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บทคัดย่อ

การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้เวลาว่างกับรู ปแบบการเรียนรู ข้ องนิสิตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนิสติ ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จํานวน 159 คน สถิติท่ใี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ และการวิเคราะห์
ความถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่า นิสติ ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เวลาว่างโดยรวม
และรายด้าน ได้แก่ ด้านนันทนาการ ด้านวิชาการ และด้านหลักสูตร อยู่ในระดับมาก และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรูโ้ ดยรวม
และรายด้าน ได้แก่ ด้านแบบแข่งขัน ด้านแบบพึ่งพา และด้านแบบหลีกเลี่ยง อยู่ในระดับมาก นิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ทีม่ รี ะดับชัน้ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีพฤติกรรมการใช้เวลาว่าง และรูปแบบการเรียนรูโ้ ดยรวม แตกต่างกัน
อย่ างมีน ัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และผลกระทบ พบว่ าพฤติ กรรมการใช้เวลาว่ าง ด้านวิชาการ
ด้านนันทนาการ ด้านการหารายได้พเิ ศษ และด้านเสริมหลักสูตร มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับรูปแบบการเรียนรูโ้ ดยรวม อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติทร่ี ะดับ 0.05
คําสําคัญ: พฤติกรรมการใช้เวลาว่าง; รูปแบบการเรียนรู ้
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ABSTRACT
This study aimed to examine the relationship between leisure behaviors and learning styles of undergraduate
students in Mahasarakham University The data were collected from a sample of 159 undergraduate students in
Mahasarakham University. The statistics used for analyzing the collected data were percentage as mean, standard
deviation multiple correlation analysis, and multiple regression analysis. The research findings revealed that the
undergraduate students of Mahasarakham University agreed withleisure behavior and aspects recreation, academic and
extra curriculum at a high level. And leisure behaviorsaspect competitive style, dependent style and avoidance style
at a high level. undergraduate students of Mahasarakham University at different educational levels there were also
opinions about different leisure behaviors and overall learning styles affiliative at 0.05. As a result, Leisure Behaviors in
the aspect of academic, recreation, the aspect of earning extra income and extra curriculum had positive relationships
with on Learning Styles as a whole affiliative at 0.05.
Keywords : Leisure Behaviors, Learning Styles
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บทนํ า

การใช้เวลาว่างในชีวติ ประจําวันในแต่ละวันของนิสติ ในรัว้
มหาวิทยาลัยใช้เวลาส่วนใหญ่ตามตารางเรียนในหลักสูตร และทํา
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พงึ ประสงค์เป็ นที่ตอ้ งการของผูใ้ ช้บณั ฑิตในอนาคต พฤติกรรม
การใช้เวลาว่างของนิสติ ควรถูกแบ่งสัดส่วนตามภารกิจที่ได้ลาํ ดับ
ความสําคัญ จากพฤติกรรมต่าง ๆ ที่สะท้อนถึงการใช้เวลาว่าง
และนิสยั การศึกษาเล่าเรียน อันเป็ นรูปแบบการเรียนรู จ้ ากการมี
พฤติกรรมที่ทาํ ตามความสนใจ และความถนัดของแต่ละบุคคล
การใช้เวลาว่างของนิสิตในมหาวิทยาลัยเป็ นเวลาที่มีประโยชน์
เพราะสามารถพัฒนาคุณภาพชีวติ พัฒนาสุขภาพสร้างมนุษยสัมพันธ์
สร้างความเป็ นพลเมืองที่ดี และพัฒนาบุคคลได้อย่างต่ อเนื่อง
ซึ่ง การใช้เ วลาว่ า งนัน้ เป็ น การใช้เ วลาที่อิส ระ อาทิว่ า งจากการ
ทํางานประจําการเรียนการนอนหลับสามารถเลือกปฏิบตั ิกิจกรรม
ตามความพอใจของตนอันก่อให้เกิดคุณค่าทางจิตใจผ่อนคลาย
ความตึ ง เครี ย ด และเป็ นประโยชน์ ต่ อ ตนเอง และสัง คม
(บริพฒั น์ อัศวาณิชย์, 2550, น. 9) จุดประสงค์ของการใช้เวลา
ว่างเป็ นไปเพื่อให้รูค้ ุณค่าของการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ได้
ค้น พบความสนใจที่ส ามารถพัฒ นาทัก ษะ และทัศ นคติ เปิ ด
โอกาสให้รู จ้ กั ตนเองได้มีโ อกาสปรับ ตัว เพื่อ อยู่ ร่ ว มกับ ผู อ้ ่ื น
เสริมสร้างพัฒนาการทางสติปญั ญา และมีงานอดิเรกที่เหมาะสม
รวมทัง้ สนองตอบความต้อ งการทางร่ า งกายในการพัก ผ่ อ น
การใช้ความคิดสร้างสรรค์ และเป็ นตัวชี้วดั ความแตกต่างระหว่าง
บุคคลว่าใช้เวลาว่างอย่างคุม้ ค่า และประสบความสําเร็จมากน้อย
เพียงใดโดยเฉพาะนักศึกษาที่ใช้เวลาในการศึกษาเล่า เรี ย นไม่
เท่ากันในแต่ละวัน และมีการใช้เวลาว่างในการทํากิจกรรมต่ าง ๆ
ที่เป็ นประโยชน์ต่อตนเอง และผูอ้ ่ืน (จุฑารัตน์ ทิพย์บุญทรัพย์,
2553, น. 22)
พฤติกรรมการใช้เวลาว่าง (Leisure Behaviors) มีความสําคัญ
ต่อการดํารงชีวติ ของนิสิตในมหาวิทยาลัย เพราะเวลาสําหรับภารกิจ
ประจําในชีวติ ประจําวันของบุคคลในแต่ละสัปดาห์แตกต่างกันไป
การใช้เวลาว่างจึงมีความจําเป็ นอย่างยิ่ง ซึ่งหากใช้เวลาว่างไปทํา
กิจกรรมต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์จะช่วยให้ประสบความสําเร็จตาม
เป้ าหมายที่วางไว้ (Guy, 1995, pp. 184–185; Kaplan, 1975,
p. 368) การใช้เวลาว่างของนิสิตสามารถนําไปใช้เป็ นแนวทาง
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สําหรับหน่ วยงานต่ าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาจัดทํา
กิ จ กรรมที่เ กี่ ย วข้อ ง และสอดคล้อ งกับ นิ สิ ต ตลอดจนเป็ น
ประโยชน์ และตรงกับ ความต้อ งการของนิ สิต ซึ่ง จะสามารถ
นํา ไปสู่ ก ารพัฒ นาคุ ณ ภาพของนิ สิต ให้มีป ระสิท ธิ ภ าพต่ อ ไป
(ศิริพร พูลสุวรรณ, 2557, น. 7) การใช้เวลาว่างให้เกิดคุณค่ า
สามารถกระทําได้จากการปรับตนเองให้เข้ากับวิถีชีวิตในสังคม
และสถานการณ์ ซึง่ สอดคล้องกับทฤษฎีของเปซาเวนโต และคน
อื่น ๆ (Pesavento, et al., 2008, p. 31) ทีว่ ่าพฤติกรรมการใช้เวลา
ว่างเป็ นกระบวนการหนึ่งช่วยส่งเสริมให้เกิดความรูเ้ กี่ยวกับกิจกรรมใน
ชีวิตของผูเ้ รียน เพราะผูเ้ รียนเห็นความสําคัญ และใช้ประโยชน์ของ
เวลาว่าง เพือ่ เชื่อมโยงไปสู่การเรียนรูท้ เ่ี ป็ นลักษณะเฉพาะตน
รู ปแบบการเรียนรู ้ (Learning Styles) เป็ นการเรียนการ
สอนผูส้ อนควรให้ความสําคัญ และเข้าใจธรรมชาติของผู เ้ รียน
ตามความแตกต่างด้านรูปแบบการเรียนรู ้ (Learning Styles)
ถ้า ผู ส้ อนไม่ เ ข้า ใจรู ป แบบการเรี ย นรู ข้ องผู เ้ รีย นแต่ ละคนแล้ว
การจัด การเรี ย นการสอนนั้ น ไม่ อ าจดํ า เนิ น ไปอย่ า งมี
ประสิท ธิ ภ าพ (ปราณี อ่ อ นศรี , 2552, น. 65) ซึ่ง การเข้า ใจ
ธรรมชาติของผูเ้ รียนตามรูปแบบการเรียนรูเ้ ฉพาะบุคคลย่อมเป็ น
สิ่งสะท้อนให้เห็นถึงความรักของครู ท่ีมีต่อลู กศิษย์ทาํ ให้ผูส้ อน
สามารถดู แ ล และช่ ว ยเหลือ ผู เ้ รี ย นได้ง่า ยขึ้น ความแตกต่ า ง
ระหว่างบุคคลตามแนวคิดการจัดการศึกษาในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ให้ความสําคัญต่อความ
แตกต่ า งทางการเรี ย นรู ข้ องผู เ้ รี ย นแต่ ล ะคน โดยมาตรา 22
ระบุ ว่ า การจัด การศึ ก ษาจะต้อ งยึ ด หลัก ว่ า ผู เ้ รี ย นทุ ก คนมี
ความสามารถเรี ย นรู พ้ ฒ
ั นาตนเองได้ และถื อ ว่ า ผู เ้ รี ย นมี
ความสําคัญทีส่ ุด และมาตรา 23 ระบุว่ากระบวนการจัดการศึกษา
ส่งเสริมผูเ้ รียนให้สามารถพัฒนาตนตามความสามารถ และเต็ม
ตามศักยภาพสอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผูเ้ รียน
โดยคํ า นึ ง ถึ ง ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล (สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา, 2557, น. 37) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(Mahasarakham University) เป็ นสถาบันอุดมศึกษาที่เปิ ดทํา
การเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
โดยมีปณิธาน คือ เป็ นสถาบันที่ม่งุ มันในการสั
่
ง่ สมแสวงหาความ
เป็ นเลิศทางวิชาการ โดยศึกษาภูมปิ ญั ญาท้องถิ่น ผสมผสานกับ
วิทยาการที่เป็ นสากลให้เกิดความงอกงามทางสติปญั ญาสามารถ

พัฒนาตนเองให้เพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม
และตัง้ อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยไว้ว่า นิสิตกับการช่วยเหลือ
สัง คม และชุม ชน (มหาวิท ยาลัย มหาสารคาม, 2563) ดัง นัน้
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีส่ อดคล้องกับพฤติกรรมการ
ใช้เ วลาว่ า งของนิ สิต จะเป็ น ประโยชน์เ ชิง นโยบายต่ อ ผู บ้ ริ หาร
มหาวิท ยาลัย เพื่อ ส่ ง เสริ ม ให้นิ สิต ได้ใ ช้เ วลาว่ า ง เพื่อ พัฒ นา
ศักยภาพตามความถนัด และความสนใจของตนเองในรู ปแบบ
ของกิจกรรมทางวิชาการ ชมรม หรือชุมนุ มต่าง ๆ และเป็ นการ
ตอบสนองนโยบาย
จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาวิจยั ความสัมพันธ์
ระหว่างพฤติกรรมการใช้เวลาว่างกับรู ปแบบการเรียนรูข้ องนิสิต
ระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อ ทดสอบว่ า พฤติ ก รรมการใช้เ วลาว่ า งมีค วามสัม พัน ธ์ก บั
รู ปแบบการเรียนรู ห้ รือไม่ อย่างไร ซึ่งทําการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากนิสติ ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลลัพธ์
ที่ได้จากการวิจยั สามารถนําไปเป็ นข้อสนเทศให้กบั ผูบ้ ริหารของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยการนําพฤติกรรมการใช้เวลาว่าง
ของนิสิตมาเป็ นแนวทางในการจัด หลักสู ตรการเรียนการสอน
และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รียน

วัตถุประสงค์การวิจยั

1. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับของพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของ
นิสติ ระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับของรูปแบบการเรียนรูข้ องนิสติ ระดับ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3. เพื่อการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรม
การใช้เวลาว่างของนิสติ ระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ทีม่ เี พศ อายุ ระดับชัน้ ปี สถานภาพสมรสของบิดา-มารดา/ผูป้ กครอง
และรายได้ต่อเดือนเพือ่ ใช้จ่ายขณะกําลังศึกษาแตกต่างกัน
4. เพือ่ การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู ้
ของนิสิตระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มเี พศ
อายุ ระดับชัน้ ปี สถานภาพสมรสของบิดา-มารดา/ผูป้ กครอง และ
รายได้ต่อเดือนเพือ่ ใช้จ่ายขณะกําลังศึกษาแตกต่างกัน
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5. เพือ่ ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้เวลาว่าง
และรู ป แบบการเรี ย นรู ข้ องนิ สิ ต ของนิ สิ ต ระดับ ปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6. เพือ่ สร้างสมการพยากรณ์พฤติกรรมการใช้เวลาว่าง และ
รู ปแบบการเรี ย นรู ้ข องนิ สิ ต ของนิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สมมติฐานการวิจยั

พฤติกรรมการใช้เวลาว่างมีความสัมพันธ์ และผลกระทบ
กับรูปแบบการเรียนรูข้ องนิสติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอบเขตการวิจยั

1. ขอบเขตประชากรตัวอย่าง
1.1 ประชากร และตัวอย่าง (Population) ทีใ่ ช้ในการวิจยั
ได้แ ก่ นิ สิ ต มหาวิ ท ยาลัย มหาสารคาม จํา นวน 41,505 คน
(กองทะเบียน และประมวลผลมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2562)
1.2 ตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ นิสิต
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จํานวน 400 คน
โดยเปิ ดตาราง Krejcie และMorgan (บุญชม ศรีสะอาด, 2556, น. 43)
2. ขอบเขตเนื้อหา
2.1 แนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เวลาว่าง
2.2 แนวความคิดเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู ้
3. ขอบเขตเวลา ระยะเวลาเก็บ
แบบสอบถาม วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2563
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กรอบแนวคิดการวิจยั
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

พฤติกรรม
การใชเวลาวาง
(Leisure Behaviors)
ดานวิชาการ
(Academic)
ดานนันทนาการ
(Recreation)
ดานการหารายไดพิเศษ
(The aspect of
earning extra income)
ดานเสริมหลักสูตร
(Extra curriculum)

รูปแบบการเรียนรู
(Learning Styles)
แบบแขงขัน (Competitive style)
แบบรวมมือ (Collaborative
style)
แบบหลีกเลีย่ ง (Avoidance style)
แบบมีสวนรวม (Participant style)
แบบพึ่งพา (Dependent style)
แบบอิสระ (Independent style)
(Grasha and Reichman,
1975, pp. 23-24)

(ศิริพร พูลสุวรรณ,
2557, น. 7)

วิธีการดําเนิ นการวิจยั

ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร (Population) ที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ นิสิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จํานวน 41,505 ราย (กองทะเบีย น
และประมวลผลมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2562)
2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ นิสิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จํานวน 400 ราย โดยเปิ ดตาราง Taro
Yamane (บุญชม ศรีสะอาด, 2554, น. 40-48) และให้ทาํ การ
เลือกกลุ่มตัวอย่างการสุ่มโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็ น (Nonprobability
Sampling) แบบบัง เอิ ญ (Accidental Sampling) โดยเก็ บ
แบบสอบถามจากประชากรกลุ่มตัวอย่างจากนิสิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ดังนี้
2.1 จําแนกผูน้ ิสติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ออกเป็ น
ระดับชัน้ ปี
2.2. กําหนดกลุ่มตัวอย่างนิสติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตามสัดส่วน
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2.3 ทําการสุ่มตัวอย่างตามข้อ 2.2 โดยใช้คอมพิวเตอร์
ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จํานวนประชากรจํานวนกลุม่ ตัวอย่าง และผูต้ อบ
แบบสอบถามของนิ สิต มหาวิท ยาลัย มหาสารคาม
จําแนกตามระดับชัน้ ปี
จํานวน
จํานวน
กลุม่
จังหวัด
ประชากร
ตัวอย่าง
(ราย)
(ราย)
ระดับชัน้ ปี ท่ี 1
11,688
113
ระดับชัน้ ปี ท่ี 2
9,858
95
ระดับชัน้ ปี ท่ี 3
8,673
84
ระดับชัน้ ปี ท่ี 4
8,847
85
ระดับชัน้ ปี อ่นื ๆ เช่น ชัน้ ปี ท่ี 5,6
2,439
23
รวม
41,505
400
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
1. การสร้าง และพัฒนาเครื่องมือ ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการตามลําดับ
ดังต่อไปนี้
1.1 ศึกษาเอกสาร และงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับความสัมพันธ์
ระหว่างพฤติกรรมการใช้เวลาว่างกับรูปแบบการเรียนรู ้ เพื่อนํามา
เป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
1.2 สร้า งแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดที่กําหนด
โดยพิจารณาเนื้อหาให้ครอบคลุมกับความมุ่งหมาย และสมมติฐาน
ของการวิจยั
1.3 นําแบบสอบถามทีส่ ร้างขึ้นตามกรอบแนวความคิด
แล้วนําเสนอผู เ้ ชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณาความครบถ้วน ความถูกต้อง
และครอบคลุมเนื้อหาของการวิจยั แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขตามที่
ผูเ้ ชี่ยวชาญแนะนํา
1.4 ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะเสนอเพือ่ พิจารณา
เห็นชอบอีกครัง้ เมื่อพิจารณาเห็นชอบแล้ว สามารถนําไปเก็บ
รวบรวมข้อมูลได้
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2. ลักษณะเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire)
ซึ่งได้สร้างตามวัตถุประสงค์ และกรอบแนวคิดที่กาํ หนดขึ้นโดย
แบ่งออกเป็ น 4 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อ มู ล ทัว่ ไปของนิ สิ ต ระดับ ปริ ญ ญาตรี ข อง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จํานวน 5 ข้อ ลักษณะแบบสอบถาม
เป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) โดยครอบคลุมข้อมูล
เกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับชัน้ ปี สถานภาพสมรสของบิดามารดา/
ผูป้ กครอง และรายได้ต่อเดือนเพือ่ ใช้จ่ายขณะกําลังศึกษา
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เวลาว่าง
จํา นวน 12 ข้อ มีล กั ษณะแบบสอบถามเป็ น แบบมาตราส่ ว น
ประมาณค่ า (Rating Scale) โดยครอบคลุ ม ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ
พฤติกรรมการใช้เวลาว่าง ทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ จํานวน
4 ข้อ ด้านนันทนาการ จํานวน 3 ข้อ ด้านการหารายได้พิเศษ
จํานวน 2 ข้อ และด้านเสริมหลักสูตร จํานวน 3 ข้อ
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู ้ จํานวน
18 ข้อ มี ล กั ษณะแบบสอบถามเป็ น มาตราส่ ว นประมาณค่ า
(Rating Scale) โดยครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู ้
ทัง้ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านเสริมหลักสูตร จํานวน 3 ข้อ ด้านแบบการ
แข่งขัน จํานวน 3 ข้อ ด้านแบบร่วมมือ จํานวน 3 ข้อ ด้านแบบ
หลีกเลีย่ ง จํานวน 3 ข้อ ด้านมีส่วนร่วม จํานวน 3 ข้อ และด้าน
แบบพึง่ พา จํานวน 3 ข้อ
3. การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม
3.1 นํา แบบสอบถามที่แ ก้ไ ขตามที่พ่ีเ ลี้ย งงานวิจ ยั
เสนอแนะ นําไปทดลองใช้ (Try Out) กับนิสติ ของมหาวิทยาลัย
มหาสารคามทีไ่ ม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง จํานวน 30 คนแรก
3.2 การหาค่าอํานาจจําแนกของแบบสอบถามเป็ นรายข้อ
(Discriminant Power) ของแต่ ล ะด้า นโดยใช้เ ทคนิ ค Itemtotal Correlation ซึ่ง พฤติ ก รรมการใช้เ วลาว่ า งได้ค่ า อํา นาจ
จําแนก (r) อยู่ ระหว่ าง 0.501-0.689 และรู ปแบบการเรี ยนรู ไ้ ด้
ค่ าอํานาจจําแนก (r) อยู่ ระหว่ าง 0.404-0.658 ซึ่งสอดคล้องกับ
Nunnally (1987) ได้นํา เสนอว่ า การทดสอบค่ า อํา นาจจํา แนก
เกินกว่า 0.4 หมายความว่า เครื่องมือมีคุณภาพสามารถนําไปใช้
เก็บรวบรวมข้อมูลได้
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3.3 การหาความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม (Reliability)
โดยใช้ค่ าสัมประสิทธิ์ แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิ ธี ข อง
ครอนบาค (Cronbach) ซึ่ ง พฤติ ก รรมการใช้เ วลาว่ า งได้ค่ า
สัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0.7832 และรู ปแบบการเรียนรู ม้ ีค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0.7858 ซึ่งสอดคล้องกับ Nunnally
(1987) ได้นํา เสนอว่ า ความน่ า เชื่อ ถือ ตามวิธี ข อง Cronbach
ว่ า ค่ า ความเชื่อ มัน่ ของเครื่อ งมือ อยู่ ใ นเกณฑ์ท่ีย อมรับ ได้ควร
มากกว่า 0.70 หมายความว่า เครื่องมือมีคุณภาพสามารถนําไปใช้
เก็บรวบรวมข้อมูลได้
3.4 นํ า ผลที่ ไ ด้ร ับ จากการตรวจสอบคุ ณ ภาพของ
แบบสอบถามเสนอพี่ เ ลี้ย งงานวิ จ ัย เพื่ อ ปรับ ปรุ ง แก้ไ ขตาม
คําแนะนําเพือ่ นําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการรวบรวมข้อมูลตามขัน้ ตอน และวิธีการ
ดังนี้
1. ดําเนินการจัดทําแบบสอบถามตามจํานวนกลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจยั พร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน และ
ความสมบูรณ์ของเอกสาร เพือ่ เก็บข้อมูลแบบสอบถาม
2. ขอหนังสือทางราชการจากคณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยแนบไปพร้อมกับแบบสอบถามที่ส่งไป
ยังกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ทีใ่ ช้กลุม่ ตัวอย่างเพือ่ ขอความอนุเคราะห์ และความ
ร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
3. ดํา เนิ น การแจกแบบสอบถามยัง กลุ่ ม ตัว อย่ า งใน
มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยใช้เวลาในการเก็บแบบสอบถาม
วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2563
4. เมือ่ ครบกําหนดได้รบั แบบสอบถามตอบ จํานวน 159 ฉบับ
จากจํานวนประชากรกลุม่ ตัวอย่าง 400 คน รวมระยะเวลาในการ
จัดเก็บข้อมูล 31 วัน
5. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รบั การ
ตอบกลับ ทัง้ 159 ฉบับ พบว่ า มี แบบสอบถามที่ไ ม่ ส มบู ร ณ์
จํานวน 8 ฉบับ ผูว้ จิ ยั จึงได้ทาํ การตัดออก 8 ฉบับ และแบบสอบถาม
ที่ตอบสมบูรณ์ จํานวน 151 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 37.75 เมื่อ
เปรี ย บเทีย บกับ จํา นวนแบบสอบถามที่ส่ ง ไปยัง กลุ่ม ตัว อย่ า ง
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(ดัง ตารางที่ 1) ซึ่ ง สอดคล้อ งกับ Aaker Kumar and Day
(2001) ได้เสนอว่าการส่งแบบสอบถาม ต้องมีอตั ราตอบกลับมา
อย่างน้อยร้อยละ 20 จึงถือว่ายอมรับได้ สามารถนําไปวิเคราะห์
ข้อมูลได้
6. ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้รบั
เพื่อนํามาวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ และ
แปลผลต่อไป
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ พฤติกรรม
การใช้เวลาว่างของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ คือ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย
(Mean) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ รู ปแบบการ
เรียนรูข้ องนิสติ ระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยใช้
สถิติในการวิเคราะห์ คือ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean)
และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรม
การใช้เ วลาว่ า งของนิ สิ ต ระดับ ปริ ญ ญาตรี ใ นมหาวิ ท ยาลัย
มหาสารคาม ที่ มี เ พศ อายุ ระดับ ชั้น ปี สถานภาพสมรสของ
บิดา-มารดา/ผูป้ กครอง และรายได้ต่อเดือนเพื่อใช้จ่ายขณะกําลัง
ศึ ก ษาแตกต่ า งกัน โดยใช้ส ถิ ติ ใ นการวิ เ คราะห์ คื อ F-test
(ANOVA)
4. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบ
การเรียนรูข้ องนิสติ ระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ทีม่ เี พศ อายุ ระดับชัน้ ปี สถานภาพสมรสของบิดา-มารดา/ผูป้ กครอง
และรายได้ต่อเดือนเพือ่ ใช้จ่ายขณะกําลังศึกษาแตกต่างกันโดยใช้
สถิติในการวิเคราะห์ คือ F-test (ANOVA)
5. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้เวลา
ว่าง และรูปแบบการเรียนรูข้ องนิสติ ระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์
แบบพหุ คู ณ (Multiple Correlation Analysis) และการวิเคราะห์
ความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
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6. การสร้า งสมการพยากรณ์พ ฤติ ก รรมการใช้เ วลาว่าง
และรู ปแบบการเรี ยนรู ข้ องนิ สิตระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม โดยใช้ส ถิติ ใ นการวิเ คราะห์ คื อ การวิเ คราะห์
สหสัม พัน ธ์แ บบพหุ คู ณ การวิเ คราะห์ก ารถดถอยอย่ า งง่ า ย
การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ

ผลการวิจยั
การวิจยั เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้เวลา
ว่างกับรูปแบบการเรียนรูข้ องนิสติ ระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ผูว้ จิ ยั สามารถสรุป ได้ดงั นี้
1. นิ สิต ระดับ ปริ ญ ญาตรี ใ นมหาวิท ยาลัย มหาสารคาม
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิง อายุ 20-22 ปี ระดับ ชั้น ปี ชั้น ปี ท่ี 2
สถานภาพสมรสของบิด า-มารดา/ผู ป้ กครองอยู่ ดว้ ยกัน และ
รายได้ต่อเดือนเพือ่ ใช้จ่ายขณะกําลังศึกษา 5,000-10,000 บาท
ตารางที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เวลาว่าง
โดยรวม และเป็ นรายด้านของนิสติ ระดับปริญญาตรี
ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระดับ
พฤติกรรมการใช้เวลาว่าง
S.D. ความ
X
คิดเห็น
ด้านวิชาการ
ด้านนันทนาการ
ด้านการหารายได้พเิ ศษ
ด้านเสริมหลักสูตร
โดยรวม

3.66
3.83
3.40
3.64

0.55
0.60
0.99
0.76

มาก
มาก
มาก
มาก

3.66 0.70

มาก

จากตารางที่ 2 พบว่า นิสิตระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีพฤติกรรมการใช้เวลา
ว่างโดยรวม อยู่ระดับมาก ( X =3.66) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
อยู่ระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
3 ลํา ดับ แรก ดัง นี้ ด้า นนัน ทนาการ ( X =3.83) ด้า นวิช าการ
( X = 3.66) และด้านหลักสูตร ( X = 3.64)

ตารางที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู ้ โดยรวม และ
เป็ นรายด้าน ของนิสติ ระดับ ปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
ระดับ
รูปแบบการเรียนรู ้
X S.D. ความ
คิดเห็น
ด้านแบบแข่งขัน
4.00 1.28 มาก
ด้านแบบร่วมมือ
3.09 0.97 มาก
ด้านแบบหลีกเลีย่ ง
3.95 0.63 มาก
ด้านแบบมีสว่ นร่วม
3.79 0.61 มาก
ด้านแบบพึง่ พา
3.96 0.67 มาก
ด้านแบบอิสระ
3.63 0.54 มาก
โดยรวม
3.74 0.53 มาก
จากตารางที่ 3 พบว่า นิสติ ระดับปริญญาตรีในหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มีค วามคิดเห็นเกี่ ย วกับ การมีรูป แบบการเรียนรู ้
โดยรวม อยู่ระดับมาก ( X = 3.74) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
อยู่ระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลําดับค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้อย
3 ลําดับแรก ดังนี้ ด้านแบบแข่งขัน ( X = 4.00) ด้านแบบพึง่ พา (
X = 3.96) และด้านแบบหลีกเลีย่ ง ( X = 3.95)
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรม
การใช้เวลาว่างโดยรวม ของนิสติ ระดับปริญญาตรีใน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทีม่ รี ะดับชัน้ แตกต่างกัน
(ANOVA)
พฤติกรรม
การใช้เวลาว่าง

โดยรวม

แหล่งของ
ความ
แปรปรวน
ระหว่าง
กลุ่ม
ภายกลุ่ม
รวม

df

SS

MS

F

p-value

2.352 5.355 0.000*
0.439
146 64.135 150 73.544 4

9.409

* มีนยั สําคัญทางสถิติทร่ี ะดับ 0.05
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จากตารางที่ 4 พบว่า นิสติ ระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ที่ มี ร ะดับ ชั้น แตกต่ า งกัน มี ค วามคิ ด เห็ น ด้ว ย
เกี่ยวกับการมีพฤติกรรมการใช้เวลาว่างโดยรวม แตกต่ างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู ้
โดยรวม ของนิสติ ระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ทีม่ รี ะดับชัน้ แตกต่างกัน (ANOVA)
แหล่งของ
รูปแบบ
ความแปร df SS MS F p-value
การเรียนรู ้
ปรวน
ระหว่าง
0.993 3.825 0.005*
4 3.974
กลุม่
0.260
โดย
ภาย
146 37.933
รวม
กลุม่
รวม 150 41.907
* มีนยั สําคัญทางสถิติทร่ี ะดับ 0.05
จากตารางที่ 5 พบว่า นิสติ ระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ที่ มี ร ะดับ ชั้น แตกต่ า งกัน มี ค วามคิ ด เห็ น ด้ว ย
เกี่ยวกับการมีรูปแบบการเรียนรู โ้ ดยรวม แตกต่ างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทร่ี ะดับ 0.05
จากการวิเ คราะห์ค วามสัม พัน ธ์ และผลกระทบ พบว่ า
ระหว่างพฤติกรรมการใช้เวลาว่างโดยรวม และรายด้าน ได้แก่
ด้า นวิช าการ ด้า นนัน ทนาการ ด้า นการหารายได้พิเ ศษ และ
ด้านเสริมหลักสู ตร มีความสัมพันธ์ และผลกระทบเชิงบวกกับ
รูปแบบการเรียนรูโ้ ดยรวมสามารถแสดงในรูปแบบของสมการได้ ดังนี้
สมการ ZŶ = β0+ β1 + β2 X1 + β3 X2 + β4 X3 +
β5 X4+ ε โดย
β หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย
ε หมายถึง ค่าความคลาดเคลือ่ นของการพยากรณ์
ZŶ หมายถึง รูปแบบการเรียนรูโ้ ดยรวม
X1 หมายถึง ด้านวิชาการ
X2 หมายถึง ด้านนันทนาการ
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X3 หมายถึง ด้านการหารายได้พเิ ศษ
X4 หมายถึง ด้านเสริมหลักสูตร
ตารางที่ 6 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของพฤติกรรมการใช้เวลา
ว่างกับรูปแบบการเรียนรู ้ โดยรวมของนิสติ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
ตัว
แปร

YY

X
S.D.
YY
X1
X2
X3
X4

3.74 3.66 3.83 3.40 3.64
0.53 0.55 0.60 0.99 0.76
- 0.543* 0.463* 0.390* 0.498* 0.402* 0.399* 0.476* 1.464
0.152* 0.488* 1.405
0.433* 1.333
1.676

X1

X2

X3

X4

VIFs

*มีนยั สําคัญทางสถิติทร่ี ะดับ 0.05

ตารางที่ 7 การทดสอบความสัมพันธ์ของสัมประสิทธิ์
การถดถอยกับรูปแบบการเรียนรูโ้ ดยรวมของนิสติ
ระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รูปแบบการเรียนรู ้
โดยรวม (YY)
สัมประสิทธิ์ ความคลาด
การถดถอย เคลือ่ นมาตรฐาน
ค่าคงที่ (a)
1.163
0.263
ด้านวิชาการ (X1)
0.291
0.073
ด้านนันทนาการ (X2)
0.206
0.066
ด้านการหารายได้พเิ ศษ (X3)
0.085
0.039
ด้านเสริมหลักสูตร (X1)
0.119
0.057

ZŶ = β0+ β1 + β2 X1 + β3 X2 +
β4 X3 + β5 X4+ ε

สรุปและอภิปรายผลการวิจยั

จากตารางที่ 6 พบว่า ตัวแปรอิสระแต่ละด้านมีความสัมพันธ์
กันโดยรวม ซึ่งอาจเกิดเป็ นปัญหา Multicollinearity ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั
ทํ า การทดสอบ Multicollinearity โดยให้ค่ า VIFs ปรากฏว่ า
ค่ า VIFs ของตัวแปรอิสระพฤติ กรรมการใช้เวลาว่ างมีค่ าตั้งแต่
1.333–1.676 ซึ่ ง มี ค่ า น้อ ยกว่ า 10 แสดงว่ า ตัว แปรอิ ส ระมี
ความสัมพันธ์กนั แต่ไม่มนี ยั สําคัญ (Black, 2000, p. 585)

พฤติกรรม
การใช้เวลาว่าง

* มีนยั สําคัญทางสถิติทร่ี ะดับ 0.05
จากตารางที่ 7 พบว่า พฤติกรรมการใช้เวลาว่าง ด้านวิชาการ
(X1) ด้า นนัน ทนาการ (X2) ด้า นการหารายได้พิเ ศษ (X3) และ
ด้านเสริมหลักสูตร (X4) มีความสัมพันธ์ และผลกระทบเชิงบวกกับ
รู ปแบบการเรียนรู โ้ ดยรวม (YYX) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05
เมื่ อ นํ า พฤติ ก รรมการใช้เ วลาว่ า ง ด้า นวิ ช าการ (X1)
ด้า นนัน ทนาการ (X2) ด้า นการหารายได้พิ เ ศษ (X3) และ
ด้านเสริมหลักสู ตร (X4) ไปสร้างสมการพยากรณ์ของรู ปแบบ
การเรียนรู โ้ ดยรวม (YYX) ได้ค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์
ปรับปรุง (AdjR2) เท่ากับ 0.405 โดยได้สมการพยากรณ์ ดังนี้

p-value
0.029
0.282
0.002
0.865
0.000

การวิจยั เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้เวลา
ว่างกับรูปแบบการเรียนรูข้ องนิสติ ระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
1. นิ สิ ต ระดับ ปริ ญญาตรี ใ นมหาวิ ท ยาลัย มหาสารคาม
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีพฤติกรรมการใช้เวลาว่างโดยรวม และ
รายด้าน ได้แก่ ด้านนันทนาการ ด้านวิชาการ และด้านหลักสู ตร
อยู่ในระดับมาก เนื่องจากการใช้เวลาว่างเป็ นพฤติกรรมของมนุ ษย์
ทุกคนเป็ นช่ วงที่ใช้เวลาเพื่อตนเองอย่ างเต็มที่ หลังจากเสร็ จจาก
การทํางานประจํา และการทํากิจกรรมการใช้เวลาว่างการพักผ่อน อยู่
กับครอบครัว และการทํากิจกรรมนันทนาการถือเป็ นพื้นฐานของ
การดํารงชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ อภินนั ท์ สิริรตั นจิตต์
(2558, น. 802) พบว่า การใช้เวลาว่างเป็ นการใช้เวลาของแต่ละบุคคล
เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต เป็ นกระบวนการซึ่งแต่ ละบุคคลพึงพอใจใน
การทํากิจกรรมต่าง ๆ และตระหนักถึงผลกระทบต่ อคุณภาพชีวิต
การเรียนรู ้ ทักษะทีเ่ กี่ยวกับการใช้เวลาว่างของนิสติ เช่น ด้านวิชาการ
ด้านนันทนาการ ทักษะการแก้ไขปัญ หา และการตระหนัก ใน
การเรียนรู ้ และเข้าถึงการใช้เวลาว่างเพื่อให้ได้รบั สุขภาพที่ดี และมี
รู ปแบบการดําเนินชีวิตที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับ
งานวิจ ยั ของ ปาริ ชาต สืบ ศัก ดิ์ ว งศ์ และคณะ (2550) พบว่ า
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ปัจจัยที่มตี ่อการใช้เวลาว่างของนักศึกษามากที่สุดคือ การใช้เวลา
ว่างในการพักผ่อน อันดับที่ 2 การใช้เวลาว่างในการอ่านหนังสือ
และอันดับที่ 3 การใช้เวลาว่างอยูก่ บั ครอบครัว
2. นิ สิต ระดับ ปริ ญ ญาตรี ใ นมหาวิท ยาลัย มหาสารคาม
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีรูปแบบการเรียนรูโ้ ดยรวม และรายด้าน
ได้แก่ ด้านแบบแข่งขัน ด้านแบบพึ่งพา และด้านแบบหลีกเลีย่ ง
อยู่ในระดับมาก เนื่องจากมนุ ษย์ทุกคนมีการเรียนรู ต้ งั้ แต่ เกิด
จนกระทัง่ เสียชีวิต ในการเรียนรู เ้ กิดขึ้นจากความตัง้ ใจหรือไม่
บางคนเรียนรูจ้ ากการอ่าน จากการจดจํา เรียนรูจ้ ากการเล่นกีฬา
ดู ห นัง ฟัง เพลงรวมถึง การเรี ย นรู จ้ ากประสบการณ์ จากการ
ยกตัวอย่างวิธีการเรียนรูอ้ นั หลากหลาย ซึ่งมนุษย์จะมีความถนัด
ในการเรียนรูท้ ่แี ตกต่างกัน ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั วิถชี ีวติ การเป็ นอยู่ของ
แต่ ล ะบุ ค คลด้ว ย ซึ่ง สอดคล้อ งกับ แนวคิ ด ของ Grasha and
Reichman (1975, pp. 23–24) พบว่ า กระบวนการของ
การเรี ย นการสอนให้ส ามารถใช้ใ นการเรี ย นการสอนได้ใ น
สถานการณ์จริงนัน้ ลักษณะการเรียนรู ข้ องผู เ้ รี ยนแต่ ละคนมี
ความแตกต่ า งกัน หลายด้า น เช่ น ความสามารถที่จ ะเรี ย นรู ้
ความพร้อ มที่จ ะเรี ย นรู ้ ทัก ษะการเรี ย นรู ้ และวิธี ก ารเรี ย นรู ้
ความแตกต่างเหล่านี้อาจจะเกิดจากตัวผู เ้ รียนเอง แต่ส่วนมาก
แล้วเป็ นผลสืบเนื่องจากวิถที างการเรียนรูส้ ่งิ ต่าง ๆ ของผูเ้ รียนว่า
เรียนรู ไ้ ด้อย่างไร และส่งผลการพฤติกรรมการใช้เวลาว่าง ด้าน
นันทนาการ เป็ นสําคัญ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุธิภา
อักษรนันทน์ (2550) พบว่า นิสติ ส่วนมากจะมีรูปแบบการเรียนรู ้
ที่แตกต่ างกัน เช่ น เรียนรู จ้ ากกิจกรรมที่เป็ นรู ปแบบกิจ กรรม
ศิลปะ หัตถกรรม ดนตรี รูปแบบการอ่านหนังสือ และงานอดิเรก
รูปแบบกิจกรรมนอกสถานที่ เช่น การชมภาพยนตร์ เป็ นต้น
3. นิ สิต ระดับ ปริ ญ ญาตรี ใ นมหาวิท ยาลัย มหาสารคาม
ทีม่ รี ะดับชัน้ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีพฤติกรรม
การใช้เวลาว่างโดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 เนื่องจากระดับชัน้ ปี ของนิสติ มีความเกี่ยวข้องกันกับ
พฤติกรรมการใช้เวลาว่างเพราะในแต่ ละชัน้ ปี การศึกษาย่อมมี
การจัดการเรียนการสอน และมีการเข้าร่วมกิจกรรมทีแ่ ตกต่างกัน
ตามปฏิทิน การศึก ษาที่ม หาวิท ยาลัยกําหนด ซึ่ง สอดคล้อ งกับ
งานวิจยั ของ โกเมนทร์ บุญเจือ (2553) พบว่า นักศึกษาแต่ละชัน้
ปี จะเห็นความสําคัญของเวลาที่มคี ุณค่ามากโดยให้มกี ารใช้เวลา
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ว่างให้เกิดประโยชน์ผลกระทบต่อการเรียน และมหาวิทยาลัยควร
มีแผนการจัดกิจกรรมที่ชดั เจนตลอดทัง้ ปี เพื่อให้นกั ศึกษาได้มี
ความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของอภินนั ท์ สิริรตั นจิตต์ (2558, น. 11–15) พบว่า
นิ สิ ต แต่ ล ะบุ ค คลแต่ ล ะชั้น ปี มีก ารใช้เ วลาว่ า งที่ แ ตกต่ า งกัน
มีท งั้ ตัง้ ใจ และไม่ ตงั้ ใจในการศึก ษาเล่าเรีย น และการใช้ชีวิต
บางคนเรียนรูจ้ าก การอ่าน จากการจดจํา รวมถึงการเรียนรูจ้ าก
ประสบการณ์ และความถนัด ในการเรี ย นรู ท้ ่ี แ ตกต่ า งกัน
ทัง้ นี้ ข้ ึน อยู่ ก บั วิถีชีวิต การเป็ น อยู่ ท่ีแตกต่ า งกัน ด้ว ยการศึกษา
การใช้เวลาว่างเป็ นการเพิ่มความอิสระรวมถึงประสบการณ์ท่ใี น
การเรียนรูข้ องนิสติ ในการใช้เวลาทีแ่ ตกต่างกัน
4. นิสติ ระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มี
ระดับชัน้ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีรูปแบบ
การเรียนรูโ้ ดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติท่รี ะดับ
0.05 เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนที่จดั ไว้
อย่างเป็ นแบบเป็ นแผน ตามหลักการ แนวคิด และทฤษฎีทเ่ี ชื่อถือ
ได้ผ่านกระบวนการของการเรียนการสอนให้สามารถใช้ในการ
เรียนการสอนได้ในสถานการณ์จริง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
Grasha and Reichman (1975, pp. 23–24) พบว่ า ลัก ษณะ
การเรียนรูข้ องผูเ้ รียนแต่ละปี การศึกษามีความแตกต่างกันหลาย
ด้าน เช่น ความสามารถทีจ่ ะเรียนรู ้ ความพร้อมทีจ่ ะเรียนรู ้ ทักษะ
การเรียนรู ้ และวิธีการเรียนรู ้ ความแตกต่างเหล่านี้อาจจะเกิดจาก
ตัวผู เ้ รียนเอง แต่ ส่วนมากแล้วเป็ นผลสืบเนื่องจากวิถีทางการ
เรียนรูส้ ง่ิ ต่าง ๆ ของผูเ้ รียนว่าเรียนรูไ้ ด้อย่างไร และสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ทิศนา แขมมณี (2555, น. 211) พบว่า การออกแบบ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นิสิตมีส่วนร่ วมต้องเชื่อมโยง
ต่อเนื่องของการนําความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ เพือ่ เสริมสร้างให้ผูเ้ รียน
ตระหนัก รู ใ้ นกระบวนการ ตระหนัก เอาใจใส่ ใ นการกระทําที่
ส่งผลต่อการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง
5. พฤติกรรมการใช้เวลาว่าง ด้านวิชาการ ด้านนันทนาการ
ด้านการหารายได้พเิ ศษ และด้านเสริมหลักสูตร มีความสัมพันธ์
และผลกระทบเชิง บวกรู ป แบบการเรี ย นรู โ้ ดยรวม เนื่ อ งจาก
การใช้เวลาว่างเป็ นการบริการเวลาที่มคี วามสําคัญสู่ความสําเร็จ
เช่น การวางแผนการเรียน การวางแผนการทํางาน การวางแผน
การบริหารเงิน และหารายได้ การจัดเวลาให้เหมาะสมกับงาน

MA

UNI

VERSITY

R A J A B HAT

HA

SARAKHA

M

77

ว.มรม. ปี ท่ี 15 ฉบับที่ 2 : พฤษภาคม - สิงหาคม 2564
RMU. J. 15 (2) : May - August 2021

เหมาะสมกับ คน และควบคุ ม การทํา งานเพื่ อ ให้มี เ วลาว่ า ง
ในการเรียนรู ส้ ่ิงใหม่ ๆ อยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
Dattilo (2002) กล่าวว่า การใช้เวลาว่างจึงเป็ นกระบวนการในการ
บริหารเวลาซึ่งแต่ละบุคคลจะใช้เวลาว่างเพื่อการเรียนรู ท้ กั ษะที่
เกี่ยวข้องในการดํารงชีวิต เช่น กิจกรรมนันทนาการ ทักษะการ
แก้ปญ
ั หา และการตระหนักในการเรียนรู ส้ ่ิงต่ าง ๆ และเข้าถึง
การใช้เวลาว่างเพือ่ ให้ได้รบั คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี ้นึ

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเพือ่ นําผลการวิจยั ไปใช้
1.1 จากการศึ ก ษาพบว่ า นิ สิ ตระดับปริ ญญาตรี ใ น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทีม่ รี ะดับชัน้ แตกต่างกัน มีความคิดเห็น
ด้วยเกี่ยวกับการมีพฤติกรรมการใช้เวลาว่างโดยรวม แตกต่างกัน
ดัง นั้น ผู บ้ ริ ห ารมหาวิท ยาลัย มหาสารคามควรให้ความสําคัญ
พฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนิสิตในแต่ ละดับชัน้ ปี เพื่อจะได้
นํ า มาปรับ ใช้ใ นการพัฒ นาหลัก สู ต รการเรี ย นการสอนให้
สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รียน และสภาพแวดล้อมทาง
สังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
1.2 จากการศึ ก ษาพบว่ า นิ สิตระดับปริ ญญาตรี ใ น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มรี ะดับชัน้ แตกต่างกัน มีความคิดเห็น
ด้วยเกี่ยวกับการมีรูปแบบการเรียนรูโ้ ดยรวม แตกต่างกัน ดังนัน้
ผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคามควรจัดให้มรี ู ปแบบการเรียน
การสอนในรู ป แบบที่ เ หมาะสมกั บ ผู เ้ รี ย นเพื่ อ ให้ผู เ้ รี ย น
โดยคํานึงถึงระดับชัน้ ปี ในการจัดรูปแบบการเรียนการสอนให้กบั
นิสติ ให้สามารถดําเนินชีวติ ในรัว้ มหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข
และรักษาไว้ซ่งึ ประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่มคี ุณภาพควบคู่
ไปกับการจัดกิจกรรมด้านนันทนาการให้เหมาะสมกับช่วงเวลา
และสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างลงตัว
1.3 จากการศึ กษาพบว่ า พฤติ กรรมการใช้เวลาว่ า ง
ด้านวิชาการ ด้านนันทนาการ ด้านการหารายได้พิเศษ และด้าน
เสริมหลักสูตร มีความสัมพันธ์ และผลกระทบเชิงบวกกับรูปแบบ
การเรี ย นรู โ้ ดยรวมดัง นัน้ ผู บ้ ริ ห ารมหาวิท ยาลัยมหาสารคาม
ควรให้ความสําคัญกับการจัด กิ จกรรมด้านวิชาการเพิ่ม ทัก ษะ
วิช าชีพ ด้า นการแข่ ง ขัน ให้นิ สิต ได้พ ฒ
ั นาศัก ยภาพของตนเอง
สามารถนําความรูใ้ นชัน้ เรียนไปตกผลึกทางด้านความคิด ความรู ้

11

ความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจะสามารถการันตีความสําเร็จ
และเป็ นทีย่ อมรับของสังคม อันจะนําพาชื่อเสียงมาสูม่ หาวิทยาลัย
มหาสารคาม และสําเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพเป็ นที่ตอ้ งการ
ของผูป้ ระกอบการในอนาคต
2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจยั ครัง้ ต่อไป
2.1 ผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคามควรให้ความสําคัญ
ในการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุ นพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนิสติ
ในแต่ละดับชัน้ ปี ซึง่ มีพฤติกรรมทีแ่ ตกต่างกัน เนื่องจากต้องคํานึงถึง
การส่งเสริมกิจกรรมของนิสติ ให้สอดคล้องกับการพฤติกรรมการใช้
เวลาว่างของแต่ละชัน้ ปี ดว้ ย การทํากิจกรรมระหว่างเรียนของแต่ ละ
ชัน้ ปี มคี วามแตกต่างกัน เช่น นิสติ ชัน้ ปี ท่ี 1 ต้องส่งเสริมกิจกรรมการ
ใช้เวลาว่างด้านการปลูกจิตสํานึกรัก และหวงแหนสถาบัน นิสิตชัน้
ปี ท่ี 2 ต้องส่งเสริมกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบ
ต่ อตนเอง นิสิตชัน้ ปี ท่ี 3 ส่งเสริมด้านกิ จกรรมสร้างสรรค์ส งั คม
ออกค่ายต่าง ๆ และนิสิตชัน้ ปี ท่ี 4 ส่งเสริมสนับสนุ นกิจกรรมด้าน
ทักษะทางวิชาชีพ เป็ นต้น
2.2 ผู บ้ ริ ห ารมหาวิท ยาลัย มหาสารคามควรจัด ให้มี
รู ป แบบการเรี ย นการสอนในรู ป แบบที่ เ หมาะสมกับ ผู เ้ รี ย น
เนื่องจากความแตกต่างด้านรูปแบบการเรียนการสอนของแต่ละ
ชัน้ ปี มีความแตกต่างเช่น นิสิตชัน้ ปี ท่ี 1 ต้องมีการเตรียมพร้อม
ด้า นวิช าการ นิ สิต ชั้น ปี ท่ี 2 ต้อ งส่ ง เสริ ม ด้า นทัก ษะวิช าการ
เพือ่ เลือกวิชาเอก นิสติ ชัน้ ปี ท่ี 3 ส่งเสริมด้านการฝึ กประสบการณ์
วิช าชีพ และเสริ มทัก ษะด้านวิชาชีพต่ าง ๆ และนิ สิต ชัน้ ปี ท่ี 4
ส่งเสริมสนับสนุ นการวิชาการเพตรียมความพร้อมก่ อนสํา เร็ จ
การศึกษา เป็ นต้น
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