
 

 

 

 

 

รายงานผลการวิจยั 

เรื่อง 
 

การเปรยีบเทยีบการใชช้วีติของนกัศกึษามหาวทิยาลยัเอกชน 

ในเขตกรงุเทพมหานครและต่างจงัหวดั 
 

The Comparative Study of the Lifestyles of Under graduated 

Students in private Universities in Bangkok and Countryside 
 

 

 

โดย 

นางพจมาลย ์ สกลเกยีรต ิ
 

 

 

 

มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์

รายงานการวจิยัน้ีไดร้บัทุนอุดหนุนจากมหาวทิยาลยั 

ปีการศกึษา 2551 

 
 

 

DPU



ชื่อเรือ่ง    : การเปรยีบเทยีบการใชช้วีติของนกัศกึษามหาวทิยาลยัเอกชน 

ในเขตกรงุเทพมหานครและต่างจงัหวดั 

ผูว้จิยั : นางพจมาลย ์ สกลเกยีรต ิ สถาบนั    : มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์

ปีทีพ่มิพ ์  : 2555 สถานทีพ่มิพ ์   : มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์

แหล่งทีเ่กบ็รายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์ จ านวนหน้า    : 83  หน้า 

 : ศูนยส์นเทศและหอสมดุ                           

มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์                         

ลขิสทิธิ ์     : สงวนลขิสทิธิ ์

 

 

บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัครัง้นี้มจีดุมุง่หมายเพื่อเปรยีบเทยีบการใชช้วีติของนักศกึษามหาวทิยาลยัเอกชนในเขต

กรงุเทพมหานครและต่างจงัหวดั โดยรวมและรายดา้น 3 ดา้น คอื ดา้นการเรยีน ดา้นสงัคม และดา้นการ

เข้าร่วมกิจกรรม กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ คือนักศึกษาระดบัปรญิญาตร ี ชัน้ปีที่ 1 – 4  ปี

การศกึษา 2551 ของมหาวทิยาลยัเอกชน จ านวน 366 คน โดยจ าแนกเป็นมหาวทิยาลยัเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานคร จ านวน 2 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จ านวนตัวอย่าง 100 คน และ

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย จ านวนตวัอย่าง  83 คน มหาวทิยาลยัต่างจงัหวดั 2 แห่ง คอื มหาวทิยาลยั

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ านวนตวัอยา่ง 90 คน และมหาวทิยาลยัวงศช์วลติกุล จ านวนตวัอยา่ง 93 คน 

เครื่องมอืที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั เพื่อสอบถาม

ความคดิเหน็เกีย่วการใชช้วีติภายในมหาวทิยาลยัของนกัศกึษา มคี่าความเชื่อมัน่ 0.94 

 

 ผลการวจิยัพบว่า 

  นกัศกึษามหาวทิยาลยัเอกชน ทัง้ในเขตกรงุเทพมหานครและต่างจงัหวดั ใชช้วีติทัง้ 3 ดา้น คอื 

ดา้นการเรยีน ดา้นสงัคม และดา้นการเขา้รว่มกจิกรรม โดยประพฤตปิฏบิตัิอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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Abstract 
 

 The main purpose of this research was to compare and study the campus lifestyles of 

undergraduate students at Private Universities in Bangkok and Countryside overall and each 

aspect, learning, society and activity participation. 

 The sample consisted of 366 students during 1st year to 4th year students in academic 

year 2008. There were 100 students from Dhurakij Pundit University, 83 students from 

University of the Thai Chamber Commerce, 90 students from North Eastern University and 93 

students from Vongchavalitkul University. The instrument used for data collection was five-point 

rating scale questionnaire with the reliability of  0.94 The findings revealed that 

 The campus lifestyles of undergraduate students at Private Universities in Bangkok and 

countryside. Being considered in each aspect, learning, society and activity participation were at 

moderate level. 
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แบบสอบถามและรายงานผลการวจิยั 

 ขอขอบพระคุณอธกิารบดมีหาวทิยาลยัหอการค้าไทย มหาวทิยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

และมหาวทิยาลยัวงศช์วลติกุล ทีอ่นุญาตใหผู้ว้จิยัเกบ็ขอ้มลู และขอขอบคุณนักศกึษามหาวทิยาลยัธุรกจิ

บณัฑติย ์ มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย มหาวทิยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  และมหาวทิยาลยัวงศ์

ชวลติกุล ทีใ่หค้วามอนุเคราะหผ์ูว้จิยัในการตอบแบบสอบถาม 
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บทท่ี 1 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 

 การศกึษาเป็นสิง่ส าคญัส าหรบัประเทศชาต ิ  เพราะเป็นองคป์ระกอบส าคญัในการท าให้

ประชาชนมศีักยภาพ  มคีวามสามารถในการด ารงชีวิตในฐานะปจัเจกชน และในฐานะของ

สมาชกิของสงัคมแห่งชาต ิ โดยทัว่ไปรฐัจะก าหนดระบบการศกึษาเป็นสามระดบัเริม่ต้นตัง้แต่

ระดบัประถมศกึษา  ซึง่เป็นการศกึษาภาคบงัคบั  เพื่อใหป้ระชาชนพอทีจ่ะมคีวามรู ้ ความเขา้ใจ 

อ่านออกเขยีนได ้ ระดบัต่อมาคอืระดบัมธัยมศกึษา  เป็นระดบัทีพ่ฒันาใหค้นมศีกัยภาพเพิม่ขึน้

จากระดบัประถมศกึษา  ระดบัสุดท้ายคอืระดบัอุดมศกึษา    เป็นระดบัการศกึษาทีม่กีารลงทุน

สูงมาก  จากการส ารวจของบรษิทัศูนยว์จิยักสกิรไทยจ ากดั   เมื่อปี พ.ศ. 2547  พบว่านิสติ 

นักศึกษาระดับอุดมศึกษาต้องเสียค่าเล่าเรียนสูงถึงปีละ 4,300 ล้านบาท ทัง้นี้ เป็นเพราะ

การศกึษาระดบัอุดมศกึษามเีป้าหมายต้องการผลติคนทีม่คีวามรู ้ ความคดิ   และความสมบูรณ์

ของร่างกายและจติใจ   อกีทัง้ยงัมคีวามส าคญัต่อความเจรญิก้าวหน้าของประเทศ  จงึกล่าวได้

ว่าความเจรญิของประเทศนัน้ขึ้นอยู่กับบณัฑติที่ส าเรจ็การศึกษาระดบัอุดมศึกษา เพราะรฐั

จ าเป็นที่จะต้องได้แรงงานที่มคีุณภาพในด้านการคดิ   ค้นคว้า และการใช้เทคโนโลยรีะดบัสูง

เพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคเ์ป้าหมายและแผนพฒันาชาต ิ  เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามสามารถ

และเป็นก าลงัส าคญัของชาตต่ิอไป 
 

  การจดัการเรยีนการสอนในระดบัอุดมศึกษานัน้ มเีป้าหมายมุ่งพฒันาความเจรญิงอก

งามทางดา้นสตปิญัญา และความคดิ  เพื่อความก้าวหน้าทางวชิาการ ( ประกอบ  คุปรตัน์ และ

คณะ. 2533: 2 )และเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียน  เพื่อให้ผู้เรียนมีความ

กระตือรอืร้น สนใจบทเรยีนที่แปลกใหม่ สนใจความคดิที่มอุีดมการณ์ สนใจเรื่องที่จะน าไป

ประยกุตใ์นชวีติประจ าวนัและน าไปช่วยสงัคมได ้(วลัลภา  เทพหสัดนิ ณ อยธุยา. 2544: 12)  
 

 มหาวทิยาลยัเป็นสถาบนัอุดมศกึษาซึ่งมหีน้าทีห่ลกัส าคญั 4 ประการ คอื 1)  การสอน

วิชาการและวิชาชีพเพื่อสนองความต้องการก าลังคนของสังคม  2) การวิจยัค้นคว้าเพื่อ

ความกา้วหน้าทางวชิาการ 3) การบรกิารวชิาการแก่สงัคม  และ 4) การถ่ายทอดวฒันธรรมและ

ปลูกฝงัความเป็นพลเมืองดี  (วิจิตร  ศรีสะอ้าน. 2535 : 70-71) ซึ่งจากหน้าที่หลักของ
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มหาวิทยาลยัดงักล่าวแสดงให้เห็นว่าการผลิตก าลังคนเป็นหน้าที่ที่ส าคญัประการหนึ่งของ

มหาวิทยาลยัและมหาวิทยาลยัจะกระท าหน้าที่นี้ ได้สมบูรณ์ก็ต่อเมื่อสามารถผลติบณัฑติที่มี

คุณภาพพรอ้มในทุกด้านทัง้ดา้นร่างกาย  สตปิญัญา  สงัคม  และจติใจ  (วลัลภา  เทพหสัดนิ  

ณ อยธุยา  และคนอื่น ๆ. 2527 : 29 - 30)  ช่วงชวีติของนกัศกึษาในมหาวทิยาลยั  เป็นช่วงชวีติ

ทีม่คีุณค่ามากทีสุ่ดทีน่กัศกึษาควรใชใ้หเ้กดิประโยชน์สูงสุดแก่ตนเอง  เพราะว่าในช่วงเวลา 4 ปี  

นกัศกึษาตอ้งใชเ้วลาในมหาวทิยาลยัทัง้ในและนอกหอ้งเรยีน  การศกึษาในมหาวทิยาลยัจงึเป็น

การเตรยีมนักศึกษาให้พร้อมที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์  สงัคมในมหาวทิยาลยัมสีิง่ต่าง ๆ ที่

แปลกแตกต่างไปจากสิ่งที่นักศึกษาเคยพบเคยเห็นมาในอดีต  เช่นในด้านระบบการศึกษา  

นักศึกษาจะต้องพึ่งและช่วยเหลือตนเองเป็นอย่างมาก  หรือในด้านการใช้ชีวิตประจ าวัน  

นักศึกษาจะมอีิสระมากขึน้กว่าสมยัที่เรยีนระดบัมธัยมศึกษา  และจะต้องตดัสนิใจว่าจะเลอืก

ด าเนินชวีติของตนเองอย่างไรภายในมหาวทิยาลยั   หากนักศกึษาเลอืกใชช้วีติอย่างเหมาะสม

แล้วย่อมเป็นประโยชน์ต่อนักศกึษาในการช่วยให้ประสบความส าเรจ็ในชวีติ   มชีวีติที่เป็นสุข  

สนุกสนานตลอดระยะเวลาที่ศกึษาอยู่ในมหาวทิยาลยั  สามารถส าเรจ็การศกึษาได้ตามเวลาที่

ก าหนดไว้   มีผลการเรียนเป็นที่น่าพึงพอใจ  เป็นบณัฑิตที่มคีวามเจรญิทัง้ด้านสติปญัญา  

ร่างกาย  และจติใจ  ซึ่งล้วนแต่เป็นความมุ่งหวงัของนักศึกษาทุกคน ในทางตรงกนัข้ามหาก

นกัศกึษาใชช้วีติอยา่งอสิระขาดความรบัผดิชอบในหน้าทีข่องตน  ไม่รูจ้กัใชช้วีติในมหาวทิยาลยั

อย่างถูกต้องและเหมาะสมแล้วย่อมน าผลเสยีมาสู่ตนเองได้ ต้องลาออกกลางคนั  เรยีนไม่จบ 

เป็นต้น จากการส ารวจสาเหตุหรือปจัจยัที่เกี่ยวข้องกับการลาออกกลางคันของนักศึกษา  

สาเหตุที่ส าคญัอนัดบัหนึ่งคอื  การแบ่งเวลาไม่เหมาะสม ไม่ตัง้ใจศกึษาเล่าเรยีน  ไม่ดูหนังสอื  

ไมท่ าการบา้น  เล่นการพนัน  เป็นตน้  ส่วนสาเหตุรองลงมาคอืมทีศันคตทิีไ่ม่ดต่ีอสาขาวชิาหรอื

คณะที่เรยีน ไม่ชอบรูปแบบการสอนของอาจารย ์ ขาดความสมัพนัธ์ที่ดกีบัอาจารยห์รอืเพื่อน 

ส่วนสาเหตุอื่น ๆ ที่มคีวามส าคญัใกล้เคยีงกนัคอื  นักศกึษาท ากจิกรรมมากเกนิไป ฐานะทาง

เศรษฐกจิไมด่ ี   มปีญัหาสุขภาพ  หรอืทุจรติในการสอบ  (พจน์สรรค ์โภชนา. 2542) 
 

 ลกัษณะของนกัศกึษาในระดบัอุดมศกึษา โดยทัว่ไปจะมอีายุระหว่าง 17- 21 ปี เป็นผูท้ี่

อยูใ่นวยัหนุ่มสาว   มพีลงักายและพลงัความคดิทีส่ามารถจะน ามาใชป้ระโยชน์ต่อสงัคมไดอ้ย่าง

ด ีโดยเฉพาะวยั  18 – 19 ปี เป็นวยัทีน่ักจติวทิยาพฒันาการเชื่อว่าสมองไดร้บัการพฒันาถงึขดี

สูงสุด คอืไวที่จะรบั ไวทีจ่ะเปลีย่นแปลง ดงันัน้การศกึษาระดบัอุดมศกึษาจงึต้องรบัผดิชอบต่อ

การพฒันาสมองของชาตใินระดบัน้ีดว้ยความตัง้ใจและระมดัระวงัทีสุ่ด เพราะสถาบนัอุดมศกึษา

มีบทบาทและหน้าที่ส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และมีเป้าหมายในการน าความ
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เปลี่ยนแปลงที่ดีมาสู่ส ังคม การด าเนินภารกิจดังกล่าวจะลุล่วงได้ดี บุคลากรในสถาบัน

จ าเป็นต้องเข้าใจธรรมชาติของนักศึกษาซึ่งเปรียบเสมือนวัตถุดิบที่เป็นปจัจัยส าคัญใน

กระบวนการผลติ (พจน์สรรค ์โภชนา. .2542) 
 

 จากข้อมูลที่กล่ าวมาข้างต้น   อาจกล่ าวได้ว่ าการใช้ชีวิตของนักศึกษาใน

สถาบนัอุดมศึกษามคีวามส าคญัยิง่บางครัง้นักศึกษาอาจเข้าศึกษาในระดบัอุดมศึกษาด้วย

วธิกีารแตกต่างกนั  นักศึกษาบางกลุ่มสามารถสอบเข้ามหาวทิยาลยัของรฐับาลได้  บางคน

เรยีนมหาวทิยาลยัเอกชน  จงึอาจส่งผลให้มทีกัษะการใชช้วีติในสงัคมแตกต่างกนั    เนื่องจาก

ผูว้จิยัท างานสอนและมปีระสบการณ์เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบันักศกึษามหาวทิยาลยัเอกชน  พบว่า

สาเหตุที่ท าให้นักศกึษาประสบปญัหา  ไม่สามารถส าเรจ็การศกึษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด

หรอืไม่จบการศกึษา  เกดิจากการปฏบิตัตินไม่เหมาะสมขณะเป็นนักศกึษามหาวทิยาลยั  เช่น 

แบ่งเวลาไม่ถูกต้อง  ท ากจิกรรมมากเกนิไป  ไม่เขา้ใจบทเรยีน เป็นต้น  นอกจากนี้การใชช้วีติ

ของนักศกึษายงัขึน้อยู่กบัที่ตัง้และสภาพแวดล้อมของมหาวทิยาลยั ตลอดจนความพรอ้มหรอื

ความทนัสมยัของเทคโนโลย ี  สื่อการสอน   เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเรยีนการสอนอกีดว้ย  ดงันัน้

ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาการใชช้วีติของนักศกึษามหาวทิยาลยัเอกชน  โดยเปรยีบเทยีบระหว่าง

มหาวทิยาลยัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจงัหวดั    โดยการวจิยัในครัง้นี้ศกึษาการ

ใชช้วีติของนกัศกึษามหาวทิยาลยัเอกชน 3  ดา้น  ประกอบดว้ย 

  1. ดา้นการศกึษา 

  2. ดา้นสงัคม   

  3. ดา้นการเขา้รว่มกจิกรรม 
 

 ทัง้นี้เพื่อจะน าข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการพฒันาหรอืส่งเสรมิวิธีการท างาน  

ประกอบด้วย การจดัการเรยีนการสอน  สภาพแวดล้อม   ตลอดจนกจิกรรมต่าง ๆ   ส าหรบั

หน่วยงานทีต่อ้งท างานเกีย่วขอ้งกบันกัศกึษา  อนัจะส่งผลใหน้กัศกึษาเป็นบุคคลทีส่มบรูณ์ต่อไป  
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วตัถปุระสงค ์       
        

 การวจิยัเรื่อง “การเปรยีบเทยีบการใช้ชวีติของนักศกึษามหาวทิยาลยัเอกชนในเขต

กรงุเทพ มหานครและต่างจงัหวดั”    มวีตัถุประสงคท์ีส่ าคญั ดงัต่อไปนี้ 

 1. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้ชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลยัเอกชนในเขต

กรงุเทพมหานครและต่างจงัหวดั   ดา้นการศกึษา ดา้นสงัคม และดา้นการเขา้รว่มกจิกรรม  

 2. เพื่อจดักลุ่มตวัแปรพฤตกิรรมการใช้ชวีติของนักศึกษามหาวทิยาลยัเอกชน ในเขต

กรงุเทพมหานครและต่างจงัหวดั   
 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 

     เพื่อน าเสนอผลการศกึษาใหผู้บ้รหิารและผูท้ีม่หีน้าทีเ่กี่ยวขอ้งรบัผดิชอบ ใชข้อ้มลูเป็น

แนวทางในการก าหนดนโยบายวางแผนการด าเนินงานของมหาวทิยาลยั และสามารถน าความรู้

ที่ได้ใช้ในการแก้ปญัหาได้ตรงกับสภาพที่เกิดขึ้นจริงจากระบบความคิด ความเชื่อ   และ

พฤติกรรมที่อาจจะมีความแตกต่างกันตามปจัเจกบุคคล  นอกจากนัน้องค์ความรู้ที่ได้จาก

การศกึษา รวมทัง้สถานการณ์ การเปลีย่นแปลง และแนวโน้มของพฤตกิรรมในช่วงเวลาทีศ่กึษา 

จะเป็นประโยชน์ส าหรบัผูท้ีต่อ้งการศกึษาเพิม่เตมิ หรอืศกึษาในท านองทีค่ลา้ยคลงึกนัต่อไป  
 

ขอบเขตของการวิจยั 
 

 การวิจ ัยครัง้น้ีกลุ่มเป้าหมายเป็น นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ก าลังศึกษาอยู่ใน

มหาวทิยาลยัเอกชน  ในเขตกรงุเทพมหานครและต่างจงัหวดั    และเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการ

ใชช้วีติของนกัศกึษา  ใน 3 ดา้น  คอื  ดา้นการศกึษา  ดา้นสงัคม  และดา้นการเขา้รว่มกจิกรรม 
 

ตวัแปรท่ีศึกษา 
 

 1. ตวัแปรตน้   คอื เพศ ระดบัชัน้ปี คณะวชิาทีก่ าลงัศกึษา ผลการเรยีนเฉลีย่ 

 2. ตวัแปรตาม คอื การใช้ชวีติของนักศกึษาด้านการศกึษา  ด้านสงัคม  และด้านการ

เขา้รว่มกจิกรรม 
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ข้อตกลงเบือ้งต้น       

 การวจิยัครัง้นี้ศกึษาเฉพาะพฤตกิรรมการใชช้วีติของนักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีทีก่ าลงั

ศึกษาอยู่ในมหาวทิยาลยัเอกชน  ในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจงัหวดั  โดยแยกตามเพศ 

ระดบัชัน้ปี คณะวชิาทีก่ าลงัศกึษา และผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

 

 นิยามศพัท ์
 

 1. การใชช้วีติของนกัศกึษา หมายถึง การประพฤติปฏบิตัิและพฒันาตนเองของ

นักศกึษาในถาบนัอุดมศกึษาระหว่างที่ศกึษาอยู่ในมหาวทิยาลยั   เพื่อให้ส าเรจ็การศกึษาเป็น

บณัฑติทีส่มบูรณ์ ทัง้ดา้นวชิาการ  สตปิญัญา  สงัคม  อารมณ์  และร่างกาย ในการวจิยัครัง้น้ี

เน้นการศกึษาการประพฤตปิฏบิตัตินของนักศกึษามหาวทิยาลยัเอกชน   จ าแนกเป็น  3  ดา้น  

คอื 

  1.1  ด้านการศกึษา  หมายถงึ  การประพฤตปิฏบิตัตินของนักศกึษาเกี่ยวกบั

การเรยีน ได้แก่  การปรบัตัวในการเรยีน  การเข้าชัน้เรยีน  การศึกษาค้นคว้าเพิม่เติมด้วย

ตนเอง  ความสมัพนัธ์ระหว่างเพื่อนนักศกึษา  และความสมัพนัธ์ระหว่างอาจารยก์บันักศกึษา

    

  1.2  ด้านสงัคม  หมายถงึ  การประพฤตปิฏบิตัตินของนักศกึษาเกี่ยวกบัการ

ปรบัตวัในสงัคม  ไดแ้ก่  การคบเพื่อนเพศเดยีวกนั  การคบเพื่อนต่างเพศ  การใชเ้วลาว่าง และ

ความสมัพนัธร์ะหว่างรุน่พี ่รุน่น้อง 

  1.3  ดา้นการเขา้ร่วมกจิกรรม  หมายถงึ  การประพฤตปิฏบิตัตินของนักศกึษา

เกีย่วกบัการเขา้รว่มกจิกรรมของมหาวทิยาลยั  ไดแ้ก่ กจิกรรมกฬีา  กจิกรรมวชิาการ  กจิกรรม

วชิาชพี  กจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์    และกจิกรรมส่งเสรมิศลิปวฒันธรรม 
 

 2. นักศึกษา  หมายถึง  ผู้ที่ก าลงัศึกษาอยู่ในสถาบนัอุดมศึกษา  ในการวจิยัครัง้นี้

หมายถึงผู้ที่ศึกษาระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที่ 1 - 4 ของมหาวิทยาลยัเอกชน โดยจ าแนกเป็น 

มหาวทิยาลยัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  2  แห่ง  คอื มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ และ

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  มหาวทิยาลยัเอกชนในต่างจงัหวดั  2  แห่ง  คอื มหาวทิยาลยัภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ   และมหาวทิยาลยัวงษ์ชวลติกุล 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 
  การวจิยัในครัง้นี้  ผู้วจิยัได้ศกึษาเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง  เพื่อศึกษา
ปจัจยัต่าง ๆ ทีม่ผีลต่อการใชช้วีติในมหาวทิยาลยัของนักศกึษา  ซึง่เสนอรายละเอยีดตามหวัขอ้  
ดงันี้ 
 1.  ลกัษณะและธรรมชาตขิองนกัศกึษา 
 2.  ประเภทของนกัศกึษาในมหาวทิยาลยั 
 3. การใชช้วีติภายในมหาวทิยาลยัของนกัศกึษา 
 4. ปญัหาของนกัศกึษาในระดบัอุดมศกึษา 
     4.1  ปญัหาดา้นการเรยีน 
    4.2  ดา้นสงัคม 
    4.3  ดา้นส่วนตวั 
  4.4  ดา้นทีอ่ยูอ่าศยั 
 

ลกัษณะของนักศึกษาในมหาวิทยาลยั 
 

 นักศกึษาในมหาวทิยาลยั  จะมอีายุระหว่าง 17– 23 ปี  ซึง่เป็นวยัทีก่ าลงัจะเตบิโตเป็น

ผูใ้หญ่ บุคคลทีอ่ยูใ่นวยัน้ีค่อนขา้งทีจ่ะมอีารมณ์อ่อนไหว  ในขณะเดยีวกนักม็คีวามกระตอืรอืรน้  

เป็นวยัทีม่ลีกัษณะอยากรูอ้ยากเหน็  (Curiosity)  อะไรทีแ่ปลกใหมก่อ็ยากจะทดลอง  มคีวามคดิ

ทีค่่อนขา้งเพ้อฝนัและพรอ้มที่จะรบัอุดมการณ์ตามที่ตนเชื่อถอื  ในทางจติวทิยาถอืว่าวยัน้ีเป็น

วยัทีก่ าลงัแสวงหาเอกลกัษณ์ (Identity) ของตนเอง  โดยเฉพาะอย่างยิง่นักศกึษาทีม่สีตปิญัญา

สูง  การปฏิบัติตนของนักศึกษาเหล่านี้จะมีลักษณะพิเศษไม่เป็นไปตามกฎระเบียบของ

มหาวทิยาลยั  รวมทัง้ประเพณีของสงัคม  การที่มหาวทิยาลยัจะหวงัให้นักศึกษาคอยฟงัแต่

ค าสัง่จากผู้สอน  หรอืรูจ้กัชัง่ใจคดิก่อนกระท าการใด ๆ เหมอืนผู้ใหญ่นัน้อาจจะเป็นไปได้ยาก  

ดงันัน้การปฏบิตัขิองมหาวทิยาลยัจะตอ้งสรา้งความพอดกีบัสภาวะทางจติใจของนักศกึษา  ทัง้นี้

กเ็พื่อใหน้ักศกึษาไดม้โีอกาสพฒันาทางอารมณ์และบุคลกิภาพของตนอย่างสมบูรณ์ (ทองเรยีน  

อมรชักุล, 2525: 34) ซึง่สอดคลอ้งกบั วรีะ  สมบูรณ์ (2531: 16–38) ที่กล่าวว่า ประสบการณ์

ชีวิตและการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  ในช่วงแรกของการเป็นนักศึกษาได้

พยายามเขา้ชัน้เรยีนทุกชัว่โมงและทุกวชิา  ต่อมาก็จะเข้าห้องเรยีนเป็นบางครัง้  ทัง้นี้เพราะ
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ผู้สอนพูดจบัประเด็นไม่ได้  และในที่สุดก็ไม่เข้าชัน้เรยีนไปเลย  นอกจากการเข้าชัน้เรยีน

นกัศกึษาจะอยูใ่นหอ้งสมดุและเขา้รว่มกจิกรรม  โดยใชเ้วลาส่วนใหญ่อยูก่บัชุมนุมพุทธศาสน์  
  

 จากการประชุมวชิาการ ณ คณะครศุาสตร ์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   ไพฑรูย ์  

สนิลารตัน์ (2524 : 8–9) ไดจ้ าแนกลกัษณะและธรรมชาตขิองนักศกึษาระดบัอุดมศกึษาออกเป็น 

2 ดา้น คอื 

 1. จ าแนกตามพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ 

     1.1 นกัศกึษาในมหาวทิยาลยัส่วนมากมาจากครอบครวัทีม่ฐีานะปานกลาง และฐานะ

ด ี

     1.2 นกัศกึษาครสู่วนมากมาจากครอบครวัทีม่ฐีานะปานกลางและยากจน 

     1.3 นกัศกึษาเกษตรส่วนมากมาจากครอบครวัทีม่ฐีานะปานกลางและยากจน 

 2. จ าแนกตามพืน้ฐานทางจติวทิยา 

     2.1 การพฒันาการดา้นรา่งกายของนกัศกึษามคีวามพรอ้มทีจ่ะช่วยเหลอืตนเอง 

     2.2 การพฒันาการด้านจติใจ  มนีิสยัอยากรูอ้ยากเหน็  แต่การเรยีนการสอนยงัไม่

เอื้ออ านวยในการแสดงออกมากนัก  นอกจากนัน้นักศกึษาจะชอบการมสี่วนร่วม  มแีรงจูงใจ  

และอุดมคตสิงู 

     2.3 การพฒันาการด้านสติปญัญา มสีติปญัญาฉลาด  และฉลาดปานกลาง  ส่วน

นกัศกึษาครมูสีตปิญัญาระดบักลางเป็นส่วนใหญ่  

     2.4 การพฒันาการดา้นสงัคมจะชอบการรวมกลุ่ม  มกีารตดิต่อสื่อสารกนั 

     2.5 การพฒันาบุคลกิภาพเป็นไปตามค่านิยมของกลุ่มและเป็นไปตามภูมภิาค 

     2.6 การปรบัตวัเป็นไปตามค่านิยมและมกัมปีญัหาในเรือ่งการปรบัตวั 
 

 ส าหรบัลกัษณะการเรยีนของนักศึกษานัน้  มลีกัษณะเฉื่อยชา  รอรบัอย่างเดยีวเป็น

ส่วนมากเรยีนเพื่อเกรด  ตอ้งการจบเรว็ ๆ การเรยีนเป็นงานประกอบเพราะชอบท ากจิกรรม 

วทิยากร  เชยีงกูล (2528 : 449–453) กล่าวถงึชวีตินักศกึษามหาวทิยาลยัธรรมศาสตรใ์นช่วงปี 

2512 ว่า นักศกึษาส่วนมากมาจากครอบครวัที่มฐีานะร ่ารวยหรอืปานกลาง  ไม่สนใจการเมอืง

แต่สนใจความสนุกสนานในงานสงัสรรค์  งานเต้นร า  งานฟุตบอลประเพณี  งานแข่งขนักฬีา

ต่าง ๆ ซึ่งวถิีชวีติของนักศึกษาในแต่ละมหาวทิยาลยัก็ไม่แตกต่างกนั กิจกรรมของนักศกึษา

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรไ์ด้แก่ การโต้วาท ี การออกค่ายอาสาและชมรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นชมรม

กฬีาและบนัเทงิ  รอ้ยละ 95 นักศกึษาส่วนมากใชช้วีติสนุกสนาน  ชอบท ากจิกรรมที่สนุกสนาน
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และฟุ่มเฟือยโดยเฉพาะกจิกรรมเชยีร ์ ประธานเชยีรข์องมหาวทิยาลยัจะเป็นคนส าคญัมาก  ท า

ให้นักศึกษาส่วนหน่ึงที่แสวงหาพุทธิปญัญาเริ่มไม่พอใจสภาพชีวิตในมหาวิทยาลัย  ซึ่งมี

กฎเกณฑน่์าเบื่อหน่าย  ไรเ้หตุผล  เช่น  การบงัคบันกัศกึษาชายปีที ่1 ต้องผูกเนคไท  ชวีิตการ

เรยีนที่ต้องจดและท่องจ าแบบนักเรยีนมธัยมและรู้สกึผดิหวงัที่นักศึกษาไม่แตกต่างจากเด็ก

วยัรุน่ทีไ่รก้ารศกึษา  มกีารเล่นการพนนั  ดื่มสุราและการทะเลาะกนัระหว่างคณะเนื่องจากความ

หลงศักดิศ์รคีณะของตนเองนอกจากนัน้ วิทยากร  เชียงกูล (2528 : 340–346) ได้วิจารณ์

นกัศกึษารุน่หลงั  ว่าขาดความคดิในเชงิอุดมคตทิีต่อ้งการจะท าใหส้งัคมเปลีย่นแปลงไปในทางที่

ดแีละเป็นธรรมขึ้น  ทุกวนันี้นักศึกษาเรยีนหนังสือเพื่อที่จะสอบได้และจบออกมาหางานท า

เท่านัน้  ในระหว่างเรยีนนักศกึษาจะไม่สนใจการเรยีนสนใจแต่ความสนุกสนานในกจิกรรมรบั

น้องใหม ่ การรอ้งเพลงเชยีรแ์ละกจิกรรมต่าง ๆ เมื่อใกลจ้ะถงึเวลาสอบจงึสนใจอ่านหนังสอื  สิง่

เหล่านี้ท าให้นักศึกษาเมื่อส าเรจ็การศึกษาไปจะขาดความรู้ในการท างาน  เป็นบณัฑติที่ไม่มี

คุณภาพ  ดงันัน้นกัศกึษาจงึควรตื่นตวัทัง้ในแง่การขวนขวายหาความรูแ้ละประสบการณ์เพื่อท า

ใหเ้ป็นคนทีรู่จ้รงิ  สามารถท าอะไรได ้พรอ้มทีจ่ะเรยีนรูง้านและพฒันาต่อไป 
 

 ส าหรบัการใช้ชวีติของนักศกึษามหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  คณิต  เศรษฐเสถยีร (2528 : 

265–266) กล่าวถึงความประทบัใจในอดตีที่เป็นนักศึกษาด้วยกนัและความสนิทสนมระหว่าง

อาจารยก์บันกัศกึษา  เนื่องจากในระยะเริม่ตน้  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เปิดท าการสอนเพยีงสาม

คณะ  จงึท าให้นักศึกษาและอาจารย์รู้จกักนัเป็นอย่างด ี ประการที่สองชาวเชยีงใหม่มคีวาม

ศรทัธาและเชื่อถอืในตวันกัศกึษา  ทัง้นี้เพราะนกัศกึษายดึมัน่ในประเพณีอนัดงีามของไทยมกีาร

แต่งกายสุภาพเรียบร้อย  นักศึกษาทุกคนใส่แบบฟอร์มตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดอย่าง

เคร่งครดั  ด้วยความศรทัธา  จึงท าให้นักศึกษาได้รบัความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชุมชน  

ประการที่สาม  นักศึกษามคีวามร่วมมอืกันอย่างพร้อมเพรยีงในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ทัง้

ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั ประการที่สี ่ นักศกึษามคีวามรบัผดิชอบต่อการเรยีน  แมว้่า

นกัศกึษาจะมกีจิกรรมและประเพณีต่าง ๆ มากมายในรอบปีหนึ่ง ๆ แต่นักศกึษาส่วนมากกไ็ม่มี

ปญัหาดา้นการเรยีน  เพราะนักศกึษาตระหนักดวี่า  เมื่อส าเรจ็การศกึษาแลว้  นักศกึษาจะต้อง

แขง่ขนักบัผูท้ีจ่บจากสถาบนัการศกึษาอื่น ๆ ในการเขา้ท างานหรอืศกึษาต่อ 
 

 สว่างจติ  ศรรีะษา(2530 : 5 - 6) ได้วจิยัเรื่อง“ชวีตินักศกึษามหาวทิยาลยัขอนแก่น” 

ดว้ยวธิวีจิยัเชงิคุณภาพ  โดยผูว้จิยัเขา้ไปพกัอาศยัและใชช้วีติอยู่ในหอพกัร่วมกบันักศกึษาเป็น

เวลาประมาณ  6 เดือน  และรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีสังเกตและสัมภาษณ์ชีวิตนักศึกษา 

DPU



9 
 

มหาวทิยาลยัขอนแก่นครอบคลุม  6  ดา้น  คอื  ดา้นการด าเนินชวีติประจ าวนั  ดา้นวฒันธรรม

ประเพณี  ด้านสงัคม  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านการศึกษา  ด้านการเมอืงการปกครองและศึกษา

องคป์ระกอบทีม่ผีลต่อชวีตินกัศกึษา  ผลการวจิยัพบว่า  การด าเนินชวีติประจ าวนัของนักศกึษา

ส่วนใหญ่ใชช้วีติอยูใ่นมหาวทิยาลยัและเทีย่วเตรใ่นเมอืงขอนแก่น  ชวีตินักศกึษาดา้นวฒันธรรม

และประเพณี  ส่วนใหญ่วฒันธรรมและประเพณีที่จดัขึ้นมคีวามสมัพนัธ์กบันักศกึษาใหม่  ชวีติ

นักศึกษาด้านสังคม  นักศึกษาส่วนใหม่ความสมัพันธ์ในกลุ่มเพื่อนมากกว่าบุคคลอื่น  ด้าน

เศรษฐกจิส่วนใหญ่ใชเ้งนิเป็นค่าอาหารและสิง่ของเครื่องใชท้ีจ่ าเป็น ดา้นการศกึษานักศกึษารุ่น

พี่มบีทบาทส าคญัในการให้ค าปรกึษาด้านการเรยีนแก่นักศึกษารุ่นน้อง  ด้านการเมอืงการ

ปกครอง การจดักิจกรรมจะเกิดจากการเรียกร้องสิทธิและผลประโยชน์เนื่องมาจากความ

บกพร่องของการบริหารงานของมหาวิทยาลัย  องค์ประกอบที่มผีลต่อชีวิตนักศึกษาได้แก่  

สภาพมหาวทิยาลยั  ซึ่งได้แก่  สภาพมหาวทิยาลยั  สภาพหอพกั  วฒันธรรมและประเพณ ี 

นักศกึษา  การเรยีนการสอน  กลุ่มเพื่อน  การบรหิารงานของมหาวทิยาลยั  ลกัษณะนักศกึษา

ครอบครวัและกลุ่มสงัคมก่อนเขา้มหาวทิยาลยั  สภาพสงัคมสภาพการเมอืงการปกครองของ

ประเทศและสื่อสารมวลชน 
 

 ภาวนา  ใจประสาท (2534: 170–171) ได้ศึกษาการด ารงชีวิตของนักศึกษา 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหมโ่ดยส่วนรวมและแต่ละดา้นทัง้ 5 ดา้น  ไดแ้ก่  ดา้นการศกึษา  ดา้นสงัคม  

ดา้นความเป็นอยูใ่นหอพกั  ดา้นเศรษฐกจิ  และดา้นการเขา้ร่วมกจิกรรม   โดยใช้แบบสอบถาม

การด ารงชวีติของนกัศกึษาภายในมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  จ าแนกตามตวัแปร  เพศ  ระดบัชัน้ปี  

สาขาวชิา  ภูมลิ าเนา  รายได้ของบดิามารดาหรอืผู้ปกครอง  และอาชพีของบดิามารดาหรอื

ผู้ปกครองพบว่า  นักศึกษามกีารด ารงชวีติภายในมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  โดยส่วนรวมทัง้ 5 

ด้านอยู่ในระดบัปานกลาง  เมื่อเปรยีบเทยีบการด ารงชวีติของนักศึกษาพบว่า  นักศกึษาชาย

และหญงิมกีารด ารงชวีติในมหาวทิยาลยัโดยส่วนรวม 5 ดา้นแตกต่างกนัอย่างไม่มนีัยส าคญัทาง

สถิติส่วนนักศึกษาชัน้ปีที่ 1 ถึง 4 มีการด ารงชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยส่วนรวมทัง้ 5 ด้าน

แตกต่างกนันักศึกษาสาขาวชิาสงัคมศาสตร์  วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี และวทิยาศาสตร์

สุขภาพ  มกีารด ารงชวีติในมหาวทิยาลยัทัง้ 5 ด้าน  แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่

ระดบั .05 นกัศกึษาทีม่ภีมูลิ าเนาแตกต่างกนั  มกีารด ารงชวีติในมหาวทิยาลยัโดยส่วนรวมทัง้ 5 

ดา้น แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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 นอกจากนี้จะเหน็ได้ว่าลกัษณะของนักศกึษามหาวทิยาลยันัน้  ได้รวมเอาลกัษณะของ

วยัรุ่นตอนปลายและวยัผู้ใหญ่ตอนต้น  และลกัษณะเฉพาะของนักศึกษามหาวทิยาลยัเข้าไว้

ดว้ยกนั  จากการศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งพอจะสรุปไดว้่า  นักศกึษาในแต่ละชัน้ปี

มลี ักษณะที่แตกต่างกันออกไปด้วย  นักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาต่างกัน  จะมีความคิดเห็น

แตกต่างกนัทัง้ในด้านความรู้สกึนึกคดิและพฤติกรรมที่แสดงออก  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกบั

การศกึษาการเขา้รว่มกจิกรรม  การเขา้กลุ่มเพื่อน  เป็นต้น  โดยไดร้บัอทิธพิลจากอาจารย ์ รุ่น

พีแ่ละเพื่อน ๆ เป็นผูท้ีท่ าใหน้กัศกึษาเปลีย่นแปลงไป 
 

 คอฟแมน (Kauffmann) อ้างถงึใน วลัลภา  เทพหสัดนิ ณ อยุธยา (2543 : 26–28) ได้

กล่าวถงึลกัษณะของนกัศกึษาในมหาวทิยาลยัไว ้6 ลกัษณะ ดงันี้ 

 1) ผู้ที่เข้ามาแสวงหาความรู้  และมุ่งมัน่ตกลงในสาขาวชิาใดวชิาหนึ่ง  ซึ่งเขามคีวาม

เชื่อถือในศาสตร์นัน้ ๆ เขาอยากจะมีความสัมพนัธ์กับชีวิตจิตใจของวิชาที่เรยีน  แต่มกัจะ

ผดิหวงั  เพราะไมไ่ดพ้บเช่นนัน้ 

 2) ต้องการแสวงหาความมัน่คงทางสงัคม  เพราะบางครัง้เมื่อเขา้มาในมหาวทิยาลยัก็

เกดิความรูส้กึเหมอืนคนหลงทาง  การที่เขา้มหาวทิยาลยัเพราะเขานึกว่าจะเป็นที่ท าให้เขาได้

คลายความสมัพนัธใ์กลช้ดิกบัทางบา้น  พยายามคดิหาทางห่างจากบา้นเพื่อต้องการความอสิระ  

จงึตอ้งการคนทีจ่ะช่วยสนองความตอ้งการทางจติ  หาคนทีถู่กใจเป็นเพื่อน 

 3) เป็นคนมอุีดมคตแิละใจด ี แต่บางครัง้สิง่แวดล้อมภายในมหาวทิยาลยักท็ าลายอุดม

คตนิัน้เสยี  เขาอยากทีจ่ะช่วยคนอื่น  และสนใจปญัหาของสงัคม  ซึ่งในด้านน้ีมหาวทิยาลยัจะ

ไมไ่ดน้ึกถงึ  หรอืเหน็ความตอ้งการของเขา  จงึไม่ไดค้อยช่วยจดัประสบการณ์  หรอืเปิดโอกาส

ใหเ้ขาไดท้ดลองท างานทีใ่ชว้ชิาการทีเ่รยีนอยูใ่นหอ้งเรยีนกบัชวีติประจ าวนั 

 4) มคีวามกระตือรอืร้นที่จะเรยีน  แต่เพราะว่ามสีิ่งยัว่ยุรอบด้านที่ผลกัดันให้หนัเห

ทศิทางไปทางอื่น กจิกรรมต่างๆ สนุกสนานกว่า  ไม่ต้องกงัวลเดอืดเนื้อรอ้นใจ  และไดร้บัการ

บบีคัน้จากการเรยีน  นักศกึษาบางคนอาจตัง้ความหวงัในการเรยีนการสอนระดบัอุดมศกึษาไว้

สูงมาก  เมื่อเขา้มาศกึษาแลว้ไม่เป็นไปตามทีค่าดหวงักร็ูส้กึเสยีใจและผดิหวงัมาก  จงึต้องหนั

ความสนใจไปด้านอื่น  ซึ่งบางครัง้อาจจะน าไปสู่ปญัหาการเล่นการพนันและการตดิยาเสพตดิ  

ซึง่จะเป็นผลรา้ยต่อตนเอง  สงัคม  และประเทศชาต ิ

 5) ต้องการค้นพบตนเอง  ความเป็นตวัของตวัเอง แต่ส่วนใหญ่มกัจะไม่พอใจความ

ปรารถนาและทุกสิง่ในตวัเองนัก  นอกจากนี้การเรยีนในระดบัอุดมศกึษาสาขาวชิาบางประเภท

ไม่ได้ช่วยให้นักศึกษาได้ค้นพบความสามารถของตนเองบางครัง้ท าให้นักศึกษาเข้าใจผดิว่า
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ตนเองโง่มาก  เพราะเพียงสาเหตุจากการสอบไล่ตกเพียง 1 วิชาเท่านัน้  จงึเป็นเหตุให้ไม่

สามารถพฒันาความสามารถดา้นอื่นๆ  ขึน้มาเลย 

 6) มคีวามขดัแยง้และมคีวามรูส้กึทีเ่ป็นปฏปิกัษ์ต่อการบรหิาร  ลกัษณะของนักศกึษาใน

ดา้นนี้อาจเปลี่ยนแปลงไปในบางมหาวทิยาลยับา้ง  โดยการให้นักศกึษามตีวัแทนเขา้ไปมสี่วน

ร่วมในการบรหิาร  จะท าใหเ้ขาไดร้บัขอ้มลูข่าวสารที่ไดย้่อมมคีวามเทีย่งตรง  และสิง่ที่ตวัแทน

ของเขาท ายอ่มตอบสนองความตอ้งการของพวกเขาได้ 
 

 ลกัษณะของนักศกึษาที่คอฟแมนเสนอนัน้  เป็นการมองนักศกึษาในภาพรวมทัง้หมด  

หากจะพจิารณาลกัษณะนกัศกึษาตามชัน้ปี  จะพบว่า 

 นักศึกษาชัน้ปีที่ 1 นักศึกษาเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อหวังความส าเร็จในเชิงวิชาการ  

ตอ้งการเขา้ใจตนเอง  แสวงหาเอกลกัษณ์และเหน็อกเหน็ใจผูอ้ื่น  ความรูส้กึทัว่ไปของนักศกึษา

คอืมคีวามรูส้กึกงัวลกนัระหว่างความกลวัและความตื่นเต้น  จะเขา้ร่วมกจิกรรมทุกประเภทใน

มหาวทิยาลยั 

 นกัศกึษาชัน้ปีที ่2 ส่วนใหญ่นกัศกึษามกัจะไมพ่อใจมหาวทิยาลยั  บางกรณีนักศกึษาจะ

มคีวามเบื่อและรู้สึกเฉย ๆ ไม่ยนิดยีนิร้ายต่อสภาพทัว่ไปในมหาวทิยาลยั  นักศึกษาจะเกิด

ความรู้สกึว่าถูกทอดทิ้ง  ตนเองเป็นคนขาดความรบัผดิชอบ  ทางออกของนักศกึษาคอื  การ

รเิริม่สรา้งเสรมิความเป็นแบบแผนของกลุ่มยอ่ยขึน้มาเป็นวฒันธรรมกลุ่มเพื่อน (Peer Culture) 

 นักศกึษาชัน้ปีที่ 3 นักศกึษาจะมวีฒันธรรมและความเป็นอยู่ของตนเองเป็นเอกลกัษณ์

เฉพาะในลกัษณะทีส่งูมาก  นกัศกึษาจะมคีวามคดิเหน็  ค่านิยมในแนวทางเดยีวกนั  ทุกคนจะมี

ส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์  แต่ก็มลีกัษณะที่คล้ายกบันักศึกษาชัน้ปีที่ 2 คอื  มี

ความไมพ่อใจมหาวทิยาลยัในดา้นต่างๆ  มกีารวพิากษ์วจิารณ์อยา่งรนุแรง 

 นักศกึษาชัน้ปีที่ 4 นักศึกษาพวกนี้มคีวามสนใจออกไปจากมหาวทิยาลยั  จะเข้ามามี

ส่วนรว่มกบักจิกรรมต่าง ๆ ของมหาวทิยาลยั  เริม่ตัง้แต่ไมส่นใจวฒันธรรมและความเป็นอยู่ของ

นกัศกึษา (Student Culture) รวมทัง้ไมย่อมรบัระเบยีบประเพณขีองนกัศกึษาดว้ยกนั สนใจเรื่อง

ส่วนตวัโดยเฉพาะชวีติหลงัการเรยีนจบแลว้ (ทองเรยีน อมรชักุล, 2525: 39) 

 หากพจิารณาลกัษณะนักศกึษากบัการเรยีนการสอน  จะพบว่านักศึกษามพีื้นฐานของ

เศรษฐกจิและสงัคมสงูกว่าคนทัว่ไป  มอุีดมคตแิละความส านึกต่อสงัคมและส่วนรวมสูง  ไม่นิยม

การขูบ่งัคบั  ในขณะทีแ่สวงหาความมอีสิรเสร ี นักศกึษากย็งัผูกพนักบัอาจารยแ์ละสถาบนัของ

ตน  ประสทิธภิาพในการเรยีนขึ้นอยู่กบัความสนใจ  ความตัง้ใจและการปรบัตวัของนักศกึษา
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การเรยีนรูข้องนักศกึษาจะมคีวามแตกต่างกนัไปในแต่ละกลุ่ม  แต่ละชัน้  แต่ละสาขา  มแีบบ

การเรยีน  ความสนใจและค่านิยมทีต่่างกนั 
 

ประเภทของนักศึกษาในมหาวิทยาลยั 
 

 นักศกึษาแต่ละคนที่เขา้มาใช้ชวีติในรัว้มหาวทิยาลยัจะมคีวามแตกต่างกนัทัง้ลกัษณะ  

บุคลกิภาพ  อารมณ์  ความสามารถทางสตปิญัญา  และความมุ่งหมายในการเขา้ศกึษา  จงึไดม้ี

ผูศ้กึษาจดัประเภทของนกัศกึษาในมหาวทิยาลยัในหลายรปูแบบ ดงันี้ 

 Clark and Trow (อ้างถึงใน พรพนา  อรรจนโรจน์, 2528 : 20 - 21) ได้จดัแบ่ง

นักศึกษาโดยใช้เกณฑ์องค์ประกอบ  ความคิดอ่านทางปญัญา  และการแสดงออกที่มีต่อ

มหาวทิยาลยัไดเ้ป็น 4 ประเภทดงันี้  

1. พวกบทบาททางวชิาการ (Academic) นกัศกึษาประเภทนี้เป็นพวกทีข่ยนัหมกมุ่นอยู่

กับวิชาการ  และชอบเข้าร่วมกิจกรรมในมหาวิทยาลัยอยู่เสมอ  ชอบท างานหนัก  ได้รบั

ความส าเรจ็ในทางวชิาการ  มเีกรดเฉลีย่สูง  เมื่ออยู่นอกหอ้งเรยีนมกัพูดคุยถงึแต่เรื่องเกี่ยวกบั

วชิาการเป็นประจ า  โดยทัว่ ๆ ไปแล้ว  นักศึกษาประเภทนี้คือการได้เข้าศึกษาต่อในระดบั

ปรญิญาตรทีีส่งูขึน้ไป 

 2. พวกบทบาททีผ่ดิแผกไปจากเกณฑป์กต ิ(Non-Conformist) นักศกึษาประเภทนี้เป็น

ผูม้คีวามคดิอ่านในเชงิวชิาการและสตปิญัญาด ี แต่มกัไม่ยุ่งเกี่ยวกบัเรื่องของทางมหาวทิยาลยั  

โดยทัว่แล้วนักศกึษาประเภทนี้มแีนวโน้มที่จะแสวงหาสิง่ทีม่คีวามหมายเฉพาะต่อชวีติของตน

เท่านัน้  มีความสนใจในเรื่องการประกอบอาชีพเพียงเล็กน้อย  และไม่ชอบร่วมกิจกรรม

นักศึกษา  ลักษณะเด่นของนักศึกษาประเภทนี้คือ  การแสดงความก้าวร้าว  ไม่เห็นด้วย  

โดยเฉพาะอย่างยิง่การแสดงความคิดเห็นที่ขดัแย้งกับการบรหิารมหาวิทยาลยั  นักศึกษา

ประเภทนี้จะไม่ให้ความร่วมมอืกบักิจการของทางมหาวทิยาลยั  มกัจะไม่ชอบวุ่ นวายกับคร ู 

อาจารย ์ กล่าวโดยสรุป  นักศกึษาประเภทนี้ชอบใชช้วีติในแบบฉบบัของตนเอง  มุ่งเสรมิสรา้ง

เอกลกัษณ์ของตนเอง  เช่น  พวกฮปิป้ี  พวกชอบใช้ชวีติสนุกสนาน  พวกชอบเล่นการเมอืง 

พวกวางเฉย  เป็นพวกนกัศกึษาทีม่ลีกัษณะแปลกไมเ่หมอืนนกัศกึษาทัว่ไป 

 3. พวกบทบาทแบบชวีติมหาวทิยาลยั (Collegiate) นักศกึษาประเภทนี้ส่วนใหญ่จะเป็น

พวกที่จงรักภักดีต่อมหาวิทยาลัย และปฏิบัติตนสอดคล้องกับความต้องการของทาง

มหาวทิยาลยั นักศกึษาประเภทนี้จะไม่หมกมุ่นในวชิาการมากนัก แต่จะนิยมใช้ชวีติในสงัคม
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อยา่งมคีวามสุข ชอบเขา้รว่มกจิกรรมพเิศษนอกหลกัสตูรทุกอย่าง ชอบอยู่เป็นกลุ่ม มเีพื่อนมาก

ในมหาวทิยาลยั 

 4. พวกบทบาทแบบวชิาชพี (Vocational) นกัศกึษาประเภทนี้ โดยปกตแิลว้ไม่ชอบดา้น

วิชาการ ซึ่งต้องใช้สติปญัญามาก   และไม่ชอบยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมของมหาวิทยาลัย แต่

นกัศกึษาประเภทนี้ยอมรบัว่า การศกึษาเล่าเรยีนในมหาวทิยาลยัเป็นการฝึกฝนทางอาชพีอย่าง

แท้จริง นักศึกษาประเภทนี้จะไม่สนใจในการออกความเห็นหรือการเรยีนรู้ในเชิงวิชาการ 

ตลอดจนกิจกรรมทางสงัคมและกจิกรรมนอกหลกัสูตร กล่าวโดยสรุป นักศึกษาประเภทนี้มุ่ง

ฝึกฝนตนเองเพื่อจะไดม้คีวามช านาญในการทีจ่ะไดอ้อกไปประกอบอาชพีใหไ้ดผ้ลด ี

 Schumer and Stanfield (อ้างถงึใน   ศริพินัธุ ์บ ารุงทรพัย,์ 2539: 19 – 20) ไดแ้บ่ง

ประเภทของนกัศกึษาตามแนวบทบาทออกเป็น 8 ประเภท ดงันี้   

 1. แนวบทบาททางวชิาการและการเป็นนักศกึษา (Academic   and Scholarly Role 

Orientation) นักศกึษาจะสนใจแต่เรื่องที่เป็นสาระความรูอ้ย่างเป็นทางการในวชิาที่ลงทะเบยีน

เรยีนในสถาบนั 

 2. แนวบทบาทในการใชส้ตปิญัญา (Intellectual Role Orientation) นักศกึษาจะเน้นใน

เรื่องของโลกและศลิปะและปรชัญาหรอืแนวคดิ ไม่เน้นโครงสรา้งทางวชิาการของสถาบนัและ

วชิาเรยีนในสถาบนั 

 3. แนวบทบาทการใช้ชีวิตในสถาบันอุดมศึกษาอย่างเต็มที่  (Consummatory 

Collegiate Role Orientation) นกัศกึษาจะสนใจในกจิกรรมทางสงัคมทีเ่ขามองว่าเป็นกจิกรรมที่

สนุก 

 4. แนวบทบาทในการน าประสบการณ์จากการท ากิจกรรมในสถาบนัไปใช้ประโยชน์ 

(Instrumental Collegiate Role Orientation) นักศกึษาต้องการมบีทบาทในฐานะผูน้ า ผูบ้รหิาร

องคก์ารและท างานเพื่อสรา้งสมประสบการณ์ และน าไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ต่อไป 

 5. แนวบทบาทที่ยดึถือระบบกรกี (Orientation to Greek-Letter System) เป็น

นักศึกษาที่มาจากครอบครวัที่มฐีานะ มตีระกูลด ีเมื่อมาเรยีนก็มาอยู่รวมกนัในสถานที่พกัที่มี

กลุ่มนักศกึษาลกัษณะเดยีวกนั มกีฎระเบยีบ มผีูค้อยดูแลพฤตกิรรมของนักศกึษาประเภทนี้อยู่

รวมกนัในแนวบทบาทในการใชช้วีติในสถาบนัอุดมศกึษาอย่างเตม็ทีแ่ละแนวบทบาทในการน า

ประสบการณ์จากการท ากจิกรรมในสถาบนัไปใชป้ระโยชน์ 
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 6. แนวบทบาทในการฝึกฝนเพื่อการประกอบอาชีพ (General Vocational Role 

Orientation) นกัศกึษาจะมุง่เน้นทกัษะและความรูท้ีไ่ดจ้ากการเรยีนการสอนในวชิาทีล่งทะเบยีน 

ทีเ่หน็ว่ามปีระโยชน์ในการท างานในอนาคต 

 7. แนวบทบาทในการพฒันาสงัคม (Social Development Role Orientation) นักศกึษา

จะสนใจในการพฒันาตนเอง โดยการพบปะบุคคลจ านวนมากและชอบช่วยเหลอืคนอื่น 

 8. แนวบทบาททีท่ าพอเป็นพธิ ี(Ritualistic Role Orientation) นักศกึษามแีนวโน้มใน

การอยู่บ้านมากกว่าสถาบนั ต้องการที่จะท าอะไรคนเดยีว อยู่เฉย ๆ ไม่ต้องท าอะไร ไม่สนใจ

วชิาการหรอืสภาพแวดลอ้มของสถาบนั 
 

 Newcomb and others (อ้างถงึใน ทองเรยีน อมรชักุล, 2525:36) ไดท้ าการจ าแนก

ประเภทของนกัศกึษาออกเป็น 6 ประเภท ดงันี้ 

 1. ศกึษติ (Scholars)  เป็นนักศกึษาทีม่คีวามเป็นเอกตัตบุคคลต ่า แต่มสีตปิญัญาสูงไม่

กลา้ท าอะไร ไม่มคีวามเป็นตวัของตวัเอง มเีพื่อนฝงูน้อย   ฉลาด เขาอาจจะมคีวามเชื่อมัน่ว่ามี

ความเก่งแต่ไมก่ลา้แสดงออก คนอื่นมองว่าเป็นคนทีมุ่่งมัน่เอาแต่วชิาการ เป็นคนมเีหตุผล รูจ้กั

การวเิคราะห ์ชอบวเิคราะหค์นแต่ไมย่อมรบัอะไรงา่ย ๆ  

 2. บุคคลทีม่คีวามคดิสรา้งสรรค์ (Creative Individualists) เป็นนักศกึษาทีม่คีวามเป็น

ตวัของตวัเองฉลาด สตปิญัญาสงู   มองตนเองว่ามสีตปิญัญา มทุีกสิง่ทุกอยา่งเหนือนักศกึษาคน

อื่น ท าตามความพอใจของตนโดยไม่ค านึงว่าเป็นที่ยอมรับของสังคมหรือไม่  มีศิลปะ มี

จนิตนาการสูง มีความคิดอิสระ อุทิศตนเพื่อการเป็นผู้มีความคิดอิสระและเพื่อการเป็นผู้มี

ความคดิสรา้งสรรคอ์ยา่งแทจ้รงิ 

 3. พวกไม่มรีะบบระเบยีบ (The Wild Ones) เป็นนักศกึษาทีม่คีวามเป็นตวัของตนเอง

สงู ไมค่่อยฉลาด แต่งตวัไมเ่รยีบรอ้ย  เช่น  พวกฮปิป้ี  เป็นคนทีเ่สื่อมโทรม  ท าอะไรตามความ

พอใจ  ไม่สนใจงานด้านวชิาการ  สนใจแต่ความสนุกสนาน  งานรื่นเรงิ  ท าตวัเองให้เด่นอยู่

เสมอ  ไมม่รีะเบยีบวนิยั 

 4. พวกฝกัใฝ่ในการเมอืง (Political Activist) เป็นนักศึกษาที่ชอบยุ่งการเมอืง มี

วจิารณญาณของการเมอืง เป็นนักปฏริปู (Civil-Mind Reformist) ไม่ว่าจะเป็นการเมอืงในระดบั

มหาวทิยาลยัหรอืระดบัประเทศ สนใจในงานสาธารณประโยชน์ 

 5. กลุ่มสงัคม (The Social Group) เป็นนักศึกษาที่มคีวามเป็นตวัของตวัเองต ่า 

สตปิญัญาต ่า สนใจเฉพาะเรื่องของสงัคม เรื่องสนุกสนาน ไม่สนใจงานวชิาการ มนีัดกบัเพื่อน

ต่างเพศเสมอ 
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 6. ผู้น า (Leaders) เป็นนักศึกษาที่สนใจในเรื่องการบรหิารของมหาวทิยาลยัที่ตนเอง

ศกึษาอยู ่ตอ้งการทีจ่ะมตี าแหน่งเป็นกรรมการของกลุ่มต่าง ๆ ในสถาบนั ท าตนเป็นผูร้อบรูแ้ละ

เจา้กีเ้จา้การในกจิการต่าง ๆ  
 

 วัลลภา  เทพหัสดิน  ณ  อยุธยา (2524 : 62) ได้กล่าวถึงผลการวิจยัลักษณะของ

นกัศกึษาของมหาวทิยาลยัต่างประเทศตามสาขาวชิา ดงันี้ 

 1. นักศกึษาสาขาอกัษรศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์ มลีกัษณะคอื  ภาษาด ี ค่านิยมทาง

สุนทรยีศาสตรส์ูง  เหตุผลเฉียบขาด  รุนแรงแต่เจา้อารมณ์  มบีุคลกิภาพไม่แน่นอนและไม่ค่อย

มเีหตุผลในดา้นการเมอืง  เศรษฐกจิหรอืทฤษฎต่ีาง ๆ  

 2. นักศึกษาสาขาวทิยาศาสตร์  มคีวามสามารถทางด้านค านวณสูง  มอีารมณ์มัน่คง

ทัศนะทางสังคมค่อนข้างไปทางอนุรกัษ์นิยมเพราะมีระเบียบแบบแผน  แต่ความคิดทาง

การเมอืงสงัคมและเศรษฐกจิสงู 

 3. นักศกึษาสาขาสงัคมศาสตร ์ มกัจะไม่ค่อยมกัใหญ่ใฝ่สูง  ใจค่อนขา้งคบัแคบ คุณค่า

ทางศาสนาค่อนขา้งต ่า แต่เฉียบคมเจา้ปญัญาและสนใจในการเมอืงเศรษฐกจิสงู 
 

การใช้ชวีติภายในมหาวทิยาลยัของนิสตินักศกึษา เป็นสิง่ทีม่บีทบาทส าคญัในการผลติ

ก าลงัคนในระดบัทีต่อ้งใชส้มองและความสามารถพเิศษเพื่อพฒันาประเทศแต่สถาบนัอุดมศกึษา

กม็อิาจทีจ่ะมุ่งเน้นแต่เฉพาะการจดัการศกึษาเพื่อพฒันาก าลงัคนเท่านัน้   สถาบนัอุดมศกึษายงั

ควรต้องมีบทบาทส าคัญในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นคนอีกด้วย  การศึกษา

ระดับอุดมศึกษาเป็นการศึกษาในระดับที่มีความส าคัญยิ่ง  เพราะช่วงของการศึกษาจะ

ครอบคลุมตัง้แต่เริม่ต้นเป็นผูใ้หญ่และช่วงของการพฒันาการเป็นผู้ใหญ่จนถงึช่วงที่เป็นผู้ใหญ่

อย่างเต็มที่ (ไพฑูรย์  สินลารัตน์. 2524 : 39) บุคคลในวัยนี้มกัจะมีอารมณ์อ่อนไหว  ใน

ขณะเดยีวกนัก็มคีวามกระตอืรอืรน้  อยากรู ้ อยากเหน็  อยากทดลองสิง่แปลกใหม่มคีวามคดิ

ค านึงค่อนขา้งเพอ้ฝนั และพรอ้มทีจ่ะยอมรบัอุดมการณ์ทีต่นเชื่อถอืในทางจติวทิยา  บุคคลในวยั

นี้เป็นวยัทีก่ าลงัแสวงหาเอกลกัษณ์ (Identity) ของตนเองโดยเฉพาะนิสตินักศกึษาทีเ่ขา้ศกึษาใน

มหาวิทยาลัยนัน้มีความหลากหลายแตกต่างกัน  ดังนัน้หากอาจารย์ผู้สอนและผู้บริหาร

มหาวทิยาลยัมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบันิสิตนักศึกษา  ความรู้ดงักล่าวก็จะเป็นประโยชน์

โดยตรงต่อประสทิธภิาพและคุณภาพของการเรยีนการสอน  ในการท าความรู้จกัหรอืศึกษา

เกีย่วกบันิสตินกัศกึษานัน้ (พรชุล ี อาชวอ ารุง บรรณาธกิาร. 2525 : 194) กล่าวว่า โดยทัว่ไปมี

จดุมุง่หมายหลกั 3 ประการคอื  
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1. ศกึษาเพื่อเป็นผูรู้เ้กีย่วกบันิสติ  เป็นการศกึษาเพื่อใหไ้ดม้าซึง่ความรูเ้กี่ยวกบันิสติใน

ทุกดา้น 

 2. ศึกษาเพื่อเป็นผู้จดับรกิารให้กับนิสิตนักศึกษา  เป็นการน าความรู้เกี่ยวกับนิสิต

กจิการนิสตินกัศกึษารวมทัง้บรกิารอื่น ๆ ไปใชป้ระโยชน์  เช่น  การใหค้ าปรกึษา  การใหทุ้น 

 3. ศกึษาเพื่อเป็นผู้สอนนิสตินักศกึษาที่ด ี เป็นการรูจ้กัและเขา้ใจนิสตินักศกึษา  เพื่อ

ประโยชน์ในการจดัการเรยีนการสอนอย่างมปีระสทิธภิาพ 
 

 ไพฑูรย์  สนิลารตัน์  บรรณาธกิาร (2524) ได้การกล่าวถึงลกัษณะพื้นฐานของนิสิต

นักศึกษาในด้านเสรรีะและจติวทิยาว่า  นิสตินักศึกษาส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มพีฒันาการทางด้าน

รา่งกายคอื  มคีวามพรอ้มทีจ่ะช่วยเหลอืตนเองได ้มสีตปิญัญาฉลาดและฉลาดปานกลาง  มนิีสยั

อยากรูอ้ยากเหน็  ชอบการมสี่วนร่วมของการร่วมกลุ่ม  มกีารตดิต่อสื่อสารกนั  ส่วนการพฒันา

ในด้านบุคลิกภาพมกัเป็นไปตามค่านิยมของกลุ่มและเป็นไปตามภูมิล าเนา  เป็นต้น  การ

ปรบัตวัเป็นไปตามค่านิยมที่ดต่ีอตนเองและสิง่แวดล้อม  มทีศันคตต่ิอมหาวทิยาลยัและสงัคม

ในทางทีด่เีป็นส่วนใหญ่  การที่ไดเ้ขา้ศกึษาต่อในมหาวทิยาลยั  ยงัเป็นองคป์ระกอบทีส่่งผลให้

นิสตินกัศกึษามคีวามตัง้ใจ  ตื่นเตน้  ตื่นตาตื่นใจ  และมกัจะมกีารเปลีย่นแปลงเมื่อเรยีนในชัน้ปี

ทีสู่งขึน้  ส่วนในด้านคุณธรรม  จรยิธรรม  นิสตินักศกึษาส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ยดึถอืคุณธรรมที่

เป็นมาตรฐานของสงัคมสูงพอสมควร  ดงัที่ วลัลภา  เทพหสัดิน  ณ  อยุธยาและคนอื่น ๆ 

(2527 : 28 – 2) กล่าวว่า  นิสตินักศกึษามลีกัษณะพเิศษ  คอื  มคีวามกระตอืรอืรน้สนใจในสิง่

แปลก ๆ ใหม่ ๆ จนทนไม่ได้กบัความไม่ถูกต้อง  หรอืความไม่ยุตธิรรมในสงัคมชวีติของนิสติ

นักศกึษาจะเป็นอสิระที่จะคดิและแสดงออก  ดงันัน้จงึทนไม่ได้กับขอ้ผดิพลาดของผู้ใหญ่ การ

ด าเนินการแกไ้ขปญัหาต่าง ๆ ทีล่่าชา้  สภาพความขดัแยง้และขอ้บกพรอ่งในสงัคมต่าง ๆ จะท า

ใหเ้กดิแรงกระตุน้ท าใหต้อ้งการต่อสูเ้พื่อเรยีกรอ้งในสิง่ทีถู่กต้อง  ซึง่สอดคลอ้งกบั  ไพฑรูย ์ สนิ

ลารตัน์ (2524 : 20) ที่กล่าวว่า  นักศกึษาในมหาวทิยาลยัมคีวามสนใจในทุกด้านและมคีวาม

อยากรู้อยากเห็นกระหายใคร่รู้ใคร่เรียน (Curiosity) ซึ่งเป็นลักษณะที่ส าคัญในประเทศ

อุตสาหกรรม  นักศกึษามกัจะค านึงถงึแต่ความสุขสบายทางครอบครวั  ความสมบูรณ์ทางวตัถุ

ในขณะทีป่ระเทศก าลงัพฒันานักศกึษามกัต้องการท าบางสิง่บางอย่างใหก้บัประเทศ  เช่น  การ

แกป้ญัหาความยากจนหรอืการยกมาตรฐานของชวีติ 
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ชีวิตของนักศึกษาในมหาวิทยาลยั 
 

 ด้านการศึกษา 

 การศกึษาในระดบัมหาวทิยาลยั  นกัศกึษาจ าเป็นทีจ่ะตอ้งปรบัตวัใหเ้ขา้มหาวทิยาลยัให้

ได้ภายในระยะเวลาสัน้ที่สุด ในที่นี้คอื  ความเป็นอสิระของนักศกึษาในการดูแลตนเองในด้าน

การเรียน  เพราะในมหาวิทยาลัยนัน้แม้จะมีการบรรยายในห้องเรียนแต่ก็ไม่มีการบังคับ

การศกึษาในระดบัน้ี  อาจจะกล่าวไดว้่า  นักศกึษามอีสิรภาพอย่างไม่มขีอบเขต  เหน็ไดช้ดัว่ามี

นักศกึษาจ านวนไม่น้อยทีไ่ม่สามารถส าเรจ็การศกึษาหรอืส าเรจ็ล่าชา้กว่าก าหนด (อดุลย ์ วริยิ

เวชกุล. 2529 : 385)  ซึง่ไพฑรูย ์ สนิลารตัน์ (2524 : 37)  ไดใ้หท้ศันะว่าการเรยีนการสอนเป็น

ระบบปฏสิมัพนัธ์ระหว่างผู้เรยีนกบัผูส้อน  ผู้เรยีนดว้ยกนัเองและผูเ้รยีนกบัสภาวะแวดลอ้มอื่น 

ๆ องคป์ระกอบทีส่ าคญัของการเรยีนการสอนคอื  ตวัผูเ้รยีน ผูส้อนจะด าเนินการสอนไดด้แีละมี

ประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อได้รู้จกัและเข้าใจลักษณะธรรมชาติของผู้เรียนเป็นอย่างดี  โคแกน 

(Cogan. 1975: 135–139) กล่าวถงึความสมัพนัธท์ี่เป็นมติรระหว่างอาจารยก์บันักศกึษาจะท า

ให้การเรียนของนักศึกษาดีขึ้น  ซึ่งอาจารย์และนักศึกษามคีวามสมัพันธ์ต่อกันมากเท่าใด  

นักศึกษาก็จะสามารถพฒันาความสามารถในการเรยีนรู้ให้สูงถึงขดีสุดได้มากเพียงนัน้และ

ลกัษณะความสมัพนัธ์ของอาจารย์กับนักศึกษาจะมอีิทธพิลต่อความสนใจในวชิาที่เรยีนของ

นกัศกึษา  นกัศกึษาทีม่คีวามศรทัธาในตวัอาจารยก์จ็ะช่วยใหน้ักศกึษามทีศันคตทิีด่ต่ีอการเรยีน

มองเห็นการเรยีนเป็นงานประจ า  กจิกรรมเป็นงานอดเิรก  การมทีศันคติที่ดต่ีอการเรยีนท า

ให้ผลการเรยีนของนักศกึษาดขีึน้  วลัลภา  เทพหสัดนิ ณ อยุธยาและคนอื่น ๆ (2527 : 130 – 

142)  ไดศ้กึษาวจิยัเกี่ยวกบันิสตินักศกึษาในสถาบนัอุดมศกึษา  มหาวทิยาลยัของรฐั 10 แห่ง  

พบว่าองคป์ระกอบทีม่อีทิธพิลต่อความส าเรจ็ในการเรยีนการสอน  คอืความสนใจในวชิาทีเ่รยีน  

ผูส้อนมคีวามเป็นกนัเอง  และวธิสีอนของอาจารย ์ ส่วนปจัจยัที่มผีลท าใหน้ักศกึษาสนใจเรยีน

มากทีสุ่ด 3 ปจัจยั  คอื  ผูส้อนเตรยีมการสอนอยา่งด ี มคีวามเป็นกนัเองและกระตอืรอืรน้ในการ

สอน 
 

 ส่วนปญัหาด้านการเรยีนการสอนพบว่า ปญัหาดา้นอาจารยผ์ู้สอน  ใชว้ธิกีารสอนไม่ด ี 

บรรยายไม่ถูกวธิ ี ท าให้ชัน้เรยีนน่าเบื่อหน่ายปญัหาของนักศกึษา  คอื  เกยีจครา้น  ง่วงนอน

และขาดสมาธ ิ
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 โรไมน์ (Romine. 1954: 139 –143) กล่าวว่า องคป์ระกอบทีจ่ะช่วยใหเ้กดิการเรยีนรูไ้ด้

ด ีมดีงันี้คอื 

 1. บุคลกิภาพของผู้สอน ผูส้อนควรมคีวามกระฉับกระเฉง มอีารมณ์ขนั มคีวามสนใจที่

จะสอนและเป็นกนัเองกบัผูเ้รยีน 

 2. การเตรียมการสอน ผู้สอนควรเตรยีมการสอนเป็นอย่างดี ชี้แจงให้ผู้เรยีนทราบ

วตัถุประสงคใ์นวชิาทีเ่รยีน รวมทัง้แนะน าหนงัสอือา้งองิต่าง ๆ  

 3. การเสนอเนื้อหา ครูควรอธบิายชดัเจน กระตุ้นให้ผู้เรยีนได้คดิ สามารถใช้วธิสีอน

แบบต่าง ๆ ท าเรือ่งยากใหเ้ป็นเรือ่งงา่ย 

 4. การประเมนิผล  ผูส้อนควรประเมนิผลเป็นขัน้ ๆ เพื่อเสรมิแรงทางการเรยีน เช่นแจง้

ให้ผู้เรยีนทราบผลการสอบโดยเรว็และให้ก าลงัใจผู้เรยีน การรบัฟงัความคดิเห็นของผู้เรยีน 

ผูส้อนควรรบัฟงัความคดิเหน็ของผูเ้รยีนและประเมนิตนเองเสมอ 
 

 จากเอกสารและงานวจิยัดงักล่าวขา้งต้น  สรุปได้ว่า  การใช้ชวีติภายในมหาวทิยาลยั

ด้านการศึกษามคีวามส าคญัต่อการใช้ชวีติของนิสติ  โดยนิสติจะประสบความส าเรจ็มากน้อย

เพยีงใดนัน้  ขึ้นอยู่กบัตวัผู้เรยีนกับผู้สอนและการปฏิสมัพนัธ์ระหว่างตวัผู้เรยีน  ผู้สอนเป็น

ส าคญัผูส้อนเป็นองคป์ระกอบส าคญัยิง่ในการจดัการเรยีนการสอน  เพราะบรรยากาศการเรยีน

การสอนแต่ละครัง้จะเป็นไปในแบบใดนัน้ขึน้อยู่กบัผู้สอน  คุณลกัษณะของผู้สอนที่จะส่งเสรมิ

การเรยีนให้เป็นไปไดด้้วยดมีปีระสทิธภิาพมหีลายประการ  เช่น  มคีวามรูใ้นเรื่องทีจ่ะสอน  มี

ทศันคตทิีด่ต่ีอการสอนมคีวามเหน็อกเหน็ใจผูเ้รยีน 
 

 ด้านสงัคม 

 สมัพนัธภาพระหว่างนักศกึษากบัเพื่อน สงัคมกลุ่มเพื่อนมอีทิธพิลต่อการเปลีย่นแปลง

และพฒันาการทางความรู ้ ทศันคตบิุคลกิภาพและคุณธรรมของนกัศกึษา  นกัศกึษาต้องใชเ้วลา

ส่วนใหญ่อยูใ่นสถานศกึษา  จงึตอ้งปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มในกลุ่มเพื่อน  ความสมัพนัธ์

ของนกัศกึษาม ี2 ลกัษณะ คอื ความสมัพนัธท์างอารมณ์และความสมัพนัธท์างปญัญา (ไพฑรูย ์ 

สนิลารตัน์. 2514 : 34) 

 1. ความสมัพนัธ์ทางอารมณ์ เป็นความสมัพนัธ์ที่ตัง้อยู่บนรากฐานของความรูส้กึและ

ผูกพนัต่อกนั  เช่น  ความรู้สึกระหว่างครอบครวั  ความผูกพนัระหว่างเพื่อนกบัเพื่อน  การ

ตดัสนิใจอาศยัความรูส้กึ  อารมณ์และอาวุโสเป็นหลกั  กจิกรรมทีเ่กี่ยวกบัความสมัพนัธ์แบบนี้
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ได้แก่ กิจกรรมบนัเทงิ  การเชยีรก์ีฬา  ความสมัพนัธ์แบบนี้จะสูญหายและถูกท าลายโดยง่าย  

เพราะไมเ่กดิขึน้ดว้ยเหตุผลและหลกัการ 

 2. ความสมัพนัธ์ทางปญัญา  อาศยัความรู ้ ความคดิ เหตุผลและสตปิญัญาเป็นเครื่อง

เชื่อมโยง  เช่น  ความรู้สกึระหว่างเพื่อนร่วมงาน  นักศึกษารุ่นพี่กบัรุ่นน้อง  เพื่อแลกเปลี่ยน

ความคดิดา้นการตดัสนิพจิารณาใด ๆ กอ็าศยัเหตุผล  หลกัการ  และความรูส้กึเป็นหลกั  คนทีม่ ี

เหตุผลดมีหีลกัการดีกว่าย่อมถูกต้อง  กิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้แก่  การอภปิราย  การพูดคุย

ถกเถยีง  การประชุมสมัมนาในเรื่องวชิาความรู้  ความสมัพนัธ์เช่นนี้จะเกิดขึ้นและด าเนินไป

ด้วยดีอย่างเหมาะสมในมหาวิทยาลัยและเป็นความสัมพันธ์ที่มีความยัง่ยืน  มากกว่า

ความสมัพนัธท์างอารมณ์เพราะตัง้อยูบ่นรากฐานของปญัญาและเหตุผล 
 

 นอกจากนี้ เลศิพร  ภาระสกุล (2516 : 2 – 4) กล่าวว่า  อทิธพิลของกลุ่มเพื่อนใน

สถาบนัการศึกษาไทยมอีิทธพิลในเรื่องค่านิยม  รกัความสะดวกสบายรกัสนุกไม่เคร่งเครยีด  

ค่านิยมเหล่าน้ีเรยีกว่า  ค่านิยมทีต่่อต้านปญัญาธรรม  แสดงออกให้เหน็โดยที่นักศกึษาไทยไม่

ค่อยหมกมุ่นในต ารา ดงัที่ บุปผา  การีเวท (2527: 66 – 69) ได้ศกึษาทศันะของนักศกึษา

มหาวทิยาลยัรามค าแหงที่มต่ีอสภาพแวดล้อมสงัคมกลุ่มเพื่อน  พบว่า  นักศกึษาส่วนมากจะ

เลอืกคบเพื่อนทีม่รีสนิยม  ความคดิเหน็และลกัษณะนิสยัใจคอทีค่ลา้ยคลงึกนั  นักศกึษามอีสิระ

ในการเลอืกคบเพื่อนต่างเพศสูง  และคบกนัอย่างอิสระ  ซึ่งเป็นแนวทางน าไปสู่เพศสมัพนัธ์

ได้มาก  มีนักศึกษาเพียงส่วนน้อยที่เลือกคบเพื่อนเพศเดียวกันในท านองชู้สาว  ซึ่งเป็น

พฤตกิรรมที่ไม่พงึประสงคใ์นสงัคม  เมื่อจ าแนกตามเพศ  นักศกึษามทีศันะต่อสภาพแวดล้อม

สงัคมกลุ่มเพื่อนแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั  แต่ส าหรบันักศึกษาที่มภีูมลิ าเนาต่างกันจะมี

ทศันะต่อสภาพแวดลอ้มสงัคมกลุ่มเพื่อนแตกต่างกนัอยา่งไมม่นีัยส าคญัทางสถติ ิ  
 

 สภาพแวดลอ้มทางดา้นกลุ่มเพื่อน (Peer Group) มคีวามสมัพนัธแ์ละมอีทิธพิลต่อนิสติ

ในมหาวทิยาลยัมาก เพราะนิสติแต่ละคนจะต้องมกีารตดิต่อกบัเพื่อนนิสติด้วยกนัเป็นจ านวน

มาก โดยเฉพาะอย่างยิง่นิสติเหล่านี้ อยู่ในวยัใกล้เคยีงกนั ดงัที่  นิวคอมบ์ (Newcomb. 1965: 

79) กล่าวว่า กลุ่มเพื่อนมีอิทธิพลกับนิสิตในระดับอุดมศึกษาทัง้ในด้านทัศนคติ ทักษะ

ความสามารถและบุคลกิภาพของนิสติ และเป็นกลุ่มทีก่่อใหเ้กดิอทิธพิลภายนอกทีม่คีวามส าคญั

มากทีสุ่ดต่อนิสติในมหาวทิยาลยั 
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 ฟีลยแ์มน  และนิวคอมบ ์(Feldman and Newcomb. 1973: 78) ไดส้รุปความสมัพนัธ์

ของกลุ่มเพื่อนทีม่ต่ีอนิสติไวว้่า  เพื่อนสามารถใหก้ าลงัใจในเรื่องทัว่ไป  ซึง่ไม่สามารถหาได้จาก

อาจารยแ์ละชัน้เรยีน  เพื่อนรว่มกลุ่มสามารถช่วยเหลอืเกื้อหนุนในดา้นก าหนดวตัถุประสงค ์ ใน

การเรยีนและวชิาการได้  กลุ่มเพื่อนสามารถช่วยท าให้นิสติมคีวามมัน่ใจและพอใจในตนเอง

ยิ่งขึ้นและเพื่อนยังช่วยท าหน้าที่ในการฝึกการเข้าสังคมแก่นิสิตและช่วยในการสร้าง

ความสมัพนัธส์่วนตวั  ซึง่จะส่งผลในการช่วยเหลอืกนัในระหว่างการท างานได้ 
 

 เตอืนจติต์  จติต์อาร ี(อ้างถงึใน อดศิร  พงษ์ศร,ี 2546) ไดศ้กึษาเกี่ยวกบัการคบเพื่อน

ของนิสติหญงิ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  ประสานมติร  พบว่า  นิสติหญงิส่วนใหญ่นิยมคบ

เพื่อนที่มลีกัษณะตามล าดบัจากมากไปหาน้อยดงันี้คอื  เพื่อนที่มคีวามประพฤตดิ ี เพื่อนที่ให้

ความช่วยเหลอืด ี เพื่อนทีม่คีวามสนใจตรงกนั  เพื่อนทีเ่รยีนดแีละเพื่อนทีม่ฐีานะด ี นิสติหญงิที่

มภีูมลิ าเนาในกรุงเทพมหานคร  จะคบเพื่อนที่มีลกัษณะต่างจากนิสิตหญิงที่มภีูมิล าเนาใน

ภมูภิาค  นิสติหญงิส่วนใหญ่ประสบปญัหาทีเ่กดิจากการคบเพื่อนต่างเพศน้อยกว่าทีเ่กดิจากการ

คบเพื่อนเพศเดยีวกนั  การศกึษาสภาพแวดล้อมวทิยาลยัครใูนส่วนกลางของ จรูญ  ถาวรจกัร 

(อ้างถงึใน อดศิร  พงษ์ศร ,ี 2546) พบว่าความสมัพนัธใ์นกลุ่มเพื่อนมผีลต่อการเรยีนการสอน  

บุคลิกภาพและนิสยัที่ดีงามของนักศึกษานอกจากนี้ยงัพบว่า  อาจารย์บางท่านไม่มีโอกาส

ใกลช้ดิกบันกัศกึษาขาดความสนใจซึง่กนัและกนั  ท าใหน้กัศกึษาขาดโอกาสทีจ่ะไดร้บัค าแนะน า

ในการวางตวั  การคบเพื่อนและความรว่มมอืในการท างาน 
 

 บุญนาค  คุ้มภยั (2522: 44 – 45) ได้ศกึษาเปรยีบเทยีบความต้องการทางสงัคมของ

วยัรุน่ในวทิยาลยัคร ู วทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาและโรงเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลายใน

จงัหวดันครราชสมีา  ผลการศกึษาพบว่า  นักศกึษาต้องการมเีพื่อนทีส่นิททีส่ามารถปรกึษาทุก

สิง่ทุกอย่างได้  ต้องการเป็นที่ชอบพอของเพื่อนทุกคนและต้องการเป็นคนที่สามารถควบคุม

อารมณ์ตนเองได้ด ี เพราะจะท าใหเ้ขา้กบัเพื่อนได ้ ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ  มานะ  วี

ระไพบูลย ์ (อ้างใน อดศิร พงษ์ศร ี: 2546) พบว่า  สาเหตุทีว่ยัรุ่นปล่อยชายเสือ้ไวน้อกกางเกง

เพราะเห็นว่าโก้ด ี สะดวกสบายท าไปตามความนิยม  กลวัเพื่อนว่าไม่ทนัสมยั  เข้าหมู่พวก

ไม่ได ้ ส่วนสาเหตุของการสูบบุหรีเ่พราะถูกเพื่อนชกัจูงและเหน็ว่าโก้ นอกจากนี้ อรุณ เชาวนา

ศรยั (2514: 16 – 20)  ไดศ้กึษาสภาพการตดิยาเสพตดิในประเทศไทย  พบว่า  ผูเ้สพตดิรอ้ยละ 

40 เป็นพวกที่ถูกชกัจูงจากเพื่อน  คนที่ติดยาเสพตดินาน ๆ จะพยายามหาสมาชกิใหม่  โดย

พยายามชกัจงูใหม้าใชย้าเสพตดิโดยทีต่นเองเป็นผูบ้อกทีซ่ือ้ใหแ้ลว้ขอส่วนแบ่ง 
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 จากผลการวจิยัของ  ดคีอสเตอร ์(Decoster. 1971: 187) พบว่านกัศกึษาทีม่คีวามพอใจ

ในความสมัพนัธ์กบัเพื่อนในชัน้มากจะมผีลสมัฤทธิท์างวชิาการสูงกว่านักศกึษาทีม่คีวามพอใจ

ในความสมัพนัธก์บัเพื่อนในชัน้น้อย  แอสตนิ (Astin. 1984: 187) ไดศ้กึษาพบว่า นักศกึษานิยม

เลอืกสาขาวชิาและอาชพีคลอ้ยตามกลุ่มเพื่อน  นักศกึษาจะตดัสนิใจเลอืกวชิาหรอืเปลีย่นแปลง

การเลอืกวชิาขึน้อยู่กบัจ านวนเพื่อนทีเ่ลอืกสาขาวชิาเดยีวกนัสูงโดยเฉพาะสาขาวชิาวิศวกรรม

การสอนกฎหมายและธุรกิจ  แคนเทล (อ้างใน อดศิร พงษ์ศร ี: 2546) ได้ศึกษาพบว่าการ

เปลีย่นแปลงทศันคตแิละค่านิยมของนักศกึษาในมหาวทิยาลยัได้รบัอทิธพิลจากเพื่อน  โรเจอร ์

(Roger. 1960 : 255) ไดศ้กึษาพฤตกิรรมการดื่มสุราของนักศกึษา  พบว่าเกดิจากอทิธพิลของ

กลุ่มเพื่อน  ดงันัน้การใช้เวลาว่างในการท ากิจกรรมหรอืการแสดงออกถึงความต้องการของ

นกัศกึษานัน้กลุ่มเพื่อนจะมอีทิธพิลต่อนกัศกึษาทีจ่ะน าไปในทางดหีรอืในทางเสยีกไ็ด้ 
 

 นพพงษ์  บุญจติราดุล (อ้างใน อดศิร พงษ์ศร ี: 2546) ได้กล่าวถงึปฏกิริยิาตอบสนอง

ระหว่างผู้เรยีนว่าการจดักิจกรรมการเรยีนการสอน โดยให้ผู้เรยีนแลกเปลี่ยนความคดิเหน็กนั 

เช่น การอภปิราย การโตว้าท ีการรายงาน จะช่วยใหเ้กดิปฏกิริยิาตอบสนองระหว่างกนั ฝึกการ

ท างานรว่มกนัเป็นการสรา้งบรรยากาศของสงัคมที่เป็นกนัเองระหว่างผูเ้รยีน 

 จนิตนา  ยูพนัธ์ (2527 : 61)  ให้ความเหน็ไว้ว่า  กลุ่มเพื่อนเป็นสิง่แวดล้อมที่มผีลต่อ

การเรยีนการสอนอย่างชดัเจน  เพราะสงัคมในสถาบนัการศกึษาจะมกีารรวมตวั  หรอืจดักลุ่ม

กนัของนิสติ  ซึ่งจะเห็นได้จากพฤติกรรมของกลุ่มที่มคีวามเป็นอันหนึ่ งอนัเดยีวกนัของนิสิต  

การปฏสิมัพนัธข์องกลุ่ม  โครงสรา้งของกลุ่ม  จดุมุง่หมายของกลุ่ม  และปทสัถานของกลุ่มอย่าง

ชดัเจน  ซึง่ลกัษณะของกลุ่มน้ีจะมผีลต่อแรงจูงใจและผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  ถ้ากลุ่มเพื่อนมี

บรรยากาศทีเ่ป็นกนัเอง  เขา้อกเขา้ใจกนั  ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั  ผู้เรยีนมกัจะมแีนวโน้มที่มี

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนดไีปดว้ย 
 

 วชัรนิทร ์ แกว้ลา (2531 : 78) ไดศ้กึษาสภาพแวดลอ้มกลุ่มเพื่อนในทศันะของนักศกึษา

วทิยาลยัครูนครราชสีมา ผลการศึกษาสรุปข้อคิดเห็นหรอืเหตุผลของนักศึกษาได้ดงันี้ การ

พฒันาสภาพแวดล้อมสงัคมกลุ่มเพื่อนให้เอื้ออ านวยต่อการเสรมิสรา้งบุคลกิภาพของนักศกึษา

นัน้ วทิยาลยัครูควรด าเนินการเรื่องต่อไปนี้คอื ส่งเสรมิให้นักศกึษาเหน็ความส าคญัของสงัคม

กลุ่มเพื่อนจดัสภาพแวดล้อมวทิยาลยัที่เอื้อต่อการพฒันาสงัคมกลุ่มเพื่อน พฒันาคุณภาพของ

การจดักจิกรรมนกัศกึษา 
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 ด้านการเข้าร่วมกิจกรรม 

 นักศกึษาที่ประสบปญัหาในการใช้เวลาไม่ถูกต้อง  เน่ืองจากกจิกรรมนอกหลกัสูตรใน

หลายมหาวิทยาลัยไม่สามารถที่จะช่วยให้นักศึกษาใหม่ที่เข้าสู่มหาวิทยาลัยได้พัฒนา

ความสามารถหรือทักษะของตนเอง  ขณะเดียวกันอาจารย์ในมหาวิทยาลัยขาดความ

กระตอืรอืรน้ที่จะช่วยชี้แนะเกี่ยวกบัการจดัสภาพแวดล้อมด้านกจิกรรมนักศกึษา  การใช้ชวีติ

ของนักศึกษาในมหาวทิยาลยัจงึไม่ได้รบัประโยชน์เต็มที่  คงด าเนินชวีติตามแบบอย่างกนัมา

เรือ่ย ๆ (ประสาร  ไตรรตันวรกุล. 2517: 34) 
 

 พรชุล ี อาชวอ ารงุ (2525 : 203 – 221) กล่าวถงึผลการประชุมสมัมนาผูบ้รหิารกจิกรรม

นิสตินักศึกษาของมหาวทิยาลยั ครัง้ที่ 1 เมื่อวนัที่ 7 กนัยายน 2521 ได้สรุปเกี่ยวกบัการจดั

กิจกรรมประเภทขอบเขตของกิจกรรมในปี พ.ศ. 2522 ผลการสมัมนาสนับสนุนให้มกีารจดั

กจิกรรมนิสตินกัศกึษาในดา้นต่าง ๆ 4 ดา้น สรปุไดด้งันี้คอื 

 1. ดา้นศลิปวฒันธรรม กจิกรรมทีจ่ดัควรมขีอบเขตดงันี้ 

    1.1  เพื่อส่งเสรมิเผยแพรแ่ละรกัษาไวซ้ึง่ศลิปวฒันธรรม 

    1.2  เพื่อสนบัสนุนนิสตินกัศกึษาใหม้คีวามสนใจและมโีอกาสไดศ้กึษา 

    1.3  เพื่อให้เกิดความช านาญและมสีุนทรยีภาพในศิลปะ  ด้านต่างๆ อนัไม่ขดัต่อ

วฒันธรรมอนัด ี

 2. ดา้นกฬีา  กจิกรรมทีจ่ดัควรมขีอบเขตดงันี้ 

    2.1  ส่งเสรมิใหน้กัศกึษาเล่นกฬีาเพื่อสุขภาพพลานามยัและการพฒันาตนเอง 

    2.2  เพื่อยกมาตรฐานการกฬีาใหส้งูขึน้ 

    2.3  จดัใหม้กีารแขง่ขนักฬีาระดบัต่าง ๆ  เพื่อเพิม่ทกัษะในดา้นกฬีา 

 3. ดา้นวชิาการ  กจิกรรมทีจ่ดัขึน้ในดา้นน้ี 

    3.1  เพื่อแสวงหาความรูใ้นดา้นวชิาการอนัควรไดร้บัการส่งเสรมิใหม้อีสิระทางการคดิ

และตอ้งอยูใ่นขอบเขตโดยใหม้คีวามสมดุลในดา้นความคดิแงต่่าง ๆ โดยสมบรูณ์ 

 4. ดา้นบ าเพญ็ประโยชน์  การจดักจิกรรมในดา้นนี้อยูใ่นขอบเขต 

     4.1  ใหน้ิสตินกัศกึษาใชเ้วลาในการพฒันาตนเองใหพ้รอ้มเพื่อท าประโยชน์ต่อสงัคม 

     4.2  ใหน้ิสตินักศกึษามคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค์  และน าความรูท้ี่ไดร้บัมาประยุกต์

ใหเ้กดิประโยชน์ต่อส่วนรวม 

     4.3  ปลกูฝงัใหนิ้สตินกัศกึษาไดต้ระหนกัในภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีจ่ะต้อง

มต่ีอสงัคมอนัจะเกดิประโยชน์ต่อประเทศชาต ิ
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     4.4  ส่งเสรมิใหม้กีารบ าเพญ็ประโยชน์ต่อหมูค่ณะ  และประเทศชาติ 
 

 การจดักจิกรรมนิสตินักศกึษานัน้  ขึน้อยู่กบัองค์ประกอบส าคญัคอื  นิสตินักศึกษาใน

ฐานะที่ เ ป็นผู้จ ัดท ากิจกรรม  อาจารย์ในฐานะผู้ให้ค าปรึกษาและผู้สนับสนุน  สังคม  

สถาบนัการศกึษาในฐานะผู้ให้การสนับสนุนและส่งเสรมิ  กจิกรรมนิสตินักศกึษาแต่ละประเภท

ไดร้บัความนิยม  การเขา้ร่วมกจิกรรมมากน้อยแตกต่างกนัไปในแต่ละประเภท  ขึน้อยู่กบัความ

สนใจของนักศกึษา  คณาจารย ์ สถาบนัอุดมศกึษาและภาวะสงัคม  รวมทัง้ปรชัญาการศกึษา

ดว้ย 
 

 แอสตนิ (Astin. 1984 : 1 – 10) ไดศ้กึษาพฤตกิรรมของนักศกึษาในสหรฐัอเมรกิาพบว่า

พฤตกิรรมการสูบบุหรี ่ ดื่มเหล้า  กนิยานอนหลบัและสิง่เสพตดิ  จะพบในนักศกึษาทีเ่ริม่เขา้สู่

มหาวทิยาลยั  และจะเพิม่ขึน้ตามกาลเวลาทีอ่ยูใ่นมหาวทิยาลยั  ดงันัน้การใชเ้วลาว่างในการท า

กจิกรรมหรอืการแสดงออกถงึความตอ้งการของนักศกึษานัน้กลุ่มเพื่อนจะมอีทิธพิลต่อนักศกึษา

ทีจ่ะน าไปทางทีด่หีรอืทางเสยีกไ็ด ้
 

 ธีระ  นทีวุฒกุิล (2521 : 40) ได้ศึกษาความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมนิสิตของนิสิต

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พบว่า อนัดบัความต้องการเขา้ร่วมกจิกรรมของนิสติจากมากไปหา

น้อย ดงันี้ คือ กิจกรรมทางวิชาการ ศิลปะ ดนตร ี การพูดและการพิมพ์  ส่งเสรมิวชิาชีพ

กจิกรรม 
 

 สมัพนัธภาพระหว่างนักศึกษากบัอาจารย ์
 ไรอนั (Ryans. 1960 : 278 – 284) ไดก้ล่าวไวว้่า  ลกัษณะของอาจารยท์ีด่อีย่างหนึ่งคอื

การมคีวามสมัพนัธ์ดีที่ดีกับนักศึกษา  เช่น  มคีวามเข้าใจนักศึกษา  แสดงความเป็นเพื่อน  

ช่วยเหลือปญัหาส่วนตัว  เช่นเดียวกับปญัหาการเรยีน  ยกย่องชมเชยนักศึกษาที่ท างานด ี 

ยอมรบัความสามารถและความคดิเหน็ของนักศกึษา  ส่งเสรมิและให้ก าลงัใจนักศกึษา เป็นต้น 

เช่นเดยีวกบัที ่เบค (Beck. 1970 : 11) พบว่า ผูเ้รยีนมคีวามตอ้งการใหผู้ส้อนมไีมตรจีติ  และให้

ความอบอุ่น  ถา้ผูส้อนตอบสนองความตอ้งการนัน้แลว้จะท าใหผู้เ้รยีนรบัรูผู้ส้อนไปในทางทีด่ ี มี

ก าลงัใจและไดร้บัความส าเรจ็ในการเรยีน 
 

 ประดนิันท์  อุปรมยั (อ้างใน อดศิร พงษ์ศร ี: 2546) กล่าวถงึองค์ประกอบทีส่ าคญัใน

การเรยีนการสอน สรปุได ้4 ประการ คอื 
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 1. บุคลกิภาพบางประการของครู  มผีลต่อการสร้างบรรยากาศในชัน้เรยีน  รูปร่าง  

หน้าตา  และการแต่งกาย  มผีลต่อการดงึดูดความสนใจ  แต่บุคลกิภาพบางประการ  เช่น  สี

หน้า  ท่าทาง  น ้าเสยีง  การใช้ค าพูด อารมณ์ขนัและบทบาทในฐานะผู้น าของครูมผีลต่อการ

สร้างบรรยากาศในชัน้เรยีนอย่างมาก  ดงัที่  นพพงษ์  บุญจติราดุล (อ้างใน อดศิร พงษ์ศร ี: 

2546) กล่าวถงึปฏสิมัพนัธ์ของผูเ้รยีนกบัผูส้อนว่า ผูส้อนไม่ควรสรา้งบรรยากาศแห่งความกลวั

ให้เกดิขึน้การเรยีนรูม้ใิช่เกดิในชัน้เรยีนเสมอไป ดงันัน้การพบปะซกัถามนอกชัน้เรยีนจะสรา้ง

บรรยากาศแห่งความเป็นมติรไดง้่ายขึน้ อย่าท าใหเ้กดิการเสยีหน้าและควรฟงัความคดิเหน็จาก

นกัเรยีนบา้ง 

 2. พฤตกิรรมของครทูี่แสดงออกตามทศันคตแิละความคาดหวงับางประการทีค่รูมอียู่มี

ผลต่อการสรา้งบรรยากาศในชัน้เรยีน  ครูที่มทีศันคตทิี่ดต่ีอการสอนและต่อนักเรยีน  เป็นผู้ที่

มองโลกในแง่ดี  ย่อมสร้างบรรยากาศที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ชัน้เรยีนได้มากกว่าครูที่มทีศันคติใน

ทางตรงขา้ม  ความคาดหวงัของครทูีม่ต่ีอนักเรยีนมกัมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมของครทูีแ่สดงออก

ต่อนกัเรยีนดว้ย 

 3. ปฏสิมัพนัธ์ระหว่างครูกบันักเรยีน  มผีลต่อการสรา้งบรรยากาศในชัน้เรยีน  การให้

นกัเรยีนไดม้โีอกาสซกัถาม  เขา้รว่มกจิกรรมใหม้าก  จะท าใหบ้รรยากาศในชัน้เรยีนมคีวามสนุก

กระตอืรอืรน้  ปฏสิมัพนัธท์ีด่รีะหว่างนักเรยีนดว้ยกนัเองกจ็ะมสี่วนช่วยใหเ้กดิบรรยากาศทีด่ขี ึน้

ในชัน้เรยีนดว้ย  ดงัที ่วจิติร  ศรสีะอ้าน (2528 : 35) กล่าวว่า ความสมัพนัธร์ะหว่างอาจารยก์บั

นิสิตจะเป็นพื้นฐานของสภาพการณ์ที่เอื้ออ านวยต่อการเรียนการสอนที่ดีขึ้น ถ้าหาก

ความสมัพนัธร์ะหว่างอาจารยก์บันิสติไม่ดเีท่าทีค่วร จะท าใหป้ระสทิธภิาพในการสอนดอ้ยลง 

 4. ครูรู้จกัใช้แรงเสรมิที่เหมาะสม  จะช่วยให้เกิดบรรยากาศที่ดีขึ้นในชัน้เรยีน การ

เสรมิแรงทีท่ าอยา่งจรงิใจเหมาะกบัสภาพการณ์  ไม่จ าเป็นต้องใชเ้ฉพาะกบัพฤตกิรรมทีด่สีุดแต่

ควรใชก้บัพฤตกิรรมทีด่ขี ึน้กว่าเดมิ  โดยเฉพาะกบันกัเรยีนทีเ่รยีนอ่อนหรอืมพีฤตกิรรมทีด่ขี ึน้ใน

ชัน้เรยีนด้วย  ดงัที่  วลัลภา  เทพหสัดนิ  ณ  อยุธยา  (2524 : 57) ได้กล่าวไว้ว่า การจดัการ

เรยีนการสอน ควรเพิ่มความเป็นกันเองระหว่างอาจารย์กับนิสิตโดยอาจารย์ผู้สอนควรลด

บทบาทความเครง่เครยีดลงบา้ง และแสดงความเป็นกนัเองกบันิสติโดยพูดคุยกนับา้งหรอืพบปะ

กนันอกชัน้เรยีนบา้ง เป็นการท าลายก าแพงน ้าแขง็ระหว่างอาจารยก์บัศษิยค์วามเป็นกนัเองนี้ท า

ใหน้ิสติเกดิความเขา้ใจผูส้อน และมมีลูเหตุจงูใจใหส้นใจเรยีนวชิานัน้ ๆ เพิม่ขึน้ 
 

 จนิตนา  มาพวง (2520 : 20) ไดท้ าการวจิยั  พบว่า  ความสมัพนัธร์ะหว่างอาจารยก์บั

นิสิตที่ประกอบด้วยตวัแปรต่างๆ ความเป็นกนัเองต่อนิสติทัง้ในและนอกห้องเรยีน  การให้
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เกยีรตนิิสติ  การพยายามส่งเสรมิใหน้ิสติเกดิความเชื่อมัน่ในตวัเอง  การยนิดกีบันิสติดว้ยความ

จรงิใจ  การท าตวัเสมอต้นเสมอปลาย  การมคีวามรูส้กึทีด่ต่ีอนิสติตัง้แต่แรกสอน  การใหค้วาม

ช่วยเหลอืทางดา้นวชิาการและกจิกรรมเสรมิหลกัสูตร  การชมและวจิารณ์ผลงานของนิสติอย่าง

ยตุธิรรม  มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการสอนในระดบัอุดมศกึษา 
 

 จรยิา  สงิคนิภา (2520 : 95) ได้วจิยัพบว่า ความสมัพนัธร์ะหว่างอาจารยก์บันิสติที่

ประกอบดว้ยตวัแปรต่าง ๆ คอืการใหค้วามช่วยเหลอืนิสติทัง้ในและนอกหอ้งเรยีน ใหค้วามเป็น

กันเองกับนิสิตเสมอ มีทัศนคติที่ดีต่อนิสิต ส่งเสริมและยอมรับความคิดเห็นของนิสิต มี

ความสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการสอนในระดบัอุดมศกึษา 
 

 พรชุล ี อาชวบ ารุง (2525 : 232) พบว่า ความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างอาจารยก์บันิสติเป็น

พืน้ฐานของสถานการณ์ที่เอื้ออ านวยต่อการเรยีนการสอนที่ดขี ึน้ ถ้าหากความสมัพนัธ์ระหว่าง

อาจารยก์บันิสติไมด่เีท่าทีค่วรจะท าใหป้ระสทิธภิาพการสอนดว้ยลง 
 

 จากเอกสารและงานวจิยัสมัพนัธภาพระหว่างนิสติกบัอาจารย ์ สรุปไดว้่า  สมัพนัธภาพ

ระหว่างนิสติกบัอาจารย ์ มอีทิธพิลต่อการใชช้วีติภายในมหาวทิยาลยัของนิสติ  ความสมัพนัธท์ี่

เป็นมิตร  ส่งผลให้ผู้เรียนเอาใจใส่ ต่อการเรียนและสามารถท าให้การเรียนการสอนมี

ประสทิธภิาพมากขึน้และท าใหก้ารใชช้วีติภายในมหาวทิยาลยัของนิสติเป็นไปดว้ยด ี ผู้วจิยัจงึ

คาดว่าสัมพันธภาพระหว่างนิสิตกับอาจารย์อาจจะเป็นปจัจยัที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตภายใน

มหาวทิยาลยัของนิสติ 
 

 จากเอกสารและงานวจิยัดงักล่าวขา้งตน้  สรปุไดว้่า การใชช้วีติภายในมหาวทิยาลยัดา้น

สงัคม  ไดแ้ก่  การคบเพื่อนเพศเดยีวกนั  การคบเพื่อนต่างเพศ  การใชเ้วลาว่าง  ความสมัพนัธ์

ระหว่างเพื่อนและอาจารย ์ มคีวามส าคญัต่อการใชช้วีติของนิสติภายในมหาวทิยาลยั  หากนิสติ

มีความสัมพันธ์กับเพื่อนและอาจารย์  ในลักษณะที่ดีจะส่งผลท าให้นิสิตสามารถพัฒนา

บุคลกิภาพทศันคตต่ิอตนเองและการใชช้วีติของนิสติภายในมหาวทิยาลยัไปในทางทีด่ ี
 

 ด้านเศรษฐกิจ 

 การศกึษาในมหาวทิยาลยันักศกึษาจ าเป็นต้องใชเ้งนิเพื่อเป็นค่าใช่จ่ายในการศกึษาเล่า

เรยีน ค่าที่พกั  ค่าอาหาร  ค่าเครื่องแต่งกาย  ค่าโดยสารรถประจ าทาง  ค่าพกัผ่อนหย่อนใจ 

ค่าบรกิารในด้านต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการศึกษาในระหว่างที่ใช้ชีวติอยู่ในมหาวิทยาลยั  ดงัที่  

คณฑี  สูงสถิตานนท์ (2518 : 46 – 54) ได้ศึกษาค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนิสิตบัณฑิตใน
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จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ปรากฏว่า  นิสติสาขาเภสชัศาสตร์จะใช้จ่ายเงนิส่วนตวัมากที่สุด  

ส่วนนิสติสาขานิตศิาสตร ์ จะใช้จ่ายเงนิส่วนตวัน้อยที่สุด  นิสติชายใช้จ่ายเงนิส่วนตวัในเรื่อง

ค่าที่พัก  ค่าพาหนะ  ค่าอุปกรณ์การศึกษา  ค่าพักผ่อนหย่อนใจ  ค่าหน่วยกิต  ค่าบ ารุง

การศกึษาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สูงกว่านิสติหญงิ  ส่วนค่าอาหาร  ค่าเสื้อผ้า  นิสติหญิงใช้จ่าย

ส่วนตวัสูงกว่านิสิตชายและพบว่านิสติที่มภีูมลิ าเนาเดิมอยู่ในกรุงเทพมหานคร  ใช้จ่ายเงนิ

ส่วนตวัต ่ากว่านิสิตทีม่ภีูมลิ าเนาเดมิอยู่ต่างจงัหวดั  ท านองเดยีวกบัที่ เฉียบ  ไทยยิง่ (2520 : 

106 – 107) ได้วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  จงัหวัด

มหาสารคาม  พบว่านักศกึษาชายและนักศกึษาหญงิมคี่าใชจ้่ายเกี่ยวกบัค่าทีพ่กัอาศยั  อาหาร

แตกต่างกนั  ส่วนนักศกึษาทีม่รีะดบัชัน้ปีต่างกนัมคี่าใชจ้่ายเกี่ยวกบัค่าทีพ่กัอาศยั อาหาร  การ

เดนิทาง  อุปกรณ์การศกึษาและค่าใชจ้า่ยอื่น ๆ  แตกต่างกนั  ซึง่สว่างจติ  ศรรีะษา (2530: 170 

– 171) ได้ศึกษาชวีตินักศึกษามหาวทิยาลยัขอนแก่นในด้านเศรษฐกิจพบว่า  นักศึกษาใช้

จา่ยเงนิส าหรบัชวีติในมหาวทิยาลยัแตกต่างกนัตามรายไดท้ีไ่ดร้บัจากผูป้กครอง  นักศกึษาจะใช้

จ่ายเงินเป็นค่าอาหารมากกว่าค่าใช้จ่ายด้านอื่น ๆ นอกจากนัน้เป็นค่าอุปกรณ์การศึกษา  

ค่าใชจ้า่ยในการเทีย่วเตร ่ค่าสงัคมในกลุ่มเพื่อนและค่าเสือ้ผา้เครือ่งนุ่งห่ม 
 

 เพอรล์แมน (Perlman. 1973: 13 – 15) ไดอ้ธบิายว่า ค่าใชจ้่ายทางการศกึษา

ประกอบดว้ยค่าใชจ้า่ย 2 อยา่ง คอื 

 1. ค่าใช้จ่ายทางตรง  เป็นค่าใช้จ่ายหรอืลงทุนไปจรงิ  เพื่อการศึกษาประกอบด้วย

ค่าใชจ้า่ย 2 อยา่ง คอื  

     1.1  ค่าใช้จ่ายทางตรงของสงัคม  เป็นค่าใช้จ่ายที่สงัคมลงทุนให้กับการศึกษา  

ได้แก่  ค่าจา้งครู  ค่าอุปกรณ์  ค่าที่ดนิ  ค่าอาหาร  ซึ่งทางสถาบนัการศกึษาอาจได้รบัจดัสรร

จากเงนิงบประมาณ  เงนิภาษ ี หรอืเงนิบรจิาคอื่น ๆ  

     1.2  ค่าใช้จ่ายทางตรงส่วนตัว  เป็นค่าใช้จ่ายที่แต่ละคนลงทุน  เพื่อที่จะได้รบั

การศกึษา ไดแ้ก่  ค่าเล่าเรยีน  ค่าอุปกรณ์การเรยีนและอื่น ๆ  

 2. ค่าใชจ้า่ยทางออ้ม  เป็นรายไดท้ีเ่สยีไป  เนื่องจากการทีบุ่คคลใชเ้วลามาเรยีนหนังสอื

แทนทีจ่ะไปท างาน  ยงัท าใหเ้สยีโอกาสทีจ่ะไดร้บัรายได ้ เรยีกว่า  ค่าเสยีโอกาส  

 นอกจากนี้ ซฮีาน (Sheehan. 1973 : 31) ไดแ้บ่งสภาพแวดลอ้มเกี่ยวกบัการลงทุนทาง

การศกึษา  ออกเป็น  2 ประการ คอื 

 1. การลงทุนของสังคม  หมายถึง  การลงทุนที่ร ัฐจ่ายไปเพื่อให้ประชาชนได้ร ับ

การศกึษาทีเ่ป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
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 2. การลงทุนส่วนตวั  หมายถึง  การลงทุนที่ประชาชนต้องเสยีค่าใช้จ่ายเพื่อจะให้ได้

การศกึษา 
 

 จากเอกสารและงานวจิยัดงักล่าวขา้งต้น  สรุปได้ว่า  การปฏบิตัตินของนิสติเกี่ยวกบั

การใชจ้า่ยในมหาวทิยาลยั ไดแ้ก่ ค่าอุปกรณ์การศกึษา ค่าอาหาร ค่าเครื่องแต่งกาย ค่ากจิกรรม

พกัผ่อนหยอ่นใจ  ค่าเขา้สงัคมในกลุ่มเพื่อนและการหารายไดพ้เิศษดว้ยตนเองมคีวามส าคญัต่อ

การใชช้วีติของนิสติภายในมหาวทิยาลยั 
 

 เพศ 

 Wortington  and Grant. (อา้งใน อดศิร พงษ์ศร ี: 2546) ศกึษาองคป์ระกอบทีม่อีทิธพิล

ต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักศกึษาชัน้ปีที่ 1 มหาวทิยาลยัยทูาห์ พบว่า ตวัแปรทีท่ านาย

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนไดด้ ีคอื เพศ 
 

 สุวทิย ์ สมานมติร (2515: 94 – 96) ศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อผลสมัฤทธิท์างการศกึษา

ของนักศกึษามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์และมหาวทิยาลยัขอนแก่น โดยศกึษาเฉพาะกรณีผล

การศกึษา พบว่า เพศ เป็นปจัจยัทีส่ าคญัทีท่ าใหผ้ลสมัฤทธิท์างการศกึษาของนักศกึษาแตกต่าง

กนั โดยทีน่กัศกึษาหญงิจะมผีลสมัฤทธิท์างการศกึษาสงูกว่านกัศกึษาชาย 
 

 อวยชยั  วยัสุวรรณ (อ้างใน อดศิร พงษ์ศร ี: 2546) ศกึษาการพยากรณ์ผลสมัฤทธิ ์

ทางการเรยีน โดยใช้องค์ประกอบที่อยู่นอกเหนือความสามารถทางด้านสติปญัญา เพื่อสร้าง

สมการพยากรณ์ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักศกึษาชัน้ปีที่ 4 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

สงขลา พบว่าเพศเป็นตวัพยากรณ์ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ซึง่สอดคลอ้งกบัพรทพิย ์ถาวรจกัร ์

(2525: 26 - 27) ที่ได้ศึกษาองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนิสิต

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พบว่า เพศเป็นตวัแปรที่มคีวามสมัพนัธ์กบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

ของนิสติชัน้ปีที ่1 และปีที ่3  
 

 ชัน้ปีท่ีศึกษา 

 ส่วนในเรื่องของระดบัชัน้ปีมผีูค้น้พบว่า  เมื่อนักศกึษาเรยีนอยู่ชัน้ปีสูงขึน้  นักศกึษาจะ

สามารถปรบัตวั  เรยีนรูแ้ละแสวงหาวิธปีฏบิตัหิรอืกจิกรรมใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการ

ของตน  เพื่อให้ตนเองเกดิความรูส้กึมัน่คงและพงึพอใจ (จนิตนา  ยพูนัธ์. 2527 : 122 – 135) 

เช่นเดยีวกบัผลการศกึษาของ  ประนอม  แสงจนัทร ์(2529: 159) ทีพ่บว่า  นักศกึษาชัน้ปี 4 มี
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ความพงึพอใจในการศกึษาวชิาชพีพยาบาลอยู่ในระดบัสูงกว่านักศกึษาพยาบาลชัน้ปีรองลงมา 

นัน่ก็แสดงว่าชัน้ปีที่ศึกษาน่าจะมคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัคุณภาพชวีตินักศึกษา  ผู้เรยีนที่

ศึกษาในระดับชัน้ปีที่สูง  ย่อมมีวัยวุฒิและวุฒิภาวะมากกว่าผู้เรียนในระดับชัน้ปีที่ต ่ ากว่า  

เนื่องจากมกีารปรบัตวัต่อสภาพแวดลอ้มการเรยีนและดา้นต่าง ๆ  รวมทัง้คน้พบวธิกีารเรยีนรูท้ี่

จะท าใหต้นเองเกดิความเชื่อมัน่และยอมรบัความมคีุณค่าภายในตนเอง (จนิตนา  ยพูนัธ.์ 2527;  

นฤมล  เถื่อนมา. 2539: 29)  จากผลการวจิยัของ  ดวงนฤมล  ประชญัคด ี และ มารษิศกัร ์ 

กลัล์ประวิทธ์ (2530 : 291)  เกี่ยวกับคุณภาพและปจัจยัที่มผีลต่อคุณภาพบณัฑติคณะสตัว

แพทยศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  พบว่า  เมื่อนิสติอยู่ในชัน้ปีที่สูงขึน้  หากมคีวามพงึ

พอใจในการเรยีนการสอนของคณะจะช่วยให้นิสติมคีวามสนใจใฝ่หาความรู้ มคีวามคดิรเิริม่

สรา้งสรรค ์ เชื่อมัน่ในตนเอง  มคีวามมัน่คงทางอารมณ์  และมคีวามรบัผดิชอบมากขึน้  ในขณะ

ทีก่ารศกึษาของ  นฤมล  เถื่อนมา (2539: 93) พบว่าไม่มคีวามสมัพนัธ์ระหว่างความพรอ้มใน

การเรยีนรูด้ว้ยตนเองกบัระดบัชัน้ปี 
 

 ระดบัการศึกษาของผูป้กครอง 

 บิดา  มารดา  หรือผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาสูงมักให้ความช่วยเหลือในด้าน

การศึกษาแก่บุตร  เพราะจะมคีวามคุ้นเคยกบัวธิกีารศกึษา  สามารถช่วยแนะน าวธิกีารเรยีน  

และความรูท้างดา้นวชิาการ  นอกจากนัน้ผูป้กครองทีม่คีุณวุฒมิกัจะมตี าแหน่งหน้าทีก่ารงานทีด่ี

ส่งผลใหม้ฐีานะทางเศรษฐกจิและสงัคมในระดบัที่ด ี สามารถช่วยเหลอืและส่งเสรมิด้านเงนิทุน

ในการเรยีนแก่นิสติไดม้าก  นิสติจงึมคีวามพรอ้มและสามารถใชเ้งนิเพื่อสนับสนุนการเรยีนได้

อยา่งเตม็ทีแ่ละประสบความส าเรจ็ในการเรยีน (ยุวด ี บุณยศรสีวสัดิ.์ 2529: 155) ซึง่สอดคลอ้ง

กบัการวจิยัของ วนัชยั ดนัยตโมนุท  (2536: 84) ทีพ่บว่าบดิามารดาทีม่รีะดบัการศกึษาสูงย่อม

มุ่งหวงัที่จะให้บุตรของตน  มกีารศกึษาสูงเช่นเดยีวกบัตน  รวมทัง้มวีธิกีารศกึษา  มทีกัษะใน

การสอนและแนะวธิกีารเรยีนแก่บุตรได ้
 

 จากการศกึษาเอกสารทางการศกึษา  จงึเหน็ไดว้่าผูป้กครองทีม่รีะดบัการศกึษาสูงจะให้

ความส าคญัต่อการเรยีน  รวมทัง้สามารถใหค้ าแนะน าช่วยเหลอืแก่บุตรและการใชช้วีติภายใน

มหาวทิยาลยัของนิสติไดเ้ป็นอยา่งด ี
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 รายได้ของผูป้กครอง 

 ครอบครวัท าหน้าที่เป็นสถาบนัทางเศรษฐกจิโดยบดิามารดาเป็นผู้หาเงนิมาเลี้ยงดูใน

ครอบครวั  รวมทัง้ค่าใช้จ่ายในด้านการบรโิภคต่าง ๆ เช่น ด้านการศกึษา  และการด ารงชวีติ 

(สุพตัรา  สุภาพ อ้างใน อดศิร พงษ์ศรี: 2546) เกี่ยวกบัอทิธพิลของฐานะทางเศรษฐกจิและ

สงัคมทีม่ผีลต่อการเรยีนของนักศกึษาระดบัวทิยาลยั ตวัแปรที่ใชศ้กึษา ไดแ้ก่ เพศ รายไดข้อง

ครอบครวั อาชพีของบดิา และการศกึษาของมารดา ผลการศกึษาพบว่า รายได้ของครอบครวั

เป็นตวัท านายคะแนนเฉลีย่ไดด้ทีีสุ่ด 
 

 จากขอ้ความขา้งต้นจงึเหน็ไดว้่ารายได้หรอืฐานะทางเศรษฐกจิของครอบครวัเป็นส่วน

ส าคญัในการช่วยสนบัสนุนใหผู้เ้รยีนมคีวามพรอ้มในการเรยีนรู ้ การใชช้วีติภายในมหาวทิยาลยั

ของนิสติ  รวมทัง้มกี าลงัทรพัยส์ าหรบัใชใ้นการศกึษาไดอ้ยา่งเตม็ที่ 
 

 วิธีการอบรมเลีย้งดขูองผูป้กครอง 

 บดิามารดามบีทบาทที่ส าคญัอย่างยิง่ในการสรา้งเสรมิประสบการณ์  โดยเป็นทัง้ครคูน

แรกและเป็นครทูีม่คีวามส าคญัทีสุ่ด (รุ่ง  แก้วแดง (อ้างใน อดศิร พงษ์ศร:ี  2546) ครอบครวัจงึ

เป็นสถาบันที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของเด็ก  เป็นสถาบันแรกที่สร้างลักษณะนิสัยหรือ

บุคลกิภาพ  ตลอดจนพฒันาการดา้นต่าง ๆ  แต่ละครอบครวัมวีถิทีางในการด าเนินชวีติเฉพาะ

ของตน  มวีธิกีารอบรมเลีย้งด ู บรรยากาศและความสมัพนัธใ์นบา้น  ตลอดจนทศันคตทิีพ่่อแม่มี

ต่อลูกของแต่ละครอบครวัแตกต่างกนั (สมคดิ  อสิระวฒัน์. 2542 : 2)  ครอบครวัจงึมอีทิธพิล

โดยตรงต่อการเรยีนรู้ของผู้เรยีน  รวมทัง้ให้การสนับสนุนและให้ความไว้วางใจ  ช่วยในการ

แยกแยะทศันคติและความเชื่อที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลง (Skager. อ้างใน อดศิร พงษ์ศร ี:  

2546)  ดงัที่ สมคดิ  อสิระวฒัน์ (อ้างถงึใน อดศิร  พงษ์ศร ,ี  2546)  ท าการวจิยัพบว่า  การ

อบรมเลี้ยงดูบุตรให้มคีวามสมัพนัธท์ี่จะเรยีนรูด้้วยตนเองนัน้  บดิามารดาควรจะเลี้ยงดูแบบให้

ความรกั  ความอบอุ่น  ความใกลช้ดิ  สอนใหเ้ป็นคนมเีหตุมผีล  เปิดโอกาสใหค้ดิตดัสนิใจดว้ย

ตนเอง  บดิามารดามบีทบาทในการเป็นผู้ให้ค าปรกึษาไม่ตามใจหรอืเขม้งวดกวดขนัจนเกนิไป  

ยอมใหบุ้ตรไดม้โีอกาสแสดงความคดิเหน็และโตแ้ยง้ไดเ้มือ่ท าความผดิควรใชว้ธิตีกัเตอืน  ถ้าท า

ดกีย็กยอ่งชมเชย  นอกจากนัน้บดิามารดาควรเป็นแบบอยา่งทีด่ใีหแ้ก่บุตร  ในเรื่องวธิกีารอบรม

เลีย้งดนูัน้  จรรจา  สุวรรณทตั  และดวงเดอืน  พนัธุมนาวนิ (อ้างใน อดศิร พงษ์ศร:ี  2546) ได้

ท าการประมวลผลการวิจยัเรื่องวจิยัเรื่องวธิกีารอบรมเลี้ยงดู  สรุปว่า  วธิกีารอบรมเลี้ยงดูที่

ส าคญัคอื  ผู้ปกครองต้องท าให้เดก็รูส้กึว่าตนได้รบัความรกัความอบอุ่นอย่างพอเพยีง  ฝึกให้
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เดก็มคีวามเป็นตวัของตวัเองตัง้แต่อายยุงัน้อย  ใหเ้ดก็ฝึกการพึง่ตนเองและเป็นอสิระจากผูใ้หญ่ 

การอบรม  ลงโทษ  และให้รางวลัเด็กนัน้  ต้องท าด้วยความมเีหตุผล  ไม่ใช้อารมณ์  การ

ควบคุมดูแลเดก็อย่างเขม้งวดนัน้อาจท าใหเ้ดก็มนีิสยัก้าวรา้ว  เป็นการขดัขวางพฒันาการทาง

สงัคมที่เหมาะสมตามกาลเทศะดว้ย  ดงัจะเหน็ไดจ้ากงานวจิยัของ  ใจทพิย ์ พวงทอง  (2540 : 

71) ที่พบว่านักศึกษาที่ได้รบัการเลี้ยงดูแตกต่างกันจะมีคุณลักษณะการเรียนแตกต่างกัน  

นอกจากนี้  

จรินาฎ  สุทธานุกูล (อ้างใน อดศิร พงษ์ศร:ี  2546) ได้สรุปว่าผูเ้รยีนที่มคีวามสมัพนัธร์ะหว่าง

บุคคลในครอบครวัด ี บดิามารดาดูแลเอาใจใส่  แนะน าวธิกีารเรยีนแก่บุตร  จะช่วยส่งเสรมิให้

เดก็ไดร้บัประสบการณ์ต่าง ๆ ทีช่่วยส่งเสรมิการเรยีน 
 

 การอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่นัน้มอีิทธพิลต่อเด็กวยัรุ่นมาก  เพราะการเลี้ยงดูที่พ่อแม่

ใกลช้ดิลูกมคีวามเขา้ใจจะท าใหก้ารปรบัตวัของเดก็วยัรุ่นดขีึน้  และปญัหาต่าง ๆ  ทีจ่ะเกดิขึน้

น้อย ตรงขา้มกบัวยัรุน่ทีถู่กพ่อแมท่อดทิง้ปล่อยปละละเลย  หรอืครอบครวัทีไ่มส่งบสุข  มปีญัหา

ยุ่งยากท าใหเ้ดก็มสีุขภาพจติเสยี  และอาจจะกลายเป็นเดก็ทีม่ปีญัหาได ้ Block  and  Blair. 

(อ้างใน อดศิร พงษ์ศร :ี 2546)  พบว่า  ความขดัแยง้กบัพ่อแม่เป็นมูลเหตุส าคญัที่ท าให้เด็ก

วยัรุ่นเกดิความคบัขอ้งใจ  ความไม่พงึพอใจ  ความวติกกงัวล  และจะเป็นสาเหตุให้เกดิความ

ผดิปกต ิ ไดแ้ก่  อารมณ์  จติใจ  และความประพฤตขิองเดก็  ถ้าครอบครวัใดใหก้ารอบรมเลีย้ง

ดูแบบทอดทิ้งหรอืให้ความคุ้มครองจนเกินไปอาจท าให้เด็กเกิดทศันคติไม่ดต่ีอพ่อแม่  เด็ก

อาจจะดื้อต่อพ่อแม่ มคีวามตึงเครยีด  กระวนกระวายใจ และปรบัตวัไม่ได้ในสงัคมเมอืง เกิด

ปญัหาทางดา้นจติใจ Landis (อ้างใน อดศิร พงษ์ศร:ี  2546)  ไดศ้กึษาการปรบัตวัของวยัรุ่นซึง่

มาจากครอบครวัทีพ่่อแมป่กครองแบบประชาธปิไตยและแบบเขม้งวด  โดยส่งแบบสอบถามกบั

เดก็ชัน้สูงสุดของโรงเรยีนมธัยมศกึษา นักเรยีนชาย 1,900 คน นักเรยีนหญงิ 2,410 คน พบว่า

เด็กที่มาจากครอบครวัที่พ่อแม่  ปกครองแบบประชาธปิไตย  ปรบัตัวได้ดกีว่าเด็กที่มาจาก

ครอบครวัทีพ่่อแม่ปกครองแบบเขม้งวดหรอืมอี านาจเหนือเด็ก  เดก็ทีไ่ดร้บัการปกครองแบบนี้

จะมคีวามวติกกงัวล  มคีวามเครง่เครยีดทางจติใจเกดิการปรบัตวัไมไ่ดด้ี 
 

 ดวงเดอืน  พนัธุมนาวนิ  และคนอื่น ๆ (อ้างใน อดศิร พงษ์ศร:ี  2546)  ได้อธบิายถงึ

แบบการอบรมเลีย้งดใูน 3 แบบคอื  การอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุน  การอบรมเลีย้งดูแบบใช้

เหตุผลและการอบรม  เลี้ยงดูแบบควบคุม การอบรมเลี้ยงดูแต่ละแบบจะส่งผลต่อการปรบัตวั  

ดงันี้ 
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 1. การอบรมเลี้ยงดูแบบรกัสนับสนุน  ปจัจยัส าคญัที่สุดในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก  คือ  

ความรกั  ความอบอุ่นที่เดก็ได้รบัจากบดิามารดาตัง้แต่แรกของชวีติ  บรรยากาศของความรกั

และการยอมรบัช่วยหล่อหลอมให้บุคคลมีพัฒนาการของบุคลิกภาพที่สมบูรณ์  เป็นผู้ที่มี

สุขภาพจติดไีมม่ปีญัหาในการปรบัตวั 

 2. การอบรมเลีย้งดูแบบใชเ้หตุผล  หมายถงึ  การทีพ่่อแม่ไดอ้ธบิายเหตุผลใหแ้ก่ลูกใน

ขณะทีม่กีารส่งเสรมิหรอืขดัขวางการกระท าของลูกหรอืลงโทษลูก  นอกจากนัน้บดิามารดาทีใ่ช้

วธิกีารนี้ยงัให้รางวลัและลงโทษลูกอย่างเหมาะสมกบัการกระท าของลูกมากกว่าที่ปฏบิตัต่ิอลูก

ตามอารมณ์ของตนเอง  การกระท าของพ่อแม่จะเป็นเครื่องช่วยให้ลูกได้เรยีนรูแ้ละรบัทราบถงึ

สิง่ที่ควรและไม่ควรกระท า  นอกจากนัน้ยงัช่วยให้ลูกสามารถท านายตนเองได้ว่าตนจะได้รบั

รางวลัหรอืถูกลงโทษจากพ่อแม่หลงัจากทีต่นท าพฤตกิรรมต่างๆ  แล้วมากน้อยเพยีงใด  ดงัที่  

อรพนิทร ์ ชูชม  และอจัฉรา  สุขารมณ์ (อ้างใน อดศิร พงษ์ศร :ี  2546) ได้ท าการวจิยัเรื่อง

องค์ประกอบที่สมัพนัธ์กบัการปรบัตวัของนักเรยีนวยัรุ่น พบว่า การอบรมเลี้ยงดูตามการรบัรู้

ของนักเรยีนวยัรุ่นแบบรกัสนับสนุน และแบบใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ มคีวามสมัพนัธ์ใน

ทางบวกกบัความสามารถในการปรบัตวัของนักเรยีนวยัรุ่น การอบรมเลี้ยงดูมอีทิธพิลต่อการ

ปรบัตวัของเดก็อยา่งมาก การอบรมเลีย้งดทูีใ่หค้วามอบอุ่น พ่อแมม่คีวามเขา้ใจ รกัสนับสนุน ใช้

เหตุผลมากกว่าอารมณ์จะท าใหเ้ดก็มกีารปรบัตวัไดด้แีละมปีญัหาน้อยกว่าเดก็ทีอ่ยู่ในครอบครวั

ทีถู่กทอดทิง้ 

 3. การอบรมเลีย้งดแูบบควบคุม  หมายถงึ  การออกค าสัง่ใหเ้ดก็ท าตามแล้วผูใ้หญ่คอย

ตรวจตราใกล้ชดิว่าเดก็จะท าตามความต้องการหรอืไม่  ถ้าเดก็ไม่ท าตามก็จะลงโทษเดก็ด้วย 

ส่วนการควบคุมน้อย  หมายถงึ  การปล่อยใหเ้ดก็รูจ้กัคดิตดัสนิใจเองว่าควรท าหรอืไม่ควรท าใน

สิ่งใดและเปิดโอกาสให้เด็กเป็นตัวของตัวเองบ่อยครัง้โดยไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเด็กมากนัก  

ผูใ้หญ่ไทยมกัเขา้ใจสบัสนเกี่ยวกบัการควบคุมเดก็และการท าตนใกลช้ดิกบัเดก็สองวธินีี้ต่างกนั  

วธิหีลงัเป็นการอบรมเลี้ยงดูแบบรกัสนับสนุนดงัที่ได้กล่าวมาแล้ว  ซึ่ง Radke (อ้างใน อดศิร 

พงษ์ศร:ี  2546)  พบว่า   พ่อแม่ที่เคร่งครดัในระเบยีบวนิัย  บุตรจะมคีวามมัน่คงทางอารมณ์

น้อย  ไมส่ามารถสรา้งความสมัพนัธอ์นัดภีายในบา้น  ชอบทะเลาะเบาะแวง้  การลงโทษของพ่อ

แมม่ผีลในทางสกดักัน้และยบัยัง้การกระท าตนตามธรรมชาต ิ ซึง่ท าใหม้ผีลต่อจติใจของเดก็ได้ 
 

 ดงัที ่Kaplan (อ้างใน อดศิร พงษ์ศร:ี 2546)  กล่าวว่า  พ่อแม่ทีเ่ขม้งวดในกฎระเบยีบ

ข้อบังคับกับลูกมากเกินไป  จะท าให้ลูกรู้สึกก้าวร้าว  มปีญัหาทางอารมณ์ไม่มัน่คง  กลัว  

ต่อตา้น  ปรบัตวั  อยูใ่นสงัคมไมไ่ด ้ แยกตวัเองออกจากคนอื่น  จากโลกแห่งความเป็นจรงิ  แต่
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ถา้พ่อแม ่ ปกครองลกูแบบใหค้วามรกัยอมรบัลกูและรบัฟงัความคดิเหน็กจ็ะท าใหเ้ดก็ปรบัตวัได้

ดมีคีวามรบัผดิชอบสงู 

 นอกจากนี้  Landis(อ้างใน อดศิร พงษ์ศร:ี  2546)  ไดศ้กึษาการปรบัตวัของวยัรุ่น  ซึง่

มาจากครอบครวัที่พ่อแม่ปกครองแบบประชาธปิไตย  และแบบเขม้งวด  พบว่า  เดก็ที่มาจาก

ครอบครวัแบบประชาธปิไตย  ปรบัตวัได้ดกีว่าเดก็ที่มาจากครอบครวัที่พ่อแม่  ปกครองแบบ

เขม้งวด  ท านองเดยีวกบัที ่ สมาน  ก าเนิด (อ้างใน อดศิร พงษ์ศร:ี  2546) ไดศ้กึษาการอบรม

เลีย้งดขูองพ่อแมท่ีม่ต่ีอการปรบัตวัของเดก็พบว่า  การอบรมเลีย้งดูแบบประชาธปิไตยท าใหเ้ดก็

มลีกัษณะการปรบัตัวดีกว่าการอบรมเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลยและแบบเข้มงวดกวดขนั  

กล่าวคือการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยเป็นการเลี้ยงดูที่พ่อแม่มพีฤติกรรมในลกัษณะ

ยอมรบัฟงัเหตุผลของลูก ๆ ด้วย  ท าใหเ้กดิความรูส้กึอบอุ่น  กล้าแสดงความคดิเหน็ในความ

ร่วมมอืผูอ้ื่น  มคีวามมัน่คงทางอารมณ์ปรบัตวัได้ด ี มคีวามเขา้ใจตนเองสูง  รูส้กึว่าตนเองมคี่า  

ดงัที ่วกิรม  กมลโกศล  (อา้งใน อดศิร พงษ์ศร:ี  2546) พบว่า  นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดู

แบบทอดทิ้ง  และแบบให้ความคุ้มครองมคีวามวติกกงัวลสูงกว่าเดก็ที่ได้รบัการอบรมเลี้ยงดู

แบบประชาธิปไตยอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติความวิตกกังวล  ปรบัตัวไม่ได้  จึงเห็นได้ว่า  

สภาพครอบครวั ลักษณะและวิธีการอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่หรือผู้ปกครองมีอิทธิพลและมี

ความสมัพนัธ์กบัการเรยีนรู ้ เพราะครอบครวัเป็นศูนยก์ลางในการพฒันานิสติทัง้ทางร่างกาย  

สตปิญัญา  และจติใจ  หากครอบครวัใหค้วามอบอุ่น  อบรมเลี้ยงดูอย่างถูกต้องให้การยอมรบั  

ยกย่อง  ชมเชย  แสดงความสนใจ  เขา้ใจ  เอาใจใส่อย่างด ี พรอ้มทัง้สนับสนุนและช่วยเหลอื

ทุกด้าน  ก็จะช่วยส่งเสรมินิสติในการเรยีนรู้  การใช้ชวีติภายในมหาวทิยาลยัของนิสติ  และ

ประสบความส าเรจ็ในการเรยีน   
 

สมมติฐานการวิจยั 
 

 การใช้ชวีติของนักศกึษามหาวทิยาลยัเอกชน ด้านการศกึษา ด้านสงัคม และด้านการ

เขา้รว่มกจิกรรม ในเขตกรงุเทพมหานครและต่างจงัหวดั   มคีวามแตกต่างกนั 
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บทท่ี 3  

วิธีด าเนินการวิจยั 
 

 การวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัได้ด าเนินการศกึษาค้นคว้าเกี่ยวกบัเรื่องการใชช้วีติของนักศกึษา 

ทางด้านการศกึษา ด้านสงัคมและการเขา้ร่วมกจิกรรมของมหาวทิยาลยั ผู้วจิยัได้ด าเนินการ

ตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 

 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 2. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 

 3. วธิกีารสรา้งเครือ่งมอื 

 4. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

 5. การจดักระท าขอ้มลูและการวเิคราะหข์อ้มลู 

 6. สถติทิีใ่ชใ้นการวจิยั 
 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
 

 ประชากร 
 ประชากร คือ นักศึกษาที่ก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ชัน้ ปีที่ 1– 4   ของ

มหาวทิยาลยัเอกชนที่จดัเป็นมหาวทิยาลยัเอกชนขนาดใหญ่และมจี านวนนักศึกษามาก โดย

จ าแนกเป็นมหาวทิยาลยัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 2 แห่ง คอื มหาวทิยาลยัธุรกจิ

บณัฑติย์ และมหาวิทยาลยัหอการค้าไทย ในเขตต่างจงัหวดั 2 แห่ง คือ มหาวทิยาลยัภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ และมหาวทิยาลยัวงศช์วลติกุล 
 

 กลุ่มตวัอย่าง 
 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ คอืนักศึกษาระดบัปรญิญาตร ี ชัน้ปีที่ 1  – 4  ของ

มหาวทิยาลยัเอกชน โดยจ าแนกเป็นมหาวทิยาลยัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 2 

แห่ง คอื มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์จ านวนตวัอย่าง 100 คน และมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

จ านวนตัวอย่าง   83 คน มหาวิทยาลัย ต่างจังหวัด  2 แห่ ง  คือ  มหาวิทยาลัยภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ จ านวนตวัอยา่ง 90 คน และมหาวทิยาลยัวงศช์วลติกุล จ านวนตวัอย่าง 93 

คน 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 เครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่ผู้วจิยัสรา้งขึ้น เพื่อศึกษา

เกี่ยวกบัการใช้ชวีติของนักศึกษาทางด้านการศึกษา ด้านสงัคมและด้านการเข้าร่วมกจิกรรม 

ระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที ่1-4 มหาวทิยาลยัเอกชน แบ่งเป็น 2 ตอน คอื 

 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา จ าแนกตามเพศ 

ระดบัชัน้ปี คณะทีก่ าลงัศกึษา ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

 ตอนที ่2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัการใชช้วีติของนักศกึษา 3 ด้าน คอื ดา้นการเรยีน 

ด้านสงัคม และด้านการเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) 5 ระดบั โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี้ 

 

 ระดบั 5    หมายถงึ  นกัศกึษามกีารประพฤตปิฏบิตัใินเรือ่งดงักล่าวมากทีสุ่ด 

 ระดบั 4    หมายถงึ  นกัศกึษามกีารประพฤตปิฏบิตัใินเรือ่งดงักล่าวมาก 

 ระดบั 3    หมายถงึ  นกัศกึษามกีารประพฤตปิฏบิตัใินเรือ่งดงักล่าวปานกลาง 

 ระดบั 2    หมายถงึ  นกัศกึษามกีารประพฤตปิฏบิตัใินเรือ่งดงักล่าวน้อย 

 ระดบั 1    หมายถงึ  นกัศกึษามกีารประพฤตปิฏบิตัใินเรือ่งดงักล่าวน้อยทีสุ่ด 

 

วิธีการสร้างเคร่ืองมือ 
 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการสรา้งเครือ่งมอืตามล าดบัดงันี้ 

 1. ศกึษาเอกสาร/งานวจิยัที่เกี่ยวข้องกบัการใช้ชวีติของนักศกึษา ด้านการเรยีน ด้าน

สังคม และด้านการเข้าร่วมกิจกรรม ตามแนวคิดและทฤษฎี ตลอดจนรายงานการวิจัยที่

เกีย่วขอ้งกบัตวัแปรทีศ่กึษา เพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม 

 2. ส ารวจการใช้ชีวิตเบื้องต้นของนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียน สังคมเพื่อน การจดั

กจิกรรมและการเขา้รว่มกจิกรรม 

 3. รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการศึกษาเอกสาร งานวิจยัและจากการสมัภาษณ์

นักศกึษา เพื่อน ามาเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการสรา้งแบบสอบถามการใชช้วีติของนักศกึษาทัง้ 3 

ดา้น 

 4. สรา้งแบบสอบถามใหม้ขีอบเขตและขอ้ค าถามครอบคลุมการใชช้วีติของนักศกึษาทัง้ 

3 ดา้นคอื ดา้นการเรยีน ดา้นสงัคม และดา้นการเขา้รว่มกจิกรรม 
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 5. น าแบบสอบถามทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ ไปใหอ้าจารยป์ระจ าหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป อาจารย์

ประจ าส านกักจิการนกัศกึษาตรวจสอบความถูกตอ้ง ขอ้แกไ้ขปรบัปรุงและขอ้เสนอแนะ 

 6. น าแบบสอบถามที่ปรบัปรุงแก้ไขแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน ตรวจสอบความ

เทีย่งตรงในดา้นเน้ือหาและภาษาทีใ่ช ้

 7. น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ มาปรบัปรุงแก้ไข แล้วน าไป

ทดลองใช ้(Try out) กบันกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที ่1– 4 จ านวน 40 คน แลว้น าไปหาค่า

สมัประสทิธิ ์แอลฟาของครอนบาค ไดค้่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.94 

 8. จดัท าแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์ แลว้น าไปใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มลู 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูผูว้จิยัไดด้ าเนินการดงันี้ 

 ผู้วิจ ัยขอหนังสือจากคณะวิชา เสนอไปยังอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

มหาวทิยาลยัตะวนัออกเฉียงเหนือ และมหาวทิยาลยัวงศ์ชวลติกุล เพื่อขอความอนุเคราะห์ใน

การเก็บรวบรวมขอ้มลู ส่วนมหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูล

ดว้ยตนเอง 
 

การจดักระท าข้อมลูและการวิเคราะหข้์อมลู 
 1. ตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามทีไ่ด้รบัคนืกลบัมา ไปตรวจใหค้ะแนนตาม

เกณฑท์ีก่ าหนดไว ้

 2. จ าแนกขอ้มลูของแบบสอบถามตามตวัแปรอสิระไดแ้ก่ เพศ ระดบัชัน้ปี คณะทีก่ าลงั

ศกึษา และผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

 3. น าขอ้มลูทีจ่ าแนกและจดักระท าเรยีบรอ้ย บนัทกึและประมวลผลขอ้มูล เพื่อวเิคราะห์

หาค่าสถติโิดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปู SPSS FOR WINDOWS 

 4. วเิคราะหข์อ้มลูส่วนตวัของกลุ่มตวัอยา่งทีต่อบแบบสอบถาม โดยหาค่ารอ้ยละ 

 5. วเิคราะหข์อ้มลูการใชช้วีติของนักศกึษาทางด้านการศกึษา ด้านสงัคม และด้านการ

เขา้รว่มกจิกรรม โดยการหาค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานโดยแบ่งเป็น 5 ระดบั คอื 
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 ค่าเฉลีย่ 4.51 – 5.00  หมายถงึ ระดบัการปฏบิตัมิากทีสุ่ด 

 ค่าเฉลีย่ 3.51 – 4.50  หมายถงึ ระดบัการปฏบิตัมิาก 

 ค่าเฉลีย่ 2.51 – 3.50  หมายถงึ ระดบัการปฏบิตัปิานกลาง 

 ค่าเฉลีย่ 1.51 – 2.50  หมายถงึ ระดบัการปฏบิตัน้ิอย 

 ค่าเฉลีย่ 1.00 – 1.50  หมายถงึ ระดบัการปฏบิตัน้ิอยทีสุ่ด 
 

 6. เปรยีบเทยีบใช้ชวีติของนักศกึษามหาวทิยาลยัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและ

ต่างจงัหวดั   ดา้นการศกึษา ดา้นสงัคม และดา้นการเขา้รว่มกจิกรรม โดยใช ้t - test 

 7. จดักลุ่มตวัแปรโดยใชว้ธิ ีFactor Analysis 
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บทท่ี 4 

การวิเคราะหข้์อมูล 
 

 ในการ เปรียบ เทียบการใช้ชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัย เอกชนใน เขต

กรงุเทพมหานครและต่างจงัหวดั เป็นการเปรยีบเทยีบการใชช้วีติ ดา้นการเรยีน ดา้นสงัคม และ

ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจงัหวดั ระหว่างเพศ 

ระดบัชัน้ปี คณะที่ก าลงัศึกษา ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และภูมลิ าเนา ผู้วจิยัได้น าข้อมูลมา

วเิคราะห์ด้วยคอมพวิเตอรโ์ดยใช้โปรแกรมส าเรจ็รูป SPSS FOR WINDOWS และน าเสนอ

ผลการวจิยัตามล าดบั ดงันี้ 

 ตอนที ่1 การวเิคราะหข์อ้มลูส่วนตวัของตวัอยา่ง 

 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในเขต

กรงุเทพมหานครและต่างจงัหวดัในดา้นการเรยีน ดา้นสงัคม และดา้นการเขา้รว่มกจิกรรม 

 ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบการใช้ชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานครและต่างจงัหวดัในด้านการเรยีน ด้านสงัคม และด้านการเข้าร่วมกิจกรรม 

จ าแนกตาม เพศ ระดบัชัน้ปี คณะทีก่ าลงัศกึษา และผลการเรยีนเฉลีย่ 
 

ผลการวิเคราะหข้์อมลู 
 

 ตอนท่ี 1 การวเิคราะหข์อ้มลูส่วนตวัของตวัอยา่ง 

 การวเิคราะห์ข้อมูลส่วนตวัของตวัอย่าง ผู้วจิยัน าข้อมูลจากแบบสอบถามมาแจกแจง

ความถี่ และค่าร้อยละที่จ าแนกตามเพศ ระดบัชัน้ปี คณะวชิาที่ก าลงัศึกษา และผลการเรยีน

เฉลีย่ 
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ตารางที ่1   จ านวน และค่ารอ้ยละของนักศกึษาจ าแนกตาม เพศ ระดบัชัน้ปี คณะวชิา  

             และผลการเรยีนเฉลีย่ 

ขอ้มลูส่วนตวันกัศกึษา 

กรงุเทพมหานคร ต่างจงัหวดั 

จ านวน 

(คน) 
รอ้ยละ 

จ านวน 

(คน) 
รอ้ยละ 

1. เพศ 

   1.1 ชาย 

   1.2 หญงิ 

 

79 

104 

 

43.2 

56.8 

 

84 

99 

 

45.9 

54.1 

รวม 183 100.0 183 100.0 

2. ระดบัชัน้ปี 

   2.1 ชัน้ปีที ่1 

   2.2  ชัน้ปีที ่2 

   2.3 ชัน้ปีที ่3 

   2.4 ชัน้ปีที ่4 

 

68 

68 

29 

18 

 

37.2 

37.2 

15.8 

9.8 

 

12 

120 

25 

26 

 

6.6 

65.5 

13.7 

14.2 

รวม 183 100.0 183 100.0 

3. คณะวชิาทีก่ าลงัศกึษา 

   3.1 บรหิารธุรกจิ 

   3.2 การบญัช ี

   3.3 เศรษฐศาสตร ์

   3.4 นิตศิาสตร ์

   3.5 นิเทศศาสตร ์

   3.6 วศิวกรรมศาสตร ์

   3.7 เทคโนโลยสีารสนเทศ 

   3.8 คณะศลิปกรรมศาสตร ์

   3.9 ศลิปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์

 

40 

13 

20 

5 

11 

22 

29 

6 

37 

 

21.9 

7.1 

10.9 

2.7 

6.0 

12.0 

15.8 

3.3 

20.2 

 

122 

8 

3 

2 

26 

17 

- 

3 

2 

 

66.7 

4.4 

1.6 

1.1 

14.2 

9.3 

- 

1.6 

1.1 

รวม 183 100 183 100 
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 ขอ้มลูส่วนตวันกัศกึษา 

กรงุเทพมหานคร ต่างจงัหวดั 

จ านวน 

(คน) 
รอ้ยละ 

จ านวน 

(คน) 
รอ้ยละ 

4. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

   4.1 คะแนนเฉลีย่สะสมต ่ากว่า 2.00 

   4.2 คะแนนสะสมระหว่าง 2.01 – 2.99 

   4.3 คะแนนเฉลีย่สะสม 3.00 ขึน้ไป 

 

51 

90 

42 

 

27.9 

49.1 

23.0 

 

24 

121 

38 

 

13.1 

66.1 

20.8 

รวม 183 100.0 183 100.0 

 

 จากตารางที่ 1 พบว่านักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามทัง้หมดจ านวน 366 คน เป็น

นักศกึษามหาวทิยาลยัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 183 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ

จ านวน 104 คน คดิเป็นรอ้ยละ 56.8 ก าลงัศกึษาระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที่ 1 และปีที่ 2 จ านวน

เท่ากนัคอื 68 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.2 เลอืกเรยีนคณะบรหิารธุรกจิจ านวน 40 คน คดิเป็นรอ้ย

ละ 21.9 และมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนเฉลีย่สะสมระหว่าง 2.01 – 2.99 จ านวน 90 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 49.1 ส่วนตวัอย่างของนักศึกษามหาวทิยาลยัเอกชนในต่างจงัหวดั มจี านวน 183 คน 

เป็นเพศหญงิ จ านวน 99 คน คดิเป็นรอ้ยละ 54.1 เป็นเพศชาย จ านวน84 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

85.9 ส่วนใหญ่ก าลงัศึกษาในระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที่ 2 จ านวน 120 คน คดิเป็นรอ้ยละ 65.5 

และเป็นนักศึกษาคณะบรหิารธุรกิจ จ านวน 122 คน คดิเป็นร้อยละ 66.7   และมผีลสมัฤทธิ ์

ทางการเรยีนเฉลีย่สะสมระหว่าง 2.01 – 2.99 จ านวน 121 คน คดิเป็นรอ้ยละ 66.1 
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 ตอนท่ี 2  การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

มหาวทิยาลยัเอกชนในเขตกรงุเทพมาหานครและต่างจงัหวดัโดนรวมและรายขอ้ 

 

ตารางที ่2.1   ค่าเฉลีย่และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานการใชช้วีติของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี

    มหาวทิยาลยัเอกชนในเขตกรงุเทพมหานครและต่างจงัหวดัโดยรวมและรายดา้น 
 

การใชช้วีติของนกัศกึษา

ระดบัปรญิญาตร ี

กรงุเทพฯ การประพฤต ิ

ปฏบิตั ิ

ต่างจงัหวดั การประพฤต ิ

ปฏบิตั ิX  S X  S 

   ดา้นการเรยีน                                
   ดา้นสงัคม 
   ดา้นการเขา้รว่ม    
      กจิกรรม 

3.06 
3.10 
2.91 

0.14 
0.16 
0.10 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

2.87 
3.02 
2.99 

0.12 
0.14 
0.08 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

รวม 3.02 0.13 ปานกลาง 2.96 0.11 ปานกลาง 
 

 จากตารางที่ 2.1  ผลการวิเคราะห์พบว่าการใช้ชีวิตของนักศึกษาระดบัปรญิญาตร ี

มหาวิทยาลยัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจงัหวัด  โดยรวมมีความแตกต่างกัน

เลก็น้อย และมกีารประพฤตปิฏบิตัิสิง่ต่างๆ อยู่ในระดบัปานกลางทัง้ 2 เขต โดยมคี่าเฉลีย่ ( X ) 

เท่ากบั 3.02 และ 2.96 ตามล าดบั เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า  การประพฤตปิฏบิตัสิูงสุดทัง้

ในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจงัหวดั คอืการใช้ชวีติด้านสงัคม โดยมคี่าเฉลี่ย  ( X ) เท่ากบั 

3.10 และ 3.02 ตามล าดบั 
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ตารางที ่2.2 ค่าเฉลีย่และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน การใชช้วีติของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี 

            มหาวทิยาลยัเอกชนในเขตกรงุเทพมหานคร และต่างจงัหวดั ดา้นการเรยีน  

          โดยรวมและรายขอ้ 

ขอ้ การใชช้วีติดา้นการเรยีน 

เขตกรงุเทพ ต่างจงัหวดั 

t p 
X  S 

การ

ประพฤต ิ

ปฏบิตั ิ
X  S 

การ

ประพฤต ิ

ปฏบิตั ิ

1.  นกัศกึษาเตรยีมอา่นหนงัสอืล่วงหน้าก่อน

เขา้เรยีนในแตล่ะวชิา 
2.84 1.02 ปานกลาง 2.38 1.00 น้อย 3.81* 0.000 

2.  นกัศกึษาเขา้ชัน้เรยีนทนัเวลา 3.57 0.89 มาก 3.55 0.90 มาก 0.20 0.841 
3.  นกัศกึษาจดค าบรรยายของอาจารยไ์ดท้นั 3.54 0.83 มาก 3.17 0.81 ปานกลาง 3.74* 0.000 
4.  นกัศกึษาจบัประเดน็ส าคญัทีอ่าจารย์

บรรยายได ้
3.60 0.81 มาก 3.32 0.77 ปานกลาง 2.93* 0.004 

5.  นกัศกึษาเลอืกทีน่ัง่หลงัหอ้งเรยีน  เพราะ

ไมช่อบใหอ้าจารยเ์รยีกตอบ 
2.58 1.25 ปานกลาง 2.62 1.17 ปานกลาง -0.27 0.787 

6.  นกัศกึษากลา้อภปิรายแสดงความ 

คดิเหน็กบัอาจารยใ์นขณะเรยีน 
3.03 0.96 ปานกลาง 2.59 0.98 ปานกลาง 3.82* 0.000 

7.  นกัศกึษาซกัถามขอ้สงสยักบัอาจารยใ์น

ระหว่างเรยีน 
3.04 1.04 ปานกลาง 2.51 0.97 ปานกลาง 4.37* 0.000 

8.  นกัศกึษาน างานอื่นขึน้มาท าขณะอาจารย์

ก าลงัสอน 
2.26 1.11 น้อย 2.10 1.11 น้อย 1.17 0.242 

9.  นกัศกึษามกัใจลอยคดิถงึเรื่องอื่นในขณะ

เรยีน 
2.56 1.22 ปานกลาง 2.56 1.07 ปานกลาง -0.05 0.961 

10.  นกัศกึษามกัขอค าปรกึษาจากอาจารย ์รุน่

พี ่และเพื่อน  เกีย่วกบัการเรยีน 
3.24 1.06 ปานกลาง 2.91 0.98 ปานกลาง 2.68* 0.008 

11.  นกัศกึษารบัประทานขนมหรอืคยุกบั

เพื่อนในขณะเรยีน 
2.42 1.15 ปานกลาง 2.29 1.08 น้อย 0.98 0.330 

12.  นกัศกึษาใชเ้วลาว่างระหว่างเปลีย่น

ชัว่โมงเรยีนทบทวนบทเรยีน 
2.31 0.95 น้อย 1.98 0.94 น้อย 2.93* 0.004 

13.  นกัศกึษาขาดเรยีนบา้งบางวชิา 2.95 1.12 ปานกลาง 2.71 1.11 ปานกลาง 1.83 0.068 
14.  นกัศกึษาชอบลอกการบา้นเพื่อน 2.66 1.19 ปานกลาง 2.69 1.16 ปานกลาง -0.22 0.824 
15.  นกัศกึษาจะขอค าแนะน าจากอาจารยถ์า้

ท าการ บา้นไมไ่ด ้
3.27 1.03 ปานกลาง 2.88 1.00 ปานกลาง 3.22* 0.001 

16.  นกัศกึษาเขา้หอ้งสมดุเพื่อศกึษาหา

ความรูเ้พิม่เตมิ 
2.92 1.18 ปานกลาง 2.49 1.10 ปานกลาง 3.17* 0.002 

17.  นกัศกึษาทบทวนบทเรยีนทีบ่า้น 3.07 1.04 ปานกลาง 2.60 1.08 ปานกลาง 3.77* 0.000 
18.  นกัศกึษาจดัเวลาอา่นหนงัสอืก่อนสอบ 3.61 1.02 มาก 3.30 1.09 ปานกลาง 2.48* 0.014 
19.  นกัศกึษาท ารายงานดว้ยตนเอง 3.85 0.90 มาก 3.68 0.95 มาก 1.63 0.105 
20.  นกัศกึษาส่งรายงานใหก้บัอาจารยท์นั

ตามเวลาทีอ่าจารยก์ าหนด 
3.96 0.86 มาก 4.12 0.79 มาก -1.60 0.111 
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ขอ้ การใชช้วีติดา้นการเรยีน 

เขตกรุงเทพ ต่างจงัหวดั 

t p 
X  S 

การ

ประพฤต ิ

ปฏบิตั ิ
X  S 

การ

ประพฤต ิ

ปฏบิตั ิ
21.  นกัศกึษาตรวจสอบความถูกตอ้งของ

งานทีท่ าเสรจ็ก่อนน าส่งอาจารย์ 
3.96 0.80 มาก 3.86 0.86 มาก 0.96 0.340 

22.  นกัศกึษาไมรู่จ้กัแบ่งเวลาในการเรยีน 2.62 1.21 ปานกลาง 2.50 1.01 น้อย 0.91 0.366 
23.  นกัศกึษามกัขาดสมาธใินการเรยีน 2.74 1.08 ปานกลาง 2.70 1.06 ปานกลาง 0.29 0.772 
24.  นกัศกึษามอีาการงว่งนอนในขณะที่

เรยีน 
3.10 1.09 ปานกลาง 3.26 0.98 ปานกลาง -1.30 0.194 

25.  นกัศกึษาชอบอ่านหนงัสอืสอบ

ล่วงหน้าก่อนวนัสอบ 1 วนั 
3.28 1.25 ปานกลาง 3.21 1.31 ปานกลาง 0.47 0.640 

26.  นกัศกึษาชอบดทูวีหีรอืฟงัวทิยุ 

ในขณะอ่านหนงัสอื 
2.66 1.35 ปานกลาง 2.58 1.23 ปานกลาง 0.48 0.630 

27.  นกัศกึษาดทูวีหีรอืฟงัวทิยุ โดยเลอืก

รายการทีใ่หค้วามรูท้างวชิาการหรอืที่

เกีย่วขอ้งกบัวชิาชพีทีเ่รยีน 
2.80 0.99 ปานกลาง 2.60 1.08 ปานกลาง 1.64 0.101 

28.  นกัศกึษาตดิตามขา่วสารความรูใ้หม่ๆ  

เกีย่วกบัวชิาชพี หรอืสาขาวชิาทีเ่รยีน

จากสือ่ต่าง ๆ 
3.35 0.96 ปานกลาง 3.21 1.09 ปานกลาง 1.21 0.228 

รวม 3.06 0.14 ปานกลาง 2.87 0.12 ปานกลาง 3.92 0.244 
 

*p < .05 

 จากตารางที ่2.2 ผลการวเิคราะหพ์บว่าการใชช้วีติของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี  

มหาวทิยาลยัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร และต่างจงัหวดั ในด้านการเรยีน มกีารประพฤติ

ปฏบิตัโิดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ในเขตกรุงเทพมหานคร 

นักศึกษาระดบัปรญิญาตร ีมีการประพฤติปฏบิตัิในระดบัมาก ได้แก่ นักศึกษาเข้าชัน้เรยีน

ทนัเวลา จดค าบรรยายของอาจารยไ์ดท้นั  จบัประเดน็ส าคญัทีอ่าจารยบ์รรยายได้ มกีารจดัเวลา

อ่านหนงัสอืก่อนสอบ  ท ารายงานดว้ยตนเอง ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานทีท่ าเสรจ็ก่อน

น าส่งอาจารย์ และส่งรายงานให้กับอาจารย์ทนัตามเวลาที่อาจารย์ก าหนด ส่วนนักศึกษาใน

มหาวทิยาลยัต่างจงัหวดั มกีารประพฤตปิฏบิตัใินระดบัมาก ได้แก่ นักศึกษาชัน้เรยีนทนัเวลา 

ท ารายงานด้วยตนเอง ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานที่ท าเสรจ็ก่อนน าส่งอาจารย์ และส่ง

รายงานใหก้บัอาจารยท์นัตามเวลาทีอ่าจารยก์ าหนด 

 เมื่อทดสอบทางสถิติ พบว่า การใช้ชีวิตของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและ

ต่างจงัหวดั แตกต่างกนัอย่างไม่มนีัยส าคญั (ค่า t = 3.92) ยกเวน้ในเรื่อง นักศกึษาเตรยีมอ่าน
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หนงัสอืล่วงหน้าก่อนเขา้เรยีนในแต่ละวชิา  นักศกึษาจดค าบรรยายของอาจารยไ์ดท้นั นักศกึษา

จบัประเด็นส าคญัที่อาจารย์บรรยายได้ นักศึกษากล้าอภปิรายแสดงความคดิเห็นกบัอาจารย์

ในขณะเรยีน   นกัศกึษาซกัถามขอ้สงสยักบัอาจารยใ์นระหว่างเรยีน  นักศกึษามกัขอค าปรกึษา

จากอาจารย ์รุน่พี ่และเพื่อน  เกีย่วกบัการเรยีน นกัศกึษาใชเ้วลาว่างระหว่างเปลีย่นชัว่โมงเรยีน

ทบทวนบทเรยีน นักศึกษาจะขอค าแนะน าจากอาจารย์ถ้าท าการ บ้านไม่ได้  นักศึกษาเข้า

ห้องสมุดเพื่อศกึษาหาความรูเ้พิม่เตมิ นักศกึษาทบทวนบทเรยีนที่บ้าน และนักศกึษาจดัเวลา

อ่านหนงัสอืก่อนสอบ 
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ตารางที ่2.3  ค่าเฉลีย่และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน การใชช้วีติของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี       

                 มหาวทิยาลยัเอกชนในเขตกรงุเทพมหานคร และต่างจงัหวดั ดา้นสงัคม       

                 โดยรวมและรายขอ้ 

ขอ้ การใชช้วีติดา้นการเรยีน 

เขตกรุงเทพ ต่างจงัหวดั 

t p 
X  S 

การ

ประพฤต ิ

ปฏบิตั ิ
X  S 

การ

ประพฤต ิ

ปฏบิตั ิ
1.  นกัศกึษาพดูคุยปรกึษาหารอืเรือ่ง

เกีย่วกบัการเรยีนกบัเพือ่น 
3.77 0.84 มาก 3.69 0.83 มาก 0.87 0.384 

2.  นกัศกึษาพดูคุยปรกึษาหารอืเรือ่ง
ส่วนตวัหรอืเรือ่งทัว่ ๆ ไปกบัเพือ่น 

3.81 1.00 มาก 3.78 0.95 มาก 0.32 0.748 

3.  นกัศกึษาชอบอ่านหนงัสอืคนเดยีว
เงยีบๆ มากกว่าจะคุยกบัเพือ่น 

3.43 1.22 ปานกลาง 3.26 1.27 ปานกลาง 0.32 0.748 

4.  นกัศกึษาใชเ้วลาว่างไปเทีย่วกบั
เพือ่น 

2.77 1.18 ปานกลาง 2.76 1.21 ปานกลาง 1.30 0.196 

5.  นกัศกึษาตกัเตอืนเพือ่น เมือ่เพือ่น
ประพฤตติวัไมเ่หมาะสม 

3.50 0.97 ปานกลาง 3.43 1.01 ปานกลาง 0.09 0.930 

6.  นกัศกึษาไปงานเลีย้งพบปะ
สงัสรรคก์บัเพือ่น  

3.11 1.11 ปานกลาง 3.24 1.09 ปานกลาง 0.74 0.461 

7.  นกัศกึษามกัทะเลาะและมเีรือ่ง
ถกเถยีงโตแ้ยง้กบัเพือ่น 

2.26 1.12 น้อย 2.05 1.01 น้อย -1.09 0.275 

8.  นกัศกึษามนีดัไปเทีย่วกบัเพือ่นต่าง
เพศ 

2.46 1.27 น้อย 2.42 1.19 น้อย 1.86 0.064 

9.  นกัศกึษาไมรู่จ้ะท าอะไรเมือ่มเีวลา
ว่าง 

2.82 1.29 ปานกลาง 2.50 1.24 น้อย 0.34 0.735 

10.  นกัศกึษาขอค าแนะน าในการปฏบิตัิ
ตวัภายในมหาวทิยาลยัจาก
นกัศกึษารุ่นพี ่ 

2.55 1.22 ปานกลาง 2.48 1.11 น้อย 2.40* 0.017 

11.  นกัศกึษาท าความเคารพเมือ่พบ
อาจารย ์

4.14 0.85 มาก 3.83 0.94 มาก 0.54 0.592 

12.  นกัศกึษาปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ 
และขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั เช่น 
การแต่งกายถูกตอ้งตามระเบยีบ 

3.66 0.91 มาก 3.45 0.96 ปานกลาง 3.30* 0.001 

13.  นกัศกึษาปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ
ของสงัคม เช่น การเขา้ควิซื้อของ  
การขา้มถนนตรงทางมา้ลาย  

4.25 0.77 มาก 4.00 0.85 มาก 2.07* 0.039 

14.  นกัศกึษาชอบท างานคนเดยีว
มากกว่าท างานกบัเพือ่น 

3.09 1.09 ปานกลาง 2.99 1.10 ปานกลาง 2.89* 0.004 

15.  นกัศกึษาขอความช่วยเหลอืจาก
เพือ่นเมือ่ขา้พเจา้มปีญัหา 

3.69 0.92 มาก 3.65 0.85 มาก 0.91 0.366 

16.  นกัศกึษาไมไ่ดร้บัความช่วยเหลอื
จากเพือ่นเมือ่มปีญัหา 

2.50 1.33 น้อย 2.50 1.27 น้อย 0.47 0.638 
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ขอ้ การใชช้วีติดา้นการเรยีน 

เขตกรุงเทพ ต่างจงัหวดั 

t p 
X  S 

การ

ประพฤต ิ

ปฏบิตั ิ
X  S 

การ

ประพฤต ิ

ปฏบิตั ิ
17.  นกัศกึษาท างานร่วมกบัทุกคนได้

ดว้ยความสบายใจ 
3.86 0.89 มาก 3.86 0.94 มาก 0.04 0.968 

18.  นกัศกึษาชอบแยกตวัอยู่คนเดยีว 2.39 1.21 น้อย 2.37 1.27 น้อย 0.04 0.968 
19.  นกัศกึษาใหค้วามเคารพนบัถอืรุน่พี ่ 3.39 1.08 น้อย 3.33 1.03 น้อย 0.00 1.000 
20.  นกัศกึษาปรบัตวัเขา้กบัเพือ่นร่วม

ชัน้ไมไ่ด ้
1.93 1.21 น้อย 1.92 1.15 น้อย 0.13 0.899 

21.  นกัศกึษาขาดความมัน่ใจในการ
ปฏบิตัติวัเมือ่เขา้สงัคมกบัเพือ่น 

2.54 1.23 ปานกลาง 2.63 1.19 ปานกลาง 0.49 0.621 

22.  นกัศกึษามกัคลอ้ยตามความ
คดิเหน็ของเพือ่น  แมว้่าตนเองจะ
ไมเ่หน็ดว้ยกต็าม 

2.80 1.12 ปานกลาง 2.75 1.07 ปานกลาง 0.49 0.621 

23.  นกัศกึษารูส้กึว่าถูกเพือ่นเอาเปรยีบ
เมือ่ตอ้งท างานร่วมกนั 

2.65 1.25 ปานกลาง 2.68 1.17 ปานกลาง 0.09 0.930 

รวม 3.10 0.16 ปานกลาง 3.02 0.14 ปานกลาง 1.64 0.690 
 

*p < .05 

 จากตารางที ่2.3 ผลการวเิคราะหพ์บว่าการใชช้วีติของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี  

มหาวทิยาลยัเอกชนในเขตกรงุเทพมหานคร และต่างจงัหวดั ในดา้นสงัคม มกีารประพฤตปิฏบิตัิ

โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ในเขตกรุงเทพมหานคร นักศกึษา

ระดบัปรญิญาตร ีมกีารประพฤตปิฏบิตัใินระดบัมาก ไดแ้ก่  การพูดคุยปรกึษาหารอืเกี่ยวกบัการ

เรยีนกบัเพื่อน  พดูคุยปรกึษาหารอืเรือ่งส่วนตวัหรอืเรือ่งทัว่ ๆ ไปกบัเพื่อน  ท าความเคารพเมื่อ

พบอาจารย์  การปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ และข้อบงัคบัของมหาวิทยาลยั เช่น การแต่งกาย

ถูกต้องตามระเบยีบ  การปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบของสงัคม เช่น การเขา้ควิซื้อของ  การขา้ม

ถนนตรงทางมา้ลาย  เมือ่มปีญัหากข็อความช่วยเหลอืจากเพื่อน  และสามารถท างานร่วมกบัทุก

คนได้ด้วยความสบายใจ ส่วนนักศึกษาในมหาวิทยาลยัต่างจงัหวดั มกีารประพฤติปฏิบตัิใน

ระดับมาก ได้แก่ นักศึกษาพูดคุยปรึกษาหารือเรื่องเกี่ยวกับการเรียนกับเพื่อน  พูดคุย

ปรกึษาหารอืเรื่องส่วนตวัหรอืเรื่องทัว่ ๆ ไปกบัเพื่อน มกีารปฏบิตัิตามกฎ ระเบยีบของสงัคม 

เช่น การเขา้ควิซื้อของ  การขา้มถนนตรงทางมา้ลาย เมื่อมปีญัหาขอความช่วยเหลอืจากเพื่อน 

และสามารถท างานรว่มกบัทุกคนไดด้ว้ยความสบายใจ 

 เมื่อทดสอบทางสถิติ พบว่า การใช้ชีวิตของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและ

ต่างจงัหวดั แตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัส าคญั (ค่า t = 1.64) ยกเวน้ในเรื่อง นักศกึษาขอค าแนะน า

ในการปฏบิตัติวัภายในมหาวทิยาลยัจากนักศกึษารุ่นพี่ นักศกึษาปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ และ
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ข้อบงัคบัของมหาวิทยาลยั เช่น การแต่งกายถูกต้องตามระเบียบ นักศึกษาปฏิบตัิตามกฎ 

ระเบยีบของสงัคม เช่น การเขา้ควิซือ้ของ การขา้มถนนตรงทางมา้ลาย นักศกึษาชอบท างานคน

เดยีวมากกว่าท างานกบัเพื่อน 
 

ตารางที่ 2.4  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การใช้ชีวติของนักศึกษาระดบัปรญิญาตร ี  

    มหาวทิยาลยัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร และต่างจงัหวดั ด้านการเข้าร่วม

    กจิกรรม โดยรวมและรายขอ้ 
 

ขอ้ 
การใชช้วีติดา้นการเขา้ร่วม

กจิกรรม 

เขตกรุงเทพ ต่างจงัหวดั 

t p 
X  S 

การ

ประพฤต ิ

ปฏบิตั ิ
X  S 

การ

ประพฤต ิ

ปฏบิตั ิ
1.  นกัศกึษารูส้กึว่าการเขา้ร่วม

กจิกรรมท าใหเ้สยีเวลา 
2.69 1.25 ปานกลาง 2.79 1.14 ปานกลาง -0.78 0.433 

2.  นกัศกึษารูส้กึว่ากจิกรรมนกัศกึษา
ทีจ่ดัขึน้ ไมช่่วยท าใหเ้กดิการ
พฒันาตนเองในดา้นต่าง ๆ เช่น 
ร่างกาย อารมณ์ สงัคม และ
สตปิญัญา 

2.64 1.21 ปานกลาง 2.64 1.19 ปานกลาง 0.00 1.000 

3.  นกัศกึษารูส้กึว่าไดเ้ลอืกท า
กจิกรรมทีต่รงกบัความสามารถ
และความสนใจของตนเอง 

3.45 0.97 ปานกลาง 3.45 0.95 ปานกลาง 0.00 1.000 

4.  นกัศกึษารูส้กึคบัขอ้งใจเมือ่ตอ้งเขา้
ร่วมกจิกรรมนกัศกึษา 

2.70 1.15 ปานกลาง 2.75 1.14 ปานกลาง 0.05 0.957 

5.  นกัศกึษารูส้กึว่าในขณะทีเ่ขา้ร่วม
กจิกรรมนกัศกึษาไมไ่ดร้บัการ
ยอมรบัจากกลุ่ม 

2.26 1.15 น้อย 2.38 1.17 น้อย -0.41 0.683 

6.  นกัศกึษารูส้กึว่าการเขา้ร่วม
กจิกรรมนกัศกึษาท าใหส้ิน้เปลอืง
เงนิโดยไมจ่ าเป็น 

2.75 1.16 ปานกลาง 2.69 1.18 ปานกลาง -0.99 0.325 

7.  นกัศกึษารูส้กึว่ากจิกรรมนกัศกึษา
ทีจ่ดัขึน้ไมส่อดคลอ้งกบัความสนใจ
ของนกัศกึษา 

2.85 1.05 ปานกลาง 2.95 1.10 ปานกลาง 0.54 0.593 

8.  นกัศกึษาเคยเขา้ร่วมกจิกรรมรบั
น้องใหม ่

3.48 1.40 ปานกลาง 3.50 1.21 ปานกลาง -0.87 0.383 

9.  นกัศกึษาเคยเขา้ร่วมกจิกรรม
ต่อตา้นยาเสพตดิและโรคเอดส ์

3.04 1.29 ปานกลาง 2.95 1.27 ปานกลาง -0.12 0.905 

10.  นกัศกึษาเคยเขา้ร่วมกจิกรรมกฬีา 2.97 1.36 ปานกลาง 3.29 1.34 ปานกลาง 0.73 0.464 
11.  นกัศกึษาเคยเขา้ร่วมกจิกรรม

บ าเพญ็ประโยชน์ 
3.11 1.24 ปานกลาง 3.29 1.19 ปานกลาง -2.24* 0.025 
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ขอ้ 
การใชช้วีติดา้นการเขา้ร่วม

กจิกรรม 

เขตกรุงเทพ ต่างจงัหวดั 

t p 
X  S 

การ

ประพฤต ิ

ปฏบิตั ิ
X  S 

การ

ประพฤต ิ

ปฏบิตั ิ
12.  นกัศกึษาเคยเขา้ร่วมกจิกรรมดา้น

ศลิปวฒันธรรม 
2.83 1.22 ปานกลาง 3.06 1.21 ปานกลาง -1.41 0.158 

13.  นกัศกึษาเคยเขา้ร่วมกจิกรรม
พฒันาบุคลกิภาพ 

3.04 1.31 ปานกลาง 2.95 1.20 ปานกลาง -1.80 0.073 

14.  นกัศกึษาเคยเขา้ร่วมกจิกรรม
พฒันาความรูค้วามสามารถใน
สาขาวชิาทีเ่รยีนอยู ่

3.21 1.19 ปานกลาง 3.28 1.11 ปานกลาง 0.66 0.507 

15.  นกัศกึษาเคยเขา้ร่วมกจิกรรมเพือ่
การส่งเสรมิประชาธปิไตย 

2.87 1.19 ปานกลาง 2.90 1.19 ปานกลาง -0.59 0.556 

16.  นกัศกึษาเคยเขา้ร่วมกจิกรรม
เผยแพร่ชือ่เสยีงของมหาวทิยาลยั 

2.78 1.26 ปานกลาง 2.93 1.24 ปานกลาง -0.22 0.827 

17.  นกัศกึษาใชเ้วลาว่างจากการเขา้
เรยีนเขา้ร่วมกจิกรรมนกัศกึษา 

2.75 1.23 ปานกลาง 3.01 1.18 ปานกลาง -1.21 0.227 

รวม 2.91 0.10 ปานกลาง 2.99 0.08 ปานกลาง -1.16 0.816 
 

*p < .05 

 จากตารางที ่2.4 ผลการวเิคราะหพ์บว่าการใชช้วีติของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี  

มหาวทิยาลยัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร และต่างจงัหวดั ในดา้นการเขา้ร่วมกจิกรรมมกีาร

ประพฤติปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทัง้ในเขต

กรุงเทพมหานคร และต่างจงัหวัด นักศึกษาระดบัปรญิญาตรมีกีารประพฤติปฏิบตัิสูงสุด 3 

อนัดบัแรกเหมอืนกนั ได้แก่ นักศึกษารู้สกึว่าได้เลอืกท ากิจกรรมที่ตรงกบัความสามารถและ

ความสนใจของตนเอง นักศึกษาเคยเข้าร่วมกิจกรรมรบัน้องใหม่ และนักศึกษาเคยเข้าร่วม

กจิกรรมพฒันาความรูค้วามสามารถในสาขาวชิาทีเ่รยีนอยู่ 

 เมื่อทดสอบทางสถิติ พบว่า การใช้ชีวิตของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและ

ต่างจงัหวดั แตกต่างกนัอย่างไม่มนีัยส าคญั (ค่า t = -1.16) ยกเวน้ในเรื่อง นักศกึษาเคยเขา้ร่วม

กจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ 
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 ตอนท่ี 3  จดักลุ่มตัวแปรพฤติกรรมการใช้ชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวทิยาลยัเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจงัหวดั  ทัง้ 3 ด้านได้แก่ ด้านการเรยีน 

ดา้นสงัคม และดา้นการเขา้รว่มกจิกรรม มรีายละเอยีดในแต่ละดา้นดงัต่อไปนี้ 
 

ด้านการเรียน  
 จากการวเิคราะห์โดยใช้ Factor Analysis ด้านการเรยีน พบว่า ค่า KMO มคี่า

เป็น .827 ซึง่มากกว่า .5 แสดงว่าขอ้มลูมคีวามเหมาะสมทีจ่ะวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ นอกจากนี้

ค่า Bartkett’s test of Sphericity  (sig < .05) แสดงว่าตวัแปรมคีวามสมัพนัธก์นั สามารถน ามา

วเิคราะหอ์งคป์ระกอบไดอ้ยา่งเหมาะสม  
 

ตารางที ่ 3.1  การตัง้ชื่อองคป์ระกอบ การใชช้วีติของนักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยั 

                  เอกชนในเขตกรงุเทพมหานคร และต่างจงัหวดั ดา้นการเรยีน 

การใชช้วีติดา้นการเรยีน ชื่อองคป์ระกอบ 

นกัศกึษามกัใจลอยคดิถงึเรือ่งอื่นในขณะเรยีน 

นกัศกึษามกัขาดสมาธใินการเรยีน 

นกัศกึษาไมรู่จ้กัแบ่งเวลาในการเรยีน 

นกัศกึษารบัประทานขนมหรอืคุยกบัเพื่อนในขณะเรยีน 

นกัศกึษาน างานอื่นขึน้มาท าขณะอาจารยก์ าลงัสอน 

นกัศกึษามอีาการงว่งนอนในขณะทีเ่รยีน 

นกัศกึษาเลอืกทีน่ัง่หลงัหอ้งเรยีน  เพราะไมช่อบใหอ้าจารยเ์รยีกตอบ 

นกัศกึษาชอบดทูวีหีรอืฟงัวทิย ุในขณะอ่านหนงัสอื 

องคป์ระกอบที ่1 

“การเอาใจใส่” 

นกัศกึษาทบทวนบทเรยีนทีบ่า้น 

นกัศกึษาเขา้หอ้งสมดุเพื่อศกึษาหาความรูเ้พิม่เตมิ 

นกัศกึษาใชเ้วลาว่างระหว่างเปลีย่นชัว่โมงเรยีนทบทวนบทเรยีน 

นกัศกึษาเตรยีมอ่านหนงัสอืล่วงหน้าก่อนเขา้เรยีนในแต่ละวชิา 

นกัศกึษาจดัเวลาอ่านหนังสอืก่อนสอบ 

นกัศกึษาจะขอค าแนะน าจากอาจารยถ์้าท าการบา้นไมไ่ด้ 

นกัศกึษามกัขอค าปรกึษาจากอาจารย ์รุ่นพี ่และเพื่อนเกี่ยวกบัการ

เรยีน 

องคป์ระกอบที ่2 

“การเพิม่พนูความรู”้ 
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การใชช้วีติดา้นการเรยีน ชื่อองคป์ระกอบ 

นกัศกึษากลา้อภปิรายแสดงความคดิเหน็กบัอาจารยใ์นขณะเรยีน 

นกัศกึษาซกัถามขอ้สงสยักบัอาจารยใ์นระหว่างเรยีน 

นกัศกึษาจบัประเดน็ส าคญัทีอ่าจารยบ์รรยายได้ 

นกัศกึษาจดค าบรรยายของอาจารยไ์ดท้นั 

องคป์ระกอบที ่3 

“การสรา้งความ

เชื่อมัน่” 

นกัศกึษาส่งรายงานใหก้บัอาจารยท์นัตามเวลาทีอ่าจารยก์ าหนด 

นกัศกึษาท ารายงานดว้ยตนเอง 

นกัศกึษาตรวจสอบความถูกตอ้งของงานทีท่ าเสรจ็ก่อนน าส่งอาจารย์ 

องคป์ระกอบที ่4 

“ความมรีะเบยีบวนิัย” 

นกัศกึษาดทูวีหีรอืฟงัวทิย ุโดยเลอืกรายการทีใ่หค้วาม รูท้างวชิาการ 

   หรอืทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาชพีทีเ่รยีน 

นกัศกึษาตดิตามข่าวสารความรูใ้หม่ๆ เกีย่วกบัวชิาชพี หรอืสาขา 

   วชิาทีเ่รยีนจากสื่อต่าง ๆ 

นกัศกึษาชอบอ่านหนงัสอืสอบล่วงหน้าก่อนวนัสอบ 1 วนั 

องคป์ระกอบที ่5 

“ฝกัใฝใ่ครรู่”้ 

นกัศกึษาขาดเรยีนบา้งบางวชิา 

นกัศกึษาชอบลอกการบา้นเพื่อน 

องคป์ระกอบที ่6 

“ขาดความสนใจ” 

นกัศกึษาเขา้ชัน้เรยีนทนัเวลา องคป์ระกอบที ่7 

“ความตัง้ใจ” 

 

 จากตารางที ่3.1  การใชช้วีติดา้นการเรยีน ของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีหา

วทิยาลยัเอกชนในเขตกรงุเทพมหานคร และต่างจงัหวดั จ านวน 28 ขอ้ จากการวเิคราะหโ์ดยใช ้

Factor Analysis สามารถจ าแนกไดเ้ป็น 7 องคป์ระกอบ คอื การเอาใจใส่ การเพิม่พูนความรู ้

การสรา้งความเชื่อมัน่ ความมรีะเบยีบวนิัย ฝกัใฝใ่ครรู่ ้ขาดความสนใจ และความตัง้ใจ 
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ตารางที ่ 3.2   แสดงค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบที ่1 การเอาใจใส่ 

ขอ้ การใชช้วีติดา้นการเรยีน 
น ้าหนกั

องคป์ระกอบ 

ขอ้ 9 

ขอ้ 23 

ขอ้ 22 

ขอ้ 11 

ขอ้ 8 

ขอ้ 24 

ขอ้ 5 

 

ขอ้ 26 

นกัศกึษามกัใจลอยคดิถงึเรือ่งอื่นในขณะเรยีน 

นกัศกึษามกัขาดสมาธใินการเรยีน 

นกัศกึษาไมรู่จ้กัแบ่งเวลาในการเรยีน 

นกัศกึษารบัประทานขนมหรอืคุยกบัเพื่อนในขณะเรยีน 

นกัศกึษาน างานอื่นขึน้มาท าขณะอาจารยก์ าลงัสอน 

นกัศกึษามอีาการงว่งนอนในขณะทีเ่รยีน 

นกัศกึษาเลอืกทีน่ัง่หลงัหอ้งเรยีน  เพราะไมช่อบใหอ้าจารย ์

เรยีกตอบ 

นกัศกึษาชอบดทูวีหีรอืฟงัวทิย ุในขณะอ่านหนงัสอื 

.792 

.778 

.725 

.712 

.692 

.630 

.525 

.480 

ค่าไอเกน (Eigen values)  4.123 

ค่ารอ้ยละของความแปรปรวนเท่ากบั 14.724 

  

 จากตารางที่ 3.2  แสดงว่าองค์ประกอบที่ 1 ซึ่งเป็นองค์ประกอบ “การเอาใจใส่” 

ประกอบด้วยตัวแปร 8 ตัวข้างต้น โดยตัวแปรที่เกี่ยวกับนักศึกษามกัใจลอยคิดถึงเรื่องอื่น

ในขณะเรยีนมคีวามสมัพนัธก์บัองคป์ระกอบที ่1 สงูสุด และองค์ประกอบนี้สามารถอธบิายความ

แปรปรวนดา้นการเรยีนไดร้อ้ยละ 14.724 
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ตารางที ่ 3.3  แสดงค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบที ่2 การเพิม่พนูความรู ้

ขอ้ การใชช้วีติดา้นการเรยีน 
น ้าหนกั

องคป์ระกอบ 

ขอ้ 17 

ขอ้ 16 

ขอ้ 12 

ขอ้ 1 

ขอ้ 18 

ขอ้ 15 

ขอ้ 10 

นกัศกึษาทบทวนบทเรยีนทีบ่า้น 

นกัศกึษาเขา้หอ้งสมดุเพื่อศกึษาหาความรูเ้พิม่เตมิ 

นกัศกึษาใชเ้วลาว่างระหว่างเปลีย่นชัว่โมงเรยีนทบทวนบทเรยีน 

นกัศกึษาเตรยีมอ่านหนงัสอืล่วงหน้าก่อนเขา้เรยีนในแต่ละวชิา 

นกัศกึษาจดัเวลาอ่านหนังสอืก่อนสอบ 

นกัศกึษาจะขอค าแนะน าจากอาจารยถ์้าท าการบา้นไมไ่ด้ 

นกัศกึษามกัขอค าปรกึษาจากอาจารย ์รุ่นพี ่และเพื่อน  เกีย่วกบัการ

เรยีน 

.751 

.724 

.628 

.619 

.561 

.527 

.494 

ค่าไอเกน (Eigen values)  3.371 

ค่ารอ้ยละของความแปรปรวนเท่ากบั 12.038 

 

จากตารางที ่3.3  แสดงว่าองคป์ระกอบที ่2 ซึง่เป็นองคป์ระกอบ “การเพิม่พูนความรู”้ 

 ประกอบดว้ยตวัแปร 7 ตวัขา้งตน้ โดยตวัแปร นกัศกึษาทบทวนบทเรยีนทีบ่า้น มคีวามสมัพนัธ์

กบัองคป์ระกอบที ่2 สูงสุด และองคป์ระกอบนี้สามารถอธบิายความแปรปรวนด้านการเรยีนได้

รอ้ยละ 12.038 
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ตารางที ่ 3.4   แสดงค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบที ่3 การสรา้งความเชื่อมัน่ 

ขอ้ การใชช้วีติดา้นการเรยีน 
น ้าหนกั

องคป์ระกอบ 

ขอ้ 6 

ขอ้ 7 

ขอ้ 4 

ขอ้ 3 

นกัศกึษากลา้อภปิรายแสดงความคดิเหน็กบัอาจารยใ์นขณะเรยีน 

นกัศกึษาซกัถามขอ้สงสยักบัอาจารยใ์นระหว่างเรยีน 

นกัศกึษาจบัประเดน็ส าคญัทีอ่าจารยบ์รรยายได้ 

จดค าบรรยายของอาจารยไ์ดท้นั 

.791 

.743 

.612 

.608  

ค่าไอเกน (Eigen values)  2.318 

ค่ารอ้ยละของความแปรปรวนเท่ากบั 8.277 

 

 จากตารางที่ 3.4  แสดงว่าองค์ประกอบที่ 3 ซึ่งเป็นองค์ประกอบ “การสร้างความ

เชื่อมัน่” ประกอบด้วยตัวแปร 4 ตัวข้างต้น โดยตัวแปร นักศึกษากล้าอภิปรายแสดงความ

คดิเหน็กบัอาจารยใ์นขณะเรยีน มคีวามสมัพนัธก์บัองคป์ระกอบที ่3 สูงสุด และองคป์ระกอบนี้

สามารถอธบิายความแปรปรวนดา้นการเรยีนไดร้อ้ยละ 8.277 

 

ตารางที ่ 3.5   แสดงค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบที ่4 ความมรีะเบยีบวนิยั 

ขอ้ การใชช้วีติดา้นการเรยีน 
น ้าหนกั

องคป์ระกอบ 

ขอ้ 20 

ขอ้ 19 

ขอ้ 21 

นกัศกึษาส่งรายงานใหก้บัอาจารยท์นัตามเวลาทีอ่าจารยก์ าหนด 

นกัศกึษาท ารายงานดว้ยตนเอง 

นกัศกึษาตรวจสอบความถูกตอ้งของงานทีท่ าเสรจ็ก่อนน าส่งอาจารย์ 

.750 

.719 

.632 

ค่าไอเกน (Eigen values)  2.207 

ค่ารอ้ยละของความแปรปรวนเท่ากบั 7.882 

 

 จากตารางที ่3.5  แสดงว่าองคป์ระกอบที ่4  ซึง่เป็นองคป์ระกอบ “ความมรีะเบยีบวนิยั” 

ประกอบดว้ยตวัแปร 3 ตวัขา้งตน้ โดยตวัแปร นกัศกึษาสง่รายงานใหก้บัอาจารยท์นัตามเวลาที่

อาจารยก์ าหนด มคีวามสมัพนัธก์บัองคป์ระกอบที ่4 สงูสุด และองคป์ระกอบนี้สามารถอธบิาย

ความแปรปรวนดา้นการเรยีนไดร้อ้ยละ 7.882 
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ตารางที ่ 3.6   แสดงค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบที ่5 ฝกัใฝใ่ครรู่ ้

ขอ้ การใชช้วีติดา้นการเรยีน 
น ้าหนกั

องคป์ระกอบ 

ขอ้ 27 

 

ขอ้ 28 

 

ขอ้ 25 

นกัศกึษาดทูวีหีรอืฟงัวทิย ุโดยเลอืกรายการทีใ่หค้วาม รูท้างวชิาการ

หรอืทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาชพีทีเ่รยีน 

นกัศกึษาตดิตามข่าวสารความรูใ้หม่ๆ เกีย่วกบัวชิาชพี หรอืสาขาวชิา

ทีเ่รยีนจากสื่อต่าง ๆ 

นกัศกึษาชอบอ่านหนงัสอืสอบล่วงหน้าก่อนวนัสอบ 1 วนั 

.690 

 

.674 

 

.519 

ค่าไอเกน (Eigen values) 1.620 

ค่ารอ้ยละของความแปรปรวนเท่ากบั 5.786 

 

 จากตารางที ่ 3.6  แสดงว่าองคป์ระกอบที ่5  ซึง่เป็นองคป์ระกอบ “ฝกัใฝใ่ครรู่”้ 

ประกอบดว้ยตวัแปร 3 ตวัขา้งตน้ โดยตวัแปร นกัศกึษาดทูวีหีรอืฟงัวทิย ุโดยเลอืกรายการทีใ่ห้

ความ รูท้างวชิาการหรอืทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาชพีทีเ่รยีน มคีวามสมัพนัธก์บัองคป์ระกอบที ่5 สงูสุด 

และองคป์ระกอบนี้สามารถอธบิายความแปรปรวนดา้นการเรยีนไดร้อ้ยละ 5.786 

 

ตารางที ่ 3.7   แสดงค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบที ่6 ขาดความสนใจ 

ขอ้ การใชช้วีติดา้นการเรยีน 
น ้าหนกั

องคป์ระกอบ 

ขอ้ 13 

ขอ้ 14 

นกัศกึษาขาดเรยีนบา้งบางวชิา 

นกัศกึษาชอบลอกการบา้นเพื่อน 

.818 

.617 

ค่าไอเกน (Eigen values)  1.492 

ค่ารอ้ยละของความแปรปรวนเท่ากบั 5.328 

 

 จากตารางที ่ 3.7  แสดงว่าองคป์ระกอบที ่6  ซึง่เป็นองคป์ระกอบ “ขาดความสนใจ” 

ประกอบดว้ยตวัแปร 2 ตวัขา้งตน้ โดยตวัแปร นกัศกึษาขาดเรยีนบา้งบางวชิา  มคีวามสมัพนัธก์บั

องคป์ระกอบที ่6 สงูสุด และองคป์ระกอบนี้สามารถอธบิายความแปรปรวนดา้นการเรยีนไดร้อ้ย

ละ 5.328 

 

DPU



54 
 

ตารางที ่ 3.8   แสดงค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบที ่7 ความตัง้ใจ 

ขอ้ การใชช้วีติดา้นการเรยีน น ้าหนกัองคป์ระกอบ 

ขอ้ 12 นกัศกึษาเขา้ชัน้เรยีนทนัเวลา .552 

ค่าไอเกน (Eigen values)  1.386 

ค่ารอ้ยละของความแปรปรวนเท่ากบั 4.950 

 

 จากตารางที ่ 3.8  แสดงว่าองคป์ระกอบที ่7  ซึง่เป็นองคป์ระกอบ  “ความตัง้ใจ” 

ประกอบดว้ยตวัแปร 1 ตวัขา้งตน้ โดยตวัแปร นกัศกึษาขาดเรยีนบา้งบางวชิา  มคีวามสมัพนัธก์บั

องคป์ระกอบที ่7 สงูสุด และองคป์ระกอบนี้สามารถอธบิายความแปรปรวนดา้นการเรยีนไดร้อ้ย

ละ 4.950 
 

ด้านสงัคม 
 จากการวเิคราะหโ์ดยใช ้Factor Analysis ดา้นสงัคม พบว่า ค่า KMO มคี่าเป็น .787  

ซึ่งมากกว่า .5 แสดงว่าข้อมูลมีความเหมาะสมที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบนอกจากนี้ค่า 

Bartkett’s test of Sphericity  (sig < .05) แสดงว่าตวัแปรมคีวามสมัพนัธก์นั สามารถน ามา

วเิคราะหอ์งคป์ระกอบไดอ้ยา่งเหมาะสม  

 

ตารางที ่ 3.9   การตัง้ชื่อองคป์ระกอบ การใชช้วีติของนักศกึษาระดบัปรญิญาตร ี              

                       มหาวทิยาลยัเอกชนในเขตกรงุเทพมหานคร และต่างจงัหวดั ดา้นสงัคม 
 

การใชช้วีติดา้นสงัคม ชื่อองคป์ระกอบ 

นกัศกึษามกัคลอ้ยตามความคดิเหน็ของเพื่อน  แมว้่าตนเองจะไมเ่หน็ 

   ดว้ยกต็าม 

นกัศกึษาขาดความมัน่ใจในการปฏบิตัติวัเมือ่เขา้สงัคมกบัเพื่อน 

นกัศกึษาปรบัตวัเขา้กบัเพื่อนรว่มชัน้ไมไ่ด ้

นกัศกึษาไมรู่จ้ะท าอะไรเมือ่มเีวลาว่าง 

องคป์ระกอบที ่1 

“ไมเ่ป็นตวัของตวัเอง” 
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การใชช้วีติดา้นสงัคม ชื่อองคป์ระกอบ 

นกัศกึษาชอบท างานคนเดยีวมากกว่าท างานกบัเพื่อน 

นกัศกึษารูส้กึว่าถูกเพื่อนเอาเปรยีบเมือ่ตอ้งท างานรว่มกนั 

นกัศกึษาชอบแยกตวัอยูค่นเดยีว 

นกัศกึษาไมไ่ดร้บัความช่วยเหลอืจากเพื่อนเมือ่มปีญัหา 

นกัศกึษาชอบอ่านหนงัสอืคนเดยีวเงยีบๆ มากกว่าจะคุยกบัเพื่อน 

องคป์ระกอบที ่2 

“ขดีขัน้ตวัเอง” 

นกัศกึษาไปงานเลีย้งพบปะสงัสรรคก์บัเพื่อน ๆ 

นกัศกึษาใชเ้วลาว่างไปเทีย่วกบัเพื่อน 

นกัศกึษามนีดัไปเทีย่วกบัเพื่อนต่างเพศ 

นกัศกึษามกัทะเลาะและมเีรือ่งถกเถยีงโตแ้ยง้กบัเพื่อน 

องคป์ระกอบที ่3 

“การเขา้สงัคม” 

นกัศกึษาปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ และขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั เช่น  

   การแต่งกายถูกตอ้งตามระเบยีบ 

นกัศกึษาปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบของสงัคม เช่น การเขา้ควิซือ้ของ   
   การขา้มถนนตรงทางมา้ลาย  
นกัศกึษาท าความเคารพเมือ่พบอาจารย ์
นกัศกึษาท างานรว่มกบัทุกคนไดด้ว้ยความสบายใจ 
นกัศกึษาขอความช่วยเหลอืจากเพื่อนเมือ่มปีญัหา 

องคป์ระกอบที ่4 

“วฒันธรรมของสงัคม” 

นกัศกึษาพดูคุยปรกึษาหารอืเรือ่งส่วนตวัหรอืเรือ่งทัว่ ๆ ไปกบัเพื่อน 

นกัศกึษาพดูคุยปรกึษาหารอืเรือ่งเกีย่วกบัการเรยีนกบัเพื่อน 

นกัศกึษาตกัเตอืนเพื่อน เมือ่เพื่อนประพฤตติวัไมเ่หมาะสม 

องคป์ระกอบที ่5 

“กลุ่มเพื่อน” 

นกัศกึษาขอค าแนะน าในการปฏบิตัติวัภายในมหาวทิยาลยัจาก 

   นกัศกึษารุน่พี ่

นกัศกึษาใหค้วามเคารพนับถอืรุน่พี่ 

องคป์ระกอบที ่6 

“ระบบอาวุโส” 

 

 จากตารางที ่3.9  การใชช้วีติดา้นสงัคม  ของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีหาวทิยาลยั

เอกชนในเขตกรงุเทพมหานคร และต่างจงัหวดั จ านวน 23 ขอ้ จากการวเิคราะหโ์ดยใช ้Factor 

Analysis สามารถจ าแนกไดเ้ป็น 6 องคป์ระกอบ คอื ไมเ่ป็นตวัของตวัเอง ขดีขัน้ตวัเอง การเขา้

สงัคม วฒันธรรมของสงัคม กลุ่มเพื่อน และระบบอาวุโส 

 

 

DPU



56 
 

ตารางที ่ 3.10   แสดงค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบที ่1 ไมเ่ป็นตวัของตวัเอง 

ขอ้ การใชช้วีติดา้นสงัคม 
น ้าหนกั

องคป์ระกอบ 

ขอ้ 22 

 

ขอ้ 21 

ขอ้ 20 

ขอ้ 9 

นกัศกึษามกัคลอ้ยตามความคดิเหน็ของเพื่อน  แมว้่าตนเองจะไม่เหน็

ดว้ยกต็าม 

นกัศกึษาขาดความมัน่ใจในการปฏบิตัติวัเมือ่เขา้สงัคมกบัเพื่อน 

นกัศกึษาปรบัตวัเขา้กบัเพื่อนรว่มชัน้ไมไ่ด้ 

นกัศกึษาไม่รูจ้ะท าอะไรเมือ่มเีวลาว่าง 

.722 

 

.706 

.618 

.509  

ค่าไอเกน (Eigen values)  2.616 

ค่ารอ้ยละของความแปรปรวนเท่ากบั 11.375 
 

 จากตารางที่  3.10  แสดงว่าองค์ประกอบที่ 1 ซึ่งเป็นองค์ประกอบ “ไม่เป็นตวัของ

ตวัเอง”  ประกอบด้วยตวัแปร 4 ตวัขา้งต้น โดยตวัแปร นักศกึษามกัคลอ้ยตามความคดิเหน็ของ

เพื่อน  แม้ว่าตนเองจะไม่เห็นด้วยก็ตาม  มีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบที่ 1 สูงสุด และ

องคป์ระกอบนี้สามารถอธบิายความแปรปรวนดา้นสงัคมไดร้อ้ยละ 11.375 
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ตารางที ่ 3.11   แสดงค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบที ่2 ขดีขัน้ตวัเอง 

ขอ้ การใชช้วีติดา้นสงัคม 
น ้าหนกั

องคป์ระกอบ 

ขอ้ 14 

ขอ้ 23 

ขอ้ 18 

ขอ้ 16 

ขอ้ 3 

นกัศกึษาชอบท างานคนเดยีวมากกว่าท างานกบัเพื่อน 

นกัศกึษารูส้กึว่าถูกเพื่อนเอาเปรยีบเมือ่ตอ้งท างานรว่มกนั 

นกัศกึษาชอบแยกตวัอยูค่นเดยีว 

นกัศกึษาไมไ่ดร้บัความช่วยเหลอืจากเพื่อนเมือ่มปีญัหา 

นกัศกึษาชอบอ่านหนงัสอืคนเดยีวเงยีบๆ มากกว่าจะคุยกบัเพื่อน 

.778  

.677 

.614 

.521 

.492 

ค่าไอเกน (Eigen values)  2.516 

ค่ารอ้ยละของความแปรปรวนเท่ากบั 10.938 
  

 จากตารางที ่ 3.11  แสดงว่าองคป์ระกอบที ่2  ซึง่เป็นองคป์ระกอบ  “ขดีขัน้ตวัเอง” 

ประกอบดว้ยตวัแปร 5 ตวัขา้งตน้ โดยตวัแปร นกัศกึษาชอบท างานคนเดยีวมากกว่าท างานกบั

เพือ่น มคีวามสมัพนัธก์บัองคป์ระกอบที ่2 สงูสุด และองคป์ระกอบนี้สามารถอธบิายความ

แปรปรวนดา้นสงัคมไดร้อ้ยละ 10.938 

 

ตารางที ่ 3.12   แสดงค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบที ่3 การเขา้สงัคม 

ขอ้ การใชช้วีติดา้นสงัคม 
น ้าหนกั

องคป์ระกอบ 

ขอ้ 6 

ขอ้ 4 

ขอ้ 8 

ขอ้ 7 

นกัศกึษาไปงานเลีย้งพบปะสงัสรรคก์บัเพื่อน ๆ 

นกัศกึษาใชเ้วลาว่างไปเทีย่วกบัเพื่อน 

นกัศกึษามนีดัไปเทีย่วกบัเพื่อนต่างเพศ 

นกัศกึษามกัทะเลาะและมเีรื่องถกเถยีงโตแ้ยง้กบัเพื่อน 

.799  

.768 

.644 

.457 

ค่าไอเกน (Eigen values)  2.305 

ค่ารอ้ยละของความแปรปรวนเท่ากบั 10.017 
  

 จากตารางที ่ 3.12  แสดงว่าองคป์ระกอบที ่3  ซึง่เป็นองคป์ระกอบ  “การเขา้สงัคม” 

ประกอบดว้ยตวัแปร 4 ตวัขา้งตน้ โดยตวัแปร นกัศกึษาไปงานเลีย้งพบปะสงัสรรคก์บัเพือ่น ๆ มี

ความสมัพนัธก์บัองคป์ระกอบที ่3 สงูสุด และองคป์ระกอบน้ีสามารถอธบิายความแปรปรวนดา้น

สงัคมไดร้อ้ยละ 10.017 
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ตารางที ่ 3.13   แสดงค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบที ่4 วฒันธรรมของสงัคม 

ขอ้ การใชช้วีติดา้นสงัคม 
น ้าหนกั

องคป์ระกอบ 

ขอ้ 12 

 

ขอ้ 13 

 

ขอ้ 11 

ขอ้ 17 

ขอ้ 15 

นกัศกึษาปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ และขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั เช่น 

การแต่งกายถูกตอ้งตามระเบยีบ 

นกัศกึษาปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบของสงัคม เช่น การเขา้ควิซือ้ของ  

การขา้มถนนตรงทางมา้ลาย 

นกัศกึษาท าความเคารพเมื่อพบอาจารย ์

นกัศกึษาท างานรว่มกบัทุกคนไดด้ว้ยความสบายใจ 

นกัศกึษาขอความช่วยเหลอืจากเพื่อนเมือ่มปีญัหา 

.696 

 

.682 

 

.534 

.484 

.453 

ค่าไอเกน (Eigen values)  2.018 

ค่ารอ้ยละของความแปรปรวนเท่ากบั 8.775 
 

 จากตารางที่  3.13   แสดงว่าองค์ประกอบที่ 4  ซึ่งเป็นองค์ประกอบ “วฒันธรรมของ

สงัคม”  ประกอบด้วยตวัแปร 5 ตวัขา้งต้น โดยตวัแปร นักศึกษาปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ และ

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เช่น การแต่งกายถูกต้องตามระเบียบ  มีความสัมพันธ์กับ

องค์ประกอบที่ 4 สูงสุด และองค์ประกอบนี้สามารถอธบิายความแปรปรวนด้านสงัคมรอ้ยละ 

8.775 
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ตารางที ่ 3.14   แสดงค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบที ่5 กลุ่มเพื่อน 

ขอ้ การใชช้วีติดา้นสงัคม 
น ้าหนกั

องคป์ระกอบ 

ขอ้ 2 

ขอ้ 1 

ขอ้ 5 

นกัศกึษาพดูคุยปรกึษาหารอืเรือ่งส่วนตวัหรอืเรือ่งทัว่ ๆ ไปกบัเพื่อน 

นกัศกึษาพดูคุยปรกึษาหารอืเรือ่งเกีย่วกบัการเรยีนกบัเพื่อน 

นกัศกึษาตกัเตอืนเพื่อน เมือ่เพื่อนประพฤตติวัไมเ่หมาะสม 

.772 

.740 

.439 

ค่าไอเกน (Eigen values)  1.880 

ค่ารอ้ยละของความแปรปรวนเท่ากบั 8.176 

 

 จากตารางที ่ 3.14  แสดงว่าองคป์ระกอบที ่5  ซึง่เป็นองคป์ระกอบ “กลุ่มเพื่อน”

ประกอบดว้ยตวัแปร 5 ตวัขา้งตน้ โดยตวัแปร นกัศกึษาพดูคยุปรกึษาหารอืเรือ่งสว่นตวัหรอืเรือ่ง

ทัว่  ไปกบัเพือ่น มคีวามสมัพนัธก์บัองคป์ระกอบที ่5  สงูสุด และองคป์ระกอบนี้สามารถอธบิาย

ความแปรปรวนดา้นสงัคมรอ้ยละ 8.176 
 

ตารางที ่ 3.15  แสดงค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบที ่6 ระบบอาวุโส 

ขอ้ การใชช้วีติดา้นสงัคม 
น ้าหนกั

องคป์ระกอบ 

ขอ้ 10 

 

ขอ้ 19 

นกัศกึษาขอค าแนะน าในการปฏบิตัติวัภายในมหาวทิยาลยัจาก

นกัศกึษารุน่พี่ 

นกัศกึษาใหค้วามเคารพนับถอืรุน่พี่ 

.790 

 

.652 

ค่าไอเกน (Eigen values)  1.533 

ค่ารอ้ยละของความแปรปรวนเท่ากบั 6.664 
 

 จากตารางที ่ 3.15  แสดงว่าองคป์ระกอบที ่6  ซึง่เป็นองคป์ระกอบ “ระบบอาวุโส”

ประกอบดว้ยตวัแปร 2 ตวัขา้งตน้ โดยตวัแปร นกัศกึษาขอค าแนะน าในการปฏบิตัติวัภายใน

มหาวทิยาลยัจากนกัศกึษารุน่พี ่ มคีวามสมัพนัธก์บัองคป์ระกอบที ่6  สงูสุด และองคป์ระกอบนี้

สามารถอธบิายความแปรปรวนดา้นสงัคมรอ้ยละ 6.664 
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ด้านการเข้าร่วมกิจกรรม 
 จากการวเิคราะหโ์ดยใช ้Factor Analysis ดา้นสงัคม พบว่า ค่า KMO มคี่าเป็น .889  

ซึ่งมากกว่า .5 แสดงว่าข้อมูลมีความเหมาะสมที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบนอกจากนี้ค่า 

Bartkett’s test of Sphericity  (sig < .05) แสดงว่าตวัแปรมคีวามสมัพนัธก์นั สามารถน ามา

วเิคราะหอ์งคป์ระกอบไดอ้ยา่งเหมาะสม  
 

ตารางที ่ 3.16  การตัง้ชื่อองคป์ระกอบ การใชช้วีติของนักศกึษาระดบัปรญิญาตรมีหาวทิยาลยั 

      เอกชนในเขตกรงุเทพมหานคร และต่างจงัหวดั ดา้นการเขา้รว่มกจิกรรม 

การใชช้วีติดา้นการเขา้รว่มกจิกรรม ชื่อองคป์ระกอบ 

นกัศกึษาเคยเขา้รว่มกจิกรรมเพื่อการส่งเสรมิประชาธปิไตย 

นกัศกึษาใชเ้วลาว่างจากการเขา้เรยีนเขา้รว่มกจิกรรมนกัศกึษา 

นกัศกึษาเคยเขา้รว่มกจิกรรมเผยแพรช่ื่อเสยีงของมหาวทิยาลยั 

นกัศกึษาเคยเขา้รว่มกจิกรรมพฒันาความรูค้วาม สามารถในสาขาวชิาที ่   

    เรยีนอยู ่

นกัศกึษาเคยเขา้รว่มกจิกรรมพฒันาบุคลกิภาพ 

นกัศกึษาเคยเขา้รว่มกจิกรรมดา้นศลิปวฒันธรรม 

นกัศกึษาเคยเขา้รว่มกจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ 

นกัศกึษาเคยเขา้รว่มกจิกรรมต่อตา้นยาเสพตดิและโรคเอดส์ 

องคป์ระกอบที ่1 

“จติอาสาพฒันา

สงัคม” 

นกัศกึษารูส้กึคบัขอ้งใจเมือ่ตอ้งเขา้รว่มกจิกรรมนกัศกึษา 

นกัศกึษารูส้กึว่ากจิกรรมนกัศกึษาทีจ่ดัขึน้ ไมช่่วยท าใหเ้กดิการ 

   พฒันาตนเองในดา้นร่างกาย อารมณ์ สงัคม และสตปิญัญา 

นกัศกึษารูส้กึว่าการเขา้รว่มกจิกรรมท าใหเ้สยีเวลา 

นกัศกึษารูส้กึว่าการเขา้รว่มกจิกรรมนกัศกึษาท าใหส้ิน้เปลอืงเงนิโดย 

   ไมจ่ าเป็น 

นกัศกึษารูส้กึว่ากจิกรรมนกัศกึษาทีจ่ดัขึน้ไมส่อดคลอ้งกบัความสนใจ 

   ของนกัศกึษา 

นกัศกึษารูส้กึว่าในขณะทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมนกัศกึษาไมไ่ดร้บัการยอมรบั

จากกลุ่ม 

องคป์ระกอบที ่2 

“เปิดใจไมก่วา้ง” 
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การใชช้วีติดา้นการเขา้รว่มกจิกรรม ชื่อองคป์ระกอบ 

นกัศกึษาเคยเขา้รว่มกจิกรรมรบัน้องใหม่ 

นกัศกึษาเคยเขา้รว่มกจิกรรมกฬีา 

นกัศกึษารูส้กึว่าไดเ้ลอืกท ากจิกรรมทีต่รงกบัความสามารถและความ 

   สนใจของตนเอง 

องคป์ระกอบที ่3 

“การมสี่วนรว่ม” 

 

 
 

 จากตารางที ่3.16  การใชช้วีติดา้นการเขา้ร่วมกจิกรรม  ของนักศกึษาระดบัปรญิญา

ตร ีหาวทิยาลยัเอกชนในเขตกรงุเทพมหานคร และต่างจงัหวดั จ านวน 17 ขอ้ จากการวเิคราะห์

โดยใช ้Factor Analysis สามารถจ าแนกไดเ้ป็น 3 องคป์ระกอบ คอื จติอาสาพฒันาสงัคม เปิดใจ

ไมก่วา้ง และการมสี่วนรว่ม 
 

ตารางที ่ 3.17  แสดงค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบที ่1 จติอาสาพฒันาสงัคม 

ขอ้ การใชช้วีติดา้นการเขา้รว่มกจิกรรม 
น ้าหนกั

องคป์ระกอบ 

ขอ้ 15 

ขอ้ 17 

ขอ้ 16 

ขอ้ 14 

 

ขอ้ 13 

ขอ้ 12  

ขอ้ 11 

ขอ้ 9 

นกัศกึษาเคยเขา้รว่มกจิกรรมเพื่อการส่งเสรมิประชาธปิไตย 

นกัศกึษาใชเ้วลาว่างจากการเขา้เรยีนเขา้รว่มกจิกรรมนกัศกึษา 

นกัศกึษาเคยเขา้รว่มกจิกรรมเผยแพรช่ื่อเสยีงของมหาวทิยาลยั 

นกัศกึษาเคยเขา้รว่มกจิกรรมพฒันาความรูค้วาม สามารถในสาขาวชิา

ทีเ่รยีนอยู ่

นกัศกึษาเคยเขา้รว่มกจิกรรมพฒันาบุคลกิภาพ 

นกัศกึษาเคยเขา้รว่มกจิกรรมดา้นศลิปวฒันธรรม 

นกัศกึษาเคยเขา้รว่มกจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ 

นกัศกึษาเคยเขา้รว่มกจิกรรมต่อตา้นยาเสพตดิและโรคเอดส์ 

.830 

.799 

.788 

.706 

 

.689 

.666 

.637 

.555 

ค่าไอเกน (Eigen values)  4.446 

ค่ารอ้ยละของความแปรปรวนเท่ากบั 26.155 

  

 จากตารางที่  3.17  แสดงว่าองค์ประกอบที่ 1  ซึ่งเป็นองค์ประกอบด้าน “จติอาสา

พฒันาสงัคม” ประกอบด้วยตวัแปร 8 ตวัขา้งต้น โดยตวัแปร นักศกึษาเคยเขา้ร่วมกจิกรรมเพื่อ

การส่งเสรมิประชาธปิไตย  มคีวามสมัพนัธ์กับองค์ประกอบที่ 1  สูงสุด และองค์ประกอบนี้

สามารถอธบิายความแปรปรวนดา้นการเขา้รว่มกจิกรรมรอ้ยละ 26.155 
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ตารางที ่ 3.18   แสดงค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบที ่2 เปิดใจไมก่วา้ง 

ขอ้ การใชช้วีติดา้นการเขา้รว่มกจิกรรม 
น ้าหนกั

องคป์ระกอบ 

ขอ้ 4 

ขอ้ 2 

 

ขอ้ 1 

ขอ้ 6 

 

ขอ้ 7 

 

ขอ้ 5 

นกัศกึษารูส้กึคบัขอ้งใจเมือ่ตอ้งเขา้รว่มกจิกรรมนกัศกึษา 

นกัศกึษารูส้กึว่ากจิกรรมนกัศกึษาทีจ่ดัขึน้ ไมช่่วยท าใหเ้กดิการพฒันา 

ตนเองในดา้นต่าง ๆ เช่น ร่างกาย อารมณ์ สงัคม และสตปิญัญา 

นกัศกึษารูส้กึว่าการเขา้รว่มกจิกรรมท าใหเ้สยีเวลา 

นกัศกึษารูส้กึว่าการเขา้รว่มกจิกรรมนกัศกึษาท าใหส้ิน้เปลอืงเงนิโดย

ไมจ่ าเป็น 

นกัศกึษารูส้กึว่ากจิกรรมนกัศกึษาทีจ่ดัขึน้ไมส่อดคลอ้งกบัความสนใจ

ของนกัศกึษา 

นกัศกึษารูส้กึว่าในขณะทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมนกัศกึษาไมไ่ดร้บัการ

ยอมรบัจากกลุ่ม 

.812 

.806 

 

.787 

.780 

 

.779 

 

.683 

ค่าไอเกน (Eigen values)  3.640 

ค่ารอ้ยละของความแปรปรวนเท่ากบั  21.410 

 

 จากตารางที่  3.18  แสดงว่าองค์ประกอบที่ 2  ซึ่งเป็นองค์ประกอบด้าน “เปิดใจไม่

กว้าง”ประกอบดว้ยตวัแปร 6  ตวัขา้งต้น โดยตวัแปร นักศกึษารูส้กึคบัขอ้งใจเมื่อต้องเขา้ร่วม

กิจกรรมนักศึกษา  มคีวามสมัพนัธ์กับองค์ประกอบที่ 2  สูงสุด และองค์ประกอบนี้สามารถ

อธบิายความแปรปรวนดา้นการเขา้รว่มกจิกรรมรอ้ยละ 21.410 
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ตารางที ่ 3.19   แสดงค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบที ่3 การมสี่วนรว่ม 

ขอ้ การใชช้วีติดา้นการเขา้รว่มกจิกรรม 
น ้าหนกั

องคป์ระกอบ 

ขอ้ 8 

ขอ้ 10 

ขอ้ 3 

นกัศกึษาเคยเขา้รว่มกจิกรรมรบัน้องใหม่ 

นกัศกึษาเคยเขา้รว่มกจิกรรมกฬีา 

นกัศกึษารูส้กึว่าไดเ้ลอืกท ากจิกรรมทีต่รงกบัความสามารถและความ

สนใจของตนเอง 

.718 

.627 

.590 

ค่าไอเกน (Eigen values)  2.263 

ค่ารอ้ยละของความแปรปรวนเท่ากบั  13.312 

 

 จากตารางที ่ 3.19  แสดงว่าองคป์ระกอบที ่3  ซึง่เป็นองคป์ระกอบดา้น “การมสี่วน

รว่ม” ประกอบดว้ยตวัแปร 3  ตวัขา้งตน้ โดยตวัแปร นกัศกึษาเคยเขา้รว่มกจิกรรมรบัน้องใหม่มี

ความสมัพนัธก์บัองคป์ระกอบที ่3  สงูสุด และองคป์ระกอบน้ีสามารถอธบิายความแปรปรวน

ดา้นการเขา้รว่มกจิกรรมรอ้ยละ 13.312 
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บทท่ี 5  

สรปุผล  อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

  จากงานวจิยัระดบัอุดมศกึษาหลายฉบบัพบว่า มหาวทิยาลยัมอีทิธพิลมากทีสุ่ดต่อการ

ใชช้วีติของนักศกึษาในช่วงที่ก าลงัศกึษาอยู่ในมหาวทิยาลยั 4 ปี มหาวทิยาลยัจะมสี่วนช่วยใน

การพัฒนานักศึกษาให้มีสติปญัญา ความมีเหตุผล ฝึกมคีวามรบัผิดชอบ มีบุคลิกภาพที่มี

คุณธรรม วยันี้เป็นช่วงทีส่มองมกีารพฒันาสูงสุด จงึเป็นช่วงที่มหาวทิยาลยัจะมสี่วนในการจดั

สภาพแวดล้อม จดักจิกรรมและประสบการณ์ต่างๆ ใหน้ักศกึษาได้มกีารพฒันาทัง้ทางร่างกาย 

ปญัญา จติใจและสงัคม  

 การศกึษาวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดศ้กึษาการเปรยีบเทยีบการใชช้วีติของนกัศกึษาระดบั
ปรญิญาตรหีาวทิยาลยัเอกชนในเขตกรงุเทพมหานครและต่างจงัหวดัในดา้นการเรยีน  ดา้น
สงัคมและดา้นการเขา้รว่มกจิกรรม จากผลการวเิคราะหข์อ้มลูสรปุผลการวจิยัไดด้งันี้ 
 

สรปุผลการวิจยั 
 

 จากการวเิคราะหข์อ้มูลการใช้ชวีติของนักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัเอกชน

ในเขตกรงุเทพมหานคร และต่างจงัหวดั สรปุผลการวจิยัดงัต่อไปนี้ 

 1. ขอ้มูลทัว่ไปของนักศกึษา พบว่านักศกึษาที่ตอบแบบสอบถามทัง้หมดจ านวน 366 

คน เป็นนักศกึษามหาวทิยาลยัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 183 คน ส่วนใหญ่เป็น

เพศหญงิจ านวน 104 คน คดิเป็นรอ้ยละ 56.8 ก าลงัศกึษาระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที ่1 และปีที ่2 

จ านวนเท่ากนัคอื 68 คน คิดเป็นรอ้ยละ 37.2 เลอืกเรยีนคณะบรหิารธุรกจิจ านวน 40 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 21.9 และมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนเฉลีย่สะสมระหว่าง 2.01 – 2.99 จ านวน 90 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 49.1 ส่วนนักศึกษามหาวทิยาลยัเอกชนต่างจงัหวดั จ านวน 183 คน เป็นเพศ

หญงิ จ านวน 99 คน คดิเป็นรอ้ยละ 54.1 เป็นเพศชาย จ านวน84 คน คดิเป็นรอ้ยละ 85.9 ส่วน

ใหญ่ก าลงัศึกษาในระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที่ 2 จ านวน 120 คน คดิเป็นร้อยละ 65.5 และเป็น

นักศึกษาคณะบรหิารธุรกิจ จ านวน 122 คน คดิเป็นร้อยละ 66.7   และมผีลสมัฤทธิท์างการ

เรยีนเฉลีย่สะสมระหว่าง 2.01 – 2.99 จ านวน 121 คน คดิเป็นรอ้ยละ 66.1 
 

 2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลการใช้ชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

มหาวทิยาลยัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร และต่างจงัหวดั ทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ด้านการเรยีน 
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ด้านสงัคม และด้านการเข้าร่วมกิจกรรม ปรากฏว่า นักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยั

เอกชนทัง้ในเขตกรงุเทพมหานคร และต่างจงัหวดั มกีารประพฤตปิฏบิตัอิยูใ่นระดบัปานกลาง  

  2.1 ด้านการเรยีน พบว่าการใช้ชวีติของนักศึกษาทัง้ในเขตกรุงเทพมหานคร 

และต่างจงัหวัดในด้านการเรียน มีการประพฤติปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ

พจิารณาเป็นรายขอ้ทีม่กีารประพฤตปิฏบิตัใินระดบัมากและระดบัน้อย   

  นักศึกษามีการประพฤติปฏิบติัในระดบัมาก 

  ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ นักศึกษาเข้าชัน้เรยีนทนัเวลา จดค าบรรยาย

และจบัประเดน็ส าคญัทีอ่าจารยบ์รรยายได ้ มกีารจดัเวลาอ่านหนังสอืก่อนสอบ  ท ารายงานดว้ย

ตนเอง ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานที่ท าเสรจ็ก่อนน าส่งอาจารย์ และส่งรายงานให้กบั

อาจารยท์นัตามเวลาทีอ่าจารยก์ าหนด  

  ในเขตต่างจังหวัด ได้แก่ การชัน้เรียนทันเวลา ท ารายงานด้วยตนเอง 

ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานที่ท าเสรจ็ก่อนน าส่งอาจารย์ และส่งรายงานให้กบัอาจารย์

ทนัตามเวลาทีอ่าจารยก์ าหนด  

  นักศึกษามีการประพฤติปฏิบติัในระดบัน้อย  

  ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ นักศกึษาน างานอื่นขึน้มาท าขณะอาจารยก์ าลงั

สอน นกัศกึษาใชเ้วลาว่างระหว่างเปลีย่นชัว่โมงเรยีนทบทวนบทเรยีน  

  ในเขตต่างจงัหวดั ได้แก่ นักศกึษาเตรยีมอ่านหนังสอืล่วงหน้าก่อนเขา้เรยีนใน

แต่ละวชิา  นักศกึษาน างานอื่นขึน้มาท าขณะอาจารยก์ าลงัสอน  นักศกึษารบัประทานขนมหรอื

คุยกบัเพื่อนในขณะเรยีน นกัศกึษาใชเ้วลาว่างระหว่างเปลีย่นชัว่โมงเรยีนทบทวนบทเรยีน 

  2.2 ด้านสงัคม พบว่าการใช้ชวีติของนักศกึษาทัง้ในเขตกรุงเทพมหานคร และ

ต่างจงัหวดัในด้านสงัคม มกีารประพฤตปิฏบิตัโิดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณาเป็น

รายขอ้ทีม่กีารประพฤตปิฏบิตัใินระดบัมากและระดบัน้อย พบว่า  

  นักศึกษามีการประพฤติปฏิบติัในระดบัมาก 

  ในเขตกรุงเทพมหานคร  ไดแ้ก่  การพูดคุยปรกึษาหารอืเกี่ยวกบัการเรยีนกบั

เพื่อน  พดูคุยปรกึษาหารอืเรือ่งส่วนตวัหรอืเรือ่งทัว่ไปกบัเพื่อน  ท าความเคารพเมื่อพบอาจารย์  

การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลยั เช่น การแต่งกายถูกต้องตาม

ระเบยีบ  การปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบของสงัคม เช่น การเข้าควิซื้อของ  การขา้มถนนตรงทาง

มา้ลาย  เมื่อมปีญัหาก็ขอความช่วยเหลอืจากเพื่อน  และสามารถท างานร่วมกบัทุกคนได้ด้วย

ความสบายใจ  
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  ในเขตต่างจงัหวดั ได้แก่ นักศกึษาพูดคุยปรกึษาหารอืเรื่องเกี่ยวกบัการเรยีน

กบัเพื่อน พูดคุยปรกึษาหารอืเรื่องส่วนตัวหรอืเรื่องทัว่ ๆ ไปกับเพื่อน มกีารปฏิบตัิตามกฎ 

ระเบยีบของสงัคม เช่น การเขา้ควิซื้อของ  การขา้มถนนตรงทางมา้ลาย เมื่อมปีญัหาขอความ

ช่วยเหลอืจากเพื่อน และสามารถท างานรว่มกบัทุกคนไดด้ว้ยความสบายใจ   

  นักศึกษามีการประพฤติปฏิบติัในระดบัน้อย 

  ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ นักศกึษามกัทะเลาะและมเีรื่องถกเถยีงโต้แยง้

กบัเพื่อน  นกัศกึษามนีดัไปเทีย่วกบัเพื่อนต่างเพศ  นักศกึษาไม่ไดร้บัความช่วยเหลอืจากเพื่อน

เมื่อมปีญัหา นักศกึษาชอบแยกตวัอยู่คนเดยีว  นักศกึษาใหค้วามเคารพนับถอืรุ่นพี่  นักศกึษา

ปรบัตวัเขา้กบัเพื่อนรว่มชัน้ไมไ่ด้   

  ในเขตต่างจงัหวดั ได้แก่ นักศึกษามกัทะเลาะและมเีรื่องถกเถียงโต้แย้งกับ

เพื่อน นกัศกึษามนีดัไปเทีย่วกบัเพื่อนต่างเพศ นักศกึษาไม่รูจ้ะท าอะไรเมื่อมเีวลาว่าง นักศกึษา

ขอค าแนะน าในการปฏบิตัิตวัภายในมหาวทิยาลยัจากนักศกึษารุ่นพี่  นักศึกษาไม่ได้รบัความ

ช่วยเหลอืจากเพื่อนเมื่อมปีญัหา นักศกึษาชอบแยกตวัอยู่คนเดยีว นักศกึษาใหค้วามเคารพนับ

ถอืรุน่พี ่

  2.3 ดา้นการเขา้รว่มกจิกรรม พบว่าการใชช้วีติของนกัศกึษาทัง้ในเขต

กรงุเทพมหานคร และต่างจงัหวดัในดา้นการเขา้รว่มกจิกรรม มกีารประพฤตปิฏบิตัโิดยรวมอยู่

ในระดบัปานกลาง เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ทัง้ในเขตกรงุเทพมหานคร และต่างจงัหวดัมี

การประพฤตปิฏบิตัสิงูสุด 3 อนัดบัแรกเหมอืนกนั ไดแ้ก่ นกัศกึษารูส้กึว่าไดเ้ลอืกท ากจิกรรมที่

ตรงกบัความสามารถและความสนใจของตนเอง นกัศกึษาเคยเขา้รว่มกจิกรรมรบัน้องใหม่ และ

นกัศกึษาเคยเขา้รว่มกจิกรรมพฒันาความรูค้วามสามารถในสาขาวชิาทีเ่รยีนอยู่ 
 

 3. ผลการจดักลุ่มหรือองค์ประกอบของตัวแปรพฤติกรรมการใช้ชีวิตของนักศึกษา

มหาวทิยาลยัเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจงัหวดั  ทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ด้านการเรยีน 

ดา้นสงัคม และดา้นการเขา้รว่มกจิกรรม ไดผ้ลดงันี้  

  3.1 ด้านการเรียน ซึ่งมีตัวแปรทัง้หมด 28 ตัวแปร สามารถจดัตัวแปรที่มี

ความสมัพนัธก์นัไวใ้นองคป์ระกอบเดยีวกนั ไดท้ัง้หมด 7 องคป์ระกอบ ดงันี้ 

  องคป์ระกอบที ่1 “การเอาใจใส่ดา้นการเรยีน”  ซึง่ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 8 ขอ้ 

ได้แก่ ขอ้ 9 นักศกึษามกัใจลอยคดิถงึเรื่องอื่นในขณะเรยีน ขอ้ 23  นักศกึษามกัขาดสมาธใิน

การเรยีน ขอ้ 22  นักศกึษาไม่รูจ้กัแบ่งเวลาในการเรยีน ขอ้ 11  นักศกึษารบัประทานขนมหรอื

คุยกบัเพื่อนในขณะเรยีน ข้อ 8  นักศึกษาน างานอื่นขึ้นมาท าขณะอาจารย์ก าลงัสอน ข้อ 24 
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นกัศกึษามอีาการงว่งนอนในขณะทีเ่รยีน ขอ้ 5 นกัศกึษาเลอืกทีน่ัง่หลงัหอ้งเรยีน  เพราะไม่ชอบ

ใหอ้าจารยเ์รยีกตอบ และขอ้ 26  นกัศกึษาชอบดทูวีหีรอืฟงัวทิย ุในขณะอ่านหนงัสอื 

    องคป์ระกอบที ่2 “การเพิม่พูนความรู”้  ซึง่ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 7 ขอ้ ไดแ้ก่ 

ข้อ 17 นักศึกษาทบทวนบทเรยีนที่บ้าน ข้อ 16 นักศึกษาเข้าห้องสมุดเพื่อศึกษาหาความรู้

เพิม่เตมิ ขอ้ 12 นกัศกึษาใชเ้วลาว่างระหว่างเปลีย่นชัว่โมงเรยีนทบทวนบทเรยีน ขอ้ 1นักศกึษา

เตรยีมอ่านหนงัสอืล่วงหน้าก่อนเขา้เรยีนในแต่ละวชิา ขอ้ 18 นักศกึษาจดัเวลาอ่านหนังสอืก่อน

สอบ ขอ้ 15 นักศกึษาจะขอค าแนะน าจากอาจารยถ์้าท าการบ้านไม่ได้ ขอ้ 10 นักศกึษามกัขอ

ค าปรกึษาจากอาจารย ์รุน่พี ่และเพื่อนเกีย่วกบัการเรยีน 

  องคป์ระกอบที ่3 “การสรา้งความเชื่อมัน่”  ซึง่ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 4 ขอ้ 

ไดแ้ก่ ขอ้ 6 นกัศกึษากลา้อภปิรายแสดงความคดิเหน็กบัอาจารยใ์นขณะเรยีน ขอ้ 7  

นกัศกึษาซกัถามขอ้สงสยักบัอาจารยใ์นระหว่างเรยีน ขอ้ 4 นกัศกึษาจบัประเดน็ส าคญัทีอ่าจารย์

บรรยายได ้  ขอ้ 3  จดค าบรรยายของอาจารยไ์ดท้นั 

  องคป์ระกอบที ่4 “ความมรีะเบยีบวนิัย”  ซึง่ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 3 ขอ้ 

ไดแ้ก่ ขอ้ 20 นกัศกึษาส่งรายงานใหก้บัอาจารยท์นัตามเวลาทีอ่าจารยก์ าหนด ขอ้ 19  

นกัศกึษาท ารายงานดว้ยตนเอง ขอ้ 21 นกัศกึษาตรวจสอบความถูกตอ้งของงานทีท่ าเสรจ็ก่อน

น าส่งอาจารย ์

  องคป์ระกอบที ่5 “ฝกัใฝใ่คร่รู”้  ซึง่ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 3 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ 27 

นกัศกึษาดทูวีหีรอืฟงัวทิย ุโดยเลอืกรายการทีใ่หค้วาม รูท้างวชิาการหรอืทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาชพี

ทีเ่รยีน ขอ้ 28  นกัศกึษาตดิตามข่าวสารความรูใ้หม่ๆ เกีย่วกบัวชิาชพี หรอืสาขาวชิาทีเ่รยีน

จากสื่อต่าง ๆ  ขอ้ 25 นกัศกึษาชอบอ่านหนงัสอืสอบล่วงหน้าก่อนวนัสอบ 1 วนั 

  องคป์ระกอบที ่6  “ขาดความสนใจ”  ซึง่ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 2 ขอ้ ไดแ้ก่ 

ขอ้ 13 นกัศกึษาขาดเรยีนบา้งบางวชิา ขอ้ 14 นกัศกึษาชอบลอกการบา้นเพื่อน 

  องคป์ระกอบที ่7  “ความตัง้ใจ”  ซึง่ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 1 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ 12 

นกัศกึษาเขา้ชัน้เรยีนทนัเวลา 

  3.2 ด้านสังคม ซึ่งมีตัวแปรทัง้หมด 23 ตัวแปร สามารถจัดตัวแปรที่มี

ความสมัพนัธก์นัไวใ้นองคป์ระกอบเดยีวกนั ไดท้ัง้หมด 6 องคป์ระกอบ ดงันี้ 

  องค์ประกอบที่ 1 “ไม่เป็นตัวของตัวเอง”  ซึ่งประกอบด้วยข้อค าถาม 4 ข้อ 

ไดแ้ก่ ขอ้ 22 นักศกึษามกัคล้อยตามความคดิเห็นของเพื่อน  แมว้่าตนเองจะไม่เหน็ดว้ยก็ตาม 
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ขอ้ 21 นกัศกึษาขาดความมัน่ใจในการปฏบิตัติวัเมือ่เขา้สงัคมกบัเพื่อน ขอ้ 20 นักศกึษาปรบัตวั

เขา้กบัเพื่อนรว่มชัน้ไมไ่ด ้ขอ้ 9 นกัศกึษาไมรู่จ้ะท าอะไรเมือ่มเีวลาว่าง 

  องค์ประกอบที่ 2 “ขดีขัน้ตวัเอง”  ซึ่งประกอบด้วยข้อค าถาม 5 ขอ้ ได้แก่ ข้อ 

14 นักศกึษาชอบท างานคนเดยีวมากกว่าท างานกบัเพื่อน ขอ้ 23 นักศกึษารูส้กึว่าถูกเพื่อนเอา

เปรยีบเมือ่ตอ้งท างานรว่มกนั  ขอ้18 นกัศกึษาชอบแยกตวัอยู่คนเดยีว ขอ้ 16นักศกึษาไม่ไดร้บั

ความช่วยเหลือจากเพื่อนเมื่อมีปญัหา และข้อ 3 นักศึกษาชอบอ่านหนังสอืคนเดียวเงยีบๆ 

มากกว่าจะคุยกบัเพื่อน 

  องคป์ระกอบที ่3 “การเขา้สงัคม”  ซึง่ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 4 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ 6 

นกัศกึษาไปงานเลีย้งพบปะสงัสรรคก์บัเพื่อน ๆ ขอ้ 4 นกัศกึษาใชเ้วลาว่างไปเทีย่วกบัเพื่อน ขอ้ 

8 นักศึกษามนีัดไปเที่ยวกบัเพื่อนต่างเพศ และข้อ 7 นักศึกษามกัทะเลาะและมเีรื่องถกเถียง

โตแ้ยง้กบัเพื่อน 

  องค์ประกอบที่ 4 “วฒันธรรมของสงัคม”  ซึ่งประกอบด้วยข้อค าถาม 5 ข้อ 

ไดแ้ก่ ขอ้ 12 นกัศกึษาปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ และขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั เช่น การแต่งกาย

ถูกต้องตามระเบยีบ ขอ้ 13 นักศกึษาปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบของสงัคม เช่น การเขา้ควิซื้อของ

การขา้มถนนตรงทางมา้ลาย  ขอ้ 11 นักศกึษาท าความเคารพเมื่อพบอาจารย์ ขอ้ 17 นักศกึษา

ท างานรว่มกบัทุกคนไดด้ว้ยความสบายใจ และขอ้ 15 นกัศกึษาขอความช่วยเหลอืจากเพื่อนเมื่อ

มปีญัหา 

  องค์ประกอบที่ 5 “กลุ่มเพื่อน” ซึ่งประกอบด้วยข้อค าถาม 4 ข้อ ได้แก่ ข้อ 2 

นักศึกษาพูดคุยปรกึษาหารอืเรื่องส่วนตวัหรอืเรื่องทัว่ ๆ ไปกบัเพื่อน ข้อ 1 นักศึกษาพูดคุย

ปรกึษาหารอืเรื่องเกี่ยวกับการเรยีนกบัเพื่อน และข้อ 5 นักศึกษาตักเตือนเพื่อน เมื่อเพื่อน

ประพฤตติวัไมเ่หมาะสม 

  องคป์ระกอบที ่6 “ระบบอาวุโส”  ซึง่ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 2 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ 10 

นกัศกึษาขอค าแนะน าในการปฏบิตัติวัภายในมหาวทิยาลยัจากนกัศกึษารุน่พี่ และขอ้ 19 

นกัศกึษาใหค้วามเคารพนบัถอืรุน่พี ่

  3.3 ด้านการเขา้ร่วมกจิกรรม ซึ่งมตีวัแปรทัง้หมด 17  ตวัแปร สามารถจดัตวั

แปรทีม่คีวามสมัพนัธก์นัไวใ้นองคป์ระกอบเดยีวกนั ไดท้ัง้หมด 3 องคป์ระกอบ ดงันี้ 

  องค์ประกอบที่ 1 “จิตอาสาพฒันาสงัคม” ซึ่งประกอบด้วยข้อค าถาม 4 ข้อ 

ได้แก่ ขอ้ 15 นักศกึษาเคยเขา้ร่วมกจิกรรมเพื่อการส่งเสรมิประชาธปิไตย ขอ้ 17 นักศกึษาใช้

เวลาว่างจากการเข้าเรยีนเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา ข้อ 16 นักศึกษาเคยเข้าร่วมกิจกรรม
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เผยแพร่ชื่อเสยีงของมหาวทิยาลยั ข้อ 14 นักศึกษาเคยเข้าร่วมกิจกรรมพฒันาความรู้ความ 

สามารถในสาขาวชิาที่เรยีนอยู่ ขอ้ 13 นักศกึษาเคยเขา้ร่วมกจิกรรมพฒันาบุคลกิภาพ ขอ้ 12 

นักศกึษาเคยเขา้ร่วมกจิกรรมด้านศลิปวฒันธรรม ขอ้ 11 นักศกึษาเคยเขา้ร่วมกจิกรรมบ าเพญ็

ประโยชน์ และขอ้ 9 นกัศกึษาเคยเขา้รว่มกจิกรรมต่อตา้นยาเสพตดิและโรคเอดส์ 

  องคป์ระกอบที ่2 “เปิดใจไมก่วา้ง” ซึง่ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 4 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ 4 

นักศึกษารู้สึกคบัข้องใจเมื่อต้องเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา ข้อ 2 นักศึกษารู้สึกว่ากิจกรรม

นักศึกษาที่จ ัดขึ้นไม่ช่วยท าให้เกิดการ พัฒนาตนเองในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ

สตปิญัญา นักศึกษารู้สกึว่าการเขา้ร่วมกจิกรรมท าให้เสยีเวลา ขอ้ 1 นักศึกษารู้สกึว่าการเข้า

รว่มกจิกรรมนกัศกึษาท าใหส้ิน้เปลอืงเงนิโดยไม่จ าเป็น ขอ้ 6 นักศกึษารูส้กึว่ากจิกรรมนักศกึษา

ที่จดัขึน้ไม่สอดคล้องกบัความสนใจของนักศกึษา และขอ้ 7 นักศกึษารูส้กึว่าในขณะที่เขา้ร่วม

กจิกรรมนกัศกึษาไมไ่ดร้บัการยอมรบัจากกลุ่ม 

  องคป์ระกอบที ่3 “การมสี่วนรว่ม” ซึง่ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 4 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ 8 

นกัศกึษาเคยเขา้ร่วมกจิกรรมรบัน้องใหม่ ขอ้ 10 และขอ้ 13 นักศกึษาเคยเขา้ร่วมกจิกรรมกฬีา

นกัศกึษารูส้กึว่าไดเ้ลอืกท ากจิกรรมทีต่รงกบัความสามารถและความสนใจของตนเอง 
 

อภิปรายผล 
 

 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบการใช้ชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

มหาวทิยาลยัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร และต่างจงัหวดั ได้แก่ ด้านการเรยีน ด้านสงัคม 

และด้านการเขา้สงัคม โดยรวมไม่มคีวามแตกต่างกนั ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว้แต่

เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น สามารถอภปิรายผลไดด้งันี้ 

  1. ดา้นการเรยีน พบว่านักศกึษาทัง้ในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจงัหวดั มี

การประพฤติปฏิบัติแตกต่างกันมากที่สุดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  นักศึกษาในเขต

กรงุเทพมหานครมกีารปฏบิตัใินระดบัสูงกว่า 3 อนัดบัแรก ดงันี้ อนัดบัที ่1 คอืนักศกึษาถามขอ้

สงสยักบัอาจารยใ์นระหว่างเรยีน อนัดบัที่ 2 คอืนักศึกษากล้าอภปิรายแสดงความคดิเหน็กบั

อาจารยใ์นขณะเรยีน ทัง้นี้อาจเป็นเพราะว่า ผูส้อนมกีารจดัสภาพแวดล้อมการเรยีนรูใ้หเ้ป็นไป

ตามแนวทางพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพุทธศกัราช 2542 มาตรา 22 ทีไ่ดก้ าหนดแนว

ทางการจดัการศกึษาทีย่ดึหลกัว่า ผูเ้รยีนทุกคนมคีวามสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองได ้ และ

ถอืว่าผู้เรยีนมคีวามส าคญัทีสุ่ด กระบวนการจดัการศกึษาต้องส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนสามารถพฒันา

ตามธรรมชาตแิละเต็มศกัยภาพ  และอกีประการหนึ่งที่ท าใหน้ักศกึษามคีวาม กล้าแสดงความ
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คดิเหน็ กลา้ซกัถาม กลา้อภปิรายแสดงความคดิเหน็กบัอาจารยใ์นขณะเรยีน กค็อืความสมัพนัธ์

ทีด่รีะหว่างอาจารยก์บันกัศกึษา ซึง่สอดคลอ้งกบั  โคแกน (Cogan. 1975 : 135 – 139) ทีก่ล่าว

ว่าอาจารยแ์ละนักศกึษามคีวามสมัพนัธ์ต่อกนัมากเท่าใด นักศกึษากจ็ะพฒันาความสามารถใน

การเรยีนรูใ้หส้งูถงึขดีสุดไดม้ากเพยีงนัน้และความสมัพนัธข์องอาจารยก์บันักศกึษาจะมอีทิธพิล

ต่อความสนใจในวชิาที่เรยีน นักศกึษาที่มคีวามศรทัธาในตวัอาจารยก์จ็ะช่วยให้นักศกึษามเีจต

คตทิีด่ต่ีอการเรยีนเหน็การเรยีนเป็นงานประจ า กจิกรรมเป็นงานอดเิรก การมเีจตคตทิีด่ต่ีอการ

เรยีนท าใหผ้ลการเรยีนของนกัศกึษาดขีึน้  และสอดคลอ้งกบั วลัลภา  เทพหสัดนิ ณ อยุธยาและ

คนอื่น ๆ (2527 : 130 – 142)  ได้ศึกษาวิจยัเกี่ยวกับนิสิตนักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา  

มหาวทิยาลยัของรฐั 10 แห่ง  พบว่าองคป์ระกอบทีม่อีทิธพิลต่อความส าเรจ็ในการเรยีนการสอน  

คอืความสนใจในวชิาทีเ่รยีน  ผูส้อนมคีวามเป็นกนัเอง  และวธิสีอนของอาจารย ์ ส่วนปจัจยัทีม่ ี

ผลท าใหน้ักศกึษาสนใจเรยีนมากทีสุ่ด 3 ปจัจยั  คอื  ผูส้อนเตรยีมการสอนอย่างด ี มคีวามเป็น

กนัเองและกระตอืรอืรน้ในการสอน ส่วนอนัดบั 3 นักศกึษาจดัเวลาอ่านหนังสอืก่อนสอบ ทัง้นี้

อาจเนื่องมาจากการเรยีนในกรุงเทพมหานคร มกัมคี่าใชจ้่ายค่อนขา้งสูง ทัง้ค่าหอพกั ค่าหน่วย

กิต ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ดังนัน้จึงจ าเป็นต้องระมดัระวัง ไม่ให้ผลการเรียนตกต ่ า ต้องให้ส าเร็จ

การศกึษาตามหลกัสูตรที่ก าหนด เพราะถ้าหากผดิพลาดนัน้หมายความว่าต้องเสยีค่าใช้จ่าย

เพิม่ขึ้น หรอือีกนัยหนึ่งก็คอื ในระหว่างภาคการศกึษาไม่ได้ทบทวนต าราหรอืบทเรยีนเมื่อถึง

เวลาสอบจงึต้องจ าเป็นอ่านหนังสอืก่อนสอบ  หรอือกีประเภทหนึ่งก็คอืการทบทวนต าราก่อน

การเขา้สอบ  

  2.  ดา้นสงัคม พบว่านกัศกึษาทัง้ในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจงัหวดั มกีาร

ประพฤตปิฏบิตัแิตกต่างกนัมากทีสุ่ดอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ินกัศกึษาในเขตกรุงเทพมหานคร

มกีารปฏบิตัใินระดบัสงูกว่า 3 อนัดบัแรก ดงันี้ 3 อนัดบัแรก อนัดบัที ่1 คอื นักศกึษาปฏบิตัติาม

กฎ ระเบยีบของสงัคม เช่น การเขา้ควิซือ้ของ  การขา้มถนนตรงทางมา้ลาย อนัดบั 2 นักศกึษา

ปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ และขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั เช่น การแต่งกายถูกต้องตามระเบยีบ ที่

เป็นเช่นนี้อาจมสีาเหตุจากจ านวนนักศกึษามาก การใช้บรกิารแต่ละแห่งจงึจ าเป็นต้องใช้ระบบ

ควิ และการแต่งกายที่ถูกระเบยีบก็จะได้รบับรกิาร ถ้าหากแต่งกายไม่ถูกระเบยีบก็จะไม่ได้รบั

การบริการ ส่วนอันดับ 3 นักศึกษาขอค าแนะน าในการปฏิบตัิตัวภายในมหาวิทยาลยัจาก

นักศึกษารุ่นพี่ ทัง้นี้อาจเนื่ องจากระบบพี่รหัสน้องรหัส  การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ

มหาวทิยาลยั จงึท าใหน้กัศกึษารุน่พี ่– รุน่น้อง มคีวามสนิทสนมกนั 
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  3. ด้านการเข้าร่วมกิจกรรม พบว่านักศึกษาทัง้ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ต่างจงัหวดั มกีารประพฤตปิฏบิตัแิตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิโดยนักศกึษาต่างจงัหวดั 

ประพฤตปิฏบิตัสิงูกว่า คอืเคยเขา้รว่มกจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์  
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. งานวจิยัครัง้ต่อไปควรมกีารศกึษาเปรยีบเทยีบการใชช้วีติของนกัศกึษาระหว่าง

มหาวทิยาลยัของรฐักบัของรฐัดว้ยกนั  และระหว่างมหาวทิยาลยัของรฐักบัเอกชน 

 2. มหาวทิยาลยัควรมกีารจดักจิกรรมต่างๆ ใหม้ากขึน้ เพื่อส่งเสรมิใหน้กัศกึษารุ่นพี ่ 

รุน่น้องไดม้ปีฏสิมัพนัธ ์และควรเป็นกจิกรรมประเภทจติอาสา 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจยั 
 

เร่ือง   การเปรียบเทียบการใช้ชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลยัเอกชน 
ในเขตกรงุเทพมหานครและต่างจงัหวดั 

 

ค าช้ีแจงในการตอบแบบสอบถาม 

        แบบสอบถามชุดนี้มจีุดมุ่งหมายทีจ่ะศกึษาการใช้ชวีติของนักศกึษา  ในระหว่างที่ศกึษา

อยู่ในมหาวทิยาลยั  เพราะฉะนัน้จงึไม่มคี าตอบใดถูกหรอืผดิ   และไม่มผีลกระทบต่อการเรยีน

แต่อย่างใด  นักศกึษาสามารถแสดงความรูส้กึหรอืความคดิอย่างอิสระ     ขอให้นักศกึศกึษา

ตอบค าถามใหต้รงกบัความเป็นจรงิใหม้ากทีสุ่ด  ค าตอบของนักศกึษาจะถูกเกบ็ไวเ้ป็นความลบั  

ไมม่กีารเปิดเผยใหผู้อ้ื่นทราบ     แบบสอบถามแบ่งเป็น  2  ตอน  ดงันี้ 

          ตอนที ่ 1   แบบสอบถามขอ้มลูส่วนตวัของนกัศกึษา 

         ตอนที ่ 2   แบบสอบถามการใชช้วีติของนกัศกึษา 
 

ตอนท่ี  1 :  แบบสอบถามขอ้มลูส่วนตวัของนกัศกึษา 

ค าชีแ้จง  :  โปรดท าเครือ่งหมาย   ลงใน   ทีต่รงกบัความเป็นจรงิเกีย่วกบั 

        ตวันกัศกึษา 
 

1.  เพศ    ชาย   หญงิ 
 

2.  ระดบัชัน้ปี   ชัน้ปีที ่ 1   ชัน้ปีที ่ 2   ชัน้ปีที ่ 3   ชัน้ปีที ่ 4    
  
3.  คณะ   บรหิารธุรกจิ   การบญัช ี    เศรษฐศาสตร ์  

    นิตศิาสตร ์     นิเทศศาสตร ์   วศิวกรรมศาสตร ์    

    เทคโนโลยสีารสนเทศ           ศลิปกรรมศาสตร ์  

    ศลิปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์
   

4.  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน   คะแนนเฉลีย่สะสมต ่ากว่า  2.00    

      คะแนนเฉลีย่สะสมระหว่าง   2.01 – 2.99 

      คะแนนเฉลีย่สะสม  3.00  ขึน้ไป 
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ตอนที ่ 2  :  แบบสอบถามการใชช้วีติของนกัศกึษา 
 

ค าช้ีแจง  :  โปรดท าเครือ่งหมาย  ลงในช่องขวามอื ช่องใดช่องหนึ่งใน 5 ช่อง ทีต่รงกบั 
                ความเป็นจรงิในการประพฤตปิฏบิตัตินของนกัศกึษามากทีสุ่ด  ดงันี้ 
 

           5  หมายถงึ  นกัศกึษามกีารประพฤตปิฏบิตัใินเรือ่งดงักล่าว อยูใ่นระดบั มากทีสุ่ด  
           4  หมายถงึ  นกัศกึษามกีารประพฤตปิฏบิตัใินเรือ่งดงักล่าว อยูใ่นระดบั มาก     
           3  หมายถงึ  นกัศกึษามกีารประพฤตปิฏบิตัใินเรือ่งดงักล่าว อยูใ่นระดบั ปานกลาง   
           2  หมายถงึ  นกัศกึษามกีารประพฤตปิฏบิตัใินเรือ่งดงักล่าว อยูใ่นระดบั น้อย 
           1  หมายถงึ  นกัศกึษามกีารประพฤตปิฏบิตัใินเรือ่งดงักล่าว อยูใ่นระดบั น้อยทีสุ่ด 
 
ดา้นการเรยีน     นกัศกึษามกีารประพฤตปิฏบิตัตินในประเดน็ต่อไปนี้ในระดบัใด 
 

ขอ้ ดา้นการเรยีน 
ระดบัการประพฤตปิฏบิตั ิ
5 4 3 2 1 

1.  นกัศกึษาเตรยีมอ่านหนงัสอืล่วงหน้าก่อนเขา้เรยีนในแต่ละ

วชิา 

     

2.  นกัศกึษาเขา้ชัน้เรยีนทนัเวลา      

3.  นกัศกึษาจดค าบรรยายของอาจารยไ์ดท้นั      

4.  นกัศกึษาจบัประเดน็ส าคญัทีอ่าจารยบ์รรยายได้      

5.  นกัศกึษาเลอืกทีน่ัง่หลงัหอ้งเรยีน  เพราะไม่ชอบให้

อาจารยเ์รยีกตอบ 

     

6.  นกัศกึษากลา้อภปิรายแสดงความ 

คดิเหน็กบัอาจารยใ์นขณะเรยีน 

     

7.  นกัศกึษาซกัถามขอ้สงสยักบัอาจารยใ์นระหว่างเรยีน      

8.  นกัศกึษาน างานอื่นขึน้มาท าขณะอาจารยก์ าลงัสอน      

9.  นกัศกึษามกัใจลอยคดิถงึเรื่องอื่นในขณะเรยีน      

10.  นกัศกึษามกัขอค าปรกึษาจากอาจารย ์รุ่นพี ่และเพื่อน  

เกีย่วกบัการเรยีน 

     

11.  นกัศกึษารบัประทานขนมหรอืคุยกบัเพื่อนในขณะเรยีน      

12.  นกัศกึษาใชเ้วลาว่างระหว่างเปลีย่นชัว่โมงเรยีนทบทวน

บทเรยีน 
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ขอ้ ดา้นการเรยีน 
ระดบัการประพฤตปิฏบิตั ิ
5 4 3 2 1 

13.  นกัศกึษาขาดเรยีนบา้งบางวชิา      

14.  นกัศกึษาชอบลอกการบา้นเพื่อน      

15.  นกัศกึษาจะขอค าแนะน าจากอาจารยถ์้าท าการ บา้นไม่ได้      

16.  นกัศกึษาเขา้หอ้งสมดุเพื่อศกึษาหาความรูเ้พิม่เตมิ      

17.  นกัศกึษาทบทวนบทเรยีนทีบ่า้น      

18.  นกัศกึษาจดัเวลาอ่านหนังสอืก่อนสอบ      

19.  นกัศกึษาท ารายงานดว้ยตนเอง      

20.  นกัศกึษาส่งรายงานใหก้บัอาจารยท์นัตามเวลาทีอ่าจารย์

ก าหนด 
 

    

21.  นกัศกึษาตรวจสอบความถูกตอ้งของงานทีท่ าเสรจ็ก่อน

น าส่งอาจารย ์
 

    

22.  นกัศกึษาไม่รูจ้กัแบ่งเวลาในการเรยีน      

23.  นกัศกึษามกัขาดสมาธใินการเรยีน      

24.  นกัศกึษามอีาการงว่งนอนในขณะทีเ่รยีน      

25.  นกัศกึษาชอบอ่านหนงัสอืสอบล่วงหน้าก่อนวนัสอบ 1 วนั      

26.  นกัศกึษาชอบดทูวีหีรอืฟงัวทิย ุในขณะอ่านหนงัสอื      

27.  นกัศกึษาดทูวีหีรอืฟงัวทิย ุโดยเลอืกรายการทีใ่หค้วามรู้

ทางวชิาการหรอืทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาชพีทีเ่รยีน 
 

    

28.  นกัศกึษาตดิตามข่าวสารความรูใ้หม่ๆ  

เกีย่วกบัวชิาชพี หรอืสาขาวชิาทีเ่รยีนจากสื่อต่าง ๆ 
 

    

 
ดา้นสงัคม     นกัศกึษามกีารประพฤตปิฏบิตัตินในประเดน็ต่อไปนี้ในระดบัใด 

ขอ้ ดา้นสงัคม 
ระดบัการประพฤตปิฏบิตั ิ
5 4 3 2 1 

1.  นกัศกึษาพดูคุยปรกึษาหารอืเรือ่งเกีย่วกบัการเรยีนกบั

เพื่อน 
     

2.  นกัศกึษาพดูคุยปรกึษาหารอืเรือ่งส่วนตวัหรอืเรือ่งทัว่ ๆ 
ไปกบัเพื่อน 
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ขอ้ ดา้นสงัคม 
ระดบัการประพฤตปิฏบิตั ิ
5 4 3 2 1 

3.  นกัศกึษาชอบอ่านหนงัสอืคนเดยีวเงยีบๆ มากกว่าจะคุย
กบัเพื่อน 

     

4.  นกัศกึษาใชเ้วลาว่างไปเทีย่วกบัเพื่อน      
5.  นกัศกึษาตกัเตอืนเพื่อน เมือ่เพื่อนประพฤตติวัไมเ่หมาะสม      
6.  นกัศกึษาไปงานเลีย้งพบปะสงัสรรคก์บัเพื่อน       
7.  นกัศกึษามกัทะเลาะและมเีรื่องถกเถยีงโตแ้ยง้กบัเพื่อน      
8.  นกัศกึษามนีดัไปเทีย่วกบัเพื่อนต่างเพศ      
9.  นกัศกึษาไม่รูจ้ะท าอะไรเมือ่มเีวลาว่าง      
10.  นกัศกึษาขอค าแนะน าในการปฏบิตัติวัภายในมหาวทิยาลยั

จากนกัศกึษารุ่นพี ่ 
     

11.  นกัศกึษาท าความเคารพเมื่อพบอาจารย ์      
12.  นกัศกึษาปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ และขอ้บงัคบัของ

มหาวทิยาลยั เช่น การแต่งกายถูกตอ้งตามระเบยีบ 
     

13.  นกัศกึษาปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบของสงัคม เช่น การเขา้ควิ
ซือ้ของ  การขา้มถนนตรงทางมา้ลาย  

     

14.  นกัศกึษาชอบท างานคนเดยีวมากกว่าท างานกบัเพื่อน      
15.  นกัศกึษาขอความช่วยเหลอืจากเพื่อนเมือ่ขา้พเจา้มปีญัหา      
16.  นกัศกึษาไมไ่ดร้บัความช่วยเหลอืจากเพื่อนเมือ่มปีญัหา      
17.  นกัศกึษาท างานรว่มกบัทุกคนไดด้ว้ยความสบายใจ      
18.  นกัศกึษาชอบแยกตวัอยูค่นเดยีว      
19.  นกัศกึษาปรบัตวัเขา้กบัเพื่อนรว่มชัน้ไมไ่ด้      
20.  นกัศกึษาขาดความมัน่ใจในการปฏบิตัติวัเมือ่เขา้สงัคมกบั

เพื่อน 
     

21.  นกัศกึษามกัคลอ้ยตามความคดิเหน็ของเพื่อน  แมว้่า
ตนเองจะไมเ่หน็ดว้ยกต็าม 

     

22.  นกัศกึษารูส้กึว่าถูกเพื่อนเอาเปรยีบเมือ่ตอ้งท างานรว่มกนั      
23.  นกัศกึษาปรบัตวัเขา้กบัเพื่อนรว่มชัน้ไมไ่ด้      
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ดา้นการเขา้รว่มกจิกรรม     นกัศกึษามกีารประพฤตปิฏบิตัตินในประเดน็ต่อไปนี้ในระดบัใด 
 

ขอ้ ดา้นการเขา้รว่มกจิกรรม 
ระดบัการประพฤตปิฏบิตั ิ
5 4 3 2 1 

1.  นกัศกึษารูส้กึว่าการเขา้รว่มกจิกรรมท าใหเ้สยีเวลา      
2.  นกัศกึษารูส้กึว่ากจิกรรมนกัศกึษาทีจ่ดัขึน้ ไมช่่วยท าให้

เกดิการพฒันาตนเองในดา้นต่าง ๆ เช่น รา่งกาย อารมณ์ 
สงัคม และสตปิญัญา 

     

3.  นกัศกึษารูส้กึว่าไดเ้ลอืกท ากจิกรรมทีต่รงกบัความสามารถ
และความสนใจของตนเอง 

     

4.  นกัศกึษารูส้กึคบัขอ้งใจเมือ่ตอ้งเขา้รว่มกจิกรรมนกัศกึษา      
5.  นกัศกึษารูส้กึว่าในขณะทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมนกัศกึษาไมไ่ด้

รบัการยอมรบัจากกลุ่ม 
     

6.  นกัศกึษารูส้กึว่าการเขา้รว่มกจิกรรมนกัศกึษาท าให้
สิน้เปลอืงเงนิโดยไม่จ าเป็น 

     

7.  นกัศกึษารูส้กึว่ากจิกรรมนกัศกึษาทีจ่ดัขึน้ไมส่อดคลอ้งกบั
ความสนใจของนกัศกึษา 

     

8.  นกัศกึษาเคยเขา้รว่มกจิกรรมรบัน้องใหม่      
9.  นกัศกึษาเคยเขา้รว่มกจิกรรมต่อตา้นยาเสพตดิและโรค

เอดส ์
     

10.  นกัศกึษาเคยเขา้รว่มกจิกรรมกฬีา      
11.  นกัศกึษาเคยเขา้รว่มกจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์      
12.  นกัศกึษาเคยเขา้รว่มกจิกรรมดา้นศลิปวฒันธรรม      
13.  นกัศกึษาเคยเขา้รว่มกจิกรรมพฒันาบุคลกิภาพ      
14.  นกัศกึษาเคยเขา้รว่มกจิกรรมพฒันาความรูค้วามสามารถ

ในสาขาวชิาทีเ่รยีนอยู่ 
     

15.  นกัศกึษาเคยเขา้รว่มกจิกรรมเพื่อการส่งเสรมิ
ประชาธปิไตย 

     

16.  นกัศกึษาเคยเขา้รว่มกจิกรรมเผยแพร่ชื่อเสยีงของ
มหาวทิยาลยั 

     

17.  นกัศกึษาใชเ้วลาว่างจากการเขา้เรยีนเขา้รว่มกจิกรรม
นกัศกึษา 

     

 

DPU




