
บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
 การวิจยัครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล สภาพครอบครวั พฤติ-
กรรมการเรียน และพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนกัศึกษาภาคปกติ  คณะวิทยาการจดัการ  
มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2548  และมี
ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากว่า 2.00 (คะแนนเฉล่ียสะสมนบัถึงภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2547) โดยใช้แบบสอบถาม  รายละเอียดของผลการวิจยั  แบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของนกัศึกษา 
 ตอนที่ 2 ข้อมูลสภาพครอบครวัของนกัศึกษา 
 ตอนที่ 3 ข้อมูลพฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษา 
 ตอนที่ 4 ข้อมูลพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนกัศึกษา 
 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา 

 
ตารางท่ี 1 จ านวนและร้อยละของนกัศึกษาจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
หญิง 38 57.6 
ชาย 28 42.4 

รวม 66 100.0 

 
 ผลการวิจยัพบว่า  นกัศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ 57.6 และเป็น   
เพศชาย  คิดเป็นร้อยละ 42.4 
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ตารางท่ี 2 จ านวนและร้อยละของนกัศึกษาจ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
19 ปี 23 34.8 
20 ปี 12 18.2 
21 ปี 16 24.2 
22 ปี 11 16.7 
มากกว่า 22 ปี 4 6.1 
รวม 66 100.0 

ค่าเฉล่ีย (Mean)  =  20.52    คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน  =  1.56 
  
 ผลการวิจยัพบว่า  นกัศึกษามีอายุเฉล่ียเท่ากบั 20.52 ปี  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน      
เท่ากบั 1.56 โดยนกัศึกษาส่วนใหญ่มีอายุ 19 ปี  คิดเป็นร้อยละ 34.8 รองลงมามีอายุ 21 ปี  
คิดเป็นร้อยละ 24.2 และอายุ 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 18.2 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 3 จ านวนและร้อยละของนกัศึกษาจ าแนกตามโปรแกรมวิชา 
 

โปรแกรมวิชา จ านวน ร้อยละ 
นิเทศศาสตร์ 34 51.5 
การตลาด 13 19.7 
การบญัชี 8 12.1 
การบริหารทรพัยากรมนุษย์ 6 9.1 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5 7.6 
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ - - 
รวม 66 100.0 

 
 ผลการวิจยัพบว่าส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 
51.5 รองลงมาเป็นนกัศึกษาโปรแกรมวิชาการตลาด คิดเป็นร้อยละ 19.7 และเป็นนกัศึกษา
โปรแกรมวิชาการบญัชี คิดเป็นร้อยละ 12.1 ตามล าดบั 
 

ตารางท่ี 4 จ านวนและร้อยละของนกัศึกษาจ าแนกตามหลักสูตร 
 

หลักสูตร จ านวน ร้อยละ 
ปริญญาตรี 4 ปี 61 92.4 
ปริญญาตรี 2 ปีหลังอนุปริญญา 5 7.6 
รวม 66 100.0 

 
ผลการวิจยัพบว่าส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี คิดเป็นร้อยละ 

92.4 และเป็นนกัศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปีหลังอนุปริญญา คิดเป็นร้อยละ 7.6 
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ตารางท่ี 5 จ านวนและร้อยละของนกัศึกษาจ าแนกตามชัน้ปี 
 

ชัน้ปี จ านวน ร้อยละ 
ชัน้ปีที่ 1 - - 
ชัน้ปีที่ 2 36 54.5 
ชัน้ปีที่ 3   7 10.6 
ชัน้ปีที่ 4 23 34.9 
รวม 66 100.0 

 
 ผลการวิจยัพบว่าส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษาชัน้ปีที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 54.5 รองลงมาเป็น
นกัศึกษาชัน้ปีที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 34.9 และเป็นนกัศึกษาชัน้ปีที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 10.6  
 
ตารางท่ี 6 จ านวนและร้อยละของนกัศึกษาจ าแนกตามรูปแบบการเข้าเรียน 
 

รูปแบบการเข้าเรียน จ านวน ร้อยละ 

ระบบโควตา  33 50.0 
ระบบสอบคดัเลือก 31 47.0 
ระบบอุปถมัภ์ 2 3.0 
รวม 66 100.0 

 
 ผลการวิจยัพบว่า นกัศึกษาส่วนใหญ่เข้าเรียนโดยใช้ระบบโควตา คิดเป็นร้อยละ 
50.0 รองลงมาเข้าเรียนโดยใช้ระบบสอบคดัเลือก คิดเป็นร้อยละ 47.0 และเข้าเรียนโดยใช้
ระบบอุปถมัภ์ คิดเป็นร้อยละ 3.0 
 



 21 

ตารางท่ี 7 จ านวนและร้อยละของนกัศึกษาจ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 
 

รายได้ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
2,500 บาท/เดือนหรือต ่ากว่า 29 44.0 
2,501 – 5,000 บาท/เดือน  28 42.4 
มากกว่า 5,000 บาท/เดือน 9 13.6 
รวม 66 100.0 

 

 ผลการวิจยัพบว่า นกัศึกษาส่วนใหญ่มีรายได้ 2,500 บาท/เดือนหรือต ่ากว่า คิดเป็น
ร้อยละ 44.0 รองลงมามีรายได้ 2,501 – 5,000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 42.4 และมีรายได้
มากกว่า 5,000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 13.6 
   
ตารางท่ี 8 จ านวนและร้อยละของนกัศึกษาจ าแนกตามแหล่งที่มาของรายได้ 
 

แหล่งที่มาของรายได้ จ านวน ร้อยละ 

บิดามารดา  56 84.8 
การท างานพิเศษ 24 36.4 
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา  16 24.2 
ญาติพี่น้อง 9 13.6 

 
ผลการวิจยัพบว่า นกัศึกษาส่วนใหญ่ได้รบัรายได้จากบิดามารดา คิดเป็นร้อยละ 

84.8 รองลงมาได้รบัรายได้จากการท างานพิเศษ คิดเป็นร้อยละ 36.4 และได้รบัรายได้จาก
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 24.2 ตามล าดบั 



 22 

ตารางท่ี 9 จ านวนและร้อยละของนกัศึกษาที่ท างานพิเศษจ าแนกตามความคิดเห็นท่ีมีต่อ 
     การท างานพิเศษ 

 

ความคิดเห็น จ านวน ร้อยละ 
การท างานพิเศษมีส่วนท าให้ผลการเรียนลดลง 14 58.3 
การท างานพิเศษไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับผลการเรียน 9 37.5 
การท างานพิเศษมีส่วนท าให้ผลการเรียนดีขึน้ 1 4.2 
รวม 24 100.0 

 

ผลการวิจยัพบว่า นกัศึกษาที่ท างานพิเศษส่วนใหญ่คิดว่าการท างานพิเศษมีส่วน  
ท าให้ผลการเรียนลดลง คิดเป็นร้อยละ 58.3 รองลงมาคิดว่าการท างานพิเศษไม่มีส่วน   
เก่ียวข้องกบัผลการเรียน คิดเป็นร้อยละ 37.5 และคิดว่าการท างานพิเศษมีส่วนท าให้ผล  
การเรียนดีขึน้  คิดเป็นร้อยละ 4.2 
  
ตารางท่ี 10 จ านวนและร้อยละของนกัศึกษาจ าแนกตามภูมิล าเนา 
 

ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 
จงัหวดัเชียงใหม่  50 75.8 
นอกเขตจงัหวดัเชียงใหม่ 16 24.2 

รวม 66 100.0 
 

ผลการวิจยัพบว่า นกัศึกษาส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในจงัหวดัเชียงใหม่ คิดเป็น   
ร้อยละ 75.8 และมีภูมิล าเนาอยู่นอกเขตจงัหวดัเชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ 24.2 
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ตารางท่ี 11 จ านวนและร้อยละของนกัศึกษาจ าแนกตามบุคคลที่พกัอาศ ัยอยู่ด้วย 
 

บุคคลที่พกัอาศยัอยู่ด้วย จ านวน ร้อยละ 
บิดามารดา 32 48.5 
พกัอยู่คนเดียว 13 19.7 
เพื่อนเพศเดียวกนั  13 19.7 
พี่น้อง  10 15.2 
ปู่/ย่า/ตา/ยาย  10 15.2 
ญาติที่เป็นผู้ปกครอง 7 10.6 
เพื่อนต่างเพศ - - 
คนรกั - - 

 

ผลการวิจยัพบว่า นกัศึกษาส่วนใหญ่พกัอาศยัอยู่กบับิดามารดา คิดเป็นร้อยละ 
48.5 รองลงมาพกัอาศยัอยู่คนเดียว และพกัอาศยัอยู่กบัเพื่อนเพศเดียวกนั คิดเป็นร้อยละ 
19.7 และพกัอาศยัอยู่กบัพี่น้อง และ ปู่/ย่า/ตา/ยาย คิดเป็นร้อยละ 15.2 ตามล าดบั 

  
ตารางท่ี 12 จ านวนและร้อยละของนกัศึกษาจ าแนกตามพาหนะส่วนตวัที่ใช้ในการเดินทาง 
 

พาหนะส่วนตวั จ านวน ร้อยละ 
รถจกัรยานยนต์ 41 62.1 
รถยนต์ 10 15.2 
รถจกัรยาน 3 4.5 
ไม่มีพาหนะส่วนตวั 12 18.2 
รวม 66 100.0 

 
 ผลการวิจยัพบว่า พาหนะส่วนตวัที่นกัศึกษาส่วนใหญ่ใช้ในการเดินทาง คือ          
รถจกัรยานยนต์ คิดเป็นร้อยละ 62.1 รองลงมาใช้รถยนต์ คิดเป็นร้อยละ 15.2 และใช้        
รถจกัรยาน คิดเป็นร้อยละ 4.5  โดยมีนกัศึกษาร้อยละ 18.2 ไม่มีพาหนะส่วนตวั 
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ตารางท่ี 13 จ านวนและร้อยละของนกัศึกษาจ าแนกตามวุฒิการศึกษาเดิม 
 

วุฒิการศึกษาเดิม จ านวน ร้อยละ 
มธัยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 61 92.4 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 5 7.6 
รวม 66 100.0 

 
 ผลการวิจยัพบว่า นกัศึกษาส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาปีที่ 6 
หรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 92.4 และส าเร็จการศึกษาในระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
คิดเป็น ร้อยละ 7.6 
 

ตารางท่ี 14 จ านวนและร้อยละของนกัศึกษาจ าแนกตามสถาบนัการศึกษาเดิม 
 

สถาบนัการศึกษาเดิม จ านวน ร้อยละ 
สถาบนัการศึกษาในก ากับของรฐับาล 56 84.8 
สถาบนัการศึกษาในก ากับของเอกชน 10 15.2 
รวม 66 100.0 

 
 ผลการวิจยัพบว่า นกัศึกษาส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาจากสถาบนัการศึกษาใน
ก ากบัของรฐับาล คิดเป็นร้อยละ 84.8 และส าเร็จการศึกษาจากสถาบนัการศึกษาในก ากบั
ของเอกชน  คิดเป็นร้อยละ 15.2 
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ตารางท่ี 15 จ านวนและร้อยละของนกัศึกษาจ าแนกตามเกรดเฉล่ียสะสม 
       ก่อนเข้ามหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ 

 

เกรดเฉล่ียสะสมก่อนเข้ามหาวิทยาลัยฯ จ านวน ร้อยละ 
2.00 หรือต ่ากว่า  8 12.1 
2.01 – 2.50 33 50.0 
2.51 – 3.00 18 27.3 
มากกว่า 3.00 7 10.6 
รวม 66 100.0 

 

ผลการวิจยัพบว่า นกัศึกษาส่วนใหญ่มีเกรดเฉล่ียสะสมก่อนเข้ามหาวิทยาลัย      
ราชภฏัเชียงใหม่ 2.01 – 2.50 คิดเป็นร้อยละ 50.0 รองลงมามีเกรดเฉล่ียสะสม 2.51 – 3.00   
คิดเป็นร้อยละ 27.3 และมีเกรดเฉล่ียสะสม 2.00 หรือต ่ากว่า คิดเป็นร้อยละ 12.1 ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 16 จ านวนและร้อยละของนกัศึกษาจ าแนกตามปัญหาเก่ียวกับสุขภาพ 
 

ปัญหาเก่ียวกบัสุขภาพ จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีปัญหาเก่ียวกบัสุขภาพ 57 86.4 
มีปัญหาเก่ียวกบัสุขภาพ 9 13.6 

รวม 66 100.0 
 

ผลการวิจยัพบว่า นกัศึกษาส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาเก่ียวกบัสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 
86.4 และมีปัญหาเก่ียวกบัสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 13.6 
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ตอนท่ี 2 ข้อมูลสภาพครอบครัวของนักศึกษา 
 
ตารางท่ี 17 จ านวนและร้อยละของนกัศึกษาจ าแนกตามสถานภาพสมรสของบิดามารดา 
 

สถานภาพสมรส จ านวน ร้อยละ 

สมรส 41 62.1 
หย่าร้าง 17 25.8 
หม้าย 8 12.1 
รวม  66 100.0 

 
 ผลการวิจยัพบว่า บิดามารดาของนกัศึกษาส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส คิดเป็น  
ร้อยละ 62.1 รองลงมามีสถานภาพหย่าร้าง คิดเป็นร้อยละ 25.8 และมีสถานภาพหม้าย    
คิดเป็นร้อยละ 12.1 
 

ตารางท่ี 18 จ านวนและร้อยละของนกัศึกษาจ าแนกตามจ านวนพี่น้อง 
 

จ านวนพี่น้อง จ านวน ร้อยละ 
เป็นบุตรคนเดียว / ไม่มีพี่น้อง 11 16.7 
1 คน 42 63.6 
2 คน 9 13.6 
มากกว่า 2 คน 4 6.1 
รวม  66 100.0 

 
 ผลการวิจยัพบว่า นกัศึกษาส่วนใหญ่มีพี่น้อง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 63.6 รองลงมา
เป็นบุตรคนเดียว / ไม่มีพี่น้อง คิดเป็นร้อยละ 16.7 และ มีพี่น้อง 2 คน คิดเป็น 13.6        
ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 19 จ านวนและร้อยละของนกัศึกษาจ าแนกตามสถานภาพของบิดา 
 

สถานภาพของบิดา จ านวน ร้อยละ 
บิดายงัมีชีวิตอยู่ 58 87.9 
บิดาเสียชีวิตแล้ว 7 10.6 
ไม่มีข้อมูลของบิดา 1 1.5 
รวม 66 100.0 

  

ผลการวิจยัพบว่า บิดาของนกัศึกษาส่วนใหญ่ยงัมีชีวิตอยู่ คิดเป็นร้อยละ 87.9     
รองลงมาบิดาของนกัศึกษาเสียชีวิตแล้ว คิดเป็นร้อยละ 10.6 และนกัศึกษาไม่มีข้อมูลของ
บิดา คิดเป็นร้อยละ 1.5 

 
ตารางท่ี 20 จ านวนและร้อยละของนกัศึกษาจ าแนกตามอายุของบิดา 
 

อายุของบิดา จ านวน ร้อยละ 

35 ปี หรือต ่ากว่า  - - 
36 – 40 ปี 5 8.6 
41 – 45 ปี 21 36.2 
46 – 50 ปี 15 25.9 
51 – 55 ปี 10 17.2 
มากกว่า 55 ปี 7 12.1 
รวม 58 100.0 

 

ผลการวิจยัพบว่า บิดาของนกัศึกษาส่วนใหญ่มีอายุ 41 – 45 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.2 
รองลงมามีอายุ 46 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.9 และมีอายุ 51 – 55 ปี คิดเป็นร้อยละ 17.2 
ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 21 จ านวนและร้อยละของนกัศึกษาจ าแนกตามอาชีพของบิดา 
 

อาชีพของบิดา จ านวน ร้อยละ 
รบัจ้างทัว่ไป 16 27.6 
เกษตรกร 13 22.5 
ข้าราชการ 12 20.7 
ค้าขาย 11 19.0 
ข้าราชการเกษียณอายุ 2 3.4 
พนกังานเอกชน  2 3.4 
พนกังานรฐัวิสาหกิจ 1 1.7 
ประกอบอาชีพอิสระ 1 1.7 
พ่อบ้าน / ไม่ได้ท างาน - - 
รวม 58 100.0 

 
 ผลการวิจยัพบว่า บิดาของนกัศึกษาส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรบัจ้างทัว่ไป คิดเป็น   
ร้อยละ 27.6 รองลงมาประกอบอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 22.5 และประกอบอาชีพ       
ข้าราชการ คิดเป็นร้อยละ 20.7 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 22 จ านวนและร้อยละของนกัศึกษาจ าแนกตามรายได้ต่อเดือนของบิดา 
 

รายได้ต่อเดือนของบิดา จ านวน ร้อยละ 
5,000 บาท/เดือน หรือต ่ากว่า 22 38.0 
5,001 – 10,000 บาท/เดือน 15 26.0 
10,001 – 15,000 บาท/เดือน 9 15.5 
15,001 – 20,000 บาท/เดือน  2 3.4 
20,001 – 25,000 บาท/เดือน 2 3.4 
25,001 – 30,000 บาท/เดือน 6 10.3 
มากกว่า 30,000 บาท/เดือน 2 3.4 
ไม่มีรายได้ - - 

รวม 58 100.0 
 

 ผลการวิจยัพบว่า บิดาของนกัศึกษาส่วนใหญ่มีรายได้ 5,000 บาท/เดือน หรือ       
ต ่ากว่า คิดเป็นร้อยละ 38.0 รองลงมามีรายได้ 5,001 – 10,000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 
26.0 และมีรายได้ 10,001 – 15,000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 15.5 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 23 จ านวนและร้อยละของนกัศึกษาจ าแนกตามการศึกษาของบิดา 
 

การศึกษาของบิดา จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษาหรือต ่ากว่า 22 38.0 
มธัยมศึกษาตอนต้น  13 22.4 
มธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 5 8.6 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 8 13.8 
ปริญญาตรี 10 17.2 
สูงกว่าปริญญาตรี - - 
รวม  58 100.0 

 

 ผลการวิจยัพบว่า บิดาของนกัศึกษาส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาในระดบัประถม-
ศึกษาหรือต ่ากว่า คิดเป็นร้อยละ 38.0 รองลงมาส าเร็จการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษา     
ตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 22.4 และส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 17.2 
ตามล าดบั 
 

ตารางท่ี 24 จ านวนและร้อยละของนกัศึกษาจ าแนกตามสถานภาพของมารดา 
 

สถานภาพของมารดา จ านวน ร้อยละ 
มารดายงัมีชีวิตอยู่ 65 98.5 
มารดาเสียชีวิตแล้ว 1 1.5 
ไม่มีข้อมูลของมารดา - - 
รวม 66 100.0 

  

ผลการวิจยัพบว่า มารดาของนกัศึกษาส่วนใหญ่ยงัมีชีวิตอยู่ คิดเป็นร้อยละ 98.5 
และมารดาของนกัศึกษาเสียชีวิตแล้ว คิดเป็นร้อยละ 1.5 
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ตารางท่ี 25 จ านวนและร้อยละของนกัศึกษาจ าแนกตามอายุของมารดา 
 

อายุของมารดา จ านวน ร้อยละ 
35 ปี หรือต ่ากว่า  1 1.5 
36 – 40 ปี 11 16.9 
41 – 45 ปี 30 46.2 
46 – 50 ปี 12 18.5 
51 – 55 ปี 10 15.4 
มากกว่า 55 ปี 1 1.5 
รวม 65 100.0 

 

ผลการวิจยัพบว่า มารดาของนกัศึกษาส่วนใหญ่มีอายุ 41 – 45 ปี คิดเป็นร้อยละ 
46.2 รองลงมามีอายุ 46 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 18.5 และมีอายุ 36 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 
16.9 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 26 จ านวนและร้อยละของนกัศึกษาจ าแนกตามอาชีพของมารดา 
 

อาชีพของมารดา จ านวน ร้อยละ 
ค้าขาย 19 29.2 
รบัจ้างทัว่ไป 18 27.7 
เกษตรกร 11 17.0 
ประกอบอาชีพอิสระ 6 9.2 
แม่บ้าน / ไม่ได้ท างาน 5 7.7 
ข้าราชการ 3 4.6 
พนกังานเอกชน  2 3.1 
พนกังานรฐัวิสาหกิจ 1 1.5 
ข้าราชการเกษียณอายุ - - 
รวม 65 100.0 

 
 ผลการวิจยัพบว่า มารดาของนกัศึกษาส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย คิดเป็น    
ร้อยละ 29.2 รองลงมาประกอบอาชีพรบัจ้างทัว่ไป คิดเป็นร้อยละ 27.7 และประกอบอาชีพ
เกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 17.0 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 27 จ านวนและร้อยละของนกัศึกษาจ าแนกตามรายได้ต่อเดือนของมารดา 
 

รายได้ต่อเดือนของมารดา จ านวน ร้อยละ 
5,000 บาท/เดือน หรือต ่ากว่า 29 44.6 
5,001 – 10,000 บาท/เดือน 14 21.6 
10,001 – 15,000 บาท/เดือน 5 7.7 
15,001 – 20,000 บาท/เดือน  5 7.7 
20,001 – 25,000 บาท/เดือน 1 1.5 
25,001 – 30,000 บาท/เดือน 5 7.7 
มากกว่า 30,000 บาท/เดือน 1 1.5 
ไม่มีรายได้ 5 7.7 

รวม 65 100.0 
 

 ผลการวิจยัพบว่ามารดาของนกัศึกษาส่วนใหญ่มีรายได้ 5,000 บาท/เดือน หรือ    
ต ่ากว่า คิดเป็นร้อยละ 44.6 รองลงมามีรายได้ 5,001 – 10,000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 
21.6  ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 28 จ านวนและร้อยละของนกัศึกษาจ าแนกตามการศึกษาของมารดา 
 

การศึกษาของมารดา จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษาหรือต ่ากว่า 37 56.9 
มธัยมศึกษาตอนต้น  8 12.3 
มธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 10 15.4 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 5 7.7 
ปริญญาตรี 3 4.6 
สูงกว่าปริญญาตรี 2 3.1 
รวม  65 100.0 

 

 ผลการวิจยัพบว่า มารดาของนกัศึกษาส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาในระดบัประถม-
ศึกษาหรือต ่ากว่า คิดเป็นร้อยละ 56.9 รองลงมาส าเร็จการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษา    
ตอนปลายหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 15.4 และส าเร็จการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษา  
ตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 12.3 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 29 จ านวนและร้อยละของนกัศึกษาจ าแนกตามระดบัปัญหาทางการเงิน 
       ภายในครอบครวั 

 

ระดบัปัญหาทางการเงิน จ านวน ร้อยละ 
มากที่สุด  7 10.6 
มาก 15 22.7 
ปานกลาง 32 48.5 
น้อย 10 15.2 
น้อยที่สุด 2 3.0 
รวม 66 100.0 

 
ผลการวิจยัพบว่า ครอบครวัของนกัศึกษาส่วนใหญ่มีปัญหาทางการเงิน ในระดบั   

ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 48.5 รองลงมามีปัญหาทางการเงิน ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 
22.7 และมีปัญหาทางการเงิน ในระดบัน้อย คิดเป็นร้อยละ 15.2 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 30 จ านวนและร้อยละของนกัศึกษาจ าแนกตามระดบัความขดัแย้งภายในครอบครวั 
 

ระดบัความขดัแย้ง จ านวน ร้อยละ 
มากที่สุด - - 
มาก 5 7.6 
ปานกลาง 20 30.3 
น้อย 26 39.4 
น้อยที่สุด 15 22.7 
รวม 66 100.0 

 
ผลการวิจยัพบว่า นกัศึกษาส่วนใหญ่มีความขดัแย้งภายในครอบครวัในระดบัน้อย   

คิดเป็นร้อยละ 39.4 รองลงมามีความขดัแย้งในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 30.3 และ      
มีความขดัแย้งในระดบัน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 22.7 ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 31 จ านวนและร้อยละของนกัศึกษาจ าแนกตามระดบัความอบอุ่นภายในครอบครวั 
 

ระดบัความอบอุ่น จ านวน ร้อยละ 

มากที่สุด 10 15.2 
มาก 27 40.9 
ปานกลาง 17 25.8 
น้อย 4 6.0 
น้อยที่สุด 8 12.1 
รวม 66 100.0 

 
ผลการวิจยัพบว่า ครอบครวัของนกัศึกษาส่วนใหญ่มีความอบอุ่นในระดบัมาก     

คิดเป็นร้อยละ 40.9 รองลงมามีความอบอุ่นในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 25.8 และมี
ความอบอุ่นในระดบัมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 15.2 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 32 จ านวนและร้อยละจ าแนกตามระดบัความคาดหวงัของคนในครอบครวั 
       ที่มีต่อการส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษา 

 

ระดบัความคาดหวงั จ านวน ร้อยละ 
มากที่สุด 23 34.8 
มาก 27 41.0 
ปานกลาง 15 22.7 
น้อย 1 1.5 
น้อยที่สุด - - 
รวม 66 100.0 

 
ผลการวิจยัพบว่า ส่วนใหญ่คนในครอบครวัของนกัศึกษามีความคาดหวงัต่อการ

ส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษาในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 41.0 รองลงมามีความคาดหวงัใน
ระดบัมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 34.8 และมีความคาดหวงัในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 
22.7 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 33 จ านวนและร้อยละของนกัศึกษาจ าแนกตามระดบัขวญัก าลังใจด้านการเรียน 
       ที่ได้รบัจากคนในครอบครวั 

 

ระดบัขวญัก าลังใจ จ านวน ร้อยละ 
มากที่สุด 13 19.7 
มาก 28 42.4 
ปานกลาง 20 30.3 
น้อย 4 6.1 
น้อยที่สุด 1 1.5 
รวม 66 100.0 

 
ผลการวิจยัพบว่า คนในครอบครวัของนกัศึกษาส่วนใหญ่ให้ขวญัก าลังใจด้านการ

เรียนในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 42.4 รองลงมาให้ขวญัก าลังใจด้านการเรียนในระดบั   
ปานกลางคิดเป็นร้อยละ 30.3 และให้ขวญัก าลังใจด้านการเรียนในระดบัมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 19.7 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 34 จ านวนและร้อยละของนกัศึกษาจ าแนกตามระดบัการสนบัสนุนด้านการเรียน 
       ที่ได้รบัจากคนในครอบครวั 

 

ระดบัการสนบัสนุนด้านการเรียน จ านวน ร้อยละ 
มากที่สุด 26 39.5 
มาก 22 33.3 
ปานกลาง 16 24.2 
น้อย 2 3.0 
น้อยที่สุด - - 
รวม 66 100.0 

 

ผลการวิจยัพบว่า นกัศึกษาส่วนใหญ่ได้รบัการสนบัสนุนด้านการเรียนจากคนใน  
ครอบครวัในระดบัมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 39.5 รองลงมาได้รบัการสนบัสนุนในระดบัมาก   
คิดเป็นร้อยละ 33.3 และได้รบัการสนบัสนุนในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 24.2 
ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 35 จ านวนและร้อยละของนกัศึกษาจ าแนกตามการมีคนรัก 
 

การมีคนรกั จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีคนรกั 38 57.6 
มีคนรกั 28 42.4 

รวม 66 100.0 

 
ผลการวิจยัพบว่า นกัศึกษาส่วนใหญ่ยงัไม่มีคนรกั คิดเป็นร้อยละ 57.6 และมีคนรกั

คิดเป็นร้อยละ 42.4 
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ตารางท่ี 36 จ านวนและร้อยละของนกัศึกษาที่มีคนรกัจ าแนกตามความคิดเห็นท่ีมีต่อ 
         การมีคนรกั 
 

ความคิดเห็น จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีส่วนเก่ียวข้องกบัผลการเรียน 24 85.7 
มีส่วนเก่ียวข้องกบัผลการเรียน 4 14.3 
รวม  28 100.0 

 

ผลการวิจยัพบว่า นกัศึกษาที่มีคนรกัส่วนใหญ่คิดว่าการมีคนรกัไม่มีส่วนเก่ียวข้อง
กบัผลการเรียน คิดเป็นร้อยละ 85.7 และคิดว่าการมีคนรกัมีส่วนเก่ียวข้องกบัผลการเรียน 
คิดเป็นร้อยละ 14.3 
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ตอนท่ี 3 ข้อมูลพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
 
ตารางท่ี 37 จ านวนและร้อยละของนกัศึกษาจ าแนกตามอตัราเฉล่ียของการขาดเรียน 
 

อตัราเฉล่ียของการขาดเรียน จ านวน ร้อยละ 

ไม่เคยขาดเรียนเลยตลอดภาคเรียน 5 7.6 
โดยเฉล่ีย 1 – 2  ครัง้/รายวิชา/ภาคเรียน 25 37.9 
โดยเฉล่ีย 3 – 4  ครัง้/รายวิชา/ภาคเรียน 26 39.4 
โดยเฉล่ีย 5 – 6  ครัง้/รายวิชา/ภาคเรียน 8 12.1 
โดยเฉล่ีย 7 – 8  ครัง้/รายวิชา/ภาคเรียน 2 3.0 
โดยเฉล่ียมากกว่า 8 ครัง้/รายวิชา/ภาคเรียน - - 
รวม  66 100.0 

 

 ผลการวิจยัพบว่า นกัศึกษาส่วนใหญ่ขาดเรียนโดยเฉล่ีย 3 – 4 ครัง้/รายวิชา/       
ภาคเรียน คิดเป็นร้อยละ 39.4 รองลงมาขาดเรียนโดยเฉล่ีย 1 – 2 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 37.9 
และขาดเรียนโดยเฉล่ีย 5 – 6 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 12.1 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 38 จ านวนและร้อยละของนกัศึกษาจ าแนกตามพฤติกรรมการเข้าชัน้เรียน 
 

พฤติกรรมการเข้าชัน้เรียน จ านวน ร้อยละ 
เข้าชัน้เรียนสาย 28 42.4 
เข้าชัน้เรียนตรงเวลา 20 30.3 
เข้าชัน้เรียนก่อนเวลา  17 25.8 
ไม่เข้าชัน้เรียน  1 1.5 
รวม  66 100.0 

 

 ผลการวิจยัพบว่า นกัศึกษาส่วนใหญ่เข้าชัน้เรียนสาย คิดเป็นร้อยละ 42.4 รองลงมา
เข้าชัน้เรียนตรงเวลา คิดเป็นร้อยละ 30.3 และเข้าชัน้เรียนก่อนเวลา คิดเป็นร้อยละ 25.8     
ตามล าดบั โดยมีนกัศึกษาร้อยละ 1.5 ที่ไม่เข้าชัน้เรียน 
 

ตารางท่ี 39 จ านวนและร้อยละของนกัศึกษาจ าแนกตามระดบัความชอบในโปรแกรมวิชา 
 

ระดบัความชอบในโปรแกรมวิชา จ านวน ร้อยละ 
มากที่สุด 15 22.7 
มาก 35 53.1 
ปานกลาง 14 21.2 
น้อย 1 1.5 
น้อยที่สุด 1 1.5 
รวม 66 100.0 

 

ผลการวิจยัพบว่า นกัศึกษาส่วนใหญ่มีความชอบในโปรแกรมวิชาในระดบัมาก    
คิดเป็นร้อยละ 53.1 รองลงมามีความชอบในระดบัมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 22.7 และ        
มีความชอบในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 21.2 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 40 จ านวนและร้อยละของนกัศึกษาจ าแนกตามระดบัความถนดัในโปรแกรมวิชา 
 

ระดบัความถนดัในโปรแกรมวิชา จ านวน ร้อยละ 
มากที่สุด 1 1.5 
มาก 16 24.3 
ปานกลาง 44 66.7 
น้อย 3 4.5 
น้อยที่สุด 2 3.0 
รวม 66 100.0 

 

ผลการวิจยัพบว่า นกัศึกษาส่วนใหญ่มีความถนดัในโปรแกรมวิชาในระดบั        
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 66.7 รองลงมามีความถนดัในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 24.3    
และมีความถนดัในระดบัน้อย คิดเป็นร้อยละ 4.5 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 41 จ านวนและร้อยละของนกัศึกษาจ าแนกตามระดบัความสนใจในโปรแกรมวิชา 
 

ระดบัความสนใจในโปรแกรมวิชา จ านวน ร้อยละ 
มากที่สุด 18 27.3 
มาก 29 44.0 
ปานกลาง 15 22.7 
น้อย 3 4.5 
น้อยที่สุด 1 1.5 
รวม 66 100.0 

 

ผลการวิจยัพบว่า นกัศึกษาส่วนใหญ่มีความสนใจในโปรแกรมวิชา ในระดบัมาก      
คิดเป็นร้อยละ 44.0 รองลงมามีความสนใจในระดบัมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 27.3 และ       
มีความสนใจในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 22.7 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 42 จ านวนและร้อยละของนกัศึกษาจ าแนกตามระดบัความรบัผิดชอบ 
       ในการเข้าชัน้เรียน 

 

ระดบัความรบัผิดชอบในการเข้าชัน้เรียน จ านวน ร้อยละ 
มากที่สุด 3 4.5 
มาก 29 44.0 
ปานกลาง 27 40.9 
น้อย 7 10.6 
น้อยที่สุด - - 
รวม 66 100.0 

 

ผลการวิจยัพบว่า นกัศึกษาส่วนใหญ่มีความรบัผิดชอบในการเข้าชัน้เรียนในระดบั
มาก คิดเป็นร้อยละ 44.0 รองลงมามีความรบัผิดชอบในระดบัปานกลาง  คิดเป็นร้อยละ 
40.9  และมีความรบัผิดชอบในระดบัน้อย คิดเป็นร้อยละ 10.6 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 43 จ านวนและร้อยละของนกัศึกษาจ าแนกตามระดบัความตัง้ใจเรียนในชัน้เรียน 
 

ระดบัความตัง้ใจเรียนในชัน้เรียน จ านวน ร้อยละ 
มากที่สุด 3 4.5 
มาก 29 44.0 
ปานกลาง 33 50.0 
น้อย 1 1.5 
น้อยที่สุด - - 
รวม 66 100.0 

 

ผลการวิจยัพบว่า นกัศึกษาส่วนใหญ่มีความตัง้ใจเรียนในชัน้เรียนในระดบั        
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 50.0 รองลงมามีความตัง้ใจเรียนในชัน้เรียนในระดบัมาก  คิดเป็น
ร้อยละ 44.0 และมีความตัง้ใจเรียนในชัน้เรียนในระดบัมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 4.5          
ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 44 จ านวนและร้อยละของนกัศึกษาจ าแนกตามระดบัเข้าใจระหว่างเรียนในชัน้เรียน 
 

ระดบัความเข้าใจระหว่างเรียน จ านวน ร้อยละ 
มากที่สุด - - 
มาก 18 27.3 
ปานกลาง 46 69.7 
น้อย 2 3.0 
น้อยที่สุด - - 
รวม 66 100.0 

 

ผลการวิจยัพบว่า นกัศึกษาส่วนใหญ่มีความเข้าใจระหว่างเรียนในชัน้เรียนในระดบั
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 69.7 รองลงมามีความเข้าใจระหว่างเรียนในชัน้เรียนในระดบัมาก  
คิดเป็นร้อยละ 27.3 และมีความเข้าใจระหว่างเรียนในชัน้เรียนในระดบัน้อย คิดเป็นร้อยละ 
3.0 
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ตารางท่ี 45 จ านวนและร้อยละของนกัศึกษาจ าแนกตามพฤติกรรมระหว่างเรียนในชัน้เรียน 
 

พฤติกรรมการเรียน จ านวน ร้อยละ 
จดบนัทึกเนือ้หาวิชา  59 89.4 
ฟังอาจารย์บรรยายอย่างต ัง้ใจ 40 60.6 
ขีดเส้นใต้เนือ้หาวิชาในหนงัสือ 35 53.0 
คิดตามที่อาจารย์บรรยาย 27 40.9 
คุยกบัเพื่อน 23 34.8 
ท าการบ้าน / รายงาน 17 25.8 
นัง่นิ่ง ๆ เฉย ๆ 15 22.7 
อ่านเนือ้หาวิชาในหนงัสือ 14 21.2 
ใจลอย / เหม่อลอย 11 16.7 
ท ากิจกรรมอ่ืนที่ไม่เก่ียวข้องกบัการเรียน 6 9.1 
นอนหลับ 5 7.6 
เข้าห้องน า้ / ออกนอกชัน้เรียน 5 7.6 
ใช้โทรศพัท์ 2 3.0 

 
ผลการวิจยัพบว่า นกัศึกษาส่วนใหญ่จดบนัทึกเนือ้หาวิชาระหว่างเรียนในชัน้เรียน    

คิดเป็นร้อยละ 89.4 รองลงมาฟังอาจารย์บรรยายอย่างต ัง้ใจ คิดเป็นร้อยละ 60.6 และ       
ขีดเส้นใต้เนือ้หาวิชาในหนงัสือ คิดเป็นร้อยละ 53.0 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 46 จ านวนและร้อยละของนกัศึกษาจ าแนกตามพฤติกรรมเม่ือเกิดความสงสัย 
       ในเนือ้หาวิชา 

 

พฤติกรรมเม่ือเกิดความสงสัย จ านวน ร้อยละ 
ถามเพื่อน 61 92.4 
ถามอาจารย์ผู้สอนในชัน้เรียน 32 48.5 
อ่านหนงัสือเรียนอย่างละเอียดด้วยตนเอง 24 36.4 
ถามอาจารย์ผู้สอนนอกชัน้เรียน 13 19.7 
ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตนเอง 12 18.2 
บอกให้เพื่อนถามอาจารย์ผู้สอน 9 13.6 
ถามรุ่นพี่  9 13.6 
ไม่ได้ท าอะไรทัง้สิน้ 4 6.1 
ถามอาจารย์ท่านอ่ืนที่ไม่ใช่ผู้สอน 2 3.0 

 

ผลการวิจยัพบว่า นกัศึกษาส่วนใหญ่ถามเพื่อนเม่ือเกิดความสงสัยในเนือ้หาวิชา     
คิดเป็นร้อยละ 92.4 รองลงมาถามอาจารย์ผู้สอนในชัน้เรียน คิดเป็นร้อยละ 48.5 และ     
อ่านหนงัสือเรียนอย่างละเอียดด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 36.4 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 47 จ านวนและร้อยละของนกัศึกษาจ าแนกตามระดบัเข้าใจในเนือ้หาวิชาก่อนสอบ 
 

ระดบัความเข้าใจในเนือ้หาวิชาก่อนสอบ จ านวน ร้อยละ 
มากที่สุด - - 
มาก 8 12.1 
ปานกลาง 54 81.8 
น้อย 4 6.1 
น้อยที่สุด - - 
รวม 66 100.0 

 

ผลการวิจยัพบว่า นกัศึกษาส่วนใหญ่มีความเข้าใจในเนือ้หาวิชาก่อนสอบในระดบั
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 81.8 รองลงมามีความเข้าใจในเนือ้หาวิชาก่อนสอบในระดบัมาก  
คิดเป็นร้อยละ 12.1 และมีความเข้าใจในเนือ้หาวิชาก่อนสอบในระดบัน้อย คิดเป็นร้อยละ 
6.1 
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ตารางท่ี 48 จ านวนและร้อยละของนกัศึกษาจ าแนกตามระยะเวลาการอ่านหนงัสือก่อนสอบ 
 

ระยะเวลาการอ่านหนงัสือก่อนสอบ จ านวน ร้อยละ 
ไม่ได้อ่าน 2 3.0 
อ่านก่อนเข้าห้องสอบ 2 3.0 
อ่านก่อนวนัสอบ 1 วนั  10 15.2 
อ่านก่อนวนัสอบ 2 – 3 วนั 22 33.3 
อ่านก่อนวนัสอบ 4 – 5 วนั 19 28.8 
อ่านก่อนวนัสอบ 6 – 7 วนั 8 12.2 
อ่านนานกว่า 1 อาทิตย์ก่อนวนัสอบ 3 4.5 
รวม  66 100.0 

 
ผลการวิจยัพบว่า นกัศึกษาส่วนใหญ่อ่านหนงัสือก่อนสอบล่วงหน้า 2 – 3 วนั        

คิดเป็นร้อยละ 33.3 รองลงมาอ่านหนงัสือก่อนสอบ 4 – 5 วนั คิดเป็นร้อยละ 28.8 และอ่าน
หนงัสือก่อนสอบ 1 วนั คิดเป็นร้อยละ 15.2 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 49 จ านวนและร้อยละของนกัศึกษาจ าแนกตามระดบัการขาดส่งงาน / การบ้าน 
 

ระดบัการขาดส่งงาน / การบ้าน จ านวน ร้อยละ 
ไม่เคยขาดส่งงาน / การบ้าน 11 16.7 
ขาดส่งประมาณ 1 ครัง้ / รายวิชา 27 40.9 
ขาดส่งประมาณ 2 – 3 ครัง้ / รายวิชา  18 27.2 
ขาดส่งประมาณ 4 – 5 ครัง้ / รายวิชา 10 15.2 
ขาดส่งประมาณ 6 ครัง้ / รายวิชา หรือมากกว่า - - 
รวม  66 100.0 

 

ผลการวิจยัพบว่า นกัศึกษาส่วนใหญ่ขาดส่งงาน/การบ้าน ประมาณ 1 ครัง้ /       
รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 40.9 รองลงมาขาดส่งงาน/การบ้าน ประมาณ 2 – 3 ครัง้ / รายวิชา 
คิดเป็นร้อยละ 27.2 และไม่เคยขาดส่งงาน/การบ้าน คิดเป็นร้อยละ 16.7 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 50 จ านวนและร้อยละของนกัศึกษาจ าแนกตามระดบัความรบัผิดชอบต่อ 
        งาน / การบ้านที่ได้รบัมอบหมายให้ท าในรายวิชา 
 

ระดบัความรบัผิดชอบต่องาน / การบ้าน จ านวน ร้อยละ 
มากที่สุด 4 6.1 
มาก 26 39.4 
ปานกลาง 31 47.0 
น้อย 5 7.5 
น้อยที่สุด - - 
รวม 66 100.0 

 

ผลการวิจยัพบว่า นกัศึกษาส่วนใหญ่มีความรบัผิดชอบต่องาน / การบ้านที่ได้รบั-     
มอบหมายให้ท าในรายวิชาในระดบัปานกลางคิดเป็นร้อยละ  47.0 รองลงมามีความรบัผิด-
ชอบต่องาน / การบ้านที่ได้รบัมอบหมายให้ท าในรายวิชาในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 39.4 
และ มีความรบัผิดชอบต่องาน / การบ้านที่ได้รบัมอบหมายให้ท าในรายวิชาในระดบัน้อย    
คิดเป็นร้อยละ 7.5 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 51 จ านวนและร้อยละของนกัศึกษาจ าแนกตามระดบัความรบัผิดชอบต่องานกลุ่ม /  
        กิจกรรมกลุ่มที่ได้รบัมอบหมายให้ท าในรายวิชา 
 

ระดบัความรบัผิดชอบต่องานกลุ่ม / กิจกรรมกลุ่ม จ านวน ร้อยละ 
มากที่สุด 6 9.1 
มาก 40 60.6 
ปานกลาง 19 28.8 
น้อย 1 1.5 
น้อยที่สุด - - 
รวม 66 100.0 

 

ผลการวิจยัพบว่า นกัศึกษาส่วนใหญ่มีความรบัผิดชอบต่องานกลุ่ม / กิจกรรมกลุ่ม
ที่ได้รบัมอบหมายให้ท าในรายวิชา ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 60.6 รองลงมามีความ-     
รบัผิดชอบต่องานกลุ่ม / กิจกรรมกลุ่มที่ได้รบัมอบหมายให้ท าในรายวิชาในระดบัปานกลาง 
คิดเป็นร้อยละ 28.8 และมีความรบัผิดชอบต่องานกลุ่ม / กิจกรรมกลุ่มที่ได้รบัมอบหมายให้
ท าในรายวิชาในระดบัมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 9.1 ตามล าดบั 
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ตอนท่ี 4 ข้อมูลพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนักศึกษา 
 
ตารางท่ี 52 จ านวนและร้อยละของนกัศึกษาจ าแนกตามกิจกรรมที่ท าในวนัหยุด 
 

กิจกรรมที่ท าในวนัหยุด จ านวน ร้อยละ 
ดูรายการโทรทศัน์ 54 81.8 
ฟังวิทยุ / ฟังเพลง 45 68.2 
นอนพกั 44 66.7 
อ่านหนงัสือนอกเวลาเพื่อความบนัเทิง  36 54.5 
ท าการบ้าน 36 54.5 
ท ารายงาน 34 51.5 
ออกก าลังกาย / เล่นกีฬา 33 50.0 
เที่ยวเล่น / ท่องเที่ยว 28 42.4 
ช่วยกิจการของครอบครวั 27 40.9 
ดูภาพยนตร์ / ดูหนงั 27 40.9 
ท างานพิเศษ 23 34.8 
เล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ 22 33.3 
ค้นคว้างาน / การบ้าน 19 28.8 
เล่น Internet เพื่อความบนัเทิง 17 25.8 
ช็อปปิง้ / ซือ้สินค้า 14 21.2 
อ่านหนงัสือเรียน 13 19.7 
รบัประทานอาหารในร้านอาหาร 9 13.6 
เลีย้งน้อง / เลีย้งหลาน 8 12.1 
เสริมความงาม  7 10.6 
ร้องเพลงคาราโอเกะ 7 10.6 
ปลูกต้นไม้ 5 7.6 
ท ากิจกรรมนกัศึกษา 5 7.6 
ไปวดั / ไปท าบุญ 4 6.1 
เล่นโบว์ล่ิง 3 4.5 
เรียนพิเศษ / เรียนภาษา 3 4.5 
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ผลการวิจยัพบว่า กิจกรรมที่นกัศึกษาส่วนใหญ่ท าในวนัหยุด คือ ดูรายการโทรทศัน์ 
คิดเป็นร้อยละ 81.8 รองลงมา คือ ฟังวิทยุ / ฟังเพลง คิดเป็นร้อยละ 68.2 และนอนพกั       
คิดเป็นร้อยละ 66.7 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 53 จ านวนและร้อยละของนกัศึกษาจ าแนกตามสถานที่อยู่ในวนัหยุดช่วงกลางวนั 
 

สถานที่อยู่ในวนัหยุดช่วงกลางวนั จ านวน ร้อยละ 
บ้าน / ที่พกัของผู้ปกครอง 43 65.2 
หอพกั / บ้านเช่าของตนเอง 28 42.4 
ศูนย์การค้า / ห้างสรรพสินค้า / Supermarket / 
Discount Store 

 
26 

 
39.4 

ที่ท างาน 15 22.7 
บ้าน / ที่พกัของเพื่อนในกลุ่ม 14 21.2 
สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 9 13.6 
สถานที่ออกก าลังกาย  8 12.1 
ร้านอาหาร / ภตัตาคาร 4 6.1 
หอสมุดมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ 3 4.5 
ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 3 4.5 
ในมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ 3 4.5 
บ้าน / ที่พกัของคนรกั 2 3.0 
โรงเรียนกวดวิชา / โรงเรียนสอนภาษา 2 3.0 

 
ผลการวิจยัพบว่า สถานที่ท่ีนกัศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในวนัหยุดช่วงกลางวนั คือ บ้าน /     

ที่พกัของผู้ปกครอง คิดเป็นร้อยละ 65.2 รองลงมา คือ หอพกั / บ้านเช่าของตนเอง คิดเป็น    
ร้อยละ 42.4 และศูนย์การค้า / ห้างสรรพสินค้า / Supermarket / Discount Store คิดเป็น
ร้อยละ 39.4 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 54 จ านวนและร้อยละของนกัศึกษาจ าแนกตามบุคคลที่อยู่ด้วยในวันหยุด 
 

บุคคลที่อยู่ด้วยในวนัหยุด จ านวน ร้อยละ 
เพื่อน 37 56.1 
คนในครอบครวั  35 53.0 
อยู่คนเดียว 24 36.4 
คนรกั / แฟน 11 16.7 

 
ผลการวิจยัพบว่า บุคคลที่ที่นกัศึกษาส่วนใหญ่อยู่ด้วยในวนัหยุด คือ เพื่อน คิดเป็น

ร้อยละ 56.1 รองลงมา คือ คนในครอบครวั คิดเป็นร้อยละ 53.0 และอยู่คนเดียว คิดเป็น     
ร้อยละ 36.4 ตามล าดบั 
 

ตารางท่ี 55 จ านวนและร้อยละของนกัศึกษาจ าแนกตามพฤติกรรมชอบเที่ยวกลางคืน 
 

พฤติกรรมชอบเที่ยวกลางคืน จ านวน ร้อยละ 
ไม่ชอบเที่ยวกลางคืน  44 66.7 
ชอบเที่ยวกลางคืน 22 33.3 
รวม  66 100.0 

 

 ผลการวิจยัพบว่า  นกัศึกษาส่วนใหญ่ไม่มีพฤติกรรมชอบเที่ยวกลางคืน คิดเป็น   
ร้อยละ 66.7 และมีพฤติกรรมชอบเที่ยวกลางคืน คิดเป็นร้อยละ 33.3 
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ตารางท่ี 56 จ านวนและร้อยละของนกัศึกษาที่ชอบเที่ยวกลางคืนจ าแนกตาม 
       ความคิดเห็นท่ีมีต่อการเที่ยวกลางคืน 

 

ความคิดเห็น จ านวน ร้อยละ 
มีส่วนท าให้ผลการเรียนลดลง 12 54.5 
ไม่มีส่วนเก่ียวข้องกบัผลการเรียน 10 45.5 
มีส่วนท าให้ผลการเรียนดีขึน้ - - 
รวม  22 100.0 

  

 ผลการวิจยัพบว่า  นกัศึกษาที่ชอบเที่ยวกลางคืนส่วนใหญ่คิดว่าการเที่ยวกลางคืน     
มีส่วนท าให้ผลการเรียนลดลง คิดเป็นร้อยละ 54.5 และคิดว่าการเที่ยวกลางคืนไม่มีส่วน    
เก่ียวข้องกบัผลการเรียน คิดเป็นร้อยละ 45.5 




