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Abstract 

 The purpose of this study was to investigate the leisure-time activities of diploma vocational students 
at Rajamangala Institute of Technology Nonthaburi Campus in academic year 1997.  The samples were 354 
students from 9 divisions.  They were studying in the Division of Machine Mechanics, Construction, Computer 
Technology, Molding, Electrical Technology, Auto Mechanics, Metal Technology, Electronic Technology, and 
Architecture.  They were selected by accidental sampling during three days of data collection.  The instrument 
used was a four-scale questionnaire rated by frequency from usual, sometimes, lower, and zero levels of doing 
activities.  The questionnaire was divided into 6 areas of activities.  There were 35 questions in which 10 
questions were asked in the area of recreation activities and 5 questions in each area of extra studying, religions, 
social services, adult entertainment, and part-time jobs.  Data were analyzed by using percentage.  The results 
indicated that the majority of students spent their leisure time at a sometimes level in the area of recreation, 
lower level in the areas of religions and adult entertainment, and zero level in the areas of extra studying, social 
services, and part-time jobs.  The majority of students did not spend their leisure time at an usual level in any 
area of activities. 
 

บทคัดยอ 
 จุดมุงหมายของการวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษากิจกรรมเวลาวางของนักศึกษาระดับ ปวส. สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล วิทยาเขตนนทบุรี ปการศึกษา 2540 กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาจํานวน 354 คน จาก 9 แผนกวิชาไดแก 
ชางกลโรงงาน ชางกอสราง ชางเทคนิคคอมพิวเตอร ชางแมพิมพ ชางไฟฟา ชางยนต ชางโลหะ ชางอิเล็คทรอนิกส  
และสถาปตยกรรม ไดมาจากการเลือกกลุมตัวอยางแบบบังเอิญที่พบนักศึกษา (Accidental Sampling) ในชวงเวลา 
3 วันที่ทําการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามที่แบงระดับของความถี่ของการทํากิจกรรมแตละกิจกรรมออกเปน 4 
ระดับ ไดแก ระดับที่มีการปฏิบัติเปนประจํา บอยครั้ง นาน ๆ ครั้ง และไมเคยปฏิบัติ เพื่อสอบถามกิจกรรมเวลาวาง 
6 ดาน รวม 35 กิจกรรม ไดแกกิจกรรมนันทนาการ จํานวน 10 กิจกรรม กิจกรรมดานการเรียน ศาสนา ชวยเหลือ
สังคม อบายมุข และดานอาชีพเสริม ดานละ 5 กิจกรรม ผลการวิเคราะหขอมูล โดยใชคาเปอรเซนต พบวา 
นักศึกษาสวนมากทํากิจกรรมเวลาวางดานนันทนาการในระดับบอยครั้ง ทํากิจกรรมดานศาสนาและดานอบายมุข
ในระดับนานๆ ครั้ง ไมเคยทํากิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนเสริม กิจกรรมชวยเหลือสังคม และกิจกรรมดานอาชีพ
เสริม นักศึกษาสวนมากไมใชเวลาวางทํากิจกรรมดานตางๆ ในระดับเปนประจํา 
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บทนํา 
 เวลาวาง (Leisure Time) คือเวลาที่เปนอิสระนอกเหนือจากงานประจํา รวมท้ังเปนเวลา
นอกเหนือจากการนอนหลับดวย การใชเวลาวางสวนหนึ่งมีความจําเปนตอรางกาย อีกสวนหนึ่ง
เปนการใชเวลาอยางมีความคิดสรางสรรคและอิสระ โดยอาจแบงเวลาวางได  3  สวนคือ  เวลาที่ใช
พักผอน  การบันเทิง   และการพัฒนาตนเองหรือในการสรางสรรค  การใชเวลาวางจึงเปนสิ่งจําเปน
อยางยิ่งสําหรับบุคคล ผูที่ฉลาดจะแสวงหาการพักผอน โดยทํากิจกรรมตางๆอันจะกอใหเกิด
ประโยชนแกตนเองและสังคมซึ่งจะเปนการตอบสนองความตองการ ความสนใจ  ความพึงพอใจ
ของบุคคล กิจกรรมที่ทําในเวลาวางมีมากมาย สามารถเลือกไดตามความสมัครใจ บางคนใชเวลาทํา
กิจกรรมที่เปนประโยชนตอตนเอง  ครอบครัวและสังคม บางคนใชเวลาวางทํากิจกรรมบางอยาง
เพื่อคลายความเครียด   โดยไมคาดคิดวากิจกรรมเหลานั้นจะทําใหเกิดความเสียหายมาสูตนเองใน
ภายหลัง    ซ่ึงนักเรียนและนักศึกษาโดยทั่วไปยังขาดความรูความเขาใจในเรื่องการใชเวลาวางให
เกิดประโยชนและเหมาะสม 
 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนนทบุรี เปนสถานศึกษาที่ใหความรูและเปนแหลง
วิทยาการดานชางอุตสาหกรรม   นักศึกษาในสถาบันเปนเยาวชนที่กําลังเจริญเติบโตและพัฒนาไปสู
ความเปนผูใหญมีการเปลี่ยนแปลงในทุกดาน ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้น    อาจทําใหนักศึกษา
ตองเผชิญกับประสบการณใหมๆหลายประการกอใหเกิดปญหาในการปรับตัวเปนอยางมาก   
ปญหาที่เกิดขึ้นจะมีผลกระทบและเกี่ยวโยงกันอยางตอเนื่องและซับซอน    สาเหตุของปญหาอาจ
เกิดจากการไมรูจักใชเวลาใหเกิดประโยชนรวมทั้งไมรูจักแบงเวลาทั้งในเวลาเรียน   เวลาสําหรับ
ปฏิบัติงานอื่นๆและการเลือกทํากิจกรรมในเวลาวางใหเกิดประโยชน     ดังนั้นการวิจัยคร้ังนี้จะทํา
ใหไดขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชเวลาวางของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  
(ปวส.)   สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตนนทบุรี    ซ่ึงจะเปนแนวทางในการพัฒนาการใช
เวลาวางของนักศึกษาใหถูกตองเหมาะสมและไดประโยชนสูงสุด อันจะนํามาซึ่งความสําเร็จในการ
พัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติตอไป 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
  การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการทํากิจกรรมในเวลาวาง ของนักศึกษาระดับ 
ปวส. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนนทบุรี 
ขอบเขตของการวิจัย 
  การวิจัยนี้ศึกษาพฤติกรรมการทํากิจกรรมในเวลาวาง นักศึกษาระดับ ปวส.  ที่กําลังศึกษา
อยูใน   สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต นนทบุรี ปการศึกษา 2540 จํานวน 354 คน จาก 9 
แผนกวิชา ไดแก ชางกลโรงงาน ชางกอสราง ชางเทคนิคคอมพิวเตอร ชางแมพิมพ ชางไฟฟา ชาง
ยนต ชางโลหะ ชางอิเล็คทรอนิกส และสถาปตยกรรม 
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ขอตกลงเบื้องตน 
1. การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยถือวาการตอบแบบสอบถามของ นักศึกษาตอบตามความจริง 

 2. กลุมตัวอยางเปนตัวแทนของประชากร 
จํากัดความที่ใชในการวิจัย 
 1. กิจกรรม  หมายถึง  ส่ิงที่นักศึกษาปฏิบัตินอกจากการเรียนตามหลักสูตรในการวิจัยคร้ังนี้
มีกิจกรรมทีกําหนดให 35 กิจกรรม 
 2. เวลาวาง  หมายถึง  เวลานอกเหนือจากการเรียนปกติใน  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
วิทยาเขตนนทบุรี 
 3. นักศึกษา  หมายถึง  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนนทบุรี 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1. เปนแนวทางสําหรับครูและผูปกครอง ในการใหความรูเร่ืองการใชเวลาวางที่ถูกตองและ
เหมาะสม แกนักศึกษา 
 2. เปนแนวทางใหสถาบันการศึกษาและผูปกครอง จัดกิจกรรมที่เหมาะสม ซ่ึงจะทําให
นักศึกษาสามารถใชเวลาวางไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3. เปนแนวทางสําหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมของ 
นักศึกษา 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงสํารวจ ศึกษาพฤติกรรมการใชเวลาวางของนักศึกษาระดับ ปวส.  
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต  นนทบุรี 
กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง
(ปวส.) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนนทบุรี โดยเลือกขนาดของกลุมตัวอยางจาก
ประชากรทั้งสิ้น 3500 คน โดยใชตารางกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางของ Krejcie R.V. and  
Morgan ไดกลุมตัวอยางจํานวน 346 คน ที่ความคลาดเคลื่อน .05 การเลือกกลุมตัวอยางใชวิธีเลือก
แบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เพื่อความสะดวกในการเก็บขอมูล จึงเลือกกลุมตัวอยางเปน
หอง โดยเก็บขอมูลจากนักศึกษาที่มี ช่ัวโมงวาง หรือเก็บขอมูลจากนักศึกษาที่อาจารยผูสอน
สามารถแบงเวลาใหได หรือชวงเวลาหลังเลิกเรียน ใหไดจํานวนครบตามตองการ ในการศึกษาครั้ง
นี้ไดทําการเก็บขอมูลจากนักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน 354 คน มากกวาขนาดที่ตารางของ 
Krejcie R.V.  and Morgan กําหนดไว 8 คน 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยนี้เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้  



 4

 ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน ไดแก เพศ อายุ แผนก และรอบเวลาเรียนของนักศึกษา 
 ตอนที่ 2 กิจกรรมเวลาวางของนักศึกษามี 6 ดาน ดังนี้ 
                 2.1 ดานนันทนาการ           ประกอบดวย 10 ขอคําถาม 
                 2.2 ดานเกี่ยวกับการเรียนเสริม   ประกอบดวย   5  ขอคําถาม 
                 2.3 ดานศาสนา            ประกอบดวย   5  ขอคําถาม 
                 2.4 ดานการชวยเหลือสังคม    ประกอบดวย   5  ขอคําถาม 
                 2.5 ดานอบายมุข         ประกอบดวย   5  ขอคําถาม 
                 2.6 ดานอาชีพเสริม        ประกอบดวย   5  ขอคําถาม 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไปใหนักศึกษาที่มีช่ัวโมงวาง  หรือที่อาจารยผูสอนสามารถแบง
เวลาใหได หรือชวงหลังเลิกเรียนของนักศึกษาตอบแบบสอบถาม โดยใหเวลาในการตอบประมาณ 
10 นาที หลังจากนั้นผูวิจัยก็จะเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืน ซ่ึงผูวิจัยใชเวลาในการเก็บขอมูล 3 วัน 
รวมจํานวนแบบสอบถาม 354 ฉบับ 
การวิเคราะหขอมูล 
 เมื่อผูวิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนมา และตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม
พบวาแบบสอบถามสมบูรณรอยละ 100 จึงนําแบบสอบถามมาประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรม
สถิติสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) และใชความถี่ 
และคารอยละ  ในการพิจารณาลักษณะขอมูล  
ผลการวิเคราะหขอมูล 
ตอนที่ 1 ขอมูลเก่ียวกับสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม 
ตารางที่ 1   แสดงจํานวนและคารอยละของนักศึกษาจําแนกตามเพศ   

เพศ จํานวน รอยละ 
ชาย 
หญิง 

311 
43 

87.8 
12.2 

รวม 354 100.0 
ตารางที่ 2   แสดงจํานวนและคารอยละ ของนักศึกษาจําแนกตามอายุ   

อายุนักศึกษา จํานวน รอยละ 
16-18 ป 
19-21 ป 

22 ปขึ้นไป 

186 
148 
20 

52.5 
41.8 
5.7 

รวม 354 100.0 
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ตารางที่ 3   แสดงจํานวนและคารอยละของนักศึกษาจําแนกตามแผนกวิชา  
แผนก จํานวน รอยละ 

ชางกลโรงงาน 
ชางกอสราง 

ชางเทคนิคคอมพิวเตอร 
ชางแมพิมพ 
ชางไฟฟา 
ชางยนต 
ชางโลหะ 

ชางอิเล็คทรอนิกส 
สถาปตยกรรม 

49 
36 
51 
21 
40 
45 
30 
33 
49 

13.8 
10.2 
14.4 
5.9 
11.3 
12.7 
8.5 
9.3 
13.8 

รวม 354 100.0 
ตารางที่ 4   แสดงจํานวนและคารอยละของนักศึกษาจําแนกตามเวลาที่ศึกษา   

เวลาที่ศึกษา จํานวน รอยละ 
รอบเชา 
รอบบาย 

324 
30 

91.5 
8.5 

รวม 354 100.0 
  
ตอนที่ 2  กิจกรรมเวลาวางของนักศึกษา 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ไดแบงเวลาที่นักศึกษาจะใชในการปฎิบัติกิจกรรมในเวลาวางไว 4 ชวง 
ประกอบดวย 
     - เปนประจํา  หมายถึง  การใชเวลาวางทํากิจกรรมทุกวัน 
     - บอยครั้ง  หมายถึง  การใชเวลาวางทํากิจกรรม 2-7 วันตอคร้ัง 
     - นานๆครั้ง  หมายถึง  การใชเวลาวางทํากิจกรรมตั้งแต 7 วันขึ้นไปตอคร้ัง 
     - ไมเคย  หมายถึง  ไมเคยทํากิจกรรมนั้นๆเลย 
 กิจกรรมที่ใชในการศึกษาครั้งนี้มี 6 กิจกรรมหลักและแยกเปนกิจกรรมยอยรวม 35 
กิจกรรม คือ  
 1. กิจกรรมนันทนาการ  แยกเปนกิจกรรมยอย 10 กิจกรรม 
 2. กิจกรรมเกี่ยวกับการเรียน  แยกเปนกิจกรรมยอย 5 กิจกรรม 
 3. กิจกรรมทางศาสนา  แยกเปนกิจกรรมยอย 5 กิจกรรม 
 4. กิจกรรมชวยเหลือสังคม  แยกเปนกิจกรรมยอย 5 กิจกรรม 



 6

 5. กิจกรรมดานอบายมุข  แยกเปนกิจกรรมยอย 5 กิจกรรม 
 6. กิจกรรมอาชีพเสริม  แยกเปนกิจกรรมยอย 5 กิจกรรม 
ตารางที่ 5  แสดงจํานวนและคารอยละของนักศึกษาในการทํากิจกรรมนันทนาการ 

 เวลาที่ใชปฎิบัติกิจกรรม 
กิจกรรมนันทนาการ เปนประจํา บอยคร้ัง นานๆครั้ง ไมเคย 

 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1.  เลนกีฬา 78 22.04 156 44.06 111 31.36 9 2.54 
2.  เลนดนตรีและรองเพลง 65 18.36 133 37.57 121 34.18 35 9.89 
3.  ดูภาพยนตรและโทรทัศน 165 46.61 128 36.16 52 14.69 9 2.54 
4.  เลนเกมสคอมพิวเตอร 34 9.61 82 23.16 162 45.76 76 21.47 
5.  เลนอินเตอรเนต 9 2.54 21 5.93 58 16.39 266 75.14 
6.  อานหนังสือ 76 21.47 162 45.76 102 28.81 14 3.96 
7.  เล้ียงสัตวและปลูกตนไม 41 11.58 77 21.75 171 48.31 65 18.36 
8.  เที่ยวศูนยการคา 34 9.61 137 38.70 176 49.71 7 1.98 
9.  ทัศนาจร 11 3.11 56 15.82 241 68.08 46 12.99 
10. ทํางานบาน 88 24.86 145 40.96 99 27.97 22 6.21 
 
จากตารางที่ 5  
 กิจกรรมนันทนาการ ที่นักศึกษาปฏิบัติเปนประจํา มากที่สุด คือ ดูภาพยนตและโทรทัศน 
จํานวน 165 คนคิดเปนรอยละ 46.61 รองลงมาคือ ทํางานบาน เลนกีฬา  อานหนังสือ ตามลําดับ 
นอยที่สุดคือ เลนอินเตอรเนต จํานวน 9 คน คิดเปนรอย 2.54       
 กิจกรรมนันทนาการ ที่นักศึกษาปฏิบัติบอยครั้ง มากที่สุดคือ อานหนังสือ จํานวน 162 คน 
คิดเปนรอยละ 45.76 รองลงมา คือ เลนกีฬา ทํางานบาน เที่ยวศูนยการคา ตามลําดับ นอยที่สุดคือ 
เลนอินเตอรเนต จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 5.93 
 กิจกรรมนันทนาการ ที่นักศึกษาปฏิบัตินานๆครั้ง มากที่สุดคือ ทัศนาจร จํานวน 241 คน 
คิดเปนรอยละ 68.08 รองลงมาคือ เที่ยวศูนยการคา เล้ียงสัตวและปลูกตนไม เลนเกมสคอมพิวเตอร 
ตามลําดับ นอยที่สุดคือ ดูภาพยนตและโทรทัศน จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 14.69 
 กิจกรรมนันทนาการ ที่นักศึกษาไมเคยปฏิบัติ มากที่สุด คือ เลนอินเตอรเนต จํานวน 266 
คน คิดเปนรอยละ 75.14 รองลงมาคือ เลนเกมสคอมพิวเตอร เล้ียงสัตวและปลูกตนไม ตามลําดับ 
นอยที่สุด คือเที่ยวศูนยการคา จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 1.98  
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ตารางที่ 6  แสดงจํานวนและคารอยละของนักศึกษาในการทํากิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนเสริม 
 เวลาที่ใชปฎิบัติกิจกรรม 

กิจกรรมเก่ียวกับการเรียนเสริม เปนประจํา บอยคร้ัง นานๆครั้ง ไมเคย 
 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.  เรียนเสริมวิชาสามัญ 14 3.95 52 14.69 118 33.33 170 48.03 
2.  เรียนเสริมวิชาคอมพิวเตอร 7 1.98 34 9.60 110 31.07 203 57.35 
3.  เรียนเสริมวิชาเฉพาะสาขา 
     ที่เรียน 

14 3.96 41 11.58 93 26.27 206 58.19 

4.  เรียนเสริมวิชาดนตรี 8 2.26 16 4.52 77 21.75 253 71.47 
5.  เรียนเสริมวิชากีฬา 8 2.26 39 11.02 74 20.90 233 65.82 
 
จากตารางที่ 6 
 กิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนเสริม ที่นักศึกษาปฏิบัติเปนประจํา มากที่สุด คือ เรียนเสริมวิชา
สามัญ และเรียนเสริมวิชาเฉพาะสาขาที่เรียน มีจํานวนเทากันคือ 14 คน คิดเปนรอยละ 3.96 
รองลงมาคือ เรียนเสริมวิชาดนตรีและเรียนเสริมวิชากีฬา มีจํานวนเทากันคือ 8 คน คิดเปนรอยละ 
2.26 นอยที่สุดคือ เรียนเสริมวิชาคอมพิวเตอร จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 1.98 
 กิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนเสริม ที่นักศึกษาปฏิบัติบอยคร้ัง มากที่สุดคือ เรียนเสริมวิชา
สามัญ จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 14.69 รองลงมาคือ เรียนเสริมวิชาเฉพาะสาขาที่เรียน เรียน
เสริมวิชากีฬา เรียนเสริมวิชาคอมพิวเตอร ตามลําดับ นอยที่สุด คือเรียนเสริมวิชาดนตรี จํานวน 16 
คน คิดเปนรอยละ 4.52 
 กิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนเสริม ที่นักศึกษาปฏิบัตินานๆครั้ง มากที่สุดคือ เรียนเสริมวิชา
สามัญ จํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 33.33 รองลงมาคือ เรียนเสริมวิชาคอมพิวเตอร เรียนเสริม
วิชาเฉพาะสาขาที่เรียน เรียนเสริมวิชาดนตรี ตามลําดับ นอยที่สุดคือ เรียนเสริมวิชากีฬา จํานวน 74 
คน คิดเปนรอยละ 20.90 
 กิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนเสริม ที่นักศึกษาไมเคยปฏิบัติเลย มากที่สุดคือ เรียนเสริมวิชา
ดนตรี จํานวน 253 คน คิดเปนรอยละ 71.47 รองลงมาคือ เรียนเสริมวิชากีฬา เรียนเสริมวิชาเฉพาะ
สาขาที่เรียน เรียนเสริมวิชาคอมพิวเตอร ตามลําดับ นอยที่สุดคือ เรียนเสริมวิชาสามัญ จํานวน 170 
คิดเปนรอยละ48.03 
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ตารางที่ 7 แสดงจํานวนและคารอยละของนักศึกษาในการทํากิจกรรมทางศาสนา 
 เวลาที่ใชปฎิบัติกิจกรรม 

กิจกรรมทางศาสนา เปนประจํา บอยคร้ัง นานๆครั้ง ไมเคย 
 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.  นั่งสมาธิ 7 1.97 27 7.62 199 56.24 121 34.17 
2.  ทําบุญและฟงเทศน 6 1.69 42 11.86 228 64.41 78 22.04 
3.  พัฒนาวัด 9 2.54 23 6.50 169 47.74 153 43.22 
4.  สวดมนต 71 20.06 73 20.62 156 44.07 54 15.25 
5.  บริจาคทาน 14 3.96 89 25.14 198 55.93 53 14.97 
 
จากตารางที่ 7 
 กิจกรรมทางศาสนา ที่นักศึกษาปฏิบัติเปนประจํา มากที่สุด คือ สวดมนต จํานวน 71 คน 
คิดเปนรอยละ 20.06 รองลงมาคือ บริจาคทาน พัฒนาวัด นั่งสมาธิ ตามลําดับ นอยที่สุดคือ ทําบุญ
และฟงเทศน จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 1.69 
 กิจกรรมทางศาสนา ที่นักศึกษาปฏิบัติบอยครั้ง มากที่สุดคือ บริจาคทาน จํานวน 89 คน คิด
เปนรอยละ 25.14 รองลงมาคือ สวดมนต ทําบุญและฟงเทศน นั่งสมาธิ ตามลําดับ นอยที่สุดคือ 
พัฒนาวัด จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 6.50 
         กิจกรรมทางศาสนา ที่นักศึกษาปฏิบัตินานๆครั้ง มากที่สุดคือ ทําบุญและฟงเทศน จํานวน 
228 คน คิดเปนรอยละ 64.41 รองลงมาคือ นั่งสมาธิ บริจาคทาน พัฒนาวัด ตามลําดับ นอยที่สุดคือ 
สวดมนต จํานวน 156 คน คิดเปนรอยละ 44.07 
 กิจกรรมทางศาสนา ที่นักศึกษาไมเคยปฏิบัติเลย มากที่สุดคือ พัฒนาวัด จํานวน 153 คน คิด
เปนรอยละ 43.22 รองลงมาคือ นั่งสมาธิ ทําบุญและฟงเทศน สวดมนต ตามลําดับ นอยที่สุดคือ 
บริจาคทาน จํานวน 53 คิดเปนรอยละ 14.97 
ตารางที่ 8 แสดงจํานวนและคารอยละของนักศึกษาในการทํากิจกรรมชวยเหลือสังคม 
 เวลาที่ใชปฎิบัติกิจกรรม 

กิจกรรมชวยเหลือสังคม เปนประจํา บอยคร้ัง นานๆครั้ง ไมเคย 
 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.  คายอาสาพัฒนา 7 1.98 18 5.08 103 29.10 226 63.84 
2.  เปนอาสาสมัครมูลนิธิเพื่อ 
    สาธารณะประโยชน 

7 1.98 18 5.08 103 29.10 226 63.84 

3.  งานบริการชุมชน 4 1.13 21 5.93 77 21.75 252 71.19 



 9

4.  งานอนุรักษธรรมชาติและ       
    ส่ิงแวดลอม 

6 1.69 29 8.19 129 36.44 189 53.68 

5.  พัฒนาสถานศึกษา 11 3.11 39 11.02 160 45.20 144 40.67 
 
จากตารางที่ 8 
 กิจกรรมชวยเหลือสังคม ที่นักศึกษาปฏิบัติเปนประจํา มากที่สุด คือ พัฒนาสถานศึกษา 
จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 3.11 รองลงมาคือ คายอาสาพัฒนา เปนอาสาสมัครมูลนิธิเพื่อ
สาธารณะประโยชน งานอนุรักษะรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตามลําดับ นอยที่สุดคือ งานบริการ
ชุมชน จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.13 
 กิจกรรมชวยเหลือสังคม ที่นักศึกษาปฏิบัติบอยครั้ง มากที่สุดคือ พัฒนาสถานศึกษา  
จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 11.02 รองลงมาคือ งานอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  งาน
บริการชุมชน ตามลําดับ นอยที่สุดคือ คายอาสาพัฒนา เปนอาสาสมัครมูลนิธิเพื่อสาธารณะ
ประโยชน มีจํานวนเทากันคือ  18 คน คิดเปนรอยละ 5.08 
         กิจกรรมชวยเหลือสังคม  ที่นักศึกษาปฏิบัตินานๆครั้ง มากที่สุดคือ พัฒนาสถานศึกษา  
จํานวน 160 คน คิดเปนรอยละ 45.20 รองลงมาคือ งานอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  คายอาสา
พัฒนา เปนอาสาสมัครมูลนิธิเพื่อสาธารณะประโยชน ตามลําดับ นอยที่สุดคือ  งานบริการชุมชน 
จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 21.75 
 กิจกรรมชวยเหลือสังคม  ที่นักศึกษาไมเคยปฏิบัติ  มากที่สุดคือ งานบริการชุมชน  จํานวน 
252 คน คิดเปนรอยละ 71.19 รองลงมาคือ คายอาสาพัฒนา เปนอาสาสมัครมูลนิธิเพื่อสาธารณะ
ประโยชน งานอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ตามลําดับ นอยที่สุดคือ พัฒนาสถานศึกษา  
จํานวน 144 คิดเปนรอยละ 40.67 
ตารางที่ 9 แสดงจํานวนและคารอยละของนักศึกษาในการทํากิจกรรมดานอบายมุข 
 เวลาที่ใชปฎิบัติกิจกรรม 

กิจกรรมดานอบายมุข เปนประจํา บอยคร้ัง นานๆครั้ง ไมเคย 
 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.  สูบบุหร่ี 7 1.97 27 7.63 199 56.22 121 34.18 
2.  เสพยาเสพติด 6 1.69 42 11.87 228 64.41 78 22.03 
3.  ดื่มสุรา 9 2.54 23 6.50 169 47.74 153 43.22 
4.  เลนการพนัน 71 20.06 73 20.62 156 44.07 54 15.25 
5.  เที่ยวกลางคืน 14 3.95 89 25.15 198 55.93 53 14.97 
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จากตารางที่ 9 
 กิจกรรมดานอบายมุข ที่นักศึกษาปฏิบัติเปนประจํา มากที่สุด คือ เลนการพนัน จํานวน 71 
คน คิดเปนรอยละ 20.06 รองลงมาคือ เที่ยวกลางคืน ดื่มสุรา สูบบุหร่ี ตามลําดับ นอยที่สุดคือ เสพ
ยาเสพติด จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 1.69  
 กิจกรรมดานอบายมุข ที่นักศึกษาปฏิบัติบอยคร้ัง มากที่สุดคือ เที่ยวกลางคืน   จํานวน 89 
คน คิดเปนรอยละ 25.14 รองลงมาคือ เลนการพนัน เสพยาเสพติด สูบบุหร่ีตามลําดับ นอยที่สุดคือ 
ดื่มสุรา จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 6.50 
         กิจกรรมดานอบายมุข ที่นักศึกษาปฏิบัตินานๆครั้ง มากที่สุดคือ เสพยาเสพติด จํานวน 228 
คน คิดเปนรอยละ 64.41 รองลงมาคือ สูบบุหร่ี เที่ยวกลางคืน ดื่มสุรา   ตามลําดับ นอยที่สุดคือ  เลน
การพนัน  จํานวน 156 คน คิดเปนรอยละ 44.07 
 กิจกรรมดานอบายมุข  ที่นักศึกษาไมเคยปฏิบัติ  มากที่สุดคือ ดื่มสุรา  จํานวน 153 คน คิด
เปนรอยละ 43.22 รองลงมาคือ สูบบุหร่ี เสพยาเสพติด เลนการพนันตามลําดับ นอยที่สุดคือ  เที่ยว
กลางคืน  จํานวน 53 คิดเปนรอยละ 14.97 
ตารางที่ 10 แสดงจํานวนและคารอยละของนักศึกษาในการทํากิจกรรมอาชีพเสริม 
 เวลาที่ใชปฏิบัติกิจกรรม 

กิจกรรมอาชีพเสริม เปนประจํา บอยคร้ัง นานๆครั้ง ไมเคย 
 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.  พนักงานในรานคา 6 1.69 19 5.37 75 21.19 254 71.75 
2.  ลูกจางในสถานประกอบการ 9 2.54 16 4.52 71 20.06 258 72.88 
3.  รับงานมาทําที่บาน 9 2.54 23 6.50 70 19.77 252 71.19 
4.  ขายของ 25 7.06 32 9.04 85 24.01 212 59.89 
5.  เกษตรกรรม 15 4.24 18 5.08 49 13.84 272 76.84 
จากตารางที่ 10 
 กิจกรรมอาชีพเสริม ที่นักศึกษาปฏิบัติเปนประจํา มากที่สุด คือ ขายของ จํานวน 25 คน คิด
เปนรอยละ 7.06 รองลงมาคือ เกษตรกรรม ลูกจางในสถานประกอบการ  รับงานมาทําที่บาน 
ตามลําดับ นอยที่สุดคือ พนักงานในรานคา จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 1.69  
 กิจกรรมอาชีพเสริม ที่นักศึกษาปฏิบัติบอยครั้ง มากที่สุดคือ ขายของ จํานวน 32 คน คิด
เปนรอยละ 9.04 รองลงมาคือ รับงานมาทําที่บาน พนักงานในรานคา เกษตรกรรม ตามลําดับ นอย
ที่สุดคือ ลูกจางในสถานประกอบ  จํานวน 18 คน คิดเปน     รอยละ 5.08 
         กิจกรรมอาชีพเสริม  ที่นักศึกษาปฏิบัตินานๆครั้ง มากที่สุดคือ ขายของ จํานวน 85 คน คิด
เปนรอยละ 24.01 รองลงมาคือ พนักงานในรานคา ลูกจางในสถานประกอบการ รับงานมาทําที่บาน 
ตามลําดับ นอยที่สุดคือ  เกษตรกรรม  จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 13.84 
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 กิจกรรมอาชีพเสริม ที่นักศึกษาไมเคยปฏิบัติ มากที่สุดคือ เกษตรกรรม   จํานวน 272 คน 
คิดเปนรอยละ 76.84 รองลงมาคือ ลูกจางในสถานประกอบ พนักงานในรานคา  รับงานมาทําที่บาน 
ตามลําดับ นอยที่สุดคือ  ขายของ จํานวน 212 คิดเปนรอยละ 59.89 
สรุปผล 

1. กิจกรรมนันทนาการที่นักศึกษาสวนมากทําบอยครั้งไดแก  เลนกีฬา ดูภาพยนตร 
เลนดนตรี  อานหนังสือ ทํางานบาน เที่ยวศูนยการคา เลนเกมสคอมพิวเตอร ปลูกตนไม เล้ียงสัตว 
ทัศนาจร และ เลนอินเตอรเนต ตามลําดับ 

2. กิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนเสริม ที่นักศึกษาสวนมากไมเคยกระทําไดแก เรียนเสริมวิชา
ดนตรีเรียนเสริมวิชากีฬา เรียนเสริมวิชาเฉพาะสาขา เรียนเสริมวิชาคอมพิวเตอร และเรียนเสริมวิชา
สามัญ ตามลําดับ  
  3. กิจกรรมทางศาสนา ที่นักศึกษาสวนมากทํานาน ๆ คร้ังไดแก ทําบุญฟงเทศน นั่งสมาธิ  
พัฒนาวัด  สวดมนต  บริจากทาน ตามลําดับ 

4. กิจกรรมชวยเหลือสังคม ที่นักศึกษาสวนมากไมเคยทําไดแก งานบริการชุมชน เปน
อาสาสมัครมูลนิธิเพื่อสาธารณะประโยชนคายอาสาพัฒนา งานอนุรักธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ตามลําดับ 
  5. กิจกรรมดานอบายมุข ที่นักศึกษาสวนมากทํานาน ๆ คร้ังไดแก เสพยาเสพติด สูบบุหร่ี 
ดื่มสุรา เลนการพนัน และเที่ยวกลางคืน ตามลําดับ 

6. กิจกรรมอาชีพเสริมที่นักศึกษาสวนมากไมเคยทําไดแก เกษตรกรรม ลูกจางในสถาน
ประกอบการ พนักงานในรานคา รับงานมาทําที่บาน และขายของ ตามลําดับ  
อภิปรายผล 

1. กิจกรรมนันทนาการที่นักศึกษาสวนมากทําบอยครั้งเพราะนักศึกษาสวนใหญอยูในชวง
วัยรุน ( อายุ 16-21 ป ) เปนชวงวัยที่ตองการเขากลุมเพื่อน เพื่อตองการใหกลุมเพื่อนยอมรับ  และ
กิจกรรมนันทนาการเปน กิจกรรมเพื่อการพักผอน และคลายความเครียดจากการเรียน  ซ่ึงมี
ความสัมพันธกับความตองการของวัยรุนสรุปได  7  ประการ  คือ  

1. ตองการความเชื่อมั่นหรือชวยเสริมความมั่นใจใหมากขึ้น 
2. ตองการอิสระเปนตัวของตัวเอง 
3. ตองการความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
4. ตองการมีประสบการณในความสัมพันธกับคนอื่น  
5. ตองการความชวยเหลือเพื่อพัฒนาความสามารถ 
6. ตองการมีโอกาสที่จะไดพัฒนาทักษะทางสังคม 
7. ตองการมีสัมพันธภาพกับเพื่อนตางเพศ   
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2. กิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนเสริม นักศึกษาสวนมากไมเคยทําเพราะนักศึกษาสวนใหญมี
ความเครียดจากการเรียนและฝกปฎิบัติวิชาตาง ๆ ในหลักสูตรมากแลว เมื่อมีเวลาวางจึงอยากทํา
กิจกรรมที่ทําใหเกิดความเพลิดเพลินและผอนคลาย จึงไมมีความสนใจที่จะศึกษาเพิ่มเติม นักศึกษา
มักวิพากษวิจารณเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและความเขมงวดในการเรียนของสถาบันและวิธีการ
สอนของอาจารย  เจตคติของนักศึกษาที่มีตอการศึกษามีผลมาจากความสนใจทางดานอาชีพถาคิดวา
ความรูนั้นไดนําไปใชในงานอาชีพจะใหความสนใจมากกวาความรูที่ไมไดนําไปใชในงานอาชีพ 
นอกจากนี้การเรียนวิชาชีพไมมีการแขงขันมากเมื่อเทียบกับการเรียนในระดับมัธยมศึกษา และการ
เรียนเสริมไมเปนคานิยมของนักศึกษาในสถาบันการสอนวิชาชีพ 

3. กิจกรรมทางศาสนา  นักศึกษาทําศาสนกิจนาน ๆ คร้ังเพราะนักศึกษาสวนใหญคิดวาการ
ปฎิบัติศาสนกิจเปนเรื่องของผู สูงอายุ นักศึกษากําลังอยูในวัยรุน  กําลังอยูในระยะที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยางมากทุกดานเพื่อรับกับสถานภาพใหมของการเปนผูใหญและประสบการณที่
วัยรุน  แตละคนประสบจะแตกตางกันออกไปทั้งในปริมาณและคุณภาพสุดแลวแตภูมิหลังของ
ครอบครัว  และลักษณะพื้นฐานของนักศึกษาแตละคนความรูสึกวาตนเองมีพลังมากกวาผูสูงอายุทํา
ใหเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง นอกจากนั้นยังไมมีวุฒิภาวะพอที่จะเขาใจโลกและชีวิตตามคําสอน
ของศาสนาที่ตองใชประสบการณและปญญาอยางมากจึงจะเขาใจได การทําศาสนกิจจึงนาเบื่อ
หนายสําหรับวัยรุน  อีกประการหนึ่ง  คือ คานิยมทางศาสนาและจริยธรรม  ซ่ึงคานิยมนี้มี
ความสําคัญอยางยิ่ง  วัยรุนโดยทั่วไปมีลักษณะธรรมชาติอยางหนึ่งคือ ความตองการเปนอิสระไม
ตองการการผูกมัดอยูใตคําสั่งของผูใหญ  หรือคําสอนใดๆ   ดังนั้นผูใหญควรจะตองอบรมสั่งสอน
ใหรูจักควบคุมตนเอง และรักษาระเบียบวินัยภายในตน  และแสดงใหเขาเห็นและยอมรับวาการเปน
อิสระเสรีนั้นไมใชการกระทําตามใจชอบ หากตองดําเนินควบคูกับการรับผิดชอบ  และสิ่งที่กระทํา
ตองอยูในกรอบแหงศาสนาและจริยธรรมของสังคมดวย  จึงถือวาเปนสิ่งที่ดีงามมีคุณคาตอตนเอง 
ครอบครัว   และสังคม ถาคานิยมทางศาสนาและจริยธรรม ยอหยอนในกลุมวัยรุนเมื่อใด นาจะเปน
สัญญาณอันตรายเตือนแกสังคมวาผูใหญในอนาคตของสังคมนั้นจะเปนอยางไรตอไปในอนาคต
ดวย 

4. กิจกรรมชวยเหลือสังคม  นักศึกษาสวนมากไมเคยทําเพราะเปนกิจกรรมที่ไมไดจัดไวใน
หลักสูตร  ซ่ึงสถานศึกษาเองไมมีนโยบายที่ชัดเจนในการจัดกิจกรรมประเภทนี้บอยนักทําให
นักศึกษาไมมีเวลาวางมากพอที่จะเขารวมกิจกรรม 

5. กิจกรรมดานอบายมุข นักศึกษาสวนมากทํากิจกรรมอบายมุขนานๆ คร้ังในสภาพของ
สังคมปจจุบัน ปญหาของวัยรุนมีมากซึ่งอาจนําไปสูอบายมุขอันเกิดจากสาเหตุดังนี้ 
                1. สภาพครอบครัวเกิดความแตกแยก และขาดการอบรมเลี้ยงดูที่ดี 
                2. สภาพเศรษฐกิจ คือ ความยากจน 
                3. จากตัวเด็กเองที่ไมใชปญญาในการดําเนินชิวิติ หรือเกิดจากการคบเพื่อน ถูกลอลวง   
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ชักจูงไดงาย 
                4. ความบกพรองทางจิต มีความเครียด มีปญหา ตอตานสังคม เด็กมีแนวโนมกาวราวหรือ
เพราะการบมนิสัยทางครอบครัว 
                5. สาเหตุทางดานกามารมณ   ส่ิงยั่วยุตาง ๆ ที่มีอยูทั่วไปในสังคม 
                นอกจากนี้ส่ิงแวดลอมรอบดาน  การโฆษณา  หนังสือพิมพ  หนังสืออานเลน ภาพยนต  
วิทยุโทรทัศน เปนอีกสาเหตุหนึ่งใหนักศึกษา “อยากลอง” เพื่อหาประสบการณ 

6. กิจกรรมอาชีพเสริม  นักศึกษาสวนมากไมเคยทําเพราะนักศึกษาไมคอยมีเวลาวางที่
ตอเนื่องกันเปนเวลานานพอที่จะกระทํา กิจกรรมอาชีพเสริมซึ่งกิจกรรมแตละประเภทเปนกิจกรรม
ที่ตองใชเวลาในการกระทําตอเนื่องกัน  เชน  พนักงานในรานคา รับงานมาทําที่บาน เปนตน 
นอกจากนี้คานิยมของการทํางานและการเรียนไปดวยกันไมเปนคานิยมของนักศึกษาไทย 
ครอบครัวไทยเลี้ยงบุตรหลานสงใหเลาเรียนจนจบการศึกษากอนแลวจึงหางานทํา นักศึกษาจึงไมมี
ความสนใจหางานหรือทําอาชีพเสริมขณะเรียน 
ขอเสนอแนะ 

นักศึกษาสวนมากยามวางทํากิจกรรมนันทนาการดวยการเลนกีฬา สถาบันควรสงเสริมและ
สนับสนุนการกีฬา โดยจัดสิ่งอํานวยความสะดวก อุปกรณ และสถานที่ใหนักศึกษา พรอมทั้ง
สงเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียน กิจกรรมชวยเหลือสังคม  และกิจกรรมอาชีพเสริมควบคูกันไป
ดวยเพื่อใหนักศึกษาไมใชเวลาวางไปทํากิจกรรมอบายมุขโดยสามารถดําเนินการดังนี้ 

1. จัดใหมีชมรมตาง ๆ ใหเพียงพอกับความตองการ และความสนใจของนักศึกษา  
2. ใหการสนับสนุนดานงบประมาณแกชมรมตาง ๆ อยางเพียงพอ 

 3. ควรใหแตละชมรมดําเนินงานตามวัตถุประสงคของชมรมที่ตั้งไว 
 4. ควรจัดใหมีการอบรมระยะสั้นทางดานวิชาการ  และวิชาชีพ  เพื่อใหนักศึกษาที่สนใจ 

สามารถเพิ่มพูนความรู  และทักษะในวิชาชีพนั้น ๆ  
 5. จัดสภาพแวดลอมของสถานศึกษาใหมีบรรยากาศของการเรียนที่ดี กระตุนใหนักศึกษา
สนใจใฝศึกษาดวยตนเอง ในการพัฒนาทั้งวิชาการและวิชาชีพ เชนหองปฏิบัติการ หองสมุด และ
ศูนยบริการทางการเรียนตางๆ ควรจัดเวลาบริการใหผูเรียนไดใชเวลาวางนอกจากการเรียนไดเต็มที่ 
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สัญญลักษณ เทียมถนอม, การศึกษาไทยในสถานการณโลก, มิติใหม, กรุงเทพ, 2538, 151 หนา 
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สุดา จันทนเอม, จิตวิทยาทั่วไป, คร้ังที่ 6, กรุงเทพ: ไทยวัฒนาพาณิช, 2533, 253 หนา. 
คณะผูวิจัย 

รศ. ดร. กฤษมันต วัฒนาณรงค  หัวหนาโครงการ 
นายรําพึง เจริญยศ 
นายธีรชาติ นุสโส 
นายเดชา แสงจินดา 
นายสมชาย ทรงประกอบ 
นายวัลลภ ศรีพระราม 
นางสาวสวคนธ มั่งชู 
นางพวงรัตน แยมมณฑา 


