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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตของนิสิตระดับปริญญา

ตรีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยรวมและเป็นรายด้าน 4 ด้าน คือ ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สังคม และด้านการเข้าร่วมกิจกรรม 2) เปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตของนิสิตระดับปริญญา
ตรีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยรวมและรายด้าน 4 ด้าน จำาแนกตามตัวแปร เพศ ชั้นปี กลุ่มสาขาวิชา 
และเกรดเฉลี่ยสะสม กลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตระดับปริญญาตรี กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่ม
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตัวอย่างได้มาด้วย 
วธีิการสุม่แบบเจาะจง กลุม่ละ 500 คน รวมทัง้สิน้ 1,500 คน เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั คอื แบบสอบถาม
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นแบบสอบถามแบบ
มาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดับ สถติทิีใ่ช้ในการวจิยั ไดแ้ก ่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัย พบว่า 1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับมากทั้งโดยภาพรวมและรายด้าน ยกเว้น ด้านการเข้าร่วมกิจกรรม 2) การเปรียบ
เทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยรวมและ 
รายด้าน ทุกด้านแตกต่างกัน ยกเว้น ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมไม่แตกต่างกัน
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Abstract
The purposes of the research were 1) study the factors that affect the life of  

undergraduate students, Mahasarakham University. Overall and in each of 4 aspects,  
education, economic, social, and activity participation. 2) comparison of factors affecting 
the lives of undergraduate students of Mahasarakham University. Overall and 4 aspects  
by gender, year, group of variables, subject group And GPA The samples were  
undergraduate students. Humanities and Social Sciences, Science and technology and health 
science MahaSarakham University. The samples were selected by 500 persons in a group 
of a total of 1,500 persons. The instrument used in this study was a questionnaire. Factors 
affecting the lives of undergraduate students at Mahasarakham University. Is a rating scale 
questionnaire with 5 levels, the statistics used in this research are percentage, average, and 
standard deviation. The results of this study indicated that: 1) factors affecting student’s 
life at the bachelor degree of Mahasarakham University in all 4 aspects was at a high level 
in both the overall and each aspect except for participation in activities. 2) comparison of  
factors affecting the lifestyle of bachelor’s degree, Mahasarakham University overall and each 
side in every aspect is different, except for participation in activities is not different.

Keywords: students’ life, experiences, activities

บทนำา
สถาบันอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัย

มีหน้าที่จัดการเรียนการสอนและถ่ายทอดความ
รู้ให้แก่เยาวชนและผู้เรียนพร้อมๆ กับทำาหน้าที่
รวบรวม สังเคราะห์วิเคราะห์ สร้างและเผยแพร่
ความรู้ผ่านกระบวนการศึกษาวิจัยโลกในอดีต สิ่ง
ทีเ่ปน็อยูใ่นปจัจุบัน และสิง่ทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต 
ผลผลิตที่สังคมควรได้รับจากสถาบันอุดมศึกษา
คือ บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเข้าสู่ชีวิต
การทำางานเป็นพลเมืองที่ได้รับการขัดเกลาทาง
สังคมและวัฒนธรรมมาเป็นอย่างดี ส่วนความรู้
และองค์ความรู้ที่ เป็นผลิตผลจากมหาวิทยาลัย 
นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทางเศรษฐกิจแล้วยังจะต้อง
ช่วยนำาพาสังคมไปสู่ความเป็นอารยประเทศอย่าง
ยั่งยืน (สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,

2551: 12) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นสถาบัน
การศึกษาที่ ขับ เคลื่ อนการพัฒนาและการ
เปลี่ยนแปลงระดับภูมิภาค ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ในฐานะที่เป็นที่พึ่งทางวิชาการแก่
สังคม ตลอดจนการส่งเสริมการมีบทบาททาง
วิชาการและวิชาชีพ โดยคำานึงถึงความรับผิด
ชอบต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน (สภา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2555: 2) และเป็น
สถาบันที่มีปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ ที่เป็น
แนวทางในการบริหารจัดการองค์กรท่ีดี มีการ
บริหารงานโดยใช้หลักธรรมา ภิบาลควบคู่กับ
หลักขององค์กรแห่งการเรียนรู้และนำาไปสู่การ
พัฒนาประชารัฐ มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ให้มีสมรรถนะ การทำางานที่ดี สร้างความมั่นคง
และความสุขในการทำางาน และสามารถยกระดับ
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คุณภาพชีวิต โดยพัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์โดยมีทักษะที่จำาเป็นในศตวรรษ 
ที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษา
ที่ 3 มีนิสัยรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอด
เวลา มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และ
พึ่งตนเองได้ มีความรู้ความสามารถหลากหลาย
ด้าน (well-rounded) มีความรู้ต่อตัวสูง และเป็น
พลเมอืงทีด่ขีองสงัคมไทยและสังคมโลก (ประสาท  
เนืองเฉลิม, 2558)

จากการศึกษาแนวคิดและงานวิจัย พบ
ว่า ควรส่งเสริมองค์ประกอบที่จะช่วยให้นิสิตเกิด 
การเรียนรู้ได้ดีมากย่ิงขึ้น คือสถานที่บริการเกี่ยว
กับการค้นหาหนังสือหรือวารสารอ้างอิงเพิ่มมาก
ขึ้น ระบบออนไลน์ ส่งเสริมให้ชมนิทรรศการทาง
วิชาการ ส่งเสริมการเข้าสังคมของนิสิตในรูปแบบ
ของชมรม กิจกรรม ในลักษณะไปอาสาพัฒนา
หรอืบำาเพญ็ประโยชนต์อ่สงัคม ชุมชน เพ่ือเพิม่พูน
ความรู้ ทกัษะ เรยีนรู ้ใฝรู่ต้ลอดชีวติ และควรมกีาร
สนับสนุนในรูปแบบของทุนช่วยเหลือนิสิตเกี่ยว
กับค่าเบี้ยเลี้ยงหรือค่าอาหาร ค่าเดินทาง และค่า
อุปกรณ์การเรียน เพ่ือให้การช่วยเหลือนิสิต ซึ่ง
เปน็การลดภาระคา่ใช้จา่ยของผูป้กครอง และนสิติ
จะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย จึงทำาให้สามารถ
ใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข และ
จะเห็นได้ว่านิสิตมีการเข้าร่วมกิจกรรมยังน้อยอยู่ 
จึงควรส่งเสริมและพัฒนาระบบการทำากิจกรรม
ของนิสิต (แพรวพรรณ โสมาศรี, 2556: 79-80) 

จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิ จัยในฐานะ 
นักวิชาการศึกษา ชำานาญการ สังกัดคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่ง
มบีทบาทและหน้าทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการจดัการ
เรียน การสอนและบริการการศึกษาให้กับนิสิต 
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ใช้ชีวิตของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เพราะในระหว่างที่ทำาการศึกษาอยู่

ในมหาวิทยาลัยนั้น นิสิตต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตใน
ดา้นตา่งๆ ใหเ้หมาะสมไมว่า่จะเปน็ดา้นการศกึษา 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านการเข้าร่วม
กิจกรรม หากนิสิตเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตในทางที่ถูก
ตอ้งเหมาะสม นสิติกส็ามารถทีจ่ะพฒันาศกัยภาพ
ของตนเองไดด้เีปน็บณัฑติทีม่คีณุภาพ แตห่ากนสิติ
ใช้ชีวิตไม่เหมาะสม ก็จะก่อให้เกิดปัญหาตามมา
คือ รู้สึกเบื่อหน่ายต่อการเรียน ขาดความรับผิด
ชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย จนเป็นสาเหตุให้
เรียนไม่จบตามระยะเวลาที่กำาหนดหรืออาจลา
ออกกลางคันได้ และเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผล
ตอ่การใชช้วีติของนสิติ ขอ้มูลทีไ่ดจ้ะเปน็ประโยชน์
ตอ่ผูบ้รหิาร อาจารย ์ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในมหาวทิยาลยั
มหาสารคามในการนำาผลการวิจัยไปปรับปรุงการ
จัดการเรียน การสอน สภาพแวดล้อม ตลอดจน
การจัดกิจกรรมต่างๆ และใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนพัฒนางาน กำาหนดแนวทางการพัฒนา
นิสิตได้อย่างเหมาะสมและตรงตามสภาพการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตของ

นิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2. เปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ใช้ชีวิตของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

 

วิธีดำาเนินการวิจัย 
ขั้นตอนก�รดำ�เนินก�รวิจัย

ศึกษาและวิ เคราะห์แนวคิดทฤษฎีที่
เก่ียวข้องจากเอกสารตำาราบทความ รายงานการ
วิจัย ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้ง
สืบค้นจากอินเตอร์เน็ตและฐานข้อมูลต่างๆ มา 
สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการ 
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1) นำาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาให้ 
ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความถูกต้อง ครบถ้วนโดย
ผู้เชี่ยวชาญ ปรับปรุงแก้ไขตามคำาแนะนำาของ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

2)  แบบสอบถามที่ ปรับป รุงแก้ ไข
เรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับนิสิต 
จำานวน 30 คน ที่มิใช่กลุ่มตัวอย่าง และทำาการ
ทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรง โดย
การวิเคราะห์หาค่าอำานาจจำาแนกเป็น รายข้อ  
(Discriminant Power) ใช้เทคนิค Item-total  
Correlation ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตของ
นิสิต ได้ค่าอำานาจจำาแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.742 
- 0.950 

ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

1. ประชากร ได้แก่ นิสิตระดับปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำานวนทั้งหมด 
42,412 คน จำาแนกตามกลุ่มมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ จำานวน 28,024 คน กลุ่ม
วทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ีจำานวน 10,836 คน และ
กลุม่วทิยาศาสตรส์ขุภาพ จำานวน 3,552 คน ภาค
เรียนที่ 1/2562 ประจำาปีการศึกษา 2562

2. กลุม่ตวัอย่าง ได้แก ่นิสิตระดับปรญิญา
ตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำาแนกตามกลุ่ม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำานวน 500 คน 
กลุม่วทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยี จำานวน 500 คน และ
กลุ่มวทิยาศาสตร์สขุภาพ จำานวน 500 คน รวมทัง้
สิน้ 1,500 คน ซึง่ได้มาจากการกำาหนด ขนาดกลุม่
ตวัอยา่งโดยใชต้ารางเครจซีแ่ละมอรแ์กน (Krejcie 
& Morgan) แลว้ทำาการสุม่แบบ แบ่งช้ัน (Stratified 
Random Sampling)

3. ข้อมูลทั่วไปของนิสิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคามท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างในการตอบ
แบบสอบถามทั้งสิ้น 1,500 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 63.30 และเพศชาย คิด
เป็นร้อยละ 36.70 และส่วนใหญ่เป็นผู้ท่ีศึกษา

อยู่ในชั้นปีที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 47.60 รองลงมา 
ผู้ที่ศึกษาชั้นปีที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 44.60 และ
ชั้นปีที่ 4 และสูงกว่า คิดเป็นร้อยละ 7.80 จาก
กลุ่ม ที่จัดการเรียนการสอน ทั้ง 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
และผู้ตอบแบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ใช้ชีวิต ของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ทุกกลุ่มมีจำานวนที่เท่ากันคือ 500 
คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ร้อยละสถานภาพของ
นิสิตโดยจำาแนกตามเกรดเฉลี่ยส่วนมากจะเป็น 
ผูท้ีมี่เกรดเฉลีย่ในชว่ง 3.00 - 4.00 คิดเปน็รอ้ยละ  
53.20 รองลงมาคือ ผู้ที่มีเกรดเฉลี่ยในช่วง 2.00 
- 2.99 คดิเป็นรอ้ยละ 44.10 และผูท้ี่มเีกรดเฉลีย่
ในช่วง 1.50 - 1.99 คิดเป็นร้อยละ 2.70

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย 

เ ค รื่ อ ง มื อที่ ใ ช้ ใ นก า ร วิ จั ย  ไ ด้ แ ก่  
แบบสอบถาม ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตของ
นิสิต ระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
จำานวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่

ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสำารวจรายการ 
(Check list) จำาแนกตามเพศ ระดับชั้นปี และ
สังกัด/คณะ/กลุ่มสาขาวิชา จำานวน 3 ข้อ 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตของนิสิตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งแบ่งออก เป็น 
4 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา จำานวน 20 ข้อ ด้าน
สังคม จำานวน 17 ข้อ ด้านเศรษฐกิจ จำานวน 10 
ข้อ และด้านการเข้าร่วมกิจกรรม จำานวน 18 ข้อ 
ผู้วิจัยได้ทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
โดยใชค้า่สมัประสทิธิแ์อลฟา (Alpha Coefficient)  
ปัจจัยที่ส่ งผลต่อการใช้ชีวิต ของนิสิตมีค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา 0.95 
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ลักษณะ
เป็นแบบปลายเปิด จำานวน 3 ข้อ ประกอบด้วย 
1) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ใช้ชีวิตของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 2) ขอ้ควรปรบัปรงุ 3) ข้อทีค่วรคงไว้

สถิติที่ใช้ในก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้   
ผู้วิจัยใช้หลักการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสำาเร็จรูป 
SPSS for Windows เพื่อหาค่าสถิติ ได้แก่ ร้อย
ละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

และสถิติทดสอบสมมติฐาน F-test เพื่อวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดยีว (one way analysis 
of variance) 

ผลการวิจัย
ปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่การใช้ชวีติของนสิติ ดา้น

สังคม ด้านการศึกษา และด้านเศรษฐกิจ อยู่ใน
ระดับมาก ในขณะที่ ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมอยู่
ในระดับปานกลาง แม้ว่าระดับความคิดเห็น ส่วน
ใหญ่จะอยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษา
ปัจจัยและกลุ่มสาขาวิชา ดังตารางที่ 1 

ต�ร�งที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตของนิสิตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยภาพรวมจำาแนกตามกลุ่มสาขาวิชา

กลุ่มส�ข�วิช�

ปัจจัยในก�รใช้ชีวิตของนิสิต

ด้�นก�รศึกษ� ด้�นสังคม ด้�นเศรษฐกิจ
ด้�นก�รเข้�ร่วม

กิจกรรม

S.D. ระดับ S.D. ระดับ S.D. ระดับ S.D. ระดับ

มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์

3.68 0.46 มาก 3.93 0.47 มาก 3.55 0.62 มาก 3.37 0.67
ปาน
กลาง

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

3.60 0.44 มาก 3.82 0.50 มาก 3.49 0.58
ปาน
กลาง

3.23 0.81
ปาน
กลาง

วิทยาศาสตร์
สุขภาพ

3.80 0.42 มาก 4.01 0.45 มาก 3.63 0.55 มาก 3.43 0.62
ปาน
กลาง

โดยรวม 3.69 0.45 ม�ก 3.92 0.48 ม�ก 3.56 0.59 ม�ก 3.34 0.71
ป�น
กล�ง

ปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่การใช้ชีวติของนสิิตดา้น
การเข้าร่วมกิจกรรมยังอยู่ในระดับปานกลาง ใน
ทุกกลุ่มสาขาวิชา รวมทั้งด้านเศรษฐกิจของกลุ่ม
สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีกอ็ยู่ในระดับ

ปานกลาง ส่วนปัจจัยด้านอื่นๆ และกลุ่มสาขา
วิชาอื่นอยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะเปรียบ
เทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตในแต่ละด้าน ดัง
ตารางที่ 2
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ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ใช้ชีวิตของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย
มหาสารคามของนิสิตโดยรวมและรายด้าน ทุก
ด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 แต่การเข้าร่วมกิจกรรมไม่แตกต่างกัน

อภิปรายผล
1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตของนิสิต

ระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย โดยรวมและราย
ด้าน อยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านการเข้าร่วม
กิจกรรม ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะนิสิตที่เข้ามาศึกษา
ในมหาวิทยาลัยต่างก็มีเป้าหมายในเรื่องของการ
ศึกษา เพราะการศึกษาจะเป็นรากฐานที่ดีในการ
ทำางาน เพื่อสร้างอนาคตต่อไปเมื่อจบการศึกษา
แลว้ ดงันัน้ ในขณะทีเ่รยีนนิสติต้องต้ังใจฟังในขณะ
ที่อาจารย์ทำาการสอนพยายามจับประเด็นและ
สรุปเนื้อหาที่อาจารย์สอนให้ได้ ไม่พูดคุยเสียงดัง

และนำาการบ้านวิชาอ่ืนข้ึนมาทำา นอกจากนี้นิสิต
ยังมีการจัดสรรเวลาในการอ่านหนังสือล่วงหน้า
เพื่อทำาการสอบ ซึ่งแสดงให้เห็นว่านิสิตมีความ
กระตือรือร้นในการเรียนเป็นอย่างดีนอกจากน้ี
อาจเป็นเพราะความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนิสิตกับ
อาจารย์จึงส่งผลให้นิสิตมีการใช้ชีวิตในด้านการ
ศึกษาอยู่ในระดับมาก เพราะถ้านิสิตให้ความ
เคารพให้ความศรัทธาและเชื่อถือในตัวอาจารย์ 
ผู้สอนจึงทำาให้นิสิตมีความสนใจในตัวผู้สอน ไม่
เกดิความกลวัตอ่ผูส้อน จงึมคีวามกลา้ทีจ่ะซกัถาม
ในข้อสงสัยที่ไม่เข้าใจ นอกจากนี้นิสิตมีการพูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเร่ืองเรียนกับเพื่อนและ
รุ่นพี่ในเวลาว่างเพื่อ เป็นการพัฒนาตัวเองเพ่ิม
ขึ้นสอดคล้องกับ สมพงษ์ สุขีเกตุ (2543: 2) ได้
กล่าวว่าการศึกษา ในระดับปริญญาตรีเป็นการ
ศึกษาที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้พัฒนาความรู้
ความสามารถในสาขาวิชาต่างๆ ในระดับสูง โดย
เฉพาะการประยกุตท์ฤษฎไีปสูก่ารปฏบิตั ิการริเริม่

ต�ร�งที่ 2 การเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตของนิสิตโดยรวมและรายด้าน

SOV DF SS MS F p

การใช้ชีวิตโดยรวม ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

1
1498
1499

1.015
265.565
266.580

1.015
.177

5.276** .017

ด้านการศึกษา ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

1
1498
1499

2.842
306.081
308.923

2.842
.204

13.901** .000

ด้านสังคม ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

1
1498
1499

2.123
353.596
355.719

2.123
.236

8.995** .003

ด้านเศรษฐกิจ ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

1
1498
1499

1.341
523.596
524.887

1.341
.349

3.836** .050

ด้านการเข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

1
1498
1499

.073
765.003
765.076

.073

.511
.143 .750
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พัฒนาทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ การสร้างสรรค์
และเผยแพร่ความรู้ การริเริ่มพัฒนาประเทศใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม สิ่ง
แวดล้อมรวมทั้งส่งเสริมบทบาทของประเทศใน
ประชาคมโลก 

1.1 นิสิตมีปัจจัยในการใช้ชีวิตด้านการ
ศึกษาอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะนิสิต 
ที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างก็มีเป้าหมาย
ในเรื่องของการศึกษา เพราะการศึกษาจะเป็น
รากฐานที่ดีในการทำางานเพื่อสร้างอนาคตต่อไป
เมื่อจบการศึกษาแล้ว ดังน้ันในขณะท่ีเรียนนิสิต
ตอ้งตัง้ใจฟงัในขณะทีอ่าจารย์ทำาการสอนพยายาม
จับประเด็นและสรุปเนื้อหาที่อาจารย์สอนให้ได้ 
ไม่พูดคุย เสียงดังและนำาการบ้านวิชาอื่นขึ้นมา
ทำา นอกจากน้ีนิสิตยังมีการจัดสรรเวลาในการ
อ่านหนังสือล่วงหน้าเพื่อทำาการสอบ ซึ่งแสดงให้
เห็นว่านิสิตมีความกระตือรือร้นในการเรียนเป็น
อย่างดีนอกจากนี้อาจเป็นเพราะความสัมพันธ์ที่
ดีระหว่างนิสิตกับอาจารย์จึงส่งผลให้นิสิตมีการ
ใช้ชีวิตในด้านการศึกษาอยู่ในระดับมาก เพราะ
ถ้านิสิตให้ความเคารพให้ความศรัทธาและเชื่อถือ
ในตัวอาจารย์ผู้สอนจึงทำาให้นิสิตมีความสนใจใน
ตัวผู้สอน ไม่เกิดความกลัวต่อผู้สอน จึงมีความ
กล้าที่จะซักถามในข้อสงสัยที่ไม่เข้าใจ นอกจาก
นี้นิสิตมีการพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นเรื่อง
เรียนกับเพื่อนและรุ่นพี่ในเวลาว่าง เพื่อเป็นการ
พัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับ สมพงษ์  
สุขีเกตุ (2543: 2) ได้กล่าวว่าการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรเีป็นการศกึษาที่มุง่สง่เสรมิใหผู้้เรยีนได้
พัฒนาความรู้ความสามารถในสาขาวิชาต่างๆ ใน
ระดับสูง โดยเฉพาะการประยุกต์ทฤษฎีไปสู่การ
ปฏิบัติ การริเริ่มพัฒนาทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ 
การสร้างสรรค์และเผยแพร่ความรู้ การริเริ่ม
พัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
วฒันธรรม สิง่แวดลอ้มรวมทัง้สง่เสรมิบทบาทของ

ประเทศในประชาคมโลก 

1.2 นิสิตมีปัจจัยในการใช้ชีวิตด้านสังคม
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนิสิตที่เข้า
ศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยจำาเป็นต้องมีความ
สัมพันธ์กับบุคคลอื่นในสังคม เช่น เพื่อน รุ่นพี่รุ่น
น้อง อาจารย์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัย 
เพราะในการศึกษานิสิตจะต้องมีการช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันต้องทำากิจกรรมร่วมกัน ดังนั้นนิสิต
จะใช้ชีวิตอยู่โดยลำาพังไม่ได้ เมื่อนิสิตเข้ามาในรั้ว
มหาวิทยาลัยนิสิตจำาเป็นที่จะต้องมีความสัมพันธ์
กับกลุ่มเพื่อนนิสิตและอาจารย์เป็นสำาคัญ เพราะ
เพื่อนจะเป็นคน ที่ช่วยเหลือกันในเรื่องทั่วไปไม่
ว่าจะเป็นเรื่องเรียนหรือเรื่องส่วนตัวตลอดจน
ให้คำาปรึกษาและคำาแนะนำาต่างๆ สอดคล้องกับ
สว่างจิต ศรีระษา (2531) ได้ศึกษาชีวิตนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่
มีความสัมพันธ์สนิทสนมในกลุ่มเพื่อนท่ีเป็น
นักศึกษาด้วยกันมากกว่ากลุ่มอื่น และวัชรินทร์ 
แก้วลา (2531: 78) ได้ศึกษาสภาพแวดล้อม
สังคมกลุ่มเพื่อนในทัศนะของนักศึกษาวิทยาลัย
ครูนครราชสีมา สรุปข้อคิดเห็นหรือเหตุผลของ
นักศึกษา ได้ดังน้ี การพัฒนาสภาพแวดล้อมของ
สังคม กลุ่มเพื่อนเอ้ืออำานวยต่อการเสริมสร้าง
บุคลิกภาพ ของนักศึกษาน้ัน วิทยาลัยครูควร
ดำาเนินการเรื่องต่อไปนี้คือ ส่งเสริมให้นักศึกษา
เห็นความสำาคัญ ของสังคมกลุ่มเพื่อน จัดสภาพ
แวดล้อมของวิทยาลัยที่เอื้อต่อการพัฒนาสังคม
กลุ่มเพื่อน พัฒนาคุณภาพของการจัดกิจกรรม
นักศึกษา ไขนภา แก้วจันทรา, 2542: 118 

1.3 นิ สิตมีปัจจัยในการใช้ชี วิตด้าน
เศรษฐกิจอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ 
การดำารงชีวิตในปัจจุบันจะต้องมีค่าใช้จ่ายด้วย
กันทั้งสิ้น ยิ่งเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยแล้ว 
จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน
ในชีวิตประจำาวัน ค่าใช้จ่ายส่วนตัว รวมถึงค่า ใช้
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จ่ายในด้านการศึกษา เช่น ค่าโดยสารในการเดิน
ทางมาเรียน ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์การเรียน และ
เอกสารประกอบการเรียนต่างๆ ค่าเสื้อผ้า ตลอด
จนค่าสังสรรค์ในการเข้าสังคมกลุ่มเพื่อน และ
ค่ากิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างที่เรียน 
นอกจากนี้นิสิตที่มีภูมิลำาเนาอยู่ต่างจังหวัดนิสิต 
จะต้องเสยีคา่ใชจ้า่ยมากกวา่นสิติทีม่ภีมูลิำาเนาอยู่
ในกรุงเทพมหานคร เพราะนิสิตจะต้องเสียค่า ใช้
จา่ยในเรือ่งทีพ่กัอาศยัเพ่ิมขึน้ สอดคลอ้งกบัอดิศร 
พงษ์ศรี (2546: 64) ได้วิจัยเกี่ยวกับการ ใช้ชีวิต
ภายในมหาวทิยาลยัของนิสติปรญิญาตรี คณะพละ
ศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ พบวา่ นสิติ
มีการใช้ชีวิตด้านเศรษฐกิจอยู่ในระดับมาก

1.4 นิสิตมีปัจจัยในการใช้ชีวิตด้านการ
เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ อาจ
เป็นเพราะความสนใจของแต่ละคนไม่เหมือน
กัน นิสิตเลือกให้ความสำาคัญและเข้าร่วมใน การ
ทำากิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย อาทิ จัด
แสดงนิทรรศการ การรณรงค์หารายได้เพื่อ
การ จัดกิจกรรมต่างๆ กิจกรรมในการบำาเพ็ญ
ประโยชน์ กจิกรรมทางวชิาการ กจิกรรมทีส่ง่เสรมิ
ประชาธิปไตยกิจกรรมด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ
ตลอดจนกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด เป็นต้น 
ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการจัดสรรเวลาในการเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่ลงตัว เพราะนิสิตให้ความสนใจ 
ในการเรียนเป็นหลัก ต้องแบ่งเวลาในการทำา
รายงานหรอืการบา้น จงึไมม่เีวลาเขา้ร่วมกจิกรรม 
นอกจากน้ีนิสิตเลือกที่จะเข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
ที่เป็นกิจกรรมบังคับของมหาวิทยาลัยเพราะนิสิต 
ต้องเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบตามที่มหาวิทยาลัย
กำาหนดจึงจะได้ตราประทับของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
ส่งผลต่อการจบการศึกษาถ้าหากนิสิตเข้าร่วม
กิจกรรมไม่ครบตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ก็จะ
ไมผ่่านการประเมินในกจิกรรมนสิติและโดยสภาพ
แวดล้อมของมหาวทิยาลัย ซึง่สอดคลอ้งกบั โสภณ  

อรุณรัตน์ (2542: 69) ที่ศึกษาสภาพปัญหาและ
ความต้องการในการดำาเนินการด้าน กิจกรรม
นักศึกษา พบว่า สังคมปัจจุบันเป็นยุคท่ีจะต้อง
ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด นักศึกษาเข้ามาเพื่อเรียน
ให้จบโดยเร็วและออกไปทำางาน จึงไม่สนใจทำา
กิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน และประกอบกับเมืองใหญ่ 
มีศูนย์การค้ามากมายที่นักศึกษานิยมไปมากกว่า
ที่จะเข้าร่วมกิจกรรม และแม้ว่ากิจกรรมนิสิตจะ 
ได้รับการยอมรับว่ามีความสำาคัญไม่ยิ่งหย่อนไป
กวา่การเรยีนการสอนเพราะการทำากจิกรรมทำาให้
นิสิตเกิดการเรียนรู้ทักษะ ซึ่งไม่สามารถเรียนรู้ได้
จากห้องเรียน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ มาส
โสว์ (สุรางค์ โคว้ตระกูล, 2544: 158-162 ; 
อ้างอิงจาก Maslow, 1970: 35-47) ได้กล่าวว่า 
มนุษย์มีความปรารถนาจะให้เป็นที่รักของผู้อื่น 
และต้องการมีความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนและเป็นส่วน
หนึ่งของสังคมต้องการมีงานทำาเป็นหลักแหล่ง 
และต้องการความมั่นคงทั้งทางด้านร่างกายและ
จิตใจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอดิศร พงษ์ศรี  
(2546: 63) ไ ด้ศึกษาการใ ช้ ชี วิตภายใน
มหาวิทยาลัย ของนิสิตปริญญาตรี คณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า นิสิตมีการ
ใช้ชีวิตใน ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของมนัส  
นิลสวัสดิ์ (2547: 77) ที่ศึกษาแรงจูงใจใน
การเข้าร่วมกิจกรรมนิสิตของนิสิตมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ พบว่า นิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่างกันมีแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 
นสิติดา้นการ ตดิตอ่สมัพนัธก์บับคุคลอืน่และดา้น
การประกอบอาชีพไม่แตกต่างกัน

2. เปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ใช้ชีวิตของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จำาแนกตามเพศ ชัน้ป ีกลุ่มสาขาวชิา 
และเกรดเฉลี่ยสะสม พบว่า 

2.1 นิสิตชายกับนิสิตหญิงมีการใช้ชีวิต
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โดยรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกัน ยกเว้น
ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมไม่แตกต่างกัน ซึ่งนิสิต
เพศชายและเพศหญิงเขา้มาศกึษาในมหาวทิยาลยั 
เป็นผู้ที่มีความสนใจและต้องการที่มีความรู้ เพื่อ
นำาไปพัฒนางานที่ตนทำาอยู่หรือ พัฒนาอาชีพ
ของตนเองให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น จากความ
ต้องการและความคิดที่เหมือนกัน เมื่อนิสิตได้เข้า
มาศึกษาในสถาบันเดียวกันได้รับการถ่ายทอด
จากผู้ที่ให้ความรู้ในลักษณะเดียวกัน และอยู่ใน
สังคมสภาพแวดล้อมเดียวกันย่อมทำาให้นิสิตเกิด
ความคิดแนวเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของรุ่งทิพย์ เอี่ยมจิตร์ (2551: 67) ที่ได้ศึกษา
การใช้ชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง เขตหัวหมาก 
กรุงเทพมหานคร พบว่า นิสิตชายและ นิสิตหญิง
มกีารใชช้วีติดา้นสังคมแตกต่างกนัอย่างมนัียสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 

2.2 นิสิตที่ศึกษาในช้ันปีที่ต่างกันมีการ
ใช้ชีวิตโดยรวม ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ไม่แตก
ต่างกัน แต่ด้านการศึกษา และด้านการเข้าร่วม
กิจกรรมแตกต่างกันซึ่งสอดคล้องอดิศร พงษ์ศรี  
(2546: 65) ได้ศึกษาการใช้ชี วิตภายใน
มหาวิทยาลัยของนิสิตปริญญาตรีคณะพลศึกษา 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ พบวา่ นิสติทีศ่กึษา
ในชั้นปีที่ต่างกัน มีการใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัย
ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมแตกต่างกัน โดยนิสิตที่
เรียนชั้นปีท่ีน้อยกว่ามีการใช้ชีวิตด้านการเข้าร่วม
กิจกรรมสูงกว่านิสิตที่เรียนชั้นปีที่สูงกว่า รุ่งทิพย์ 
เอี่ยมจิตร์ (2551: 66-68) ได้ศึกษาการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง เขตหัวหมาก 
กรุงเทพมหานคร พบวา่ นกัศกึษาทีเ่รยีนระดบัช้ัน
ปีท่ีต่างกันมีการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยแตกต่าง
กัน นักศึกษาที่เรียนชั้นปีที่สูงกว่ามีการใช้ชีวิตใน
ด้านการศึกษาสูงกว่านักศึกษาชั้นปีที่ต่ำากว่าส่วน

นักศึกษาช้ันปีท่ีต่ำากว่ามีการใช้ชีวิตในด้านการเข้า
ร่วมกิจกรรมสูงกว่านักศึกษาที่เรียนช้ันปีที่สูงกว่า 
ส่วนด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ พบว่านิสิตท่ี
ศึกษาในชั้นปีที่ต่างกันมีปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้
ชวิีต ในดา้นดงักลา่วไมแ่ตกตา่งกัน เปน็เพราะนสิติ
ทุกชั้นปีมีจุดมุ่งหมายเหมือนกันคือการให้ความ
สนใจ ในเรื่องของการศึกษา นิสิตจึงมีการสนใจ
ในการแสวงหาความรู้และศึกษาค้นคว้าทั้งจากใน
ชั้นเรียนและศึกษาด้วยตนเองนอกจากชั้นเรียน มี
การพดูคยุเพือ่แลกเปลีย่นความคดิเห็นกนัอยูเ่สมอ 
การอยู่ร่วมกันในสังคมนิสิตทุกช้ันปียังต้องมีการ
วางตัวที่ดีในสังคม รู้จักให้ความเคารพรุ่นพี่ ครู
อาจารย์ รู้จักกาลเทศะในการเข้าสังคม และไม่ว่า
นิสิตจะศึกษาอยู่ในช้ันปีใดแต่การใช้ชีวิตในสังคม
กต็อ้งม ีการใชจ่้ายดว้ยกนัทัง้สิน้สอดคลอ้งกับงาน
วิจัยของพจน์สวรรค์ โภชนา (2542: 57-58) ที่
ศึกษา การใช้ชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยวงษ์
ชวลิตกุล พบว่า นักศึกษาในชั้นปีต่างกันมีการใช้
ชีวิต ด้านการศึกษา และด้านลักษณะการใช้จ่าย
ในมหาวิทยาลัยไม่แตกต่างกัน

2.3 นิสิตที่ศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่าง
กัน มีการใช้ชีวิตโดยรวมและรายด้านแตกต่าง 
กันซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยพจน์สรรค์ โภชนา 
(2542: 71) ศึกษาการใช้ชีวิตของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล พบว่า นักศึกษาที่
เรียนคณะวิชาท่ีต่างกันมีการใช้ชีวิตในด้านการ
เข้า ร่วมกิจกรรมแตกต่างกัน โดยนักศึกษาคณะ
นิติศาสตร์ มีการใช้ชีวิตในการด้านการเข้าร่วม
กิจกรรมสูงกว่านักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สุข
ศรี สงวนสัตย์ (2552: 82) ได้ศึกษาคุณภาพ
ชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี 
ผลการศึกษา พบว่า คณะที่สังกัดเป็นปัจจัยที่ส่ง
ผลต่อความแตกต่างของคุณภาพชีวิตทั้งในภาพ
รวมและรายด้านโดยนักศึกษาคณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์มีคุณภาพชีวิตสูงที่สุด นิสิตที่มี
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ผลการเรียนแตกต่างกันจะมีรูปแบบการใช้ชีวิตใน
กลุ่มก้าวหน้า กลุ่มวิชาการ และกลุ่มวิชาชีพแตก
ต่างกัน โดยนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีมาก จะมี
คะแนนเฉลี่ยรูปแบบการใช้ชีวิตในกลุ่มก้าวหน้า 
และกลุ่มวิชาการสูงกว่าทุกกลุ่ม นักศึกษาท่ีมีผล
การเรียนดีมาก จะมีรูปแบบการ ใช้ชีวิตอยู่ในกลุ่ม
สมาคมและกลุม่บำาเพ็ญประโยชน ์และนกัศกึษาที่
มีผลการเรียนระดับกลาง จะมีรูปแบบการใช้ชีวิต
ในกลุ่มกิจกรรมและมณีรัตน์ มีโภคี (2547: 70) 
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัญหาการเรียนของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการ
บัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ผลการวิจัย 
พบว่า นักศึกษาสาขาบัญชีมีปัญหาการเรียนโดย
รวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
ด้านเนื้อหาหลักสูตร ด้านผู้เรียน และด้านผู้สอน 
มีปัญหาการเรียนใน ระดับน้อย ส่วนด้านสภาพ
แวดล้อมในการเรียน มีปัญหาการเรียนในระดับ
มาก นกัศกึษา ทีม่รีอบ การเรียน ระดับช้ัน และทีผู่้
ปกครองมีรายไดต่้อเดือนแตกตา่งกนั มปีญัหาการ
เรียนโดยรวมแตกตา่งกนัอย่างมนียัสำาคัญทางสถติิ
ที่ระดับ .01 และนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่างกันมีปัญหา การเรยีนโดยรวมแตกตา่งกนั
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้
ยงัสอดคลอ้งกบั ไขนภา แกว้จันทรา (2542: 113-
119) อดิศร พงษ์ศรี (2546: 65) และรุ่งทิพย์ 
เอี่ยมจิตร์ (2551: 66-68) ที่พบว่านิสิต มีการใช้
ชีวิตภายในมหาวิทยาลัยด้านการเข้าร่วมกิจกรรม
แตกต่างกัน โดยนิสิตท่ีเรียนช้ันปีที่น้อยกว่ามีการ
ใชชี้วติดา้นการเขา้รว่มกจิกรรมสงูกวา่นสิติทีเ่รยีน
ชั้นปีที่สูง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนิสิตทุกชั้นปีมีจุด
มุ่งหมายเหมือนกันคือการให้ความสนใจในเร่ือง
ของการศึกษา มีการสนใจในการแสวงหาความรู้ 
และศึกษาค้นคว้าทั้งจากในชั้นเรียนและศึกษา
ดว้ยตนเองนอกจากช้ันเรยีน มกีารพดูคุยเพือ่แลก
เปลีย่นความคดิเหน็กนัอยูเ่สมอ การอยูร่ว่มกนัใน
สงัคมนิสิตทุกชัน้ปี ยังตอ้งมีการวางตวัทีดี่ในสงัคม 

รูจ้กัใหค้วามเคารพรุน่พี ่ครอูาจารย ์รูจ้กักาลเทศะ
ในการเขา้สงัคม และไมว่่านสิติจะศึกษาอยู่ในชัน้ปี
ใดแตก่ารใชช้วีติในสงัคมกต็อ้งมกีารใชจ้า่ยดว้ยกนั
ทัง้สิน้ รวมทัง้การเขา้รว่มกจิกรรมเปน็ความอสิระ
ในการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ของ
แตล่ะบุคคล (พจนส์วรรค ์โภชนา, 2542: 57-58) 

2.4 นิสิตที่เกรดเฉลี่ยต่างกัน มีการใช้
ชีวิตโดยรวม ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สังคม และด้านการเข้าร่วมกิจกรรมแตกต่างกัน 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของไขนภา แก้วจันทรา 
(2542: 113-119) ไดศึ้กษาตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้งกับ
รูปแบบการใช้ชีวิตของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร พบว่า 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ สัมพันธภาพระหว่างเพื่อน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทัศนคติต่อวิชาชีพ
พยาบาล มีความสัมพันธ์ทางบวกกับรูปแบบ การ
ใช้ชีวิตด้านวิชาการอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นตัวแปร ที่
มีความสัมพันธ์กับรูปแบบการใช้ชีวิตด้านวิชาการ
และด้านพฤติกรรมเก็บตัว และเมื่อพิจารณา เป็น
รายด้านมีการใช้ชีวิตด้านการศึกษา ด้านสังคม 
และด้านเศรษฐกิจ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย
ของวิเรืองรอง วิไลสกุล (2543: 104-110) ได้
ศึกษา การใช้ชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัย
พระจอมเกล้าธนบุรี พบว่า นักศึกษาท่ีมีผลการ
เรียนแตกต่างกันจะมีรูปแบบการใช้ชีวิตในกลุ่ม
ก้าวหน้า กลุ่มวิชาการ และกลุ่มวิชาชีพแตกต่าง
กัน โดยนักศึกษา ท่ีมีผลการเรียนดีมาก จะมี
คะแนนเฉลี่ยรูปแบบการใช้ชีวิตในกลุ่มก้าวหน้า 
และกลุ่มวิชาการสูงกว่า ทุกกลุ่ม นักศึกษาที่มีผล
การเรียนดีมาก จะมีรูปแบบการใช้ชีวิตอยู่ในกลุ่ม
สมาคมและกลุ่มบำาเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษา
ทีม่ผีลการเรยีนระดับกลาง จะมรีปูแบบการใชช้วิีต
ในกลุ่มกิจกรรม และมณีรัตน์ มีโภคี (2547: 70) 
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ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัญหาการเรียนของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการ
บัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ผลการวิจัย 
พบว่า นักศึกษาสาขาบัญชีมีปัญหา การเรียนโดย
รวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
ด้านเนื้อหาหลักสูตร ด้านผู้เรียน และด้านผู้สอน 
มีปัญหาการเรียนในระดับน้อย ส่วนด้านสภาพ
แวดล้อมในการเรียน มีปัญหาการเรียนในระดับ
มาก นักศึกษาที่มีรอบการเรียน ระดับชั้น และที่ 
ผู้ปกครองมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีปัญหา
การเรียนโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่างกัน มีปัญหาการเรียนโดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัยไปใช้

1. ควรศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยส่งผลต่อ

การใช้ชีวิตของนิสิตระดับปริญญาตรีกับนิสิตมหา
วิทยาลัยอื่นๆ 

2. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิต
ของนิสิตโดยเพิ่มตัวแปรอิสระอ่ืนๆ นอกจาก ที่
ศึกษามาแล้ว เช่น รายได้ของบิดามารดาต่อเดือน 
เพือ่ทีจ่ะสามารถนำาขอ้มลูมาใชใ้นการปรบัปรงุและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

3. ควรศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ความวติกกงัวลในปจัจยัทีส่่งผลตอ่การใชช้วีติของ
นิสิตมหาวิทยาลัย 

กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยครั้งนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย 

จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำาปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และรอง
ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม ผู้วิจัยจึง
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
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