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ในวยัเรียนนั้น เวลาท่ีใช้หมดไปในแต่ละวนัส่วนใหญ่ คือการไปเรียน ภายหลงัจากการ
เรียน จะเป็นช่วงเวลาท่ีแต่ละคนจะไดท้  ากิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากการศึกษาในสถาบนัการศึกษานั้น 
พฤติกรรมการใช้เวลาของนักศึกษาถูกแบ่งสัดส่วนตามภารกิจ ท่ีได้ล าดับความส าคัญของการเกิด
พฤติกรรมต่างๆ ท่ีสะทอ้นถึงการใชเ้วลาวา่งและนิสัยการเรียน อนัเป็นรูปแบบการเรียนรู้ สั่งสม จากการ
มีพฤติกรรมท่ีท าตามความสนใจ และความถนดัของแต่ละบุคคล ถือเป็นตวัช้ีวดัความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ว่าใช้เวลาว่างอย่างคุม้ค่า และประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใด (จุฑารัตน์ ทิพยบุ์ญทรัพย์, 
2553) โดยท่ีพฤติกรรมการใช้เวลาวา่ง หมายถึง ช่วงเวลาท่ีเหลือหลงัจากการเรียนท่ีแต่ละคนจะไดท้  า
กิจกรรมอ่ืนๆ (ชชัชยั สมศรี, 2549) สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Bammel & Burrus Bammel (1996) ท่ี
อธิบายถึงเวลาท่ีเหลือหลงัจากการท าส่ิงจ าเป็นเปรียบเสมือนเวลาว่างท่ีแต่ละคนน าไปใช้ในดา้นต่างๆ 
สามารถแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ กิจกรรมการเรียน กิจกรรมการพกัผ่อน กิจกรรมสุขภาพ และ
กิจกรรมทางสังคม 

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการใชเ้วลาของนกัศึกษา คือ การขาดความรู้และทกัษะการใชเ้วลาวา่ง
ให้เกิดประโยชน์ (ศกัดิภทัร์ เฉลิมพุฒิพงศ์, 2554) เน่ืองจากพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนักศึกษามี
ความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นส่วนส าคญัท่ีท าให้นักศึกษาประสบความส าเร็จในการ
เรียน (ธนัยนนัท ์ทองบุญตา, 2555) ถา้นกัศึกษามีการใชเ้วลาวา่งท่ีเหมาะสมแลว้จะมีสัมพนัธภาพท่ีดีข้ึน
และกระบวนการกลุ่มท่ีดีข้ึน ส่งผลถึงการเรียนรู้และการปรับตวัในสังคมท่ีดีกบักลุ่มเพื่อนดว้ย (อภินนัท ์
สิริรัตนจิตต์, 2557) ซ่ึงธันยนันท์ ทองบุญตา (2555) ไดศึ้กษาพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนักศึกษา
มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์พบวา่ นกัศึกษามหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ให้ความส าคญักบัพฤติกรรมการ
ใช้เวลาว่างดา้นส่วนตวัมากเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ พฤติกรรมการใชเ้วลาว่างดา้นการท างานนอก
เวลา ดา้นการเรียนและดา้นสังคม ตามล าดบัตามแนวคิดการจดัการศึกษาในพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติพุทธศกัราช 2542 ใหค้วามส าคญัต่อความแตกต่างทางการเรียนรู้ของผูเ้รียนแต่ละคน โดยมาตรา 
22 ระบุวา่ การจดัการศึกษาจะตอ้ง ยดึหลกัวา่ ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้พฒันาตนเองไดแ้ละถือ
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วา่ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด และมาตรา 23 ระบุวา่ กระบวนการจดัการศึกษา ส่งเสริมผูเ้รียนให้สามารถ
พฒันาตนตามความสามารถและเต็มตามศกัยภาพ สอดคลอ้งกบัความสนใจและความถนัดของผูเ้รียน
โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล (ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2557) ปัจจยัท่ีแสดงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลประการหน่ึง คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และจากการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้เวลาว่างกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาพบว่า 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างดา้นดา้นการเรียนอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 (ธนัยนนัท ์ทองบุญตา, 2555) ดงันั้นการพฒันาพฤติกรรมการใชเ้วลาวา่งเป็นส่ิงท่ีทา้
ทายของสถานศึกษา โดยท่ีสถานศึกษาจะสามารถเปล่ียนการใชเ้วลาวา่งให้เป็นทุนไดอ้ยา่งไร ทุนท่ีวา่น้ี
คือความสามารถในการประสบความส าเร็จด้านการเรียนอย่างมีความสุข ซ่ึงนั่นย่อมข้ึนอยู่กับ
ความสามารถของแต่ละบุคคลท่ีจะท าให้คุณภาพการใชชี้วิตในวยัเรียนของพวกเขาประสบความส าเร็จ 
โดยท่ี รัชกิน และซิวาน (Ruskin & Sivan.1995) เสนอวา่ สถานศึกษาควรจดัโปรแกรมท่ีสนบัสนุนให้
ผูเ้รียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ ควรจดัให้มีสถานท่ีท่ีเหมาะสมและปลอดภยั ส าหรับท าการบา้น รวมทั้ง
การเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม ซ่ึงรัชกิน และซิวาน (Ruskin & Sivan.1995) ไดเ้นน้ความส าคญัของการจดัการ
เรียนการสอนท่ีควรให้ความส าคญักับพฤติกรรมการใช้เวลาว่าง โดยมุ่งเน้นท่ีกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ี
สามารถวดัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั ในดา้นความรู้ ทกัษะการเรียนรู้และพฒันาการ ความคิดรวบยอด 
ความคิดสร้างสรรค ์ความภาคถูมิใจ ความอยากรู้ส่ิงแปลกใหม่ การใชข้อ้มูลข่าวสารและทรัพยากร การ
แสดงออกทางอารมณ์ ดงันั้นการศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของผูเ้รียนจึงมีความส าคญัท่ี
สถาบันการศึกษาควรได้รับทราบและสามารถน าข้อมูลท่ีได้มาเป็นประโยชน์ส าหรับการพัฒนา
พฤติกรรมการใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยผา่นพฤติกรรมการใชเ้วลาวา่ง 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตมีการจัดการเรียนการสอนพยาบาล ในหลักสูตร
การศึกษาในระดบัอุดมศึกษา เพื่อผลิตบณัฑิตให้จบไปเป็นพยาบาลท่ีมีคุณภาพ เป็นท่ียอมรับในระดบั
สากล มีการออกแบบหลกัสูตร ท่ีมีผลท าให้นกัศึกษาพยาบาลในแต่ละชั้นปีมีเวลาว่างท่ีไม่เท่ากนั การ
จดัการเรียนการสอนประกอบดว้ยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั โดยนกัศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี 1ส่วนใหญ่จะ
เรียนภาคทฤษฎีในหมวดวชิาการศึกษาทัว่ไป  เวลาของนกัศึกษาใชไ้ปกบัการเรียนและการปรับตวัเขา้กบั
ส่ิงแวดลอ้มใหม่ในมหาวทิยาลยัท่ีแตกต่างจากการเรียนในชั้นมธัยมศึกษา นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 จะเร่ิมเรียน
วิชาในหมวดพื้นฐานวิชาชีพ เป็นเน้ือหาสาระท่ีค่อนขา้งยากตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาและท าความเขา้ใจ 
ตอ้งใชเ้วลาคร ่ าเคร่งกบัการเรียน ร่วมกบัการข้ึนฝึกปฏิบติัการการพยาบาลพื้นฐานในห้องปฏิบติัการ จึง
เร่ิมท่ีจะตอ้งจดัการเวลาในการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัมากข้ึน ในชั้นปีท่ี 3  จะเป็นรายวิชาใน
หมวดวชิาชีพทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติันกัศึกษาจะตอ้งเตรียมความพร้อมมากข้ึนในการเตรียมตวัข้ึน
ฝึกปฏิบัติการการพยาบาลบนหอผูป่้วย ขณะเดียวกันการศึกษาภาคทฤษฎีท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
นกัศึกษาตอ้งแบ่งเป็นกลุ่มยอ่ยมีการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองตามใบงานในแต่ละวิชา นกัศึกษาชั้นปีท่ี 
3 จึงมีภาระรับผิดชอบเก่ียวกบักิจกรรมการเรียนการสอนมาก ส่วนนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 การเรียนการสอน
จะเป็นรูปแบบท่ีต่อจากฐานการเรียนการสอนจากปีท่ี 3 เนน้การบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพเพิ่มมาก
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ข้ึน เน่ืองจากจะมีวชิาท่ีมีการสัมมนา การมอบหมายงาน และจากประสบการณ์การสอนของผูว้ิจยั พบวา่
มีนกัศึกษาบางส่วนเขา้ห้องเรียนสาย บางส่วนบริหารเวลาไม่เหมาะสม เช่นไม่เขา้เรียนในช่วงเช้าเพื่อ
อ่านหนงัสือสอบในช่วงบ่าย หรือน างานอีกวชิาหน่ึงท่ีจะตอ้งส่งเขา้มาท าในขณะเรียนอีกวชิาหน่ึงจึงมีผล
ท าให้งานสะสมคัง่คา้งหรือเรียนไม่ทนัเพื่อน นกัศึกษาบางส่วนรู้สึกวา่การเรียนพยาบาลท าให้ไม่มีเวลา
เพียงพอในการท ากิจกรรมส่วนตวั ไม่มีความสุข ไม่ไดท้  ากิจกรรมร่วมกบัคนอ่ืน จากการศึกษาของ วิริยา 
สัมมาวาจ (2541) ได้ศึกษาการบริหารเวลาและการใช้เวลาของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี 3 โรงเรียน
รามาธิบดี จ  านวน 121 คน พบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่มีปัญหาเร่ืองการแบ่งเวลาร้อยละ 82.64 ซ่ึงส่งผลให้
เกิดความเครียด ร้อยละ 60.00 ท างานไม่ทนัร้อยละ 53.00 และไม่มีเวลาเป็นของตนเอง ร้อยละ 21.00 น า
งานหรือการบา้นในรายวิชาอ่ืนมาท าขณะเรียน และมีบางส่วนส่งงานไม่ตรงตามก าหนด  การพฒันา
พฤติกรรมการใชเ้วลาวา่งใหเ้หมาะสมเอ้ือประโยชน์ต่อการเรียน โดยจดัการกิจกรรมต่างๆท่ีมีอยูใ่นชีวิต
ของนกัศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัเวลาท่ีมีอยู ่บรรลุเป้าหมายของการเรียนและการใชชี้วิตส่วนตวั การจดัการ
กบัเวลาท่ีมีอยูอ่ย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงมนัด้ี (Mundy, 1998) ไดเ้สนอกระบวนการพฒันา
พฤติกรรมการใชเ้วลาวา่ง โดยแบ่งเป็น 5 ขั้น ดงัน้ี  
1. การตระหนกัรู้การใชเ้วลาวา่ง 
2. การตระหนกัรู้ตนเอง 
3. การตดัสินใจ 
4. การพฒันาพฤติกรรมการใชเ้วลาวา่ง 
5. การปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม 
 การมีพฤติกรรมการใชเ้วลาวา่งท่ีเหมาะสมเอ้ือประโยชน์ต่อการเรียนจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการเรียนเพิ่มเวลาใหชี้วติประจ าวนั ดงันั้นผูว้จิยัในฐานะท่ีเป็นอาจารยป์ระจ าของคณะพยาบาลศาสตร์ 
ไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของการพฤติกรรมการใชเ้วลาวา่งของนกัศึกษา จึงสนใจท่ีจะท าการศึกษาเพื่อ
หาขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกับการใช้เวลาว่างของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิตทุกชั้นปีและ
พฒันาพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนักศึกษา ชั้นปีท่ี 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
เน่ืองจากนักศึกษาชั้นปีท่ี 3 มีภาระรับผิดชอบเก่ียวกับกิจกรรมการเรียนการสอนค่อนขา้งมากทั้ง
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบติั  เพื่อจะเป็นแนวทางในการหาทางช่วยเหลือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน
จดัระเบียบการใชชี้วิตให้มีความสมดุลทั้งชีวิตการศึกษาและชีวิตส่วนตวั เพื่อพฒันาเป็นบณัฑิตทางการ
พยาบาลท่ีมีคุณภาพและมีคุณค่าต่อสังคมต่อไป 
 
9. วตัถุประสงค์ของการวจัิย : เพือ่ 
1. ศึกษาพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้ นปีท่ี 1-4 คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัรังสิต 
2. ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้เวลาว่างกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา
พยาบาล  มหาวทิยาลยัรังสิต 
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3. พฒันาพฤติกรรมการใชเ้วลาวา่งของนกัศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี 3 ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยั
รังสิต 
 
10. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  
              ไดข้อ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชเ้วลาวา่งของนกัศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลยัรังสิต
แต่ละชั้นปีเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการออกแบบการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการ
ใช้เวลาว่างของนักศึกษา อีกทั้งเป็นขอ้มูลประกอบการวางแผนพฒันาพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของ
นกัศึกษาเพื่อให้นกัศึกษามีการใช้เวลาว่างท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อไป อีกทั้งไดโ้ปรแกรมการพฒันา
พฤติกรรมการใชเ้วลาวา่งเพื่อประโยชน์ของนกัศึกษาพยาบาลต่อไป 
 
11. ทบทวนวรรณกรรม  

ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงประกอบดว้ยแนวคิด
ของ Bammel & Burrus Bammel (1996) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สถาบนัการศึกษากบัการศึกษาการใช้
เวลาวา่ง และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

แนวความคิดเก่ียวกบัการใชเ้วลาวา่ง 
 เทพประสิทธ์ิ กุลธวชัวิชยั (2554) ไดเ้สนอ แนวความคิดเก่ียวกบัเวลาว่าง (Leisure Time) ว่า 

หมายถึง เวลาท่ีวา่งเวน้จากภารกิจท่ีตอ้งปฏิบติัเพื่อการด ารงชีวิต (อาชีพ) 
การใชชี้วติส าหรับการด ารงชีพในวนัหน่ึง ๆ เราใชเ้วลาท า ส่ิงใดบา้ง ซ่ึงพอสรุปเป็นภารกิจท่ี 

ตอ้งปฏิบติัประจ าทุกวนัใน 24 ชัว่โมงไดแ้ก่  
1. การพกัผอ่นหลบันอน โดยประมาณใชเ้วลา 6-8 ชัว่โมง  
2. กิจกรรมส่วนบุคคล โดยประมาณใชเ้วลา 1-2 ชัว่โมง 
 3. การรับประทานอาหาร โดยประมาณใชเ้วลา 1-2 ชัว่โมง  
4. กิจกรรมท่ีเป็นหนา้ท่ี คืออาชีพการงาน การศึกษาในโรงเรียนโดยประมาณใชเ้วลา 6-8 ชัว่โมง 
 5. เวลาวา่ง (กิจกรรมท่ีพฒันางานและกิจกรรมอ่ืนท่ีจ าเป็นของบุคคล) 
 การใชเ้วลารวม 1วนั =24 =ชัว่โมง น าการใชเ้วลารวม 1วนั =24 ชัว่โมงคิดเป็น 100% 

Bammel and Bammel (1996) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดการใชเ้วลาวา่งไวด้งัน้ี 
 1. การใชเ้วลาวา่งเป็นเวลาท่ีคงเหลืออยู ่(Leisure is a Residual) คือ เวลาท่ีเหลืออยู่
หลังจากท าส่ิงท่ีจ  าเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซ่ึงเป็นเวลาอิสระ โดยสามารถปฏิบัติกิจกรรมยามว่าง 
นนัทนาการหรือการเล่น 
 2. การใชเ้วลาวา่งเป็นภาวะของการด ารงอยู ่(Leisure is a State of Being) คือ ภาวะ
ของการด ารงอยู่ของทศันคติ สภาพจิตใจ เวลาว่างอาจใชใ้นการท ากิจกรรมเพียงเล็กนอ้ยหรือไม่ไดท้  า
กิจกรรม ซ่ึงเวลาวา่งส าหรับบุคคลหน่ึงอาจไม่ใช่ส าหรับอีกบุคคลหน่ึง ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัทศันคติของบุคคล 
เช่น บุคคลหน่ึงอาจคิดวา่ การลา้งรถเป็นกิจกรรมของเขา ขณะท่ีอีกคนหน่ึงคิดวา่นั้นคือ การท างาน 
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 3. การใชเ้วลาวา่งเสมือนเวลาวา่ง (Leisure is as Leisure Does) คือ การใชเ้วลาวา่ง
เป็นส่ิงสร้างอุปนิสัย และท าให้คนเป็นคนอย่างท่ีเขาจะเป็น การท างานท าให้คนเป็นคนท างานการใช้
เวลาวา่งเป็นตวัก าหนดอุปนิสัยทั้งหมด 
  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (Academic Achievement) หมายถึง ความรู้ เจตคติ หรือทกัษะ
ท่ีไดรั้บการพฒันาข้ึนจากการเรียนวชิาต่างๆ (Good, 1973) โดยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นผลมาจาก
องคป์ระกอบ 2 ดา้น คือ องคป์ระกอบดา้นสติปัญญา (Intellectual Factor) และองคป์ระกอบดา้นท่ีไม่
เก่ียวกบัสติปัญญา (Non-Intellectual Factor) จากผลการวิจยัของ ธนัยนนัท ์ทองบุญตา (2555 ) พบวา่ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชเ้วลาวา่งดา้นส่วนตวัและดา้นการเรียนอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

สถาบันการศึกษากบัการศึกษาการใช้เวลาว่าง 
คนทุกคนมีความแตกต่างกนั ทั้งในดา้นสติปัญญา ร่างกาย สถานภาพทางสังคม สถานภาพทาง

เศรษฐกิจ แต่ส่ิงท่ีทุกคนมีเหมือนกนัและเท่าเทียมกนั คือ เวลา วนัละ 24 ชัว่โมง โดยท่ีคณะพยาบาล

ศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิตมีการจดัการเรียนการสอนพยาบาล ท่ีมีการออกแบบหลกัสูตร ท่ีมีผลท าให้

นกัศึกษาพยาบาลในแต่ละชั้นปีมีเวลาวา่งท่ีไม่เท่ากนันกัศึกษาบางส่วนรู้สึกวา่การเรียนพยาบาลท าใหไ้ม่

มีเวลาเพียงพอในการท ากิจกรรมส่วนตวั ไม่มีความสุข ไม่ไดท้  ากิจกรรมร่วมกบัคนอ่ืน (วารินทร์ บินโฮ

เซ็น และคณะ, 2549) 

การพัฒนาพฤติกรรมการใช้ เวลาว่างเป็นส่ิงท่ีท้าทายของสถาบันการศึกษา โดยท่ี
สถาบนัการศึกษาจะสามารถเปล่ียนการใช้เวลาว่างให้เป็นทุนไดอ้ย่างไร ทุนท่ีว่าน้ีคือความสามารถใน
การประสบความส าเร็จดา้นการเรียนอยา่งมีความสุข ซ่ึงนัน่ยอ่มข้ึนอยูก่บัความสามารถของแต่ละบุคคล
ท่ีจะท าใหคุ้ณภาพการใชชี้วติในวยัเรียนของพวกเขาประสบความส าเร็จ โดยท่ี รัชกิน และซิวาน (Ruskin 
& Sivan.1995) เสนอวา่ สถานศึกษา ควรจดัโปรแกรมท่ีสนบัสนุนให้ผูเ้รียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ ควร
จดัให้มีสถานท่ีท่ีเหมาะสมและปลอดภยั ส าหรับท าการบา้น รวมทั้งการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม ซ่ึงรัชกิน 
และซิวาน (Ruskin & Sivan.1995) ไดเ้นน้ความส าคญัของการจดัการเรียนการสอนท่ีควรให้ความส าคญั
กบัพฤติกรรมการใช้เวลาวา่ง โดยมุ่งเนน้ท่ีกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีสามารถวดัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั ใน
ดา้นความรู้ ทกัษะการเรียนรู้และพฒันาการ ความคิดรวบยอด ความคิดสร้างสรรค ์ความภาคถูมิใจ ความ
อยากรู้ส่ิงแปลกใหม่ การใช้ขอ้มูลข่าวสารและทรัพยากร การแสดงออกทางอารมณ์ ดงันั้นการศึกษา
เก่ียวกบัพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของผูเ้รียนจึงมีความส าคญัท่ีสถาบนัการศึกษาควรได้รับทราบและ
สามารถน าขอ้มูลท่ีไดม้าเป็นประโยชน์ส าหรับการพฒันาพฤติกรรมการใชเ้วลาวา่งให้เกิดประโยชน์ต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยผา่นพฤติกรรมการใชเ้วลาวา่งดา้นกิจกรรมการเรียน 
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 โดยสรุปจะเห็นวา่ พฤติกรรมการใชเ้วลาวา่งท่ีดีสอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนจะช่วยใหก้ารใช้

ชีวติด าเนินไปสู่เป้าหมาย สามารถเพิ่มประสิทธิภาพใหก้บัการศึกษา และยงัมีเวลาใหก้บัการพกัผอ่น หา

ความสุข และพฒันาตนเอง ฝึกใหเ้กิดการควบคุมตนเอง ซ่ึงจะน าไปสู่การประสบความส าเร็จในชีวิต

ต่อไป 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 พยงค ์จาดชา้ง (2539) ศึกษาและเปรียบเทียบการใชเ้วลาของนกัศึกษาพยาบาลวทิยาลยัพยาบาล

สังกดักระทรวงสาธารณสุข จ าแนกตามชั้นปี ระดบัชั้นปี ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระดบัการศึกษาของ

บิดามารดา ลกัษณะกลุ่มเพื่อน อตัมโนทศัน์ และพฤติกรรมเผชิญสถานการณ์ชีวติ จ  านวนนกัศึกษา 538 

คน จากวทิยาลยัพยาบาล 9 แห่ง ผลการศึกษาพบวา่นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 ใชเ้วลาในการศึกษามากกวา่

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 และ 4 นกัศึกษาท่ีมีอตัมโนทศัน์ทางบวกจะใชเ้วลาในการศึกษามากกวา่นกัศึกษาท่ี

มีอตัมโนทศัน์ปานกลางและลบ และนกัศึกษาท่ีมีพฤติกรรมเผชิญสถานการณ์ชีวิตแบบมุ่งความส าเร็จสูง

จะใชเ้วลาในการศึกษามากกวา่นกัศึกษาท่ีมีพฤติกรรมเผชิญสถานการณ์ชีวิตแบบมุ่งความส าเร็จต ่า อยา่ง

มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แต่การใชเ้วลาของนกัศึกษาเม่ือจ าแนกตามระดบัการศึกษาของบิดา

มารดา ลกัษณะกลุ่มเพื่อนไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 

  สิระยา สัมมาวาจ ( 2541) ศึกษาการบริหารเวลาและการใชเ้วลาของนกัศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี 3

โรงเรียนรามาธิบดี จ านวน 121 คน ผลการศึกษาพบวา่ นกัศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี 3 ส่วนใหญ่มีปัญหาใน

เร่ืองการแบ่งเวลาร้อยละ 82.64 มีเพียงส่วนนอ้ยร้อยละ 17.36 ท่ีไม่มีปัญหาในการแบ่งเวลา ปัญหา

ดงักล่าวส่งผลใหเ้กิดความเครียด ร้อยละ 60.00 ส่วนดา้นการใชเ้วลาของนกัศึกษาส่วนใหญ่ใชเ้วลาใน

การเรียนภาคทฤษฎีและปฏิบติัประมาณวนัละ 6-8 ชัว่โมง ร้อยละ 47.11 ใชเ้วลา 9-10 ชัว่โมง ร้อยละ 

33.88 นกัศึกษาส่วนใหญ่เคยขาดเรียนร้อยละ 94.21 ดา้นการพกัผอ่นและออกก าลงักายนั้น พบวา่ ส่วน

ใหญ่มีเวลาหลบัพกัผอ่นวนัละประมาณ 4-6 ชัว่โมง ร้อยละ 63.64ประมาณ 7-8 ชัว่โมง ร้อยละ 29.75 

ทางดา้นการใชเ้วลาวา่งของนกัศึกษานั้นส่วนใหญ่อ่านหนงัสือร้อยละ 98.35 

  ศรีสมบูรณ์ มุสิกสุคนธ์ และกนัยา ตรีสารวฒัน์ (2542) ศึกษาการใชเ้วลาวา่งของนกัศึกษา

พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี 3 จ  านวน 

194 คน ผลการวจิยัพบวา่การใชเ้วลาวา่งของนกัศึกษา ไดแ้ก่ กิจกรรมเก่ียวกบัการเรียน ร้อยละ 12.37 

ช่วยงานบา้นร้อยละ 25.36 และเล่นกีฬาร้อยละ 1.03 กิจกรรมท่ีใชเ้วลานอ้ยกวา่ 5 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ คือ 

การท างานอดิเรก และการอ่านหนงัสือ กิจกรรมใชเ้วลามากกวา่ 5 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ คือ การฟังวทิย ุ

รายการเพลง และการดูโทรทศัน์ การไปทศันศึกษา การไปเท่ียวทะเล และน ้าตก เป็นสถานท่ีท่ีนกัศึกษา
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ชอบไปมากกวา่สถานท่ีอ่ืนๆ ผูว้จิยัไดใ้หข้อ้เสนอแนะวา่ควรมีการส่งเสริมสนบัสนุนการใชเ้วลาวา่งของ

นกัศึกษาใหเ้กิดประโยชน์มากท่ีสุด โดยการประชาสัมพนัธ์และแนะน าโครงการต่างๆ เช่น ชมรมต่างๆ 

ของคณะใหน้กัศึกษาไดมี้โอกาสเขา้ร่วมมากท่ีสุด รวมทั้งสวสัดิการหอพกัเก่ียวกบัการสร้างเสริม

กิจกรรมนนัทนาการใหม้ากข้ึน เช่น มีอุปกรณ์ท่ีใหค้วามบนัเทิงอยา่งเพียงพอ เพื่อให้เกิดการพกัผอ่น

หยอ่นใจ จดัหา เคร่ืองเล่นกีฬาในร่ม เคร่ืองออกก าลงักายอ่ืนๆ หนงัสือประเภทต่างๆ วิทย ุเคร่ืองเล่นเทป

และโทรทศัน์ เป็นตน้ อาจารยท่ี์ปรึกษาควรใหค้วามสนใจและติดตามผลการเรียนรวมทั้งปัญหาท่ีเกิดกบั

นกัศึกษาตลอดจนติดตามถึงการใชเ้วลาวา่งของนกัศึกษา เพื่อประเมินวา่นกัศึกษาไดใ้ชเ้วลาวา่ง

เหมาะสมมากนอ้ยเพียงใด เพื่อสามารถใหค้  าแนะน าและช่วยเหลือไดถู้กตอ้ง 

 ศิริวรรณ เสาร์ชยั (2554) ศึกษาพฤติกรรมการใช้เวลาว่างหลงัเลิกเรียนกบัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน วิชาบญัชีขั้นกลาง 2 ของนกัศึกษาคณะบญัชีชั้นปีท่ี 2 ผลการวิจยัพบวา่ 1) มีพฤติกรรมการใชเ้วลา
ว่าง จ  านวน 2 พฤติกรรม ไดแ้ก่ การท าการบา้นและการหาความรู้ทางอินเตอร์เน็ต มีความสัมพนัธ์กนั
ทางบวกกบัคะแนนประเมินผลการเรียนรายวิชา ACT 212 การบญัชี ขั้นกลาง 2 สูงสุด ไดแ้ก่ การท า
การบา้น (r = 0.730) รองลงมาคือ การหาความรู้ทางอินเตอร์เน็ต (r = 0.682) และมีพฤติกรรมจ านวน 1 
พฤติกรรมท่ีมีความสัมพนัธ์กนัทางลบกบัคะแนนประเมินผล การเรียน ไดแ้ก่ การเล่นอินเตอร์เน็ต (r = -
0.437) ซ่ึงพฤติกรรมทั้ง 3 น้ี มีความสัมพนัธ์กบัการประเมินผลการเรียนรายวิชา ACT 212 การบญัชีขั้น
กลาง 2 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  2) มีจ านวน 6 พฤติกรรมท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ไดแ้ก่ พูดคุยสร้างสรรค ์การดูโทรทศัน์ การคุยโทรศพัท ์การเดินห้างสรรพสินคา้ การเล่น
กีฬาและการช่วยพอ่แม่ท างาน 

ธนัยนนัท ์ทองบุญตา (2555 ) ไดศึ้กษาพฤติกรรมการใชเ้วลาวา่งของนกัศึกษามหาวิทยาลยัธุรกิจ
บณัฑิตย ์คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ผลการวิจยัพบวา่ 1) นกัศึกษา
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยใ์ห้ความส าคญักบัพฤติกรรมการใช้เวลาว่างดา้นส่วนตวัมากเป็นล าดบัแรก 
รองลงมาคือ พฤติกรรมการใชเ้วลาวา่งดา้นการท างานนอกเวลา ดา้นการเรียนและ ดา้นสังคม ตามล าดบั 
และเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียรายขอ้และรายด้านพบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมการใช้เวลาว่างโดยรวมอยู่ท่ี
ระดบัปฏิบติับา้ง 2)การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการใชเ้วลาวา่งกบัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้เวลาว่างด้าน
ส่วนตวัและดา้นการเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 อภินนัท ์ศิริรัตนจิตต ์(2556) ไดท้  าการวจิยัเร่ือง พฤติกรรมการใชเ้วลาวา่งกบัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัหาดใหญ่ มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการใช้
เวลาวา่งของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีชั้นปี ท่ี 1 และ 2) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการใช้
เวลาว่างกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้ นปีท่ี 1 ผลการวิจัยพบว่า 1) 
พฤติกรรมการใชเ้วลาว่างของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี 1 โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (3.09) 
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เม่ือพิจาณารายดา้นพบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลาง 3 ดา้น คือ ดา้นการเรียน (3.48) ดา้นการพกัผอ่น (3.43) 
และด้านปฏิสัมพนัธ์ (2.91) ส่วนด้านสุขภาพอยู่ในระดบัน้อย (2.48) และ 2) ความสัมพนัธ์ระหว่าง
พฤติกรรมการใช้เวลาว่างกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี 1 โดยรวม
พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีความสัมพนัธ์ทางตรงกันข้ามกับพฤติกรรมการใช้เวลาว่างอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
  จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการใชเ้วลาวา่ง ความสัมพนัธ์ของ

พฤติกรรมการใชเ้วลาวา่งกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การพฒันาพฤติกรรมการใชเ้วลาวา่ง จึงท าใหผู้ว้จิยั

สนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชเ้วลาวา่งของนกัศึกษาพยาบาลทุกชั้นปี และการพฒันา

พฤติกรรมการใชเ้วลาวา่งให้นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 ไดเ้รียนรู้และน าหลกัการส าคญัไปเป็นแนวทางในการ

ปฏิบติัพฤติกรรมการใชเ้วลาวา่งท่ีเหมาะสมเอ้ือประโยชน์ต่อการเรียน ส่งผลใหน้กัศึกษามีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนท่ีดีข้ึนต่อไป 

12.  ระเบียบวธีิวจัิย  
       12.1 ประเภทของการวจัิย การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงบรรยาย (Descriptive Research) และการวิจยัก่ึง
ทดลอง (Quasi – Experimental Research )       
       12.2 ระเบียบวิธีวิจัย  เป็นการวิจยัเชิงบรรยาย (Descriptive Research) แบบหาความสัมพนัธ์   และ
การวจิยัก่ึงทดลอง (Quasi – Experimental Research )       
   
       12.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
              การวจัิยเชิงบรรยาย 
              ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นนกัศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปีท่ี 1-4 คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต ท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2559 จ านวน 595  คน 
            กลุ่มตวัอยา่งคือกลุ่มประชากรทั้งหมด  
            การวจิยัก่ึงทดลอง 
            ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปีท่ี 1-4 คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต ท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2559 จ านวน 595  คน 
            กลุ่มตวัอยา่งคือ นกัศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปีท่ี 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต 
ท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2559 จ านวน 125  คน แบ่งตามกลุ่มเรียน ก าหนดให ้
SEC 01 เป็นกลุ่มควบคุม SEC 02 เป็นกลุ่มทดลอง         
      
 12.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย ประกอบด้วย  
  1. แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของนกัศึกษา เป็นแบบตรวจรายการ (Check list) และเติมค าตอบ 
ไดแ้ก่เพศ อาย ุระดบัชั้นปี เกรดเฉล่ียสะสม และรายไดร้วมของครอบครัว 
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  2. แบบสอบถามพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนกัศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิตโดย
พฒันาตามกรอบแนวคิดของ Bammel & Burrus Bammel (1996) 4 ดา้นประกอบดว้ยขอ้ค าถาม จ านวน 
40 ขอ้  

ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั โดยให้ผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอบค าถามตามระดบัความคิดเห็นในแต่ละขอ้ค าถามวา่ผูต้อบ เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เห็น
ดว้ย และไม่เห็นดว้ยมาก กบัขอ้ความในขอ้ค าถามแต่ละขอ้ ซ่ึงในการวิจยัน้ี ผูว้ิจยัไดก้  าหนดเกณฑ์การ
ตรวจใหค้ะแนนดงัน้ี 

เห็นดว้ยมาก  ให ้ 5 คะแนน 
เห็นดว้ย  ให ้ 4 คะแนน 
ไม่แน่ใจ  ให ้ 3 คะแนน 
ไม่เห็นดว้ย  ให ้ 2 คะแนน 
ไม่เห็นดว้ยมาก  ให ้ 1 คะแนน 
เกณฑก์ารใหค้ะแนนในการแบ่งระดบัของรูปแบบการเรียนรู้ของนกัศึกษามีดงัน้ี 

ค่าเฉล่ีย   หมายความวา่ 
1.00 – 1.50   นกัศึกษามีพฤติกรรมการใชเ้วลาวา่งอยูใ่นระดบันอ้ยมาก 
1.51 – 2.50   นกัศึกษามีพฤติกรรมการใชเ้วลาวา่งอยูใ่นระดบันอ้ย 
2.51 – 3.50  นกัศึกษามีพฤติกรรมการใชเ้วลาวา่งอยูใ่นระดบัปานกลาง 
3.51 – 4.50 นกัศึกษามีพฤติกรรมการใชเ้วลาวา่งอยูใ่นระดบัสูง 
4.51 – 5.00  นกัศึกษามีพฤติกรรมการใชเ้วลาวา่งอยูใ่นระดบัสูงมาก 
              การพฒันาคุณภาพเคร่ืองมือ 
            1) ความตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) ผูว้จิยัน าแบบสอบถามพฤติกรรมการใชเ้วลาวา่งของ
นกัศึกษาพยาบาลตามกรอบแนวคิดของ Bammel & Burrus Bammel (1996) แบบสอบถามพฤติ
กรรมการบริหารเวลา และแบบบนัทึกการใชเ้วลาของนกัศึกษา ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา โดย
ผูท้รงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน ผูท้รงคุณวุฒิพิจารณาตรวจสอบความตรงของเน้ือหา  ผูว้จิยัน าไปค านวณหา
ค่าดชันีความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity Index: CVI)  
           2) การหาความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือวจัิย (Reliability) ผูว้จิยัน าเคร่ืองมือ ท่ีผา่นการตรวจสอบ
ความตรงเชิงเน้ือหาแลว้ ไปทดลองใชก้บันกัศึกษาพยาบาล ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 30 ราย แลว้
น ามาหาความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ โดยค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient)  
                3.โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมการใช้ เวลาว่าง  ผู ้วิจ ัยพัฒนาข้ึนจากแนวคิดของมันด้ี 
(Mundy,1998)  ท่ีมีเน้ือหา เก่ียวกบั การตระหนกัรู้เก่ียวกบัการใชเ้วลาว่าง การตระหนกัรู้ตนเอง การ
ตดัสินใจ การพฒันาพฤติกรรมการใชเ้วลาวา่ง และการมีปฏิสัมพนัธ์ ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการ
กบักลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ นกัศึกษาพยาบาลชั้นปี 3 โดยโปรแกรมท่ีจดัมีลกัษณะเป็นการจดักิจกรรม มี
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เน้ือหาประกอบด้วย ความรู้เก่ียวกับการใช้เวลาว่าง การตระหนักรู้ในตนเอง การตั้งเป้าหมาย การ
วางแผนการใชเ้วลาวา่งท่ีเหมาะสม  การฝึกปฏิบติักิจกรรมการวิเคราะห์การใชเ้วลาวา่งกบักิจกรรมการ
เรียน การฝึกปฏิบติัการใช้เวลาว่างโดยการใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อเสริมสร้างการมีปฏิสัมพนัธ์  ให้
นกัศึกษาไดฝึ้กปฏิบติัตลอดจนใดข้อ้คิดเห็น 

การตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรมการพฒันาพฤติกรรมการใชเ้วลาวา่ง ความตรงตามเน้ือหา 
(Content validity) ผูว้จิยัน าโปรแกรมการพฒันาพฤติกรรมการใชเ้วลาวา่ง ไปใหผู้ท้รงคุณวุฒิ 3 ท่าน 
ตรวจสอบความเหมาะสมของเน้ือหา และกิจกรรม ตลอดจนขอ้เสนอแนะอ่ืนๆเม่ือผูท้รงคุณวฒิุ
ตรวจสอบและใหค้วามคิดเห็นแลว้ ผูว้จิยัน ามาปรับปรุงแกไ้ข 
  
          12.5 วธีิด าเนินการวจัิย   
          การรวบรวมข้อมูล 
  วิธีวิจยัท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีมี 2 วิธี คือ การวิจยัเชิงบรรยาย (Descriptive Research)  และการ
วิจยัก่ึงทดลอง (Quasi – Experimental Research )  การวิจยัเชิงบรรยาย (Descriptive Research) ใช้
ส าหรับการศึกษาพฤติกรรมการใชเ้วลาวา่ง และศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการใชเ้วลาวา่งกบั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาพยาบาลทุกชั้นปี ส่วนการวจิยัก่ึงทดลอง (Quasi – Experimental 

Research )ใชส้ าหรับการพฒันาพฤติกรรมการใชเ้วลาวา่งของนกัศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี 3 
การวจัิยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) 
1. ผูว้จิยัท  าหนงัสือถึงคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิตเพื่อขออนุญาตในการเก็บขอ้มูลกบั
นกัศึกษาพยาบาล 
2. หลงัไดรั้บอนุญาตแลว้ผูว้จิยัเขา้พบกลุ่มตวัอยา่งช้ีแจงวตัถุประสงค ์และขออนุญาตในการใหต้อบ 
แบบสอบถาม พร้อมทั้งช้ีแจงการพิทกัษสิ์ทธ์ิ เม่ือกลุ่มอนุญาตผูว้ิจยัแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตวัอยา่ง
ตอบ 
 3. รวบรวมและตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูล โดยรวบรวมแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์ 
ไปวเิคราะห์ตามวธีิการทางสถิติต่อไป    
 
การวจัิยกึง่ทดลอง (Quasi – Experimental Research )  
           ด าเนินการโดยแบ่งนกัศึกษาออกเป็น 2 กลุ่มตามกลุ่มเรียนเป็น กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  
           กลุ่มควบคุม              ไดรั้บการสอนตามปกติ และประเมินพฤติกรรมการใชเ้วลาวา่งภายหลงั  
                                             ประเมินวชิาการสอนตามปกติ 
           กลุ่มทดลอง               ไดรั้บโปรแกรมการพฒันาพฤติกรรมการใชเ้วลา ร่วมไปกบัการสอน   
                                              ตามปกติ 
                                             สัปดาห์ท่ี 1  การให้ความรู้ การสร้างความตระหนกั และพฒันาพฤติกรรม
การใชเ้วลาวา่ง โดยใชก้ระบวนการกลุ่มเพื่อสร้างสัมพนัธภาพ 
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                                           สัปดาห์ท่ี 5  ประเมินโดยสอบถามความเขา้ใจ และพฤติกรรมการใชเ้วลาวา่ง
ของนกัศึกษา   
                                           สัปดาห์ท่ี 6 ประเมินพฤติกรรมการใชเ้วลาวา่ง  ภายหลงัประเมินวชิาการสอน
ตามปกติ รวบรวมและตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูล น าไปวเิคราะห์ตามวธีิการทางสถิติต่อไป           
         
           12. 6 การวเิคราะห์ข้อมูล  
1. วเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป โดยการแจกแจงความถ่ีและร้อยละ 
2. วเิคราะห์พฤติกรรมการใชเ้วลาวา่งโดยหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน รายดา้น และโดยรวม 
3. วเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการใชเ้วลาวา่งกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient) 
4.เปรียบเทียบพฤติกรรมการใชเ้วลาวา่งดา้นกิจกรรมการเรียนของกลุ่มทดลอง ก่อนและหลงัการเขา้ร่วม
โปรแกรมการพฒันาพฤติกรรมการใชเ้วลาวา่ง โดยใชส้ถิติ Pair t-test  ถา้การกระจายของขอ้มูลเป็นโคง้
ปกติ  ถา้ไม่เป็นโคง้ปกติใช ้Wilcoxon Matched Pairs Signed-Ranks Test 
5.เปรียบเทียบพฤติกรรมการใชเ้วลาวา่งดา้นกิจกรรมการเรียนระหวา่งกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมหลงั
การเขา้ร่วมโปรแกรมการพฒันาพฤติกรรมการใชเ้วลาวา่งโดยใชส้ถิติ  Independent t-test ถา้การกระจาย
ของขอ้มูลเป็นโคง้ปกติ ถา้ไม่เป็นโคง้ปกติใช ้Mann-Whitney U test 
 
13. ขอบเขตของการวจัิย (สมมติฐานการวิจยั และกรอบแนวคิด) 
  สมมติฐานของการวจัิย  

1) พฤติกรรมการใชเ้วลาวา่งมีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
2) พฤติกรรมการใช้เวลาว่างด้านกิจกรรมการเรียนกลุ่มทดลอง ก่อนและหลังการเข้าร่วม

โปรแกรมพฒันาพฤติกรรมการใชเ้วลาวา่งแตกต่างกนั 
3) พฤติกรรมการใช้เวลาว่างด้านกิจกรรมการเรียนกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมหลงัการเขา้

ร่วมโปรแกรมพฒันาพฤติกรรมการใชเ้วลาวา่งแตกต่างกนั 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 
                              
 
 
 
 
 
 
การวจัิยกึง่ทดลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. แผนการด าเนินงานตลอดโครงการ 
อ.ชนิดาภา วงศรั์กษา รับผดิชอบกิจกรรม 1,2,4,5 ผศ.ดร.นิภา กิมสูงเนิน  รับผดิชอบกิจกรรม  3   
 
 
กิจกรรม 

ระยะเวลา ปี 2559-2560 
ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ก.พ มี.ค 

1.เขียนโครงการวจิยั             
2.พฒันาเคร่ืองมือ             
3. ด าเนินการวจิยั             
4. วิเคราะห์ขอ้มูลและ
อภิปรายผลการวจิยั 

            

5. เขียนรายงานและ
เสนอผลการวจิยั 

            

 
 
 
 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

พฤตกิรรมการใช้เวลาว่าง 
- ด้านกิจกรรมการเรียน 
- ด้านกิจกรรมพกัผ่อน 
- ด้านกิจกรรมสุขภาพ 
- ด้านกิจกรรมสังคม 

การใช้โปรแกรมพฒันาพฤตกิรรมการใช้
เวลาว่าง 

-การตระหนักรู้เกีย่วกบัการใช้เวลาว่าง -
การตระหนักรู้ตนเอง  
-การตัดสินใจ  
-การพฒันาพฤติกรรมการใช้เวลาว่าง 
-  การมีปฏิสัมพนัธ์ 

พฤติกรรมการใช้เวลาว่างด้าน
กจิกรรมการเรียน 
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15. งบประมาณ  
รายการ ราคา (บาท) 

1. ค่าตอบแทน  
1.1 ค่าตอบแทนท่ีปรึกษาโครงการ 1 คน (ภายใน)  

 
1,000 

2. ค่าวสัดุ   
3. ค่าใช้สอย 
3.1 ค่าแบบสอบถามและวเิคราะห์ขอ้มูลแบบบรรยาย  (20 บาท x 595 คน )  
3.2 ค่าแบบสอบถามและวเิคราะห์ขอ้มูลแบบก่ึงทดลอง (20 บาท x 125 คน ) 
3.2 ค่าพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวจิยั 
3.3 ค่าเขา้ปกรูปเล่มงานวจิยั (200 บาท x 4 เล่ม) 
3.4 ค่าจา้งพิมพง์านและส าเนาเน้ือหา (เหมาจ่าย) 
3.5 ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด (เหมาจ่าย)   

 
11,900 
  2,500 
  5,000 
     800 
  5,000 
  1,000 

รวมเป็นเงินทีหั่วหน้าโครงการได้รับ 27,200 

4. อืน่ๆ (จ่ายในนาม ศสพ.) 
4.1 ค่าตอบแทนผูท้รงคุณวฒิุ 1 ท่าน  
4.2  ค่าตอบแทนผูต้รวจสอบบทคดัยอ่ไทย-องักฤษ   
4.4 ค่าสมนาคุณโครงการวจิยัท่ีเสร็จสมบูรณ์  
4.5 ค่าใชจ่้ายในการเผยแพร่และน าเสนอผลงานวจิยั  

 
  1,000 
     200 
  5,000 
10,000 
 

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 43,400 
 

ลงนาม   ผูเ้สนอโครงการ 
(นางสาวชนิดาภา วงศรั์กษา) 
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17. ความเห็นของหัวหน้าภาควชิา/หัวหน้าสาขาวชิา/หัวหน้าหน่วยงาน 
 
             
             
             
 
 
 
 ลงนาม     
      (ผศ.ดร.วมิลรัตน์ บุญเสถียร) 
                          หวัหนา้หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 
 
18. ความเห็นของคณะกรรมการประจ าคณะ (ลงนามโดยคณบดี) 
 
             
             
             
 
 
 
                            ลงนาม     
      ( ผศ. ดร. อ าภาพร  นามวงศพ์รหม ) 
           คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
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