521: 49 – 54) ทีศ่กึษาการการพยากรณ์ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

โดยใชอ้งคป์ระกอบทีอ่ยูน่อกเหนือความสามารถทางสตปิญัญา พบวา่ เพศ  เป็นตวัพยากรณ์

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ส่วนพจน์สรรค ์โภชนา (2542: 65 – 69) ไดศ้กึษาการใชช้วีติของนกัศกึษา

มหาวทิยาลยัวงษ์ชวลติกุล พบว่านกัศกึษาชายและนกัศึกษาหญงิมกีารใชช้วีติแตกต่างกนั โดย

นกัศกึษาชายมกีารใชช้วีติในดา้นต่างๆสงูกว่านกัศกึษาหญงิ  ซึง่สอดคลอ้งกบั ภาวนา ใจประสาท 

(2534: 10) ซึง่ศกึษาการดาํรง ชวีติของนกัศกึษามหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่พบว่า นกัศกึษาชายมี

ความสนใจในกจิกรรมสงูกวา่นกัศกึษาหญงิ 
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 ชัน้ปี 

 ชมพนุูช พงษศ์ริ ิ(2535: 73 – 74) ไดศ้กึษาตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้งกบัความวติกกงัวลในการ

ฝึกปฏบิตังิานบนหอผูป้ว่ยของนกัศกึษาพยาบาล วทิยาลยัพยาบาลสภากาชาดไทย กรงุเทพมหานคร 

กลุม่ตวัอยา่ง เป็นนกัศกึษาพยาบาลชัน้ปีที ่ 2 ชัน้ปีที ่3  และชัน้ปีที ่4 วทิยาลยัพยาบาลสภากาชาดไทย 

กรงุเทพมหานคร พบว่า นกัศกึษาพยาบาลชัน้ปีที ่3 มคีวามวติกกงัวลสงูกวา่นกัศกึษาพยาบาลชัน้ปี

ที ่2 และชัน้ปีที ่4 และนกัศกึษาพยาบาลชัน้ปีที ่2 มคีวามวติกกงักลตํ่าทีสุ่ด สว่นพจน์สรรค ์โภชนา 

(2542: 70) ศกึษาการใชช้วีติของนกัศกึษามหาวทิยาลยัวงษ์ชวลติกุล พบว่า นกัศกึษามกีารใชช้วีติ

ดา้นสงัคมและดา้นการเขา้รว่มกจิกรรมต่างกนั โดยนกัศกึษาชัน้ปีที ่2 มกีารใชช้วีติในดา้นสงัคมสงู

กวา่นกัศกึษาชัน้ปีที ่ 4 และนกัศกึษาชัน้ปีที่  1 มกีารใชช้วีติในดา้นการเขา้รว่มกิ จกรรมสงูกวา่

นกัศกึษาชัน้ปีที ่2 ส่วนอดศิร พงษ์ศร ี(2546: 65) ไดศ้กึษาการใชช้วีติภายในมหาวทิยาลยัของนิสติ

ปรญิญาตร ีคณะพลศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ พบวา่ นิสติทีศ่กึษาในชัน้ปีทีต่่างกนั มี

การใชช้วีติภายในมหาวทิยาลยัดา้นการเขา้รว่มกจิกรรมแตกต่างกัน โดยนิสติทีเ่รยีนชัน้ปีทีต่ํ่ากวา่มี

การใชช้วีติดา้นการเขา้รว่มกจิกรรมสงูกวา่นิสติทีเ่รยีนชัน้ปีที่สงูกว่า เพราะนิสติชัน้ปีทีต่ํ่ากวา่ยงัอยู่

ในสิง่แวดลอ้มใหม ่อยากเรยีน รูห้าประสบการณ์ใหม่ๆ จงึสนใจทีจ่ะเขา้รว่มกจิกรรมมากกวา่นิสติ  

ทีเ่รยีนชัน้ปีทีส่งูกวา่  เช่นเดยีวกบัรุ่งทพิย ์เอีย่มจติร ์(2551: 66 – 68) ทีไ่ดศ้กึษาการใชช้วีติใน

มหาวทิยาลยัของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีคณะนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัรามคาํแหง เขตหวัหมาก  

กรงุเทพมหานคร พบว่านกัศกึษาทีเ่รยีนระดบัชัน้ปีทีต่่างกนัมกีารใชช้วีติในมหาวทิยาลยัแตกต่างกนั  

นกัศกึษาทีเ่รยีนชัน้ปีทีส่งูกวา่มกีารใชช้วีติในดา้นการศึกษาสงูกวา่นกัศกึษาชัน้ปีทีต่ํ่า กว่า ส่วนนกัศกึษา

ชัน้ปีทีต่ํ่ากวา่มกีารใชช้วีติในดา้นการเขา้รว่มกจิกรรมสงูกวา่นกัศกึษาทีเ่รยีนชัน้ปีทีส่งูกวา่ 

  

 กลุ่มสาขาวิชา 

 ภาวนา ใจประสาท  (2534: 87) ไดศ้กึษาการดาํรงชวีติของนกัศกึษามหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

พบวา่ นกัศกึษาสาขาวชิาสงัคมศาสตร ์ สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและสาขาวชิา

วทิยาศาสตรส์ขุภาพ มกีารดาํรงชวีติในมหาวทิยาลยัโดยรวมแตกต่างกนั เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น

พบวา่ นกัศกึษาสาขาวชิาสงัคมศาสตร ์วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและวทิยาศาสตรส์ุขภาพ มกีาร

ดาํรงชวีติในด้ านการเขา้รว่มกจิกรรมแตกต่างกนั สว่นในดา้นการศกึษา ดา้นสงัคม  ดา้นความ

เป็นอยูใ่นหอพกัและดา้นเศรษฐกจิไมแ่ตกต่างกนั สว่นพจน์สรรค ์โภชนา (2542: 71) ศกึษาการใช้

ชวีติของนกัศกึษามหาวทิยาลยัวงษ์ชวลติกุล พบว่า นกัศกึษาทีเ่รยีนคณะวชิาทีต่่างกนัมกีารใชช้วีติ

ในดา้นการเขา้รว่มกจิกรรมแตกต่างกนั โดยนกัศกึษาคณะนิตศิาสตรม์กีารใชช้วีติในดา้นการเขา้รว่ม

กจิกรรมสงูกวา่นกัศกึษาคณะนิเทศศาสตร ์ส่วนสุขศร ี สงวนสตัย ์(2552: 82)  ไดศ้กึษาคุณภาพชวีติ

ของนกัศกึษามหาวทิยาลยัราชมงคลธญับุร ีผลการศกึษาพบวา่  คณะทีส่งักดั เป็นปจัจยัทีส่ง่ผลต่อ

ความแตกต่างของคณุภาพชวีติทัง้ในภาพรวมและรายดา้น  โดยนกัศกึษาคณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

มคีณุภาพชวีติสงูทีสุ่ด 
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 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

 ไขนภา แกว้จนัทรา (2542: 113 – 119) ไดศ้กึษาตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้งกบัรปูแบบการใช้ชวีติ

ของนกัศกึษาพยาบาล วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี กรงุเทพมหานคร พบว่า  แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์

สมัพนัธภาพระหวา่งเพือ่น ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และทศันคตต่ิอวิชาชพีพยาบาล มคีวามสมัพนัธ์

ทางบวกกบัรปูแบบการใช้ชวีติดา้นวชิาการอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ผลสมัฤทธิท์าง 

การเรยีน เป็นตวัแปรทีม่คีวามสมัพนัธก์บัรปูแบบการใชช้วีติดา้นวชิาการและดา้นพฤตกิรรมเกบ็ตวั  

เช่นเดยีวกบั วเิรอืงรอง รตันวไิลสกุล (2543: 104 - 110) ไดศ้กึษารปูแบบการใชช้วีติของนกัศกึษา

มหาวทิยาลยัพระจอมเกลา้ธนบุร ีพบวา่ นกัศกึษาทีม่ผีลการเรยีนแตกต่างกนั จะมรีูปแบบการใช้

ชวีติในกลุ่มกา้วหน้า กลุ่มวชิาการ และกลุ่มวชิาชพีแตกต่างกนั โดยนกัศกึษาทีม่ผีลการเรยีนดมีาก 

จะมคีะแนนเฉลีย่รปูแบบการใชช้วีติในกลุม่ก้าวหน้าและกลุ่มวชิาการสงูกว่าทุกกลุ่ม  นกัศกึษาทีม่ ี

ผลการเรยีนดมีาก จะมรีปูแบบการใชช้วีติอยูใ่นกลุ่มกา้วหน้า กลุ่มเกบ็ตวั และกลุ่มวชิาการ ส่วน

นกัศกึษาทีม่ผีลการเรยีนด ีจะมรีปูแบบการใชช้วีติอยูใ่นกลุ่มสมาคมและกลุม่บาํเพญ็ประโยชน์ และ

นกัศกึษาทีม่ผีลการเรยีนระดบักลาง จะมรีปูแบบการใชช้วีติในกลุม่กจิกรรม สว่นพจน์สรรค ์โภชนา 

(2542: 71) ศกึษาการใชช้วีติของนกัศกึษามหาวทิยาลยัวงษ์ชวลติกุล พบว่านกัศกึษาทีม่ผีลการ

เรยีนแตกต่างกนัมกีารใชช้วีิโดยรวม และเป็นรายดา้นไมแ่ตกต่างกนั    

 จากเอกสารดงักลา่วขา้งตน้สามารถสรปุไดว้า่ เพศ ชัน้ปี กลุ่มสาขาวชิา และผลสมัฤทธิ ์

ทางการเรยีน เป็นปจัจยัสาํคญัทีม่อีทิธพิลต่อการใชช้วีติของนิสตินกัศกึษา อาจเน่ืองมาจาก เพศ

ชายและเพศหญงิมกีจิกรรมความสนใจและความชอบต่างกนัจงึมผีลทาํใหก้ารใชช้วีติแตกต่างกนั  

การอยูร่ว่มกนัในสงัคมและการเขา้รว่มกจิกรรมต่างๆของแต่ละชัน้ปีและกลุม่สาขาวชิา ทาํใหนิ้สติ

นกัศกึษามกีารใชช้วีติทีแ่ตกต่างกนัออกไป ตลอดจนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีแ่ตกต่างกส็่งผลต่อ

การใชช้วีติในทางต่างกนัดว้ย    

 

การจดัการศึกษาของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒพฒันามาจากโรงเรยีนฝึกหดัครูชัน้สงูและวทิยาลยัวชิา

การศกึษา โรงเรยีนฝึกหดัครชูัน้สงูสถาปนาขึน้ในปีพทุธศกัราช 2492 วทิยาลยัวชิาการศกึษา 2497 

และพฒันาเป็นมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒในปีพทุธศกัราช 2517 โรงเรยีนฝึกหดัครชูัน้สงูถอื

กําเนิดขึน้ช่วงสงครามโลกครัง้ที ่2 ในกระแสสงัคมทีเ่ริม่คลี่คลายจากการตื่นตระหนกภยัสงคราม 

ปญัหาเศรษฐกจิและสงัคม หลงัจากทีอ่งคก์ารสหประชาชาตไิดก่้อกาํเนิดขึน้ เพื่อมุง่เน้นความ

สมานฉนัทแ์ละผลกัดนัความรว่ม มอืทางดา้นต่างๆ รวมทัง้การผลกัดนัทางดา้นการศกึษา เพือ่ให้

โลกใบน้ีเจรญิกา้วหน้าและมสีตปิญัญามากขึน้ ภายใตก้ระทรวงศกึษาธกิาร ไดส้ถาปนาขึน้เมือ่วนัที ่

28 เมษายน  พทุธศกัราช 2492 ณ ถนนประสานมติร กรงุเทพมหานคร เพื่อผลกัดนัการศกึษา

ทางดา้นวชิาชพีคร ูในช่วงเวลาทีว่ชิาชพีครขูาดแคลนและไมส่มดุลกบัการขยายตวัของสงัคม และ

ศาสตรท์างดา้นการศกึษาศาสตรย์งัใหมต่่อสงัคมไทยในขณะนัน้ เป็นการเริม่ตน้การศกึษาในระดบั
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วฒุปิระกาศนียบตัรครปูระถมศกึษาและประกาศนียบตัรครมูธัยมศกึษา โรงเรยีนฝึกหดัครชูัน้สูงถอื

กาํเนิดขึน้จากการผลกัดนัของ ศาสตราจารย ์ม. ล.ป่ิน มาลากุล ซึง่ท่านเป็นปลดักระทรวงศกึษาธกิาร

อยูใ่นขณะนัน้ และท่านกไ็ดม้บีทบาททางดา้นศกึษาศาส ตรท์ีโ่รงเ รยีนฝึกหดัครชูัน้สงู วทิยาลยั

วชิาการศกึษาและสงัคมไทย  เมือ่โรงเรยีนฝึกหัด ครชูัน้สงูไดถ้อืกาํเนิดขึน้แลว้ หลวงสวสัดสิารศาสตรพทุธิ 

ไดด้าํรงตาํแหน่งเป็นผูอ้าํนวยการโรงเรยีนฝึกหดัครชูัน้สงู ระหวา่งพทุธศกัราช 2492 - 2497 ท่าน

เป็นผูนํ้าและวางรากฐานระเบยีบแบบแผนการฝึกหั ดคร ูเป็นผูบุ้กเบกิงานวชิาการทางดา้นวทิยาศาสตร์ 

และเป็นผูท้ีไ่ดร้บัการยกยอ่งวา่ เป็นแบบแผนของปชูนียบุคคลในวชิาชพีครู เมือ่ถงึพุทธศกัราช 2497  

ปญัหาการขาดแคลนครแูละนกัการศกึษา เป็นปญัหาทีร่นุแรงมากขึน้ในสงัคมไทยท่ามกลางการ

เปลีย่นแปลงทางสงัคมในทุกๆดา้น ศาสตราจารย ์ดร.สาโรช บวัศร ีผูนํ้าการ ศกึษาสมยัใหม ่หรอื

ผูนํ้าการศกึษาพพิฒันาการนิยม (Progressivism) ในสงัคมไทย ไดเ้สนอต่อกระทรวงศกึษาธกิาร  ให้

ก่อตัง้วทิยาลยัวชิาการศกึษา (College of Education)  ขึน้เพือ่พฒันาปรชัญาแนวคดิและความรู้

ความสามารถรอบด้ านการศกึษาสมยัใ หม ่ใหส้อด คลอ้งผสานสมัพนัธก์บัสงัคมประชาธปิไตย  

รวมทัง้การพฒันาการศกึษาศาสตรใ์หเ้ป็นวชิา ชพีทีม่รีะบบแบบแผนและมคีวามลุ่มลกึในสงัคมไทย

พรอ้มกบัการประสาทปรญิญาทาง ดา้นศกึษาศาสตร ์ทัง้ในระดบับณัฑติ มหาบณัฑติ และดุษฎบีณัฑติ  

เมือ่แรกเริม่การสถาปน  วทิยาลยัวชิากา รศกึษาขึน้แทนโรงเรยีนฝึกหดัครชูัน้สงู เมือ่วนัที่  16 

กนัยายน  2497 ศาสตราจารย ์ม.ล.ป่ิน มาลากุล ไดร้บัมอบหมายใหด้าํรงตาํแหน่งอธกิารบดรีะหวา่ง

พทุธศกัราช 2497 - 2499 ศาสตราจารย ์ดร.สาโรช บวัศร ีดาํรงตาํแหน่งหวัหน้าคณะวชิาการศกึษา 

หลงัจากนัน้ศาสตราจารย ์ดร.สาโรช บวัศร ีไดร้บัตําแหน่งอธกิารบดวีทิยาลยัวชิาการศกึษา จนถงึ

พทุธศกัราช 2511 วทิยาลยัวชิาการศกึษาไดเ้ป็นผูนํ้าในการจดัการ ศกึษาระดบัประถมศกึษาและ

มธัยมศกึษา ภายใตร้ะบบโรงเรยีนสาธติ  (Demonstration  School) เพือ่ใหโ้รงเรยีนสาธติเป็นแปลง

ทดลองคน้ควา้ในระบบการศกึษาสมยัใหม ่พรอ้มกบัจดัระบบการศกึษาแบบวทิยาเขต โดยขยาย

วทิยาเขตปทุมวนั (2498) วทิยาเขต บางแสน  (2498) วทิยาเขตพษิณุโลก (2510) วทิยาเขต

มหาสารคาม (2511) วทิยาเขตสงขลา (2511) วทิยาเขตบางเขน (2512) และวทิยาเขตพลศกึษา 

(2513) และมสีถาบนัสมทบอกี 1 แห่ง คอืวทิยาลยัพยาบาลกรุงเทพ (ปจัจบุนัคอืวทิยาลยัพยาบาล

บรมราชชนนี) กระทรวงสาธารณสขุ ต่อมาไดร้วมวทิยาเขตโดยมวีทิยาเขตประสานมติรเป็นศนูย ์

กลางการบรหิาร วทิยาลยัวชิาการศกึษาภายใตก้ารนําของ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บวัศร ีในฐานะ

ทีท่่านเป็นนกัวชิาการและนกัศกึษาสมยัใหมไ่ดพ้ฒันาแนวคดิพพิฒันา ก่อนหน้าเหตุการณ์เมือ่วนัที ่

14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ในช่วงเวลาที ่ศาสตราจารย ์ดร.สุดใจ  เหล่าสุนทร เป็นอธกิารบดวีทิยาลยั

วชิาการศกึษา คณาจารย ์นิสติ และขา้ราชการ ไดร้ว่ม กนัเรยีกรอ้งต่อรฐับาลใหป้รบัฐานะของ

วทิยาลยัวชิาการศกึษาเ ป็นมหาวทิยาลยั และยา้ยสงักดัจา กกระทรวงศึ กษาธกิารขึน้กบั

ทบวงมหาวทิยาลยั ท่ามกลางการปกครองทีเ่ขม้งวดรนุแรงของรฐับาลทหารในขณะนัน้ เพือ่ความ

คลอ่งตวัในการพฒันาโครงสรา้งการบรหิารและการเรยีนการสอนทีจ่าํกดัไปสูก่ารเป็นมหาวทิยาลยั

และการขยายตวัทีม่คีวา มหลาก  หลายวชิาชพี แลว้ทา้ยทีส่ดุมหาวทิยาลยัศรนีค รนิทรวโิรฒ  

“มหาวทิยาลยัทีเ่ป็นศรสีงา่แก่มหานคร” กไ็ดร้บัการสถาปนาขึน้ในปีถดัมาเมือ่วนัที ่29 มถุินายน 
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พ.ศ. 2517 โดยม ี ศาสตราจารย ์ดร.สดุใจ เหลา่สนุทร เป็นอธกิารบด ี(พทุธศกัราช  2512 - 2521) 

ต่อมามหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒได้เปลีย่นแปลงสภาพของมหาวทิยาลยั โดยไดร้วมวทิยาเขต

ปทุมวนั วทิยาเขตบางเขน วทิยาเขตพลศกึษา และวทิยาเขตประสานมติรเป็นมหาวทิยาลยั 

ศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร สาํหรบัวทิยาเขตภมูภิาคไดย้กฐานะเป็นมหาวทิยาลยั ดงัน้ี 

 1. มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ วทิยาเขตบางแสน ยกฐานะเป็นมหาวทิยาลยับรูพา 

 2. มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ วทิยาเขตพษิณุโลก ยกฐานะเป็นมหาวทิยาลยันเรศวร 

 3. มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ วทิยาเขตมหาสารคาม ยกฐานะเป็นมหาวทิยาลยั

มหาสารคาม   

 4. มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ วทิยาเขตสงขลา ยกฐานะเป็นมหาวทิยาลยัทกัษณิ 

 จากอดตีทีม่เีพยีงคณะศกึษาศาสตร์   คณะมนุษยศาสตร ์คณะสงัคมศาสตร ์   คณะวทิยาศาสตร์ 

คณะพลศกึษา และบณัฑติวทิยาลยั ในช่วงแผนพฒันาการศกึษาระดบัอุดมศกึษา ระยะที ่5 (พ.ศ.  

2525 – 2529) ไดจ้ดัตัง้คณะแพทยศาสตร ์แผนพฒันาการศกึษาระดบัอุดมศกึษา ระยะที ่7 (พ.ศ.  

2535 – 2539) ไดจ้ดัตัง้คณะวศิวกรรมศาสตร ์ คณะศลิปกรรมศาสตร ์คณะทนัตแทพยศาสตร์ 

คณะเภสชัศาสตร ์คณะสหเวชศาสตร ์ สาํนกัคอมพวิเตอร ์สถาบนัพฒันาการท่องเทีย่วเพือ่อนุรกัษ์

สิง่แวดลอ้ม สาํนกัสือ่และเทคโนโลยกีารศกึษา แผนพฒันาการศกึษาระดบัอุดมศกึษาระยะที่  8 

(พ.ศ. 2540 – 2544)  จดัตัง้คณะพยาบาลศาสตร ์ สถาบนัสิง่แวดล้ อมและทรพัยากร สถาบนั

วฒันธรรมแ ละศลิปะ  ศนูยว์ทิยาศาสตรศ์กึษา แผนพฒันาการศกึษาระดบัอุดมศกึษา ระยะที ่ 9 

(พ.ศ. 2545 – 2549) จดัตัง้วทิยาลยันานาชาตเิพือ่ศกึษาความยัง่ยนื  วทิยาลยันวตักรรมสือ่สาร

สงัคม  แผนพฒันาการศกึษาระดบัอุดมศกึษา ระยะที ่ 10 (พ.ศ. 2540 – 2554) จดัตัง้วทิยาลยั  

โพธวิชิชาลยั สาํนกัวิชาเศรษฐศาสตรแ์ละนโยบายสาธารณะ คณะเทคโนโลยแีละนวตักรรม

ผลติภณัฑก์ารเกษตร และรบัโอนโรงพยาบาลชลประทาน สงักดักระทรวงสาธารณสขุ มาสงักดั

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ และมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร ไดพ้ฒันาไปสูก่าร

เป็นมหาวทิยาลยักลางเมอืงทีท่นัสมยักา้วหน้าสูส่ากล และพฒันาการศกึษาในระดบับณัฑติศกึษา 

สว่นมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ องครกัษ์  พฒันาทางดา้นวทิยาศาสตรส์ขุภาพ วทิยาศาสตร์

เทคโนโลย ีวทิยาศาสตรแ์ละสิง่แวดลอ้ม ผสานสมัพนัธก์บัชุมชน (มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 

ม.ป.ป.: ออนไลน์) วทิยาลยัโพธวิชิชาลยั ขยายบทบาทไปทีอ่าํเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ 

อําเภอแมส่อด จงัหวดัตาก เป็นโครงการตน้แบบของมหาวทิยาลยัชุมชนทีเ่น้นการผลติบณัฑติคนื

ถิ่น บนฐานปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ลกัษณะเฉพาะของคน มศว  

คอื รกัชุมชน สภุาพอ่อนน้อม สงบ รกัสนัต ิมคีวามรกัในองคก์รมคีวามรูค้วามสามารถ มศีกัยภาพที่

หลากหลาย พรอ้มรบัความเปลีย่นแปลง มคีวามสมัพนัธใ์นองคก์รเป็นแบบกลัยาณมติร มคีวามมุง่มัน่

ในการทาํงาน เป็นประโยชน์ ต่อองคก์รและสว่นรวม ดา้นคณุ ลกัษณะ  เฉพาะดงักลา่วน้ีทาํให้

มหาวทิยาลยัมสีมรรถนะหลกัทีโ่ดดเดน่ในการนําวชิาการทีเ่ป็นเลศิไปใชบ้รหิารจดัการทรพัยากรใน

ทอ้งถิน่รว่มกบัชุมชน โดยประสานการทาํงานรว่มกบัชุมชนในทอ้งถิน่ดว้ยดี     มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

เป็นองคก์รชัน้นําแหง่การเรยีนรูแ้ละวจิยับนฐานการศกึษาและคณุธรรม มุง่สรา้งสรรคน์วตักรรมสู่
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สากล  มหาวทิยาลยัจดัใหม้กีารเรยีนการสอนระดบัตํ่ากวา่ปรญิญาตร ีระดบัปรญิญาตร ีและระดบั

บณัฑติศกึษา มหีลกัสตูรทีห่ลากหลาย เพื่อใหนิ้สติสามารถเลอืกเรยีนไดก้วา้งขวาง แต่ละหลกัสตูร

มุง่สรา้งความเป็นเลศิในทางความรูแ้ละก่อใหเ้กดิปญัญา มทีัง้สิน้ 28 หลกัสตูร เป็นหลกัสตูรตํ่ากว่า

ปรญิญาตร ี1 หลกัสตูร ปรญิญาตร ี14 หลกัสตูร และระดบับณัฑติ ศกึษา 13 หลกัสตูร (มหาวทิยาลยั

ศรนีครนิทรวโิรฒ. 2553: 6 – 9) มพีนัธกจิ คอื 

 1. ผลติและพฒันาบุคคลทีม่คีณุภาพและคณุธรรมแก่สงัคมโดยผา่นกระบวนการเรยีนรู้ 

และสงัคมแห่งการเรยีนรู้  

 2. สรา้งสรรคง์านวจิยัและนวตักรรมทีม่คีณุภาพ มปีระโยชน์อยา่งยัง่ยนืต่อสงัคมทัง้ใน

ระดบัชาตแิละนานาชาติ 

 3. บรกิารวชิาการทีม่คีณุภาพ จติสาํนึกและรบัผดิชอบต่อสงัคม 

 4. ศกึษา วเิคราะห ์และทาํนุบาํรงุวฒันธรรมและศลิปะ 

 5. พฒันาระบบบรหิารทีม่คีณุภาพ และธรรมมาภบิาล 

 มหาวทิยาลยัไดจ้ดัทาํแผนยทุธศาสตร ์15 ปี (พ.ศ. 2553 – 2567) โดยไดก้าํหนดประเดน็

ยทุธศาสตร ์ดงัน้ี (มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 2553: 15) 

 1. สรา้งองคค์วามรูด้า้นการศกึษา เพือ่พฒันากระบวนการเรยีนในทุกศาสตรแ์ละสาขาวชิา

ใหม้คีณุภาพ   

 2. พฒันาสหสาขาวชิาเพือ่สรา้งงานวจิยัและนวตักรรมในระดบัสากล 

 3. สรา้งองคค์วามรูแ้ละพฒันาโครงการบรกิารวชิาการทีม่คีณุภาพ เพือ่พฒันาชุมชนและ

สงัคมอยา่งยัง่ยนื 

 4. พฒันาระบบบรหิารทีม่คีณุภาพโดยใชเ้ครือ่งมอืทางการบรหิารและเทคโนโลยี

สารสนเทศทีเ่หมาะสม 

 โดยมแีผนปฏบิตักิารยทุธศาสตรห์ลกั คอื (มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  2553: 16 - 47) 

 1. การเป็นแหลง่ความเป็นเลศิทางดา้นนวตักรรมการเรยีนรู้ เพือ่สรา้งและพฒันาองค์

ความรูท้ีก่า้วหน้าและลุ่มลกึเพือ่พฒันากระบวนการเรยีนรูใ้หม ่พฒันากระบวนการเรยีนการสอนตาม

หลกัสตูรใหม้ปีระสทิธภิาพ พฒันาโรงเรยีนสาธติใหเ้ป็นโรงเรยีนตน้แบบการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

ทีม่คีุณภาพและชื่อเสยีงระดบัสากล เป็นศนูยต์น้แบบและขบัเคลือ่นการพฒันาสมรรถนะวิชาชพีครู

และบุคลากรทางการศกึษา สรา้งและพฒันาคณุภาพการเรยีนทีเ่ชือ่มโยงหน่วยงานภาครฐั ชุมชน 

และเอกชนทัง้ภายในและภายนอกประเทศ 

 2. การกาํหนดเป้าหมายหลกัทางการวจิยั ซึง่ครอบคลมุการวจิยัและวถิชีวีติ การพฒันา

ทางดา้นวฒันธรรมและศลิปะเพือ่การเรยีนรู ้และการกาํหนดเป้าหมายหลกัทางการจดัการศกึษา

ระดบับณัฑติศกึษา เพือ่สรา้งและพฒันาองคค์วามรูเ้พือ่พฒันากระบวนการเรยีนรูใ้หม่ทีส่มัพนัธก์บั

ชวีติและคุณธรรม กระตุน้ใหอ้าจารยผ์ลติผลงานวจิัยและนวตักรรม สนบัสนุนงานวจิยัทีเ่ป็นสหสาขาวชิา

งานวจิยัและพฒันา อนัจะนําไปสูน่วตั- กรรมในระดบัสากล หน่วยงานหรอืผูร้บับรกิารไดร้บัความรู ้

นวตักรรม และนําผลการ วจิยัไปใชใ้นการพฒันาดา้นต่างๆ มงีานวจิยัหรอืนวตักรรมสรา้งสรรคท์ี่
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เกีย่วขอ้งกบัการทาํนุบาํรงุวฒันธรรมและศลิปะ ผลติบณัฑติใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการและความ

จาํเป็นของสงัคมเพิม่ขึน้ ผลติบณัฑติระดบับณัฑติศกึษาทีเ่น้นการวจิยั ความเป็นสากล ภาวะผูนํ้า 

การใฝรู่ ้ทีส่ามารถเรยีนรูด้ว้ยตนเองตลอดชวีติ 

 3. การพฒันางานบรกิารวชิาการเพือ่พฒันาชุมชนและสงัคมอยา่งยัง่ยนื  (1 จงัหวัด  

1 มหาวทิยาลยั ) เพือ่สรา้งงานบรกิารวชิาการทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งก ารของชุมชนและสงัคม  

อยา่งยัง่ยนื รว่มขบัเคลือ่นพฒันาชุมชนและสงัคมใหม้คีณุภาพทีด่อียา่งยัง่ยนื 

 4. พฒันาความเป็นนานาชาตแิละความเป็นสากล สรา้งและพฒันาหลกัสตูร พฒันาการเรยีน

การสอน กระบวนการเรยีนรูแ้ละสื่อการเรยีนรูเ้พื่อใหไ้ดบ้ณัฑติทีม่คีณุภาพตามมาตรฐานสากล 

พฒันาหลกัสตูรนานาชาต ิหลกัสตูรกึง่นานาชาต ิหลกัสตูรภาษาต่างชาต ิและขยายการผลติบณัฑติ

ต่างชาต ิขยายจาํนวนรบันิสติไทยในหลกัสตูร นานา ชาตแิละหลกัสตูรภาษาต่างชาต ิ สนบัสนุน

งานวจิยัทีเ่ป็นสหสาขาวชิางานวจิยัและพฒันา  ซึง่จะนําไปสูอ่งค์ความรูแ้ละนวตักรรมในระดบัสากล 

สง่เสรมิความเป็นนานาชาตแิละความเป็นสากลบนฐานความเป็นไทย 

 5. พฒันาและเสรมิสรา้งปญัญา ของนิสติและบุคลากร ผลติบณัฑติทีม่คีุณธรรมและอตัลกัษณ์

ตามทีม่หาวทิยาลยักาํหนด 9 ประการ ไดแ้ก่ ใฝรู่ต้ลอดชวีติ คดิเป็นทาํเป็น  หนกัเอาเบาสู ้รูก้าลเทศะ 

เป่ียมจติสาํนึกสาธารณะ มทีกัษะสื่อสาร อ่อนน้อมถ่อมตน งามดว้ยบุคลกิ พรอ้มดว้ยศาสตรแ์ละ

ศลิป์ พฒันาบุคลากรใหม้คีณุธรรมนําชวีติ รวมพลงัและสรา้งสรรค ์เรยีนรูสู้ค่วามกา้วหน้า สงา่งาม

ความเป็นผูนํ้าเปลีย่นแปลงนบัเป็นโอกาส  ภมูิใจในองคก์รและอุทศิตนเพือ่มหาวทิยาลยั   

 6. การสรา้งระบบทุนการศกึษาระดบัสรา้งสรรคย์อดเยีย่ม เพื่อคุณภาพของผูเ้รยีนมคีณุภาพ

ในระดบัดเียีย่ม มผีลการเรยีนด ีและมคีวามประพฤตอิยูใ่นเกณฑส์งู และกระตุน้ใหเ้ดก็และเยาวชน

ไทยเกดิลกัษณะทีพ่งึประสงคเ์ป็นคนดแีละมปีญัญา     

 7. จดัตัง้กองทุนตกัศลิานวตักรรมการเรยีนรู ้กองทุนสง่เสรมิและพฒันาการวจิยั  และ

กองทุนพฒันาประสทิธภิาพบุคลากร มกีารพฒันานวตักรรมการเรยีนรูเ้พิม่มากขึน้ มกีารพฒันาการ

วจิยัเพื่อพฒันาการเรยีนรูเ้พิม่มากขึน้ มกีารพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง 

 8. การบรหิารจดัการมหาวทิยาลยัโดยใชห้ลกั Cost Effectiveness (Lean  Management) 

เพือ่ใหม้หาวทิยาลยัมรีะบบการดาํเนินงานทีม่ ีประสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูสดุ โดยมคีา่ใชจ้า่ย

และตน้ทุนตํ่า มรีะบบการบรหิารโดยยดึหลกัธรรมาภบิาล การมสี่วนรว่มของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี มี

ระบบบรหิารงานทีม่คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม  นําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชเ้พิม่

ประสทิธภิาพการดาํเนินงานและการบรหิารงาน 

 9. การจดัตัง้สาํนกังานจดัหารายไดแ้ละบรกิารทรพัยส์นิ  เพือ่จดัหารายไดแ้ละระดมทุนให้

เพยีงพอในการผลกัดนัใหแ้ผนปฏบิตักิารตามยทุธศาสตร ์15 ปี ของมหา วทิยาลยับรรลสุาํเรจ็ตาม

เป้าหมาย พฒันาประสทิธภิาพการบรหิารงบประมาณและทรพัยากรของมหาวทิยาลยั  

 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  ไดม้กีารสง่เสรมิการจดักจิกรรม เพื่อส่งเสรมิพฒันา

ศกัยภาพนิสติ เสรมิสรา้งกระบวนการคดิ เพิม่ประสบการณ์การเรยีนรู ้พฒันาจรยิธรรม คณุธรรม 

บุคลกิภาพ และความเป็นผูม้วีนิยั มจีติสาํนึกสาธารณะ และสง่เสรมิพลานามยัของนิสติ สนบัสนุน
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การมสีว่นรว่มในกจิกรรม ทัง้ดา้นกฬีา ศลิปวฒันธรรม  วชิาการและบาํเพญ็สาธารณะประโยชน์ 

เพือ่ความเป็นทรพัยากรมนุษยท์ี่มคีุณค่าของสงัคมและประเทศชาต ิเหน็ไดจ้ากวตัถุประสงคใ์นการ

ดาํเนินกจิกรรมของนิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เพือ่ส่งเสรมิใหนิ้สติเกดิการเรยีนรู ้ทัง้ใน

หอ้งเรยีน นอกหอ้งเรยีน ในสงัคมและชุมชน อยา่งสอดคลอ้งกบัหลกัการจดัการศกึษาของมหาวทิยาลยั

ทีว่า่ การศกึษาคอืความเจรญิงอกงาม (ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ วา่ดว้ย กจิกรรม

และวนิยันิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ พ.ศ. 2550) นอกจากน้ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

ยงัมหีลกัการทีมุ่ง่หมายใหก้จิก รรมนิสติเสรมิสรา้งกระบวนการคดิ เพิม่ประสบการณ์การเรยีนรู ้

พฒันาจริยธรรม คณุธรรม บุคลกิภาพ และความเป็นผูม้วีนิยั มจีติสาํนึกสาธารณะ และสง่เสรมิ

พลานามยัของนิสติ สนบัสนุนการมสี่วนรว่มในกจิกรรม  ทัง้ดา้นกฬีา ศลิปวฒันธรรม วชิาการ และ

การบาํเพญ็สาธารณะประโยชน์ เพือ่ความเป็นทรพัยากรมนุษยท์ีม่คีณุคา่ของสงัคมและประเทศชาต ิ

(มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  2550: 9) โดยมวีตัถุประสงคใ์นการดาํเนินกจิกรรม ดงัน้ี 

 1. เพือ่ส่งเสรมิใหนิ้สติเกดิการเรยีนรูท้ ัง้ในหอ้งเรยีน นอกหอ้งเรยีน ในสงัคมและชุมชน  

อยา่งสอดคลอ้งกบัหลกัหารจดัการศกึษาของมหาวทิยาลยั ทีว่า่ "การศกึษาคอืความเจรญิงอกงาม" 

 2. เพือ่ใหส้ามารถสรา้งกระบวนการคดิ กระบวนการทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่นอยา่งสรา้งสรรค ์

โดยสามารถสรา้งดุลยภาพระหวา่งการการมจีดุยนืทางความคดิของตนเองกบัการยอมรบัความ

คดิเหน็ต่างๆ 

 3. เพื่อพฒันานิสติใหบ้รรลอุตัลกัษณ์ 8 ประการ ไดแ้ก่ คดิเป็น - ทาํเป็น หนกัเอาเบาสู ้รู้

กาลเทศะ เป่ียมสาํนึกสาธารณะ มทีกัษะสือ่สาร อ่อนน้อมถ่อมตน งามดว้ยบุคลกิ พรอ้มดว้ยศาสตร์

และศลิป์ 

 4. เพื่อส่งเสรมิความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งนิสติ รวมทัง้บุคคล และคณะบุคคล หน่วยงาน 

รวมทัง้สถาบนัต่างๆ ทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั 

 5. เพือ่สง่เสรมิใหนิ้สติทาํกจิกรรม รวมถงึเผยแพรช่ื่อเสยีงและเกยีรตคิุณของมหาวทิยาลยั   

 จากเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง สรปุไ  ดว้า่ การใชช้วีติของนกัศกึษาในสถาบ  ันอุดมศกึษา  

มปีญัหาต่างๆหลายดา้น มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มภีารกจิหลกัคอื การผลติบณัฑติ การวจิยั 

การบรกิารแก่สงัคม และการทาํนุบาํรงุศลิปวฒันธรรม ใหค้วามสาํคญัต่อกระบวนการบ่มเพาะนิสิต

ใหพ้รอ้มซึง่ความดงีาม นิสติเขา้เรยีนตอ้งเป็นคนเก่งคนดแีละมคีวามสุขทัง้ในระดบัประเทศและ

สงัคมโลก ผูว้จิยัจงึสนใจศกึษาการใชช้วีติของนิสติระดบัปรญิญาตรมีหาวทิยาลยัศรีนครนิทรวโิรฒ 

ใน 4 ดา้น คอื ดา้นการศกึษา ดา้นสงัคม ดา้นเศรษฐกจิ และดา้นการเขา้รว่มกจิกรรม ผลการศกึษา

น้ีจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒในการวางแผนพฒันางานเพือ่สนองนโยบาย

และวางแผนดาํเนินงานในการบรหิารมหาวทิยาลยัต่อไป 

   

        



บทท่ี 3 

วิธีดาํเนินการวิจยั 
 

 การศกึษาการใชช้วีติของนิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  ผูว้จิยัได้

ดาํเนินการตามลาํดบัดงัน้ี คอื การกาํหนดประชากรและการเลอืกกลุม่ตวัอยา่งการสรา้งเครือ่งมอืที่

ใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มลู การเกบ็รวบรวมขอ้มลูและการจดักระทาํขอ้มูล  การวเิคราะหข์อ้มลูและสถติทิี่

ใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 

 

การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากร 

 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย นิสติชัน้ปีที ่2 - 4 และสงูกว่า ทีก่าํลงัศกึษาอยูใ่นระดบั

ปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ในภาคเรยีนที่ 1 ปีการศกึษา2555 ใน 3 กลุม่สาขาวชิา 

คอื 1.กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ประกอบดว้ย 6 คณะ ไดแ้ก่ คณะมนุษยศาสตร์ 

คณะสงัคมศาสตร์ คณะศกึษาศาสตร ์คณะศลิปกรรมศาสตร์ สาํนกัวชิาเศรษฐศาสตรแ์ละนโยบาย

สาธารณะ และวทิยาลยันานา ชาตเิพือ่ศกึษาความยัง่ยนื 2. กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ี 

ประกอบดว้ย 2 คณะ ไดแ้ก่ คณะวทิยาศาสตร ์และวทิยาลยันวตักรรมสือ่สารสงัคม 3. กลุม่สาขาวชิา

วทิยาศาสตรส์ขุภาพ ไดแ้ก่ คณะทนัตแพทยศาสตร ์จาํนวน 8,353 คน   

 กลุ่มตวัอย่าง 

 กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เป็นนิสติชัน้ปีที ่2 - 4 และสงูกว่า ทีก่าํลงัศกึษาอยูใ่นระดบัปรญิญาตรี

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ในภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2555 จาํนวน 318 คน ซึง่ไดม้าจากการ

กาํหนดขนาดของกลุม่ตวัอยา่งตามตารางของ ศริชิยั กาญจนวาส ีและคณะ (2537: 105) ทีร่ะดบั

ความเชือ่ มัน่ 95 % จากนัน้ใชว้ธิสีุ่มแบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) โดยการเปรยีบเทยีบ

สดัสว่นจาํแนกตาม เพศ กลุม่สาขาวชิา ระดบัชัน้ปี เน่ืองจากในกลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพมี

จาํนวนกลุม่ตวัอยา่งน้อย ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึไดก้ําหนดกลุ่มตวัอยา่งเป็นรอ้ยละ 50 ของจาํนวนประชากร

ทัง้หมด รวมไดก้ลุม่ตวัอยา่งจาํนวนทัง้สิน้ 515 คน  รายละเอยีดดงัแสดงในตาราง 1 
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ตาราง 1 จาํนวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง  

 

กลุ่มสาขาวชิา เพศ 

ชัน้ปีที ่ 2 ชัน้ปีที ่ 3 
ชัน้ปีที ่ 4และ
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กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตร์

และสงัคมศาสตร ์

ชาย 576 26 456 21 498 23 1530 70 

หญงิ 1320 60 1322 60 1250 57 3892 177 

รวม 1896 86 1778 81 1748 80 5422 247 

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์

เทคโนโลย ี

ชาย 299 14 260 12 262 12 821 38 

หญงิ 555 25 593 27 666 30 1814 82 

รวม 854 39 853 39 928 42 2635 120 

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์

สุขภาพ 

ชาย 19 10 14 7 52 26 85 43 

หญงิ 38 19 44 22 129 64 211 105 

รวม 57 29 58 29 181 90 296 148 

รวม 

ชาย 894 50 730 40 812 61 2436 151 

หญงิ 1913 104 1959 109 2045 151 5917 364 

รวม 2807 154 2689 149 2857 212 8353 515 

 

 

การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูในวจิยัน้ีเป็นแบบสอบถามทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ โดยมี

ขัน้ตอนในการสรา้ง ดงัน้ี 

 1. ศกึษาคน้ควา้เอกสาร ตาํรา และงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการใชช้วีติของนิสติใน

สถาบนัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา   

 2. ศกึษาวธิกีารสรา้งแบบสอบถามของลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ (2528: 136 - 159) 

และศกึษางานวจิยัของไขนภา แกว้จนัทรา (2542: ภาคผนวก) ภาวนา ใจประสาท (2534: ภาคผนวก) 

พจน์สรรค ์โภชนา (2542: ภาคผนวก)  และอดศิร พงษ์ศร ี(2546: ภาคผนวก) เพื่อเป็นแนวทางใน

การสรา้งแบบสอบถาม 

 3. นําแบบสอบถามทีส่รา้งเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ เสนอต่อผูท้รงคุณวุฒ ิ5 ท่าน  (ภาคผนวก ก) 

เพื่อตรวจความเทีย่งตรงในดา้นเน้ือหา (Content Validily) และใหข้อ้เสนอแนะเพิม่เตมิ 

 4. นําแบบสอบถามทีไ่ดป้รบัปรงุแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคณุวฒุ  ิเสนอต่อประธาน

และกรรมการทีป่รกึษาปรญิญานิพนธ์ตรวจสอบอกีครัง้ 
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 5. ปรบัปรงุแกไ้ขแบบสอบถามแลว้นําไปทดลองใช ้(Try Out) กบันิสติของมหาวทิยาลยั

ศรนีครนิทรวโิรฒ 50 คน เพือ่หาคา่อาํนาจจาํแนกของแบบสอบถามเป็นรายขอ้ โดยใชเ้ทคนิคการ

หาคา่รอ้ยละ 25 ของกลุ่มสงูและกลุ่มตํ่า แล้วใชท้ดสอบที  (t-test) เลอืกขอ้คาํถามทีม่คีา่อาํนาจ

จาํแนกตัง้แต่ 1.75 ขึน้ไปไวใ้ชเ้ป็ นแบบสอบถามสาํหรบัการวจิยั  ผลการวเิคราะห์หาคา่อาํนาจ

จาํแนกของแบบสอบถามจาํนวน 68 ขอ้ มแีบบสอบถามทีม่คีา่อาํนาจจาํแนกตามเกณฑจ์าํนวน 55 

ขอ้ ขอ้คาํถามทีม่คีา่อาํนาจจาํแนกตํ่ากวา่เกณฑ์ทีต่อ้งปรบัแกจ้าํนวน 13 ขอ้ ผูว้จิยัไดนํ้ามาปรบัปรงุ

ในดา้นสาํนวนภาษาและเน้ือหารว่มกบัประธานและกรรมการปรญิญานิพนธ ์ไดข้อ้คาํถามรวมทัง้สิน้

จาํนวน 68 ขอ้ (ภาคผนวก ข)  

 6. วเิคราะหห์าความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบัด้วยวธิหีาคา่สมัประสทิธิแ์อลฟ่า (Alpha-Coefficient) 

ของครอนบาค (Cronbach. 1984: 161) ไดค้า่ความเชือ่มัน่ของแบบสอบ ถามทัง้ฉบบัเท่ากบั .840 

 7. เมือ่ตรวจสอบคณุภาพแบบสอบถามเรยีบรอ้ยแลว้ นําเสนอต่อคณะกรรมการควบคมุ

ปรญิญานิพนธก่์อนนําไปใชเ้กบ็ขอ้มลูจากกลุม่ตวัอยา่งต่อไป 

 

 ลกัษณะเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู  

 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูครัง้น้ีเป็นแบบสอบถามที่เกีย่วกบัการ ศกึษาการใช้

ชวีติของนิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 4 ดา้น คอืดา้นการศกึษา ดา้นสงัคม ดา้นเศรษฐกจิ 

และดา้นการเขา้รว่มกจิกรรม แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  คอื 

 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม มลีกัษณะเป็น

แบบเลอืกตอบ (Checklist) ไดแ้ก่ เพศ ชัน้ปีทีศ่กึษา กลุ่มสาขาวชิา  

และผลสมัฤทธิท์างการเรยีน   

 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัการใชช้วีติของนิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 4 ดา้น 

คอื ดา้นการศกึษา ดา้นสงัคม ดา้นเศรษฐกจิ และดา้นการเขา้รว่มกจิกรรม โดยแบบสอบถามมี

ลกัษณะเป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั (Rating Scale) ตามแบบของลเิคอรท์ (Likert) 

จาํนวน 68 ขอ้ 

 การใหค้ะแนนในการตอบแบบสอบถาม ผูว้จิยักาํหนดคา่น้ําหนกัคะแนน ดงัน้ี 

 5 หมายถงึ นิสติมกีารประพฤติปฏบิตัใินเรือ่งดงักลา่วอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ  

 4 หมายถงึ นิสติมกีารประพฤติปฏบิตัใินเรือ่งดงักลา่วอยูใ่นระดบัมาก 

 3 หมายถงึ นิสติมกีารประพฤติปฏบิตัใินเรือ่งดงักลา่วอยูใ่นระดบัปานกลาง  

 2 หมายถงึ นิสติมกีารประพฤตปิฏบิตัิในเรือ่งดงักลา่วอยูใ่นระดบัน้อย 

 1 หมายถงึ นิสติมกีารประพฤตปิฏบิตัใินเรื่องดงักลา่วอยูใ่นระดบัน้อยทีส่ดุ  
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 การแปลความหมายคา่คะแนนเฉลีย่ผูว้จิยักําหนดไว ้5 ระดบัดงัน้ี  

 คา่คะแนนเฉลีย่ตัง้แต่ 4.50 - 5.00 หมายถงึ นิสติมกีารใชช้วีติในประเดน็ดงักล่าวอยู่ใน

ระดบัมากทีส่ดุ 

 คา่คะแนนเฉลีย่ตัง้แต่ 3.50 - 4.49 หมายถงึ นิสติมกีารใชช้วีติในประเดน็ดงักล่าวอยู่ใน

ระดบัมาก 

 คา่คะแนนเฉลีย่ตัง้แต่ 2.50 – 3.49 หมายถงึ นิสติมกีารใชช้วีติในประเดน็ดงักล่าวอยูใ่น

ระดบัปานกลาง 

 คา่คะแนนเฉลีย่ตัง้แต่ 1.50 – 2.49 หมายถงึ นิสติมกีารใชช้วีติในประเดน็ดงักล่าวอยูใ่น

ระดบัน้อย 

 คา่คะแนนเฉลีย่ตัง้แต่ 1.00 – 1.49 หมายถงึ นิสติมกีารใชช้วีติในประเดน็ดงักลา่วอยูใ่น

ระดบัน้อยทีส่ดุ 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมลูและการจดักระทาํข้อมลู 

 ผูว้จิยัดาํเนินการเพือ่เกบ็รวบรวมขอ้มลู ดงัน้ี 

 1. ขอหนงัสอืแนะนําตวัจากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  เพื่อขอความ

อนุเคราะหจ์ากอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒในการแจกแบบสอบถามใหก้บันิสติ  

 2. ขอความรว่มมอืจากนิสติของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒทีเ่ป็นกลุม่ตวัอยา่งเพื่อตอบ

แบบสอบถาม 

 3. เมือ่ผูว้จิยัรวบรวมแบบสอบถามแลว้นํามาตรวจสอบความถกูตอ้งสมบรูณ์ของ

แบบสอบถาม แลว้นําแบบสอบถามทีส่มบรูณ์ไปวิเคราะหต่์อไป 

 

การวิเคราะหข้์อมลูและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 

 การวิเคราะหข้์อมลู 

 1. การศกึษาการใชช้วีติของนิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ โดยรวมและเป็นรายดา้น 

4 ดา้น คอื ดา้นการศกึษา ดา้นสงัคม ดา้นเศรษฐกจิ และดา้นการเขา้รว่มกจิกรรม โดยการหาคา่

คะแนนเฉลีย่ และคา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน 

 2. การเปรยีบเทยีบการใชช้วีติของนิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ โดยรวมและเป็น

รายดา้น จาํแนกตามตวัแปร เพศ โดยใชก้ารทดสอบคา่ที (t-test) สว่นตวัแปร ชัน้ปีทีศ่กึษา กลุ่ม

สาขาวชิา และผลสมัฤทธิท์างการเรยีน โดยการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดยีว (One-Way 

Analysis of Variance) เมือ่พบความแตกต่างอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติจิงึทาํการทดสอบเป็นรายคู ่

โดยใชว้ธิขีองเชฟเฟ่ (Ferguson. 1981: 190) 
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 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 

 1. คา่สถติพิืน้ฐาน 

 1.1 คา่คะแนนเฉลีย่ (Mean) (Ferguson. 1981: 49) 

 1.2 คา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD) (Ferguson. 1981: 68) 

 2. สถติทิีใ่ชใ้นการหาคณุภาพของเครือ่งมอื 

 2.1 ค่าอํานาจจาํแนกของแบบสอบถามเป็นรายขอ้ ใชก้ารทดสอบคา่ที  (t-test) 

(Ferguson. 1981: 180) 

 2.2 ค่าความเชือ่มัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบั โดยใชว้ธิกีารหาคา่สมัประสทิธิแ์อลฟ่า 

ของครอนบาค (Cronbach. 1984: 161)  

 3. สถติทิีใ่ชท้ดสอบสมมตุฐิาน 

 3.1 การทดสอบความแตกต่างของคา่คะแนนเฉลีย่จากกลุม่ตวัอยา่ง 2 กลุ่ม ใชก้าร

ทดสอบค่าท ี(t-test for independent sample) (Ferguson. 1981: 178) 

 3.2 การทดสอบความแตกต่างของคา่คะแนนเฉลีย่จากกลุ่มตวัอยา่งมากกวา่ 2 กลุ่ม 

ใชก้ารวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดยีว และในกรณพีบความแตกต่างอยา่งมนียัสาํคญัทาง

สถติจิงึทาํการทดสอบเป็นรายคู่ โดยใชว้ธิขีองเชฟเฟ่   

  

 

 



บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหข้์อมูล 
 

 การวจิยัครัง้น้ีเป็นการศกึษาการ   ใชช้วีติของนิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

เพื่อใหก้ารแปลความหมายและการวเิคราะหข์อ้มลูเป็นทีเ่ขา้ใจตรงกนั ผูว้จิยัจงึไดก้าํหนดสญัลกัษณ์

ต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

 

สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 
  n  แทน จาํนวนคนในกลุ่มตวัอยา่ง   

  Χ   แทน   ค่าคะแนนเฉลีย่   

  S.D.   แทน   คา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน    

  t  แทน   ค่าสถติทิีใ่ชพ้จิารณาใน t-distribution 

  F  แทน ค่าสถติทิีใ่ชพ้จิารณาใน F- distribution 

  SS  แทน ผลบวกกําลงัสองของคะแนน (Sum of Squares) 

  MS  แทน ค่าเฉลีย่ของผลบวกกําลงัสองของคะแนน  

     (Mean of Squares) 

  df  แทน ระดบัชัน้แหง่ความอสิระ (Degree of Freedom) 

    *  แทน มนียัสาํคญัทางสถติทิี ่.05 

  p  แทน ค่าความน่าจะเป็นทีค่า่สถติทิีใ่ชท้ดสอบ จะตกอยู่   

     ในช่วงปฏเิสธสมมตฐิาน 

 

การเสนอผลการวิเคราะหข้์อมลู 
 การนําเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูแบ่งออกเป็น 3 ตอน คอื 

 ตอนท่ี 1 การวเิคราะหค์า่สถติพิืน้ฐานของกลุม่ตวัอยา่งจาํแนกตามตวัแปรทีศ่กึษา โดย

การหาคา่รอ้ยละ 

  ตอนท่ี 2 การศกึษาการใชช้วีติของนิสติระดบัปรญิญาตรมีหาวทิยาลยัศรีนครนิทรวโิรฒ 

โดยรวมและเป็นรายดา้น 4 ดา้น คอื ดา้นการศกึษา ดา้นสงัคม ดา้นเศรษฐกจิ และดา้นการเขา้รว่ม

กจิกรรม โดยการวเิคราะหค์า่คะแนนเฉลีย่และคา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน  

 ตอนท่ี 3 การเปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลีย่การใชช้วีติของนิสติระดบั

ปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ จาํแนกตามตวัแปรเพศ ใชก้ารทดสอบท ีส่วนตวัแปร  

ชัน้ปี กลุม่สาขาวชิา และผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ใชก้ารวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดยีว เมือ่

พบความแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิจงึทาํการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู ่โดยใชว้ธิี

ของเชฟเฟ่ 
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ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

ตอนท่ี 1 การวเิคราะหค์า่สถติพิืน้ฐานของกลุ่ มตวัอยา่งจาํแนกตามตวัแปรทีศ่กึษา         

โดยการหาคา่รอ้ยละ ปรากฏดงัแสดงในตาราง 2 

 

ตาราง 2  จาํนวน และค่ารอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามตวัแปรทีศ่กึษา 

 

ตวัแปรทีศ่กึษา จาํนวน (n = 515) ร้อยละ 
1. เพศ 

  1.1 ชาย 

  1.2 หญงิ 

 

151 

364 

 

 29.30 

 70.70 

รวม 515 100.00 

2. ชัน้ปี 

  2.1 ชัน้ปีที ่2 

  2.2 ชัน้ปีที ่3 

  2.3 ชัน้ปีที ่4 และสงูกว่า 

 

154 

148 

213 

 

 29.90 

 28.70 

 41.40 

รวม 515 100.00 

3. กลุม่สาขาวชิา 

  3.1 มนุษยศาสตรแ์ละ

สงัคมศาสตร ์

  3.2 วทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี

  3.3 วทิยาศาสตรส์ขุภาพ 

 

247 

120 

148 

 

 48.00 

 23.30 

 28.70 

รวม 515 100.00 

4. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

  4.1 สงู 

  4.2 ปานกลาง 

  4.3 ตํ่า 

 

160 

232 

123 

 

 31.10 

 45.00 

 23.90 

รวม 515 100.00 

 

 จากตาราง 2 กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัน้ี สว่นใหญ่เป็นนิสติหญงิ จาํนวน 364 คน (รอ้ยละ 

70.70)  กาํลงัศกึษาอยูช่ ัน้ปีที ่ 4 และสงูกว่า  จาํนวน 213 คน (รอ้ยละ 41.40) ในกลุม่สาขาวชิา

มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ จาํนวน 247 คน (รอ้ยละ 48.00) และมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนอยูใ่น

ระดบัปานกลาง  จาํนวน 232 คน (รอ้ยละ 45.00)   
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 ตอนท่ี 2 การศกึษาการใชช้วีติของนิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 

โดยรวมและเป็นรายดา้น 4 ดา้น คอื ดา้นการศกึษา ดา้นสงัคม ดา้นเศรษฐกจิ และดา้นการเขา้รว่ม

กจิกรรม โดยการวเิคราะหค์า่คะแนนเฉลีย่และคา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน  ดงัแสดงในตาราง 3 - 11 

 

ตาราง 3 คา่คะแนนเฉลีย่และคา่ความเบีย่งเบนมาตรฐานของการใชช้วีติของนิสติระดบัปรญิญาตร ี       

  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ โดยรวมและเป็นรายดา้น  

 

การใชช้วีติของนิสติระดบัปรญิญาตร ี 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

n  =  515 
ระดบัการใชช้วีติ x  S.D. 

ดา้นการศกึษา 

ดา้นสงัคม 

ดา้นเศรษฐกจิ 

ดา้นการเขา้รว่มกจิกรรม 

3.60 

3.94 

3.75 

3.42 

0.48 

0.47 

0.66 

0.71 

มาก 

มาก 

มาก 

ปานกลาง 

รวม 3.68 0.58 มาก 

  

 จากตาราง 3 นิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มกีารใชช้วีติโดยรวม

อยูใ่นระดบัมาก ( x = 3.68, S.D. = 0.58) เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ นิสติมกีารใชช้วีติอยูใ่น

ระดบัมาก 3 ดา้น คอื ดา้นการศกึษา ( x = 3.60, S.D. = 0.48) ดา้นสงัคม ( x = 3.94, S.D. = 0.47) 

ดา้นเศรษฐกจิ  ( x = 3.75, S.D. = 0.66) สว่นดา้นการเขา้รว่มกจิกรรม นิสติมกีารใชช้วีติอยูใ่น

ระดบัปานกลาง ( x = 3.42, S.D. = 0.71) 
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ตาราง 4  ค่าคะแนนเฉลีย่และคา่ความเบีย่งเบนมาตรฐานของการใชช้วีติของนิสติระดบัปรญิญาตรี   

  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ดา้นการศกึษา เป็นรายขอ้ 

 

การใชช้วีติของนิสติระดบัปรญิญาตร ี 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

n  =  515 
ระดบัการใชช้วีติ x  S.D. 

ด้านการศึกษา 

1.  นิสติเขา้ชัน้เรยีนก่อนเวลาทีอ่าจารยจ์ะสอน 

2.  นิสติมกีารเตรยีมตวัลว่งหน้าก่อนทีจ่ะเขา้

เรยีนในแต่ละวชิา 

3.  นิสติสามารถจบัประเดน็สาํคญัทีอ่าจารย์

บรรยายได้ 

4.  นิสติไมท่าํงานหรอืการบา้นวชิาอื่นในขณะที่

อาจารยก์าํลงัทาํการสอน 

5.  นิสติตัง้ใจเรยีนในขณะทีอ่าจารยท์าํการสอน 

6.  นิสติไมพ่ดูคยุเสยีงดงัในขณะทีอ่าจารยท์าํ

การสอน 

7.  นิสติไมร่บัประทานอาหารหรอืขนมในขณะที่

อาจารยท์าํการสอน 

8.  นิสติแสดงความคดิเหน็ในชัน้เรยีน 

9.  นิสติซกัถามอาจารยใ์นชัน้เรยีนเมือ่ไมเ่ขา้ใจ 

10.  นิสติสามารถสรปุเน้ือหาทีอ่าจารยส์อนได้ 

11.  นิสติพยายามทาํงานหรอืการบา้นดว้ยตนเอง 

12.  นิสติตรวจสอบความถกูตอ้งของงานหรอื

การบา้นก่อนนําสง่อาจารย์ 

13.  นิสติจะไมข่าดเรยีนโดยไมม่เีหตุผล 

14.  นิสติเคยพดูคุยแลกเปลีย่นความคดิเหน็

เรือ่งเรยีนกบัเพื่อนและรุน่พี่ 

15.  เมือ่นิสติทาํงานทีไ่ดร้บัมอบหมายไมไ่ด ้ 

นิสติจะขอคาํแนะนําจากอาจารย ์  

16.  นิสติเขา้หอ้งสมดุเพื่อศกึษาหาความรูเ้พิม่เตมิ 

17.  นิสติมกีารทบทวนการเรยีนดว้ยตนเองทีบ่้าน 

18.  นิสติมกีารจดัเวลาอ่านหนงัสอืลว่งหน้าก่อน

ทาํการสอบ 

 

3.79 

 

3.39 

 

3.56 

 

3.45 

3.78 

 

3.55 

 

3.66 

3.34 

3.37 

3.61 

3.87 

 

3.84 

3.62 

 

3.78 

 

3.60 

3.47 

3.62 

3.67 

 

 

0.77 

 

0.87 

 

0.69 

 

1.09 

0.74 

 

0.96 

 

0.84 

0.97 

0.92 

0.80 

0.74 

 

0.77 

1.27 

 

0.71 

 

0.79 

0.90 

0.83 

1.55 

 

 

มาก 

 

ปานกลาง 

 

มาก 

 

ปานกลาง 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

มาก 

มาก 

 

มาก 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

ปานกลาง 

มาก 

มาก 
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ตาราง  4  (ต่อ) 

 

การใชช้วีติของนิสติระดบัปรญิญาตร ี 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

n  =  515 
ระดบัการใชช้วีติ x  S.D. 

19.  นิสติตดิตามขา่วสารหาความรูใ้หม่ๆ

เกีย่วกบัอาชพีหรอืสาขาทีเ่รยีน 

20.  นิสติเคยเขา้ชมนิทรรศการทางวชิาการ  

หรอืฟงับรรยายในการประชุมสมัมนาทาง

วชิาการ 

 

3.48 

 

3.48 

 

0.86 

 

0.93 

 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

รวม 3.60 0.48 มาก 

 

 จากตาราง 4 นิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มกีารใชช้วีติดา้น

การศกึษาโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x = 3.60, S.D. = 0.48) เมือ่พจิารณารายขอ้ พบวา่ส่วนใหญ่

นิสติมกีารใชช้วีติดา้นการศกึษาอยูใ่นระดบัมาก ยกเวน้ขอ้ทีนิ่สติมกีารใชช้วีติอยูใ่นระดบัปานกลาง

ไดแ้ก่ ขอ้ 2 “นิสติมกีารเตรยีมตวัล่วงหน้าก่อนทีจ่ะเขา้เรยีนในแต่ละวชิา” ( x  =  3.39, S.D. = 

0.87) ขอ้ 4 “นิสติไมท่าํงานหรอืการบา้นวชิาอื่นในขณะทีอ่าจารยก์าํลงัทาํการสอน” ( x = 3.45, 

S.D. = 1.09) ขอ้ 8 “นิสติแสดงความคดิเหน็ในชัน้เรยีน” ( x = 3.34, S.D. = 0.97) ขอ้ 9 “นิสติ

ซกัถามอาจารยใ์นชัน้เรยีนเมือ่ไมเ่ขา้ใจ” ( x = 3.37, S.D. = 0.92) ขอ้ 16 “นิสติเขา้หอ้งสมดุเพื่อ

ศกึษาหาความรูเ้พิม่เตมิ” ( x = 3.47, S.D. = 0.90) ขอ้ 19 “นิสติตดิตามขา่วสารหาความรูใ้หม่ๆ

เกีย่วกบัอาชพีหรอืสาขาทีเ่รยีน” ( x = 3.48, S.D. = 0.86) และขอ้ 20 “นิสติเคยเขา้ชมนิทรรศการ

ทางวชิาการหรอืฟงับรรยายในการประชุมสมัมนาทางวชิาการ ”  ( x = 3.48, S.D. = 0.93)  
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ตาราง 5  ค่าคะแนนเฉลีย่และคา่ความเบีย่งเบนมาตรฐานของการใชช้วีติของนิสติระดบัปรญิญาตรี  

  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ดา้นสงัคม เป็นรายขอ้ 

 

การใชช้วีติของนิสติระดบัปรญิญาตร ี

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

n  =  515 
ระดบัการใชช้วีติ x  S.D. 

ด้านสงัคม 

21.  นิสติแต่งกายสภุาพเรยีบรอ้ย 

 

4.10 

 

0.78 

 

มาก 

22.  นิสติเขา้ควิต่อแถวเพือ่ซือ้อาหาร 4.17 0.77 มาก 

23.  นิสติพดูคุยปรกึษาหารอืเรือ่งส่วนตวัหรอื

เรือ่งทัว่ๆไปกบัเพือ่น 

 

4.02 

 

0.78 

 

มาก 

24.  นิสติเลน่กฬีากบัเพือ่นเมือ่มเีวลาวา่ง 3.42 1.04 ปานกลาง 

25.  นิสติมกีารพบปะกบัเพือ่นๆเป็นประจาํ 3.93 0.81 มาก 

26.  นิสติใหค้วามช่วยเหลอืเพือ่นเมือ่เพือ่นมี

ปญัหา 

 

3.95 

 

0.73 

 

มาก 

27.  นิสติปรบัตวัเขา้กบัเพือ่นในชัน้เรยีนได้ 4.00 0.71 มาก 

28.  นิสติใหค้วามรว่มมอืกบัเพือ่นในการทาํงานกลุ 3.97 0.72 มาก 

29.  นิสติชอบทาํงานรว่มกบัเพือ่นมากกว่า

ทาํงานคนเดยีว 

 

3.72 

 

0.83 

 

มาก 

30.  นิสติชอบใหค้วามช่วยเหลอืผูอ้ื่น 3.89 0.73 มาก 

31.  นิสติสามารถทาํงานรว่มกบัทุกคนไดด้ว้ย

ความสบายใจ 

 

3.87 

 

0.72 

 

มาก 

32.  นิสติชกัจงูเพือ่นไปในทางทีเ่หมาะสม 3.92 0.71 มาก 

33.  นิสติไมช่กัชวนเพือ่นดืม่สรุาหรอืของมนึเมา 4.02 0.85 มาก 

34.  นิสติไมช่กัชวนเพื่อนเทีย่วเตรใ่นเวลา

กลางคนื 

4.00 0.84 มาก 

35.  นิสติสามารถใหค้าํปรกึษาแนะนําและ

ช่วยเหลอืเพื่อน 

 

3.85 

 

0.68 

 

มาก 

36.  นิสติไมเ่อารดัเอาเปรยีบเพื่อน 3.97 0.71 มาก 

37.  นิสติและเพือ่นยอมรบัในความสามารถซึง่

กนัและกนั 

 

4.00 

 

0.67 

 

มาก 

38.  นิสติปฏบิตัต่ิอเพือ่นทุกคนดว้ยความจรงิใจ 4.04 .093 มาก 

39.  นิสติแสดงความเป็นกนัเองและเป็นมติรกบั

เพือ่น 

 

4.06 

 

0.72 

 

มาก 
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ตาราง  5  (ต่อ)  

 

การใชช้วีติของนิสติระดบัปรญิญาตร ี 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

n  =  515 
ระดบัการใชช้วีติ x  S.D. 

40.  นิสติแสดงความเป็นมติรกบัรุน่พีแ่ละรุน่น้อง 4.02 0.72 มาก 

41.  นิสติและนิสติรุน่พีม่คีวามสนิทสนมกนั 3.77 0.84 มาก 

42.  นิสติมคีวามเคารพต่ออาจารย ์ 4.18 0.77 มาก 

43.  เมือ่มปีญัหานิสติสามารถขอคาํปรกึษาจาก

อาจารยไ์ด ้

 

3.83 

 

0.82 

 

มาก 

รวม 3.94 0.47 มาก 

 

 จากตาราง 5 นิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มกีารใชช้วีติดา้นสงัคม

โดย รวมอยูใ่นระดบัมาก ( x =  3.94, SD  =  0.47) เมือ่พจิารณารายขอ้ พบวา่ส่วนใหญ่นิสติมกีาร

ใชช้วีติดา้นสงัคมอยูใ่นระดบัมาก ยกเว้นขอ้ทีนิ่สติมกีารใชช้วีติอยูใ่นระดบัปานกลางไดแ้ก่ ขอ้ 24 

“นิสติเลน่กฬีากบัเพือ่นเมือ่มเีวลาวา่ง” ( x = 3.42, S.D. = 1.04)  
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ตาราง 6  ค่าคะแนนเฉลีย่และคา่ความเบีย่งเบนมาตรฐานของการใชช้วีติของนิสติระดบัปรญิญาตร  ี   

   มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ดา้นเศรษฐกจิ เป็นรายขอ้ 

 

การใชช้วีติของนิสติระดบัปรญิญาตร ี 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

n  =  515 
ระดบัการใชช้วีติ x  S.D. 

ด้านเศรษฐกิจ 

44.  นิสติมคีา่อาหารครบทุกมือ้ 

 

4.01 

 

0.87 

 

มาก 

45.  นิสติมคีา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางมาเรยีน 3.93 0.90 มาก 

46.  นิสติมคีา่ทีพ่กัอาศยัเพยีงพอ 3.98 0.88 มาก 

47.  นิสติมคีา่ใชจ้า่ยเรือ่งเสือ้ผา้และของใชส้ว่นตวั 3.86 0.91 มาก 

48.  นิสติทาํงานนอกเวลาเรยีน  เพือ่หารายได้

มาใชจ้า่ยดา้นการเรยีน 

 

2.97 

 

1.31 

 

ปานกลาง 

49.  นิสติมเีงนิใชจ้่ายเพยีงพอในแต่ละเดอืน 3.79 0.89 มาก 

50.  นิสติมคีา่ใชจ้า่ยในการสงัสรรคก์บัเพือ่น 3.60 0.95 มาก 

51.  นิสติมคีา่ใชจ้า่ยในเรือ่งเอกสารและอุปกรณ์

ในการเรยีน 

 

3.85 

 

0.87 

 

มาก 

52.  นิสติมคีา่ใชจ้า่ยในการรกัษาพยาบาลเมือ่

เจบ็ปว่ย 

 

3.75 

 

0.95 

 

มาก 

53.  นิสติมคีา่ใชจ้า่ยเบด็เตลด็อื่นๆ 3.79 0.88 มาก 

รวม 3.75 0.66 มาก 

 

 จากตาราง 6 นิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มกีารใชช้วีติในดา้น

เศรษฐกจิโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x = 3.75, S.D. = 0.66) เมือ่พจิารณารายขอ้ พบวา่ส่วนใหญ่

นิสติมกีารใชช้วีติดา้นเศรษฐกจิอยูใ่นระดบัมาก ยกเวน้ขอ้ทีนิ่สติมกีารใชช้วีติอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ไดแ้ก่ขอ้ 48 “นิสติทาํงานนอกเวลาเรยีนเพือ่หารายไดม้าใชจ้า่ยดา้นการเรยีน” ( x = 2.97, S.D. = 

1.31) 
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ตาราง 7 ค่าคะแนนเฉลีย่และคา่ความเบีย่งเบนมาตรฐานของการใชช้วีติของนิสติระดบัปรญิญาตร  ี   

  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ดา้นการเขา้รว่มกจิกรรม  เป็นรายขอ้ 

 

การใชช้วีติของนิสติระดบัปรญิญาตร ี 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

n  =  515 
ระดบัการใชช้วีติ x  S.D. 

ด้านการเข้าร่วมกิจกรรม 

54.  นิสติมสี่วนรว่มในกจิกรรมเผยแพรช่ื่อเสยีง

ของมหาวทิยาลยั  เช่น  จดัแสดงนิทรรศการ 

 

 

3.36 

 

 

0.96 

 

 

ปานกลาง 

55.  นิสติรว่มรณรงคห์ารายไดส้ง่เสรมิการจดั

กจิกรรมของมหาวทิยาลยั 

 

3.24 

 

1.01 

 

ปานกลาง 

56.  นิสติมสีว่นรว่มในกจิกรรมบาํเพญ็ประโยชน์  

เช่น  บรจิาคโลหติ 

 

3.38 

 

0.96 

 

ปานกลาง 

57.  นิสติเขา้รว่มการอภปิรายทางวชิาการที่

มหาวทิยาลยัจดัขึน้ 

 

3.27 

 

0.93 

 

ปานกลาง 

58.  นิสติอาสาช่วยงานมหาวทิยาลยั  เช่นงาน

รบัปรญิญา 

 

3.41 

 

0.87 

 

ปานกลาง 

59.  นิสติเขา้ชมนิทรรศการทีจ่ดัขึน้ภายใน

มหาวทิยาลยั 

 

3.39 

 

0.91 

 

ปานกลาง 

60.  นิสติเขา้รว่มกจิกรรมดา้นศลิปวฒันธรรม  

เช่น  วนัไหวค้ร ู กจิกรรมรบัน้องใหม ่

 

3.81 

 

0.84 

 

มาก 

61.  นิสติเขา้รว่มกจิกรรมทีส่ง่เสรมิ

ประชาธปิไตย  เช่น  การเลอืกตัง้นายกองคก์ร

นิสติ  การเลอืกตัง้ประธานสโมสรนิสติ 

 

 

3.48 

 

 

0.98 

 

 

ปานกลาง 

62.  นิสติรว่มทาํกจิกรรมทางศาสนา 3.56 0.96 มาก 

63.  นิสติเขา้รว่มกจิกรรมพฒันาบุคลกิภาพ  

เช่น  รว่มโครงการพเิศษต่างๆ  

 

3.38 

 

0.96 

 

ปานกลาง 

64.  นิสติเขา้รว่มกจิกรรมต่อตา้นยาเสพตดิหรอื

โรคเอดส ์

 

3.30 

 

1.02 

 

ปานกลาง 

65.  นิสติมสีว่นรว่มในการแขง่ขนักจิกรรมกฬีา

ภายในมหาวทิยาลยั 

 

3.42 

 

0.95 

 

ปานกลาง 

66.  นิสติเขา้รว่มกจิกรรมเพือ่พฒันาความรู้

ความสามารถในวชิาชพีทีเ่รยีนหรอืทีส่นใจ 

 

3.50 

 

0.90 

 

มาก 
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ตาราง  7  (ต่อ) 

 

การใชช้วีติของนิสติระดบัปรญิญาตร ี 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

n  =  515 
ระดบัการใชช้วีติ x  S.D. 

67.  นิสติสละเวลาในวนัหยดุหรอืเวลาว่างเพื่อ

ออกไปบาํเพญ็ประโยชน์แก่สงัคม 

 

3.40 

 

0.92 

 

ปานกลาง 

68.  เมือ่มเีวลาวา่งนิสติจะชวนเพือ่นเขา้รว่ม

กจิกรรม 

 

3.39 

 

0.95 

 

ปานกลาง 

รวม 3.42 0.71 ปานกลาง 

 

 จากตาราง 7 นิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มกีารใชช้วีติในด้าน

การเขา้รว่มกจิกรรมโดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( x = 3.42, SD =  0.71) เมือ่พจิารณารายขอ้ 

พบวา่สว่นใหญ่นิสติมกีารใชช้วีติดา้นการเขา้รว่มกจิกรรมอยูใ่นระดบัปานกลาง ยกเวน้ขอ้ทีนิ่สติมี

การใชช้วีติอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ขอ้ 60 “นิสติเขา้รว่มกจิกรรมดา้นศลิปวฒันธรรม เช่น วนัไหวค้ร ู

กจิกรรมรบัน้องใหม่”  ( x = 3.81, S.D. = 0.84) ขอ้ 62 “นิสติรว่มทาํกจิกรรมทางศาสนา” ( x = 

3.56, S.D. = 0.96) และขอ้ 66 “นิสติเขา้รว่มกจิกรรมเพือ่พฒันาความรูค้วามสามารถในวชิาชพีที่

เรยีนหรอืทีส่นใจ” ( x = 3.50, S.D. = 0.90)  
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ตาราง 8 ค่าคะแนนเฉลีย่และคา่ความเบีย่งเบนมาตรฐานของการใชช้วีติของนิสติระดบัปรญิญาตรี

 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ โดยรวมและเป็นรายดา้น จาํแนกตามตวัแปรเพศ 

 

การใชช้วีติของนิสติระดบัปรญิญาตร ี

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

เพศ (n = 515) 

เพศชาย  n  =  151 เพศหญงิ  n =  364 

x  S.D. x  S.D. 

1.  ดา้นการศกึษา 

2.  ดา้นสงัคม 

3.  ดา้นเศรษฐกจิ 

4.  ดา้นการเขา้รว่มกจิกรรม 

3.62 

3.88 

3.77 

3.58 

0.46 

0.45 

0.64 

0.63 

3.59 

3.98 

3.75 

3.35 

0.49 

0.47 

0.67 

0.74 

รวม 3.72 0.40 3.69 0.41 

 

 จากตาราง 8 นิสติชายกบันิสติหญงิระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มกีาร

ใชช้วีติโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่นิสติชายมกีารใชช้วีติในทุกดา้นอยู่

ในระดบัมาก สว่นนิสติหญงิมกีารใชช้วีติดา้นการเขา้รว่มกจิกรรมอยูใ่นระดบัปานกลาง สว่นดา้น

อื่นๆอยูใ่นระดบัมาก  

 

ตาราง 9 ค่าคะแนนเฉลีย่และคา่ความเบีย่งเบนมาตรฐานของการใชช้วีติของนิสติระดบัปรญิญาตรี   

   มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ โดยรวมและเป็นรายดา้น จาํแนกตามตวัแปรระดบัชัน้ปี 

 

การใชช้วีติของนิสติระดบัปรญิญาตร ี

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

ระดบัชัน้ปี (n = 515) 

ชัน้ปีที ่2  

(n = 154) 

ชัน้ปีที ่3  

(n = 148) 

ชัน้ปีที ่4 และสงู

กวา่ (n = 213) 

x  S.D. x  S.D. x  S.D. 

1.  ดา้นการศกึษา 

2.  ดา้นสงัคม 

3.  ดา้นเศรษฐกจิ 

4.  ดา้นการเขา้รว่มกจิกรรม 

3.63 

3.99 

3.69 

3.58 

0.43 

0.44 

0.66 

0.60 

3.61 

3.97 

3.74 

3.42 

0.45 

0.46 

0.69 

0.77 

3.55 

3.88 

3.79 

3.29 

0.51 

0.47 

0.64 

0.72 

รวม 3.75 0.35 3.71 0.42 3.64 0.42 
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 จากตาราง 9 นิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒทุกชัน้ปีมกีารใชช้วีติ

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่นิสติชัน้ปีที ่2 มกีารใชช้วีติในทุกดา้นอยู่

ในระดบัมาก นิสติชัน้ปีที ่3 และนิสติชัน้ปีที ่4 และสงูกวา่มกีารใชช้วีติดา้นการเขา้รว่มกจิกรรมอยูใ่น

ระดบัปานกลาง สว่นดา้นอื่นๆอยูใ่นระดบัมาก  

 

ตาราง 10 ค่าคะแนนเฉลีย่และคา่ความเบีย่งเบนมาตรฐานของการใชช้วีติของนิสติระดบัปรญิญาตรี   

   มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ โดยรวมและเป็นรายดา้น จาํแนกตามตวัแปรกลุม่สาขาวชิา 

 

การใชช้วีติของนิสติระดบัปรญิญาตร ี

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

กลุม่สาขาวชิา (n = 515) 

มนุษยศาสตร์

และสงัคมศาสตร ์

(n = 247) 

วทิยาศาสตร ์

และเทคโนโลย ี

(n = 120) 

วทิยาศาสตร์

สขุภาพ  

(n = 148) 

x  S.D. x  S.D. x  S.D. 

1.  ดา้นการศกึษา 

2.  ดา้นสงัคม 

3.  ดา้นเศรษฐกจิ 

4.  ดา้นการเขา้รว่มกจิกรรม 

3.64 

4.04 

3.84 

3.60 

0.37 

0.38 

0.49 

0.56 

3.64 

3.76 

3.44 

3.69 

0.63 

0.58 

0.90 

0.67 

3.47 

3.91 

3.84 

2.89 

0.45 

0.42 

0.60 

0.69 

รวม 3.80 0.31 3.66 0.55 3.54 0.35 

 

 จากตาราง 10 นิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ทุกกลุม่สาขาวชิามกีารใช้

ชวีติโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่นิสติกลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละ

สงัคมศาสตรม์กีารใชช้วีติทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก นิสติกลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยมีี

การใชช้วีติดา้นเศรษฐกจิอยูใ่นระดบัปานกลางสว่นดา้นอื่นๆอยูใ่นระดบัมาก สว่นนิสติกลุม่สาขาวชิา

วทิยาศาสตรส์ขุภาพมกีารใชช้วีติดา้นการเขา้รว่มกจิกรรมอยูใ่นระดบัปานกลาง สว่นดา้นอื่นๆอยูใ่น

ระดบัมาก 
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ตาราง 11 ค่าคะแนนเฉลีย่และคา่ความเบีย่งเบนมาตรฐานของการใชช้วีติของนิสติระดบัปรญิญาตร ี  

   มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ โดยรวมและเป็นรายดา้น จาํแนกตามตวัแปรผลสมัฤทธิท์าง 

  การเรยีน 

 

การใชช้วีติของนิสติระดบัปรญิญาตร ี

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (n = 515) 

สงู  

(n = 160) 

ปานกลาง  

(n = 232) 

ตํ่า 

(n = 123) 

x  S.D. x  S.D. x  S.D. 

1.  ดา้นการศกึษา 

2.  ดา้นสงัคม 

3.  ดา้นเศรษฐกจิ 

4.  ดา้นการเขา้รว่มกจิกรรม 

3.73 

4.10 

3.94 

3.47 

0.49 

0.44 

0.57 

0.79 

3.57 

3.93 

3.72 

3.35 

0.43 

0.42 

0.61 

0.67 

3.45 

3.75 

3.55 

3.47 

0.47 

0.48 

0.78 

0.66 

รวม 3.83 0.40 3.66 0.36 3.57 0.43 

 

 จากตาราง 11 นิสติทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงู ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนปานกลาง และ

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนตํ่า มกีารใชช้วีติโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ 

นิสติทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูและนิสติทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนปานกลางมกีารใชช้วีติดา้น

การเขา้รว่มกจิกรรมอยูใ่นระดบัปานกลาง สว่นดา้นอื่นๆอยูใ่นระดบัมาก สว่นนิสติทีม่ผีลสมัฤทธิ ์

ทางการเรยีนตํ่ามกีารใชช้วีติดา้นการศกึษาและดา้นการเขา้รว่มกจิกรรมอยูใ่นระดบัปานกลาง     

สว่นดา้นอื่นๆอยูใ่นระดบัมาก 
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 ตอนท่ี 3 การเปรยีบเทยีบความแตกต่างของการใชช้วีติของนิสติระดบัปรญิญาตร ี

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ จาํแนกตามตวัแปร เพศ ใชก้ารทดสอบคา่ท ีส่วนตวัแปร ชัน้ปี กลุ่ม

สาขาวชิา  

  และผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ใชก้ารวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดยีว หากพบความ

แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิจงึทาํการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใชว้ธิขีองเชฟเฟ่  

ปรากฏผลดงัแสดงในตาราง 12 - 23 

 

ตาราง 12 การเปรยีบเทยีบการใชช้วีติของนิสติระดบัปรญิญาตรี มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ     

 โดยรวมและเป็นรายดา้น จาํแนกตามตวัแปรเพศ 

 

การใชช้วีติของนิสติ 

เพศชาย  n  =  

151 

เพศหญงิ  n =  

364 t p 

x  S.D. x  S.D. 

1.  ดา้นการศกึษา 

2.  ดา้นสงัคม 

3.  ดา้นเศรษฐกจิ 

4.  ดา้นการเขา้รว่มกจิกรรม 

3.62 

3.88 

3.77 

3.58 

0.46 

0.45 

0.64 

0.63 

3.59 

3.98 

3.75 

3.35 

0.49 

0.47 

0.67 

0.74 

0.71 

-2.13 

0.34 

3.64 

.481 

.034 

.738 

.000 

รวม 3.72 0.40 3.69 0.41 0.82 .412 

 

 จากตาราง 12 นิสติชายกบันิสติหญงิระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ       

มกีารใชช้วีติโดยรวมไมแ่ตกต่างกนั เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่นิสติชายกบันิสติหญงิมกีารใช้

ชวีติดา้นสงัคม และดา้นการเขา้รว่มกจิกรรม แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ส่วน

ดา้นอื่นๆไมแ่ตกต่างกนั 
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ตาราง 13 การเปรยีบเทยีบการใชช้วีติของนิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ   

 โดยรวมและเป็นรายดา้น จาํแนกตามตวัแปรระดบัชัน้ปี 

 

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F p 

ดา้นการศกึษา 

       ระหว่างกลุ่ม 

       ภายในกลุม่ 

รวม 

 

   2 

512 

514 

 

   0.57 

115.99 

116.56 

 

0.29 

0.23 

 

1.26 

 

.283 

ดา้นสงัคม 

       ระหว่างกลุ่ม 

       ภายในกลุม่ 

รวม 

 

   2 

512 

514 

 

1.34 

109.60 

110.94 

 

0.67 

0.21 

 

3.14 

 

.044 

ดา้นเศรษฐกจิ 

       ระหว่างกลุ่ม 

       ภายในกลุม่ 

รวม 

 

   2 

512 

514 

 

0.90 

225.46 

226.36 

 

0.45 

0.44 

 

1.02 

 

.361 

ดา้นการเขา้รว่มกจิกรรม 

       ระหว่างกลุ่ม 

       ภายในกลุม่ 

รวม 

 

   2 

512 

514 

 

7.37 

254.85 

262.22 

 

3.68 

0.50 

 

 

7.40 

 

.001 

 

รวม 

 

   2 

512 

514 

1.11 

84.62 

85.73 

0.55 

0.17 

3.34 .036 

 

 จากตาราง 13 นิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ทีศ่กึษาในชัน้ปี

ต่างกนัมกีารใชช้วีติโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และเมือ่พจิารณาเป็น

รายดา้น พบว่านิสติทีก่าํลงัศกึษาในชัน้ปีทีต่่างกนั มกีารใชช้วีติดา้นสงัคมและด้านการเขา้รว่ม

กจิกรรมแตกต่างกนั สว่นดา้นการศกึษาและดา้นเศรษฐกจิไมแ่ตกต่างกนั 

 เมือ่พบความแตกต่างอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิจงึทาํการทดสอบเป็นรายคูโ่ดยวธิขีองเชฟเฟ ่  

 พบวา่นิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ทีก่าํลงัศกึษาในชัน้ปีทีต่่างกนั 

มกีารใชช้วีติดา้นสงัคมไมแ่ตกต่างกนั อาจเน่ืองมาจากความแตกต่างทีม่อียูไ่มถ่งึระดบันัยสาํคญัและ

ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอยา่งไมม่ากพอทีจ่ะทาํใหค้วามแตกต่างของชัน้ปีมนียัสาํคญักเ็ป็นได ้  
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 เมือ่พบความแตกต่างอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิจงึทาํการทดสอบเป็นรายคูโ่ดยวธิขีองเชฟเฟ ่

ปรากฏผล ดงัตารางที ่14 - 15 

 

ตาราง 14 การทดสอบความแตกต่างของคา่   คะแนนเฉลีย่เป็นรายคู ่การใชช้วีติของนิสติระดบัปรญิญาตรี

 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ดา้นการเขา้รว่มกจิกรรม จาํแนกตามตวัแปรระดบัชัน้ปี 

 

ระดบัชัน้ปี x  

ระดบัชัน้ปี 

ชัน้ปีท่ี  2 

3.58 

ชัน้ปีท่ี  3 

3.42 

ชัน้ปีท่ี  4 

และสงูกว่า 

3.29 

ชัน้ปีที ่ 2 

ชัน้ปีที ่ 3 

ชัน้ปีที ่ 4  และสงูกว่า 

3.58 

3.42 

3.29 

  * 

 

* มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั  0.05 

 

 จากตาราง 14 นิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ทีก่าํลงัศกึษาในชัน้  

ปีที ่2  และชัน้ปีที ่4 และสงูกว่า มกีารใชช้วีติดา้นการเขา้รว่มกจิกรรมแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั .05 สว่นคูอ่ื่นๆไมพ่บความแตกต่าง 
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ตาราง 15 การทดสอบความแตกต่างของค่า   คะแนนเฉลีย่เป็นรายคู ่การใชช้วีติของนิสติระดบัปรญิญาตรี

 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ โดยรวม จาํแนกตามตวัแปรระดบัชัน้ปี 

 

ระดบัชัน้ปี x  

ระดบัชัน้ปี 

ชัน้ปีท่ี  2 

3.75 

ชัน้ปีท่ี  3 

3.71 

ชัน้ปีท่ี  4 

และสงูกว่า 

3.64 

ชัน้ปีที ่ 2 

ชัน้ปีที ่ 3 

ชัน้ปีที ่ 4  และสงูกว่า 

3.75 

3.71 

3.64 

  * 

 

*  มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั  0.05 

 

 จากตาราง 15 นิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ชัน้ปีที ่2 และชัน้ปีที ่4  

และสงูกว่า มกีารใชช้วีติโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สว่นคูอ่ ื่นๆไมพ่บ

ความแตกต่าง 
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ตาราง 16 การเปรยีบเทยีบการใชช้วีติของนิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 โดยรวมและเป็นรายดา้น จาํแนกตามตวัแปรกลุม่สาขาวชิา 

 

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F p 

ดา้นการศกึษา 

       ระหว่างกลุ่ม 

       ภายในกลุม่ 

รวม 

 

2 

512 

514 

 

2.86 

113.71 

116.57 

 

1.43 

0.22 

 

6.43 

 

.002 

ดา้นสงัคม 

       ระหว่างกลุ่ม 

       ภายในกลุม่ 

รวม 

 

2 

512 

514 

 

6.43 

104.51 

110.94 

 

3.22 

0.20 

 

15.76 

 

.000 

ดา้นเศรษฐกจิ 

       ระหว่างกลุ่ม 

       ภายในกลุม่ 

รวม 

 

2 

512 

514 

 

14.90 

211.46 

211.46 

 

7.45 

0.41 

 

18.05 

 

.000 

ดา้นการเขา้รว่มกจิกรรม 

       ระหว่างกลุ่ม 

       ภายในกลุม่ 

รวม 

 

2 

512 

514 

 

58.84 

203.38 

262.22 

 

29.42 

397.00 

 

 

74.06 

 

.000 

 

รวม 

 

2 

512 

514 

6.04 

79.68 

85.72 

3.02 

0.16 

19.41 .000 

 

*  มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั  0.05 

 

 จากตาราง 16 นิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ทีศ่กึษาในกลุม่

สาขาวชิาทีต่่างกนั มกีารใชช้วีติโดยรวมและเป็นรายดา้นทุกดา้นแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั .05   

 

 เมือ่พบความแตกต่างอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิจงึทาํการทดสอบเป็นรายคูโ่ดยวธิ ี ของเชฟเฟ ่ 

ปรากฏผล  ดงัตาราง 17 - 21 
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ตาราง 17 การทดสอบความแตกต่างของคา่  คะแนนเฉลีย่เป็นรายคู ่การใชช้วีติของนิสติระดบัปรญิญาตรี

 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ดา้นการศกึษา จาํแนกตามตวัแปรกลุม่สาขาวชิา 

 

กลุ่มสาขาวิชา x  

กลุ่มสาขาวิชา 

กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์

และ

สงัคมศาสตร ์

3.64 

กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

3.64 

กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์

สขุภาพ 

3.47 

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตร์

และสงัคมศาสตร ์

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์

สขุภาพ 

 

3.64 

 

3.64 

 

3.47 

   

* 

 

* 

 

*    มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั  0.05 

 

 จากตาราง 17 นิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ทีก่ําลงัศกึษาในกลุ่ม

สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์กบักลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ และกลุ่มสาขาวชิา

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีกบั กลุม่สาขาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   มกีารใชช้วีติดา้นการศกึษาแตกต่างกนั

อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สว่นคูอ่ื่นๆไมพ่บความแตกต่าง 
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ตาราง 18 การทดสอบความแตกต่างของคา่   คะแนนเฉลีย่เป็นรายคู ่การใชช้วีติของนิสติระดบัปรญิญาตรี

 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ดา้นสงัคม จาํแนกตามตวัแปรกลุม่สาขาวชิา 

 

กลุ่มสาขาวิชา x  

กลุ่มสาขาวิชา 

กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์

และ

สงัคมศาสตร ์

4.04 

กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

3.76 

กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์

สขุภาพ 

3.91 

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตร์

และสงัคมศาสตร ์

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์

สขุภาพ 

 

4.04 

 

3.76 

 

3.91 

  

* 

 

* 

 

* 

 

*  มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั  0.05 

 

 จากตาราง 18 นิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ กลุม่สาขาวชิา

มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ กบั กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและกลุม่สาขาวชิา

วทิยาศาสตรส์ขุภาพ และ กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีกบั กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์

สขุภาพ มกีารใชช้วีติดา้นสงัคมต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สว่นคูอ่ื่นๆไมพ่บความ

แตกต่าง 
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ตาราง 19 การทดสอบความแตกต่างของคา่  คะแนนเฉลีย่เป็นรายคู ่การใชช้วีติของนิสติระดบัปรญิญาตรี

 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ดา้นเศรษฐกจิ จาํแนกตามตวัแปรกลุม่สาขาวชิา 

 

กลุ่มสาขาวิชา x  

กลุ่มสาขาวิชา 

กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์

และ

สงัคมศาสตร ์

3.84 

กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

3.44 

กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์

สขุภาพ 

3.84 

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตร์

และสงัคมศาสตร ์

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์

สขุภาพ 

 

3.84 

 

3.44 

 

3.84 

  

* 

 

 

 

* 

 

*  มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั  0.05 

 

 จากตาราง 19 นิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ กลุม่สาขาวชิา

มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ กบั กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและกลุม่สาขาวชิา

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีกบั กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ มกีารใชช้วีติดา้นเศรษฐกจิ

แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สว่นคูอ่ื่นๆไมพ่บความแตกต่าง 
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ตาราง 20 การทดสอบความแตกต่างของคา่  คะแนนเฉลีย่เป็นรายคู ่การใชช้วีติของนิสติระดบัปรญิญาตรี

 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ดา้นการเขา้รว่มกจิกรรม จาํแนกตามตวัแปรกลุม่สาขาวชิา 

 

กลุ่มสาขาวิชา x  

กลุ่มสาขาวิชา 

กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์

และ

สงัคมศาสตร ์

3.60 

กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

3.69 

กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์

สขุภาพ 

2.89 

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตร์

และสงัคมศาสตร ์

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์

สขุภาพ 

 

3.60 

 

3.69 

 

2.89 

  

 

 

* 

 

* 

 

*  มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั  0.05 

 

 จากตาราง 20 นิสติระดบัปรญิญาตรี  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ กลุม่สาขาวชิา

มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์กบั กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ และ กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ีกบั กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   มกีารใชช้วีติดา้นการเขา้รว่มกจิกรรมแตกต่าง กนั

อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สว่นคูอ่ื่นๆไมพ่บความแตกต่าง 
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ตาราง 21 การทดสอบความแตกต่างของคา่  คะแนนเฉลีย่เป็นรายคู ่การใชช้วีติของนิสติระดบัปรญิญาตรี

 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ โดยรวม จาํแนกตามตวัแปรกลุม่สาขาวชิา 

 

กลุ่มสาขาวิชา x  

กลุ่มสาขาวิชา 

กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์

และสงัคมศาสตร์ 

3.80 

กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

3.66 

กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์

สขุภาพ 

3.54 

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตร์

และสงัคมศาสตร ์

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์

สุขภาพ 

 

3.80 

 

3.66 

 

3.54 

  

* 

 

* 

 

 

 

*  มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั  0.05 

 

 จากตาราง 21 นิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ กลุม่สาขาวชิา

มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ กบั กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและ กลุม่สาขาวชิา

วทิยาศาสตรส์ขุภาพ  มกีารใชช้วีติโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สว่นคู่

อื่นๆไมพ่บความแตกต่าง 
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ตาราง 22 การเปรยีบเทยีบการใชช้วีติของนิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ     

 โดยรวมและรายดา้น จาํแนกตามตวัแปรผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

 

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F p 

ดา้นการศกึษา 

       ระหว่างกลุ่ม 

       ภายในกลุม่ 

รวม 

 

2 

512 

514 

 

5.86 

110.70 

116.56 

 

2.93 

0.22 

 

13.56 

 

.000 

ดา้นสงัคม 

       ระหว่างกลุ่ม 

       ภายในกลุม่ 

รวม 

 

2 

512 

514 

 

8.56 

102.40 

110.96 

 

4.27 

0.20 

 

21.37 

 

.000 

ดา้นเศรษฐกจิ 

       ระหว่างกลุ่ม 

       ภายในกลุม่ 

รวม 

 

2 

512 

514 

 

10.56 

215.80 

226.36 

 

5.28 

0.42 

 

12.53* 

 

.000 

ดา้นการเขา้รว่มกจิกรรม 

       ระหว่างกลุ่ม 

       ภายในกลุม่ 

รวม 

 

2 

512 

514 

 

1.79 

260.43 

262.22 

 

0.89 

0.51 

 

 

1.76 

 

.174 

 

 

 

รวม 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุม่ 

 

 

2 

512 

514 

 

4.97 

80.76 

85.73 

 

2.48 

0.16 

 

15.76 

 

.000 

 

*   มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั  0.05 

 

 จากตาราง 22 นิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ทีม่ผีลสมัฤทธิ ์

ทางการเรยีนต่างกนั มกีารใชช้วีติโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .05 และ 

เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่นิสติทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนต่างกนั มกีารใชช้วีติดา้นการศกึษา 

ดา้นสงัคม และดา้นเศรษฐกจิ แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  สว่นดา้นการเขา้

รว่มกจิกรรม ไมพ่บความแตกต่าง  
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 เมือ่พบความแตกต่างอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิจงึทาํการทดสอบเป็นรายคูโ่ดยวธิขีองเชฟเฟ ่ 

ปรากฏผล  ดงัตาราง 23 - 26 

 

ตาราง 23 การทดสอบความแตกต่างของคา่  คะแนนเฉลีย่เป็นรายคู ่การใชช้วีติของนิสติระดบัปรญิญาตรี

 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ดา้นการศกึษา จาํแนกตามตวัแปรผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน x  

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

ผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนสงู 

3.73 

ผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียน

ปานกลาง 

3.57 

ผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนตํา่ 

3.45 

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงู 

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

ปานกลาง 

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนตํ่า 

3.73 

 

3.57 

3.45 

 * 

 

* 

 

 

 

 

*  มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั  0.05 

 

 จากตาราง 23 นิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ทีม่ผีลสมัฤทธิ ์

ทางการเรยีนสงู กบั ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนปานกลาง และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนตํ่า มกีารใชช้วีติ

ดา้นการศกึษาแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ส่วนคู่อื่นๆไมพ่บความแตกต่าง 
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ตาราง 24 การทดสอบความแตกต่างของคา่  คะแนนเฉลีย่เป็นรายคู ่การใชช้วีติของนิสติระดบัปรญิญาตรี

 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ดา้นสงัคม จาํแนกตามตวัแปรผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน x  

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

ผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนสงู 

4.10 

ผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียน

ปานกลาง 

3.93 

ผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนตํา่ 

3.75 

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงู 

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

ปานกลาง 

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนตํ่า 

4.10 

 

3.93 

3.75 

 * 

 

* 

 

* 

 

 

*  มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั  0.05 

 

 จากตาราง 24 นิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ทีม่ผีลสมัฤทธิ ์

ทางการเรยีนสงู กบั ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนปานกลาง และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนตํ่า และ

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนปานกลาง กบั ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนตํ่า มกีารใชช้วีติดา้นสงัคมแตกต่าง

กนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สว่นคูอ่ื่นๆไมพ่บความแตกต่าง 
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ตาราง  25  การทดสอบความแตกต่างของคา่คะแนนเฉลีย่เป็นรายคู ่การใชช้วีติของนิสติระดบัปรญิญาตรี

 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ดา้นเศรษฐกจิ จาํแนกตามตวัแปรผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน x  

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

ผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนสงู 

3.94 

ผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียน

ปานกลาง 

3.72 

ผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนตํา่ 

3.55 

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงู 

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

ปานกลาง 

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนตํ่า 

3.94 

 

3.72 

3.55 

 * 

 

* 

 

 

 

 

*  มนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั  0.05 

 

 จากตาราง 25 นิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ทีม่ผีลสมัฤทธิ ์

ทางการเรยีนสงู กบั ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนปานกลาง และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนตํ่า มกีารใชช้วีติ

ดา้นเศรษฐกจิแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ส่วนคู่อื่นๆไมพ่บความแตกต่าง 
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ตาราง 26 การทดสอบความแตกต่างของคา่คะแนนเฉลีย่เป็นรายคู ่การใชช้วีติของนิสติระดบัปรญิญาตรี   

 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ โดยรวม จาํแนกตามตวัแปรผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน x  

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

ผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนสงู 

3.83 

ผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียน

ปานกลาง 

3.66 

ผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนตํา่ 

3.57 

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงู 

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

ปานกลาง 

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนตํ่า 

3.83 

 

3.66 

3.57 

 * 

 

* 

 

 

 

 

*  มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั  0.05 

 

 จากตาราง 26 นิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ทีม่ผีลสมัฤทธิ ์

ทางการเรยีนสงู กบั ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนปานกลาง และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนตํ่า มกีารใชช้วีติ

โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สว่นคูอ่ื่นๆไมพ่บความแตกต่าง 

 

 



บทท่ี 5 

สรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบ การใชช้วีติของนิสติระดบั

ปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ โดยรวมและเป็นรายดา้น 4 ดา้น คอื ดา้นการศกึษา  

ดา้นสงัคม ดา้นเศรษฐกจิ และดา้นการเขา้รว่มกจิกรรม จาํแนกตามเพศ ชัน้ปี กลุม่สาขาวชิา  และ

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน   

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 
 กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีเป็นนิสติชัน้ปีที ่2 - 4 และสงูกว่า ทีก่าํลงัศกึษาอยูใ่น

ระดบัชัน้ปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ในภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2555 ใน  3 กลุ่ม

สาขาวชิา คอื กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ีและกลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ รวมจาํนวนทัง้สิน้ 515 คน  

 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูครัง้น้ีเป็นแบบสอบถามทีเ่กีย่วกบัการศกึษาการใช้

ชวีติของนิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ซึง่แบ่งออกเป็น 2 ตอน คอื 

 ตอนที ่1 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามเกีย่วกบัเพศ   

ชัน้ปีทีศ่กึษา กลุม่สาขาวชิา และผลสมัฤทธิท์างการเรยีน   

 ตอนที ่2 เป็นแบบสอบถามการใชช้วีติของนิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 4 ดา้น  คอื 

ดา้นการศกึษา ดา้นสงัคม ดา้นเศรษฐกจิ และดา้นการเขา้รว่มกจิกรรม โดยแบบสอบถามมลีกัษณะ

เป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั ตามแบบของลเิคอรท์ (Likert) จาํนวน 68 ขอ้  

แบบสอบถามทัง้ฉบบัมคีา่ความเชือ่มัน่เท่ากับ .840 

 ผูว้จิยัดาํเนินการแจกแบบสอบถามไปจาํนวน 515 ฉบบั ไดร้บัแบบสอบถามกลบัคนืมา

และมคีวามสมบรูณ์ จาํนวน 515 ฉบบั คดิเป็นรอ้ยละ 100 

 

การวิเคราะหข้์อมลู 
 1. การศกึษาการใชช้วีติของนิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ โดยรวม

และเป็นรายดา้น คอื ดา้นการศกึษา ดา้นสงัคม ดา้นเศรษฐกจิ และดา้นการเขา้รว่มกจิกรรม  โดย

การหาคา่คะแนนเฉลีย่ และคา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน  

 2. การเปรยีบเทยีบการใชช้วีติของนิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  

โดยรวมและเป็นรายดา้น คอื ดา้นการศกึษา ดา้นสงัคม ดา้นเศรษฐกจิ และดา้นการเขา้รว่มกจิกรรม 

จาํแนกตามตวัแปร เพศ โดยใชก้ารทดสอบค่าท ีส่วนตวัแปรชัน้ปีทีศ่กึษา กลุ่มสาขา วชิาและ

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน โดยการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดยีว เมือ่พบความแตกต่างอยา่ง

มนียัสาํคญัทางสถติจิงึทาํการทดสอบเป็นรายคู่ โดยใชว้ธิขีองเชฟเฟ่   
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สรปุผลการวิจยั 

 จากการศกึษาและเปรยีบเทยีบการใชช้วีติของนิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  

ทัง้ 4 ดา้น คอื ดา้นการศกึษา ดา้นสงัคม ดา้นเศรษฐกจิ และดา้นการเขา้รว่มกจิกรรม ผลการศกึษา

สรปุไดด้งัน้ี 

 1. การศกึษาการใชช้วีติของนิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ โดยรวม 

4 ดา้น คอื  ดา้นการศกึษา ดา้นสงัคม ดา้นเศรษฐกจิ และดา้นการเขา้รว่มกจิกรรม พบวา่ นิสติ

ระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มกีารใชช้วีติโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณา

เป็นรายดา้น พบวา่นิสติมกีารใชช้วีติในดา้นการเขา้รว่มกจิกรรม อยูใ่นระดบัปานกลาง สว่นดา้น

อื่นๆ อยูใ่นระดบัมาก 

 2. การเปรยีบเทยีบการใชช้วีติของนิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

จาํแนกตามเพศ ชัน้ปี กลุม่สาขาวชิา และผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ผลการศกึษาสรปุได้ ดงัน้ี 

  2.1 นิสติชายกบันิสติหญงิมกีารใชช้วีติโดยรวมไมแ่ตกต่างกนั เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น 

พบวา่ นิสติชายกบันิสติหญงิมกีารใชช้วีติดา้นสงัคม และดา้นการเขา้รว่มกจิกรรม แตกต่างกนัอยา่ง

มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สว่นดา้นอื่นๆไมพ่บความแตกต่าง   

  2.2 นิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒทีศ่กึษาในชัน้ปีต่างกนัมกีารใช้

ชวีติโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และเมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่

นิสติทีก่าํลงัศกึษาในชัน้ปีทีต่่างกนั มกีารใชช้วีติดา้นการเขา้รว่มกจิกรรมแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั .05 สว่นดา้นอื่นๆไมพ่บความแตกต่าง    

  2.3 นิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒทีศ่กึษาในกลุม่สาขาวชิาที่

ต่างกนั มกีารใชช้วีติโดยรวมและเป็นรายดา้นทุกดา้น แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05   

  2.4 นิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน

ต่างกนั มกีารใชช้วีติโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .05 และเมือ่พจิารณาเป็น

รายดา้น พบวา่นิสติมกีารใชช้วีติดา้นการศกึษา ดา้นสงัคม และดา้นเศรษฐกจิ แตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สว่นดา้นการเขา้รว่มกจิกรรมไมพ่บความแตกต่าง 

 

การอภิปรายผล 

 จากการศกึษาและเปรยีบเทยีบการใชช้วีตินิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ทัง้ 4 ดา้น 

คอื ดา้นการศกึษา ดา้นสงัคม ดา้นเศรษฐกจิ และดา้นการเขา้รว่มกจิกรรม ผลการศกึษาพบวา่ 

 1. นิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มกีารใชช้วีติโดยรวมอยูใ่นระดบั

มาก อาจเป็นเพราะนิสติมกีารปรบัตวัทีด่ใีนการเขา้ศกึษาในมหาวทิยาลยั การศกึษาในมหาวทิยาลยั

นัน้นิสติต่างกม็เีป้าหมายในการเรยีนเหมอืนกนัคอืการศกึษาหาความรูเ้พือ่เป็นรากฐานในการสรา้ง

อนาคต การศกึษาในมหาวทิยาลยันิสติจะตอ้งเรยีนรูท้ ัง้จากในหอ้งเรยีนและนอกหอ้งเรยีน ดงันัน้

นิสติจาํเป็นตอ้งมคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัคนอื่นในสงัคมไม่วา่จะเป็นเพือ่นรุน่พีรุ่น่น้องและระหวา่งนิสติ
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กบัอาจารยท์ีท่าํการสอน นอกจากน้ีนิสติยงัตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยในการทาํกจิกรรมต่างๆในการเรยีน เช่น 

คา่เอกสารประกอบการเรยีน คา่สงัสรรคใ์นสงัคมกลุม่เพือ่น รวมถงึคา่ใชจ้า่ยต่างๆทีเ่กดิขึน้ในการใช้

ชวีติประจาํวนั จงึส่งผลใหนิ้สติมกีารใชช้วีติอยูใ่นระดบัมาก ดงัทีเ่กษม วฒันชยั (2532: 67) กล่าวว่า

ช่วงชวีติทีเ่รยีนในมหาวทิยาลยัเป็นช่วงชวีติทีม่คีุณค่ามากทีสุ่ด นิสติควรใชใ้หเ้กดิประโยชน์สงูสุด

แก่ตนเอง เพราะวา่ในช่วงสีปี่น้ีเป็นการเตมิคนใหเ้ตม็อุดมศกึษา คอืการเรยีนใหเ้ตม็ที ่นิสติตอ้งใช้

เวลาในมหาวทิยาลยัทัง้ในและนอกหอ้ง เรยีนในการเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองในดา้นคุณลกัษณะและ

ความมัน่คงทางอารมณ์ เช่นเดยีวกบั สมพงษ์ สุขเีกตุ (2543: 2) ไดก้ล่าวว่าการศกึษาในระดบั

ปรญิญาตร ีเป็นการ ศกึษาทีมุ่่งส่ง เสรมิใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาความรูค้วามสามารถในสาขาวชิาต่างๆ

ในระดบัสงู โดยเฉพาะการประยกุตท์ฤษฎไีปสูก่ารปฏบิตั ิการรเิริม่พฒันาทัง้ทางวชิาการและวชิาชพี 

การสรา้งสรรคแ์ละเผยแพรค่วามรู้  การริเริม่พฒันาประเทศในดา้นเศรษฐกจิ สงัคม  การเมอืง  

วฒันธรรม สิง่แวดลอ้ม รวมทัง้สง่เสรมิบทบาทของประเทศในประชาคมโลก และทองเรยีน อมรชักุล 

(2525: 34) กล่าวว่าบุคคลในวยัน้ีเป็ นวยัทีก่ําลงัเตบิโตเป็นผูใ้หญ่ มกัมอีารมณ์อ่อนไหว ในขณะเดยีวกนั 

กม็คีวามกระตอืรอืรน้อยากรูอ้ยากเหน็อยากทดลองสิง่แปลกใหม ่มคีวามคดิคาํนึงคอ่นขา้งเพอ้ฝนั 

และพรอ้มทีจ่ะยอมรบัอุดมการณ์ทีต่นเองเชือ่ถอืในทางจติวทิยา นอกจากน้ีสาํเนาว ์ขจรศลิป์ (2538: 

14) ไดก้ล่าวว่า สภาพแวดลอ้มภายในสถาบนัอุดมศกึษามคีวามสมัพนัธต่์อกระบวนการพฒันา

นกัศกึษามาก เพราะสภาพแวดลอ้มทีม่คีวามสมบรูณ์ยอ่มทาํใหเ้กดิการพฒันานกัศกึษาไดผ้ลด ี

สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของรุ่งทพิย ์เอีย่มจติร ์(2551: 66) ไดศ้กึษาการใชช้วีติของนกัศกึษาระดบั

ปรญิญาตร ีคณะนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัรามคาํแหง เขตหวัหมาก กรงุเทพมหานคร พบวา่นกัศกึษา

ปรญิญาตร ีคณะนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัรามคาํแหง เขตหวัหมาก กรงุเทพมหานคร มกีารใชช้วีติอยูใ่น

ระดบัดพีอใช ้   

 เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ในดา้นการศกึษานิสติมกีารใชช้วีติอยูใ่นระดบัมาก ทัง้น้ี

อาจเป็นเพราะนิสติทีเ่ขา้ศกึษาในมหาวทิยาลยัต่างกม็เีป้าหมายในเรือ่งของการศกึษา เพราะการศกึษา

จะเป็นรากฐานทีด่ใีนการทาํงานเพือ่สรา้งอนาคตต่อไปเมือ่จบการศกึษาแลว้ ดงันัน้ในขณะทีเ่รยีน

นิสติตอ้งตัง้ใจฟงัในขณะทีอ่าจารยท์าํการสอน พยายามจบัประเดน็และสรปุเน้ือหาทีอ่าจารยส์อนให้

ได ้ไมพ่ดูคุยเสยีงดงัและนําการบา้นวชิาอื่นขึน้มาทาํ นอกจากน้ีนิสติยงัมกีารจดัสรรเวลาในการอ่าน

หนงัสอืลว่งหน้าเพือ่ทาํการสอบ ซึง่แสดงใหเ้หน็วา่นิสติมคีวามกระตอืรอืรน้ในการเรยีนเป็นอยา่งดี 

นอกจากน้ีอาจเป็นเพราะความสัมพนัธท์ีด่รีะหวา่งนิสติกบัอาจารย์จงึส่งผลใหนิ้สติมกีารใชช้วีติใน

ดา้นการศกึษาอยู่ในระดบัมาก เพราะถา้นิสติใหค้วามเคารพใหค้วามศรทัธาและเชือ่ถอืในตวัอาจารย์

ผูส้อนจงึทาํใหนิ้สติมคีวามสนใจต่อการเรยีนมากขึน้ นอกจากนัน้อาจารยผ์ูส้อนยงัมคีวามเป็นกนัเอง

กบันิสติ จงึนิสติไวว้างใจในตวัผูส้อน ไมเ่กดิความกลวัต่อผูส้อนจงึ มคีวามกลา้ทีจ่ะซกัถามในขอ้สงสยัที่

ไมเ่ขา้ใจ นอกจากน้ีนิสติมกีารพดูคยุแลกเปลีย่นความคดิเห็นเรือ่งเรยีนกบัเพือ่นและรุน่พีใ่นเวลาวา่ง 

เพือ่เป็นการพฒันาตวัเองเพิ่ม ขึน้ ดงัทีพ่รชุล ีอาชวบาํรงุ (2525: 232) ไดก้ล่าวไวว้า่ ความสมัพนัธ์

อนัดรีะหวา่งอาจารยก์บันิสติเป็นพืน้ฐานของของสถานการณ์ทีเ่อือ้อาํนวยต่อการเรยีนการสอนทีด่ขี ึน้ 

ถา้หากความ สมัพนัธร์ะหวา่งอาจารยก์บันิสติไมด่เีท่าทีค่วร จะทาํใหป้ระสทิธภิาพการสอนดอ้ยลง 



70 
 
เช่นเดยีวกบัวลัลภา เทพหสัดนิ ณ อยธุยาและคนอื่นๆ (2527: 130 - 142) ไดศ้กึษาวจิยัเกีย่วกบั

นิสตินกัศกึษาในสถาบนัอุดมศกึษามหาวทิยาลยัของรฐั 10 แห่ง ในรายงานการวจิยั เรือ่งนิสติ

นกัศกึษาในสถาบนัอุดมศกึษา พบวา่องคป์ระกอบทีม่อีทิธพิลต่อความสาํเรจ็ในการเรยีนการสอนคอื 

ความสนใจในวชิาทีเ่รยีน ผูส้อนมคีวามเป็นกนัเอง และวธิสีอนของอาจารย ์ สว่นปจัจยัทีด่ผีลทาํให้

นกัศกึษาสนใจเรยีนมากทีส่ดุ 3 ปจัจยั คอืผูส้อนเตรยีมการสอนอยา่งด ีมคีวามเป็นกนัเองและ

กระตอืรอืรน้ในการสอน ส่วนปญัหาดา้นการเรยีนการสอนพบวา่ ปญัหาดา้นอาจารยผ์ูส้อนใชว้ธิกีาร

สอนไมด่ ีบรรยายไมถ่กูวธิ ีทาํใหช้ัน้เรยีนน่าเบือ่หน่าย ปญัหาของนกัศกึษาคอื เกยีจครา้น งว่งนอน

และขาดสมาธ ิผลการวจิยัน้ีสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รุง่ทพิย ์เอีย่มจติร ์(2551: 67) ไดศ้กึษาการ

ใชช้วีติในมหาวทิยาลยัของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีคณะนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัรามคาํแหง เขต

หวัหมาก กรงุเทพมหานคร พบวา่นกัศกึษามกีารใชช้วีติดา้นการศกึษาอยูใ่นระดบัดพีอใช ้

 ในดา้นสงัคม นิสติมกีารใชช้วีติอยูใ่นระดบัมาก ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะนิสติทีเ่ขา้ศกึษาใน

ระดบัมหาวทิยาลยันิสติจาํเป็นตอ้งมคีวามสมัพนัธก์บับุคคลอื่นในสงัคม เช่นเพือ่น รุน่พีรุ่น่น้อง 

อาจารย ์ตลอดจนเจา้หน้าทีใ่นมหาวทิยาลัย เพราะในการศกึษานิสติจะตอ้งมกีารช่วยเหลอืซึง่กนั

และกนั ตอ้งทาํกจิกรรมรว่มกนั ดงันัน้นิสติจะใชช้วีติอยูโ่ดยลาํพงัไมไ่ด ้ เมือ่นิสติเขา้มาในรัว้

มหาวทิยาลยันิสติจาํเป็นทีจ่ะตอ้งมคีวามสมัพนัธก์บักลุ่มเพื่อนนิสติและอาจารยเ์ป็นสาํคญั เพราะ

เพือ่นจะเป็นคนทีช่่วยเหลอืกนัในเรือ่งทัว่ไปไมว่่าจะเป็นเรือ่งการเรยีนหรอืเรือ่งส่วนตวั ตลอดจนให้

คาํปรกึษาและคาํแนะนําต่างๆ ดงัที ่ฟีลดแ์มน และ นิวคอมบ ์(ประกอบ คปุรตัน์. 2525: 179 - 180; 

อา้งองิจาก Feldman; & Newcomb. 1970: 78) ไดส้รปุความสมัพนัธข์องกลุม่เพือ่นทีม่ต่ีอนกัศกึษา

ไวว้า่ เพื่อนสามารถใหก้าํลงัใจในเรือ่งทัว่ไป ซึง่ไมส่ามารถหาไดจ้ากอาจารยแ์ละชัน้เรยีน เพือ่นรว่ม

กลุม่สามารถช่วยเหลอืเกือ้หนุนในดา้นกาํหนดวตัถุประสงคใ์นการเรยีนและวชิาการได ้กลุ่มเพื่อน

สามารถช่วยทาํใหน้กัศกึษามคีวามมัน่ใจและพอใจในตนเองยิง่ขึน้ และเพือ่นยงัช่วยทาํหน้าที่ในการ

ฝึกการเขา้สงัคมแก่นกัศกึษาและช่วยในการสรา้งความสมัพนัธส์ว่นตวั ซึง่จะส่งผลในการช่วยเหลอื

กนัในระหวา่งการทาํงานได้ ซึง่สอดคลอ้งกบัจนิตนา ยนิูพนัธ ์(2527: 61) ไดใ้หค้วามเหน็วา่กลุ่ม

เพือ่นเป็นสิง่แวดลอ้มทีม่ผีลต่อการเรยีนการสอนอยา่งชดัเจน เพราะในสถาบนัการศึกษาจะมกีาร

รวมตวัหรอืจดักลุ่มกนัของของนกัศกึษา การปฏสิมัพนัธข์องกลุม่ โครงสรา้งของกลุ่ม  จดุมุง่หมาย

ของกลุ่ม และปทสัถานของกลุ่มอยา่งชดัเจน ถา้กลุม่เพือ่นมบีรรยากาศทีเ่ป็นกนัเอง  เขา้อกเขา้ใจกนั  

ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั  ผูเ้รยีนมกัจะมแีนวโน้มทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีด่ไีปดว้ย เช่นเดยีวกบั 

ไขนภา แกว้จนัทรา (2542: 118) ทีไ่ดศ้กึษาตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้งกบัรปูแบบการใชช้วีติของนกัศกึษา

พยาบาล วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี กรงุเทพมหานคร พบวา่  สมัพนัธภาพระหวา่งเพื่อน เป็น

ตวัแปรทีม่คีวามสมัพนัธท์างบวกกับรปูแบบการใชช้วีติดา้นวชิาการ ดา้นวชิาชพี ดา้นการเขา้รว่ม

กจิกรรม ดา้นความคดิกา้วหน้า เมือ่นกัศกึษาพยาบาลตอ้งเขา้มาใชช้วีติอยูใ่นวทิยาลยัพยาบาล   

ไดม้กีารพึง่พาช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั มคีวามเขา้ใจ เอาใจใส่ เหน็อกเหน็ใจกนั มคีวามสามคัคแีละ

นกัศกึษาทีม่สีมัพนัธภาพทีด่ต่ีอกนั เมือ่เกดิปญัหาขึน้  นกัศกึษาจะช่วยเหลอืกนัแกป้ญัหาใหผ้่านพน้

ไปดว้ยด ีส่วนพนูทรพัย ์วงษพ์านิช (2523: 47-48) ไดศ้กึษาองคป์ระกอบทีม่อีทิธพิลต่อผลสมัฤทธิ ์
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ผลทางการเรยีนในระดบัปรญิญาตร  ี  (ค.บ.) ของบุคลากรและครปูระจาํการในวทิยาลยัครกูรงุเทพมหานคร 

พบวา่ การปรบัตวักบัเพื่อนมอีทิธพิลสงูสดุต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีน นอกจากน้ีสว่างจติ ศรรีะษา 

(2531: บทคดัยอ่ ) ไดศ้กึษาชวีตินกัศกึษา มหาวทิยาลยั  ขอนแก่น พบว่านกัศกึษาส่วนใหญ่มี

ความสมัพนัธส์นิทสนมในกลุม่เพือ่นทีเ่ป็นนกัศกึษาดว้ยกนัมากกวา่กลุม่อื่น และวชัรนิทร ์แกว้ลา 

(2531: 78) ไดศ้กึษาสภาพแวดลอ้มสงัคมกลุ่มเพื่อน ในทศันะของนกัศกึษา วทิยาลยัครนูครราชสมีา 

สรปุขอ้คดิเหน็หรอืเหตุผลของนกัศกึษาได้ ดั  งน้ี การพฒันาสภาพแวดลอ้มสงัคม กลุม่เพือ่นเอือ้อาํนวย

ต่อการเสรมิสรา้งบุคลกิภาพของนกัศกึษานัน้ วทิยาลยัครคูวรดาํเนินการเรือ่งต่อไปน้ีคอื ส่งเสรมิให้

นกัศกึษาเหน็ความสาํคญัของสงัคมกลุ่มเพื่อน จดัสภาพแวดลอ้มของวทิยาลยัทีเ่อือ้ต่อการพฒันา

สงัคมกลุ่มเพื่อน พฒันาคณุภาพของการจดักจิกรรมนกัศกึษา 

 ในดา้นเศรษฐกจิ นิสติมกีารใชช้วีติอยูใ่นระดบัมาก ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะการดาํรงชวีติใน

ปจัจบุนัจะตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยดว้ยกนัทัง้สิน้ ยิง่เขา้ศกึษาในระดบัมหาวทิยาลยัแลว้จะตอ้งมคีา่ใชจ้า่ย

เพิ่มขึน้ทัง้คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ในชวีติประจาํวนั คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั รวมถงึคา่ใชจ้า่ยในดา้นการศกึษา 

เช่นคา่โดยสารในการเดนิทางมาเรยีน คา่อาหาร คา่อุปกรณ์การเรยีนและเอกสารประกอบการเรยีน

ต่างๆ คา่เสือ้ผา้ ตลอดจนคา่สงัสรรคใ์นการเขา้สงัคมกลุม่เพือ่นและคา่กจิกรรมต่างๆ  ทีเ่กดิขึน้ใน

ระหวา่งทีเ่รยีน นอกจากน้ีนิสติทีม่ภีมูลิาํเนาอยูต่่างจงัหวดันิสติจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยมากกวา่นิสติทีม่ ี

ภมูลิาํเนาอยูใ่นกรงุเทพมหานคร เพราะนิสติจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในเรือ่งทีพ่กัอาศยัเพิ่มขึน้ ดงัที่ 

บลาวก ์(วารณุ ีบุญกจิ. 2545: 11; อา้งองิจาก Blaug. 1971: 4) ไดแ้บ่งตน้ทุนคา่ใชจ้า่ยทางการศกึษา

เป็น 2 ส่วน คอื  

 1. ตน้ทุนทางสงัคม (Social Cost) จาํแนกออกเป็น  

  1.1 ตน้ทุนทางตรงสงัคม เป็นตน้ทุนทีเ่กดิจากการใชท้รพัยากรของสงัคมสว่นรวม 

สามารถแบ่งได ้2 ประเภทคอื  

    1.1.1 ตน้ทุนการดาํเนินการ เป็นตน้ทุนทีใ่ชใ้นการดาํเนินงานต่างๆของสถานศกึษา

ในแต่ละปีซึง่จะประกอบดว้ยรายการต่างๆ คอืเงนิเดอืนคา่จา้งอาจารยผ์ูส้อน เงนิเดอืนพนกังาน 

ลกูจา้ง ค่าใชจ้า่ยวสัดุ คา่ตอบแทน เป็นตน้  

    1.1.2 ตน้ทุนดา้นทรพัยส์นิ เป็นคา่ใชจ้า่ยในสิง่ก่อสรา้ง อาคารและทีด่นิ ซึง่

ทรพัยส์นิเหลา่น้ีไมส่ามารถทีจ่ะใชใ้หห้มดไปไดใ้นเวลาปีเดยีว ประโยชน์ของทรพัยส์นิที่เกดิขึน้เป็น

ระยะเวลานานต่อเน่ือง  

  1.2 ตน้ทุนทางออ้มของสงัคม เป็นตน้ทุนสาํหรบัคา่เสยีโอกาสของสงัคมที่จะไดร้บัการ

ผลติสนิคา้และบรกิาร จากการทีใ่ชท้รพัยากรนัน้มาจดัการศกึษา  

 2. ตน้ทุนสว่นบุคคล (Private Cost) จาํแนกออกเป็น  

  2.1 ตน้ทุนทางตรงสว่นบุคคล เป็นตน้ทุนทีเ่กดิจากการใชท้รพัยากรสว่นตวั ในการศกึษา 

ซึง่ประกอบดว้ย คา่เลา่เรยีน คา่บาํรงุการศกึษา คา่ธรรมเนียม และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัต่างๆ เช่น  

ค่าหนงัสอื คา่อุปกรณ์การศกึษา คา่เสือ้ผา้ คา่เดนิทาง เป็นตน้  
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  2.2 ตน้ทุนทางออ้มสว่นบุคคล เป็นตน้ทุนทีเ่กดิจากการเสยีโอกาสของบุคคลที่จะตอ้งใช้

เวลาในการศกึษา แทนทีจ่ะไปประกอบอาชพีเพือ่ใหเ้กดิรายได ้เช่นเดยีวกบัซฮีาน (รุง่ทพิย ์เอีย่มจติร.์ 

2551: 12; อา้งองิจาก Sheehan. 1973: 31) ไดแ้บ่งสภาพ แวดลอ้มเกีย่วกบัการลงทุนทางการศกึษา

ออกเป็น 2 ประการ คอื 1. การลงทุนของสงัคม หมายถงึ การลงทุนทีร่ฐัจา่ยไปเพือ่ใหป้ระชาชน

ไดร้บัการศกึษาทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสว่นรวม  2. การลงทุนสว่นตวั  หมายถงึ การลงทุนทีป่ระชาชน

ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพือ่จะใหไ้ดร้บัการศกึษา ซึง่สอดคลอ้งกบั สว่างจติ ศรรีะษา (2531: 170 - 171) 

ไดศ้กึษาชวีตินกัศกึษามหาวทิยาลยัขอนแก่น พบวา่ในดา้นเศรษฐกจินกัศกึษาจะใชจ้า่ยเงนิเป็น

คา่อาหารมากกวา่คา่ใชจ้า่ยดา้นอื่นๆ นอกจากนัน้เป็นคา่อุปกรณ์การศกึษา คา่ใชจ้า่ยในการเทีย่วเตร ่

ค่าสงัคมในกลุ่มเพื่อน และค่าเสือ้ผา้เครือ่งนุ่งห่ม เป็นตน้ ส่วนอดศิร  พงษ์ศร ี(2546: 64) ไดว้จิยั

เกีย่วกบัการใชช้วีติภายในมหาวทิยาลยั ของนิสติปรญิญาตร ีคณะพละศกึษา มหาวทิยาลยั  

ศรนีครนิทรวโิรฒ พบวา่นิสติมกีารใชช้วีติดา้นเศรษฐกจิอยูใ่นระดบัมาก เช่นเดยีวกบั รุง่ทพิย ์เอีย่มจติร ์

(2551: 66) ไดศ้กึษาการใชช้วีติในมหาวทิยาลยัของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีคณะนิตศิาสตร์ 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง เขตหวัหมากกรงุเทพมหานคร พบวา่นกัศกึษามกีารใชช้วีติดา้นคา่ใชจ้า่ย

อยูใ่นระดบัดพีอใช ้

 ดา้นการเขา้รว่มกจิกรรม ผลการวจิยัสรปุได้วา่ นิสติมกีารใชช้วีติอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะความสนใจของแต่ละคนไมเ่หมอืนกนั นิสติเลอืกใหค้วามสาํคญัและเขา้รว่มใน

การทาํกจิกรรมต่างๆของมหาวทิยาลยั อาท ิจดัแสดงนิทรรศการ การรณรงคห์ารายไดเ้พือ่การจดั

กจิกรรมต่างๆ กจิกรรมในการบาํเพญ็ประโยชน์ กจิกรรมทางวชิาการ กจิกรรมทีส่ง่เสรมิประชาธปิไตย 

กจิกรรมดา้นการพฒันาบุคลกิภาพ ตลอดจนกจิกรรมต่อตา้นยาเสพตดิ เป็นตน้  ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจาก

การจดัสรรเวลาในการเขา้รว่มกจิกรรมไมล่งตวั เพราะนิสติใหค้วามสนใจในการเรยีนเป็นหลกั ตอ้ง

แบ่งเวลาในการทาํรายงานหรอืการบา้น จงึไมม่เีวลาเขา้รว่มกจิกรรม นอกจากน้ีนิสติเลอืกทีจ่ะเขา้

รว่มกจิกรรมเฉพาะทีเ่ป็นกจิกรรมบงัคบัของมหาวทิยาลยัเพราะนิสติตอ้งเขา้รว่มกจิกรรมใหค้รบ

ตามทีม่หาวทิยาลยักาํหนดจงึจะไดต้ราประทบัของมหาวทิยาลยั ซึง่สง่ผลต่อการจบการศกึษา  

ถา้หากนิสติเขา้รว่มกจิกรรมไมค่รบตามทีม่หาวทิยาลยักาํหนดกจ็ะไมผ่า่นการประเมนิในกจิกรรมนิสติ 
และโดยสภาพแวดลอ้มของมหาวทิยาลยัแล้ว มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒเป็นมหาวทิยาลยัทีอ่ยู่
ใจกลางเมอืงทีม่หีา้งสรรพสนิคา้ ศนูยก์ารคา้ และศูนยร์วมแฟชัน่และความบนัเทงิต่างๆมากมาย ที่
น่าสนใจกวา่การเขา้รว่มกจิกรรม ดงันัน้จงึทาํใหนิ้สติมคีวามสนใจในการเขา้รว่มกจิกรรมน้อยลง 
โดยทีนิ่สติไมรู่เ้ลยวา่การทาํกจิกรรมเสรมินัน้เพื่อเป็นการพฒันานิสติใหเ้ป็นบุคคลทีม่คีวามสมบรูณ์ 
ทัง้ดา้นสตปิญัญา อารมณ์ รา่งกาย และจติใจ ดงัทีพ่าณ ีปรชีานนท ์และคนอื่นๆ (2527: 17) กลา่ว
ว่ากจิกรรมนิสตินกัศึ กษาเป็นกระบว นการอนัสาํคญัของสถาบนัอุดมศกึษา ทีใ่ชเ้พือ่พฒันานิสติ
นกัศกึษาใหเ้ป็นบุคคลทีม่คีวามสมบรูณ์ ทัง้ดา้นสตปิญัญา อารมณ์ รา่งกาย และจติใจ การทาํงาน
รว่มกนัระหวา่งอาจารยแ์ละนิสตินกัศกึษาในกระบวนการกจิกรรมนิสตินกัศกึษา ทาํใหนิ้สตินกัศกึษา
เกดิความอบอุ่น และมคีวามเขา้ใจต่ออาจารย ์และสถาบนัอุดมศกึษาดยีิง่ขึน้ เช่นเดยีวกบัโสภณ 
อรณุรตัน์ (2542: 69) ทีศ่กึษาสภาพปญัหาและความตอ้งการในการดาํเนินการดา้นกจิกรรม
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นกัศกึษา พบวา่สงัคมปจัจบุนัเป็นยคุทีจ่ะตอ้งดิน้รนเพือ่ความอยูร่อด นกัศกึษาเขา้มาเพือ่ เรยีนใหจ้บ
โดยเรว็และออกไปทาํงาน จงึไมส่นใจทาํกจิกรรมรว่มกบัผูอ้ื่น และประกอบกบัเมอืงใหญ่มศีนูยก์ารคา้
มากมายทีน่กัศกึษานิยมไปมากกวา่ทีจ่ะเขา้รว่มกจิกรรม และแมว้า่กจิกรรมนิสติจะไดร้บัการยอมรบั
วา่มคีวามสาํคญัไมย่ิง่หยอ่นไปกวา่การเรยีนการสอนเพราะการทาํกิจกรรมทาํใหนิ้สติเกดิการเรยีนรู ้
ทกัษะ ซึง่ไมส่ามารถเรยีนรูไ้ดจ้ากหอ้งเรยีน ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ภาวนา ใจประสาท (2534: 
50) ไดศ้กึษาการศกึษาการดาํรงชวีติของนกัศกึษามหาวทิยาลยั เชยีงใหม ่   พบวา่นกัศกึษามหาวทิยาลยั 
เชยีงใหม ่มกีารใชช้วีติดา้นการเขา้รว่มกจิกรรมอยูใ่นระดบัปานกลาง เช่นเดยีวกบัอดศิร พงษศ์ร ี
(2546: 63) ไดศ้กึษาการใชช้วีติภายในมหาวทิยาลยัของนิสติปรญิญาตร ีคณะพลศกึษา มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ พบวา่นิสติมกีารใชช้วีติในดา้นการเขา้รว่มกจิกรรมอยูใ่นระดบัปานกลาง   
 2. การเปรยีบเทยีบการใชช้วีติของนิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 
จาํแนกตามเพศ ชัน้ปี กลุม่สาขาวชิา และผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ผลการศกึษา พบวา่ 
  2.1 นิสติชายกบันิสติหญงิมกีารใชช้วีติ ดา้นสงัคมและดา้นการเขา้รว่มกจิกรรม 
แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้โดยนิสติหญงิมี
การใชช้วีติดา้นสงัคมสงูกวา่นิสติชาย ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะนิสติหญงิชอบทีจ่ะทาํกจิกรรมในสงัคมกลุม่
เพือ่นทีส่นิทกนัภายในกลุม่เลก็ๆมากกวา่ทีจ่ะเขา้รว่มกจิกรรมในสงัคมกลุม่ใหญ่ทีม่คีนเยอะๆ และ
มกัจะมเีรือ่งพดูคุยหรอืปรกึษาหารอืกนัในเรือ่งต่างๆมากกว่าผูช้ายทัง้เรือ่งเรยีนและเรือ่งสว่นตวั 
เช่นเรือ่งความสวยความงาม แฟชัน่เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า จงึมกัจะรวมตวักนัในกลุม่เพือ่นเพือ่ทีจ่ะ
เดนิตามหา้งสรรพสนิคา้มากกวา่การเขา้รว่มกจิกรรม สว่นนิสติชายมกีารใชช้วีติในดา้นการเขา้รว่ม
กจิกรรมมากกวา่นิสติหญงิ อาจเป็นเพราะนิสติชายชอบการแสดงออกโดยการเขา้รว่มกจิกรรมของ
มหาวทิยาลยั เพือ่พฒันาทกัษะความสามารถของตนเอง และชอบความเป็นผูนํ้าในกลุม่เพือ่น
มากกวา่นิสติหญงิ นอกจากน้ีบางกจิกรรมอาจมกีารโลดโผนมาก ไมอ่ยูใ่นความสนใจและไมเ่หมาะสม
กบันิสติหญงิ จงึทาํใหนิ้สติหญงิมขีอ้จาํกดัในการเขา้รว่มกจิกรรม จงึเป็นเหตุใหนิ้สติหญงิมกีารใช้
ชวีติในดา้นการเขา้รว่มกจิกรรมน้อยกวา่นิสติชาย ดงัทีก่นัยา สวุรรณแสง (2538: 75) กล่าวว่าเพศ
หญงิมคีวามสุภาพ เกบ็ตวั ควบคุมจรติกริยิาไดด้กีว่าเพศชายทัว่ๆไป ทัง้น้ีอาจมกีรณพีเิศษเป็นส่วน
น้อยทีห่ญงิประพฤตเิยีย่งชายหรอืชายประพฤตเิยีย่งหญงิ เหตุทีค่วามผดิแผกทางสงัคมระหว่างสอง
เพศน้ีมขีึน้กเ็น่ืองดว้นวฒันธรรมทางสงัคมเป็นไปอยา่งนัน้ เช่นในสงัคมไทยทีค่าดหวงัและตอ้งการ
ใหเ้พศหญงิเป็นคนเกบ็เน้ือเกบ็ตวั ไมป่ระพฤตโิลดโผน มรีะเบยีบเรยีบรอ้ย และมท่ีาททีีอ่่อนชอ้ย
ละมนุละไม ซึง่สอดคลอ้งกบัพจน์สรรค ์โภชนา (2542: 65 – 69) ทีไ่ดศ้กึษาการใชช้วีติของนักศกึษา
มหาวทิยาลยัวงษ์ชวลติกุล พบว่านกัศกึษาชายและนกัศึกษาหญงิมกีารใชช้วีติแตกต่างกนั โดย
นกัศกึษาชายมกีารใชช้วีติในดา้นต่างๆสงูกวา่นกัศกึษาหญงิ เช่นเดยีวกบัภาวนา ใจประสาท (2534: 
10) ซึง่ศกึษาการดาํรงชวีติของนกัศกึษามหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่พบว่านกัศกึษาชายมคีวามสนใจใน
กจิกรรมสงูกวา่นกัศกึษาหญงิ ในสว่นของดา้นการศกึษา กบัดา้นเศรษฐกจิ ทัง้นิสติชาย และนิสติ
หญงิ มกีารใชช้วีติไมต่่างกนั เพราะตอ้งมกีารศกึษา กจิกรรมวชิาการเป็นหลกั และมคีา่ใชจ้า่ยในการ
ใชช้วีติทีใ่กลเ้คยีงกนัอกีดว้ย และรุง่ทพิย ์เอีย่มจติร ์(2551: 67) ทีไ่ดศ้กึษาการใชช้วีติของนกัศกึษา  
ระดบัปรญิญาตร ีคณะนิตศิาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง เขตหวัหมาก กรงุเทพมหานคร พบวา่
นิสติชายและนิสติหญงิมกีารใชช้วีติดา้นสงัคมแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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 ส่วนดา้นการศกึษา ดา้นเศรษฐกจิและโดยรวมไมแ่ตกต่างกนั ซึง่ไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิาน

ทีไ่ดต้ัง้ไว ้ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากการเรยีนการสอนในปจัจบุนัใหส้ทิธขิองผูเ้รยีนชายและหญงิเท่ากนั 

มจีดุมุง่หมายในการเรยีนเหมอืนกนั และสงัคมมกีารเปลีย่นแปลงไปต่างจากสงัคมในสมยัก่อน ใน

การเรยีนนิสติชายและนิสติหญงิตอ้งมพีึง่พาอาศยักนั ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัในการทาํงานตอ้งทาํ

กจิกรรมต่างๆทัง้ในชัน้เรยีนและนอกชัน้เรยีนรว่มกนั อยูใ่นวยัทีใ่กล ้เคยีงกนั เป็นเพือ่นใกลช้ดิกนั  

มกีารพดูคยุแลกเปลีย่นความคดิเหน็กนัอยูเ่สมอ และอยูใ่นสภาพ แวดลอ้มเดยีวกนั ไดร้บัขา่วสาร

ความรูท้ีเ่ท่าเทยีมกนั จงึใช้ชวีติใกลเ้คยีงในลกัษณะเดยีวกนั จงึทาํใหนิ้สติชายและนิสติหญงิ มกีาร

ใชช้วีติในมหาวทิยาลยัไมต่่างกนั ดงัที ่สรุางค ์โคว้ตระกูล (2533: 106) กล่าวว่า ความแตกต่าง

ระหว่างเพศเป็นสิง่ทีส่งัคมสรา้งความคาดหวงัไว้ ความแตกต่างจรงิๆ มน้ีอยมาก ครทูีต่อ้งการสอน

ผูเ้รยีนทัง้ชายและหญงิควรคดิว่า ผูเ้รยีนทัง้สองมคีวาม สามารถเท่ากนัและไมค่วรตัง้ความคาดหวงั

ว่า เพศใดเพศหน่ึงจะตอ้งมคีวามดเีด่นกว่ากนั ซึง่สอดคลอ้งกบัสาํเนาว ์ขจรศลิป์ (2538: 78 - 80) 

กลา่ววา่การทีน่กัศกึษาไดร้บัอทิธพิลจากการอยู่ในสภาพแวดลอ้มทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั ยอ่มสง่ผลต่อ

ความคดิ คา่นิยม ความเชื่อ และพฤตกิรรมของนกัศกึษาทาํใหน้กัศกึษามทีศันะหรอืความคดิที่

คลา้ยคลงึกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของภาวนา ใจประสาท (2534: 86) ไดศ้กึษาการศกึษาการ

ดาํรงชวีติของนกัศกึษามหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ พบวา่นกัศกึษาชายและนกัศกึษาหญงิมกีารใชช้วีติ

โดยรวมไมแ่ตกต่างกนั เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่นกัศกึษามกีารดาํรงชวีติดา้นการศกึษาและ

ดา้นการเขา้รว่มกจิกรรมไมแ่ตกต่างกนั เช่นเดยีวกบัรุ่งทพิย ์เอีย่มจติร ์(2551: 66 - 67) ทีไ่ดศ้กึษา

การใชช้วีติของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีคณะนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัรามคาํแหง เขตหวัหมาก 

กรงุเทพมหานคร พบวา่ นกัศกึษาชายและหญงิมกีารใชช้วีติในมหาวทิยาลยัโดยภาพรวมไม่

แตกต่างกนั เช่นเดยีวกบัอดศิร พงษ์ศร ี(2546: 65) ทีไ่ดศ้กึษาการใชช้วีติภายในมหาวทิยาลยัของ

นิสติคณะพลศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ พบว่านิสติชายและนิสติหญงิมกีารใชช้วีติภายใน

มหาวทิยาลยัโดยรวมไมแ่ตกต่างกนั  

  2.2 นิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ทีศ่กึษาในชัน้ปีแตกต่างกนัมี

การใชช้วีติโดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  ซึง่เป็นไปตามสมมต ิฐานทีไ่ด้

ตัง้ไว ้เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่นิสติทีศ่กึษาในชัน้ปีทีต่่างกนั มกีารใชช้วีติดา้นการเขา้รว่ม

กจิกรรมแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยนิสติชัน้ปีที ่2 มกีารใชช้วีติดา้นการ

เขา้รว่มกจิกรรมมากกว่านิสติชัน้ปีที ่4 และสงูกว่า อาจเป็นเพราะวา่ในการศกึษาในมหาวทิยาลยั

ทางมหาวทิยาลยัไดจ้ดัรายวชิาและกจิกรรมใหก้บันิสติแต่ละชัน้ปีแตกต่างกนัออกไป นิสติทีเ่รยีนใน

ระดบัชัน้ปีทีส่งูขึน้กจ็ะมภีาระงานในการเรยีนมากขึน้ เริม่มองหาเสน้ทางในอนาคตของตนเองมากขึน้ 

จงึใหส้นใจในการเรยีนมากกวา่ทีจ่ะสนใจทาํกจิกรรม  เพือ่ทีจ่ะไดจ้บออกไปประกอบอาชพีของตนเอง

ในอนาคต ส่วนนิสติชัน้ปีทีต่ํ่ากว่ายงัอยูใ่นสิง่ แวดลอ้มทีใ่หม ่และอยากเรยีนรูห้าประสบการณ์ใหม่ๆ  

เมือ่มเีวลาว่างนิสติจงึมคีวามสนใจทีจ่ะเขา้รว่มกจิกรรมมากกวา่ นิสติชัน้ปีทีส่งูกวา่ จงึทาํใหนิ้สติที่

ศกึษาอยูใ่นชัน้ปีทีต่่างกนั มกีารใชช้วีติทีแ่ตกต่างกนัออกไป ดงัทีท่องเรยีน อมรชักุล (2525: 38 - 39) 

กลา่วถงึ ลกัษณะของนกัศกึษาในมหาวทิยาลยั โดยจาํแนกตามชัน้ปี ดงัน้ี 
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 1. นกัศกึษาชัน้ปีที ่1 เขา้ศกึษาในมหาวทิยาลยัเพือ่ความมุง่หวงั คอืความสาํเรจ็ในเชงิ

วชิาการ สนใจการศกึษาหาความรูค้วามคดิต่างๆ ตอ้งการเขา้ใจตนเอง (Self Understanding) 

เขา้ใจปญัหาของสงัคม รวมทัง้แสวงหาเอกลกัษณ์ของตน แสวงหาฐานะสว่นตวั มคีวามเป็นมติร 

ผกูพนักบัเพือ่น และชอบอยูใ่นกลุม่ มมีนุษยธรรม สภุาพเรยีบรอ้ย ใหค้วามคุน้เคยและเหน็อกเหน็

ใจผูอ้ื่น มคีวามรูส้กึระคนกนัระหว่างความกลวัและความตื่นเตน้ จะเขา้รว่มกจิกรรมทุกประเภทใน

มหาวทิยาลยั 

 2. นกัศกึษาชัน้ปีที ่2 นกัศกึษาสว่นมากมกัจะเกดิความไมพ่อใจมหาวทิยาลยั แต่ในบาง

กรณกีเ็พยีงแต่จะมคีวามเบื่อและรูส้กึเฉยๆ ไมย่นิดยีนิรา้ยต่อสภาพทัว่ไปในมหาวทิยาลยั  ทัง้น้ีก็

เพราะพวกน้ีถูกทอดทิง้และไมไ่ดร้บัความเอาใจใส่ จนกระทัง่เกดิความรูส้กึวา่ตนเองเป็นคนขาด

ความรบัผดิชอบ ดงันัน้ ลกัษณะภายนอกของนกัศกึษาเหล่าน้ีกค็อืการรเิริม่สรา้งเสรมิความเป็นแบบ

แผนของกลุ่มยอ่ยขึน้ จนเกดิเป็นวฒันธรรมเพือ่นฝงูขึน้ (Peer Culture) 

 3. นกัศกึษาชัน้ปีที ่3 เน่ืองจากเป็นนกัศกึษาชัน้ปีที ่2 มาแต่เดมิ นกัศกึษาชัน้ปีที ่3  จะมี

วฒันธรรมและความเป็นอยูข่องตนเองเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะทีส่งูมาก สาํหรบัในกลุ่มนกัศกึษาชัน้ปีที ่

3 ดว้ยกนัเอง จะมคีวามคดิแตกแยกออกไปน้อยมาก กล่าวคอื มคีวามคดิไปในแนวเดยีวกนัเป็น

สว่นมาก คา่นิยมคลา้ยคลงึกนัและทุกคนจะมสีว่นร่วมในการแลกเปลีย่นประสบการณ์  ลกัษณะที่

คลา้ยกบันกัศกึษาชัน้ปีที ่2 คอื ความไมพ่อใจมหาวทิยาลยัดา้นต่างๆ  รวมทัง้วิพากษว์จิารณ์

มหาวทิยาลยัอยา่งรนุแรง 

 4. นกัศกึษาชัน้ปีที ่4 นกัศกึษามแีนวโน้มที่จะมคีวามสนใจไปจากมหาวทิยาลยั จะไมม่ี

สว่นรว่มกบักจิกรรมต่างๆของมหาวทิยาลยั เริม่ตัง้แต่ไมส่นใจวฒันธรรมและความเป็นอยูข่อง

นกัศกึษา รวมทัง้ไมย่อมรบัระเบยีบประเพณขีองนกัศกึษาดว้ยกนัเอง โดยสว่นมากแลว้จะสนใจกบั

เรือ่งส่วนตวั เฉพาะอยา่งยิง่ภายหลงัสาํเรจ็การศกึษาจากมหาวทิยาลยัในระดบัปรญิญาตรไีปแลว้  

สอดคลอ้งกบัเกษม เขมนนัท ์(2514: 11 – 16) กลา่วถงึชวีติการเป็นนิสติจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

วา่ การเรยีนในมหาวทิยาลยัปีที ่1 นกัศกึษาจะตอ้งปรบัตวัเขา้กบัการเรยีนการสอน ทัง้น้ีเพราะ

อาจารยแ์ต่ละท่านมวีธิกีารสอนทีแ่ตกต่างกนั เช่น การบอกจดคาํบรรยายและตรวจสมดุจดงาน

เพือ่ใหค้ะแนน หรอืการแจกเอกสารแก่นิสติและบรรยายตามเอกสารเป็นตน้  ซึง่ตลอดระยะเวลา

การศกึษา 4 ปีนัน้ ชวีติการเรยีนจะไมแ่ตกต่างจากนกัเรยีนมธัยมศกึษา  เพราะคนทีข่าดเรยีนจะขอ

ยมืสมดุจดงานจากคนทีเ่ขา้เรยีน ซึง่คนขาดเรยีนบางคนพอถงึเวลาสอบสามารถทาํคะแนนสอบได้

ดกีวา่ สว่นในดา้นสงัคม นิสติปีที ่1 จะตอ้งฝึกรอ้งเพลงเชยีรแ์ขง่กฬีาน้องใหม ่เขา้รว่มงานรบัน้อง

ใหม ่เพราะถอืวา่ชวีติการเรยีนไมค่วรอยูแ่ต่ภายในหอ้งเรยีนหรอืคณะของตนเท่านัน้ ซึง่นิสติไดใ้ช้

เวลาในการทาํกจิกรรมจนทาํใหผ้ลการเรยีนตํ่าลงจน กระทัง่ปีที ่3 นิสติเริม่ทาํกจิกรรมน้อยลง เพือ่

เปิดโอกาสใหนิ้สติปีที ่2 เป็นผูท้าํกจิกรรมบา้ง  และเมือ่ปีสดุทา้ยของชวีติการเรยีนในมหาวทิยาลยั 

นิสติจะเริม่วติกกงัวลในความสามารถของตนเองก่อนทีจ่ะสาํเรจ็การศกึษา เพราะตลอดระยะเวลาที่

เรยีนในมหาวทิยาลยั บางคนไมเ่รยีนหนงัสอืจะทาํแต่กจิกรรมและเทีย่วเตรเ่ท่านัน้ สอดคลอ้ง

กบัวลัลภา เทพหสัดนิ ณ อยธุยา  (2527: 28) ไดก้ล่าวถงึผลการวจิยัทีศ่กึษาเกีย่วกบัลกัษณะของ
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นกัศกึษาในมหาวทิยาลยัของสหรฐัอเมรกิา ว่ามลีกัษณะทีใ่กลเ้คยีงกบัลกัษณะของนกัศกึษาใน

ปจัจบุนัของประเทศไทย คอื  นกัศกึษาชัน้ปีที ่1 ตื่นเตน้ต่อทุก ๆ สิง่ทีอ่ยูร่อบดา้น ไมว่่าจะเป็น

กจิกรรมการเรยีนหรอืกจิกรรมสงัคมในมหาวทิยาลยั และอยากปรบัตวัใหเ้ขา้กบัวฒันธรรมของ

มหาวทิยาลยั นกัศกึษาปีที ่2 ไมค่่อยพอใจอาจารย์ เริม่มคีวามคดิเหน็ขดัแยง้และเป็นปฏปิกัษ์ต่อ

มหาวทิยาลยั มคีวามรูส้กึวา่ตนเองเป็นผูใ้หญ่ขึน้ นกัศกึษาชัน้ปีที ่3 มกัสงบเงยีบ ชอบอยูก่บักลุ่ม

เพือ่น มคีวามเฉยเมยต่อสงัคม และการเรยีน อาจมคีวามคดิทีจ่ะมเีพือ่นต่างเพศทีส่นิทสนมพอทีจ่ะ

เป็นคูร่กั นกัศกึษาชัน้ปีที ่4 สว่นมากมกัจะยุง่เกีย่วกบัการหางาน การศกึษาต่อและความกา้วหน้าใน

อนาคตมากกวา่กจิกรรมของมหาวทิยาลยั  ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสหสวรรษ ผลอรรถ (2551: 

65) ทีไ่ดศ้กึษาความคดิเหน็ของนกัศกึษามหาวทิยาลยัเซนตจ์อหน์ต่อการเขา้รว่มกจิกรรมนกัศกึษา 

พบวา่นกัศกึษาทีศ่กึษาในชัน้ปีต่างกนัมคีวามคดิเหน็ต่อการเขา้รว่มกจิกรรมนกัศกึษาโดยรวมและใน

แต่ละดา้นแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิซึง่ตรงกบัพจน์สรรค ์โภชนา  (2542: 70) ทีไ่ด้

ศกึษาการศกึษาการใชช้วีติของนักศกึษามหาวทิยาลยัวงษ์ชวลติกุล พบว่า นกัศกึษามกีารใชช้วีติ

ดา้นสงัคมและดา้นการเขา้รว่มกจิกรรมต่างกนั โดยนกัศกึษาชัน้ปีที ่2 มกีารใชช้วีติในดา้นสงัคมสงู

กวา่นกัศกึษาชัน้ปีที ่4 และนกัศกึษาชัน้ปีที ่1 มกีารใชช้วีติในดา้นการเขา้รว่มกจิกรรมสงูกวา่

นกัศกึษาชัน้ปีที ่2 ซึง่อดศิร พงษ์ศร ี(2546: 65) ไดศ้กึษาการใชช้วีติภายในมหาวทิยาลยัของนิสติ

ปรญิญาตร ีคณะพลศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ พบวา่นิสติทีศ่กึษาในชัน้ปีทีต่่างกนั มกีาร

ใชช้วีติภายในมหาวทิยาลยัดา้นการเขา้รว่มกจิกรรมแตกต่างกนั  โดยนิสติทีเ่รยีนชัน้ปีทีน้่อยกวา่มี

การใชช้วีติดา้นการเขา้รว่มกจิกรรมสงูกว่านิสติทีเ่รยีนชัน้ปีทีส่งูกวา่ และรุ่งทพิย ์เอีย่มจติร ์(2551: 

66 – 68) ทีไ่ดศ้กึษาการใชช้วีติในมหาวทิยาลยัของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีคณะนิตศิาสตร ์

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง เขตหวัหมาก  กรงุเทพมหานคร พบว่า นกัศกึษาทีเ่รยีนระดบัชัน้ปีที่

ต่างกนัมกีารใชช้วีติในมหาวทิยาลยัแตกต่างกนั นกัศกึษาทีเ่รยีนชัน้ปีทีส่งูกวา่มกีารใชช้วีติในดา้น

การศกึษาสงูกวา่นกัศกึษาชัน้ปีทีต่ํ่ากวา่ สว่นนกัศกึษาชัน้ปีทีต่ํ่ากวา่มกีารใชช้วีติในดา้นการเขา้รว่ม

กจิกรรมสงูกวา่นกัศกึษาทีเ่รยีนชัน้ปีทีส่งูกวา่ 

 สว่นดา้นการศกึษา ดา้นสงัคม และดา้นเศรษฐกจิ พบวา่นิสติทีศ่กึษาในชัน้ปีทีต่่างกนัมี

การใชช้วีติในดา้นดงักลา่วไมแ่ตกต่างกนั ซึง่ไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะ

นิสติทุกชัน้ปีกย็งัมจีดุมุง่หมายเหมือนกนัคอืการใหค้วามสนใจในเรือ่งของการศกึษา นิสติจงึมกีาร

สนใจในการแสวงหาความรู้และศกึษาคน้ควา้ทัง้จากในชัน้เรยีนและศกึษาดว้ยตนเองจากนอกชัน้

เรยีน มกีารพดูคยุเพือ่แลกเปลีย่นความคดิเหน็กนัอยูเ่สมอ การอยูร่ว่มกนัในสงัคมนิสติทุกชัน้ปียงั

ตอ้งมกีารวางตวัทีด่ใีนสงัคม รูจ้กัใหค้วามเคารพรุน่พี ่ครอูาจารย ์รูจ้กักาลเทศะในการเขา้สงัคม และ

ไมว่า่นิสติจะศกึษาอยูใ่นชัน้ปีใดแต่การใชช้วีติในสงัคมก็ตอ้งมกีารใชจ้า่ยดว้ยกนัทัง้สิน้ นอกจากน้ี

นิสติทีศ่กึษาในมหาวทิยาลยัยงัมอีายทุีไ่ลเ่ลีย่กนัมคีวามเป็นเพือ่นใหก้นั อยูใ่นสภาพแวดลอ้มสงัคม

เดยีวกนัมรีายวชิาทีเ่รยีนคลา้ยคลงึกนั จงึมกีารใชช้วีติทีไ่มแ่ตกต่างกนั ดงัทีท่องเรยีน อมรชักุล 

(2525 : 29) ไดก้ล่าวถงึลกัษณะของนกัศกึษาใน มหวทิยาลยั จาํแนกตามชัน้ปี สรปุไดค้อื  

ความสมัพนัธร์ะหวา่นิสติชัน้ปีที ่1 และชัน้ปีที ่4 นัน้ จะพบวา่เป็นไดท้ัง้มติรและศตัรกูนั ส่วนนิสติ 
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ชัน้ปีที ่2 และชัน้ปีที ่ 3 นัน้มกัจะเป็นเพือ่นฝงูกนักต่็อเมือ่เรยีนวชิาทีเ่หมอืนๆกนั และอยูใ่นชัน้

เดยีวกนัเท่านัน้ นกัศกึษาชัน้ปีที ่2 และชัน้ปีที ่3 สว่นมากจะต่างคนต่างอยู ่และไมม่คีวามสมัพนัธ์

กนัอยา่งลกึซึง้ต่อกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของไขนภา แกว้จนัทรา (2542: 113) ศกึษาตวัแปรที่

เกีย่วขอ้งกบัการใชช้วีติของนกัศกึษาพยาบาล วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  กรงุเทพมหานคร  

พบวา่นกัศกึษาพยาบาลต่างชัน้ปีกนัมรีปูแบบการใชช้วีติดา้นวชิาชพีและดา้นพฤตกิรรมเกบ็ตวั  

ไมแ่ตกต่างกนั เช่นเดยีวกบัพจน์สรรค ์โภชนา (2542: 57 - 58) ทีศ่กึษาการใชช้วีติของนกัศกึษา

มหาวทิยาลยัวงษ์ชวลติกุล พบว่านกัศกึษาในชัน้ปีต่างกนัมกีารใชช้วีติดา้นการศกึษาและดา้น

ลกัษณะการใชจ้า่ยในมหาวทิยาลยัไมแ่ตกต่างกนั 

  2.3 นิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ทีศ่กึษาในกลุม่สาขาวชิาที่

ต่างกนัมกีารใชช้วีติโดยรวมและเป็นรายดา้นทุกดา้น แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

.05 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีไ่ดต้ัง้ไว ้ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะโดยพืน้ฐานของกลุม่สาขาวชิาทีนิ่สติเลอืก

เรยีน มบีรบิทดา้นการเรยีนการสอน และกจิกรรมต่างๆทีท่าํแตกต่างกนัออกไปตามกลุ่มสาขาวชิา 

นิสติแต่ละกลุ่มสาขาทีต่่างกนั จงึมกีารใชช้วีติแตกต่างกนั เช่นนิสติกลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 

โดยบรบิทของกลุม่สาขาวชิาแลว้ กลุม่สาขาวชิาน้ีมรีะยะเวลาในการเรยีนทีแ่ตกต่างไปจากกลุม่

สาขาวชิาอื่นๆ ใชเ้วลาในการเรยีนมากถงึ 6 ปี ในขณะทีก่ลุม่สาขาวชิาอื่นๆใชเ้วลาเรยีน 4 - 5 ปี

เท่านัน้ ทัง้เน้ือหาสาระทีเ่รยีนกห็นกักวา่กลุม่สาขาวชิาอื่น เน่ืองจากเป็นการศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งกบั

รกัษาสขุภาพชวีติของมนุษย ์การศกึษาจงึค่อนขา้งทีจ่ะเครยีดกว่ากลุ่มสาขาวชิาอื่นๆ ทีม่กีารเรยีน

การสอนทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัชวีติมนุษยแ์ต่จะเป็นหลกัวชิาทีใ่ชป้ระกอบอาชพีในอนาคต จงึทาํใหนิ้สติ

ต่างกลุม่สาขาวชิามกีารใชช้วีติทีแ่ตกต่างกนั ดงัทีว่ลัลภา เทพหสัดนิ ณ อยธุยา (2524: 62) ได้

กล่าวถงึผลการวจิยัของนกัศกึษาของมหาวทิยาลยัต่างประเทศตามสาขาวชิา ดงัน้ี 1. นกัศกึษา

สาขาอกัษรศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์มลีกัษณะคอื ภาษาด ีคา่นิยมทางสนุทรยีศาสตรส์งู เหตุผล

เฉยีบขาด รนุแรง แต่เจา้อารมณ์ มบุีคลกิภาพไมแ่น่นอน และไมค่่อยมเีหตุผลในดา้นการเมอืง 

เศรษฐกจิ หรอืทฤษฎต่ีางๆ 2. นกัศกึษาสาขาวทิยาศาสตร ์มคีวามสามารถทางดา้นคาํนวณสงู มี

อารมณ์มัน่คง  ทศันะทางสงัคมคอ่นขา้งไปในทางอนุรกัษ์นิยม เพราะมรีะเบยีบแบบแผน มคีุณค่า

ทางสนุทรยีต์ํ่า แต่มคีวามคดิทางการเมอืง สงัคมและเศรษฐกจิสงู 3. นกัศกึษาสาขาสงัคมศาสตร ์

มกัจะไมค่่อยมกัใหญ่ใฝส่งู ใจคอ่นขา้งคบัแคบ คณุคา่ทางศาสนาคอ่นขา้งตํ่า แต่เฉียบคมเจา้ปญัญา  

สนใจในการเมอืงและเศรษฐกจิสงู ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของภาวนา ใจประสาท (2534: 87) ทีไ่ด้

ศกึษาการดาํรงชวีติของนกัศกึษามหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่พบวา่นกัศกึษาสาขาวชิาสงัคมศาสตร ์

สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ มกีารดาํรงชวีิ ตใน

มหาวทิยาลยัโดยรวมแตกต่างกนั เมือ่พจิารณาเป็นรายด้านพบวา่ นกัศกึษาสาขาวชิาสงัคมศาสตร ์

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและวทิยาศาสตรส์ุขภาพ มกีารดาํรงชวีติในด้านการเขา้รว่มกจิกรรม

แตกต่างกนั ส่วน พจน์สรรค ์โภชนา (2542: 71) ศกึษาการใชช้วีติของนั กศกึษามหาวทิยาลยั  

วงษ์ชวลติกุล พบว่านกัศกึษาทีเ่รยีนคณะวชิาทีต่่างกนัมกีารใชช้วีติในดา้นการเขา้รว่มกจิกรรม

แตกต่างกนั โดยนกัศกึษาคณะนิตศิาสตรม์กีารใชช้วีติในดา้นการเขา้รว่มกจิกรรมสงูกวา่นกัศกึษา
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คณะนิเทศศาสตร์  ส่วนสุขศร ีสงวนสตัย ์ (2552: 82) ไดศ้กึษาคุณภาพชวีติของนกั ศกึษา

มหาวทิยาลยัราชมงคลธญับุร ีผลการศกึษาพบวา่ คณะทีส่งักดั เป็นปจัจยัทีส่ง่ผลต่อความแตกต่าง

ของคณุภาพชวีติทัง้ในภาพรวมและรายดา้น โดยนกัศกึษาคณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตรม์คีณุภาพ

ชวีติสงูทีส่ดุ 

  2.4 นิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน

ต่างกนั มกีารใชช้วีติโดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิาน 

ทีไ่ดต้ัง้ไว ้เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่นิสติมกีารใชช้วีติดา้นการศกึษา ดา้นสงัคม  และดา้น

เศรษฐกจิแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 อาจเป็นเพราะวา่นิสติทีม่ผีลการเรยีน

ต่างกนั มมีมุมองและทศัน คตใินการ ให้ความสาํคญั และความสนใจ ในการใชช้ี วติดา้นต่างๆ  ไม่

เหมอืนกนั นิสติทีม่ผีลการเรยีนดจีะใหค้วามสาํคญัในดา้นการศกึษามากกวา่นิสติทีผ่ลการเรยีนปาน

กลางหรอืตํ่า เพือ่ทีจ่ะไดจ้บไปเพื่อประกอบอาชพีตามทีเ่รยีน โดยไม่สนใจทีจ่ะเรยีนรูช้วีติดา้นอื่น 

ส่วนนิสติทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนปานกลางหรอืตํ่า อาจใหค้วามสนใจทีจ่ะเรยีนรูช้วีติดา้นอื่นๆ 

เช่นการหารายไดเ้สรมิพเิศษในระหวา่งเรยีน ควบคู่ไปกบัการเรยีน  จงึทาํใหนิ้สติทีม่ผีลสมัฤทธิ ์

ทางการเรยีนต่า งกนัมกีารใชช้วีติทีแ่ตกต่างกนั ดงัที่สาํเนาว ์ขจรศลิป์ (2538: 13) ไดก้ล่าวว่า

นกัศกึษาแต่ละคนมคีวามแตกต่างกนัมากทัง้ทางดน้ภมูหิลงั ลกัษณะทีม่องเหน็ภายนอก เช่นรปูรา่ง

หน้าตา ลกัษณะทีอ่ยูภ่ายในตวัของนกัศกึษา ไดแ้ก่ระดบัสตปิญัญาและเจตคต ิซึง่สิง่เหล่าน้ียอ่มมี

ผลต่อการพฒันานกัศกึษาโดยตรง เช่นนกัศกึษาทีม่รีะดบัสตปิญัญาสงูจะสามารถเรยีนรูแ้ละเกดิ

พฒันาการใ นดา้นต่างๆไดด้กีวา่ผู้ ทีม่รีะดบัสติ ปญัญาตํ่ากวา่ สอดคลอ้งกบั ไขนภา แกว้จนัทรา 

(2542: 113 – 119) ไดศ้กึษาตวัแปรทีเ่กีย่ว  ขอ้งกบัรปูแบบการใชช้วีติของนกัศกึษาพยาบาล  

วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี กรงุเทพมหานคร พบวา่แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์สมัพนัธภาพระหวา่ง

เพื่อน ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และทศันคตต่ิอวชิาชพีพยาบาล มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัรปูแบบ

การใชช้วีติดา้นวชิาการอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เป็นตวัแปรที่

มคีวามสมัพนัธก์บัรปูแบบการใชช้วีติดา้นวชิาการและดา้นพฤตกิรรมเกบ็ตวั และเมือ่พจิารณาเป็น

รายดา้นมมีกีารใชช้วีติดา้นการศกึษา ดา้นสงัคม และดา้นเศรษฐกจิ แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั .05  เช่นเดยีวกบัวเิรอืงรอง วไิลสกุล (2543: 104 - 110) ไดศ้กึษาการใชช้วีติของ

นกัศกึษามหาวทิยาลยัพระจอมเกลา้ธนบุร ีพบวา่นกัศกึษาทีม่ผีลการเรยีนแตกต่างกนั จะมรีูปแบบ

การใชช้วีติในกลุม่กา้วหน้า กลุม่วชิาการ และกลุม่วชิาชพีแตกต่างกนั โดยนกัศกึษาทีม่ผีลการเรยีน

ดมีาก จะมคีะแนนเฉลีย่รปูแบบการใชช้วีติในกลุม่กา้วหน้าและกลุ่มวชิาการสงูกว่าทุกกลุ่ม นกัศกึษา

ทีม่ผีลการเรยีนดมีาก จะมรีปูแบบการใชช้วีติอยูใ่นกลุม่กา้วหน้า กลุม่เกบ็ตวั  และกลุ่มวชิาการ ส่วน

นกัศกึษาทีม่ผีลการเรยีนด ีจะมรีปูแบบการใชช้วีติอยูใ่นกลุ่มสมาคมและกลุ่มบาํเพญ็ประโยชน์ และ

นกัศกึษาทีม่ผีลการเรยีนระดบักลาง จะมรีปูแบบการใชช้วีติในกลุม่กจิกรรม  
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 สว่นดา้นการเขา้รว่มกจิกรรม พบวา่นิสติทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนต่างกนัมกีารใชช้วีติ

ดา้น น้ีไมแ่ตกต่างกนั  ซึง่ไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะ นิสติเรยีนใน

มหาวทิยาลยัเดยีวกนั สภาพแวดลอ้มในการทาํกจิกรรมเหมอืนกนั เลอืกเขา้รว่มกจิกรรมเดยีวกนั

หรอืหรอืมรีปูแบบกจิกรรมทีค่ลา้ยคลงึกนั จงึทาํใหนิ้สติทาํอะไรทีค่ลา้ยๆ กนั และในการเขา้รว่ม

กจิกรรมนิสติมสีทิธเิลอืกทีจ่ะเขา้รว่มกิจกรรมดว้ยตนเอง ในการทาํกจิกรรมในมหาวทิยาลยันัน้นิสติ

ทุกคนเมือ่เขา้รว่มในกจิกรรมแลว้นิสติจะตอ้งมหีน้าทีเ่ท่าเทยีมกนัตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย  การเขา้

รว่มกจิกรรม ตอ้งทาํงานรว่มกนัเป็นกลุ่มใหญ่โดยไมไ่ดแ้บ่งตาม ความ สามารถดา้นผลสมัฤทธิ ์

ทางการเรยีน ดงันัน้นิสติจงึมสีทิธแิละโอกาสเท่ากนัในการทาํกจิกรรม ที่มหาวทิยาลยัจดัขึน้

เหมอืนกนั ทัง้น้ีไมว่า่นิสติจะมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนเป็นอยา่งไร ต่างกต็อ้งการมเีพือ่น ตอ้งการ

พบปะพดูคยุกบัคนอื่นและเป็นทีย่อมรบัและเป็นทีร่กัของคนในสงัคม จงึส่งผลใหนิ้สติทีม่ผีลสมัฤทธิ ์

ทางการเรยีนต่างกนัมกีารใชช้วีติดา้นการเขา้รว่มกจิกรรมไมแ่ตกต่างกนั ดงัที่มาสโสว ์ (สรุางค ์

โควต้ระกูล . 2544: 158 - 162; อา้งองิจาก Maslow. 1970: 35 - 47) ไดก้ล่าวว่ามนุษยม์คีวาม

ปรารถนาจะใหเ้ป็นทีร่กัของผูอ้ื่น และตอ้งการมคีวามสมัพนัธก์บัผูอ้ื่นและเป็นสว่นหน่ึงของสงัคม 

ตอ้งการมงีานทาํเป็นหลกัแหลง่และตอ้งการความมัน่คงทัง้ทางดา้นรา่งกายและจติใจ สอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของ พจน์สรรค ์โภชนา (2542: 71) ทีไ่ด้ศกึษาการใชช้วีติของนกัศกึษา มหาวทิยาลยั  

วงษ์ชวลติกุล พบว่านกัศกึษาทีม่ผีลการเรยีนแตกต่างกนัมกีารใชช้วีติโดยรวมและเป็นรายดา้นไม่

แตกต่างกนั เช่นเดยีวกบังานวจิยัของมนสั นิลสวสัดิ ์(2547: 77) ทีศ่กึษาแรงจงูใจในการเขา้รว่ม

กจิกรรมนิสติของนิสติมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์พบวา่นิสติทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนต่างกนั  

มแีรงจงูใจในการเขา้รว่มกจิกรรมนิสติดา้นการตดิต่อสมัพนัธก์บับุคคลอื่นและดา้นการประกอบ

อาชพีไมแ่ตกต่างกนั 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปใช้ 

 1. จากผลการศกึษาพบวา่ นิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มกีารใช้

ชวีติในดา้นการศกึษา อยูใ่นระดบัมาก ดงันัน้ มหาวทิยาลยัจงึควรสง่เสรมิองคป์ระกอบทีจ่ะช่วยให้

เกดิการเรยีนรูไ้ดด้มีากยิง่ขึน้ คอืสถานทีบ่รกิารเกีย่วกบัการคน้หาหนงัสือหรอืวารสารอา้งองิเพิม่

มากขึน้ ระบบการเรยีนการสอนออนไลน์ การสง่เสรมิใหนิ้สติไดเ้ขา้ชมนิทรรศการทางวชิาการ หรอื

ฟงับรรยายในการประชุมสมัมนาทางวชิาการ และสามารถนําเสนอผลงานวจิยัในทีป่ระชุมวชิาการใน

ระดบัชาตแิละนานาชาตต่ิอไป 

 2. จากผลการศกึษาพบวา่ นิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มกีารใช้

ชวีติในดา้นสงัคมอยูใ่นระดบัมาก ดงันัน้มหาวทิยาลยัควรสง่เสรมิการเขา้สงัคมของนิสติในรปูแบบ

ของชมรม กจิกรรม จงึควรมกีารจดักจิกรรมในลกัษณะไปอาสาพฒันาหรอืบาํเพญ็ประโยชน์ต่อสังคม 

ชุมชน เพื่อเพิม่พนูความรู ้ทกัษะ เรยีนรู ้ใฝรู่ ้ตลอดชวีติ มสีตปิญัญาและวจิารณญาณ มวีธิคีดิอยา่ง

เป็นระบบ และสามารถแกไ้ขปญัหาได ้และไดร้บัประสบการณ์จากการปฏบิตังิานเพื่อเสรมิเตมิเตม็

ใหเ้ป็นคนทีส่มบรูณ์พรอ้มในทุกดา้น 



80 
 
 3. จากผลการศกึษาพบวา่ นิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ มกีารใช้

ชวีติในดา้นเศรษฐกจิอยูใ่นระดบัมาก ควรมกีารสนบัสนุนในรปูแบบของทุนช่วยเหลอืนิสติเกีย่วกบั 

คา่เบีย้เลีย้งหรอืคา่อาหาร คา่เดนิทาง และคา่อุปกรณ์การเรยีน เพือ่ใหก้ารช่วยเหลอืนิสติ ซึง่เป็น

การลดภาระคา่ใชจ้า่ยของผูป้กครอง และนิสติจะไดไ้มต่อ้งกงัวลเรือ่งคา่ใชจ้า่ย จงึทาํใหส้ามารถใช้

ชวีติในรัว้มหาวทิยาลยัไดอ้ยา่งมคีวามสขุ 

 4. จากผลการศกึษาพบวา่ นิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มกีารใช้

ชวีติในดา้นการเขา้รว่มกจิกรรม อยูใ่นระดบัปานกลาง จะเหน็ไดว้า่นิสติมกีารเขา้รว่มกจิกรรมยงั

น้อยอยู ่จงึควรสง่เสรมิและพฒันาระบบการทาํกจิกรรมของนิสติ เช่นสง่เสรมิการจดักจิกรรมตาม

ความสนใจของนิสติ ทัง้ในมหาวทิยาลยัและนอกมหาวทิยาลยั  สรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืใน

ทางดา้นงานกจิการนกัศกึษา สง่เสริมสนบัสนุนการพฒันาคณุภาพรปูแบบกจิกรรมเพื่ อใหเ้กดิการ

เรยีนรูต้ลอดชวีติ และใหม้กีารสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืกบัองคก์รในระดบัประเทศ ควรส่งเสรมิ

กจิกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของนิสติแต่ละชัน้ปี ตลอดจนใหค้วามรูก้บัผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งใน 

การจดักจิกรรมของนิสติ เพื่อทีจ่ะไดพ้ฒันากจิกรรมนิสติใหต้รงกบัความตอ้งการของนิสติมากยิง่ขึน้  

 

 ข้อเสนอแนะสาํหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 

 1. ควรศกึษาเปรยีบเทยีบการใชช้วีติของนิสติระดบัปรญิญาตรี  มหาวทิยาลยั  

ศรนีครนิทรวโิรฒ กบันิสติ นกัศกึษา มหาวทิยาลยัอื่นๆ ทัง้มหาวทิยาลยัของรฐั มหาวทิยาลยั  

ในกาํกบัของรฐั หรอืมหาวทิยาลยัเอกชนอื่นๆ 

 2. ควรศกึษาการใชช้วีติของนิสติโดยเพิม่ตวัแปรอสิระอื่นๆ นอกจากทีศ่กึษาแลว้ เช่น 

คณะทีศ่กึษา รายไดข้องบดิามารดาต่อเดอืน เพือ่ทีจ่ะสามารถนําขอ้มลูมาใชใ้นการปรบัปรงุและ

พฒันาคณุภาพการศกึษาต่อไป 

 3. ควรศกึษาตวัแปรอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัความวติกกงัวลในการใชช้วีติในมหาวทิยาลยัของ

นิสติมหาวทิยาลยัอื่นๆ 
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แบบสอบถามการใช้ชีวิตของนิสิตระดบัปริญญาตรี   
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจยั 

เร่ือง 

การศึกษาการใช้ชีวิตของนิสิตระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   

............................................................... 

 

คาํช้ีแจง 

 1.  แบบสอบถามน้ีมคีวามมุง่หมายเพือ่ศกึษาการใชช้วีติของนิสติระดบัปรญิญาตร ี 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ   

 2.  แบบสอบถามแบ่งออกเป็น  2  ตอน  คอื 

  ตอนที ่ 1  แบบสอบถาม  ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

  ตอนที ่ 2  แบบสอบถาม  การใชช้วีติของนิสติระดบัปรญิญาตร ี มหาวทิยาลยั 

ศรนีครนิทรวโิรฒ   

 3.  ผูว้จิยัขอความกรณุาใหนิ้สติตอบใหต้รงกบัความคดิเหน็ของนิสติมากทีส่ดุ  และโปรด

ตอบใหค้รบทุกขอ้ 

 

  ขอขอบคณุทุกท่านทีใ่หค้วามรว่มมอืในการตอบแบบสอบถามเพือ่การวจิยัครัง้น้ี  

 

               นางสาวแพรวพรรณ  โสมาศร ี

        นิสติปรญิญาโท  สาขาวชิาการอุดมศกึษา 

               มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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ตอนท่ี  1  ข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 คาํช้ีแจง  โปรดเขยีนเครือ่งหมาย  √ ลงใน  (  )  ทีต่รงกบัความเป็นจรงิเกีย่วกบัตวัท่าน 

 

 1.  เพศ 

    (   )  ชาย 

    (   )  หญงิ 

 2.  ระดบัชัน้ปี 

    (   )  ชัน้ปีที ่ 2 

    (   )  ชัน้ปีที ่ 3 

    (   )  ชัน้ปีที ่ 4  และสงูกว่า 

 3.  กลุม่สาขาวชิา 

    (   )  กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ ไดแ้ก่ 

     คณะมนุษยศาสตร ์

     คณะสงัคมศาสตร ์

     คณะศกึษาศาสตร ์

     คณะศลิปกรรมศาสตร ์

     สาํนกัวชิาเศรษฐศาสตรแ์ละนโยบายสาธารณะ 

     วทิยาลยันานาชาตเิพือ่ศกึษาความยัง่ยนื 

    (   )  กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ี ไดแ้ก่ 

     คณะวทิยาศาสตร ์

     วทิยาลยันวตักรรมสือ่สารสงัคม 

    (   )  กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ  ไดแ้ก่ 

     คณะทนัตแพทยศาสตร ์

4. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

   คะแนนเฉลีย่สะสมสดุทา้ยของท่านเท่ากบั...........................................................  
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ตอนท่ี  2  แบบสอบถามการศึกษาการใช้ชีวิตของนิสิตระดบัปริญญาตรี

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   4  ด้าน  ได้แก่  ด้านการศึกษา  ด้านสงัคม   

ด้านเศรษฐกิจ  และด้านการเข้าร่วมกิจกรรม 

 

 คาํช้ีแจง  โปรดเขยีนเครือ่งหมาย  √  ลงในช่องขวามอืทีต่รงกบัการปฏบิตัขิองนิสติมากทีส่ดุ 

 5  หมายถงึ  นิสติมกีารปฏบิตัใินเรือ่งดงักลา่วอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 

 4  หมายถงึ  นิสติมกีารปฏบิตัใินเรือ่งดงักลา่วอยูใ่นระดบัมาก 

 3  หมายถงึ  นิสติมกีารปฏบิตัใินเรือ่งดงักลา่วอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 2  หมายถงึ  นิสติมกีารปฏบิตัใินเรือ่งดงักลา่วอยูใ่นระดบัน้อย 

 1  หมายถงึ  นิสติมกีารปฏบิตัใินเรือ่งดงักลา่วอยูใ่นระดบัน้อยมาก 

 

 

ข้อท่ี 
 

ข้อคาํถาม 

ระดบัการปฏิบติั 

มาก

ทีส่ดุ 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีส่ดุ 

 

1. 

ด้านการศึกษา 

นิสติเขา้ชัน้เรยีนก่อนเวลาทีอ่าจารยจ์ะสอน 

     

2. นิสติมกีารเตรยีมตวัลว่งหน้าก่อนทีจ่ะเขา้เรยีน 

ในแต่ละวชิา 

     

3. นิสติสามารถจบัประเดน็สาํคญัทีอ่าจารยบ์รรยายได ้      

4. นิสติไมท่าํงานหรอืการบา้นวชิาอื่นในขณะทีอ่าจารย์

กาํลงัทาํการสอน 

     

5. นิสติตัง้ใจเรยีนในขณะทีอ่าจารยท์าํการสอน      

6. นิสติไมพ่ดูคยุเสยีงดงัในขณะทีอ่าจารยท์าํการสอน      

7. นิสติไมร่บัประทานอาหารหรอืขนมในขณะทีอ่าจารย์

ทาํการสอน 

     

8. นิสติแสดงความคดิเหน็ในชัน้เรยีน      

9. นิสติซกัถามอาจารยใ์นชัน้เรยีนเมือ่ไมเ่ขา้ใจ      

10. นิสติสามารถสรปุเน้ือหาทีอ่าจารยส์อนได ้      

11. นิสติพยายามทาํงานหรอืการบา้นดว้ยตนเอง      

12. นิสติตรวจสอบความถกูตอ้งของงานหรอืการบา้นก่อน

นําสง่อาจารย์ 

     

13. นิสติจะไมข่าดเรยีนโดยไม่มเีหตุผล      
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ข้อท่ี 
 

 

ข้อคาํถาม 

 

ระดบัการปฏิบติั 

มาก

ทีส่ดุ 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีส่ดุ 

14. นิสติเคยพดูคุยแลกเปลีย่นความคดิเหน็เรือ่งเรยีนกบั

เพือ่นและรุ่นพี ่

     

15. เมือ่นิสติทาํงานทีไ่ดร้บัมอบหมายไมไ่ด ้ นิสติจะขอ

คาํแนะนําจากอาจารย ์  
     

16. นิสติเขา้หอ้งสมดุเพื่อศกึษาหาความรูเ้พิม่เตมิ      

17. นิสติมกีารทบทวนการเรยีนดว้ยตนเองทีบ่า้น      

18. นิสติมกีารจดัเวลาอ่านหนงัสอืลว่งหน้าก่อนทาํการสอบ      

19. นิสติตดิตามขา่วสารหาความรูใ้หม่ๆ เกีย่วกบัอาชพี

หรอืสาขาทีเ่รยีน 

     

20. นิสติเคยเขา้ชมนิทรรศการทางวชิาการ  หรอืฟงั

บรรยายในการประชุมสมัมนาทางวชิาการ 

     

 

21. 

ด้านสงัคม 

นิสติแต่งกายสภุาพเรยีบรอ้ย 

     

22. นิสติเขา้ควิต่อแถวเพือ่ซือ้อาหาร      

23. นิสติพดูคุยปรกึษาหารอืเรือ่งส่วนตวัหรอืเรือ่งทัว่ๆไป

กบัเพือ่น 

     

24. นิสติเลน่กฬีากบัเพือ่นเมือ่มเีวลาว่าง      

25. นิสติมกีารพบปะกบัเพือ่นๆเป็นประจาํ      

26. นิสติใหค้วามช่วยเหลอืเพื่อนเมือ่เพื่อนมปีญัหา      

27. นิสติปรบัตวัเขา้กบัเพือ่นในชัน้เรยีนได้      

28. นิสติใหค้วามรว่มมอืกบัเพือ่นในการทาํงานกลุม่      

29. นิสติชอบทาํงานรว่มกบัเพือ่นมากกวา่ทาํงานคนเดยีว      

30. นิสติชอบใหค้วามช่วยเหลอืผูอ้ื่น      

31. นิสติสามารถทาํงานรว่มกบัทุกคนไดด้ว้ยความสบายใจ      

32. นิสติชกัจงูเพือ่นไปในทางทีเ่หมาะสม      

33. นิสติไมช่กัชวนเพือ่นดืม่สรุาหรอืของมนึเมา      

34. นิสติไมช่กัชวนเพื่อนเทีย่วเตรใ่นเวลากลางคนื      

35. นิสติสามารถใหค้าํปรกึษาแนะนําและช่วยเหลอืเพือ่น      
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ข้อท่ี ข้อคาํถาม 

ระดบัการปฏิบติั 

มาก

ทีส่ดุ 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีส่ดุ 

36. นิสติไมเ่อารดัเอาเปรยีบเพื่อน      

37. นิสติและเพือ่นยอมรบัในความสามารถซึง่กนัและกนั      

38. นิสติปฏบิตัต่ิอเพือ่นทุกคนดว้ยความจรงิใจ      

39. นิสติแสดงความเป็นกนัเองและเป็นมติรกบัเพือ่น      

40. นิสติแสดงความเป็นมติรกบัรุน่พีแ่ละรุน่น้อง      

41. นิสติและนิสติรุน่พีม่คีวามสนิทสนมกนั      

42. นิสติมคีวามเคารพต่ออาจารย ์      

43. เมือ่มปีญัหานิสติสามารถขอคาํปรกึษาจากอาจารยไ์ด ้      

 

44. 

ด้านเศรษฐกิจ 

นิสติมคีา่อาหารครบทุกมือ้ 

     

45. นิสติมคีา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางมาเรยีน       

46. นิสติมคีา่ทีพ่กัอาศยัเพยีงพอ      

47. นิสติมคีา่ใชจ้า่ยเรือ่งเสือ้ผา้และของใชส้ว่นตวั      

48. นิสติทาํงานนอกเวลาเรยีน  เพื่อหารายไดม้าใชจ้า่ย

ดา้นการเรยีน 

     

49. นิสติมเีงนิใชจ้า่ยเพยีงพอในแต่ละเดอืน      

50. นิสติมคีา่ใชจ้า่ยในการสงัสรรคก์บัเพือ่น      

51. นิสติมคีา่ใชจ้า่ยในเรือ่งเอกสารและอุปกรณ์ในการเรยีน      

52. นิสติมคีา่ใชจ้า่ยในการรกัษาพยาบาลเมือ่เจบ็ปว่ย      

53. นิสติมคีา่ใชจ้า่ยเบด็เตลด็อื่นๆ      

 

54. 

ด้านการเข้าร่วมกิจกรรม  

นิสติมสี่วนรว่มในกจิกรรมเผยแพรช่ื่อเสยีงของ

มหาวทิยาลยั  เช่น  จดัแสดงนิทรรศการ 

     

55. นิสติรว่มรณรงคห์ารายไดส้ง่เสรมิการจดักจิกรรมของ

มหาวทิยาลยั 

     

56. นิสติมสีว่นรว่มในกจิกรรมบาํเพญ็ประโยชน์  เช่น  

บรจิาคโลหติ 

     

57. นิสติเขา้รว่มการอภปิรายทางวชิาการทีม่หาวทิยาลยั

จดัขึน้ 
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ข้อท่ี ข้อคาํถาม 

ระดบัการปฏิบติั 

มาก

ทีส่ดุ 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีส่ดุ 

58. นิสติอาสาช่วยงานมหาวทิยาลยั  เช่นงานรบัปรญิญา      

59. นิสติเขา้ชมนิทรรศการที่จดัขึน้ภายในมหาวทิยาลยั      

60. นิสติเขา้รว่มกจิกรรมดา้นศลิปวฒันธรรม  เช่น  วนั

ไหวค้ร ู กจิกรรมรบัน้องใหม ่

     

61. นิสติเขา้รว่มกจิกรรมทีส่ง่เสรมิประชาธปิไตย  เช่น  

การเลอืกตัง้นายกองคก์รนิสติ  การเลอืกตัง้ประธาน

สโมสรนิสติ 

     

62. นิสติรว่มทาํกจิกรรมทางศาสนา      

63. นิสติเขา้รว่มกจิกรรมพฒันาบุคลกิภาพ  เช่น  รว่ม

โครงการพเิศษต่างๆ  

     

64. นิสติเขา้รว่มกจิกรรมต่อตา้นยาเสพตดิหรอืโรคเอดส ์      

65. นิสติมสีว่นรว่มในการแขง่ขนักจิกรรมกฬีาภายใน

มหาวทิยาลยั 

     

66. นิสติเขา้รว่มกจิกรรมเพือ่พฒันาความรูค้วามสามารถ

ในวชิาชพีทีเ่รยีน  หรอืทีส่นใจ 

     

67. นิสติสละเวลาในวนัหยดุหรอืเวลาว่างเพื่อออกไป

บาํเพญ็ประโยชน์แก่สงัคม 

     

68. เมือ่มเีวลาวา่งนิสติจะชวนเพือ่นเขา้รว่มกจิกรรม      
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ค   

หนังสือเชิญผูท้รงคณุวฒิุ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ง 

หนังสือขอความอนุเคราะหเ์พ่ือเกบ็รวบรวมข้อมลู 
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ภาคผนวก  จ   

ค่าอาํนาจจาํแนก 
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ผลการวิเคราะหค่์าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม  

และค่าอาํนาจจาํแนกรายข้อ 
เรือ่ง การศกึษาการใชช้วีติของนิสติระดบัปรญิญาตร ี มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  

1. คา่ความเชือ่มัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามทัง้ฉบบั มคีา่เท่ากบั 0.840 

2. คา่อาํนาจจาํแนกรายขอ้ (Discrimination) ของแบบสอบถาม 
 

คา่อาํนาจจาํแนกเป็นรายขอ้ของแบบสอบถาม  การใชช้วีติของนิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยั 

ศรนีครนิทรวโิรฒ   

ขอ้ที ่ คา่อาํนาจจาํแนก ขอ้ที ่ คา่อาํนาจจาํแนก 

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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คา่อาํนาจจาํแนกเป็นรายขอ้ของแบบสอบถาม  การใชช้วีติของนิสติระดบัปรญิญาตร ี มหาวทิยาลยั 

ศรนีครนิทรวโิรฒ   

 

ขอ้ที ่ คา่อาํนาจจาํแนก ขอ้ที ่ คา่อาํนาจจาํแนก 

49. 3.458 59. 5.473 

50. 1.583 60. 3.664 

51. 3.458 61. 4.424 

52. 3.761 62. 2.152 

53. 2.833 63. 4.330 

54. 3.761 64. 5.117 

55. 3.527 65. 3.129 

56. 4.520 66. 5.060 

57. 4.975 67. 4.105 

58. 4.841 68. 4.841 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวติัย่อผู้วิจยั 
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