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Abstract
The objectives of this research were 1) to study the level of profile of time management of second year
students of Faculty of Social Sciences with Naresuan University students’five identities (Smart at work, Smart in
people skills, Smart with ideas, Smart in life skills, and Smart at problem solving). In addition 2) To compare
among departments with profile of time management of second year students of Faculty of Social Sciences with
Naresuan University students’five identities. The sample of this study was 204 students that ware selected from the
second year students of Faculty of Social Sciences Naresuan University. The study used questionnaires to collect
data. And used frequency, percentage, means and standard deviation’s method to compare the result-analyzed data.
The results of the study were as follows: 1) the highest of profile of time management of second year students of
Faculty of Social Sciences with Naresuan University students’five identities. It was the smart in life skills (x̄ =
3.64); and 2) to compare among departments with profile of time management of second year students of Faculty
of Social Sciences with Naresuan University students’five identities. The research found that profile of time
management of second year students of Faculty of Social Sciences was not differ statistically significant at the 0.05 level.
Keywords: Time Management, Second Year Student, Faculty of Social Sciences, Naresuan University
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มวี ัตถุประเพื่อศึกษาสภาพการจัดการเวลาของนิสติ และเปรียบเทียบสภาพการจัดการเวลาของนิสติ คณะ
สังคมศาสตร์ ชั้นปี ที่ 2 ตามอัตลักษณ์ 5 ด้ าน มหาวิทยาลัยนเรศวร ตัวแปรที่ใช้ ศึกษาคือสภาพการจัดการเวลาและอัต
ลักษณ์ 5 ด้ านของมหาวิทยาลัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัย คือ นิสติ นิสติ คณะสังคมศาสตร์ ชั้นปี ที่ 2 ปี การศึกษา 2559
จาก 4 ภาควิชา โดยใช้ การคานวนของเครจชี่มอร์แกน รวมทั้งสิ้นจานวน 264 คน ใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือวิจัย
สถิติท่ีใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ได้ แก่ ค่ าความถี่ ค่ าร้ อยละ ค่ าเฉลี่ย ( x̄ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผล
การศึกษาพบว่า 1) สภาพการจัดการเวลาของนิสติ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x̄ = 3.43) 2) สภาพการจัดการ
เวลาของนิสติ เมื่อพิจารณาตามอัตลักษณ์รายด้ าน พบว่า ระดับการจัดการเวลาของนิสติ สูงสุดคือ ด้ านเก่งครองชีวิต (x̄ =
3.64) 3) เปรียบเทียบสภาพการจัดการเวลาของนิสติ โดยภาพรวมและรายด้ านพบว่า ค่าเฉลี่ยของเพศชายและเพศหญิง
อยู่ในระดับที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 (เนื่องจากค่า Sig. > α) และผลการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนระหว่างภาควิชากับสภาพการจัดการเวลาของนิสติ โดยภาพรวมและรายด้ าน พบว่าภาควิชาต่างกันมีสภาพการ
จัดการเวลาของนิสติ ในระดับที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 (เนื่องจากค่า Sig. > α)
คาสาคัญ: การจัดการเวลา นิสติ ชั้นปี ที่ 2 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
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บทนา
ในโลกปั จจุ บัน องค์การของภาครัฐและเอกชนล้ วนแต่ มีการแข่ งขัน กันแทบทั้งสิ้นไม่ ว่าจะเป็ นเรื่องของการ
บริหารจัดการหลากหลายด้ าน เช่น การบริหารจัดการด้ านบุคคล ด้ านธุรกิจการตลาด ด้ านการเงิน และด้ านอื่นๆ ดังนั้น
เวลาเป็ นตัวแปรสาคัญในการทาสิ่งเหล่านี้ให้ ลุล่วงไปได้ การจัดการเวลาจึงเป็ นสิ่งที่สาคัญในการดาเนินชีวิตเพื่อนาไปสู่
ความสาเร็จ มีข้อเปรียบเทียบมากมายให้ เราได้ ตระหนักถึงความสาคัญ เช่น เราได้ เปรียบเทียบเวลาเป็ นเสมือนชีวิตที่ได้
เกิดมาพร้ อมเราและตายไปพร้ อมกับเรา เราเปรียบเทียบเวลาเป็ นเสมือนสมบัตชิ ้ นิ แรกและชิ้นสุดท้ ายของชีวิต เพื่อให้ เรา
ได้ ตระหนักถึงความสาคัญในการบริหารจัดการเวลามากยิ่งขึ้น แต่ เมื่อเราได้ มองลึกลงไป เวลาที่ผ่านมาเรานั้นได้ ให้
ความสาคัญเกี่ยวกับเวลาน้ อยลงหรือไม่ มีคาพูดที่บุคคลที่ไม่ทราบชื่อแต่ข้อความของเขาได้ ส่งต่อจานวนมาก (อ้ างอิงจาก
Make Economics Real, 2011) ที่ว่ า ถ้ า อยากรู้ว่ า เวลา 4 ปี มีค่ า ขนาดไหน ถามนิ สิต นั ก ศึ ก ษาที่เ พิ่ ง รั บ ปริ ญ ญาจาก
มหาวิทยาลัย ถ้ าอยากรู้ว่าเวลา 1 ปี มีค่าขนาดไหน ถามนักเรียนที่สอบไล่ตก ถ้ าอยากรู้ว่าเวลา 9 เดือนมีค่าขนาดไหน ถาม
แม่ท่เี พิ่งคลอดลูก ถ้ าอยากรู้ว่าเวลา 1 วินาทีมีค่าขนาดไหน ถามคนที่รอดตายจากอุบัติเหตุอย่างหวุดหวิด จะเห็นได้ ว่า
เวลาจะสาคัญมากแค่ไหนขึ้นอยู่กบั สถานการณ์ณแ์ ละความจาเป็ นของบุคคล
ดั ง นั้ น การบริ ห ารจั ด การ (Management) จึ ง มี ส่ ว นช่ ว ยในการก าหนดทิศ ทางในการใช้ ท รั พ ยากรที่มีอ ยู่
(Griffin, Ricky W., 1999) อันประกอบด้ วย คน (Man) เงิน (Money) วัตถุดิบ (Material) เครื่องจักร (Machine)
วิธกี าร (Method) และการบริหาร (Management) หรือที่นิยมเรียกกันว่า 6M’s ให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรง
ตามเป้ าหมายขององค์การ ได้ อย่างเฉลียวฉลาดและคุ้มค่า (Cost-effective) ตัดสินใจได้ อย่างถูกต้ อง (Right decision)
และมีการปฏิบัตกิ ารสาเร็จตามแผนที่กาหนดไว้ แล้ วทาไมต้ องจัดการเวลา? เรามีเวลาเท่าๆกัน เมื่อเราเอาอัตราส่วนของ
เวลาคือ 24 ชั่วโมง มาจาแนกออกเป็ น 3 ส่วน ซึ่งแบ่งออกในอัตราส่วน 8: 8: 8 นั่นคือเรามีเวลา 8 ชั่วโมงสาหรับเวลา
การทางาน เรามีเวลา 8 ชั่วโมงสาหรับครอบครัวและเรามีเวลา 8 ชั่วโมง สาหรับการพักผ่อนของแต่ละวัน
ด้ วยเหตุน้ ี การบริหารจัดการเวลา จึงมีส่วนสาคัญในการช่ วยให้ การทางานเสร็จทันตามระยะเวลาที่เหมาะสม
และเป็ นส่วนหนึ่งของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในการบริหารจัดการองค์การ (6M’s) ได้ เป็ นอย่างดีอกี ด้ วย
การ
บริหารจัดการเวลายังสามารถพิสจู น์ด้านความถนัดของบุคคลในการทางานขององค์การได้ เมื่อองค์การมีความต้ องการ
บุคลากรที่มีคุณภาพที่เหมาะสมกับงาน และตรงกับสายงาน (put the right man on the right job) เป็ นตัวช่วยในการคัด
กรองบุคลากรให้ ทางานได้ อย่ างดี มีความสามารถ และสามารถบริหารสิ่งต่ างๆให้ ดีตามมา อย่ างไรก็ตามชีวิตในรั้ว
มหาวิทยาลัยที่มคี วามเป็ นอิสระในการดาเนินชีวิตมากทาให้ นิสติ อาจมองข้ ามถึงความสาคัญ และปล่อยปละละเลยให้ เวลา
เดินผ่านไปอย่างไร้ ค่า หรือไม่ได้ มกี ารวางแผนการเรียน การทางาน และการจัดลาดับความสาคัญของงานที่มปี ระสิทธิภาพ
จึงจะเห็นได้ ว่า ทาไมนิสติ บางกลุ่มถึงได้ ประสบความสาเร็จในรั้วมหาวิทยาลัยเป็ นอย่างมาก ทาไมนิสติ บางกลุ่มไม่สามารถ
ประสบความสาเร็จได้ ตามที่ได้ ต้งั ใจก่อนเข้ ารั้วมหาวิทยาลัย ทาไมคนบางกลุ่มถึงมีเวลามากในการทาภารกิจต่างๆ แต่บาง
คนกลับไม่มเี วลาเพื่อทาสิ่งเหล่านั้น สิ่งที่กล่าวมาอาจขึ้นอยู่กบั การบริหารจัดการเวลาของนิสติ ใช่หรือไม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็ นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ต้งั อยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งได้ กาหนดอัตลักษณ์นิสติ ไว้ 5
ด้ าน ได้ แก่ เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งครองชีวิ ต และเก่งพิชิตปั ญหา ทั้งนี้ เพื่อให้ มหาวิทยาลัยนเรศวรก้ าวสู่การเป็ น
มหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศ และเพื่อผลักดันให้ นิสติ ที่เข้ าศึกษาในชั้นปี ที่ 1 สามารถสาเร็จการศึกษา และเป็ นบัณฑิตที่
มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร, (2554)
โดยในส่วนคณะสังคมศาสตร์มีปฏิธานมุ่งมั่นสู่การเป็ นคณะวิชาที่เน้ นการศึกษาวิจัยประเด็นด้ านสังคมศาสตร์
อย่ างเข้ มข้ น การสร้ างนวัตกรรม ด้ วยมาตรฐานทางวิชาการซึ่งเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล (ประวัติคณะสังคมศาสตร์,
2558) มีหน่วยงานทั้งหมด 5 หน่วยงาน คือ สานักงานเลขานุการคณะ ภาควิชาจิตวิทยา ภาควิชาประวัตศิ าสตร์ ภาควิชา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาหรับนิสติ คณะสังคมศาสตร์ช้นั ปี ที่ 2 เป็ น
ผู้ท่ผี ่านการปรับตัวภายในรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งบางคนใช้ เวลาปรับตัวอย่างรวดเร็ว บางคนปรับตัวค่อนข้ างช้ า และบางคน
ไม่สามารถปรับตัวได้ โดยผลการเรียนไม่ดีนัก ด้ วยเหตุน้ บี างส่วนจึงต้ องการหาที่เรียนใหม่ ไม่มีสมาธิกบั การเรียน ล้ มเลิก
ความตั้ง ใจต่ า งๆได้ ง่า ย เมื่อ เราได้ ค านึ ง ถึง ความตั้งใจของนิ สิต ที่เพิ่ ง เข้ า สู่ร้ั วมหาวิ ท ยาลั ย ตามความใฝ่ ฝัน ของตน
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มหาวิทยาลัยจะสามารถวางรากฐานให้ กับนิสติ ได้ โดยการวางรูปแบบที่เป็ นมาตรฐานให้ กับนิสติ ชั้นปี ที่ 1 เพื่อสามารถ
ประยุกต์ใช้ ให้ เข้ ากับสถานการณ์ต่าง ๆ
ด้ วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเกิดแรงจูงใจที่จะศึกษาค้ นคว้ าสภาพการจัดการเวลาของนิสติ คณะสังคมศาสตร์ ชั้น
ปี ที่ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อที่จะได้ ทราบสภาพการจัดการเวลาของนิสติ ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย
ทั้ง 5 ด้ าน คือ เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งครองชีวิต และเก่งพิชิตปัญหา และเปรียบเทียบสภาพการจัดการเวลาของนิสติ
คณะสังคมศาสตร์ ชั้นปี ที่ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยจาแนกตามภาควิชา เพื่อก่อเกิ ดประโยชน์ในการนาผลการวิจัย
เสนอต่อผู้เกี่ยวข้ องนาไปปรับปรุงแก้ ไข รวมทั้งหาแนวทาง ที่จะช่วยให้ การจัดการเวลาเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
นิสติ สามารถสาเร็จการศึกษาตามเป้ าหมายได้ อย่างมีคุณภาพ
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
ประชากร ได้ แก่ นิสติ คณะสังคมศาสตร์ ชั้นปี ที่ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี การศึกษา 2559 จานวน 326 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้ แก่ นิสติ คณะสังคมศาสตร์ ชั้นปี ที่ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี การศึกษา 2559 การใช้ สตู รวิธกี าร
คานวณของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie,R.V. and Morgan,D.W., 1970) ซึ่งกาหนดให้ สดั ส่วนของลักษณะที่สนใจใน
กลุ่มประชากรเท่ากับ 0.5 มีความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ร้อยละ 5 ที่ระดับความเชื่อมั่นร้ อยละ 95 จานวน 264 คน
จาแนกออกเป็ น 4 ภาควิชา ได้ แก่ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ จานวน 57 คน ภาควิชาจิตวิทยา จานวน
36 คน ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จานวน 76 คน และภาควิชาประวัตศิ าสตร์ จานวน 95 คน รวมทั้งสิ้น 264 คน
เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษาค้ นคว้ า ได้ แก่ แบบสอบถาม จานวน 1 ฉบับ ซึ่งแบ่งการสอบถามออกเป็ น 2 ตอน ได้ แก่
ตอนที่ 1 เป็ นข้ อคาถามเกี่ยวกับข้ อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะคาถามเป็ นแบบเลือกตอบ
(Check List)
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามข้ อมูลแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งแบบสอบถามมีลักษณะเป็ น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ได้ แก่ ระดับมากที่สดุ ระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับน้ อย และ
ระดับน้ อยที่สดุ เป็ นข้ อคาถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
การสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษาค้ นคว้ า ผู้ศึกษาค้ นคว้ า จัดทาขึ้นโดยมีข้ันตอนการสร้ างเครื่องมือ ดังนี้
1) ศึกษาเอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการเวลาของนิสติ 2) สร้ างแบบสอบถามสภาพการจัดการเวลา
ของนิสิต นาแบบสอบถามไปปรึกษากับที่ปรึกษา และแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะ 3) นาแบบสอบถามไปให้ ผ้ ูเชี่ยวชาญ
จานวน 6 คน เพื่อพิจารณาและตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 4) นาเครื่องมือการศึกษาไปให้
ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาให้ คะแนนความคิดเห็น โดยพิจารณาข้ อที่มคี ่า IOC ≥ 0.50 เป็ นข้ อที่ใช้ ได้ และข้ อที่มคี ่า IOC ต่า
กว่ า 0.50 ข้ อคาถามนั้นตัดออกไป หรือนาไปปรับปรุงแก้ ไขใหม่ 5) นาแบบสอบถามไปปรับปรุงแก้ ไข ตามคาแนะนา
ของผู้เชี่ยวชาญแล้ วนาไปทดลองใช้ (Tryout) กับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร และ 6) ปรับปรุงแบบสอบถามเป็ นฉบับ
สมบูรณ์ เพื่อนาไปเก็บรวบรวมข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลได้ ดาเนินการ ดังนี้
1. เสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพื่อออกหนังสือขออนุญาต
เก็บ รวบรวมข้ อ มู ล จากนิ สิต คณะสัง คมศาสตร์ ชั้ น ปี ที่ 2 ทั้ง 4 ภาควิ ช า ซึ่ ง ผู้ ศึ ก ษาเป็ นผู้ ด าเนิ น การแจกและเก็บ
แบบสอบถามด้ วยตนเอง
2. จานวนแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมข้ อมูลทั้งหมด 264 ฉบับ ได้ รับกลับคืนมา จานวน 264 ฉบับ คิดเป็ น
ร้ อยละ 100
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ผลการศึกษา
ผู้ศึกษาแบ่งการนาเสนอสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการจัดการเวลาของนิสติ คณะสังคมศาสตร์ ชั้นปี ที่ 2
ปี การศึกษา 2559 ตามอัตลักษณ์ 5 ด้ าน มหาวิทยาลัยนเรศวร ดังนี้
1. สภาพการจั ด การเวลาของนิ สิต คณะสัง คมศาสตร์ ชั้ น ปี ที่ 2 ปี การศึ กษา 2559 ตามอัต ลั กษณ์ 5 ด้ าน
มหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถจาแนกตามสถานภาพดังนี้
1.1 จาแนกตามเพศของนิสติ คณะสังคมศาสตร์ ชั้นปี ที่ 2 ปี การศึกษา 2559 พบว่า 1) สภาพการจัดการเวลา
ของนิสติ เพศชายคณะสังคมศาสตร์ ชั้นปี ที่ 2 โดยรวมทั้ง 5 ด้ าน พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง ( x̄ = 3.46) 2) สภาพ
การจัดการเวลาของนิสติ เพศหญิงคณะสังคมศาสตร์ ชั้นปี ที่ 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x̄ = 3.43)
2.1 จาแนกตามภาควิชาของนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ชั้นปี ที่ 2 ปี การศึกษา 2559 พบว่ า 1) สภาพการจัดการ
เวลาของนิสติ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 3.51) 2) สภาพการจัดการ
เวลาของนิสิตภาควิชาจิตวิทยา โดยภาพรวมอยู่ ในระดับปานกลาง ( x̄ = 3.35) 3) สภาพการจัดการเวลาของนิสิต
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x̄ = 3.44) และ 4) การจัดการเวลาของนิสติ
ภาควิชาประวัตศิ าสตร์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x̄ = 3.41)
2. สภาพการจั ด การเวลาของนิ สิต คณะสัง คมศาสตร์ ชั้ น ปี ที่ 2 ปี การศึ กษา 2559 ตามอัต ลั กษณ์ 5 ด้ าน
มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยภาพรวมทั้ง 5 ด้ าน พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง ( x̄ = 3.43) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า
1.2 สภาพการจัดการเวลาของนิสติ คณะสังคมศาสตร์ ชั้นปี ที่ 2 ด้ านเก่งงาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x̄
= 3.33) เมื่อพิ จารณาเป็ นรายข้ อ พบว่ าสภาพการจัดการเวลาของนิสิตอันดับสูงสุด คือ การใช้ เวลาในการจัดลาดับ
ความสาคัญในเรื่องความรั บผิดชอบ ความกล้ าหาญ เสียสละ อดทน ขยันมั่นเพี ยร การใช้ ภาษา การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และจรรยายบรรณในวิชาชีพได้ อย่างเหมาะสม และสภาพการจัดการเวลาของนิสติ อันดับน้ อยที่สดุ คือ การใช้
เวลาในการประเมินผลเกี่ยวกับความรับผิดชอบ ความกล้ าหาญ เสียสละ อดทน ขยันมั่นเพี ยร การใช้ ภาษา การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และจรรยายบรรณในวิชาชีพเพื่อให้ ได้ ผลเป็ นอันที่พอใจ
2.2 สภาพการจัดการเวลาของนิสติ คณะสังคมศาสตร์ ชั้นปี ที่ 2 ด้ านเก่งคน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x̄
= 3.36) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่าสภาพการจัดการเวลาของนิสติ อันดับสูงสุด คือ การใช้ เวลาในการวางแผนด้ าน
การมีมนุ ษยสัมพันธ์ท้งั การพูดและการวางตัว มีจิตสาธาณะ การทางานเป็ นทีม มีความเข้ าใจตนเองและผู้อ่ นื ได้ อย่ าง
เหมาะสม และสภาพการจัดการเวลาของนิสติ อันดับน้ อยที่สดุ คือ การใช้ เวลาในการวิเคราะห์ แยกแยะ ทาความเข้ าใจ ใน
เรื่องการมีมนุษยสัมพันธ์ท้งั การพูดและการวางตัว มีจิตสาธาณะ การทางานเป็ นทีม มีความเข้ าใจตนเองและผู้อ่นื ได้ อย่ าง
ชัดเจน
3.2 สภาพการจัดการเวลาของนิสติ คณะสังคมศาสตร์ ชั้นปี ที่ 2 ด้ านเก่งคิด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x̄
= 3.36) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่าสภาพการจัดการเวลาของนิสิตอันดับสูงสุด คือ การใช้ เวลาในการแก้ ไขปั ญหา
เกี่ยวกับการคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ การใฝ่ รู้ใฝ่ เรียน มีทศั นคติเชิงบวก และมีผลงานนวัตกรรมเพื่อนาผลที่ได้ ไปแก้ ไขปัญหา
ในครั้งต่อไป และสภาพการจัดการเวลาของนิสติ อันดับน้ อยที่สดุ คือ การใช้ เวลาในการจัดลาดับความสาคัญของการคิด
ริเริ่มสร้ างสรรค์ การใฝ่ รู้ใฝ่ เรียน มีทศั นคติเชิงบวก และมีผลงานนวัตกรรมได้ อย่างเหมาะสม
4.2 สภาพการจัดการเวลาของนิสติ คณะสังคมศาสตร์ ชั้นปี ที่ 2 ด้ านเก่งครองชีวิต โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄
= 3.64) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า สภาพการจัดการเวลาของนิสิตอันดับสูงสุด คือ การใช้ เวลาในการแก้ ไขปั ญหา
เกี่ยวกับการมีพฤติกรรมกรรมที่ดใี นการเรียน และการมีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ ชีวิต (ปลอดอบายมุข) เพื่อนาผลที่ได้ ไป
แก้ ไขปั ญหาในครั้งต่อไป และสภาพการจัดการเวลาของนิสติ อันดับน้ อยที่สดุ คือ การใช้ เวลาในการกาหนดเป้ าหมายทั้ง
ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว สาหรับการมีพฤติกรรมกรรมที่ดีในการเรียน และการมีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ ชีวิต
(ปลอดอบายมุข) ได้ อย่างหมาะสม
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อภิปรายผลการศึกษา
1. สภาพการจัดการเวลาของนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ชั้นปี ที่ 2 ตามอัตลักษณ์ 5 ด้ าน มหาวิทยาลัยนเรศวร
อภิปรายผลการศึกษาค้ นคว้ า ได้ ดงั นี้
1.1 จาแนกตามเพศของนิสติ คณะสังคมศาสตร์ ชั้นปี ที่ 2 ปี การศึกษา 2559 พบว่า สภาพการจัดการเวลาของ
นิสติ เพศชายและเพศหญิง โดยรวมทั้ง 5 ด้ าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง โดยอัตลักษณ์ท่นี ิสติ ปฏิบัติได้ มากที่สุดคือ
ด้ านเก่งครองชีวิต
1.2 จาแนกตามภาควิชาของนิสติ คณะสังคมศาสตร์ ชั้นปี ที่ 2 ประจาปี การศึกษา 2559 พบว่า สภาพการจัดการ
เวลาของนิสติ ทั้ง 4 ภาควิชาอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับมาก โดยอัตลักษณ์ท่นี ิสติ ปฏิบตั ไิ ด้ มากที่สดุ คือ ด้ านเก่งครองชีวิต
จึงสรุปได้ ว่านิสิตคณะสังคมศาสตร์ ชั้นปี ที่ 2 แม้ มีความแตกต่างระหว่ างเพศหรือภาควิชาที่นิสิตสังกัด แต่มี
ความคิดเห็นที่ไม่แตกต่างกัน คืออัตลักษณ์ท่นี ิสติ ปฏิบัตไิ ด้ มากที่สดุ คือ ด้ านเก่งครองชีวิต ผู้วิจัยจึงวิเคราะห์เหตุผลได้ 3
ประเด็นใหญ่ ได้ ดังนี้ 1) นิสิตมีวั ยวุฒิท่ใี กล้ เคียงกัน 2) นิสิตอยู่ในสภาพแวดล้ อมที่ใกล้ เคียงกัน
3) สถาน
การณ์ณ์หรือประสบการณ์ของนิสติ จากประเด็นทั้ง 3 ข้ อ ที่กล่าวมาจะเห็นได้ ว่ามีส่วนที่นิสติ คณะสังคมศาสตร์ ชั้นปี ที่ 2
มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่างกัน
2. สภาพการจัด การเวลาของนิสิต คณะสังคมศาสตร์ ชั้ น ปี ที่ 2 ปี การศึ ก ษา 2559 ตามอัต ลั ก ษณ์ 5 ด้ าน
มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยภาพรวมทั้ง 5 ด้ าน พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า
2.1 สภาพการจัดการเวลาของนิสติ คณะสังคมศาสตร์ ชั้นปี ที่ 2 ด้ านเก่งงาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า สภาพการจัดการเวลาของนิสติ อันดับสูงสุด คือ การใช้ เวลาในการจัดลาดับความสาคัญในเรื่อง
ความรั บ ผิ ด ชอบ ความกล้ า หาญ เสีย สละ อดทน ขยั น มั่ น เพี ย ร การใช้ ภ าษา การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ และ
จรรยายบรรณในวิชาชีพได้ อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะนิสติ คณะสังคมศาสตร์ช้ันปี ที่ 2 ได้ ให้ ความสาคัญอยู่บ้าง
ในการใช้ เวลาเพื่อจัดลาดับความคัญแต่อาจไม่มากนัก เนื่องจากในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น จึงจาเป็ นอย่าง
ยิ่งที่จะต้ องพัฒนาในส่วนนี้และส่วนอื่นๆ ในลาดับที่รองลงมา ซึ่งตรงกับ วสุ แสงสิงแก้ ว (2549) ที่ได้ กล่าวว่า “สาเหตุ
หลักที่ทาให้ คนเราจัดลาดับความสาคัญของงานได้ ไม่ถูกต้ องก็คือ การพยายามที่จัดลาดับความสาคัญ โดยขาดข้ อมูลที่
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5.2 สภาพการจัดการเวลาของนิสติ คณะสังคมศาสตร์ ชั้นปี ที่ 2 ด้ านเก่งพิชิตปั ญหา โดยรวมอยู่ในระดับ ปาน
กลาง ( x̄ = 3.48) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่ าสภาพการจัดการเวลาของนิสิตอันดับสูงสุด คือ การใช้ เวลาในการ
จัดลาดับความสาคัญของการแก้ ไขปัญหาส่วนตัว การแก้ ไขปัญหาการงานได้ อย่างเหมาะสม และสภาพการจัดการเวลาของ
นิสติ อันดับน้ อยที่สดุ คือ การจัดสรรเวลาสาหรับการแก้ ไขปั ญหาส่วนตัว การแก้ ไขปั ญหาการงานได้ อย่างเหมาะสมตาม
ระยะเวลาที่ได้ กาหนด
3. เปรียบเทียบสภาพการจัดการเวลาของนิสติ คณะสังคมศาสตร์ ชั้นปี ที่ 2 ปี การศึกษา 2559 ตามอัตลักษณ์ 5
ด้ าน มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่มคี วามแตกต่างทางเพศและภาควิชาสรุปได้ ดงั นี้
1.3 ความแตกต่างระหว่างเพศกับสภาพการจัดการเวลาของนิสติ คณะสังคมศาสตร์ ชั้นปี ที่ 2 ปี การศึกษา 2559
ตามอัตลักษณ์ 5 ด้ าน มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยภาพรวมและรายด้ านโดยรวมพบว่า ค่าเฉลี่ยของเพศชายและเพศหญิง
อยู่ในระดับที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 (เนื่องจากค่า Sig. > α)
2.3 ความแปรปรวนระหว่างภาควิชากับสภาพการจัดการเวลาของนิสติ คณะสังคมศาสตร์ ชั้นปี ที่ 2 ปี การศึกษา
2559 ตามอัตลักษณ์ 5 ด้ าน มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยภาพรวมและรายด้ านโดยรวมพบว่า ภาควิชาต่างกันมีสภาพการ
จัดการเวลาของนิสติ ในระดับที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 (เนื่องจากค่า Sig. > α)
3.3 ความแตกระหว่างภาควิชา โดยการทดสอบรายคู่ตามวิธกี ารของเชฟเฟ่ อัตลักษณ์มหาวิ ทยาลัยนเรศวร ทั้ง
5 ด้ าน จาแนกตามภาควิชา พบว่า สภาพการจัดการเวลาของนิสติ คณะสังคมศาสตร์ ชั้นปี ที่ 2 การศึกษา 2559 อยู่ใน
ระดับที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 (เนื่องจากค่า Sig. > α)
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บอกว่า ทาไมงานนี้จึงสาคัญและมีกาหนดส่งเมื่อไหร่ ” มหาวิทยาลัยควรให้ การสนับสนุนหรือมีการจัดฝึ กอบรมให้ แก่นิสติ
ก่อนเข้ าศึกษาเพื่อเป็ นพื้นฐานให้ แก่นิสติ ได้ พัฒนาไปสู่บณ
ั ฑิตที่พึงประสงค์ด้านเก่งงานต่อไป
2.2 สภาพการจัดการเวลาของนิสติ คณะสังคมศาสตร์ ชั้นปี ที่ 2 ด้ านเก่งคน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่ าสภาพการจัดการเวลาของนิสิตอันดับสูงสุด คือ การใช้ เวลาในการวางแผนด้ านการมีมนุ ษย
สัมพันธ์ท้งั การพูดและการวางตัว มีจิตสาธาณะ การทางานเป็ นทีม มีความเข้ าใจตนเองและผู้อ่นื ได้ อย่างเหมาะสม ทั้งนี้
อาจเป็ นเพราะนิสติ คณะสังคมศาสตร์ช้ันปี ที่ 2 ได้ เข้ าใจในเรื่องการดาเนินชีวิตการเข้ าสังคมกับบุคคลอื่นเป็ นพื้นฐานอยู่
แล้ ว การใช้ เวลาในการวางแผนเพื่อพัฒนาตนเองให้ มีจิตสาธารณะ การทางานเป็ นทีม เข้ าใจตนเอง
และผู้อ่นื ก็
เป็ นส่วนช่วยให้ นิสติ มีศักยภาพในการมนุษยสัมพันธ์ท้งั การพูดและการวางตัว แต่เนื่องจากในภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง จึงทาให้ ร้ วู ่ามีนิสติ บางกลุ่มไม่ได้ มกี ารวางแผนในด้ านเก่งคนมากนัก จึงจาป็ นอย่า งยิ่งที่มหาวิทยาลัยได้ ฝึกนิสิตให้ มี
การแผนในเรื่องดังกล่าวและเรื่องอื่นๆ อย่างที่กรกฏ พิชัยชาญ (2552) ได้ กล่าวว่า “คนที่ประสบความสาเร็จในชีวิตต้ อง
รู้จักวางแผนในทุกๆเรื่อง จะไม่ขออธิบายว่าวางแผนอย่างไร เพราะชีวิตของแต่ละคนก็มวี ิถที างที่แตกต่างกัน” และสหวัสส์
(2544) ได้ ให้ ความหมายว่า การวางแผนล่วงหน้ าเป็ นการใช้ เวลาอย่างฉลาดและมีประสิทธิผลสาหรับการใช้ เวลาที่ต้อง
ทากิจกรรมของแต่ละอย่าง เป็ นการสร้ างวินัยในตัวเองและเป็ นการพัฒนาอีกด้ วย
2.3 สภาพการจัดการเวลาของนิสติ คณะสังคมศาสตร์ ชั้นปี ที่ 2 ด้ านเก่งคิด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่าสภาพการจัดการเวลาของนิสติ อันดับสูงสุด คือ การใช้ เวลาในการแก้ ไขปั ญหาเกี่ยวกับการคิด
ริเริ่มสร้ างสรรค์ การใฝ่ รู้ใฝ่ เรียน มีทัศนคติเชิงบวก และมีผลงานนวัตกรรมเพื่อนาผลที่ได้ ไปแก้ ไขปั ญหาในครั้งต่อไป
ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะนิ สิตคณะสังคมศาสตร์ ชั้นปี ที่ 2 ได้ เข้ าใจการแก้ ไขปั ญหาการเรียนและการมีทัศนคติในเชิงบวก
สามารถแก้ ไขปัญหาในรูปแบบเดิมอยู่บ้าง แต่เนื่องจากในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง อาจมีนิสติ บางกลุ่มที่ไม่สามารถ
แก้ ไขปั ญหาเบื้องต้ นได้ หรือไม่ทราบแนวทางการแก้ ไขปั ญหา มหาวิทยาลั ยอาจต้ องให้ ความสาคัญในเชิงลึกหรือสร้ าง
แนวทางหรือช่องทาง การรับรู้ปัญหาของนิสติ ให้ มากชึ้น พร้ อมประชาสัมพันธ์ช่องทางดังกล่าวให้ นิสติ ได้ รับทราบก่อนเข้ า
ศึกษาในมหาวิทยาลัย
2.4 สภาพการจัดการเวลาของนิสติ คณะสังคมศาสตร์ ชั้นปี ที่ 2 ด้ านเก่งครองชีวิต โดยรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่าสภาพการจัดการเวลาของนิสติ อันดับสูงสุด คือ การใช้ เวลาในการแก้ ไขปั ญหาเกี่ยวกับการมี
พฤติกรรมกรรมที่ดใี นการเรียน และการมีพฤติกรรมที่ดใี นการใช้ ชีวิต (ปลอดอบายมุข) เพื่อนาผลที่ได้ ไปแก้ ไขปัญหาใน
ครั้ ง ต่ อไป ทั้ง นี้ อาจเป็ นเพราะนิ สิต คณะสังคมศาสตร์ ชั้ น ปี ที่ 2 เพิ่ ง ก้ า วผ่ านก้ าวแรกในชี วิต ของมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง
มหาวิทยาลัยได้ จัดสรรพื้นที่เพื่อรองรับนิสติ ชั้นปี ที่ 1 และดูแลนิสติ อย่างเข็มงวดเพื่อป้ องกันนิสติ ไม่ให้ หลงไปในทางที่ผดิ
อาทิเช่น หอพักนิสติ ศูนย์อาหาร สถานที่ออกกาลังกาย สวนสาธารณะและส่วนอื่นๆ ที่จาเป็ นต่อนิสติ จึงมีผลให้ นิสติ มีมี
พฤติกรรมกรรมที่ดใี นการเรียน และการมีพฤติกรรมที่ดใี นการใช้ ชีวิต (ปลอดอบายมุข) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ
เป็ นจุดเด่นมากกว่าด้ านอื่นๆ อีกด้ วย
2.5 สภาพการจัดการเวลาของนิสติ คณะสังคมศาสตร์ ชั้นปี ที่ 2 ด้ านเก่งพิชิตปั ญหา โดยรวมอยู่ในระดับ ปาน
กลาง เมื่อพิ จ ารณาเป็ นรายข้ อ พบว่ า สภาพการจั ด การเวลาของนิ สิต อัน ดับสูง สุด คือ การใช้ เ วลาในการจั ด ล าดับ
ความส าคัญ ของการแก้ ไขปั ญหาส่วนตัว การแก้ ไ ขปั ญหาการงานได้ อย่ างเหมาะสม ทั้ง นี้ อาจเป็ นเพราะนิสิตคณะ
สังคมศาสตร์ ชั้นปี ที่ 2 ได้ ให้ ความสาคัญในเรื่องของการจัดลาดับความสาคัญทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องของงานที่ได้ รับ
มอบหมายอยู่พอสมควร แม้ ว่าอันดับสูงสุดจะเป็ นเรื่องของการจัดอันดับเป็ นเพียงระดับปานกลางเท่านั้น มหาวิทยาลัย
ควรมีแนวทางหรือจัดอบรมกลยุทธ์ให้ นิสิตได้ เล็งเห็นถึงความสาคัญของปั ญหาในเรื่องส่วนตัว และและการงานที่ได้ รับ
มอบมาย
กล่าวโดยสรุป แม้ แต่ละด้ านจะมีจุดเด่นแต่ในภาพรวมของแต่ละด้ านอยู่ในระดับปานกลาง เท่านั้น ผู้วิจัยเห็นว่า
มหาวิทยาลัยควรจัดอบรมในเรื่องของการจัดการเวลาให้ กับนิสิตที่เข้ าศึกษาในระดับอุดมศึกษาในปี แรก เพื่อให้ นิสติ มี
พื้นฐานและเข้ าใจในการจัดการเวลา ทั้งด้ านการเรียน การพักผ่อน และมนุ ษยสัมพันธ์ เพื่อให้ นิสิตได้ ก้าวไปสู่ การเป็ น
บัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
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3. เปรียบเทียบสภาพการจัดการเวลาของนิสติ คณะสังคมศาสตร์ ชั้นปี ที่ 2 การศึกษา 2559 ตามอัตลักษณ์ 5
ด้ าน มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่มคี วามแตกต่างทางเพศและภาควิชาสรุปได้ ดงั นี้
3.1 ความแตกต่างระหว่างเพศกับสภาพการจัดการเวลาของนิสติ คณะสังคมศาสตร์ ชั้นปี ที่ 2 ปี การศึกษา 2559
ตามอัตลักษณ์ 5 ด้ าน มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยภาพรวมและรายด้ านโดยรวมพบว่า ค่าเฉลี่ยของเพศชายและเพศหญิง
อยู่ในระดับที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 (เนื่องจากค่า Sig. > α)
3.2 ความแปรปรวนระหว่างภาควิชากับสภาพการจัดการเวลาของนิสติ คณะสังคมศาสตร์ ชั้นปี ที่ 2 ปี การศึกษา
2559 ตามอัตลักษณ์ 5 ด้ าน มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยภาพรวมและรายด้ านโดยรวม พบว่าภาควิชาต่างกันมีส ภาพการ
จัดการเวลาของนิสติ ในระดับที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 (เนื่องจากค่า Sig. > α)
3.3 ความแตกระหว่างภาควิชา โดยการทดสอบรายคู่ตามวิธกี ารของเชฟเฟ่ อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้ง
5 ด้ าน จาแนกตามภาควิชา พบว่าสภาพการจัดการเวลาของนิสิ ต คณะสังคมศาสตร์ ชั้นปี ที่ 2 ปี การศึกษา 2559 อยู่ใน
ระดับที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 (เนื่องจากค่า Sig. > α)
กล่ า วโดยสรุ ป สภาพการจั ด การเวลาของนิ สิ ต คณะสั ง คมศาสตร์ ชั้ นปี ที่ 2 ปี การศึ ก ษา 2559
ตามอัตลักษณ์ 5 ด้ าน มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อนามาเปรียบเทียบสภาพการจัดการเวลาของนิสติ ในสภาพที่ต่างกัน หรือ
ใช้ วิธกี ารทางวิจัยที่มคี วามหลากหลายแล้ ว สภาพการจัดการเวลาของนิสติ คณะสังคมศาสตร์ ชั้นปี ที่ 2 ปี การศึกษา 2559
อยู่ในระดับที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 (เนื่องจากค่า Sig. > α)
สรุปผลการศึกษา
สภาพการจัดการเวลาของนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ชั้นปี ที่ 2 ประจาปี การศึกษา 2559 ตามอัตลักษณ์ 5 ด้ าน
มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยภาพรวมทั้ง 5 ด้ าน พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง ( x̄ = 3.43) และเมื่อนามาเปรียบเทียบสภาพ
การจัดการเวลาของนิสิตโดยจาแนกเพศและภาควิชาในสภาพที่ต่างกัน หรือใช้ วิธีการทางวิจัยที่มีความหลากหลายแล้ ว
สภาพการจัดการเวลาของนิสิต คณะสังคมศาสตร์ ชั้นปี ที่ 2 ปี การศึกษา 2559 อยู่ ในระดับที่ไม่ แตกต่ างกันอย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 (เนื่องจากค่า Sig. > α)
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