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บทคดัย่อ 
 
การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคห์ลกัเพื่อศกึษาพฤตกิรรมการใชเ้วลาว่างของนักศกึษาโดยรวม

และในดา้นส่วนตวั ดา้นสงัคม  ดา้นการเรยีน และดา้นการท างานนอกเวลา (part-time) โดยการเกบ็
รวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างทีศ่กึษา  ประกอบดว้ย  นักศกึษามหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย์ระดบั
ปรญิญาตรทีุกคณะวชิาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2551 ได้แก่  คณะบรหิารธุรกิจ  คณะการบญัช ี           
คณะเศรษฐศาสตร์  คณะนิติศาสตร์  คณะนิเทศศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์            
คณะวศิวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ และคณะศิลปกรรมศาสตร์  โดยแจกแบบสอบถามแก่
นักศึกษากลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง  แยกตามคณะวิชา จ านวน  864  ฉบบั   ได้รบักลบัคืนมา  
จ านวน   864  ฉบับ  คิดเป็น  100 %  แล้วตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามน ามา
วเิคราะหข์อ้มลูทางสถติ ิ

 
การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจยัได้ท าการวิเคราะห์โดยใช้วิธีการทางสถิติ   ได้แก่   ร้อยละ  

ค่าเฉลี่ย  ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน  การทดสอบด้วยค่าสถติทิ ี(t-test)  และการวเิคราะหค์วาม
แปรปรวนทางเดยีว (One Way Analysis of Variance) โดยการทดสอบดว้ยค่าสถติเิอฟ (F-test)  
และเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่โดยการทดสอบด้วยวธิ ีLSD. (Fisher’s Least – Significant 
Different)  และการหาค่าสหสมัพนัธข์องเพยีรส์นั  

ผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า    
1.  นกัศกึษามหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ใหค้วามส าคญักบัพฤตกิรรมการใชเ้วลาว่างดา้น

ส่วนตวัมากเป็นล าดบัแรก  รองลงมาคอืพฤตกิรรมการใชเ้วลาว่างดา้นการท างานนอกเวลา   (part-time) 
ดา้นการเรยีน  และ ดา้นสงัคม ตามล าดบั  และเมือ่พจิารณาค่าเฉลีย่รายขอ้และรายดา้น  พบว่า 
นกัศกึษามพีฤตกิรรมการใชเ้วลาว่างโดยรวมอยูท่ีร่ะดบัปฏบิตับิา้ง  

2. นักศกึษาทีม่เีพศต่างกนั มผีลต่อพฤตกิรรมการใชเ้วลาว่างด้านสงัคมและดา้นการเรยีน  
แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05   
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3. นักศึกษาที่เรยีนต่างคณะกัน  มผีลต่อพฤติกรรมการใช้เวลาว่างด้านส่วนตวั ด้านสงัคม     

ด้านการเรยีน  และด้านการท างานนอกเวลา (part-time) แตกต่างกนั   อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ    
ทีร่ะดบั 0.05   

4. นักศกึษาทีร่ะดบัชัน้ปีต่างกนั  มผีลต่อพฤตกิรรมการใชเ้วลาว่างด้านการเรยีนและด้าน
การท างานนอกเวลา (part-time) แตกต่างกนั   อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

5. นกัศกึษาทีผ่ลสมัฤทธิท์างการเรยีนต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการใชเ้วลาว่างดา้นส่วนตวั
และดา้นการเรยีนแตกต่างกนั   อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

6. รายไดข้องผูป้กครองทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อพฤตกิรรมการใชเ้วลาว่างดา้นสงัคมแตกต่างกนั 
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05   

7. นักศึกษาที่มสีถานที่พกัอาศยัต่างกันมผีลต่อพฤติกรรมการใช้เวลาว่างด้านการเรยีน 
แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05   

8. การวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างพฤตกิรรมการใชเ้วลาว่างกบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ
นกัศกึษา  พบว่า  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชเ้วลาว่างดา้นส่วนตวั 
และดา้นการเรยีน อยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
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Abstract 
 
 The main objective of this research was to study Leisure Time Behavior of the 
Students in Dhurakij Pundit University in terms of personal, social, learning, and part-time 
work behaviors.  
 This research collected the data in academic year 2008 at Dhurakij Pundit 
University by using questionnaires with the 864 bachelor’s degree students from 9 faculties, 
namely, Business Administration, Accountancy, Economics, Law, Communication Arts, Arts 
and Sciences, Engineering, Information Technology, and Fine and Applied Arts. The data 
were statistically analyzed by using percentage, mean, S.D., t-test, F-test with LSD, and 
Pearson's Product Moment correlation. 

 The results revealed that: 
1) Personal behavior was the highest time using behaviors among students, 

followed by part-time work, learning and social behaviors respectively. 
2) Difference in sex caused differences in social and learning behaviors at 0.05 

statistically significant level. 
3) Difference in faculties caused differences in personal, social, learning, and part-

time work behaviors at 0.05 statistically significant level. 
4) Difference in year of study caused differences in learning and part-time work 

behaviors at 0.05 statistically significant level. 
5) Difference in GPA caused differences in personal and learning behaviors at 

0.05 statistically significant level. 
6) Difference in parents’ income caused differences in social behaviors at 0.05 

statistically significant level. 
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ง 
7) Difference in accommodations caused difference in learning behaviors at 0.05 

statistically significant level. 
8) Students’ GPA had correlation with personal and learning behaviors at 0.01 

statistically significant level. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 
งานวจิยันี้  ได้รบัการสนับสนุนทุนส่งเสรมิการวจิยัจากมหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑติย์  โดย

ผู้บรหิารของมหาวิทยาลยัที่มนีโยบายสนับสนุนให้อาจารย์ทุกท่านได้มโีอกาสสร้างผลงานด้าน
วิชาการ เพื่อประโยชน์ในการเรยีนการสอนและการพฒันาตนเองให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ทางดา้นวจิยัมากขึน้  ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 

ปริญญานิพนธ์ฉบับน้ี เสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความอนุเคราะห์ช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก              
รองผูอ้ านวยการศูนยว์จิยั อาจารยเ์กยีรตศิกัดิ ์  พาชยิานุกูล  และผูช้่วยศาสตราจารยอ์ญัชล ี ทองเอม 
และอาจารย์ ดร.ธญัธชั  วภิตัติภูมปิระเทศ  ที่ให้การส่งเสรมิและเป็นก าลงัใจแก่ผู้วจิยัในการผลิต
ผลงานทางวชิาการ  ตลอดจนใหค้ าปรกึษาแนะน าทีเ่ป็นประโยชน์ส าหรบังานวจิยั  พรอ้มกนันี้ผูว้จิยั
ขอขอบคุณอาจารยแ์ละเจา้หน้าทีห่น่วยงานต่าง ๆ ของมหาวทิยาลยัทีใ่หค้วามร่วมมอืและใหข้อ้มลู
ทีเ่ป็นประโยชน์ท าใหง้านวจิยัส าเรจ็ลุล่วงดว้ยด ี

ขอกราบขอบพระคุณและระลกึถงึ คุณพ่อ และคุณแม่ ผูใ้หก้ าเนิดทีไ่ดเ้ลีย้งดูอบรมสัง่สอน
และสนับสนุนผู้วจิยัมาโดยตลอด รวมทัง้เพื่อน ๆ ที่เป็นก าลงัใจให้ความช่วยเหลอืและสนับสนุน
ดว้ยดมีาโดยตลอด                                                                             

ประโยชน์หรอืคุณค่าและความดงีามประการใดจากปรญิญานิพนธน์ี้ อนัพงึมแีก่ผูอ่้านและ 
ผูส้นใจทัว่ไป ผูว้จิยัขอน้อมน าเป็นเครือ่งบูชาพระคุณพ่อ-แม ่คร ูอาจารย ์ตลอดจนผูม้พีระคุณทุกท่าน  

 
 

ธนัยนันท ์ ทองบุญตา 
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คณะวชิากบัพฤตกิรรมการใชเ้วลาว่างในดา้นส่วนตวั 

39 

7 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่โดยการทดสอบด้วยวธิ ีLSD  ระหว่าง 
คณะวชิากบัพฤตกิรรมการใชเ้วลาว่างในดา้นสงัคม 

40 

8 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่โดยการทดสอบด้วยวธิ ีLSD  ระหว่าง 
คณะวชิากบัพฤตกิรรมการใชเ้วลาว่างในดา้นการเรยีน 

41 

9 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่โดยการทดสอบด้วยวธิ ีLSD  ระหว่าง 
คณะวชิากบัพฤตกิรรมการใชเ้วลาว่างในดา้นการท างานนอกเวลา (part-time) 

42 

10 การเปรยีบเทยีบชัน้ปีที่ก าลงัศกึษากบัพฤตกิรรมการใช้เวลาว่างของนักศกึษาใน
แต่ละดา้น 

43 

11 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่โดยการทดสอบดว้ยวธิ ีLSD  ระหว่างชัน้ปี
ทีก่ าลงัศกึษากบัพฤตกิรรมการใชเ้วลาว่างในแต่ละดา้น 

44 

12 การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกบัพฤตกิรรมการใชเ้วลาว่างของ
นกัศกึษาในแต่ละดา้น 

45 

13 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่โดยการทดสอบดว้ยวธิ ีLSD  ระหว่าง
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกบัพฤตกิรรมการใชเ้วลาว่างในแต่ละดา้น 

46 
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สารบญัตาราง (ต่อ) 

 
ตารางที ่  หน้า 

14 การเปรยีบเทยีบรายไดข้องผูป้กครองกบัพฤตกิรรมการใชเ้วลาว่างของ
นกัศกึษา    ในแต่ละดา้น 

47 

15 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่โดยการทดสอบด้วยวธิ ีLSD  ระหว่าง
รายไดข้องผูป้กครองกบัพฤตกิรรมการใชเ้วลาว่างในดา้นส่วนตวั 

48 

16 การเปรยีบเทยีบสถานทีพ่กัอาศยักบัพฤตกิรรมการใชเ้วลาว่างของนักศกึษาใน
แต่ละดา้น 

49 

17 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่โดยการทดสอบด้วยวธิ ีLSD  ระหว่าง
สถานทีพ่กัอาศยักบัพฤตกิรรมการใชเ้วลาว่างในดา้นการเรยีน 

50 

18 การวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างพฤตกิรรมการใช้เวลาว่างกบัผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนของนกัศกึษามหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์

51 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

วถิกีารด าเนินชวีติของคนในสงัคมไทยในปจัจบุนัมกีารเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็  
ทุกคนตอ้งขวนขวายและปรบัตวัใหท้นักบัการเปลีย่นแปลงของสงัคม  โดยมุ่งเน้นทีก่ารพฒันตนเอง 
ทัง้ด้านการศกึษา  การท างาน เพื่อสร้างความเป็นอยู่และอนาคตที่ด ี เนื่องจากบุคคลแต่ละคนมี
ความแตกต่างกนัในหลาย ๆ เรื่อง  เช่น  การศกึษา  ฐานะทางเศรษฐกจิ  สงัคม  ต าแหน่งหน้าที่
การงาน  ฯลฯ  แต่มอียูอ่ยา่งหนึ่งทีธ่รรมชาตจิดัสรรมาใหก้บัทุกคนอย่างยุตธิรรมมากทีสุ่ด  นัน่กค็อื  
“เวลา”   

ลกัษณะของเวลากบัการด าเนินชวีติของคนเรามลีกัษณะในส่วนทีส่ าคญัยิง่ 2 ประการ  
คอื เวลาของภารกิจ (Work)  และเวลาว่างจากภารกิจ (Non Work)  ซึ่งทัง้สองลกัษณะต้องมี
ความสมัพนัธ์กนัเชงิสมดุลแห่งชวีติ  เพราะบุคคลที่ประกอบภารกจิอย่างเคร่งเครยีด  ไม่รูจ้กัการ
ผ่อนคลายย่อมกระทบต่อการด าเนินชวีติได้  เวลาว่างจากภารกิจ  เรยีกว่า เวลาว่าง (Leisure) 
มนุษยจ์งึต้องสนใจในการด าเนินชวีติที่มคีวามมัน่คงปลอดภยัเป็นสุข จงึต้องรูจ้กัหน้าที่และการใช้
เวลาว่างอยา่งเหมาะสมกบัชวีติ (จรนิทร ์ ธานีรตัน์. 2537) 

ในช่วงวยัเรยีนนัน้ตัง้แต่ระดบัอนุบาลจนถงึระดบัอุดมศกึษา เวลาทีเ่ราใชห้มดไป 
ในแต่ละวนัส่วนใหญ่กค็อืการไปเรยีนยงัสถานศกึษา ซึง่แต่ละสถานศกึษากจ็ะก าหนดเวลาเรยีนไว้
แตกต่างกนัไปขึน้อยูก่บัระดบัการศกึษา ภายหลงัจากการเรยีนซึง่เราถอืว่าเป็นหน้าทีอ่ย่างหนึ่งของ
เดก็ทุกคนหมดไปในแต่ละวนัแลว้ ช่วงเวลาทีเ่หลอืจากการศกึษาเล่าเรยีนกจ็ะเป็นช่วงเวลาทีแ่ต่ละ
คนจะได้ท ากจิกรรมอื่น ๆ ตามหน้าที่ความรบัผดิชอบ หรอืตามความถนัดและความสนใจหรอื  
ความพอใจของแต่ละคนนัน้ จงึเป็นช่วงเวลาทีน่อกเหนือจากการศกึษาในสถานศกึษานัน้กน็ับไดว้่า
มคีวามส าคญั เพราะสามารถทีจ่ะเพิม่พูนศกัยภาพหรอืลดทอนประสทิธภิาพของบุคคลนัน้ ๆ ได้
เช่นกนั จะเหน็ไดว้่าหากรูจ้กัแบ่งเวลาทีใ่ชใ้นการด าเนินชวีติ ทัง้เวลาในการท างาน เวลาพกัผ่อน 
เวลาทีใ่ชส้่วนตวั และเวลาทีใ่หก้บัครอบครวัอย่างมแีบบแผน เป็นระบบระเบยีบ เพื่อใหก้ารใชเ้วลา 
เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลนัน้ ผลดยี่อมมากกว่าผลเสยี โดยเฉพาะอย่างยิง่ในช่วง 
วยัรุ่นซึง่เป็นช่วงทีร่่างกายและจติใจมกีารเปลีย่นแปลงอย่างเหน็ไดช้ดั การใชเ้วลาใหเ้กดิประโยชน์
ต่อตนเองหรอืผูอ้ื่นจะเป็น การเสรมิสรา้งลกัษณะนิสยัทีด่ใีหเ้กดิแก่เยาวชน ซึง่เป็นก าลงัส าคญัใน
การพฒันาชาตใินอนาคต 

      และจากกาส ารวจข้อมูลเบื้องต้นจากอาจารย์ผู้สอนที่มตีารางสอนในคาบแรก  
ของทุกวนั คอืช่วงเวลา 08.00 - 09.30 น.  พบว่า นักศึกษาที่เขา้เรยีนตรงเวลาเพยีงร้อยละ 30 
ส่วนคาบตัง้แต่เวลา 09.30 เป็นตน้ไป  พบว่า นกัศกึษาทีเ่ขา้เรยีนตรงเวลาเพยีงรอ้ยละ 80  แต่หาก
เป็นช่วงเวลา 09.30 น. เป็นต้นไป แต่เป็นการเรยีนชัว่โมงแรกของวนั พบว่า มนีักศกึษาทีเ่ขา้เรยีน
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ตรงเวลาเพียงร้อยละ 50 นอกจากนี้ยงัพบว่าในแต่ละชัว่โมงมนีักศึกษาน างานหรอืการบ้านใน
รายวชิาอื่นมาท าขณะเรยีน  และส่งงานไม่ตรงตามก าหนด รอ้ยละ 5 และรอ้ยละ 3 ตามล าดบั  จาก
ข้อมูลข้างต้น  ผู้วจิยัสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนักศึกษามหาวทิยาลยัธุรกิจ
บณัฑติย ์   เพื่อทราบลกัษณะของการใช้เวลาว่างของนักศกึษา   ตลอดจนพฤตกิรรมการใช้เวลาว่าง
โดยรวมและแต่ละด้านของนักศึกษา  ในช่วงที่ว่างเว้นจากการเรยีน  กิจวตัรประจ าวนัการเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลยัจดัให้  และศึกษาความสมัพนัธ์การใช้เวลาว่างในแต่ละด้านและ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เพื่อน าขอ้มลูไปใช้เป็นแนวทางในการปรบัปรุงกจิกรรมเสรมิหลกัสูตรของ
มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติยใ์หส้อดคล้องกบัหลกัสูตร  ระบบการเรยีนการสอน  การบรกิาร  การใช้
เวลาว่างของนกัศกึษา  อกีทัง้ยงัเป็นแนวทางส าหรบัวางแผนและกระตุ้นใหน้ักศกึษามกีารใชเ้วลาว่าง
ใหเ้กดิประโยชน์และเหมาะสมกบัตนเองต่อไป 
 
1.2 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1.2.1   เพื่อศกึษาการใชเ้วลาว่างโดยรวมและในแต่ละดา้นของนกัศกึษามหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์  
ไดแ้ก่  ดา้นส่วนตวั  ดา้นสงัคม  ดา้นการเรยีน  และดา้นการท างาน 

1.2.2  เพื่อเปรยีบเทยีบการใชเ้วลาดา้นส่วนตวัของนกัศกึษามหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ ตาม 
ตวัแปรดา้นเพศ  ระดบัชัน้  คณะทีศ่กึษา  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน รายไดข้องผูป้กครอง  และทีพ่กัอาศยั   

1.2.3  เพื่อเปรยีบเทยีบการใชเ้วลาดา้นสงัคมของนกัศกึษามหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ ตาม 
ตวัแปรดา้นเพศ  ระดบัชัน้  คณะทีศ่กึษา  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน รายไดข้องผูป้กครอง  และทีพ่กัอาศยั   

1.2.4  เพื่อเปรยีบเทยีบการใชเ้วลาดา้นการเรยีนของนกัศกึษามหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติยต์าม 
ตวัแปรดา้นเพศ  ระดบัชัน้  คณะทีศ่กึษา  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน รายไดข้องผูป้กครอง  และทีพ่กัอาศยั   

1.2.5  เพื่อเปรยีบเทยีบการใชเ้วลาดา้นการท างานนอกเวลา ( part-time) ของนกัศกึษา 
มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ ตามตวัแปรดา้นเพศ  ระดบัชัน้  คณะทีศ่กึษา  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
รายไดข้องผูป้กครอง  และทีพ่กัอาศยั   

1.2.6  เพื่อศกึษาความสมัพนัธก์ารใชเ้วลาว่างของนกัศกึษาในแต่ละดา้นกบัผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน 
 
1.3 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1.3.1  เพื่อทราบพฤตกิรรมการใชเ้วลาว่างโดยรวมและแต่ละดา้นของนกัศกึษามหาวทิยาลยั 
ธุรกจิบณัฑติย ์

1.3.2  เพื่อน าขอ้มลูไปใชเ้ป็นแนวทางในการปรบัปรงุกจิกรรมเสรมิหลกัสตูรของมหาวทิยาลยั  
ธุรกจิบณัฑติยใ์หส้อดคลอ้งกบัหลกัสตูร  ระบบการเรยีนการสอน  การบรกิาร  การใชเ้วลาว่างของ
นกัศกึษา 
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 1.3.3  เพื่อน าขอมลูไปใชใ้นการเปิดวชิาเลอืกเสรใีนการพฒันาคุณลกัษณะของนกัศกึษาใน
ดา้นจติส านึกสาธารณะ   
 
1.4 ขอบเขตของการวิจยั 

1.4.1 ขอบเขตของเนื้อหา 
การศกึษาครัง้นี้  มุง่ศกึษาพฤตกิรรมการใชเ้วลาว่างของนกัศกึษามหาวทิยาลยั  

ธุรกจิบณัฑติย ์ ระดบัปรญิญาตร ี จ านวน  9  คณะ  กลุ่มตวัอยา่งจ านวน  864    คน  ซึง่ไดม้าโดย
การก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชส้ตูร ยามาเน (Yamane, 1973) และวธิกีารสุ่มแบบ
ก าหนดโควตาคณะ (Quota  Sampling) มรีายละเอยีดดงันี้ 
 

คณะท่ีเปิดสอนในระดบัปริญญาตรี จ านวนทัง้ส้ิน 

1. คณะบรหิารธุรกจิ 180 
2. คณะการบญัช ี 72 
3. คณะเศรษฐศาสตร ์ 36 
4. คณะนิตศิาสตร ์ 48 
5. คณะนิเทศศาสตร ์ 148 
6. คณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์ 160 
7. คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 44 
8. คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 88 
9. คณะศลิปกรรมศาสตร ์ 88 

รวมทัง้ส้ิน 864 
 
1.4.2 ตวัแปรทีศ่กึษา 

1.4.2.1 ตวัแปรอสิระ  ไดแ้ก่   เพศ  ระดบัชัน้  คณะทีศ่กึษา  รายไดข้องผูป้กครอง  
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และทีพ่กัอาศยั   

1.4.2.2 ตามแปรตาม  คอื พฤตกิรรมการใชเ้วลาว่าง  ไดแ้ก่ ดา้นส่วนตวั ดา้นสงัคม   
ดา้นการเรยีน   และดา้นการท างานนอกเวลา   
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1.5 นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
1. 5.1   พฤตกิรรมการใชเ้วลาว่าง หมายถงึ  การกระท า  การแสดงออก การปฏบิตั ิ

หรอืการท ากจิกรรมเพื่อจดัสรรเวลาส าหรบัการจดัการกบัภาระหน้าทีต่่าง ๆ ทีต่อ้งปฏบิตัใินแต่ละวนั  
ทัง้วนัธรรมดา  วนัหยดุเสารอ์าทติย ์ ของนกัศกึษามหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ ในดา้นส่วนตวั  
ดา้นสงัคม  ดา้นการเรยีน  และดา้นการท างานนอกเวลา  ใหเ้หมาะสมดงัต่อไปนี้ 
  1.5.1.1  การใช้เวลาด้านส่วนตวั  ได้แก่  การใช้เวลาเกี่ยวกบัการปฏบิตัิกิจวตัร
ประจ าวนั    การรบัประทานอาหาร  การนอน  การดโูทรทศัน์  การฟงัวทิยุ  การดูภาพยนตร ์  การ
อ่านนิตยสารต่าง ๆ  การเดนิทางมาเรยีน   การท างานอดเิรก 
  1.5.1.2  การใชเ้วลาดา้นสงัคม  ไดแ้ก่   การใชเ้วลาเกี่ยวกบัการท ากจิกรรมร่วมกบั
สมาชิกในครอบครวั  เพื่อน  การพบปะพูดคุยสงัสรรค์  การไปเที่ยว   การท ากิจกรรมเพื่อสาธารณะ 
ประโยชน์  การเดนิซือ้ของตามหา้งสรรพสนิคา้   การพดูคุยผ่านสื่ออนิเตอรเ์น็ต  และการไปงานเลีย้ง 
  1.5.1.3  การใชเ้วลาดา้นการเรยีน  ไดแ้ก่  การใชเ้วลาเกี่ยวกบั  การเตรยีมตวัก่อน
เขา้เรยีน  การเขา้ชัน้เรยีน  การท ารายงาน  การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง   การใช้เวลาสอบถาม
บุคคลอื่นด้านการเรยีน   การท างานที่อาจารยม์อบหมาย   การทบทวนบทเรยีนการศกึษาคน้คว้า
ในหอ้งสมดุและแหล่งเสรมิความรูท้ีม่หาวทิยาลยัจดัให้ 
  1.5.1.4  การใช้เวลาด้านการท างานนอกเวลา   ได้แก่  การใช้เวลาเกี่ยวกบัการ
เตรยีมตวัก่อนสมคัรท างานนอกเวลา  การสมคัรงานท างานนอกเวลา  การเข้าท างานนอกเวลา  
การเดนิทางไปท างานนอกเวลา  การปฏบิตังิานนอกเวลา 

1.5.2  เพศ  หมายถงึ  เพศชาย และเพศหญงิ    
1.5.3  คณะทีศ่กึษา  หมายถงึ  คณะทีน่กัศกึษาก าลงัศกึษาอยู ่ แบ่งเป็น 9  คณะ   

ไดแ้ก่  คณะบรหิารธุรกจิ  คณะการบญัช ี คณะเศรษฐศาสตร ์  คณะนิตศิาสตร ์ คณะนิเทศศาสตร ์ 
คณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์ คณะวศิวกรรมศาสตร ์ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  และคณะ
ศลิปกรรมศาสตร ์

1.5.4  ระดบัชัน้  หมายถงึ  ชัน้ปีทีน่กัศกึษาศกึษาอยู ่ ไดแ้ก่  ชัน้ปีที ่1, 2, 3 และ  
4  ปีการศกึษา  2551   

1.5.5  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  หมายถงึ  ความสามารถทางการเรยีนของนกัศกึษา 
ทีไ่ดจ้ากระดบัผลการเรยีนเฉลีย่ของภาคเรยีนที ่1  ปีการศกึษา  2551  ซึง่แบ่งเป็น  3  ระดบั  ไดแ้ก่ 

1.5.5.1  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงู  หมายถงึ  ระดบัผลการเรยีนตัง้แต่  2.75  ขึน้ไป 
1.5.5.2   ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนปานกลาง หมายถงึ ระดบัผลการเรยีนระหว่าง 2.00 - 2.74 
1.5.5.3   ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนต ่า หมายถงึ ระดบัผลการเรยีนตัง้แต่  2.00  ลงมา 
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1.5.6  รายไดข้องผูป้กครอง  หมายถงึ  รายไดข้องบดิามารดาหรอืผูป้กครองทีอุ่ปการะ 
นกัศกึษาไดร้บัต่อเดอืน  แบ่งเป็น  3  ระดบั  ไดแ้ก่ 

1.5.6.1   รายไดส้งู คอื รายไดร้วมของบดิามารดาหรอืผูป้กครองทีอุ่ปการะนกัศกึษา 
ไดร้บัต่อเดอืน  ตัง้แต่  30,001  บาทขึน้ไป 

1.5.6.2   รายไดป้านกลาง คอื  รายไดร้วมของบดิามารดาหรอืผูป้กครองทีอุ่ปการะ 
นกัศกึษาไดร้บัต่อเดอืน  ตัง้แต่  15,001  บาทถงึ  30,000  บาท 

1.5.6.3   รายไดต้ ่า คอื รายไดร้วมของบดิามารดาหรอืผูป้กครองทีอุ่ปการะนกัศกึษา 
ไดร้บัต่อเดอืน  ตัง้แต่  15,000  บาทลงมา 

1.5.7  ทีพ่กัอาศยั  หมายถงึ  ทีพ่กัอาศยัของนกัศกึษาขณะศกึษาในมหาวทิยาลยั   
ธุรกจิบณัฑติย ์  ไดแ้ก่  หอพกัมหาวทิยาลยั   หอพกัรอบ ๆ มหาวทิยาลยั  บา้นพกับดิามารดา  
อาศยัอยูก่บัผูอ้ื่น  ไดแ้ก่  ญาต ิ พีน้่อง 
 
1.6 กรอบแนวความคิดในการศึกษาค้นคว้า 

จากการประมวลเอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง  สามารถก าหนดกรอบแนวความคดิใน 
การวจิยั   ไดด้งันี้ 
 

 
 
 
 
 

ตัวแปรอสิระ ตัวแปรตาม 

- เพศ   
- ระดบัชัน้   
- คณะทีศ่กึษา   
- รายไดข้องผูป้กครอง  
- ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
- ทีพ่กัอาศยั   
 

พฤตกิรรมการใชเ้วลาว่าง   
-  ดา้นส่วนตวั  
- ดา้นสงัคม   
- ดา้นการเรยีน    
- ดา้นการท างานนอกเวลา   
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1.7 สมมติฐานการวิจยั 
1.7.1  นักศึกษาที่มคีวามแตกต่างกนัด้านเพศ  ระดบัชัน้  คณะที่ศึกษา  ผลสมัฤทธิท์าง 

การเรยีน  รายไดข้องผูป้กครอง  และทีพ่กัอาศยั  ทีแ่ตกต่างกนั  มกีารใชเ้วลาดา้นส่วนตวั แตกต่างกนั 
     1.7.2  นักศกึษาทีม่คีวามแตกต่างกนัดา้นเพศ  ระดบัชัน้  คณะทีศ่กึษา  ผลสมัฤทธิท์าง       

การเรยีนรายไดข้องผูป้กครอง  และทีพ่กัอาศยั  ทีแ่ตกต่างกนั  มกีารใชเ้วลาดา้นสงัคมแตกต่างกนั 
 
     1.7.3  นักศกึษาทีม่คีวามแตกต่างกนัดา้นเพศ  ระดบัชัน้  คณะทีศ่กึษา  ผลสมัฤทธิท์าง  

การเรยีน รายไดข้องผูป้กครอง  และทีพ่กัอาศยั  ทีแ่ตกต่างกนั มกีารใชเ้วลาดา้นการเรยีนแตกต่างกนั 
1.7.4  นักศึกษาที่มคีวามแตกต่างกนัด้านเพศ  ระดบัชัน้  คณะที่ศึกษา  ผลสมัฤทธิท์าง      

การเรยีน  รายไดข้องผูป้กครอง  และทีพ่กัอาศยั  ทีแ่ตกต่างกนั มกีารใชเ้วลาดา้นการ ท างานนอก
เวลาแตกต่างกนั 

1.7.5 การใชเ้วลาว่างของนกัศกึษาในแต่ละดา้นมคีวามสมัพนัธก์บัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

การวจิยัครัง้นี้  มุง่ศกึษาการใชเ้วลาว่างของนกัศกึษามหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ ดงันัน้ 
ผูว้จิยัจงึไดท้ าการศกึษาคน้ควา้เอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง  ในหวัขอ้ต่อไปนี้ 

2.1  เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชเ้วลาว่าง 
2.1.1  เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชเ้วลาว่าง 

               2.1.1.1  ความหมายของเวลาว่าง 
                         2.1.1.2  ลกัษณะของการใชเ้วลาว่าง 
               2.1.1.3  ประเภทของเวลาว่าง 
               2.1.1.4  ความหมายของการบรหิารเวลา 

2.1.1.5  ปญัหาซึง่ก่อใหเ้กดิการสญูเสยีเวลา 
2.1.2  งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชเ้วลาว่าง 

2.1.2.1  งานวจิยัในประเทศ 
               2.1.2.2  งานวจิยัในต่างประเทศ 

2.2  ขอ้มลูเกีย่วกบัมหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์
 

2.1.  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้เวลาว่าง 
2.1.1  เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้เวลาว่าง 

             2.1.1.1  ความหมายของเวลาว่าง ( Leisure ) 
เวลาว่าง ( Leisure ) เป็นค าทีม่าจากภาษาลาตนิ หมายถงึ การไดร้บั 

อนุญาต ดงันัน้จงึมผีูใ้หค้วามหมายของค าว่า เวลาว่าง ไวต่้าง ๆ กนั เช่น 
เพลโต ( Plato ) ไดใ้หค้วามหมายของเวลาว่างไวด้งันี้ คอืเวลาว่างจะตอ้ง 

- เป็นเวลาทีเ่หลอือยู่ 
- เป็นเวลาทีอ่สิระจากกจิกรรมอื่น 
- เป็นเวลาทีเ่ป็นตวัของตวัเอง หรอืความเป็นอสิระของสภาวะจติที่ 

จดจอ่อยูก่บัการงานหรอืสิง่ต่าง ๆ 
สมบตั ิกาญจนกจิ อา้งถงึใน กุลเชษฐ ไกรชมสม ( 2544 ) ไดใ้หค้วามหมาย 

ของเวลาว่างไวว้่า เวลาว่าง หมายถงึ เวลาทีอ่สิระจากการงานหรอืหน้าที่ ไม่มธีุรกจิ นอกเหนือจาก
งานประจ าและเวลาว่างเป็นเวลาทีเ่รารูส้กึอสิระในการทีเ่ราจะตดัสนิใจท าอะไรตามใจชอบ 
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    เจ บ ีแนช (Jay, B. Nash. 1995 : 50) กล่าวว่า  เวลาว่าง  หมายถงึ  เวลาอสิระ
จากกจิกรรมทีจ่ าเป็นทัง้มวล  อาจจะว่างจากงานประจ า  ภารกจิ กจิวตัรประจ าวนักไ็ด้ 
    วสิคอฟ (ธญัญารตัน์  วงษ์สมยั. 2542 : 12; อ้างองิจาก Weiskopf.1975 : 3)
กล่าวถงึเวลาว่างไวส้ามารถปฏบิตักิจิกรรมตามความพอใจและก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อสงัคม 
 
    จากความหมายของเวลาดงักล่าวขา้งต้น  สรุปไดว้่า  เวลาว่าง คอื เวลาที่
เป็นอสิระจากการงานและภารกจิต่าง ๆ ท าดว้ยความสุขใจไมไ่ดอ้ยูใ่ตค้ าสัง่ของผูอ้ื่น 
 
  2.1.1.2  ลกัษณะของการใชเ้วลาว่าง 
    การด าเนินชวีติของแต่ละบุคคลในแต่ละวนัจะมคีวามแตกต่างกนัไปตาม
หน้าทีก่ารงาน ตามลกัษณะทางภูมศิาสตรข์องแต่ละทอ้งถิน่  และการท ากจิกรรมต่าง ๆ เพื่อสรา้ง
ความสุขในการด าเนินชวีติ  อยา่งไรกต็ามไดม้ผีูศ้กึษาคน้ควา้การใชเ้วลาของมนุษยไ์วด้นัี้ 
    รชันี  ลาชโรจน์ (2527 : 31-32) กล่าวว่า  การใช้เวลาว่างของคนนัน้
สามารถจ าแนกออกเป็น 4 ทาง  ไดแ้ก่ 
    1. เวลาที่ใช้ในการท างาน  คือ เวลาที่ใช้การประกอบอาชีพหากเป็น
นกัเรยีน นกัศกึษา กค็อื เวลาในการเรยีนหนงัสอื 
    2. เวลาทีใ่ชใ้นการนอนหลบั 
    3. เวลาเพื่อการท ากจิวตัรประจ าวนั 
    4. เวลาเพื่อการพกัผ่อนหยอ่นใจ 
 
   สรุปได้ว่า  การใช้เวลาว่างของคนเราสามารถจ าแนกได้ 4 ลกัษณะ  คอื
เพื่อการท างาน  เพื่อการนอนหลบั  เพื่อกจิวตัรประจ าวนั และเพื่อการพกัผ่อนหยอ่นใจ 
 
  2.1.1.3  ประเภทของการใชเ้วลาว่าง 

ประเภทของการใชเ้วลาว่างสามารถแบ่งออกไดต้ามการศกึษาคน้ควา้และ 
งานวจิยัมคีณาจารยห์ลายท่านไดใ้หค้วามหมายและประเภทของการใชเ้วลาว่างไวด้งันี้  

สุขใจ น ้าผุด (2536 : 44) ไดแ้บ่งประเภทของการใชเ้วลาใหเ้กดิประโยชน์  
3 ประเภทดงันี้  

1. การใชเ้วลาเพื่องานอาชพี ควรใชว้นัละ 10 ชัว่โมง เพื่อประกอบอาชพี 
ทีก่่อใหเ้กดิรายไดเ้พื่อการเลีย้งชพีตนเองและครอบครวั  

2. การใชเ้วลาเพื่อสุขภาพร่างกาย ควรใชว้นัละ 10 ชัว่โมง เพื่อรบัประทาน 
อาหาร นอนหลบั ออกก าลงักาย และอื่น ๆ เพื่อท าใหสุ้ขภาพแขง็แรง  

3. การใชเ้วลาว่าง ควรใชว้นัละ 4 ชัว่โมง เพื่อการพกัผ่อนบนัเทงิ ท างาน  
อดเิรก จะท าใหม้ผีลดทีางดา้นอารมณ์ จติใจ หรอือาจก่อใหเ้กดิรายไดบ้างส่วนดว้ย  
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เมธ ีปิลนัธนานนท ์(2528: 8) ไดแ้บ่งเวลาว่างออกเป็น 5 ชนิดไดแ้ก่  
1. กจิกรรมอาชพี เป็นเวลาว่างเพื่อเลีย้งปากทอ้ง และปจัจยัการครองชพี 

ของตนเองและครอบครวั ประมาณ 6 ชัว่โมง หรอื 1 ใน 4 ของเวลา 1 วนั  
2. กจิกรรมครอบครวั เป็นกจิกรรมทีจ่ะตอ้งใชเ้วลาเพื่อความสุขสมบรูณ์  

สงบสุข ความมัน่คง ทัง้นี้รวมถงึ การอบรมสัง่สอนสมาชกิในครอบครวัดว้ย  
3. กจิกรรมชุมชน เป็นการใชเ้วลาว่างเพื่อความรว่มมอื และใหค้วาม 

ช่วยเหลอืแก่องคก์รหรอืสถาบนัต่าง ๆ ในชุมชน เช่นงานวดั การช่วยจดักจิกรรมของศาสนา การ
พฒันาชุมชน กจิกรรมเพื่อความมัน่คง และอื่น ๆ  

4. กจิกรรมพกัผ่อนและการสงัคม เป็นกจิกรรมทีใ่ชเ้วลาว่างมากทีสุ่ด 
ไดแ้ก่ การนอน เทีย่วเตร ่ดทูวี ีฟงัเพลง เป็นตน้  
    5. กจิกรรมเพื่อสุขภาพ เป็นกจิกรรมทีต่อ้งอุทศิเวลาส่วนหน่ึงเพื่อการตรวจ
ร่างกาย การรกัษาความเจบ็ป่วย การออกก าลงักาย เป็นต้น ส่วนใหญ่จะใหค้วามส าคญัของการใช้
เวลาดา้นน้ีเป็นอนัดบัสุดทา้ย 
 
   สรุปไดว้่า  การใชเ้วลาว่างของคนเราสามารถจ าแนกหลายประเภทขึน้อยู่กบั
ความถนดัและความสนใจของบุคคล  และเมือ่ไดก้ระท าแลว้จะท าใหบุ้คคลเกดิความสุขในการด ารงชวีติ 
 
  2.1.1.4  ความหมายของการบรหิารเวลา 

ดวงจนัทร ์ทพิยป์ระชา อา้งถงึใน กุลเชษฐ ไกรชมสม ( 2544 ) ไดใ้ห ้
ความหมายของการบรหิารเวลา คอื การวางแผนการจดัระบบระเบยีบการใชเ้วลาในการปฏบิตังิาน 
ซึง่รวมถงึการวางแผนเกี่ยวกบัการน าแผนไปใช้ ตลอดจนการประเมนิแผนการปฏบิตังิาน ทัง้นี้ไมว่่า
จะเป็นระดบับุคคลหรอืระดบัองคก์ร โดยมกีารก าหนดเวลาเริม่ตน้และเวลาทีส่ ิน้สุดในงานแต่ละ
อยา่ง ก าหนดกจิกรรมทีป่ฏบิตัก่ิอนหลงั จดัล าดบัความส าคญัและเลอืกสรรงานตามความเรง่ด่วน 
หรอืความส าคญัของงานแต่ละอยา่งเป็นหลกั มุง่ความส าเรจ็ตามจดุมุง่หมายภายในระยะเวลาที่
ก าหนดอย่างเหมาะสม ท าใหม้กีารใชเ้วลาอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

ปรชีา ฐานะพนัธ ์อา้งถงึใน กุลเชษฐ ไกรชมสม ( 2544 ) ไดใ้หค้วามหมาย 
ของการบรหิารเวลา คอื การจดัแบ่งเวลาทีใ่ชใ้นการด าเนินชวีติ ทัง้เวลาในการท างาน เวลาพกัผ่อน 
เวลาทีใ่ชส้่วนตวัและเวลาทีใ่หก้บัครอบครวั เพื่อใหเ้กดิความสอดคลอ้ง สามารถด าเนินชวีติและ
ปฏบิตังิานไดอ้ย่างราบรืน่ 

การบรหิารงานใหม้ปีระสทิธภิาพ มผีูก้ล่าวไวห้ลายท่าน ดงันี้ 
เสนีย ์แดงวงั อา้งถงึใน มนัส ยอดค า ( 2539 ) ไดใ้หแ้นวทางในการ 

ควบคุมเวลาท างานใหม้ปีระสทิธภิาพ คอื 
1. ก าหนดจดุมุง่หมายของงานทีจ่ะท า 
2. ก าหนดงานทีจ่ะท าในแต่ละวนั 
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3. ก าหนดความส าคญัของงาน 
4. ใชเ้วลาทีม่อียูใ่หเ้กดิประโยชน์มากทีสุ่ด 
5. พยายามท างานใหเ้สรจ็ในครัง้เดยีว 
6. พรอ้มทีจ่ะปฏบิตังิานตลอดเวลา 

ชุล ีชยัพพิฒัน์ อา้งถงึใน มนัส ยอดค า ( 2539 ) ไดก้ล่าวว่า เทคนิคการ 
บรหิารเวลาทีเ่ป็นพืน้ฐาน ไดแ้ก่ 

1. การตัง้เป้าหมาย วางแผน และก าหนดงานทีต่อ้งท า 
2. การก าหนดเวลาท างาน 
3. การใชศ้ลิปะในการมอบหมายหน้าที่ 
4. การสรรหาและว่าจา้งคน 
5. การปรบัการท างานใหง้่ายขึน้ 
6. การตดัสนิปญัหา 
7. การประชุมเพื่อแก้ปญัหา 

เทพศกัดิ ์บุณยรตัพนัธุ ์อา้งถงึใน มนสั ยอดค า ( 2539 ) ไดเ้สนอวธิบีรหิาร 
เวลาใหม้ปีระสทิธภิาพ ดงันี้ 

1. ส ารวจทศันคตขิองตนเองทีม่ต่ีอการบรหิารเวลา 
2. วเิคราะหถ์งึล าดบัความส าคญัของงาน 
3. ทบทวนเวลาทีใ่ชไ้ปต่อวนั และวเิคราะหส์าเหตุทีเ่กดิขึน้ 
4. ศกึษาเทคนิคการบรหิารเวลา 
5. น าเทคนิคการบรหิารเวลามาปฏบิตั ิ
6. ตดิตามควบคุม 
7. จงูใจดว้ยตนเอง 

ยรูสิ อา้งถงึใน กุลเชษฐ ไกรชมสม ( 2544 ) ไดเ้สนอแนวความคดิเกีย่วกบั 
การจดัสรรเวลาทีน่่าสนใจทีเ่รยีกว่า งบประมาณเวลา ( Time Budget ) โดยเสนอว่าผูบ้รหิารอาจ
แบ่งเวลาทีม่อียูอ่อกเป็นประเภทต่าง ๆ ได ้3 ประเภทตามลกัษณะงานทีต่อ้งใชเ้วลาต่างกนัคอื 

1. เวลาทีต่อ้งใชอ้ยา่งคงที่ ( Fixed ) ไดแ้ก่ เรือ่งทีจ่ะตอ้งปฏบิตัใิน 
สปัดาหท์ีม่ลีกัษณะสม ่าเสมอ และไมอ่าจตดัทอนไดเ้ลย 

2. เวลาทีพ่อยดืหยุ่นได ้( Semi flexible ) ไดแ้ก่ เรือ่งทีพ่อจะเพิม่ 
หรอืลดในการปฏบิตังิานได้ เป็นงานทีม่อบอ านาจใหค้นอื่น ๆ รบัไปปฏบิตัแิทนไดบ้างส่วน 

3. เวลาทีส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้( Variable ) ไดแ้ก่ เรือ่งที ่
ผูบ้รหิารจะควบคุมเวลาใหเ้ป็นไปตามความประสงค์ เช่น ใหร้องานนี้ไวก่้อนเพื่อรบังานอื่นทีส่ าคญั
และจ าเป็นเร่งด่วน หรอืมอบอ านาจใหผู้อ้ื่นไปด าเนินการแทนเพื่อน าเวลาไปใชป้ระโยชน์อยา่งอื่น 
 

DPU



                                                                                        

                                                                 -        - 11  

ดรกัเกอร ์อา้งถงึใน กุลเชษฐ ไกรชมสม ( 2544 ) ไดเ้สนอแนะไวใ้นหนงัสอื 
ผูบ้รหิารทีม่ปีระสทิธภิาพ เกีย่วกบัการใชเ้วลาใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด 3 ขัน้ตอน คอื 

1. คน้หาว่าปกตใิชเ้วลาอยา่งไร และทุก ๆ วนัใชเ้วลาอยา่งไร 
2. มกีารตดัสนิใจหรอืไมว่่า ควรท าอะไรก่อนหลงั และไมค่วรจะท า 

อะไร อะไรทีไ่มค่วรกระท าต่อเนื่อง 
3. ไมท่ าใหผู้อ้ื่นเสยีเวลาโดยเปล่าประโยชน์ 
 

     สรุปไดว้่า ในการด าเนินชวีติของทุกคนไม่ว่าจะเป็นเวลาหลบัหรอื
เวลาตื่น รวมถงึการท ากจิกรรมต่าง ๆ เช่น กจิกรรมส่วนตวั  กจิกรรมส่วนรวม  กจิกรรมการเรยีน 
และการท างาน  เวลาจะเขา้มาเกี่ยวขอ้งเสมอไม่ว่าเราจะเตม็ใจหรอืไม่กต็าม  ดงันัน้จงึอาจกล่าวได้
ว่าผู้ที่ประสบความส าเร็จส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่สามารถบริหารเวลาและใช้เวลาว่างได้อย่างมี
ประสทิธภิาพนัน่เอง  
 

2.1.1.5  ปญัหาซึง่ก่อใหเ้กดิการสญูเสยีเวลา 
    ปญัหาทีท่ าใหเ้กดิการสญูเสยีเวลา มหีลายประการ (ชาญชยั อาจนิสมาจาร.  
2537) ควรมกีารประเมนิผลตวัท าลายเวลาและจดัล าดบัความส าคญั เพื่อเป็นแนวทางในการ
แกป้ญัหา ซึง่ปญัหาท าลายเวลา ไดแ้ก่  
    1. ปญัหาทีเ่กดิจากขาดการวางแผน ว่าจะท าอะไร ทีไ่หน เมือ่ไหร ่อยา่งไร 
ใหช้ดัเจน การใชเ้วลาอนัยาวนานในการท างานหรอื แก้ปญัหาใดๆ เป็นเหตุใหผ้ลตอบแทนของ
ความขยนักลบัลดน้อยลง แมว้่าขยนัแต่งานขาดประสทิธภิาพ  
    2. ปญัหาทีเ่กดิจากจากการผลดัวนัประกนัพรุง่ เช่นนอนตื่นสาย ขาดการ
เตรยีมงานวนัรุง่ขึน้ อ่านหนังสอืพมิพ ์หรอืคุยกบัเพื่อน หรอืดื่มน ้าชากาแฟก่อนท างาน  
    3. ปญัหาทีเ่กดิจากความวุ่นวาย ท างานโดยไมไ่ดจ้ดัล าดบัความส าคญัของ
ปญัหา ไมไ่วว้างใจผูอ้ื่นจงึขาดการมอบหมายงาน ท างานหลายอย่างทีไ่มเ่หมอืนกนั หรอืการสื่อ
ความหมายทีไ่มถู่กตอ้ง ชดัเจน ความชกัชา้ ความไมค่งที ่ยุง่เหยงิ ระบบเอกสารทีไ่มด่ ี 
    4. ปญัหาทีเ่กดิจากการเล่นมากเกนิไป ไดแ้ก่ การใชเ้วลามากเกนิไปแก่ผู้
มาเยอืน โทรศพัทน์านหรอืบ่อยครัง้เกนิไป หรอืหลบไปซือ้สิง่ของ ดื่มน ้าชากาแฟ หรอืท าอะไรทีไ่รส้าระ  
    5. ปญัหาซึง่เกดิจากการมสี่วนเขา้รว่มมากเกนิไป ไดแ้ก่ การเขา้รว่มใน
การตรวจสอบ ตดิตามขอ้ปลกียอ่ยมากเกนิไป หรอืใชเ้วลายาวนานในการแกไ้ขปญัหาแต่ละอยา่ง
มากเกนิไป  
    6.ปญัหาซึง่เกดิจากการท างานบนกระดาษ เช่น ใชเ้วลาในการอ่านหนงัสอื
นานแต่จบัประเดน็ไมไ่ด ้บนัทกึสิง่ต่างๆ ทีไ่รป้ระโยชน์ 
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    สรุปได้ว่า ปญัหาที่ท าให้เกิดการสูญเสียเวลามมีากมาย หากบุคคลรู้จกั
วธิกีารบรหิารเวลาทีเ่หมาะสม สามารถจดัการสิง่ต่างๆ ในเวลาทีม่อียู่ ใหส้ าเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยด ีแต่
ใชเ้วลาน้อยทีสุ่ดและมปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ด กจ็ะสามารถลดปญัหาดงักล่าวได ้
 

2.1.2. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  
2.1.2.1 งานวิจยัในต่างประเทศ  

ในส่วนของงานวจิยัต่างประเทศ ผูว้จิยัไดค้น้ควา้งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งและ 
สมัพนัธก์บัเรือ่งการใชเ้วลาว่าง ทัง้โดยตรงและโดยออ้มทีพ่อสรปุไดด้งันี้  

แคบแลน (Kaplan. 1975 : 90) ไดศ้กึษาการใชเ้วลาว่างของชนชาตต่ิาง ๆ  
พบว่า  เพศมสี่วนก าหนดการกระท ากจิกรรมยามว่าง เช่น เดก็ชายชอบเล่นฟุตบอล แต่เดก็หญงิ
ชอบเล่นเนตบอล แม้ว่าในปจัจุบนัจะมกีระแสเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านสทิธิสตรก่ีอให้เกิดความ
ทดัเทยีมกบับุรษุยิง่ขึน้ ทัง้ดา้นการท างานและการท ากจิกรรมต่าง ๆ กย็งัมคีวามแตกต่างกนัอยู่บา้ง 
แมก้รณกีารใชเ้วลาว่าง  

ฮดู (Hood. 1993 : 33) ไดศ้กึษาถงึความสมัพนัธร์ะหวา่งพืน้ฐาน และการ 
รบัรูท้างครอบครวักบัรปูแบบการใชเ้วลาว่างของเดก็วยัรุ่น โดยตัง้สมมตฐิานว่า เดก็วยัรุ่นจะยงัคงใช้
ชวีติอยู่กบัครอบครวั และอทิธพิลของครอบครวัจะส่งผลต่อวถิชีวีติของเขา โดยศกึษาถงึองคป์ระกอบ
ทางจติวทิยาส าหรบัเดก็วยัรุน่กบัความพงึพอใจทีจ่ะเขา้ร่วมกจิกรรม ผลการวจิยัพบว่า มคีวามสมัพนัธ์
ระหวา่งเปอรเ์ซน็ตข์องการใชเ้วลาวา่งกบัพืน้ฐาน และการรบัรูท้างครอบครวั องคป์ระกอบทางจติวทิยา 
9 องคป์ระกอบ สามารถน ามาเป็นองคป์ระกอบในการวดัการใชเ้วลาวา่งของเดก็วยัรุน่  

เรยม์อร ์(Raymore. 1994: 702) ไดศ้กึษาเรือ่ง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการ 
ปรบัเปลีย่นรปูแบบของพฤตกิรรมการใชเ้วลาว่างในช่วงเป็นนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาสู่ช่วงวยัรุ่นใน
มหาวทิยาลยัจนถงึช่วงวยัผูใ้หญ่ตอนต้น ผลการวจิยัพบว่า ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเปลี่ยนแปลง
และการคงอยู่ของรปูแบบพฤตกิรรมการใช้เวลาว่างตามช่วงวยัดงักล่าว  ได้แก่ เพื่อนสนิท และ
ผู้ปกครอง รูปแบบการใช้เวลาว่างที่ท าการศกึษา ได้แก่ ระดบัของการมสี่วนร่วมในกจิกรรม 
กจิกรรมทีม่กีารเคลื่อนไหวร่างกาย กจิกรรมทีบ่า้น กจิกรรมบนัเทงิ และกจิกรรมการใชเ้วลาว่างที่
เสีย่งอนัตราย นกัเรยีนเมือ่อยูใ่นช่วงระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย จะเขา้ร่วมกจิกรรมการใชเ้วล่างใน
เกณฑต์ ่าและจะเปลี่ยนแปลงโดยเข้าร่วมกจิกรรมการใช้เวลาว่างสูงเมื่อเขา้เรยีนในมหาวทิยาลยั  
และเปลีย่นแปลงอกีครัง้เมื่อเขา้สู่วยัผูใ้หญ่ตอนต้นกล่าวคอื จะเขา้ร่วมในกจิกรรม การใชเ้วลาว่าง
น้อยลง  

วดิเมอร์ (Widmer. 1994: 3878) ได้สร้างแบบทดสอบวดัความสมัพนัธ์ 
ระหว่างการใช้เวลาว่างกบัพฤตกิรรมที่แสดงถงึภาวะทางจรยิธรรมของนักเรยีนระดบัมธัยมศกึษา  
โดยมจีดุมุง่หมายเพื่อใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการแบ่งกลุ่มนักเรยีนวยัรุ่นทีม่ปีญัหากบักลุ่มนักเรยีนวยัรุ่น
ปกต ิโดยพจิารณากจิกรรมการใชเ้วลาว่างเป็นหลกั โครงสรา้งของแบบทดสอบประกอบดว้ย เนื้อหา
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ทีเ่ป็นตวัแทนของพฤตกิรรมการใชเ้วลาว่างของกลุ่มวยัรุน่ทีม่ปีญัหา และจากการหาค่าความเชื่อมัน่
ทางสถติโิดยใชค้่าสหความสมัพนัธ์ ผลการวจิยัพบว่า ค่าสหสมัพนัธ์ระหว่างกจิกรรมทีเ่ป็นการ
ปฏบิตัขิองกลุ่มวยัรุ่นกบัเกณฑป์ระเมนิค่าแบบ เอแอลแอลเอส (Appropriate Lifestyle Scales : 
ALLS) มคี่าเป็นบวก ส่วนค่าสหสมัพนัธร์ะหว่างกจิกรรมทีเ่ป็นความรูส้กึของกลุ่มวยัรุ่นกบัเกณฑ์
ประเมนิค่า เอแอลแอลเอส มคี่าเป็นลบ  

บราวน์ (Brown. 1995 : 341)  ไดศ้กึษาเรือ่งความสมัพนัธร์ะหว่างความ 
พงึพอใจในงานตามหน้าที่ จ านวนของเวลาว่างกบัความพงึพอใจในการไดใ้ชเ้วลาว่างของครผููส้อน
หญงิในระดบัประถมศกึษา ผลการวจิยัพบว่า มคีวามสมัพนัธอ์ยา่งมนียัส าคญัทางสถติริะหว่างความ
พงึพอใจงานตามหน้าที่กบัจ านวนของเวลาว่างและความพงึพอใจกบัการได้ใช้เวลาว่าง  ส่วนค่า
ความสมัพนัธร์ะหว่างความพงึพอใจในงานตามหน้าที่กบัความพงึพอใจไม่นัยส าคญัทางสถติิกบัการ
ไดใ้ชเ้วลาว่าง และค่าความสมัพนัธ์ระหว่างความพงึพอใจกบัการไดใ้ชเ้วลาว่างไม่มนีัยส าคญัทาง
สถติกิบัจ านวนของเวลาว่าง  

นิสเบท (Nisbet. 1995: 75) ไดศ้กึษาเรือ่งรปูแบบการจดัโปรแกรมการใช ้
เวลาว่างให้แก่นักเรียนมธัยมศึกษาที่มีความผิดปกติทางสมองประเภทสมองช้า  (Mental 
Retardation) ผลการวจิยัพบว่า ปจัจยัส าคญัทีเ่ป็นตวับ่งบอกถงึความส าเรจ็ในการจดัโปรแกรมการ
ใชเ้วลาว่างใหแ้ก่นกัเรยีนดงักล่าว ไดแ้ก่ ประสบการณ์ของครผููส้อน ปีทีจ่บการศกึษา ความต้องการ
ของนกัเรยีน  

คเีวลิ (Kivel. 1996 : 1322) ไดศ้กึษา เรื่องบทบาทของการใชเ้วลาว่างใน 
ฐานะที่เป็นข้อมูลส าคญัเป็นดชันีที่แสดงถึงพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศประเภทเลสเบี้ยน  เกย์ 
ไบเซก็ชวล กบักลุ่มเยาวชนอายุ 19-23 ปี ผลการวจิยัพบว่า รปูแบบการใชเ้วลาว่างมคีวามสมัพนัธ์
กบัพฤตกิรรมเบีย่งเบนทางเพศ การใชเ้วลาว่างของเยาวชน ในกลุ่มดงักล่าว เป็นกจิกรรมทีช่่วยให้
พวกเขาเหล่านัน้พฒันาความเขา้ใจตนเอง นอกจากนัน้เขาสรุปว่า เยาวชนซึง่มพีฤตกิรรมเบีย่งเบน
ทางเพศจะเลอืกกจิกรรมการใชเ้วลาว่างใหส้อดคลอ้งต่อการรบัรูแ้ละความเขา้ใจในตนเอง  

แมค็โดเวล (McDowell. 1996 : 435) ไดศ้กึษาเรือ่งความปรารถนาและการ 
เขา้ร่วมกจิกรรมนันทนาการในเวลาว่างเปรยีบเทยีบระหว่างเดก็วยัรุ่นปกตกิบัเด็กวยัรุ่นที่มคีวาม
ผดิปกตทิางสมองประเภทเรยีนชา้ ผลการวจิยัพบว่าเดก็วยัรุน่ทัง้ 2 กลุ่มมคีวามต้องการสูงทีใ่ชเ้วลา
ว่าง ไดแ้ก่ การฟงัดนตร ีการดูภาพยนตร ์ดูโทรทศัน์ จบักลุ่มสนทนา ว่ายน ้า พูดโทรศพัท์ ชมกฬีา 
ส่วนกจิกรรมทีเ่ดก็ทัง้ 2 กลุ่ม เขา้ร่วมในเกณฑต์ ่า ไดแ้ก่ การจบัจ่ายสิง่ของการกนิอาหารนอกบา้น
และการอ่านหนังสอื นอกจากนัน้ ยงัพบว่าปญัหาและอุปสรรคที่ท าให้วยัรุ่นไม่สามารถเขา้ร่วม
กจิกรรมนันทนาการตามทีต่นเองปรารถนาไดค้อื ความจ ากดัทางดา้นเวลาและโอกาส เดก็วยัรุ่นที่
ความผดิปกตทิางด้านสมองมคีวามปรารถนาที่จะเขา้ร่วมกจิกรมนันทนาการอยู่ในเกณฑท์ี่สูงกว่า
วยัรุน่ปกต ิ21  
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วตัสนั (Watson. 1997 : 3251) ไดศ้กึษาเรือ่งผลกระทบของทศันคตแิละ 
แรงจงูใจของการใชเ้วลาว่างทีม่ต่ีอการเขา้ร่วมกจิกรรมนันทนาการ ออกก าลงักายของนักศกึษาใน
มหาวทิยาลยั ผลการวจิยัพบว่า นักศกึษาส่วนใหญ่ใชเ้วลาว่างวนัละ 2-3 ชัว่โมง ในการดูโทรทศัน์ 
หรอืท ากจิกรรมทีไ่มม่กีารเคลื่อนไหว สรปุไดว้่า นกัศกึษามเีวลาว่าง แต่ไมใ่ชเ้วลาว่างในการเขา้ร่วม
กจิกรรมนันทนาการออกก าลงักาย ขาดทศันคตทิีด่ ีขาดแรงจงูใจ ตลอดจนไม่เหน็ความส าคญัของ
กจิกรรมนนัทนาการ  

2.1.2.2 งานวิจยัในประเทศ  
จากทีผู่ว้จิยัไดศ้กึษาคน้ควา้งานวจิยัในประเทศดา้นการใชเ้วลาว่าง ไดม้ ี

นักการศึกษาและวชิาการท าการศึกษาและวจิยัในเรื่องนี้  ซึ่งผู้วจิยัได้รวบรวมงานวจิยัในส่วนที่
เกีย่วขอ้งไวด้งันี้  

วาสนา คุณาอภสิทิธิ ์อา้งถงึใน มนสั ยอดค า ( 2539 ) ไดท้ าการศกึษา 
เรือ่งการใชเ้วลาว่างของนกัเรยีนในกรงุเทพมหานครพบว่า กจิกรรมทีน่กัเรยีนสนใจและชอบท าใน
เวลาว่างมากทีสุ่ดคอื กจิกรรมบนัเทงิ กจิกรรมกฬีา และอ่านหนงัสอืตามล าดบั กจิกรรมทีท่ าขณะ
อยูท่ีโ่รงเรยีน คอื กจิกรรมกฬีา กจิกรรมทีท่ าหลงัเลกิเรยีนคอื พดูคุยกบัเพื่อน ประเภทของกจิกรรม
กฬีาทีน่กัเรยีนชอบมากคอื ว่ายน ้า ขีจ่กัรยานแบดมนิตนั กจิกรรมต่อสูป้้องกนัตวั ฟุตบอล และ
วอลเลยบ์อล 

ถนอมวงศ ์ทวบีรูณ์และคณะ อา้งใน ชชัชยั สมศร ี( 2549 ) ไดท้ าการวจิยั 
เรือ่ง การใชเ้วลานอกเวลาเรยีนของนิสติจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ในวนัทีม่กีารเรยีนการสอนใชไ้ป
ในการพบปะพูดคุยกบัเพื่อน พกัผ่อน และเล่นกฬีา ส่วนในวนัหยุดราชการซึง่นิสติมาเรยีนในวนัเสาร ์
นิสติใช้เวลาไปในทางทบทวนวชิาการและท ารายงาน พบปะกบัเพื่อนฝูงและค้นคว้าหนังสอืจาก
ห้องสมุด นอกจากนี้พบว่า ในยามที่นิสติมเีวลาว่างนอกเวลาเรยีน นิสติชอบใช้สถานที่ภายใน
มหาวทิยาลยัมากกว่าไปใช้สถานที่นอกมหาวทิยาลยัส าหรบัการใช้เวลานอกเวลาเรยีนเพื่อเขา้ร่วม
กจิกรรมโครงการต่าง ๆ ของมหาวทิยาลยัของสโมสรนิสติจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัและของคณะนัน้ 
นิสติส่วนใหญ่ใหค้วามสนใจมาก แต่มสี่วนร่วมในโครงการต่าง ๆ น้อย นอกจากนี้ยงัพบว่าความ
สนใจในการใชแ้หล่งบรกิารใหม่ ๆ ของมหาวทิยาลยัอยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนความต้องการนัน้
นิสติต้องการให้มหาวทิยาลยัจดัที่ส าหรบัพกัผ่อน และสถานที่ส าหรบัออกก าลงักายเพิม่ขึน้ตาม
บรเิวณคณะต่าง ๆ ส่วนการใช้ห้องสมุดของมหาวทิยาลยันิสติจะชอบใช้ห้องสมุดของคณะเพื่อ
คน้ควา้ อ่านหนงัสอื ท ารายงาน และพกัผ่อนมากกว่าหอสมดุกลาง 

นิธพิฒัน์ เมฆขจร (2540 : บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาเรือ่ง การใชเ้วลาว่างของ 
นักศกึษาทีเ่ป็นนักกฬีามหาวทิยาลยัศรปีทุม กรุงเทพมหานคร โดยการเปรยีบเทยีบความแตกต่าง
ของการใชเ้วลาของนักศกึษาทีเ่ป็นนักกฬีา ดา้นส่วนตวั ดา้นสงัคม ดา้นการเรยีน และดา้นกฬีา 
ตามตวัแปรเพศ ระดบัชัน้ คณะทีศ่กึษา ฐานะทางเศรษฐกจิของครอบครวั ทีพ่กัอาศยั  ผลสมัฤทธิ ์
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ทางการเรยีน เชาวป์ญัญา ทศันคตต่ิอการเรยีน ประเภทกฬีา ช่วงระยะเวลาการฝึกซอ้ม จ านวนครัง้
ของการแขง่ขนั ทศันคตต่ิอกฬีา ผลการวจิยัพบว่า  

1. การใชเ้วลาดา้นส่วนตวั นกัศกึษาทีเ่ป็นนกักฬีาทีศ่กึษาอยูใ่นคณะที่ 
ต่างกนัและประเภทของทีพ่กัอาศยัต่างกนั มกีารใชเ้วลาดา้นส่วนตวัแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิี่ระดบั .05 ส่วนนักศกึษาที่เป็นนักกฬีาที่มเีพศ ระดบัชัน้ ฐานะทางเศรษฐกจิครอบครวั 
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนต่างกนั มกีารใชเ้วลาดา้นส่วนตวัแตกต่างกนัอยา่งไมม่นีัยส าคญัทางสถติ ิ 

2. การใชเ้วลาดา้นสงัคม นกัศกึษาทีเ่ป็นนกักฬีาทีศ่กึษาอยูใ่นระดบัชัน้ 
ต่างกนั มกีารใชเ้วลาดา้นสงัคมแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ส่วนนักศกึษาที่
เป็นนักกฬีาทีม่เีพศ คณะทีศ่กึษา  ฐานะทางเศรษฐกจิครอบครวั ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ทีพ่กั
อาศยัต่างกนัมกีารใชเ้วลาดา้นสงัคมแตกต่างกนัอย่างไม่มนีัยส าคญัทางสถติิ  

3. การใชเ้วลาว่างดา้นการเรยีน นกัศกึษาทีเ่ป็นนกักฬีาทีม่ปีระเภทของที ่
พกัอาศยัต่างกนั มกีารใชเ้วลาเรยีนแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ส่วนนักศกึษา
ทีเ่ป็นนกักฬีา ทีเ่พศ ระดบัชัน้ คณะทีศ่กึษา ฐานะทางเศรษฐกจิครอบครวั ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
เชาวป์ญัญา และทศันคตต่ิอการเรยีนต่างกนั มกีารใชเ้วลาดา้นสงัคมแตกต่างกนัอย่างไม่มนีัยส าคญั
ทางสถติ ิ 

4. การใชเ้วลาดา้นกฬีา นกัศกึษาทีเ่ป็นนกักฬีา ทีเ่ล่นกฬีาต่างประเภทกนั  
และมชี่วงระยะเวลาการฝึกซอ้มทีต่่างกนั มกีารใชเ้วลาดา้นกฬีา แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิี ่ .05 ส่วนนักศกึษาทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน ทศันคตต่ิอการเรยีน ทีพ่กัอาศยั จ านวนครัง้
ของการแขง่ขนั และทศันคตต่ิอกฬีาแตกต่างกนั มกีารใชเ้วลาดา้นสงัคมแตกต่างกนัอย่างไม่มนีัยส าคญั
ทางสถติ ิ  

มานะ หมอยาด ี(2540 : บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาเรือ่งการใชเ้วลาว่างเพื่อการ 
ออกก าลงักายของนักเรยีนนายเรอือากาศ โดยมจีุดมุ่งหมายเพื่อทราบความคดิเหน็เกี่ยวกบัความ
ต้องการใช้เวลาว่างเพื่อการออกก าลงักายของนักเรยีนนายเรอือากาศ โรงเรยีนนายเรอือากาศ 
ระดบัปรญิญาตร ี โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเก็บรวบรวมขอ้มลู กลุ่มประชากรของ
นกัเรยีนนายเรอือากาศ โรงเรยีนนายเรอือากาศ ทีก่ าลงัศกึษาจ านวน 700 คน ผลการวจิยัพบว่า  

1. นกัเรยีนนายเรอือากาศ โรงเรยีนนายเรอือากาศ ส่วนมากมคีวาม 
ต้องการวชิาการเกี่ยวกบัการใชเ้วลาว่างเพื่อออกก าลงักาย โดยมคีวามต้องการอยู่ทีร่ะดบัมากทีสุ่ด
คอื มภีาพยนตรห์รอืเทปโทรทศัน์เกี่ยวกบักฬีาอยู่เสมอ ๆ ทีเ่กี่ยวกบัเทคนิคและทกัษะ การออก
ก าลงักาย ไดเ้ชญิวทิยากรมาบรรยายและสาธติหลกัการและวธิใีหม่ ๆ ใหแ้ก่สมาชกิไดม้คีวามรู้
เพิม่เตมิอยูเ่สมอ  
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2. นกัเรยีนนายเรอือากาศ โรงเรยีนนายเรอือากาศ ส่วนมากมคีวาม 
ต้องการดา้นกจิกรรมการออกก าลงักายเกี่ยวกบัการใชเ้วลาว่างเพื่อการออกก าลงักาย  โดยมคีวาม
ต้องการมากทีสุ่ดคอื แบดมนิตนั ฟุตบอล โบวล์ิง่ ยงิธนู และระดบัรองลงมาคอื เทนนิส เทเบลิ
เทนนิส บาสเกตบอล วอลเลยบ์อล เซปกัตะกรอ้ ว่ายน ้า รกับีฟุ้ตบอล  

3. นกัเรยีนนายเรอือากาศ โรงเรยีนนายเรอือากาศ ส่วนมากมคีวาม 
ตอ้งการดา้นสถานทีอุ่ปกรณ์ สิง่อ านวยความสะดวก เกี่ยวกบัการใชเ้วลาว่างเพื่อการออกก าลงักาย
โดยมคีวามตอ้งการมากทีสุ่ด คอื สถานทีอ่อกก าลงักายในร่ม สถานทีอ่อกก าลงักายกลางแจง้ทีม่ไีฟ
สนาม สถานที่ออกก าลงักายตัง้อยู่ในท าเลทีเ่หมาะสม อยู่ใกลแ้ละไปมาสะดวก สถานที่ส าหรบั
เปลีย่นเครื่องแต่งกายและท าความสะอาดร่างกายพอเพยีง ถูกสุขลกัษณะ มตีู้เกบ็เสือ้ผา้ (Locker) 
ส าหรบัผูใ้ชบ้รกิาร มกีารบรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดื่ม อุปกรณ์กฬีาอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน  

4. นกัเรยีนนายเรอือากาศ โรงเรยีนนายเรอือากาศ ส่วนมากมคีวาม 
ต้องการบุคลากรผูใ้หบ้รกิารเกี่ยวกบัการใช้เวลาว่างเพื่อออกก าลงักาย โดยมคีวามต้องการอยู่ใน
ระดบัมากทีสุ่ดคอื มหีน่วยงานและบุคลากรทีร่บัผดิชอบเกี่ยวกบัการออกก าลงักายของนักเรยีนนาย
เรอือากาศ โรงเรยีนนายเรอือากาศ โดยเฉพาะบุคคลผูใ้หบ้รกิารทีใ่หค้ าแนะน าในการออกก าลงักาย
ทีม่คีวามรูค้วามช านาญ ในกจิกรรมแต่ละดา้นอย่างถี่ถ้วน บุคลากรผูใ้ห้บรกิารมวีุฒทิางพลศกึษา 
บุคลากรผูใ้หบ้รกิารทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจวธิกีารจดัและด าเนินการดา้นพลศกึษา และสามารถเลอืก
กจิกรรมที่เหมาะสม บุคลากรผู้ให้บรกิารรู้หลกัและวธิกีารสอนที่ถูกต้องเหมาะสมของเจา้หน้าที่
พยาบาลประจ าในช่วงบรกิาร  

ธญัญารตัน์ วงษ์สมยั (2542 : บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาเรือ่ง การใชเ้วลาว่าง 
ของนักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาตอนต้นในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษาจงัหวดัสระบุรี โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาเปรยีบเทียบการใช้เวลาว่างการใช้เวลาว่างของนักเรยีนชัน้มธัยมศึกษา
ตอนตน้ในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษาจงัหวดัสระบุร ีผลการวจิยัพบว่า  

1. บดิา มารดาและผูป้กครองของของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ใน 
โรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษาจงัหวดัสระบุรสี่วนใหญ่มรีายไดเ้ฉลีย่ 3,001-6,000 บาท ต่อ
เดอืนและมอีาชพีรบัจา้ง  

2. นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา 
จงัหวดัสระบุรใีชเ้วลาว่างในดา้นการท างานบา้นอยู่ในระดบัมาก และกจิกรรมทีน่ิยมมากตามล าดบั
คอืซกัรดีเสือ้ผา้ กวาดบา้น ลา้งจาน หุงหาอาหาร ส่วนช่วงเวลาว่างทีใ่ชท้ างานบา้นคอื เวลา 16.00-
07.00 น. ต่อจากนัน้ใชช้่วงเวลา 17.00-18.00 น. ท ากจิกรรมการเรยีน การออกก าลงักายและเล่น
กฬีาและงานอดเิรก ตามล าดบั  

3. นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา 
จงัหวดัสระบุร ีปฏบิตักิจิกรรมเกี่ยวกบัการเรยีนอยู่ในระดบัน้อย นิยมมากโดยล าดบัคอื ท าการบา้น 
ท ารายงานทบทวนการบา้นทีเ่รยีนแลว้  
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4. การใชเ้วลาว่างโดยรวม ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ในโรงเรยีน 
ขยายโอกาสทางการศกึษาจงัหวดัสระบุร ีทีอ่ยู่ในระดบัน้อยทีสุ่ดคอื การออกก าลงักายและกฬีาและ
งานอดเิรก เช่น ดโูทรทศัน์ พดูคุย ฟงัวทิย ุและไมไ่ดใ้ชเ้วลาว่างในการหารายไดพ้เิศษแต่อยา่งใด  

5. เปรยีบเทยีบการใชเ้วลาว่างระหว่างนกัเรยีนชายกบันกัเรยีนหญงิ ของ 
นักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษาจงัหวดัสระบุรี มคีวาม
แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  

6. นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ ในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา 
จงัหวดัสระบุร ี ใชเ้วลาว่างในการออกก าลงักายและกฬีา หารายไดพ้เิศษ งานอดเิรก การเรยีนไม่
แตกต่างกนั แต่ใชเ้วลาว่างในดา้นการช่วยงานแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่ .05  

ค ารณ มาลาค า (2546 : บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาเรือ่ง การใชเ้วลาว่างของ 
นักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น ในกลุ่มโรงเรยีนสหวทิยาเขตวภิาวดี สงักดักรมสามญัศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เกี่ยวกบัการใชเ้วลาว่างในการปฏิบตักิจิกรรมนันทนาการ 4 ดา้น คอื ดา้นการ
ออกก าลงักายและเล่นกฬีา ดา้นงานอดเิรก ดา้นการท่องเทีย่ว และดา้นวรรณกรรม ผลการวจิยั
พบว่า  

1. การใชเ้วลาว่างของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ ในกลุ่มโรงเรยีนสห 
วทิยาเขตวภิาวด ีสงักดักรมสามญัศกึษา กรุงเทพมหานคร ใชเ้วลาว่างดา้นงานอดเิรก ชมรายการ
โทรทศัน์มากทีสุ่ดในวนัจนัทร์-ศุกร ์ ระหว่างเวลา 16.30-22.05 น. วนัเสาร-์อาทติย ์ ระหว่างเวลา 
09.00-21.30 น. รองลงมาคอื คอืการใช้เวลาด้านการท่องเที่ยว เป็นการเดนิชมและซือ้ของที่
หา้งสรรพสนิคา้ ในวนัจนัทร-์ศุกร ์ ระหว่างเวลา 13.40-19.15 น. วนัเสาร-์อาทติย ์ ระหว่างเวลา 
11.00-19.00 น. การใช้เวลาว่างด้านการออกก าลงักายและกีฬา เล่นฟุตบอล แบดมนิตนั 
วอลเลยบ์อล บาสเกตบอล ในวนัจนัทร-์ศุกร ์ระหว่างเวลา 15.00-18.00 น. วนัเสาร-์อาทติย ์ระหว่าง
เวลา 15.00- 18.05 น. และการใช้เวลาว่างดา้นวรรณกรรม พูดคุยกบัเพื่อนและญาตทิีบ่า้นและ
โรงเรยีน ในวนัจนัทร-์ศุกร ์ ระหว่างเวลา 07.00-21.05 น. วนัเสาร-์อาทติย ์ ระหว่างเวลา 06.45-
21.05 น.  

2. นกัเรยีนชาย-หญงิ ระดบั ชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ หอ้งเก่งกบัหอ้งอ่อน  
ใชเ้วลาว่างปฏบิตักิจิกรรมนนัทนาการ ดา้นการออกก าลงักายและเล่นกฬีาคลา้ยกนัคอื นักเรยีนชาย
เล่นฟุตบอล นักเรยีนหญงิเล่นแบดมนิตนั ส่วนด้านงานอดเิรก ด้านการท่องเที่ยว และด้าน
วรรณกรรมโดยรวมแลว้ประกอบกจิกรรมนันทนาการเหมอืนกนั  

ปทัมา จติรปรดีากร (2547 : บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาเรือ่ง สภาพปญัหาการใช ้
เวลาว่างของประชาชนในชุมชนแออดัคลองล าปกั เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร มจีุดมุ่งหมายเพื่อ
ศึกษาสภาพปญัหาการใช้เวลาว่างของประชาชนในชุมชนแออัดคลองล าปกั เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร โดยรวมเป็นรายดา้น 3 ดา้น คอื ดา้นการจดัการและด าเนินการ ดา้นสถานที ่
อุปกรณ์ และสิง่อ านวยความสะดวก และดา้นกจิกรรมนนัทนาการพเิศษ ผลการวจิยัพบว่า  
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1. สภาพการใชเ้วลาว่างของประชาชนในชุมชนแออดัคลองล าปกั เขตดุสติ  
กรุงเทพมหานคร พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มคีวามเหน็เกี่ยวกบัสภาพการใชเ้วลาว่าง ทัง้โดยรวม
และเป็นรายดา้นทัง้ 3 ดา้น คอืดา้นการจดัการและด าเนินการ ดา้นสถานที่ อุปกรณ์ และสิง่อ านวย
ความสะดวก และดา้นกจิกรรมนนัทนาการพเิศษ ว่าไมม่คีวามเหมาะสม  

2. ปญัหาการใชเ้วลาว่างของประชาชนในชุมชนแออดัคลองล าปกั เขตดุสติ  
กรุงเทพมหานคร โดยรวมประชาชนส่วนใหญ่มปีญัหาอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มปีญัหาด้านการจดัการและด าเนินการและและด้านกิจกรรม
นันทนาการพเิศษอยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนด้านสถานที่ อุปกรณ์ และสิง่อ านวยความสะดวก 
ประชาชนมปีญัหาอยูใ่นระดบัน้อย  

อศัวนิ มณอีนิทร ์(2547 : บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาการใชเ้วลาว่างของนิสติทีพ่กั 
อาศยัอยูใ่นหอพกัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ผลการวจิยัพบว่า  

1. นิสติทีพ่กัอาศยัอยูใ่นหอพกัมหาวทิยาลยัศรนครนิทรวโิรฒ ใชเ้วลาว่าง 
อยา่งสม ่าเสมอในดา้นเกมและกฬีาในกจิกรรมวิง่เหยาะ แอโรบคิแดนซ ์และว่ายน ้า  

2. นิสติทีพ่กัอาศยัอยูใ่นหอพกัมหาวทิยาลยัศรนครนิทรวโิรฒ ใชเ้วลาว่าง 
อย่างสม ่าเสมอในการอ่าน การเขยีน และการพูด ในกจิกรรมอ่านหนังสอืและทบทวนบทเรยีน อ่าน
หนงัสอืพมิพแ์ละอ่านหนงัสอืการต์ูน  

3. นิสติทีพ่กัอาศยัอยูใ่นหอพกัมหาวทิยาลยัศรนครนิทรวโิรฒ ใชเ้วลาว่าง 
อย่างสม ่าเสมอในดา้นกจิกรรมบรกิารอาสาสมคัร ในกจิกรรมพฒันามหาวทิยาลยั งานบรกิารสงัคม
ทีจ่ดัโดยหน่วยงานบรกิารอาสาสมคัร และค่ายอาสาพฒันาทีจ่ดัขึน้โดยนิสติและได้รบัอนุญาตจาก
กองกจิการนิสติ  

4. นิสติทีพ่กัอาศยัอยูใ่นหอพกัมหาวทิยาลยัศรนครนิทรวโิรฒ ใชเ้วลาว่าง 
อย่างสม ่าเสมอในดา้นดนตร ี และเพลงในกจิกรรมรอ้งเพลงคาราโอเกะ เล่นดนตรกีบัเพื่อนเป็นวง
ดนตร ี 

พชัรา เทยีมเพช็ร ์(2548 : บทคดัยอ่) ศกึษาการใชเ้วลาว่างของนกัเรยีน 
ชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน เขตตรวจราชการที ่3 มจีุดมุง่หมายเพื่อศกึษาและ
เปรยีบเทยีบการใชเ้วลาว่างของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน เขตตรวจ
ราชการที ่3 ผลการวจิยัพบว่า  

1. นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน เขตตรวจ 
ราชการที ่3 ใชเ้วลาว่างอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า การออกก าลงักายและเล่น
กฬีาเพื่อนันทนาการ อยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนการท างานอดเิรกและการส่งเสรมิการเรยีนอยู่ใน
ระดบัมาก  
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2. นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน เขตตรวจ 
ราชการที่ 3 ทีม่ชี ัน้ปีทีศ่กึษา และสถานภาพทางครอบครวัของนักเรยีนต่างกนั ใช้เวลาว่างไม่
แตกต่างกนั  

3. นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน เขตตรวจ 
ราชการที ่ 3 ทีม่เีพศ ผลการสมัฤทธิท์างการเรยีน และอาชพีผูป้กครองต่างกนั ใชเ้วลาว่างต่างกนั
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  

อ านาจ เณรรกัษา (2548 : บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาเรือ่ง ศกึษาการใชเ้วลาว่างของ 
นักเรยีนและนักศกึษาวทิยาลยัเทคนิคสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร มจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษาและ
เปรยีบเทียบการใช้เวลาว่างของนักเรียนและนักศึกษาวิทยาลยัเทคนิคสมุทรสาคร  จงัหวัด
สมทุรสาคร ตามตวัแปรเพศ ระดบัการศกึษา ชัน้ปี และประเภทวชิา ผลการวจิยัพบว่า  

1. นกัเรยีนและนกัศกึษาใชเ้วลาว่างปฏบิตักิจิกรรมนันทนาการทัง้ขณะอยู่ 
ทีว่ทิยาลยัและอยูท่ีบ่า้น อยูใ่นระดบัปานกลาง  

2. นกัเรยีนและนกัศกึษาทีม่เีพศต่างกนั ชัน้ปีทีต่่างกนัและประเภทวชิาที ่
ต่างกัน ใช้เวลาว่างในการปฏบิตัิกิจกรรมนันทนาการขณะอยู่ที่วทิยาลยัและขณะอยู่ที่บ้านไม่
แตกต่างกนั  

3. นกัเรยีนและนกัศกึษาทีม่รีะดบัการศกึษาทีต่่างกนั ปฏบิตักิจิกรรม 
นนัทนาการขณะอยูท่ีว่ทิยาลยัและขณะอยูท่ีบ่า้นแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  

วริฬุห ์แสงเรอืง (2549 : บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาการใชเ้วลาว่างในการประกอบ 
กจิกรรมนันทนาการของบุคลากรในกลุ่มส านักงานเขตที ่4 กรงุเทพมหานคร มจีดุมุง่หมายเพื่อศกึษา 
การใชเ้วลาว่างในการประกอบกจิกรรมนนัทนาการ ของบุคลากรในกลุ่มส านกังานเขตที ่4 
กรงุเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า บุคลากรในกลุ่มส านกังานเขตที่ 4 กรงุเทพมหานคร ใชเ้วลาว่าง
ในการประกอบกจิกรรมนันทนาการทัง้ 5 ประเภท คอื ประเภทกฬีาและออกก าลงักาย ประเภทการ
ท่องเทีย่ว ประเภทดนตรแีละรอ้งเพลง ประเภทงานอดเิรก และประเภทการอ่าน การพูด และการเขยีน 
ไดแ้ก่  กจิกรรมการเดนิ เทีย่วน ้าตก รอ้งเพลงในงานสงัสรรค์ ต่าง ๆ การเล่นอนิเตอรเ์น็ต และการ
อ่านหนงัสอืการต์ูน คดิเป็นรอ้ยละ 51.9,21.4,24.9,27.2 และ69.6 ตามล าดบั  

สมชาย ไวยากรณ์ (2549 : บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาการใชเ้วลาว่างในการประกอบ 
กจิกรรมนันทนาการของวยัรุ่นชุมชนเขตบางรกั กรงุเทพมหานคร มจีดุมุง่หมาย เพื่อศกึษา และ
เปรยีบเทยีบ การใชเ้วลาว่างในการประกอบกจิกรรมนันทนาการของวยัรุ่น ชุมชนเขตบางรกั 
กรงุเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า  

1. กจิกรรมนนัทนาการทีว่ยัรุน่ ชุมชนเขตบางรกั กรงุเทพมหานคร ใชเ้วลา 
ว่างในการประกอบกจิกรรมนันทนาการ ปฏบิตับิา้ง จากกจิกรรมเกมและกฬีา ศลิปหตัถกรรม งาน
อดเิรก ดนตรแีละเพลง การอ่านการเขยีนการพดู การท่องเทีย่ว และกจิกรรมสมัพนัธช์ุมชน  
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2. วยัรุน่ทีม่เีพศ อาย ุและอาศยัอยูใ่นชุมชนต่างกนั มกีารใชเ้วลาว่างใน 
การประกอบกจิกรรมนนัทนาการไมแ่ตกต่างกนั  

สมทิธชิาต ิจตุัมาศ (2549 : บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาการใชเ้วลาว่างในการเขา้ร่วม 
กจิกรรมนันทนาการของบุคลากรกรมสวสัดกิารทหารบก โดยมจีดุมุง่หมายเพื่อศกึษาและ
เปรยีบเทยีบการใชเ้วลาว่างในการเขา้รว่มกจิกรรมนนัทนาการของบุคลากรกรมสวสัดกิารทหารบก 
ผลการวจิยัพบว่า  

1. บุคลากรกรมสวสัดกิารทหารบก มกีารใชเ้วลาว่างในการเขา้รว่ม 
กจิกรรมนันทนาการขณะอยู่ที่กรมสวสัดกิารทหารบกและขณะอยู่บ้าน โดยรวมอยู่ในระดบัปาน
กลางมกีารใชเ้วลาว่างในการเขา้รว่มมากทีสุ่ดคอื การฟงัวทิย ุฟงัเพลง  

2. บุคลากรกรมสวสัดกิารทหารบก ทีม่เีพศต่างกนั มกีารใชเ้วลาว่างในการ 
เขา้รว่มกจิกรรมนนัทนาการไมแ่ตกต่างกนั  

3. บุคลากรกรมสวสัดกิารทหารบก ทีม่อีายตุ่างกนั มกีารใชเ้วลาว่างในการ 
เขา้รว่มกจิกรรมนนัทนาการแตกต่างกนัอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  

4. บุคลากรกรมสวสัดกิารทหารบก ทีม่สีถานภาพต่างกนั มกีารใชเ้วลาว่าง 
ในการเขา้รว่มกจิกรรมนนัทนาการแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  

5. บุคลากรกรมสวสัดกิารทหารบก ทีม่ตี าแหน่งต่างกนั มกีารใชเ้วลาว่าง 
ในการเขา้รว่มกจิกรรมนนัทนาการไมแ่ตกต่างกนั  
  จากการศกึษาคน้ควา้ต าราเอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง สามารถทีจ่ะอ้างองิไดว้่า 
การใชเ้วลาว่างมคีุณประโยชน์  มคีวามส าคญัในการด ารงชวีติ และส่งผลต่อความส าเรจ็ของทุกคน 
ดว้ยเหตุนี้ ผูว้จิยัจงึมแีนวคดิทีจ่ะศกึษาการใชเ้วลาว่างของนกัศกึษา เพื่อใหท้ราบผลถงึเชงิลกึต่อไป 
 
2.2 ข้อมลูเก่ียวกบัมหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิตย ์
 ประวติัความเป็นมา 

มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์เป็นหนึ่งในสถาบนัอุดมศกึษาเอกชนชัน้น าของประเทศ  
ก่อตัง้ขึน้เมือ่วนัที ่30พฤษภาคม พ.ศ. 2511ภายใตเ้จตนารมยข์อง ดร.ไสว สุทธพิทิกัษ์ และอาจารย์
สนัน่ เกตุทตั โดยใชช้ื่อสถาบนัว่า “ธุรกจิบณัฑติย”์ ซึง่ตัง้อยูร่มิคลองประปา ถนนพระราม 6 
             ต่อมาได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย์ใน พ.ศ. 2513 และเลื่อน
ฐานะเป็น “มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย์” ใน พ.ศ. 2527 ดว้ยพฒันาการทีไ่ม่หยุดยัง้ผนวกกบัการ
ขยายตวัของระบบการศกึษาในประเทศใน พ.ศ. 2532 มหาวทิยาลยัไดย้า้ยสถานทีต่ ัง้มาอยู่ทีร่มิ
คลองประปา ถนนประชาชื่น บนเนื้อทีก่ว่า เกอืบ 100 ไร่ เพื่อก่อสรา้งอาคารเรยีนและอาคาร
ปฏบิตักิารทางการเรยีนการสอนทีท่นัสมยัรวม ทัง้สิง่อ านวยความสะดวกในรปูแบบทีเ่อื้อประโยชน์
ต่อนกัศกึษาอยา่งสมบรูณ์แบบ ภายใตส้ภาวะแวดลอ้มทีส่วยงามและรม่รืน่ 
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             ปจัจบุนั  มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ เปิดสอนทัง้หลกัสตูรภาษาไทยและหลกัสตูรนานาชาต ิ  
ในระดบัปรญิญาตรทีัง้ภาคปกตแิละภาคค ่า  ระดบัปรญิญาโท  ปรญิญาเอก  โดยม ีดร. อรญั  ธรรมโน  เป็น
นายกสภามหาวทิยาลยั  และรองศาสตราจารย ์ดร. วรากรณ์  สามโกเศศ  เป็นอธกิารบด ี และทัง้มี
การก่อตัง้วทิยาลยันานาชาต ิ(DPUIC)  ในปี 2547  และวทิยาลยันานาชาตจินี (KDCIC)  ในปี 2553   เพื่อ
รองรบัผูท้ีต่อ้งการศกึษาหลกัสตูรนานาชาติ  และเพื่อมุง่สู่ความเป็นสากล 
            ตลอด 43 ปีที่ผ่านมา  มหาวทิยาลยัได้ผลติบณัฑติออกไปสู่สงัคมรวมกว่า 79,524 คน   
แบ่งเป็น  ระดบัปรญิญาตร ี74,518 คน  และ  ปรญิญาโท  5,000 คน  ปรญิญาเอก 6 คน  โดยมี
บุคลากรรวมทัง้สิ้น 1,200 คน  มสีดัส่วนอาจารยร์ะดบัปรญิญาเอก 17.06%  ระดบัปรญิญาโท 
75.78%มนีักศกึษาทุกระดบักว่า 20,000 คน  นับเป็นสถาบนัการศกึษาที่ได้รบัการยอมรบัจาก
หน่วยงานภายนอกทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนอย่างกวา้งขวาง 
             ดว้ยปณธิานอนัแน่วแน่ของผูก่้อตัง้ทีจ่ะสรา้งเยาวชนไทยใหเ้ป็นพลเมอืงดขีองสงัคม   
เป็นนกัธุรกจิทีม่ที ัง้ความรู ้ ความสามารถ  และจรรยาบรรณในวชิาชพี  เพื่อจะไดเ้ป็นก าลงัส าคญั
ของชาต ิ เพราะมคีวามเชื่อว่า  “นกัธุรกจิเป็นผูส้รา้งชาต”ิ  ยงัผลใหส้ถาบนัการศกึษาแห่งหนึ่ง
สถาปนาขึน้โดยเน้นการเรยีนการสอนทางดา้นธุรกจิสมเป็น “แหล่งวชิาการประสานความรูธุ้รกจิ” 
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บทท่ี 3  
วิธีด าเนินการวิจยั  

ในการวจิยัเรือ่งการใชเ้วลาว่างของนกัศกึษามหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ ผูว้จิยัใช้
วธิดี าเนินการวจิยัเชงิส ารวจ (Survey research) มขีัน้ตอนต่อไปนี้  

3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง   
3.2  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
3.3  ขัน้ตอนในการสรา้งเครือ่งมอื 
3.4  วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
3.5  การจดักระท าขอ้มลูและการวเิคราะหข์อ้มลู 
3.6  สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 

 
3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั  
 ประชากรที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ เป็นนักศกึษาระดบัปรญิญาตรมีหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑติย ์  
ปีการศกึษา 2551 ทัง้หมด 9 คณะ  ไดแ้ก่  คณะบรหิารธุรกจิ  คณะการบญัช ี คณะเศรษฐศาสตร ์ 
คณะนิตศิาสตร ์ คณะนิเทศศาสตร ์ คณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์ คณะวศิวกรรมศาสตร ์คณะ
เทคโนโลยสีารสนเทศ  และคณะศลิปกรรมศาสตร ์ จ านวนทัง้สิน้ 14,940 คน  
 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั  
 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัในครัง้นี้ เป็นนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรมีหาวทิยาลยัธุรกจิ
บณัฑติย ์ ปีการศกึษา 2551 ทัง้  9  คณะ  กลุ่มตวัอยา่งจ านวน   864   คน ซึง่ไดม้าโดยการ
ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง โดยใชส้ตูร ยามาเน (Yamane, 1973) และวธิกีารสุ่มแบบก าหนด
โควตาคณะ (Quota  Sampling) จ าแนกไดด้งันี้ 
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ตารางท่ี 1  จ านวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  จ าแนกตามคณะวชิา 
 
คณะวิชา 

ชัน้ปีท่ี 
1 2 3 4 รวมทัง้ส้ิน 

1. คณะบรหิารธุรกจิ 45 45 45 45 180 
2. คณะการบญัช ี 18 18 18 18 72 
3. คณะเศรษฐศาสตร ์ 9 9 9 9 36 
4. คณะนิตศิาสตร ์ 12 12 12 12 48 
5. คณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์ 37 37 37 37 148 
6. คณะนิเทศศาสตร ์ 40 40 40 40 160 
7. คณะวศิวกรรมกรรมศาสตร ์ 11 11 11 11 44 
8. คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 22 22 22 22 88 
9. คณะศลิปกรรมศาสตร ์ 22 22 22 22 88 

รวมทัง้ส้ิน 261 261 261 261 864 
 
3.2  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  
 เครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของ
นักศกึษาระดบัปรญิญาตรมีหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ ปีการศกึษา 2551 ซึง่แบ่งสาระออกเป็น  2 
ตอน คอื 

 1. ตอนที ่1 สอบถามเกีย่วกบัคุณลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามไดแ้ก่ เพศ  
คณะทีศ่กึษา  ระดบัชัน้  ฐานะทางเศรษฐกจิของครอบครวั  ทีพ่กัอาศยั   และผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีน เป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)  
  2. ตอนที ่2 สอบถามเกีย่วกบัพฤตกิรรมการใชเ้วลาว่างของนกัศกึษา ไดแ้ก่  ดา้น
ส่วนตวั  ดา้นสงัคม  ดา้นการเรยีน   และดา้นการท างานนอกเวลา  โดยผูว้จิยัมเีกณฑใ์นการก าหนด
น ้าหนกัคะแนนของขอ้ค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scales) 4 ระดบั ไดแ้ก่ปฏบิตัอิยู่
ในระดบัมาก  ปฏบิตัอิยูใ่นระดบัปานกลาง  ปฏบิตัอิยูใ่นระดบัน้อย และปฏบิตัอิยูใ่นระดบัน้อยทีสุ่ด  
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3.3  ขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  
 การสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชก้ารวจิยัครัง้นี้ เป็นแบบสอบถามความคดิเหน็ทีส่รา้งขึน้โดยล าดบั
ขัน้ตอนดงันี้  

1. ศกึษาและรวบรวมเอกสาร  ขอ้มลูและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมการใชเ้วลาว่าง   
เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสรา้งเครือ่งมอืวจิยั 

2. ศกึษาวธิกีารสรา้งแบบสอบถามจากเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง   
3. น าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษามาวางโครงสรา้งแบบสอบถาม  โดยก าหนดขอบเขตและ 

เนื้อหาใหค้รอบคลุมตามจดุมุง่หมายและตามกรอบแนวคดิการวจิยั 
4. สรา้งแบบสอบถามพฤตกิรรมการใชเ้วลาของนกัศกึษา  มลีกัษณะเป็นมาตราส่วน 

ประเมนิค่า (RatingScale)  4 ระดบั  แบบลเิคริต์  (Likert)  โดยมขีอ้ค าถามแบ่งออกเป็น 4  ดา้น 
จ านวน  43 ขอ้ 

5. ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามพฤตกิรรมการใชเ้วลาว่างของนกัศกึษาทัง้ 4 ดา้น 
ในดา้นความเทีย่งตรงเชงิพนิิจ  โดยใหผู้เ้ชีย่วชาญจ านวน 4  ท่าน  เป็นผูพ้จิารณาตรวจสอบแก้ไข
ปรบัปรงุ  ไดแ้ก่  ผูช้่วยศาสตราจารยอ์ญัชล ี ทองเอม  อาจารยพ์รรณนิภา รวยรืน่  อาจารยน์กัรบ  หมีแ้สน 
อาจารยพ์จมาลย ์ สกลเกยีรต ิ   โดยพจิารณาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)  ตัง้แต่ .50  ขึน้ไป   

6. น าแบบสอบถามมาปรบัปรงุเนื้อหาและภาษาตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญ  และน า 
แบบสอบถามไปทดลองใช ้ กบันกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่ง  ณ  มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ ชัน้ปี
ที ่ 1  จ านวน  50  คน  แลว้น าแบบสอบถามมาวเิคราะหห์าค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ทัง้ฉบบั
ดว้ยวธิสีมัประสทิธิแ์อลฟ่า (Alpha Coeffcient) ไดค้่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัเท่ากบั 
0.87 ซึง่มคี่าความเชื่อมัน่สูงสามารถน าไปใชใ้นการศกึษาครัง้นี้ได ้  

 
3.4  วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมลู  
 ในการด าเนินการวจิยัครัง้นี้ ผู้วจิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูนักศกึษาระดบัปรญิญา
ตรีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ปีการศึกษา 2551  ทุกคณะวิชาที่เ ปิดสอน ได้แก่  คณะ
บรหิารธุรกจิ  คณะการบญัช ีคณะเศรษฐศาสตร ์คณะนิตศิาสตร ์คณะนิเทศศาสตร ์คณะศลิปศาสตร์
และวทิยาศาสตร ์ คณะวศิวกรรมศาสตร ์คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  และคณะศลิปกรรมศาสตร ์
และใช้วธิกีารสุ่มน าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลด้วยตนเอง  ในระหว่างเดอืนพฤศจกิายน 2551 – 
กุมภาพนัธ ์ 2552  โดยแจกแบบสอบถามแก่นักศกึษากลุ่มตวัอย่างด้วยตนเอง  แยกตามคณะวชิา 
จ านวน  864  ฉบบั   ไดร้บักลบัคนืมา  จ านวน   864  ฉบบั  คดิเป็น  100 %  แลว้ตรวจสอบความ
สมบรูณ์ของแบบสอบถามน ามาวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติ ิ
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3.5  การจดักระท าข้อมลูและการวิเคราะหข้์อมลู  
ไดน้ าขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะหด์งันี้  
3.5.1  ผูว้จิยัรวบรวมแบบสอบถามทีไ่ดร้บัคนืมาจ านวน  864  ฉบบั  จากนัน้ไดต้รวจสอบ  

ความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแล้วตรวจให้คะแนนแบบสอบถามพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของ
นักศกึษาทัง้ 4 ด้าน ได้แก่  ด้านส่วนตวั  ด้านสงัคม ด้านการเรยีน และด้านการท างานนอกเวลา
โดยการก าหนดน ้าหนกัการใหค้ะแนนเป็น  4  ระดบั   และวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชเ้กณฑก์ารประเมนิ  
ดงันี้ 
  

เกณฑก์ารให้คะแนนและแปลความหมาย  
เกณฑใ์นการประเมนิผลระดบัการใชเ้วลาว่างของนกัศกึษา แบ่งออกเป็น 4 ช่วง และก าหนด

น ้าหนกัของค่าคะแนน ดงันี้  
ปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมาก   ให ้ 3   คะแนน   
ปฏบิตัอิยูใ่นระดบัปานกลาง  ให ้ 2   คะแนน   
ปฏบิตัอิยูใ่นระดบัน้อย    ให ้ 1   คะแนน   
ปฏบิตัอิยูใ่นระดบัน้อยทีสุ่ด   ให ้ 0   คะแนน     
 น าระดบัการใชเ้วลาว่างของนกัศกึษามาแปลความหมายเป็นค่าเฉลีย่รายขอ้และรายดา้น 
ดงันี้ (ชศูร ีวงศร์ตันะ. 2534: 120) 
ค่าเฉลีย่   ระดบัการปฏบิตั ิ 
2.26 - 3.00  มาก 
1.51 - 2.25  ปานกลาง 
0.76 - 1.50  น้อย 
0.01 - 0.75  น้อยทีสุ่ด 

3.5.2  ในการประมวลผลขอ้มลู  ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยวธิกีารทางสถติดิว้ย 
โปรแกรมส าเรจ็รูป SPSS/PC+ (Statistical Package for the Social Sciences/Personal 
computer Pluse)  โดยมขีัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 

3.5.2.1  การวเิคราะหค์่าสถติพิืน้ฐานของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชส้ถติคิ่ารอ้ยละ 
      3.5.2.2  การศกึษาพฤตกิรรมการใชเ้วลาว่างของนกัศกึษา ใชค้่าสถติเิฉลีย่  และค่า
ความเบีย่งเบนมาตรฐาน 
             3.5.2.3  การศกึษาเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการใชเ้วลาว่างของนกัศกึษาตามตวัแปร
ตน้ ไดแ้ก่ เพศ ชัน้ปี  คณะทีศ่กึษา  รายไดข้องผูป้กครอง ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และทีพ่กัอาศยั  
โดยการทดสอบดว้ยค่าสถติทิ ี(t-test)  และการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One Way 
Analysis of Variance) โดยการทดสอบดว้ยค่าสถติเิอฟ (F-test)  และเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่โดย
การทดสอบดว้ยวธิ ีLSD. (Fisher’s Least – Significant Different)  
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                     3.5.2.4 การศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างพฤตกิรรมการใชเ้วลาว่างกบัผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนของนกัศกึษามหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์โดยวธิกีารวเิคราะหค์่าความสมัพนัธ ์
(Correlation  Analysis) 

3.5.3  สญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจในการสื่อความหมายที่ 
ตรงกนั  ผูว้จิยัจงึก าหนดสญัลกัษณ์และอกัษรยอ่ในการวเิคราะหข์อ้มลู ดงันี้ 

  n แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 

    แทน ค่าเฉลีย่ (Mean) ของกลุ่มตวัอยา่ง 

S.D. แทน ค่าเฉลีย่เบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

t แทน ค่าสถติทิีใ่ชใ้นการพจิารณา t – distribution 

F แทน ค่าสถติทิีใ่ชใ้นการพจิารณาใน F – distribution 

* แทน มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

** แทน มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

LSD แทน ค่าผลต่างนยัส าคญัทีค่ านวณไดส้ าหรบัประชากรกลุ่มที ่i และ j  

Sig แทน ความน่าจะเป็นส าหรบับอกนยัส าคญัทางสถติิ 

 
3.6  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู คือ  
การวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อการศกึษาวจิยั ใชส้ถติ ิดงันี้  

3.6.1  ค่าสถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่  
3.6.1.1 ค่าความถี่ (Frequency)  
3.6.1.2 ค่ารอ้ยละ (Prcentage)  

          3.6.1.3 ค่าเฉลีย่ (Mean :  )  
          3.6.1.4 ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)  

3.6.2 สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน ไดแ้ก่  
3.6.2.1 ทดสอบค่าสถติทิ ี(t-test) โดยใชส้ตูร 

 

t  =    
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เมือ่ 
     df  =  2

21
nn  

    เรยีก   pooled  t- test ( Weiss. 1995:587 ) 
3.6.2.2 ทดสอบค่าเอฟ (F-test) โดยใชส้ตูร 

 

         F   =  
W

B

MS

MS  

 
  เมือ่ 

        BMS   =  
B

B

df

SS    

 

       wMS   =  
W

W

df

SS  

3.6.2.3 ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่เป็นรายคู่โดยใชว้ธิ ีLSD. (Fisher’s  
Least – Significant Different)  โดยใชส้ตูร 

 

LSD   =  t1-/2 EMS
ji nn

11
  

 
  ค่า MSE  ไดจ้ากการค านวนหาค่าความแปรปรวน one way ANOVA 
โดยมขีัน้ตอนดงันี้  

1. ค านวณค่า LSD 

2. ค านวณความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ 


iX -  


Xj  

3. น าค่า  


iX -  


Xj  เปรยีบเทยีบกบั ค่า LSD  

3.1 ถา้ ค่า 


iX -  


Xj > ค่า LSD แสดงว่า 1   2 

3.2 ถา้ ค่า 


iX -  


Xj  ค่า LSD แสดงว่า 1 =  2 
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    3.6.2.4 วธิกีารวเิคราะหค์่าความสมัพนัธ ์(Correlation  Analysis) 
   การค านวณค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์พยีรส์นั( Computing the Pearson)  
ในการค านวณหาค่า  r   สามารถค านวณไดห้ลายวธิ ี ดงันี้ 

  r =  
 


N

ZZ yx       (1) 

เป็นสตูรทีค่ านวณหาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธโ์ดยใชค้ะแนนมาตรฐาน  โดยเราดดัแปลงคะแนน X 
และ Y  จากคะแนนดบิใหเ้ป็นคะแนนมาตรฐาน  ( yx ZZ , )  เสยีก่อน 
 

                          
     2222 .  
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3.6.3 สถติทิีใ่ชใ้นการตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมอื ไดแ้ก่  

          3.6.3.1 การหาค่าความเทีย่งตรงเชงิประจกัษ์ (Face Validity) โดยอาศยัดุลยพนิิจ
ของผูท้รงคุณวุฒ ิ 
         3. 6.3.2 การหาความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใชส้ตูรสมัประสทิธิ ์
แอลฟ่า (Alpha coefficient) ของครอนบคั (Cronbach)     
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหข้์อมลู 
 

การน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูลของการศกึษาค้นคว้าเรื่อง  พฤตกิรรมการใช้เวลาว่าง
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปีการศึกษา 2551   เพื่อตอบ
วตัถุประสงค์ทัง้ 5 ข้อ คือเพื่อวัดพฤติกรรมของนักศึกษาซึ่งมีตัวแปรด้านเพศ  คณะที่ศึกษา  
ระดบัชัน้  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  รายได้ของผูป้กครอง  และที่พกัอาศยัที่แตกต่างกนั  มกีารใช้
เวลาว่างดา้นส่วนตวั ดา้นสงัคม  ดา้นการเรยีน  และดา้นการท างานนอกเวลาแตกต่างกนั   และการ
ใชเ้วลาว่างของนกัศกึษาในแต่ละดา้นจะส่งผลต่อผลสมัฤทธิท์างดา้นการเรยีน โดยการท าวจิยัครัง้นี้
ไดใ้ชก้ลุ่มตวัอย่าง จ านวน 864 คน ซึง่ไดม้าโดยการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้สูตร ยา
มาเน (Yamane, 1973) และวธิกีารสุ่มแบบก าหนดโควตาคณะ (Quota  Sampling) และผูว้จิยัได้
น าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูตามล าดบัดงันี้ 
 

การเสนอผลการวิเคราะหข้์อมลู 
  

 การเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลู  ผูว้จิยัไดน้ าเสนอในรูปแบบของตารางประกอบค าอธบิาย
แบ่งออกเป็น  4  ตอน  ดงันี้ 

4.1  ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง 
4.2  พฤติกรรมการใช้เวลาว่างโดยรวมและในแต่ละด้านของนักศึกษามหาวิทยาลยั

ธรุกิจบณัฑิตย ์ ได้แก่  ด้านส่วนตวั  ด้านสงัคม  ด้านการเรียน และด้านการท างานนอกเวลา 
4.3  การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้เวลาว่างในแต่ละด้านกบัเพศ คณะท่ีศึกษา

ระดบัชัน้  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  รายได้ของผูป้กครอง  และท่ีพกัอาศยั   
4.4  การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้เวลาว่างกบัผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิตย ์
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ผลการวิเคราะหข้์อมลู 
 

4.1  ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง 
 

ตารางท่ี  2  แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามจ าแนกตามเพศ คณะที่ศึกษา  
ระดบัชัน้ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน รายไดข้องผูป้กครอง  และทีพ่กัอาศยั   
 

ลกัษณะทัว่ไปของนักศึกษา จ านวน ร้อยละ 
1.  เพศ   

1.1  เพศชาย 351 40.63 
1.2  เพศหญงิ 513 59.38 

2.  คณะทีศ่กึษา   
2.1  คณะบรหิารธุรกจิ 180 20.83 
2.2  คณะการบญัช ี 72 8.33 
2.3  คณะเศรษฐศาสตร ์ 36 4.17 
2.4  คณะนิตศิาสตร ์ 48 5.56 
2.5  คณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์ 148 17.13 
2.6  คณะนิเทศศาสตร ์ 160 18.52 
2.7  คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 44 5.09 
2.8  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 88 10.19 
2.9  คณะศลิปกรรมศาสตร ์ 88 10.19 

3.  ระดบัชัน้   
3.1  ชัน้ปีที ่1 218 25.23 
3.2  ชัน้ปีที ่2 201 23.26 
3.3  ชัน้ปีที ่3 245 28.36 
3.4  ชัน้ปีที ่4 200 23.15 

4. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน   
4.1   ต ่ากว่า 2.00 199 23.03 
4.2   2.01 – 2.74 349 40.40 
4.3   2.75  เป็นตน้ไป 

5.  รายไดข้องผูป้กครอง 
316 36.57 

5.1  ต ่ากว่า 15,000 บาท  368 44.68 
5.2  15,001 – 30,000 บาท  319 39.92 
5.3  ตัง้แต่  30,001 บาท  ขึน้ไป 159 18.40 
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ตารางท่ี 2 ( ต่อ ) 
 

ลกัษณะทัว่ไปของนักศึกษา จ านวน ร้อยละ 
6.  ทีพ่กัอาศยั   

6.1 บา้นบดิามารดา 316 36.57 
6.2 บา้นญาต ิ 77 8.91 
6.3 หอพกั DPU 50 5.79 
6.4 หอพกัเอกชน 421 48.73 

รวม 864 100.00 
 

จากตารางที ่ 2  ผลการวเิคราะห ์ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด  864  คน จ าแนกได้
ดงันี้   

1. เพศ   นกัศกึษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิรอ้ยละ 59.38  และเป็นเพศชายรอ้ยละ 40.63    
2. คณะทีศ่กึษา  นกัศกึษาส่วนใหญ่ศกึษาอยูค่ณะบรหิารธุรกจิรอ้ยละ 20.83  รองลงมาคอื 

คณะนิเทศศาสตร ์ รอ้ยละ 18.52  คณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์รอ้ยละ 17.13  คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและคณะศลิปกรรมศาสตร์รอ้ยละ 10.19  คณะการบญัช ี ร้อยละ 8.33  คณะนิตศิาสตร ์
รอ้ยละ  5.56  คณะวศิวกรรมศาสตร ์ รอ้ยละ 5.09  และคณะเศรษฐศาสตร ์ รอ้ยละ 4.17   

3. ระดบัชัน้ นกัศกึษาส่วนใหญ่ก าลงัศกึษาอยู่ชัน้ปีที ่3 รอ้ยละ 28.36  รองลงมาคอืชัน้ปีที ่1  
รอ้ยละ 25.23  ชัน้ปีที ่2 รอ้ยละ 23.26 และชัน้ปีที ่4  รอ้ยละ 23.15  

4. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  นกัศกึษาส่วนใหญ่มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนระดบั 2.01 – 2.74  
รอ้ยละ 40.40  รองลงมาคอื ระดบั 2.75 ขึน้ไป  รอ้ยละ 36.57   และระดบัต ่ากว่า 2.00  รอ้ยละ  23.03    

5. รายไดข้องผูป้กครอง ผูป้กครองของนกัศกึษาส่วนใหญ่มรีายไดต่้อเดอืนต ่ากว่า 15,000 บาท  
รอ้ยละ 44.68  รายได้ 15,001 - 30,000 บาท  รอ้ยละ 36.92 และรายได้  30,001 บาท ขึน้ไป   
รอ้ยละ 18.40 

6. ทีพ่กัอาศยั  นกัศกึษาส่วนใหญ่พกัอาศยัหอพกัเอกชน รอ้ยละ 48.73 รองลงมาคอื 
 พกับา้นบดิามารดา  รอ้ยละ 36.57 บา้นญาต ิ รอ้ยละ 8.91  และหอพกั DPU  รอ้ยละ 5.79   
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4.2  พฤติกรรมการใช้เวลาว่างโดยรวมและในแต่ละด้านของนักศึกษามหาวิทยาลยั 
ธรุกิจบณัฑิตย ์ ได้แก่  ด้านส่วนตวั  ด้านสงัคม  ด้านการเรียน และด้านการท างาน 
นอกเวลา 

 
ตารางท่ี 3  รอ้ยละ และค่าเฉลี่ย ของระดบัปฏบิตัพิฤตกิรรมการใช้เวลาว่างของนักศกึษาในแต่ละ
ดา้น (รายขอ้) 
 

ข้อ ประเภทการใช้เวลาว่าง 
ระดบัการปฏิบติั 

  แปลผล ล าดบั มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

 ด้านส่วนตวั        
1 ใชเ้วลาพกัผ่อนในวนัปกตมิากกว่า 0.00 5.03 51.15 43.82 0.61 ปฏบิตัน้ิอยทีส่ดุ 13 
 8 ชัว่โมง        
2 ใชเ้วลาในการรบัประทานอาหารนาน 0.00 45.05 42.03 12.92 1.32 ปฏบิตัน้ิอย 2 
 กว่า 2  ชัว่โมงต่อครัง้        
3 ใชเ้วลาในการอาบน ้านานกว่าครึง่ 0.00 16.71 49.14 34.15 0.83 ปฏบิตัน้ิอย 6 
 ชัว่โมงต่อครัง้        
4 อ่านหนงั / นิตยสาร / หนงัสอืพมิพ ์ 0.00 20.84 48.01 31.15 0.90 ปฏบิตัน้ิอย 5 
5 ท างานบา้น เช่น ซกัรดีเสือ้ผา้ ท า 0.00 32.30 46.01 21.69 1.11 ปฏบิตัน้ิอย 4 
 ความสะอาดบา้น ฯลฯ        
6 อ่านการต์ูนญีปุ่น่ 0.00 44.68 37.66 17.66 1.27 ปฏบิตัน้ิอย 3 
7 ดหูนงั / ฟงัเพลง 0.00 51.12 36.60 12.28 1.39 ปฏบิตัน้ิอย 1 
8 ไปเดนิซือ้ของตามหา้งสรรพสนิคา้ 0.00 19.55 39.69 40.76 0.79 ปฏบิตัน้ิอย 7 
9 เลีย้งสตัว ์/ปลกูตน้ไม ้ 0.00 16.23 30.58 53.19 0.63 ปฏบิตัน้ิอยทีส่ดุ 12 
10 คุยโทรศพัทม์ากกว่าครึง่ชัว่โมงต่อครัง้ 0.00 9.28 55.82 34.90 0.74 ปฏบิตัน้ิอยทีส่ดุ 8 
11 เล่นเกมคอมพวิเตอรม์ากกว่าหนึ่ง 0.00 13.21 39.31 47.77 0.66 ปฏบิตัน้ิอยทีส่ดุ 10 
 ชัว่โมงต่อครัง้        

12 สะสมสิง่ของ 0.00 15.26 34.40 50.35 0.65 ปฏบิตัน้ิอยทีส่ดุ 11 
13 ออกก าลงักาย 0.00 18.17 30.20 51.63 0.67 ปฏบิตัน้ิอยทีส่ดุ 9 

รวม 0.00 23.65 41.58 34.79 0.89 ปฏิบติัน้อย  
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 
 

ข้อ ประเภทการใช้เวลาว่าง 
ระดบัการปฏิบติั 

  แปลผล ล าดบั 
ประจ า 

บ่อย 
ครัง้ 

บาง 
ครัง้ 

ไม่เคย 
ปฏิบติั 

 ด้านสงัคม        

14 ท ากจิกรรมรว่มกบัครอบครวั เชน่ 0.00 21.38 38.29 40.34 0.81 ปฏบิตัน้ิอย 2 
 ปรุงอาหาร  ไปท าบุญร่วมกบัครอบครวั        

 ไปเทีย่วกบัครอบครวั ฯลฯ        

15 สงัสรรคบ์า้นเพื่อน 0.00 15.09 37.28 47.63 0.67 ปฏบิตัน้ิอยทีส่ดุ 6 
16 ไปแหล่งบนัเทงิกบัเพื่อน 0.00 17.56 52.14 30.29 0.87 ปฏบิตัน้ิอย 1 
17 เดนิหา้งสรรพสนิคา้กบัเพื่อน 0.00 19.93 36.63 43.44 0.76 ปฏบิตัน้ิอย 3 
18 พดูคุยกบัเพื่อนผ่านสือ่อนิเทอรเ์น็ต 0.00 15.13 42.75 42.12 0.73 ปฏบิตัน้ิอยทีส่ดุ 4 
 มากกว่าหนึ่งชัว่โมงต่อครัง้        

19 ท ากจิกรรมชมรม /กจิกรรมเพื่อ 0.00 10.81 27.16 62.03 0.49 ปฏบิตัน้ิอยทีส่ดุ 8 
 สาธารณะประโยชน์        

20 เล่นกฬีากบัเพื่อน 0.00 16.88 34.55 48.57 0.68 ปฏบิตัน้ิอยทีส่ดุ 5 
21 พดูคุยเรื่องของผูอ้ื่น 0.00 6.04 40.24 53.71 0.52 ปฏบิตัน้ิอยทีส่ดุ 7 

รวม 0.00 13.65 34.34 40.90 0.61 ปฏิบติัน้อยท่ีสุด  

 ด้านการเรียน        

22 ท าการบา้น / งานทีอ่าจารยม์อบหมาย 0.00 28.47 56.24 15.29 1.13 ปฏบิตัน้ิอย 1 

23 ลอกการบา้นเพื่อน 0.00 8.02 62.21 29.77 0.78 ปฏบิตัน้ิอย 4 

24 ทบทวนบทเรยีน / อ่านหนงัสอืล่วงหน้า 0.00 5.45 32.43 62.13 0.43 ปฏบิตัน้ิอยทีส่ดุ 8 
25 ศกึษาคน้ควา้ขอ้มลูจากหอ้งสมดุ / 0.00 17.18 44.91 37.91 0.79 ปฏบิตัน้ิอย 3 
 อนิเทอรเ์น็ต        

26 ทบทวนบทเรยีนกบัเพื่อน 0.00 6.76 37.92 55.31 0.51 ปฏบิตัน้ิอยทีส่ดุ 5 
27 ใหเ้พื่อนหรอืผูอ้ื่นช่วยท ารายงาน / 0.00 22.22 53.46 24.32 0.98 ปฏบิตัน้ิอย 2 
 การบา้น        

28 เขา้ร่วมแขง่ขนัทางวชิาการ 0.00 4.70 20.09 75.21 0.29 ปฏบิตัน้ิอยทีส่ดุ 10 

29 เรยีนพเิศษ / อบรมกจิกรรมวชิาการ 0.00 4.86 24.50 70.63 0.34 ปฏบิตัน้ิอยทีส่ดุ 9 

30 เขา้ Lab ภาษาองักฤษ / คอมพวิเตอร ์ 0.00 8.36 32.51 59.14 0.49 ปฏบิตัน้ิอยทีส่ดุ 7 

31 ฝึกงานในสาขาทีเ่รยีน 0.00 10.29 30.29 59.43 0.51 ปฏบิตัน้ิอยทีส่ดุ 5 

รวม 0.00 11.63 39.46 48.91 0.63 ปฏิบติัน้อยท่ีสุด  
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 
 

ข้อ ประเภทการใช้เวลาว่าง 
ระดบัการปฏิบติั 

  แปลผล ล าดบั 
ประจ า 

บ่อย 
ครัง้ 

บาง 
ครัง้ 

ไม่เคย 
ปฏิบติั 

 ด้านการท างานนอกเวลา        

32 นกัศกึษาชว่ยงานใน มธบ. 0.00 18.16 25.64 56.20 0.62 ปฏบิตัน้ิอยทีส่ดุ 9 

33 พนกังานชัว่คราวของบรษิทั / หา้ง / รา้น 0.00 14.13 27.73 58.13 0.56 ปฏบิตัน้ิอยทีส่ดุ 10 

34 หารายไดม้าใชจ้่ายสว่นตวัตามที ่ 0.00 20.55 29.53 49.91 0.71 ปฏบิตัน้ิอยทีส่ดุ 2 
 ตอ้งการ        

35 หาประสบการณ์ระหว่างเรยีน 0.00 20.00 30.63 49.37 0.71 ปฏบิตัน้ิอยทีส่ดุ 2 

36 หารายไดแ้บ่งเบาภาระครอบครวั 0.00 21.23 29.19 49.59 0.72 ปฏบิตัน้ิอยทีส่ดุ 1 

37 ท างาน 2 - 4 ชัว่โมงต่อวนั 0.00 22.67 25.71 51.62 0.71 ปฏบิตัน้ิอยทีส่ดุ 2 

38 ท างานมากกว่า 4 ชัว่โมงต่อวนั 0.00 24.43 22.42 53.15 0.71 ปฏบิตัน้ิอยทีส่ดุ 2 
 (ในวนัราชการ)        

39 ช่วงเวลาท างาน คอื 13.00-15.00 น. 0.00 14.44 24.06 61.50 0.53 ปฏบิตัน้ิอยทีส่ดุ 11 

40 ช่วงเวลาท างาน คอื 15.00-17.00 น. 0.00 10.08 25.89 64.03 0.46 ปฏบิตัน้ิอยทีส่ดุ 12 

41 ช่วงเวลาท างาน คอื 17.00-20.00 น. 0.00 16.35 34.88 48.77 0.68 ปฏบิตัน้ิอยทีส่ดุ 6 

42 ช่วงเวลาท างาน คอื 20.00-23.00 น. 0.00 14.38 35.62 50.00 0.64 ปฏบิตัน้ิอยทีส่ดุ 8 

43 ช่วงเวลาท างาน คอื 23.00-02.00 น. 0.00 19.91 27.15 52.94 0.67 ปฏบิตัน้ิอยทีส่ดุ 7 

รวม 0.00 18.03 28.20 53.77 0.64 ปฏิบติัน้อยท่ีสุด  

 
การแปลความหมายเป็นค่าเฉลีย่รายขอ้และรายดา้น ดงันี้ (ชศูร ีวงศร์ตันะ. 2534: 120) 
ค่าเฉลีย่   ระดบัการปฏบิตั ิ 
2.26 - 3.00  มาก 
1.51 - 2.25  ปานกลาง 
0.76 - 1.50  น้อย 
0.01 - 0.75  น้อยทีสุ่ด 
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จากตารางที่ 3 ผลการวเิคราะห์ พบว่า  จากขอ้ค าถามเกี่ยวกบัระดบัปฏบิตัพิฤตกิรรมการ
ใช้เวลาว่างของนักศกึษาในด้านส่วนตวั  ดา้นสงัคม  ด้านการเรยีน  และดา้นการท างานนอกเวลา 
(part-time) นักศกึษาส่วนใหญ่มพีฤตกิรรมการใชเ้วลาว่างทัง้ 4  ดา้น  ในระดบัปฏบิตับิา้ง  โดยมี
ค่าเฉลีย่ 0.89, 0.61, 0.63 และ 0.64  ตามล าดบั  

ซึง่พจิารณาในแต่ละดา้นเป็นรายขอ้  พบว่า     
ดา้นส่วนตวันกัศกึษามพีฤตกิรรมการใชเ้วลาว่างในระดบัปฏบิตับิ่อยครัง้มากทีสุ่ด 3  อนัดบั

แรก  คอื ขอ้ 7. ดูหนัง/ ฟงัเพลง (ค่าเฉลี่ย 1.39) รองลงมา คอื ขอ้ 2. ใช้เวลาในการรบัประทาน
อาหารนานกว่า 2 ชัว่โมงต่อครัง้ (ค่าเฉลีย่ 1.32) และ ขอ้ 6. อ่านการต์ูนญีปุ่น่ (ค่าเฉลีย่ 1.27)  ส่วน
ขอ้ที่นักศึกษาปฏบิตับิ้างน้อยที่สุด 3 อนัดบัแรก คอื ขอ้ 1. ใช้เวลาพกัผ่อนในวนัปกติมากกว่า 8 
ชัว่โมง (ค่าเฉลี่ย 0.61) รองลงมา คอื ข้อ 9. เลี้ยงสตัว์/ปลูกต้นไม้ (ค่าเฉลี่ย 0.63) และ ข้อ 12. 
สะสมสิง่ของ (ค่าเฉลีย่ 0.65)      

ดา้นสงัคมนกัศกึษามพีฤตกิรรมการใชเ้วลาว่างในระดบัปฏบิตับิา้งมากทีสุ่ด 3 อนัดบัแรก  คอื 
ข้อ 16. ไปแหล่งบันเทิงกับเพื่อน (ค่าเฉลี่ย 0.87) รองลงมา คือ ข้อ 14. ท ากิจกรรมร่วมกับ
ครอบครวั เช่น ปรุงอาหาร ไปท าบุญร่วมกบัครอบครวั ไปเทีย่วกบัครอบครวั ฯลฯ (ค่าเฉลี่ย 0.81) 
และ ขอ้ 17. ไปเดนิห้างสรรพสนิค้ากบัเพื่อน (ค่าเฉลี่ย 0.76)  ส่วนข้อที่นักศกึษาปฏบิตับิ้างน้อย
ทีสุ่ด 3 อนัดบัแรก คอื ขอ้ 19. ท ากจิกรรมชมรม/กจิกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ (ค่าเฉลีย่ 0.49) 
รองลงมา คือ ข้อ 21. พูดคุยเรื่องของผู้อื่น (ค่าเฉลี่ย 0.52) และ ข้อ 15. สังสรรค์บ้านเ พื่อน 
(ค่าเฉลีย่ 0.67)      

ดา้นการเรยีนนักศกึษามพีฤตกิรรมการใชเ้วลาว่างในระดบัปฏบิตับิ้างมากที่สุด 3  อนัดบัแรก  
คอื ขอ้ 22. ท าการบ้าน / งานทีอ่าจารยม์อบหมาย (ค่าเฉลีย่ 1.13) รองลงมา คอื ขอ้ 27. ให้เพื่อน
หรอืผูอ้ื่นช่วยท ารายงาน / การบา้น (ค่าเฉลีย่ 0.98) และ ขอ้ 25. ศกึษาคน้ควา้ขอ้มลูจากหอ้งสมุด / 
อนิเตอรเ์น็ต (ค่าเฉลีย่ 0.79)  ส่วนขอ้ทีน่ักศกึษาปฏบิตับิา้งน้อยทีสุ่ด 3 อนัดบัแรก คอื ขอ้ 28. เขา้
รว่มแขง่ขนัทางวชิาการ (ค่าเฉลีย่ 0.30) รองลงมา คอื ขอ้ 29. เรยีนพเิศษ / อบรมกจิกรรมวชิาการ 
(ค่าเฉลีย่ 0.34) และ ขอ้ 24. ทบทวนบทเรยีน / อ่านหนงัสอืล่วงหน้า (ค่าเฉลีย่ 0.78)      

ดา้นการท างานนอกเวลา (part-time) นักศกึษามพีฤตกิรรมการใชเ้วลาว่างในระดบัปฏบิตัิ
บ้างมากที่สุด 3  อันดับแรก  คือ ข้อ 36. หารายได้แบ่งเบาภาระครอบครวั (ค่าเฉลี่ย 0.72) 
รองลงมา คอื ขอ้ 34. หารายไดม้าใช้จ่ายส่วนตวัตามที่ต้องการ  ขอ้ 35. หาประสบการณ์ระหว่าง
เรยีน  ข้อ 37. ท างาน 2-4 ชัว่โมงต่อวนั และ ข้อ 38. ท างานมากกว่า 4 ชัว่โมงต่อวัน (ในวัน
ราชการ) (มคี่าเฉลีย่เท่ากนั คอื 0.71)   ส่วนขอ้ทีน่กัศกึษาปฏบิตับิา้งน้อยทีสุ่ด 3 อนัดบัแรก คอื ขอ้ 
40. ช่วงเวลาท างาน คอื 15.00-17.00 น. (ค่าเฉลีย่ 0.46) รองลงมา คอื ขอ้ 39. ช่วงเวลาท างาน คอื 
13.00-15.00 น. (ค่าเฉลีย่ 0.53) และ ขอ้ 33. พนกังานชัว่คราวของบรษิทั / หา้ง / รา้น (ค่าเฉลีย่ 0.56)      
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4.3  การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้เวลาว่างในแต่ละด้านกบัเพศ  ระดบัชัน้  คณะท่ี 
ศึกษา  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  รายได้ของผูป้กครอง  และท่ีพกัอาศยั   
 

การวเิคราะห์ในตอนที่ 3 นี้ ผู้วจิยัได้น าขอ้มูลมาศกึษาเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการใช้เวลา
ว่างในแต่ละด้านกบัเพศ คณะที่ศกึษา ระดบัชัน้    ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน รายได้ของผู้ปกครอง 
และทีพ่กัอาศยั  โดยการทดสอบดว้ยค่าสถติทิ ี(t-test)  และการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว 
(One Way Analysis of Variance) โดยการทดสอบด้วยค่าสถติเิอฟ (F-test)  และเปรยีบเทยีบ
ค่าเฉลีย่รายคู่โดยการทดสอบดว้ยวธิ ีLSD. (Fisher’s Least – Significant Different) ปรากฏผลดงั
แสดงในตารางที ่ 4 -17 
 
ตารางท่ี 4  การเปรยีบเทยีบเพศกบัพฤตกิรรมการใชเ้วลาว่างของนกัศกึษาในแต่ละดา้น 
 
พฤติกรรมการใช้เวลาว่าง เพศ N   SD. t-test Sig. 
ดา้นส่วนตวั ช 351 0.91 0.270 0.187 0.852 
 ญ 513 0.91 0.261   
ดา้นสงัคม ช 351 0.75 0.345 2.097 0.036* 
 ญ 513 0.70 0.359   
ดา้นการเรยีน ช 351 0.62 0.338 -2.632 0.009** 
 ญ 513 0.68 0.326   
ดา้นการท างานนอกเวลา ช 351 0.52 0.580 1.876 0.061 
 ญ 513 0.45 0.547   

Total  864 0.70 0.262 0.943 0.346 
 
** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 * มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 

จากตารางที่ 4  ผลการวเิคราะห ์พบว่า  เพศชายและเพศหญงิมพีฤตกิรรมการใชเ้วลาว่าง
แตกต่างกนัในดา้นสงัคมและดา้นการเรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05   
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ตารางท่ี  5  การเปรยีบเทยีบคณะวชิาทีศ่กึษากบัพฤตกิรรมการใชเ้วลาว่างของนกัศกึษาในแต่ละดา้น 
 

พฤติกรรม 
การใช้เวลาว่าง 

คณะวิชา N 
  SD. F-test Sig. 

ดา้นส่วนตวั บรหิารธุรกจิ 180 0.94 0.292 2.787 0.005** 
 การบญัช ี 72 0.89 0.206   
 เศรษฐศาสตร ์ 36 0.88 0.238   
 นิตศิาสตร ์ 48 0.88 0.378   
 ศลิปศาสตรฯ์ 148 0.89 0.281   
 นิเทศศาสตร ์ 160 0.92 0.247   
 วศิวกรรมศาสตร ์ 44 0.75 0.322   
 เทคโนโลยสีารสนเทศ 88 0.90 0.262   
 ศลิปกรรมศาสตร ์ 88 0.96 0.247   

ดา้นสงัคม บรหิารธุรกจิ 180 0.73 0.344 1.914 0.055 
 การบญัช ี 72 0.63 0.278   
 เศรษฐศาสตร ์ 36 0.65 0.255   
 นิตศิาสตร ์ 48 0.84 0.473   
 ศลิปศาสตรฯ์ 148 0.75 0.393   
 นิเทศศาสตร ์ 160 0.72 0.342   
 วศิวกรรมศาสตร ์ 44 0.63 0.349   
 เทคโนโลยสีารสนเทศ 88 0.70 0.362   
 ศลิปกรรมศาสตร ์ 88 0.71 0.322   
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ตารางท่ี  5  (ต่อ) 
 

พฤติกรรม 
การใช้เวลาว่าง 

คณะวิชา N 
  SD. F-test Sig. 

ดา้นการเรยีน บรหิารธุรกจิ 180 0.61 0.302 5.608 0.000** 
 การบญัช ี 72 0.65 0.323   
 เศรษฐศาสตร ์ 36 0.62 0.407   
 นิตศิาสตร ์ 48 0.89 0.453   
 ศลิปศาสตรฯ์ 148 0.74 0.341   
 นิเทศศาสตร ์ 160 0.60 0.300   
 วศิวกรรมศาสตร ์ 44 0.61 0.266   
 เทคโนโลยสีารสนเทศ 88 0.62 0.328   
 ศลิปกรรมศาสตร ์ 88 0.67 0.290   

ดา้นการท างาน บรหิารธุรกจิ 180 0.38 0.516 4.700 0.000** 
นอกเวลา การบญัช ี 72 0.38 0.554   

 เศรษฐศาสตร ์ 36 0.35 0.410   
 นิตศิาสตร ์ 48 0.59 0.661   
 ศลิปศาสตรฯ์ 148 0.74 0.589   
 นิเทศศาสตร ์ 160 0.46 0.585   
 วศิวกรรมศาสตร ์ 44 0.31 0.350   
 เทคโนโลยสีารสนเทศ 88 0.46 0.556   
 ศลิปกรรมศาสตร ์ 88 0.63 0.558   

 
** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 
จากตารางที่ 5  ผลการวิเคราะห์ พบว่า  ทุกคณะวิชามพีฤติกรรมการใช้เวลาว่างด้าน

ส่วนตวั ดา้นสงัคม  ดา้นการเรยีน  และดา้นการท างานนอกเวลาแตกต่างกนั   อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.01   
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ตารางท่ี  6  ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่โดยการทดสอบด้วยวธิ ีLSD  ระหว่างคณะวชิากบั
พฤตกิรรมการใชเ้วลาว่างในดา้นส่วนตวั 
 

คณะวิชา   
คณะวิชา 

บริหาร การบญัชี เศรษฐศาสตร ์ นิติศาสตร ์ ศิลปศาสตร ์ นิเทศศาสตร ์ วิศวกรรม 
ศาสตร ์

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ศิลปกรรม 

บรหิารธุรกจิ 0.94 - 0.047 
(0.211) 

0.059 
(0.233) 

0.016 
(0.579) 

0.055 
(0.212) 

0.527 
(0.084) 

0.185** 
(0.000) 

0.039 
(0.274) 

-0.024 
(0.492) 

การบญัช ี 0.89  - 0.011 
(0.831) 

-0.031 
(0.420) 

0.007 
(0.879) 

0.004 
(0.902) 

0.1373** 
(0.009) 

-0.008 
(0.839) 

-0.072 
(0.097) 

เศรษฐศาสตร ์ 0.88   - -0.043 
(0.392) 

-0.004 
(0.945) 

-0.007 
(0.889) 

0.1253* 
(0.048) 

-0.02 
(0.702) 

-0.084 
(0.120) 

นิตศิาสตร ์ 0.88    - 0.039 
(0.386) 

0.036 
(0.247) 

0.1686** 
(0.000) 

0.022 
(0.536) 

-0.041 
(0.0260) 

ศลิปศาสตรฯ์ 0.89     - -0.002 
(0.949) 

0.1295* 
(0.024) 

-0.016 
(0.735) 

-0.080 
(0.104) 

นิเทศศาสตร ์ 0.92      - 0.1324** 
(0.005) 

-0.013 
(0.710) 

-0.0772* 
(0.037) 

วศิวกรรมศาสตร ์ 0.75       - -0.1461** 
(0.004) 

-0.2097** 
(0.000) 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 0.90        
 

- -0.063 
(0.125) 

ศลิปกรรมศาสตร ์ 0.96        
 

 - 

 
** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 * มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 
จากตารางที่ 6  ผลการวเิคราะห์ พบว่า  คณะวชิามผีลต่อพฤตกิรรมการใช้เวลาว่างด้าน

ส่วนตวัของนกัศกึษาแตกต่างกนั ดงันี้    
1. นกัศกึษาคณะวศิวกรรมศาสตร ์แตกต่างกบั นักศกึษาทุกคณะ 
2. นกัศกึษาคณะศลิปกรรมศาสตร ์แตกต่างกบั นกัศกึษาคณะนิเทศศาสตรแ์ละคณะ 

วศิวกรรมศาสตร ์  
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ตารางท่ี  7  ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่โดยการทดสอบด้วยวธิ ีLSD  ระหว่างคณะวชิากบั
พฤตกิรรมการใชเ้วลาว่างในดา้นสงัคม 

 

คณะวิชา   
คณะวิชา 

บริหาร การบญัชี เศรษฐศาสตร ์ นิติศาสตร ์ ศิลปศาสตร ์ นิเทศศาสตร ์ วิศวกรรม
ศาสตร ์

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ศิลปกรรม 

บรหิารธุรกจิ 0.73 - -0.096 
(0.050) 

0.075 
(0.245) 

0.009 
(0.815) 

-0.108 
(0.058) 

-0.019 
(0.614) 

0.102 
(0.086) 

0.025 
(0.579) 

0.015 
(0.737) 

การบญัช ี 0.63  - -0.021 
(0.764) 

-0.087 
(0.080) 

0.2055** 
(0.002) 

-0.1165** 
(0.022) 

0.005 
(0.931) 

-0.071 
(0.205) 

-0.081 
(0.148) 

เศรษฐศาสตร ์ 0.65   - -0.066 
(0.311) 

-0.1839* 
(0.018) 

-0.094 
(0.149) 

0.027 
(0.734) 

-0.049 
(0.478) 

-0.059 
(0.394) 

นิตศิาสตร ์ 0.84    - 0.1178* 
(0.043) 

-0.028 
(0.475) 

0.093 
(0.122) 

0.016 
(0.725) 

0.006 
(0.891) 

ศลิปศาสตรฯ์ 0.75     - 0.089 
(0.130) 

-0.210** 
(0.004) 

0.134* 
(0.034) 

0.142 
(0.050) 

นิเทศศาสตร ์ 0.72      - 0.121* 
(0.045) 

0.045 
(0.342) 

0.035 
(0.459) 

วศิวกรรมศาสตร ์ 0.63      
 

 - -0.076 
(0.241) 

-0.086 
(0.185) 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 0.70      
 

  - -0.010 
(0.851) 

ศลิปกรรมศาสตร ์ 0.71      
 

   - 

 
** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 * มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 
จากตารางที่ 7  ผลการวเิคราะห์ พบว่า  คณะวชิามผีลต่อพฤตกิรรมการใช้เวลาว่างด้าน

สงัคมของนกัศกึษาแตกต่างกนั ดงันี้    
1. นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  แตกต่างกบั  นักศึกษาคณะการบญัชี  

คณะเศรษฐศาสตร ์และคณะนิตศิาสตร ์
2. นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ แตกต่างกบั นักศึกษาคณะการบญัชี 
3. นกัศกึษาคณะวศิวกรรมศาสตร ์ แตกต่างกบั  นกัศกึษาคณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์  

และคณะนิเทศศาสตร ์
4. นักศึกษาคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ แตกต่างกบั นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และ 

วทิยาศาสตร ์  
 
 

DPU



                                                                                        

                                                                 -        - 41  

ตารางท่ี  8  ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่โดยการทดสอบด้วยวธิ ีLSD  ระหว่างคณะวชิากบั
พฤตกิรรมการใชเ้วลาว่างในดา้นการเรยีน 
 

คณะวิชา   
คณะวิชา 

บริหาร การบญัชี เศรษฐศาสตร ์ นิติศาสตร ์ ศิลปศาสตร ์ นิเทศศาสตร ์ วิศวกรรม 
ศาสตร ์

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ศิลปกรรม 

บรหิารธุรกจิ 0.61 - -0.047 
(0.295) 

-0.015 
(0.790) 

0.009 
(0.785) 

-0.2807** 
(0.000) 

-0.1282** 
(0.000) 

0.001 
(0.984) 

-0.014 
(0.727) 

-0.060 
(0.156) 

การบญัช ี 0.65  - 0.031 
(0.633) 

0.057 
(0.216) 

-0.233** 
(0.000) 

-0.080 
(0.085) 

0.048 
(0.435) 

0.032 
(0.526) 

-0.012 
(0.809) 

เศรษฐศาสตร ์ 0.62   - 0.025 
(0.672) 

-0.264** 
(0.000) 

-0.1124 
(0.063) 

0.016 
(0.817) 

0.001 
(0.987) 

-0.044 
(0.492) 

นิตศิาสตร ์ 0.89    - -0.2904** 
(0.000) 

0.1525** 
(0.005) 

0.281** 
(0.000) 

0.265** 
(0.000) 

0.220** 
(0.000) 

ศลิปศาสตรฯ์ 0.74     - 0.1525** 
(0.005) 

0.2818** 
(0.000) 

0.2659** 
(0.000) 

0.2206**
(0.000) 

นิเทศศาสตร ์ 0.60      - 0.1293* 
(0.021) 

0.1134* 
(0.010) 

0.068 
(0.120) 

วศิวกรรมศาสตร ์ 0.61       
 

- -0.015 
(0.792) 

-0.061 
(0.309) 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 0.62       
 

 - -0.045 
(0.356) 

ศลิปกรรมศาสตร ์ 0.67       
 

  - 

 
** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 * มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 
จากตารางที ่8  ผลการวเิคราะห ์พบว่า  คณะวชิามผีลต่อพฤตกิรรมการใชเ้วลาว่างดา้นการ

เรยีนของนกัศกึษาแตกต่างกนั ดงันี้    
1. นกัศกึษาคณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์ แตกต่างกบั นกัศกึษาทุกคณะ 
2. นกัศกึษาคณะนิเทศศาสตร ์แตกต่างกบั นกัศกึษาคณะบรหิารธุรกจิ คณะนิตศิาสตร ์ 

คณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์ 
3. นกัศกึษาคณะวศิวกรรมศาสตร ์แตกต่างกบั นกัศกึษาคณะนิตศิาสตร ์ คณะศลิปศาสตร ์

และวทิยาศาสตร ์ และคณะนิเทศศาสตร ์
4. นกัศกึษาคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ แตกต่างกบั นกัศกึษาคณะนิตศิาสตร ์ คณะศลิปศาสตร ์ 

และะวทิยาศาสตร ์และคณะนิเทศศาสตร ์ 
5. นกัศกึษาคณะศลิปกรรมศาสตร ์แตกต่างกบั นกัศกึษาคณะนิตศิาสตร ์คณะศลิปะศาสตรแ์ละ 

วทิยาศาสตร ์
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ตารางท่ี  9  ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่โดยการทดสอบด้วยวธิ ีLSD  ระหว่างคณะวชิากบั
พฤตกิรรมการใชเ้วลาว่างในดา้นการท างานนอกเวลา (part-time) 
 

คณะวิชา   
คณะวิชา 

บริหาร การบญัชี เศรษฐศาสตร ์ นิติศาสตร ์ ศิลปศาสตร ์ นิเทศศาสตร ์ วิศวกรรม 
ศาสตร ์

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ศิลปกรรม 

บรหิารธุรกจิ 0.38 - 0.003 
(0.963) 

0.031 
(0.759) 

-0.203** 
(0.001) 

-0.352** 
(0.000) 

-0.072 
(0.238) 

0.075 
(0.419) 

-0.081 
(0.260) 

-0.251** 
(0.000) 

การบญัช ี 0.38  - 0.027 
(0.808) 

-0.207** 
(0.008) 

-0.355** 
(0.001) 

-0.076 
(0.338) 

0.071 
(0.099) 

-0.084 
(0.336) 

-0.255** 
(0.004) 

เศรษฐศาสตร ์ 0.35   - -0.234* 
(0.021) 

-0.383** 
(0.002) 

-0.103 
(0.314) 

0.044 
(0.723) 

-0.112 
(0.306) 

-0.282* 
(0.010) 

นิตศิาสตร ์ 0.59    - -0.148 
(0.103) 

-0.1314* 
(0.037) 

0.278** 
(0.003) 

0.122 
(0.094) 

-0.047 
(0.516) 

ศลิปศาสตรฯ์ 0.74     - 0.279** 
(0.002) 

0.427** 
(0.000) 

0.221** 
(0.006) 

0.100 
(0.310) 

นิเทศศาสตร ์ 0.46      - 0.147 
(0.120) 

-0.008 
(0.909) 

-0.179* 
(0.016) 

วศิวกรรมศาสตร ์ 0.31       
 

- -0.156 
(0.126) 

-0.326** 
(0.001) 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 0.46       
 

 - -0.170** 
(0.041) 

ศลิปกรรมศาสตร ์ 0.63       
 

  - 

 
** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 * มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 

จากตารางที ่9  ผลการวเิคราะห ์พบว่า  คณะวชิามผีลต่อพฤตกิรรมการใชเ้วลาว่างดา้นการ
ท างานนอกเวลา (part-time) ของนกัศกึษาแตกต่างกนั ดงันี้    

1. นกัศกึษาคณะนิตศิาสตร ์ แตกต่างกบั นกัศกึษาคณะบรหิาร คณะการบญัช ีและ     
คณะเศรษฐศาสตร ์  

2. นกัศกึษาคณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์ แตกต่างกบั นกัศกึษาคณะบรหิาร       
คณะการบญัช ีและคณะเศรษฐศาสตร ์  

3. นกัศกึษาคณะนิเทศศาสตร ์และคณะวศิกรรมศาสตร ์แตกต่างกบั นักศกึษาคณะนิตศิาสตร ์ 
และคณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์  

4. นกัศกึษาคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ แตกต่างกบั นกัศกึษาคณะศลิปะศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์  
5. นกัศกึษาคณะศลิปกรรมศาสตร ์ แตกต่างกบั นกัศกึษาคณะบรหิารธุรกจิ  คณะการบญัช ี  

คณะเศรษฐศาสตร ์ คณะนิเทศศาสตร ์ คณะวศิวกรรมศาสตร ์และคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ   
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ตารางท่ี  10  การเปรยีบเทยีบระดบัชัน้ปีทีก่ าลงัศกึษากบัพฤตกิรรมการใชเ้วลาว่างของนกัศกึษา
ในแต่ละดา้น 
 

พฤติกรรมการใช้เวลาว่าง 
ระดบั 
ชัน้ปี 

N   SD. F-test Sig. 

ดา้นส่วนตวั 1 218 0.90 0.278 0.649 0.584 
 2 201 0.89 0.262   
 3 245 0.91 0.269   
 4 200 0.93 0.295   

ดา้นสงัคม 1 218 0.70 0.311 0.491 0.688 
 2 201 0.72 0.387   
 3 245 0.71 0.349   
 4 200 0.74 0.371   

ดา้นการเรยีน 1 218 0.63 0.346 3.062 0.027* 
 2 201 0.64 0.356   
 3 245 0.64 0.280   
 4 200 0.72 0.344   

ดา้นการท างานนอกเวลา 1 218 0.38 0.512 4.781 0.003** 
 2 201 0.48 0.558   
 3 245 0.49 0.569   
 4 200 0.58 0.594   

 
** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 * มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 

     จากตารางที ่10  ผลการวเิคราะห ์พบว่า  ระดบัชัน้ปีทีน่ักศกึษาก าลงัศกึษาอยู่นัน้มผีล
ต่อพฤตกิรรมดา้นการเรยีนและดา้นการท างานนอกเวลาแตกต่างกนั   อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.05   
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ตารางท่ี  11  ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่โดยการทดสอบดว้ยวธิ ีLSD  ระหว่างระดบัชัน้ปีที่
ก าลงัศกึษากบัพฤตกิรรมการใชเ้วลาว่างในดา้นการเรยีนและการท างานนอกเวลา 
 

คณะวิชา 
ระดบั 
ชัน้ปี   

ชัน้ปีทีก่ าลงัศึกษา 
1 2 3 4 

ดา้นการเรยีน 1 0.63 - -0.009 
(0.766) 

-0.005 
(0.865) 

-0.085** 
(0.009) 

 2 0.64  - 0.004 
(0.890) 

-0.075* 
(0.022) 

 3 0.64   - -0.080* 
(0.011) 

 4 0.72    - 
ดา้นการท างานนอกเวลา 1 0.38 - -0.048 

(0.072) 
-0.116* 
(0.025) 

-0.205** 
(0.000) 

(part-time) 2 0.48  - -0.018 
(0.728) 

-0.107 
(0.055) 

 3 0.49   - -0.088 
(0.096) 

 4 0.58    - 
 
** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 * มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 
จากตารางที่ 11  ผลการวเิคราะห์ พบว่า  ระดบัชัน้ปีที่นักศกึษาก าลงัศกึษาอยู่นัน้มผีลต่อ

พฤตกิรรมการใชเ้วลาว่างในดา้นการเรยีนและการท างานนอกเวลาแตกต่างกนั  ดงันี้ 
1. นกัศกึษาชัน้ปีที ่1, 2 และ 3 มพีฤตกิรรมดา้นการเรยีนแตกต่างกบันกัศกึษาชัน้ปีที ่4   
2. นกัศกึษาชัน้ปีที ่1  มพีฤตกิรรมการใชเ้วลาว่างดา้นการท างานนอกเวลา (part-time)  

แตกต่างกบันกัศกึษาชัน้ปีที ่3 และ 4   
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ตารางท่ี  12  การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกบัพฤตกิรรมการใชเ้วลาว่างของนกัศกึษา
ในแต่ละดา้น 
 

พฤติกรรม 
การใช้เวลาว่าง 

ผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรียน 

N   SD. F-test Sig. 

ดา้นส่วนตวั ต ่ากว่า 2.00 199 0.91 0.278 6.440 0.002** 
 2.01 – 2.74 349 0.87 0.265   
 2.75  ขึน้ไป   316 0.95 0.282   

ดา้นสงัคม ต ่ากว่า 2.00 199 0.68 0.341 1.295 0.275 
 2.01 – 2.74 349 0.73 0.344   
 2.75  ขึน้ไป   316 0.72 0.373   

ดา้นการเรยีน ต ่ากว่า 2.00 199 0.54 0.274 29.588 0.000** 
 2.01 – 2.74 349 0.63 0.328   
 2.75  ขึน้ไป   316 0.76 0.340   

ดา้นการท างาน ต ่ากว่า 2.00 199 0.44 0.538 0.892 0.410 

นอกเวลา 2.01 – 2.74 349 0.48 0.547   
 2.75  ขึน้ไป   316 0.51 0.591   

 
**มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 

     จากตารางที ่12  ผลการวเิคราะห ์พบว่า  นักศกึษาทีผ่ลสมัฤทธิท์างการเรยีนต่างกนัมี
ผลต่อพฤตกิรรมการใช้เวลาว่างด้านส่วนตวัและด้านการเรยีนแตกต่างกนั   อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.01 
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ตารางท่ี  13  ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่โดยการทดสอบดว้ยวธิ ีLSD  ระหว่างผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนกบัพฤตกิรรมการใชเ้วลาว่างในดา้นส่วนตวัและดา้นการเรยีน 
 
พฤติกรรม ผลสมัฤทธิ ์

  
ผลสมัฤทธิท์างการเรียน 

การใช้เวลาว่าง ทางการเรียน ต า่กว่า 2.00 2.01 – 2.74 2.75  ขึ้นไป 
ดา้นส่วนตวั ต ่ากว่า 2.00 0.91 - 0.037 

(0.124) 
-0.039 
(0.117) 

 2.01 – 2.74 0.87  - -0.076** 
(0.000) 

 2.75  ขึน้ไป   0.95   - 
ดา้นการเรยีน ต ่ากว่า 2.00 0.91 - -0.0822** 

(0.004) 
-0.2145** 
(0.000) 

 2.01 – 2.74 0.87  - -0.132** 
(0.000) 

 2.75  ขึน้ไป   0.95   - 
 
** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 
จากตารางที่ 13  ผลการวเิคราะห์ พบว่า  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนมผีลต่อพฤติกรรมการใช้

เวลาว่างในดา้นส่วนตวัและดา้นการเรยีนแตกต่างกนั ดงันี้ 
1. นกัศกึษาทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีร่ะดบั 2.01-2.74  มพีฤตกิรรมการใชเ้วลาว่างดา้น 

ส่วนตวัแตกต่างกบันกัศกึษาทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีร่ะดบั 2.75  ขึน้ไป   
2. นกัศกึษาทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีร่ะดบัต ่ากว่า 2.00  มพีฤตกิรรมการใชเ้วลาว่าง 

ดา้นการเรยีนแตกต่างกบันกัศกึษาทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีร่ะดบั 2.01-2.74 และ 2.75  ขึน้ไป   
3. นกัศกึษาทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีร่ะดบั 2.01-2.74 มพีฤตกิรรมการใชเ้วลาว่างต่าง 

กบันกัศกึษาทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน 2.75  ขึน้ไป   
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ตารางท่ี  14  การเปรยีบเทยีบรายไดข้องผูป้กครองกบัพฤตกิรรมการใชเ้วลาว่างของนกัศกึษา    
ในแต่ละดา้น 
 

พฤติกรรม 
การใช้เวลาว่าง 

รายได้ของผูป้กครอง N   SD. F-test Sig. 

ดา้นส่วนตวั ต ่ากว่า 15,000 บาท 386 0.91 0.267 3.633 0.027* 
 15,001 - 30,000 บาท       319 0.88 0.291   
 30,001 บาท ขึน้ไป   159 0.95 0.260   

ดา้นสงัคม ต ่ากว่า 15,000 บาท 386 0.72 0.355 0.283 0.754 
 15,001 - 30,000 บาท       319 0.72 0.373   
 30,001 บาท ขึน้ไป   159 0.70 0.314   

ดา้นการเรยีน ต ่ากว่า 15,000 บาท 386 0.65 0.323 0.059 0.943 
 15,001 - 30,000 บาท       319 0.66 0.340   
 30,001 บาท ขึน้ไป   159 0.65 0.338   

ดา้นการท างาน ต ่ากว่า 15,000 บาท 386 0.49 0.571 0.281 0.755 

นอกเวลา 15,001 - 30,000 บาท       319 0.46 0.545   
 30,001 บาท ขึน้ไป   159 0.50 0.570   

 
* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 
     จากตารางที่ 14  ผลการวิเคราะห์ พบว่า  รายได้ของผู้ปกครองมผีลต่อพฤติกรรม   

การใชเ้วลาว่างดา้นส่วนตวัแตกต่างกนั  อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05   
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ตารางท่ี  15  ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่โดยการทดสอบดว้ยวธิ ีLSD  ระหว่างรายไดข้อง
ผูป้กครองกบัพฤตกิรรมการใชเ้วลาว่างในดา้นส่วนตวั 
 
พฤติกรรม รายได้ของ 

  
รายได้ของผูป้กครอง 

การใช้เวลาว่าง ผูป้กครอง ต ่ากวา่ 15,000 บาท 15,001 - 30,000 บาท       30,001 บาท ขึน้ไป 

ดา้นส่วนตวั ต ่ากว่า 15,000 บาท 0.92 - 0.030 
(0.151) 

-0.041 
(0.109) 

 15,001 - 30,000 บาท       0.88  - -0.071** 
(0.008) 

 30,001 บาท ขึน้ไป 0.95   - 
 
** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 

จากตารางที่  15 ผลการวิเคราะห์ พบว่า  นักศึกษาที่ผู้ปกครองมีรายได้ 15,001 -            
30,000 บาท  มพีฤติกรรมการใช้เวลาว่างด้านส่วนตัวแตกต่างกับนักศึกษาที่ผู้ปกครองมรีายได ้
30,001 บาท ขึน้ไป  อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
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ตารางท่ี  16 การเปรยีบเทยีบสถานทีพ่กัอาศยักบัพฤตกิรรมการใชเ้วลาว่างของนักศกึษาในแต่ละดา้น 
 

พฤติกรรม 
การใช้เวลาว่าง 

ทีพ่กัอาศยั N   SD. F-test Sig. 

ดา้นส่วนตวั บา้นบดิามารดา 316 0.90 0.260 0.867 0.458 
 บา้นญาต ิ 77 0.87 0.297   
 หอพกั DPU 50 0.92 0.233   
 หอพกัเอกชน 421 0.92 0.288   

ดา้นสงัคม บา้นบดิามารดา 316 0.71 0.311 0.177 0.912 
 บา้นญาต ิ 77 0.71 0.389   
 หอพกั DPU 50 0.72 0.347   
 หอพกัเอกชน 421 0.73 0.379   

ดา้นการเรยีน บา้นบดิามารดา 316 0.64 0.366 3.198 0.023* 
 บา้นญาต ิ 77 0.67 0.332   
 หอพกั DPU 50 0.79 0.363   
 หอพกัเอกชน 421 0.65 0.297   

ดา้นการท างาน บา้นบดิามารดา 316 0.49 0.570 0.259 0.855 
นอกเวลา บา้นญาต ิ 77 0.53 0.579   

 หอพกั DPU 50 0.46 0.597   
 หอพกัเอกชน 421 0.47 0.549   

 
* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 

     จากตารางที่ 16  ผลการวเิคราะห์ พบว่า  สถานที่พกัอาศยัมผีลต่อพฤติกรรมการใช้
เวลาว่างดา้นการเรยีนแตกต่างกนั  อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05   
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ตารางท่ี  17  ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่โดยการทดสอบดว้ยวธิ ีLSD  ระหว่างสถานทีพ่กั
อาศยักบัพฤตกิรรมการใชเ้วลาว่างในการเรยีนดา้น 

 
พฤติกรรม 

สถานทีพ่กัอาศยั   
สถานทีพ่กัอาศยั 

การใช้เวลาว่าง 1 2 3 4 

ดา้นการเรยีน 1. บา้นบดิามารดา 0.64 - -0.022 
(0.589) 

-0.150** 
(0.003) 

-0.001 
(0.944) 

 2. บา้นญาต ิ 0.67  - -0.1273* 
(0.034) 

0.021 
(0.609) 

 3. หอพกั DPU 0.79   - 0.148** 
(0.003) 

 4. หอพกัเอกชน 0.65    - 
 

** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
*  มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 

จากตารางที ่17  ผลการวเิคราะห ์พบว่า  มคีู่ทีแ่ตกต่างกนัในดา้นการเรยีน 3 คู่ ดงันี้ 
นักศกึษาที่พกัหอพกั DPU มพีฤตกิรรมการใชเ้วลาว่างด้านการเรยีนแตกต่างกบั

นกัศกึษาทีพ่กับา้นบดิามารดา  บา้นญาต ิและหอพกัเอกชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



                                                                                        

                                                                 -        - 51  

4.4  การวิเคราะหค์วามสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้เวลาว่างกบัผลสมัฤทธ์ิ 
ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิตย ์

 
การวิเคราะห์ในตอนที่ 4 นี้  ผู้วิจ ัยได้น าข้อมูลมาการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง

พฤตกิรรมการใชเ้วลาว่างกบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักศกึษามหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์โดย
วธิกีารวเิคราะหค์่าความสมัพนัธ ์(Correlation  Analysis)  ดงัปรากฏในตารางที ่18 

 
ตารางท่ี  18  การวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์ระหว่างพฤตกิรรมการใช้เวลาว่างกบัผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนของนกัศกึษามหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์
 

ความสมัพนัธ์ 
พฤติกรรมการใช้เวลาว่าง 

ด้านส่วนตวั ด้านสงัคม ด้านการเรียน ด้านการท างาน   
นอกเวลา (part-time) 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 0.091** 
(0.008) 

0.003 
(0.921) 

0.264** 
(0.000) 

0.040 
(0.246) 

ดา้นส่วนตวั 1 0.377** 
(0.000) 

0.259** 
(0.000) 

0.173** 
(0.000) 

ดา้นสงัคม  1 0.253** 
(0.000) 

0.226** 
(0.000) 

ดา้นการเรยีน   1 0.276** 
(0.000) 

ดา้นการท างานนอกเวลา 
(part-time) 

   1 

 
** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 

     จากตารางที่ 18  ผลการวเิคราะห ์พบว่า  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนมคีวามสมัพนัธ์กบั
พฤตกิรรมการใช้เวลาว่างด้านส่วนตวั และด้านการเรยีน  อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั 0.01  
ในขณะเดยีวกนักพ็บความสมัพนัธเ์กีย่วกบัการใชเ้วลาว่าง ดงันี้ 

1. การใชเ้วลาว่างในดา้นส่วนตวั มคีวามสมัพนัธก์บั ดา้นสงัคม  ดา้นการเรยีน และ     
ดา้นการท างานนอกเวลา (part-time) 

2. การใชเ้วลาว่างดา้นสงัคม  มคีวามสมัพนัธก์บั ดา้นการเรยีน และดา้นการท างาน     
นอกเวลา (part-time) 

3. การใชเ้วลาว่างดา้นการเรยีน มคีวามสมัพนัธก์บั ดา้นการท างานนอกเวลา (part-time) 
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บทท่ี 5 
สรปุผลการวิจยั อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยัเรื่อง  พฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิตย์ ปี
การศกึษา 2551  เป็นลกัษณะการท าวจิยัเชงิส ารวจ  ผู้วจิยัเก็บรวบรวมขอ้มลูดว้ยการศกึษาจาก
เอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งและใชแ้บบสอบถามกลุ่มตวัอย่างซึ่งเป็นนักศกึษาชัน้ปีที่ 1  ปีการศกึษา  2551  
จ านวน 50 คน ขอ้มูลที่ใช้ในการวจิยัเป็นขอ้มูลเชงิปรมิาณและน าขอ้มูลที่ได้มาท าการประมวลผล
และวเิคราะหด์ว้ยวธิทีางสถติโิดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูคอมพวิเตอร ์
 
5.1  สรปุผลการวิจยั 
 

การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์หลกัที่ส าคญัคอื  ศกึษาการใช้เวลาว่างของนักศกึษาโดยรวม
และในดา้นส่วนตวั ดา้นสงัคม  ดา้นการเรยีน และดา้นการท างานนอกเวลา (part-time) ส าหรบัตวั
แปรที่ใชใ้นการศกึษาประกอบด้วยตวัแปรต้น  ไดแ้ก่  เพศ  คณะทีศ่กึษา ระดบัชัน้  ผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน (GPA.) รายไดข้องผูป้กครอง  และทีพ่กัอาศยั  ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่  พฤตกิรรมการใช้
เวลาว่างในดา้นส่วนตวั  ดา้นสงัคม ดา้นการเรยีน  และดา้นการท างานนอกเวลา (part-time) 

ผูว้จิยัใชร้ะเบยีบวธิวีจิยัเชงิบรรยายลกัษณะของขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการส ารวจโดยการเกบ็รวบรวม
ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างที่ศกึษา  ประกอบด้วย  นักศึกษาระดบัปรญิญาตรทีุกคณะวชิาที่เปิดสอน   
ปีการศกึษา 2551 ได้แก่  คณะบรหิารธุรกจิ  คณะการบญัช ี คณะเศรษฐศาสตร ์ คณะนิตศิาสตร ์ 
คณะนิเทศศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ และคณะศลิปกรรมศาสตร์  โดยแจกแบบสอบถามแก่นักศกึษากลุ่มตวัอย่างดว้ยตนเอง  
แยกตามคณะวชิา จ านวน  864  ฉบบั   ไดร้บักลบัคนืมา  จ านวน   864  ฉบบั  คดิเป็น  100 %  
แลว้ตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบสอบถามน ามาวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติ ิ

การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจยัได้ท าการวิเคราะห์โดยใช้วิธีการทางสถิติ   ได้แก่   ร้อยละ  
ค่าเฉลีย่  ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน  การทดสอบค่าสถติทิ ี(t-test)  และค่าสถติเิอฟ (F-test)  การ
วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่โดยการทดสอบด้วยวิธ ีLSD. 
(Fisher’s Least – Significant Different)  และการหาค่าสหสมัพนัธข์องเพยีรส์นั โดยใชว้ธิกีาร
ทดสอบทางสถติดิว้ยโปรแกรมส าเรจ็รปูคอมพวิเตอร ์
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 5.1.1  สรปุผลการวิเคราะหข้์อมลู 
พฤตกิรรมการใช้เวลาว่างของนักศกึษาระดบัปรญิญาตรมีหาวทิยาลยั  

ธุรกจิบณัฑติย ์ปีการศกึษา 2551  สรปุผลไดด้งันี้ 
5.1.1.1  ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษา 

ผลการวเิคราะหค์่าสถติพิืน้ฐานของกลุ่มตวัอยา่ง พบว่า   นกัศกึษาส่วน 
ใหญ่เป็นเพศหญงิรอ้ยละ 59.38  และเป็นเพศชายรอ้ยละ  40.63  ศกึษาอยู่คณะบรหิารธุรกจิรอ้ยละ 
20.83  รองลงมาคอื คณะนิเทศศาสตร ์ รอ้ยละ 18.52  คณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์รอ้ยละ 
17.13  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและคณะศลิปกรรมศาสตร ์รอ้ยละ 10.19  คณะการบญัช ี รอ้ยละ 
8.33  คณะนิตศิาสตร ์รอ้ยละ  5.56  คณะวศิวกรรมศาสตร ์ รอ้ยละ 5.09  และคณะเศรษฐศาสตร ์ 
รอ้ยละ 4.17  ส่วนใหญ่ก าลงัศกึษาอยู่ชัน้ปีที่ 3 รอ้ยละ 28.36  รองลงมาคอืชัน้ปีที่ 1 รอ้ยละ 25.23  
ชัน้ปีที่ 2 รอ้ยละ 23.26 และชัน้ปีที่ 4  รอ้ยละ 23.15 นักศกึษาส่วนใหญ่มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ระดบั 2.01 – 2.74 รอ้ยละ 40.40  รองลงมาคอื ระดบั 2.75 ขึน้ไป  รอ้ยละ 36.57   และระดบัต ่ากว่า 
2.00  ร้อยละ  23.03   ผู้ปกครองของนักศึกษาส่วนใหญ่มรีายได้ต่อเดอืนต ่ากว่า 15,000 บาท  ร้อยละ 
44.68  รายได้ 15,001 - 30,000 บาท  รอ้ยละ 36.92 และรายได้  30,001 บาท ขึน้ไป  รอ้ยละ 
18.40  นกัศกึษาส่วนใหญ่พกัอาศยัหอพกัเอกชน รอ้ยละ 48.73 รองลงมาคอื บา้นบดิามารดา  รอ้ย
ละ 36.57 บา้นญาต ิ รอ้ยละ 8.91  และหอพกั DPU  รอ้ยละ 5.79   
 

5.1.1.2  พฤติกรรมการใช้เวลาว่างโดยรวมและในแต่ละด้านของนักศึกษา 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์  ได้แก่  ด้านส่วนตวั  ด้านสงัคม  ด้านการเรียน และด้านการ
ท างานนอกเวลา 

จากการส ารวจพฤตกิรรมการใชเ้วลาว่างของนกัศกึษาในแต่ละวนัโดยแยกกจิกรรม 
เป็น 4 ด้าน  ได้แก่  ด้านส่วนตัว  ด้านสังคม  ด้านการเรียน และด้านการท างานนอกเวลา         
(Part - Time)     พบว่า ในภาพรวมนกัศกึษาใชเ้วลาว่างกบัพฤตกิรรมทัง้ 4 ดา้น ในระดบัปฏบิตัน้ิอย 
และระดับปฏิบตัิน้อยที่สุด  โดยนักศึกษาใช้เวลาว่างในด้านส่วนตัวมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 0.89) 
รองลงมาคอื ดา้นการท างานนอกเวลา (Part - Time)  (ค่าเฉลีย่ 0.64)  ดา้นการเรยีน (ค่าเฉลี่ย 0.63)   
และ ดา้นสงัคม (ค่าเฉลีย่ 0.61)   ตามล าดบั 

ซึง่พจิารณาในแต่ละดา้นเป็นรายขอ้  พบว่า     
ดา้นส่วนตวั  โดยภาพรวมนกัศกึษามพีฤตกิรรมการใชเ้วลาว่างในระดบัปฏบิตัน้ิอย   

ซึ่งมคี่าเฉลี่ยสูงสุด 3  อนัดบัแรก  คอื ดูหนัง/ ฟงัเพลง  รองลงมา คอื ใช้เวลาในการรบัประทาน
อาหารนานกว่า 2 ชัว่โมงต่อครัง้ และ อ่านการต์ูนญีปุ่น่ ตามล าดบั  ส่วนพฤตกิรรมการใชเ้วลาว่างที่
นักศกึษาปฏบิตัแิละมคี่าเฉลีย่ต ่าสุด 3 อนัดบัแรก คอื ใชเ้วลาพกัผ่อนในวนัปกตมิากกว่า 8 ชัว่โมง 
รองลงมา คอื เลีย้งสตัว/์ปลกูตน้ไม ้และ สะสมสิง่ของ ตามล าดบั 
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ดา้นสงัคม  โดยภาพรวมนักศกึษามพีฤตกิรรมการใชเ้วลาว่างในระดบัปฏบิตัน้ิอย 
ที่สุด ซึ่งมคี่าเฉลี่ยสูงสุด 3  อันดบัแรก  คือ ไปแหล่งบนัเทงิกบัเพื่อน รองลงมา คอื ท ากิจกรรม
ร่วมกบัครอบครวั เช่น ปรุงอาหาร ไปท าบุญร่วมกบัครอบครวั ไปเทีย่วกบัครอบครวั ฯลฯ และ ไป
เดนิห้างสรรพสนิค้ากบัเพื่อน ตามล าดบั  ส่วนพฤติกรรมการใช้เวลาว่างที่นักศกึษาปฏบิตัิและมี
ค่าเฉลี่ยต ่าสุด 3 อนัดบัแรก คอื ท ากจิกรรมชมรม/กจิกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ รองลงมา คอื 
พดูคุยเรือ่งของผูอ้ื่น และ สงัสรรคบ์า้นเพื่อน ตามล าดบั      

ดา้นการเรยีน  โดยภาพรวมนักศกึษามพีฤตกิรรมการใชเ้วลาว่างในระดบัปฏบิตั ิ
น้อยทีสุ่ด ซึง่มคี่าเฉลีย่สูงสุด 3  อนัดบัแรก  คอื ท าการบา้น / งานทีอ่าจารยม์อบหมาย รองลงมา คอื 
ใหเ้พื่อนหรอืผูอ้ื่นช่วยท ารายงาน / การบา้น และ ศกึษาคน้ควา้ขอ้มลูจากหอ้งสมุด / อนิเตอรเ์น็ต 
ตามล าดบั  ส่วนพฤตกิรรมการใชเ้วลาว่างทีน่กัศกึษาปฏบิตัแิละมคี่าเฉลีย่ต ่าสุด 3 อนัดบัแรก คอื 
เขา้รว่มแขง่ขนัทางวชิาการ รองลงมา คอื เรยีนพเิศษ/อบรมกจิกรรมวชิาการ และทบทวนบทเรยีน / 
อ่านหนงัสอืล่วงหน้า ตามล าดบั      

ด้านการท างานนอกเวลา (part-time)  โดยภาพรวมนักศกึษามพีฤตกิรรมการใช้ 
เวลาว่างในระดบัปฏบิตัิน้อยทีสุ่ด ซึง่มคี่าเฉลีย่สงูสุด 3  อนัดบัแรก  คอื หารายไดแ้บ่งเบาภาระ
ครอบครวั รองลงมา คอื หารายไดม้าใชจ้่ายส่วนตวัตามทีต่อ้งการ,  หาประสบการณ์ระหว่างเรยีน,  
ท างาน 2-4 ชัว่โมงต่อวนั และ ท างานมากกว่า 4 ชัว่โมงต่อวนั (ในวนัราชการ) ตามล าดบั ส่วน
พฤตกิรรมการใชเ้วลาว่างที่นกัศกึษาปฏบิตัแิละมคี่าเฉลีย่ต ่าสุด 3 อนัดบัแรก คอื ช่วงเวลาท างาน 
คอื 15.00-17.00 น. รองลงมา คอื ช่วงเวลาท างาน คอื 13.00-15.00 น. และ พนกังานชัว่คราวของ
บรษิทั / หา้ง / รา้น ตามล าดบั      

นัน่คือ นักศึกษามีพฤติกรรมการใช้เวลาว่างด้านส่วนตวัอยู่ในระดบัปฏิบติัน้อย  
ส่วนด้านการท างานนอกเวลา (part-time)  ด้านการเรียน และด้านสงัคม อยู่ในระดบัปฏิบติั
น้อยท่ีสดุ 
 

5.1.1.3  การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้เวลาว่างในแต่ละด้านกบัเพศ คณะท่ี 
ศึกษา  ระดบัชัน้   ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  รายได้ของผูป้กครอง  และท่ีพกัอาศยั   

5.1.1.3.1 เพศชายและเพศหญงิมพีฤตกิรรมการใชเ้วลาว่างแตกต่างกนัในดา้นสงัคม     
และดา้นการเรยีนอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05   

5.1.1.3.2  ทุกคณะวชิามพีฤตกิรรมการใชเ้วลาว่างดา้นส่วนตวั ดา้นสงัคม  ดา้น 
การเรยีน  และดา้นการท างานนอกเวลาแตกต่างกนั  อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01   

เมือ่พจิารณาคณะวชิาเป็นรายคู่   พบว่า  คณะวชิามผีลต่อพฤตกิรรมการใชเ้วลาว่าง 
ดา้นส่วนตวั  ดา้นสงัคม  ดา้นการเรยีน  และดา้นการท างานนอกเวลา แตกต่างกนั ดงันี้ 
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ดา้นส่วนตวั    
- นกัศกึษาคณะวศิวกรรมศาสตร ์แตกต่างกบั นกัศกึษาทุกคณะ 
- นกัศกึษาคณะศลิปกรรมศาสตร ์แตกต่างกบั นกัศกึษาคณะนิเทศศาสตรแ์ละคณะ

วศิวกรรมศาสตร ์  
ดา้นสงัคม   
- นกัศกึษาคณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์ แตกต่างกบั  นกัศกึษาคณะการบญัชี 

คณะเศรษฐศาสตร ์และคณะนิตศิาสตร ์
- นกัศกึษาคณะนิเทศศาสตร ์แตกต่างกบั นกัศกึษาคณะการบญัช ี
- นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  แตกต่างกับ  นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และ

วทิยาศาสตร ์ และคณะนิเทศศาสตร ์
- นักศกึษาคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ แตกต่างกบั นักศกึษาคณะศลิปศาสตรแ์ละ

วทิยาศาสตร ์  
ดา้นการเรยีน   
- นกัศกึษาคณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์ แตกต่างกบั นกัศกึษาทุกคณะ 
- นักศึกษาคณะนิ เทศศาสตร์ แตกต่างกับ นักศึกษาคณะบริหารธุ รกิจ  

คณะนิตศิาสตร ์คณะศลิปะศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์ 
- นักศกึษาคณะวศิวกรรมศาสตร ์แตกต่างกบั นักศกึษาคณะนิตศิาสตร ์ คณะศลิป

ศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์ และคณะนิเทศศาสตร ์
- นกัศกึษาคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ แตกต่างกบั นักศกึษาคณะนิตศิาสตร ์ คณะ

ศลิปะศาสตรแ์ละะวทิยาศาสตร ์และคณะนิเทศศาสตร ์ 
- นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์  แตกต่างกับ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์  คณะ

ศลิปะศาสตรแ์ละะวทิยาศาสตร ์
                  ดา้นการท างานนอกเวลา (part-time)   

- นักศกึษาคณะนิตศิาสตร ์ แตกต่างกบั นักศกึษาคณะบรหิาร คณะการบญัช ีและ
คณะเศรษฐศาสตร ์  

- นักศกึษาคณะศลิปศาสตร์และวทิยาศาสตร์  แตกต่างกบั นักศกึษาคณะบรหิาร 
คณะการบญัช ีและคณะเศรษฐศาสตร ์  

- นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ และคณะวิศกรรมศาสตร์ แตกต่างกับ นักศึกษาคณะ
นิตศิาสตร ์และคณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์  

- นักศึกษาคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ แตกต่างกับ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และ
วทิยาศาสตร ์  
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- นักศกึษาคณะศลิปกรรมศาสตร ์ แตกต่างกบั นักศกึษาคณะบรหิารธุรกจิ  คณะ
การบญัช ี คณะเศรษฐศาสตร์  คณะนิเทศศาสตร ์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ   

5.1.1.3.3  ระดบัชัน้ปีทีน่กัศกึษาก าลงัศกึษาอยูน่ัน้มผีลต่อพฤตกิรรมดา้นการเรยีน 
และดา้นการท างานนอกเวลาแตกต่างกนั   อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05   

เมือ่พจิารณาระดบัชัน้ปีเป็นรายคู่  พบว่า  นกัศกึษาชัน้ปีที ่1, 2 และ 3 ม ี
พฤตกิรรมด้านการเรยีนแตกต่างกบันักศกึษาชัน้ปีที ่4  ส่วนนักศกึษาชัน้ปีที่ 1  มพีฤตกิรรมการใช้
เวลาว่างดา้นการท างานนอกเวลา (part-time) แตกต่างกบันกัศกึษาชัน้ปีที ่3 และ 4   

5.1.1.3.4  นกัศกึษาทีผ่ลสมัฤทธิท์างการเรยีนต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการใชเ้วลา 
ว่างดา้นส่วนตวัและดา้นการเรยีนแตกต่างกนั   อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

เมือ่พจิารณาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเป็นรายคู่  พบว่า   
    ดา้นส่วนตวั  นกัศกึษาทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีร่ะดบั 2.01-2.74  มพีฤตกิรรม 

การใชเ้วลาว่างดา้นส่วนตวัแตกต่างกบันกัศกึษาทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีร่ะดบั 2.75  ขึน้ไป   
     ด้านการเรียน  นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนที่ระดับต ่ ากว่า 2.00  มี

พฤตกิรรมการใช้   เวลาว่างดา้นการเรยีนแตกต่างกบันักศกึษาทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีร่ะดบั 
2.01-2.74 และ 2.75  ขึน้ไป   

ดา้นการท างานนอกเวลา (part-time)   นกัศกึษาทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีร่ะดบั  
2.01-2.74 มพีฤตกิรรมการใชเ้วลาว่างต่างกบันักศกึษาทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน 2.75  ขึน้ไป   

5.1.1.3.5  รายไดข้องผูป้กครองมผีลต่อพฤตกิรรมการใชเ้วลาว่างดา้นส่วนตวั 
แตกต่างกนั   อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01   

      เมื่อพจิารณารายไดข้องผู้ปกครองเป็นรายคู่   พบว่า  นักศกึษาที่ผู้ปกครองมรีายได ้
15,001 -30,000 บาท  มพีฤตกิรรมการใชเ้วลาว่างด้านส่วนตวัแตกต่างกบันักศกึษาที่ผูป้กครองมี
รายได ้30,001 บาท ขึน้ไป   

5.1.1.3.6  สถานทีพ่กัอาศยัมผีลต่อพฤตกิรรมการใชเ้วลาว่างดา้นการเรยีน 
แตกต่างกนั  อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05   

เมือ่พจิารณาสถานทีพ่กัอาศยัเป็นรายดา้น   พบว่า  นกัศกึษาทีพ่กัหอพกั DPU ม ี
พฤตกิรรมการใช้เวลาว่างดา้นการเรยีนแตกต่างกบันักศกึษาที่พกับา้นบดิามารดา  บา้นญาต ิและ
หอพกัเอกชน 
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5.1.1.3  การวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างพฤติกรรมการใช้เวลาว่างกบัผลสมัฤทธ์ิ 
ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิตย ์
  การวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างพฤตกิรรมการใชเ้วลาว่างกบัผลสมัฤทธิท์างการ 
เรยีนของนักศกึษามหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย์  พบว่า  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนมคีวามสมัพนัธก์บั
พฤตกิรรมการใช้เวลาว่างด้านส่วนตวั และด้านการเรยีน  อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั 0.01  
ในขณะเดยีวกนักพ็บความสมัพนัธเ์กี่ยวกบัการใชเ้วลาว่าง ดงันี้  คอื การใชเ้วลาว่างในดา้นส่วนตวั 
มคีวามสมัพนัธก์บั ดา้นสงัคม  ดา้นการเรยีน และดา้นการท างานนอกเวลา (part-time)  ส่วนการใช้
เวลาว่างด้านสงัคม  มคีวามสมัพนัธ์กบั ด้านการเรยีน และด้านการท างานนอกเวลา (part-time) 
และการใชเ้วลาว่างดา้นการเรยีน มคีวามสมัพนัธก์บั ดา้นการท างานนอกเวลา (part-time) 
 
5.2  อภิปรายผลการศึกษาค้นคว้า 

ผลการวจิยัครัง้นี้ สามารถอภปิรายผลไดด้งันี้ 
5.2.1 นักศึกษามกีารปฏบิตัิกิจกรรมการใช้เวลาว่างในแต่ละวนัโดยแยกกจิกรรม เป็น 4 

ด้าน ได้แก่ ด้านส่วนตวั  ด้านสงัคม  ด้านการเรยีน  และด้านการท างานนอกเวลา (part-time) 
โดยรวมอยู่ในระดบัปฏบิตัิน้อย และระดบัปฏบิตัน้ิอยที่สุด  หมายถงึ การใชเ้วลาว่างท ากจิกรรมใน  
1 วนั สาเหตุทีน่กัศกึษาใชเ้วลาว่างในการท ากจิกรรมอยูใ่นระดบัปฏบิตัิน้อย  โดยภาพรวมนักศกึษา
ใช้เวลาว่างไปกบัด้านส่วนตวัมากที่สุด  รองลงมาคอื  ด้านการท างานนอกเวลา (part-time) ด้าน
การเรยีน  และด้านสงัคม ตามล าดบั  อาจจะเป็นเพราะว่า นักศึกษาส่วนใหญ่พกัอาศยัอยู่หอพกั  
ต้องรบัผิดชอบตนเองโดยไม่มผีู้ปกครองก ากับดูแลจงึมีอิสระและมคีวามเป็นส่วนตัวในการท า
กิจกรรมต่าง ๆ ตามความสนใจของวัยรุ่น ซึ่งพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีการแบ่งเวลาได้ไม่ดี
เท่าทีค่วร 

5.2.2 การเปรยีบเทยีบตวัแปรที่เกี่ยวขอ้งกบัพฤตกิรรมการใชเ้วลาว่างของนักศกึษาในแต่
ละดา้นปรากฏผล ดงันี้ คอื 

5.2.2.1 เพศชายและเพศหญงิมพีฤตกิรรมการใชเ้วลาว่างแตกต่างกนัในดา้นสงัคม 
และดา้นการเรยีนอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานขอ้ 2 และ 3 ที่ว่า
นักศกึษาที่มเีพศต่างกนัจะมกีารใช้เวลาว่างในด้านสงัคมและด้านการเรยีนต่างกนั  โดยนักศกึษา
เพศชายจะให้ความสนใจกจิกรรมด้านสงัคมเกี่ยวการสงัสรรค์บ้านเพื่อน ไปแหล่งบนัเทงิ การเล่น
กฬีามากกว่านกัศกึษาเพศหญงิ  ส่วนนักศกึษาเพศหญงิจะใหค้วามสนใจเกี่ยวกบักจิกรรมการเรียน  
ได้แก่ การทบทวนบทเรยีน การท างานที่อาจารย์มอบหมาย การท าการบ้าน มากกว่าเพศชาย 
สาเหตุของความแตกต่างน่าจะมาจากค่านิยมของสงัคมไทยทีผู่ช้ายมกัจะเป็นฝ่ายทีไ่ดเ้ปรยีบในการ
ออกสงัคม เทีย่วเตร่ มากกว่าผูห้ญงิ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของแคบแลน (Kaplan. 1975 : 90)  
ที่พบว่า เพศมสี่วนก าหนดการกระท าในยามว่าง เช่น เดก็ชายชอบเล่นฟุตบอล แต่เดก็หญงิชอบ
เล่นเนตบอล 
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5.2.2.2 นกัศกึษาทุกคณะวชิามพีฤตกิรรมการใชเ้วลาว่างดา้นส่วนตวั ดา้นสงัคม   
ดา้นการเรยีน  และดา้นการท างานนอกเวลาแตกต่างกนั   อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05    
เมือ่พจิารณาเป็นรายคู่ พบว่า 

ดา้นส่วนตวั   นกัศกึษาคณะวศิวกรรมศาสตรม์พีฤตกิรรมการใชเ้วลาว่างดา้น
ส่วนตวัแตกต่างกบันกัศกึษาคณะทุกคณะ  ส่วนนกัศกึษาคณะคณะศลิปกรรมศาสตร ์แตกต่างกบั
นกัศกึษาคณะนิเทศศาสตรแ์ละคณะวศิวกรรมศาสตร ์ สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานขอ้ 1 ทีว่่านกัศกึษาที่
ศกึษาในคณะวชิาต่างกนัจะมกีารใชเ้วลาว่างในดา้นส่วนตวัต่างกนั   

ดา้นสงัคม  นกัศกึษาคณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์มพีฤตกิรรมการใชเ้วลาว่าง
ดา้นสงัคมแตกต่างกบั นักศกึษาคณะคณะการบญัช ีคณะเศรษฐศาสตร ์และคณะนิตศิาสตร ์  ส่วน
นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ แตกต่างกับ นักศึกษาคณะการบัญชี  ส่วนนักศึกษาคณะ
วศิวกรรมศาสตร ์ แตกต่างกบั  นักศกึษาคณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์ และคณะนิเทศศาสตร์  
นอกจากนี้นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ แตกต่างกับ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และ
วทิยาศาสตร ์ สอดคล้องกบัสมมตฐิานขอ้ 2 ที่ว่านักศกึษาที่ศกึษาในคณะวชิาต่างกนัจะมกีารใช้
เวลาว่างในดา้นสงัคมต่างกนั   

ดา้นการเรยีน  นกัศกึษาคณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์ มพีฤตกิรรมการใชเ้วลาว่าง
ดา้นการเรยีน แตกต่างกบั นักศกึษาทุกคณะส่วนนักศกึษาคณะนิเทศศาสตร ์แตกต่างกบั นักศกึษา
คณะบริหารธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ส่วนนักศึกษาคณะ
วศิวกรรมศาสตร ์แตกต่างกบั นกัศกึษาคณะนิตศิาสตร ์ คณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์ และคณะ
นิเทศศาสตร ์ส่วนนกัศกึษาคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ แตกต่างกบั นักศกึษาคณะนิตศิาสตร ์ คณะ
ศลิปะศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์และคณะนิเทศศาสตร ์ นอกจากนี้นักศกึษาคณะศลิปกรรมศาสตร ์ 
แตกต่างกบั นักศกึษาคณะนิตศิาสตร ์ คณะศลิปะศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร์ สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ขอ้ 3 ที่ว่านักศกึษาที่ศกึษาในคณะวชิาต่างกนัจะมกีารใช้เวลาว่างในด้านการเรยีนต่างกนั  ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวจิยัของงานวจิยัของรเิรอืงรอง รตันวไิลสกุล (2543 : 95)  ทีพ่บว่า นักศกึษาที่
เรยีนต่างสาขามรีปูแบบการใชช้วีติทุกกลุ่มแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.05 

ดา้นการท างานนอกเวลา (part-time)  นักศกึษาคณะนิตศิาสตร ์มพีฤตกิรรมการใช้
เวลาว่างดา้นการท างานนอกเวลา (part-time) แตกต่างกบันักศกึษาคณะบรหิาร คณะการบญัช ีและ
คณะเศรษฐศาสตร ์ ส่วนนักศกึษาคณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร์  แตกต่างกบั นักศกึษาคณะ
บรหิาร คณะการบญัช ีและคณะเศรษฐศาสตร ์ส่วนนักศกึษาคณะนิเทศศาสตร์ และคณะวศิกรรม
ศาสตร ์แตกต่างกบั นกัศกึษาคณะนิตศิาสตร ์และคณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร์  ส่วนนักศกึษา
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ แตกต่างกบั นักศกึษาคณะศิลปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร์  นอกจากนี้
นักศึกษาคณะศลิปกรรมศาสตร์  แตกต่างกบั นักศึกษาคณะบรหิารธุรกิจ  คณะการบญัช ี คณะ
เศรษฐศาสตร ์ คณะนิเทศศาสตร ์ คณะวศิวกรรมศาสตร ์และคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ สอดคลอ้ง
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กบัสมมตฐิานขอ้ 4  ทีว่่านักศกึษาทีศ่กึษาในคณะวชิาต่างกนัจะมกีารใชเ้วลาว่างในดา้นการท างาน
นอกเวลา (part-time) ต่างกนั  

สาเหตุของความแตกต่างน่าจะมาจากทุกคณะวชิามลีกัษณะการเรยีนการสอนเพื่อ 
พฒันาไปสู่วชิาชพีที่มลีกัษณะของบุคลกิาภาพเฉพาะส าหรบัวชิาชพีจงึส่งผลต่อการใชเ้วลาว่างใน
ดา้นส่วนตวั ดา้นสงัคม  ดา้นการเรยีน และดา้นการท างานนอกเวลา (part-time)  ของนักศกึษาใน
แต่ละคณะวชิาต่างกนั  ซึ่งสอดคล้องกบัค ากล่าวของ รอด บนิหมดัหนี (2551 : 7)  กล่าวว่า “การ
ด าเนินชวีติของแต่ละบุคคลในแต่ละวนัจะมคีวามแตกต่างกนัไปตามหน้าทีก่ารงาน ตามลกัษณะทาง
ภมูศิาสตรข์องแต่ละทอ้งถิน่  และการท ากจิกรรมต่าง ๆ เพื่อสรา้งความสุขในการด าเนินชวีติ และยงั
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของบราวน์ (Brown. 1995 : 341) ทีพ่บว่าความพงึพอใจงานตามหน้าทีก่บั
จ านวนของเวลาว่างและความพงึพอใจกบัการไดใ้ชเ้วลาว่าง มคีวามสมัพนัธอ์ย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ

5.2.2.3 นกัศกึษาระดบัชัน้ปีมผีลต่อพฤตกิรรมดา้นการเรยีนและดา้นการท างาน 
นอกเวลา (part-time)แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05  เมื่อพจิารณาเป็นรายคู่ 
พบว่า นักศกึษาชัน้ปีที่ 1, 2 และ 3 มผีลต่อพฤตกิรรมดา้นการเรยีนแตกต่างกบันักศกึษาชัน้ปีที ่4  
และด้านการท างานนอกเวลาแตกต่างกนั  นักศกึษาชัน้ปีที่ 1  มพีฤตกิรรมการใช้เวลาว่างด้านการ
ท างานนอกเวลา (part-time) แตกต่างกบันักศึกษาชัน้ปีที่ 3 และ 4  สอดคล้องกบัสมมตฐิานขอ้ 3 
และ 4 ทีว่่านกัศกึษาทีร่ะดบัชัน้ปีต่างกนัจะมกีารใชเ้วลาว่างในดา้นการเรยีนและดา้นการท างานนอก
เวลาต่างกนั  สาเหตุของความแตกต่างน่าจะมาจากความยากง่ายของวชิาเรยีนและการบรหิารเวลา
ใน แต่ละระดบัชัน้ปีมตีลอดจนทศันคตแิละแรงจงูใจในการใชเ้วลาว่างของนักศกึษามทีม่ต่ีอการเรยีน
และการท างานนอกเวลา (part-time) ทีแ่ตกต่างกนั ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของวตัสนั (Watson. 
1997 : 3251) ทีพ่บว่า นักศกึษาส่วนใหญ่ใชเ้วลาว่างวนัละ 2-3 ชัว่โมง ในการดูโทรทศัน์ หรอืท า
กจิกรรมที่ไม่มกีารเคลื่อนไหว สรุปได้ว่า นักศกึษามเีวลาว่าง แต่ไม่ใช้เวลาว่างในการเขา้ร่วม
กจิกรรมนันทนาการออกก าลงักาย ขาดทศันคตทิีด่ ีขาดแรงจงูใจ ตลอดจนไม่เหน็ความส าคญัของ
กจิกรรมนนัทนาการ  

     5.2.2.4 นกัศกึษาทีผ่ลสมัฤทธิท์างการเรยีนต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการใชเ้วลาว่าง 
ดา้นส่วนตวัและดา้นการเรยีนแตกต่างกนั   อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เมือ่พจิารณาเป็น
รายคู่ พบว่า ในดา้นส่วนตวันกัศกึษาทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนปานกลาง  มพีฤตกิรรมการใชเ้วลา
ว่างดา้นส่วนตวัแตกต่างกบันกัศกึษาทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสูง    ส่วนในดา้นการเรยีนนักศกึษาที่
มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนต ่าจะมพีฤตกิรรมการใชเ้วลาว่างดา้นการเรยีนแตกต่างกบันักศกึษาทีม่ ี
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนปานกลางและสงู ตามล าดบั  นอกจากนี้นกัศกึษาทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนที่
ปานกลางมพีฤตกิรรมการใชเ้วลาว่างต่างกบันักศกึษาทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงู สอดคลอ้งกบั
สมมตฐิานขอ้ 1 และ 3 ทีว่่านกัศกึษาทีผ่ลสมัฤทธิท์างการเรยีนต่างกนัจะมกีารใชเ้วลาว่างในดา้น
ส่วนตวัและดา้นการการเรยีนต่างกนั  สาเหตุของความแตกต่างน่าจะมาจากการบรหิารเวลาของ
นกัศกึษา  ดงัจะเหน็ไดจ้ากผูท้ีป่ระสบความส าเรจ็ส่วนใหญ่มกัจะมกีารบรหิารเวลาไดอ้ย่างมี
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ประสทิธภิาพ  ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของค ารณ  มาลาค า (2546 : 130-136) ทีพ่บว่า  นกัเรยีน
หอ้งเก่งใชเ้วลาว่างในการออกก าลงักายน้อยกว่าหอ้งอ่อนทัง้วนัธรรมดาและวนัเสารอ์าทติย ์ 
นกัเรยีนหอ้งเก่งจะใชเ้วลาว่างในการท างานอดเิรก ชมรายการโทรทศัน์  ฟงัรายการวทิย ุ และ
วรรณกรรมมากกว่านกัเรยีนหอ้งอ่อน  นอกจากนี้ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของรเิรอืงรอง รตันวไิลสกุล 
(2543 : 95)  ทีพ่บว่า นักศกึษาทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนต่างกนัจะมรีปูแบบการใชช้วีติในกลุ่ม
กา้วหน้า กลุ่มวชิาการ และกลุ่มอาชพี แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั 0.05 

5.2.2.5 นักศึกษาที่ผู้ปกครองรายได้ต่างกันมผีลต่อพฤติกรรมการใช้เวลาว่าง 
ด้านส่วนตัว  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05เมื่อพิจารณาเป็นรายคู่ พบว่า นักศึกษาที่
ผู้ปกครองมีรายได้ปานกลางมีพฤติกรรมการใช้เวลาว่างด้านส่วนตัวแตกต่างกับนักศึกษาที่
ผูป้กครองมรีายได ้สงู  สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานขอ้ 1 ทีว่่านักศกึษาที่รายไดข้องผูป้กครองต่างกนัจะ
มกีารใช้เวลาว่างในด้านส่วนตวัต่างกนั  สาเหตุของความแตกต่างน่าจะมาจากฐานะทางเศรษฐกจิ
ของครอบครวัหากผูป้กครองมรีายไดส้งูย่อมสามารถใหค้่าใชจ้่ายรายเดอืนแก่นักศกึษาไดใ้นจ านวน
มากเพยีงพอแก่ความต้องการทีจ่ะจบัจ่ายใชส้อยสิง่ต่าง ๆ ตามความพงึพอใจได้ ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของโกสนิทร ์มณอีนิทร ์(2553 : 78-82) ทีพ่บว่า ผูใ้ชแ้รงงานทีม่รีายไดต้ ่ากว่า 4,500 บาท, 
6,001-7,500 บาท,  7,501 – 9,000 บาท และมากกว่า 9,001 บาทต่อเดอืน  ใช้เวลาว่างในการ
ประกอบกจิกรรมนันทนาการดา้นดนตรแีละเพลง  ในการฟงัเพลงมากทีสุ่ด  ส่วนผูใ้ชแ้รงงานที่มี
รายได้ 4,501-6,000 บาท  จะใช้เวลาว่างในการประกอบกจิกรรมนันทนาการด้านดนตรแีละเพลง  
ในการรอ้งเพลงคาราโอเกะมากทีสุ่ด  และยงัสอดคลอ้งกบัพชัรา เทยีมเพช็ร ์(2548 : บทคดัย่อ)   ที่
พบว่า นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน เขตตรวจราชการที่ 3 ทีม่เีพศ ผล
การสมัฤทธิท์างการเรยีน และอาชพีผูป้กครองต่างกนั ใชเ้วลาว่างต่างกนั  นอกจากนี้ยงัสอดคลอ้ง
กบัสมัพรรณ ี เสตสุบรรณ (2549: บทคดัยอ่) ทีพ่บว่า  นักศกึษาทีม่รีายไดต่้างกนั มกีารใชเ้วลาว่าง
ทีเ่หมาะสมต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

5.2.2.6 นักศึกษาที่มสีถานที่พกัอาศัยต่างกันมผีลต่อพฤติกรรมการใช้เวลาว่าง      
ดา้นการเรยีนอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  และเมือ่พจิารณาเป็นรายคู่  พบว่า นกัศกึษาที่
พกัหอพกั DPU มพีฤตกิรรมการใชเ้วลาว่างดา้นการเรยีนแตกต่างกบันกัศกึษาทีพ่กับา้นบดิามารดา  
บา้นญาต ิและหอพกัเอกชน  สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานขอ้ 3 ทีว่่านกัศกึษาทีม่สีถานทีพ่กัอาศยัต่างกนั
จะมกีารใชเ้วลาว่างในดา้นการเรยีนต่างกนั  สาเหตุของความแตกต่างน่าจะมาจากระยะทางในการ
เดนิทางมาเรยีน  ประกอบกบัการจราจรทีต่ดิขดัส่งผลกบัการใชเ้วลาว่างของนกัศกึษาทีม่ทีีพ่กัอาศยั
ไกลจากมหาวทิยาลยัตอีงเสยีเวลากบัการเดนิทางมากท าใหห้ม้เีวลาในการทบทวน หรอืท ากจิกรรม
เกี่ยวกบัการเรยีนลดลง  ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของนิธพิฒัน์ เมฆขจร (2540 : บทคดัย่อ)   ที่
พบว่า นักศึกษาที่เป็นนักกฬีาที่มปีระเภทของที่พกัอาศยัต่างกนั มกีารใช้เวลาเรยีนแตกต่างกนั 
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 5.2.3  การวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์ระหว่างพฤตกิรรมการใชเ้วลาว่างกบัผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนของนักศกึษามหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย์  พบว่า  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนมคีวามสมัพนัธก์บั
พฤตกิรรมการใชเ้วลาว่างดา้นส่วนตวั และดา้นการเรยีน  อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05   
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานขอ้ 5 ที่ว่าการใชเ้วลาว่างของนักศกึษาในแต่ละด้านจะส่งผลต่อผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน   ผลการวจิยัเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่านักศึกษาที่มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสูงมี
วธิกีารบรหิารเวลาดา้นส่วนตวัและดา้นการเรยีนอยา่งเหมาะสม ซึง่สอดคลอ้งกบักรมวชิาการ (2538 
: 79-93 อ้างองิใน พชัรา เทยีมเพช็ร.์ 2548 : 89) ทีพ่บว่า  นักเรยีนที่มผีลการเรยีนสูง มเีทคนิค 
วธิกีารเรยีนดกีว่านักเรยีนที่มผีลการเรยีนต ่า คอื นักเรยีนที่มผีลการเรยีนสูงจะมกีารเตรยีมตวัใน
การเรยีนโดยการศกึษาหาความรูส้ ิง่ทีจ่ะต้องเรยีนจากหนังสอื หอ้งสมุด คน้ความรูจ้ากอนิเตอรเ์น็ต 
ท าแบบฝึกหดัและจะลดกจิกรรมทีไ่มเ่กีย่วกบัการเรยีน 
 
5.3  ข้อเสนอแนะ 

5.3.1  ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั 
จากการวจิยัครัง้นี้พบว่า นกัศกึษามกีารปฏบิตักิจิกรรมการใชเ้วลาว่างในแต่ละวนั 

โดยแยกกจิกรรม เป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ดา้นส่วนตวั  ดา้นสงัคม  ดา้นการเรยีน  และดา้นการท างานนอก
เวลา (part-time) โดยรวมอยู่ในระดบัปฏบิตัิน้อย และระดบัปฏบิตัิน้อยที่สุด  โดยนักศกึษาใช้ว่าง
มากไปกบัดา้นส่วนตวัมากทีสุ่ด  รองลงมาคอื  ดา้นการท างานนอกเวลา (part-time) ดา้นการเรยีน  
และ ดา้นสงัคม ตามล าดบั  ผู้วจิยัจงึเสนอว่าฝ่ายวชิาการและหน่วยงานสนับสนุนควรประสานงาน
ในการจดัโครงการกจิกรรมใหน้ักศกึษาตระหนักเกี่ยวกบัการใชเ้วลาว่าง และน าความรูท้ีไ่ดจ้ากการ
เขา้ร่วมกจิกรรมมาใชใ้หเ้กดิประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม  อาท ิควรมวีชิาเลอืกเสรทีีก่ระตุ้นให้
นกัศกึษามจีติส านึกสาธารณะ   รปูแบบการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนควรมอบหมายใหน้ักศกึษา
ไดศ้กึษาคน้ควา้หาความรูล้่วงหน้าและจดักจิกรรมอภปิรายกลุ่ม และมแีบบฝึกหดัสรปุทา้ยบทเรยีน 

5.3.2  ข้อเสนอแนะส าหรบัการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
1. ควรศกึษาลกัษณะกจิกรรมยามว่างทีน่กัศกึษาสนใจ เช่น  การออกก าลงักาย   

การบ าเพญ็ประโยชน์  การท าสิง่ประดษิฐ ์ การหารายไดพ้เิศษ  เป็นต้น  เพื่อสถาบนัการศกึษาได้
ส่งเสรมิและตอบสนองการใชเ้วลาว่างของนกัศกึษาอยา่งเหมาะสม  
  2. ควรศกึษารูปแบบ/วธิกีารสอนที่กระตุ้นและมุ่งใหผู้้เรยีนน าความรูไ้ปปฏบิตัใิน
ชวีติประจ าวนั 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจยั 
เรือ่ง  พฤติกรรมการใช้เวลาวา่งของนักศึกษามหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิตย ์

 
ค าช้ีแจง : แบบสอบถามนี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อตอ้งการศกึษาพฤตกิรรมการใชเ้วลาว่างของนกัศกึษา   ซึง่ค าตอบ
ของนกัศกึษา จะเกบ็เป็นความลบัและไมม่ผีลกระทบใด ๆ ต่อนกัศกึษาทัง้สิน้   แต่จะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการ
วจิยัโดยน าไปประมวลผล    ในภาพรวม  เพื่อน าผลการวจิยัไปเป็นขอ้มลูในการจดัการเรยีนการสอนใหเ้หมาะสม
ต่อไป 
 
ค าแนะน า แบบสอบถามม ี2 ตอน  กรุณาตอบทุกตอนและทุกขอ้ 
 
ตอนท่ี 1  ขอ้มลูสว่นบุคคล 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัศกึษาใสเ่ครื่องหมายถูก () หน้าขอ้ความทีต่รงความเป็นจรงิ 

1. เพศ 
1.    ชาย   2.    หญงิ 
 

2. คณะทีก่ าลงัศกึษา 
1.    คณะบรหิารธุรกจิ  2.    คณะการบญัช ี  3.    คณะเศรษฐศาสตร ์
4.    คณะนิเทศศาสตร ์  5.    คณะนิตศิาสตร ์  6.    คณะศลิปศาสตรฯ์ 
7.    คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 8.    คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 9.    คณะศลิปกรรม
ศาสตร ์
 

3. ชัน้ปีทีก่ าลงัศกึษา 
1.    ชัน้ปีที ่1   2.      ชัน้ปีที ่2   3.    ชัน้ปีที ่3 
  
4.    ชัน้ปีที ่4  
 

4. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (GPA.) 
1.    ต ่ากว่า 2.00  2.    2.00-2.74   3.    2.75  ขึน้ไป 
 

5. รายไดข้องผูป้กครอง 
1.    ต ่ากว่า 15,000 บาท 2.    15,001 -30,000 บาท 3.    30,001 บาท ขึน้ไป 
 

6. สถานทีพ่กัอาศยั 
1.    บา้นบดิามารดา  2.      บา้นญาต ิ  3.    หอพกั DPU  
4.    หอพกัเอกชน 
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ตอนท่ี 2  พฤตกิรรมการใชเ้วลาว่างของนกัศกึษา 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัศกึษาอ่านขอ้ความแต่ละขอ้ แลว้เลอืกค าตอบ  โดยท าเครื่องหมายถูก () ลงในขอ้ความที่
ปฏบิตัจิรงิมากทีส่ดุเพยีงขอ้เดยีว 
ปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมาก  หมายถงึ  มกีารปฏบิตัอิย่างสม ่าเสมอเป็นประจ า  
ปฏบิตัอิยูใ่นระดบัปานกลาง  หมายถงึ  มกีารปฏบิตับิ่อยครัง้  
ปฏบิตัอิยูใ่นระดบัน้อย   หมายถงึ  มกีารปฏบิตัน้ิอยครัง้    
ปฏบิตัอิยูใ่นระดบัน้อยทีส่ดุ   หมายถงึ  มกีารปฏบิตับิา้งนานนานครัง้ หรอืแทบจะไม่เคยปฏบิตัเิลย 
 
ข้อ ประเภทการใช้เวลาว่าง ระดบัการปฏิบติั 

  มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

 ด้านส่วนตวั     
1 ใชเ้วลาพกัผ่อนในวนัปกตมิากกว่า 8 ชัว่โมง     
2 ใชเ้วลาในการรบัประทานอาหารนานกว่า 2  ชัว่โมงต่อครัง้     
3 ใชเ้วลาในการอาบน ้านานกว่าครึง่ชัว่โมงต่อครัง้     
4 อ่านหนงั / นิตยสาร / หนงัสอืพมิพ ์     
5 ท างานบา้น เช่น ซกัรดีเสือ้ผา้ ท าความสะอาดบา้น ฯลฯ       
6 อ่านการต์ูนญีปุ่น่     
7 ดหูนงั / ฟงัเพลง     
8 ไปเดนิซือ้ของตามหา้งสรรพสนิคา้     
9 เลีย้งสตัว ์/ปลกูตน้ไม ้     
10 คุยโทรศพัทม์ากกว่าครึง่ชัว่โมงต่อครัง้     
11 เล่นเกมคอมพวิเตอรม์ากกว่าหนึ่งชัว่โมงต่อครัง้     
12 สะสมสิง่ของ      
13 ออกก าลงักาย     

 ด้านสงัคม     

14 ท ากจิกรรมรว่มกบัครอบครวั เชน่ ปรุงอาหาร  ไปท าบุญร่วมกบั
ครอบครวั   ไปเทีย่วกบัครอบครวั ฯลฯ 

    

15 สงัสรรคบ์า้นเพื่อน     
16 ไปแหล่งบนัเทงิกบัเพื่อน     
17 เดนิหา้งสรรพสนิคา้กบัเพื่อน     
18 พดูคุยกบัเพื่อนผ่านสือ่อนิเทอรเ์น็ตมากกว่าหนึ่งชัว่โมงต่อครัง้     
19 ท ากจิกรรมชมรม /กจิกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์     
20 เล่นกฬีากบัเพื่อน     
21 พดูคุยเรื่องของผูอ้ื่น     

 
 (มีต่อหน้าหลงั) 
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ข้อ ประเภทการใช้เวลาว่าง ระดบัการปฏิบติั 

  มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
 ด้านการเรียน     

22 ท าการบา้น / งานทีอ่าจารยม์อบหมาย     
23 ลอกการบา้นเพื่อน     

24 ทบทวนบทเรยีน / อ่านหนงัสอืล่วงหน้า     
25 ศกึษาคน้ควา้ขอ้มลูจากหอ้งสมดุ / อนิเทอรเ์น็ต     
26 ทบทวนบทเรยีนกบัเพื่อน     

27 ใหเ้พื่อนหรอืผูอ้ื่นช่วยท ารายงาน / การบา้น     
28 เขา้ร่วมแขง่ขนัทางวชิาการ     

29 เรยีนพเิศษ / อบรมกจิกรรมวชิาการ     

30 เขา้ Lab ภาษาองักฤษ / คอมพวิเตอร ์     

31 ฝึกงานในสาขาทีเ่รยีน     

 ด้านการท างานนอกเวลา     
32 นกัศกึษาชว่ยงานใน มธบ.     
33 พนกังานชัว่คราวของบรษิทั / หา้ง / รา้น     

34 หารายไดม้าใชจ้่ายสว่นตวัตามทีต่อ้งการ     
35 หาประสบการณ์ระหว่างเรยีน     

36 หารายไดแ้บ่งเบาภาระครอบครวั     

37 ท างาน 2 - 4 ชัว่โมงต่อวนั     

38 ท างานมากกว่า 4 ชัว่โมงต่อวนั(ในวนัราชการ)     
39 ช่วงเวลาท างาน คอื 13.00-15.00 น.     

40 ช่วงเวลาท างาน คอื 15.00-17.00 น.     

41 ช่วงเวลาท างาน คอื 17.00-20.00 น.     

42 ช่วงเวลาท างาน คอื 20.00-23.00 น.     

43 ช่วงเวลาท างาน คอื 23.00-02.00 น.     

 
 

ดว้ยความขอบคุณจาก อ.ธนัยนนัท ์ ทองบญุตา 
มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์
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ประวติัผูวิ้จยั 
 
ชื่อ - ชื่อสกุล นางสาวธนัยนนัท ์ ทองบุญตา 
 
ต าแหน่งปจัจบุนั อาจารยป์ระจ า 

หมวดศกึษาทัว่ไป  คณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย์ 
 

การศกึษา ครศุาสตรบ์ณัฑติ  วทิยาลยัครเูทพสตร ี
  การศกึษามหาบณัฑติ  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  ประสานมติร 
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