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บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ 
เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของนกัศึกษาท่ีมีปัจจยับุคคลแตกต่างกนั เพื่อศึกษาความตอ้งการในการพฒันา
คุณภาพชีวิตของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์
 การศึกษาคร้ังน้ีประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคือผูน้กัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์จ านวน
ประชากร 14,000 คนและไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 380 คน วิธีการเก็บขอ้มูลไดใ้ชแ้บบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้น
การวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์ความสัมพนัธ์
ระหวา่งตวัแปรเพื่อทดสอบสมมติฐาน สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis)  

 
 
 

ผลการวิจยัพบวา่ 

 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยัดา้น
สภาพแวดลอ้ม ปัจจยัดา้นสังคม และปัจจยัดา้นเศรษฐกิจส่งผลเชิงบวกต่อคุณภาพชีวิตของนกัศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมยอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติในระดบั 0.01 
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 บทที่ 1 

บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญ                                                                                                                                               
   ความตอ้งการพื้นฐานท่ีทุกคนมีเหมือนกนั คือปัจจยั 4 ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิต แต่
ปัจจุบนัสังคมเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว ท าใหต้อ้งแสวงหาส่ิงต่างๆ เพื่อมาเสริมให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นซ่ึง
การแสวงหาความตอ้งการต่างๆ ท่ีมีมากขึ้นของแต่ละคนต่างกนัออกไปเพื่อใหไ้ดใ้นส่ิงท่ีตอ้งการ  นกัศึกษา
จดัอยูใ่นช่วงวยัรุ่นตอนปลาย มีความตอ้งการเช่นเดียวกบับุคคลช่วงวยัอ่ืน แต่อาจจะแตกต่างไปในอีกมุม
หน่ึง คือ อยากท่ีจะเด่น อยากเป็นอิสระ เป็นตวัของตวัเอง ชอบท ากิจกรรม อยากใหส้ังคมยอมรับ ตอ้งการท่ี
จะกา้วหนา้มีอาชีพท่ีดีในอนาคต และประสบความส าเร็จในชีวิต (อารี พนัธ์มณี.2534: 181)  
สถาบนัการศึกษาควรเป็นสถาบนัท่ีมีบทบาทหนา้ท่ี  ในการหล่อหลอมและใหก้ารศึกษากบัคนในสังคม  
โดยการเป็นแบบอยา่งของการมีสภาพแวดลอ้มของการเรียนรู้ท่ีดี  ท่ีจะสอนคนซ่ึงต่างกนัอยูร่่วมกนัให้
เคารพและเช่ือใจกนั  ยิง่ไปกวา่นั้นสถาบนัการศึกษาตอ้งมีบทบาทในการลบอคติ  ของคนท่ีถูกปลูกฝังมา
ตั้งแต่อดีตและพยายามสร้างประวติัศาสตร์ใหม่ซ่ึงเป็นประวติัศาสตร์แห่งการยอมรับการมีความแตกต่าง
หลากหลายในสังคม  แต่ก่อนท่ีจะท าส่ิงเหล่าน้ีได ้ส่ิงแรกท่ีสถาบนัการศึกษาจะตอ้งท าคือการรับรู้ถึงการ
ด ารงอยูข่องคนท่ีมีความแตกต่างหลากหลาย  พยายามเปิดโอกาสใหค้นทุกคนไดมี้ตวัตน  ใหเ้ขามีต าแหน่ง
แห่งท่ีท่ีจะยนือยูใ่นสังคมน้ีไดอ้ยา่งเท่าเทียมกบัคนอ่ืนๆ  และช่วยสร้างความมัน่ใจให้กบัคนทุกคนเม่ือเขา
ตอ้งกา้วออกไปสู่โลกภายนอกอนักวา้งใหญ่  คุณภาพชีวิตจึงกลายเป็นหวัใจของทิศทางท่ีเปล่ียนแปลงใน
การพฒันาดว้ยมิติแห่งคุณภาพชีวิตเท่านั้น  ท่ีจะช่วยประคบัประคองใหก้ารพฒันาเป็นไปอยา่งมีดุลยภาพ
และยัง่ยนืโดยแสดงออกดว้ยผลส าเร็จจากการพฒันาคุณภาพคนใหเ้ป็นผูส้มบูรณ์พร้อมทั้งกาย ศีล จิต และ
ปัญญา  พร้อมทั้งความสามารถในการสร้างสรรคส์ังคมคุณภาพ สังคมแห่งการเรียนรู้  สังคมอนัประกอบ
ความสมานฉนัทแ์ละความเอ้ืออาทรต่อกนั (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,2545)     
   ปัจจยัท่ีท าใหค้นมีคุณภาพไดก้็คือการศึกษา  ซ่ึงการศึกษาท่ีดีนั้นนอกเหนือจากการสร้างคนใหมี้
สติปัญญาและเป็นคนดีแลว้ยงัตอ้งสร้างใหค้นมีความสุขดว้ย  เม่ือเด็กไดเ้รียนรู้อยา่งมีความสุขจะท าใหเ้ด็ก
เรียนรู้ท่ีจะด ารงชีวิตอยา่งมีความสุข  ด ารงชีวิตอยา่งคนท่ีคิดถึงประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติ
มากกวา่ประโยชน์ส่วนตน  เป็นคนท่ีมีความสุขในการท่ีจะช่วยเหลือผูอ่ื้นเป็นคนท่ีมีความสุขในการท่ีจะ
เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ  เป็นคนท่ีมีความสุขท่ีจะท างานและ  ส าคญัท่ีสุดคือคนท่ีมีความสุขท่ีจะท าประโยชน์ใหก้บั
ประเทศชาติและสืบต่อส่ิงท่ีเป็นความสุขน้ีไปถึงลูกหลานของเขาเหล่านั้นต่อๆไป  (ศนัสนีย ์ฉตัรคุปต,์2543) 
คุณภาพชีวิตจะแตกต่างกนัขึ้นกบัปัจจยัส่วนบุคคล  ไดแ้ก่  เพศ อาย ุ เช้ือชาติ ศาสนา  สถานภาพการสมรส  
อาชีพ  รายได ้ ระดบัการศึกษา  ปัจจยัทางสังคมและวฒันธรรม  เช่น ค่านิยมของสังคม  ความเช่ือต่างๆ  
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ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม  และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ  การประเมินคุณภาพชีวิตสามารถประเมินได้
ดว้ยตนเอง  เป็นการประเมนเชิงจิตวิสัยและประเมินโดยผูอ่ื้นเป็นการประเมินเชิงวตัถุวิสัย การประเมิน
คุณภาพชีวิตอาจประเมินทั้งเชิงจิตวิสัยและวตัถุวิสัย หรือประเมินเพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึง  แต่ในการศึกษา
เก่ียวกบัคุณภาพชีวิตท่ีผา่นมามกัเป็นการประเมินเชิงจิตพิสัย  เพราะเช่ือวา่คุณภาพชีวิตเป็นการรับรู้ของ
บุคคล  ซ่ึงจะมีความแตกต่างกนั การประเมินเชิงจิตวิสัยจะสามารถบอกถึงคุณภาพชีวิตไดดี้ท่ีสุด            
(สุธาทิพย ์ อุปลาบติั  2536 : 2) ไดส้รุปองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพชีวิตไว ้4 ดา้น  คือ  
ความพึงพอใจในชีวิต (Life  Satisfaction)  อตัมโนทศัน์ (Self-Concept)  ดา้นสุขภาพและการท างานของ
ร่างกาย  (Health  and  Functioning)  และดา้นสังคมและเศรษฐกิจ (Socio-economic  Factors)  ทั้งน้ีขึ้นอยู่
กบัลกัษณะพื้นฐานของแต่ละบุคคล (Personal Background)  ส่ิงแวดลอ้มทางสังคมและวฒันธรรม (Social 
Situation,  Culture  and Envir0nment ) ท่ีมีผลต่อการรับรู้ของบุคคลนั้นๆ  
 จากความส าคญัของคุณภาพชีวิตและเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้  ยอ่มจะท าใหค้วามคาดหวงัวา่คุณภาพ
ชีวิตของนกัศึกษาท่ีศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมย ์ ซ่ึงเป็นสถาบนัระดบัอุดมศึกษา เหตุน้ีเอง ผูว้ิจยัจึงมี
ความสนใจและเห็นถึงความจ าเป็นในการท่ีจะศึกษา  คุณภพชีวิตของนกัศึกษา  อนัเป็นกลุ่มบุคคลซ่ึงจะเป็น
ก าลงัส าคญัต่อการพฒันาประเทศในอนาคต  เพื่อใหไ้ดท้ราบถึงระดบัคุณภาพชีวิตตามตวัแปลส่วนบุคคล  
ทั้งน้ี  เพื่อจะไดข้อ้มูลพื้นฐานมาเป็นแนวทางในการวางแผนส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตของนกัศึกษาให้
ดียิง่ขึ้นต่อไป  และในการวิจยัคร้ังน้ี  ผูวิ้จยัไดน้ าแนวคิดของ(ชนิดา เร่ืองเดช 2539 : 18;)มาใชเ้ป็นกรอบใน
การแบ่งการศึกษาคุณภาพชีวิตของนกัศึกษาออกเป็น  4  ดา้น  คือ  ดา้นสภาพแวดลอ้ม  ดา้นสังคม  ดา้น
เศรษฐกิจ  ดา้นคุณภาพชีวิตนกัศึกษา 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ 
2. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นสังคมท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย ์
3. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์

ค าถามวิจัย 
1. ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนกัศึกษาอยา่งไร 
2. ปัจจยัดา้นสังคมส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนกัศึกษาอยา่งไร 
3. ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนกัศึกษาอยา่งไร 
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สมมุติฐานงานวิจัย 
 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์
 สมมุติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นสังคมส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์  
 สมมุติฐานท่ี 3 ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์             

ขอบเขตการวิจัย 
   ผูวิ้จยัใชเ้คร่ืองมือในการวิจยัเชิงปริมาณส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ี โดยเลือกใชวิ้ธีการส ารวจดว้ย
แบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นและไดก้ าหนดขอบเขตของการวิจยัไวด้งัน้ีคือ 
  1)  ประชากรท่ีใชศึ้กษา คือ นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์จ านวน 14,000 คน และผูว้ิจยัไดเ้ก็บกลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน 380 คน  

  2)  ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาประกอบดว้ย 
   2.1)  ตวัแปรตน้ คือ ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม ปัจจยัดา้นสังคม  ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ 
   2.2)  ตวัแปรตาม คือ คุณภาพชีวิตของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์
  3)  สถานท่ีศึกษาท่ีผูว้ิจยัใชเ้ก็บรวมรวมขอ้มูล คือ มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์

สถิติท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี ้
   งานวิจยัเลือกใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  เป็นสถิติท่ีใชใ้นการสรุปลกัษณะทัว่ไป
ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ความถ่ี (Frequency) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าเฉล่ีย 
(Mean) โดยผูว้ิจยัน าคะแนนท่ีไดจ้ากแบบสอบถามอธิบายระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อปัจจยัต่างๆตามคาดของ
คะแนนเฉล่ีย (Mean) และเกณฑก์ารใหค้ะแนนความคิดเห็นท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตของนกัศึกษามหาวิทยาลยั
ราชภฏับุรีรัมย  ์
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 
 ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม หมายถึง  สภาพแวดลอ้มท่ีเป็นวตัถุ เช่น บริเวณมหาวิทยาลยั อาคารเรียน 
ครุภณัฑ ์ และวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ มีความพร้อมต่อการเรียนรู้และสืบคน้ขอ้มูลท่ีจะท าการศึกษา ในส่วนต่างๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท ากิจกรรมของมหาวิทยาลยั 

 ปัจจยัดา้นสังคม หมายถึง  ผูบ้ริหารมีการจดักิจกรรมการนดัพบนกัศึกษาเพื่อเป็นการเช่ือมสัมพนัธ์
ระหวา่งผูบ้ริหาร  คณะอาจารย ์ นกัศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลยั  ไดมี้ส่วนร่วมในการพฒันา
มหาวิทยาลยัใหมี้ความกา้วหนา้สู่สังคมไดอ้ยา่งภาคภูมิ 

 ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ หมายถึง  มหาวิทยาลยัมีการส่งเสริมใหมี้ระบบสารสนเทศท่ีท าให้สืบคน้ขอ้ท่ี
ทนัสมยัในการคน้ควา้ท าให้นกัศึกษาสะดวกในการสืบคน้ขอ้มูลมากยิง่ขึ้นและสามารถลดค่าใช่จ่ายในการ
ซ้ือหนงัสือของนกัศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดี 

 คุณภาพชีวิตนกัศึกษา  หมายถึง  คุณภาพชีวิต   เป็นภาวะความเป็นอยูท่ี่ดีทั้งของตนเอง (ทั้งดา้น
ร่างกายและจิตใจ) และของสังคม ทั้งน้ีครอบคลุมไปถึง ความปลอดภยั สิทธิ และเสรีภาพ ส่วนในทาง
การแพทยม์องคุณภาพชีวิตว่าหมายถึงสภาพร่างกาย  และจิตใจท่ีมัน่คงแขง็แรง มีความพอใจ  สุขใจ  สุขกาย  
และมีความสงบ  ทั้งน้ีคุณภาพชีวิตจะถูกคุกคามดว้ยโรคและภาวะผิดปกติต่างๆ ของร่างกายและจิตใจ          
( ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิง พวงทอง ไกรพิบูลย ์,2560) 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ผลจากการศึกษามีประโยชน์ต่อฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี คือ 
1) เพื่อทราบปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม ท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย  ์
2) เพื่อทราบปัจจยัดา้นสังคม ท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย ์ 
3) เพื่อทราบปัจจยัดา้นสังคม ท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

  การวิจยัเร่ือง คุณภาพชีวิตของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์มีวตัถุประสงค ์เพื่อ ศึกษาระดบั
คุณภาพชีวิตของนกัศึกษาน ามาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของนกัศึกษาท่ีมีปัจจยับุคคล แตกต่างกนั ตลอดจน
ความตอ้งการในการพฒันาคุณภาพชีวิตของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบั
งานวิจยัน้ีประกอบดว้ย แนวคิดเก่ียวกบัคุณภาพชีวิต ความหมายของ คุณภาพชีวิต องคป์ระกอบของคุณภาพ
ชีวิต ตวัช้ีวดัคุณภาพชีวิต การศึกษากบัการพฒันาคุณภาพชีวิต และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  ดงัต่อไปน้ี  

 2.1 แนวคิดเกีย่วกบัคุณภาพชีวิต 

  มนุษยเ์ม่ือเกิดมาในโลกยอ่มประสงคก์ารมีชีวิตท่ีเป็นสุขแต่การมีชีวิตท่ีเป็นสุขนั้นควร 
ประกอบดว้ยปัจจยัใดบา้ง หลายคนนึกถึงส่ิงหรือเหตุการณ์แวดลอ้มใกลต้วั และมีอีกไม่นอ้ยท่ีนึกถึง ออกไป
ไกลกวา่นั้นหลายคนคงนึกไม่ถึงวา่แต่ละส่วนแต่ละส่ิงมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งยากท่ีจะแยกออก จากกนั 
เพราะประสบการณ์ในชีวิตของแต่ละคนมกัคุน้เคยกบัเหตุการณ์ท่ีแตกต่างกนัไป ชีวิตท่ีมี ความสุขควร
ประกอบดว้ยปัจจยัใดบา้งค าตอบน่าจะมีหลากหลายแน่นอน เช่น การมีสุขภาพจิตดี แจ่มใสเบิกบาน ระงบั
ความอยาก ควบคุมอารมณ์ของตนเองได ้ไม่มีทุกข ์มีเพื่อนฝงู ปรับตวัเขา้กบั ส่ิงแวดลอ้มได ้มีอาชีพและ
รายไดท่ี้พอเล้ียงตนเองและครอบครัว มีท่ีอยูอ่าศยัท่ีดี มีความเสมอภาค ทางสังคม มีเสรีภาพ มีการศึกษาท่ีดี 
อยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม และอยูร่่วมกบั ธรรมชาติไดอ้ยา่งเป็นสุข ..ถา้หากวา่
ประชาชนในประเทศใดมีความสุข มีความอยูเ่ยน็เป็นสุข คือ มีความ เป็นอยูท่ี่สบาย ก็หมายความวา่ประเทศ
นั้นมีความมัน่คง ภูมิภาคไหนท่ีมีประเทศท่ีมีความ มัน่คงคงดีอยา่งน้ี เป็นภูมิภาคท่ีมีก าลงัแขง็แรง...”    พระ
ราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั พระราชทานเม่ือวนัท่ี 9 เมษายน  พ.ศ. 2537 (สกุลไทย, 2542) 
พระราชด ารัสท่ีอญัเชิญมาน้ี อธิบายถึงคุณค่าของการมีความสุขไดช้ดัเจน องคป์ระกอบของคุณภาพชีวิต 
(Quality of Life) จึงมีความหมายดงัท่ีกล่าวมาแลว้หรืออาจกล่าวให ้เขา้ใจไดง้่ายวา่ คุณภาพชีวิต คือ การมี
ชีวิตท่ีมีความสุขนัน่เอง2.2 ความหมายของคุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิต (Quality of Life) เป็นค าท่ีมีความหมาย
กวา้งขวางท่ียงัไม่มีค  าจ ากดัความท่ี แน่นอน โดยนกัปราชญ ์นกัการศาสนา และนกัวิชาการสาขาต่าง ๆ ได้
กล่าวถึงการมีชีวิตท่ีดี (Good Life) และการกินดีอยูดี่มีสุข (Well Being) ซ่ึงหมายถึงการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีมา
นานนบัศตวรรษแลว้ ตามภูมิหลงัของสาขาวิชาและปรัชญาชีวิตของแต่ละคน ดงัน้ี พจนานุกรมฉบบั
ราชบณัฑิตยสถาน (2525) เขียนไวว้า่คุณภาพชีวิตประกอบดว้ยค า 2 ค  า  คือคุณภาพ และชีวิต คุณภาพ 
หมายถึง ลกัษณะความดี ลกัษณะประจ าบุคคลหรือส่ิงของชีวิต หมายถึงความเป็นอยู ่ 
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 สรุปไดว้า่คุณภาพชีวิต หมายถึง ลกัษณะความเป็นอยูท่ี่ดี ส านกังานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ 
(2548) กล่าววา่ ความสุขท่ีเป็นผลมาจากปัจจยั ภายนอก หรือทัว่ ๆ ไปใชค้  าวา่ “ความอยูดี่มีสุข” หรือ 
“คุณภาพชีวิต” ซ่ึงเป็นรูปธรรม และวดัเชิง ภาวะวิสัย (Objective) ดชันีท่ีใชใ้น ปัจจุบนัเป็นการวดั
องคป์ระกอบความสุขจากปัจจยัภายนอก เช่น สุขภาพ ระดบัการศึกษา การท างาน ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 
สภาพครอบครัว ความเป็นอยูส่ภาพ ความเป็นอยูใ่นชุมชน พวงรัตน์ บุญญานุรักษ ์(2531) กล่าววา่ คุณภาพ
ชีวิตเป็นความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นกบัแต่ละคน ในลกัษณะของความรู้สึกพอใจในสภาพท่ีตนเองมีอยูเ่ป็นอยู ่ไดรั้บ
อยู ่และปฏิบติัอยูเ่ป็นประจ าวนั ในแต่ ละคนจะมีความพอใจแตกต่างกนั พณัณิน กิติพราภรณ์ (2531) ใหค้  า
จ ากดัความไวว้า่ คุณภาพชีวิต หมายถึง ชีวิตท่ีมีความสุข ความสุขในท่ีน้ีเกิดไดจ้าก 1) ความสุขทางกาย 
หมายถึงการมีความเป็นอยูท่ี่ดี เช่น มีท่ีอยูอ่าศยัดี  มีสุขภาพดี มีสาธารณูปโภค เช่น การคมนาคมดี มี
สภาพแวดลอ้มท่ีดี เช่น อากาศบริสุทธ์ิ และยงัรวม ไปถึงการพกัผอ่นและสันทนาการท่ีดี 2) ความสุขทางใจ
ไดม้าจากความรู้จกัพอดี พอใจในสภาพท่ี เป็นอยู ่การมีทศันคติท่ีดีต่อตนเองและผูอ่ื้น มีความรัก ความ
อบอุ่น ผกูพนัในครอบครัวและเพื่อน มนุษย ์มีความอดทนเสียสละและสร้างประโยชน์ใหก้บัสังคม ณรงค์
ศกัด์ิ ตะละภฎั และคนอ่ืน ๆ (2535) ใหค้วามหมายวา่ คุณภาพชีวิต หมายถึง การมี ชีวิตท่ีพฒันาไปเป็น
ผูใ้หญ่ท่ีพึ่งตนเองไดอ้ยา่งมีทิศทาง สามารถปรับตวัอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข และท าใหผู้อ่ื้นเป็นสุข
ดว้ย  พชัราภรณ์ คนกลา้ (2547) ใหค้วามหมายวา่ คุณภาพชีวิต หมายถึง การมีชีวิตท่ีสมบูรณ์ใน แง่ดีทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ ซ่ึงเกิดจากการใหค้วามส าคญัและความพึงพอใจต่อองคป์ระกอบต่าง ๆ ตามสภาพการณ์
และส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอยู ่เป็นอยู ่หรือไดรั้บอยู ่ดว้ยการรับรู้และตดัสินใจของมนุษยใ์น ช่วงเวลาหน่ึง สามารถ
เปล่ียนแปลงไดต้ามกาลเวลาและสภาพการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป ยเูนสโก (Unesco, 1981) สรุปไวว้า่ คุณภาพ
ชีวิตเป็นความรู้สึกของการมี การอยูอ่ยา่ง  มีความสุข มีความพอใจต่อองคป์ระกอบต่าง ๆ ของชีวิตท่ีเป็น
ส่วนส าคญัมากของบุคคล   
 ประยทุธ์ สุวรรณโกตา (2532) คุณภาพชีวิต คือ ระดบัท่ีบุคคลมีความรู้สึกมีคุณค่า แห่งตน มีความ
มุ่งหมายในชีวิต และมีความวิตกกงัวลนอ้ยท่ีสุด ความรู้สึกมีความสุข (Sense of Well-Being) ซ่ึงมี ผลมาจาก
ความรู้สึกพึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจในแต่ละดา้นของชีวิตท่ีมีความส าคญัต่อบุคคลนั้น ๆ ไดส้รุปความหมาย
ของคุณภาพของชีวิตไว ้อยา่งกระชบั และ เขา้ใจไดโ้ดยง่ายวา่ “คุณภาพชีวิต” หมายถึง ระดบัสภาพการ
ด ารงชีวิตของมนุษย ์ตามองคป์ระกอบ ของชีวิตอนัไดแ้ก่ ร่างกาย อารมณ์ สังคม ความคิด และจิตใจ ซ่ึง
จะตอ้งอยูใ่นระดบักลาง ตาม ลกัษณะและสภาพท่ีควรจะเป็นไดใ้นแต่ละบุคคล ดงัท่ีเรียกกนัวา่ ความจ าเป็น
ขั้นพื้นฐาน ส่วนการท่ี มนุษยจ์ะมีคุณภาพชีวิตท่ีดีไดต้อ้งขึ้นอยูก่บัปัจจยัต่าง ๆ เป็นองคป์ระกอบอีกมากมาย 
และ องคป์ระกอบเหล่านั้นจะมีความส าคญัมากนอ้ยแตกต่างกนัออกไปตามทศันะของผูม้องแต่ละคน หรือ 
แต่ละสังคม จากการศึกษาความหมายของค าวา่คุณภาพชีวิตทั้งหมดท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ คุณภาพชีวิต หมายถึง 
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การมีชีวิตอยูด่ว้ยความพึงพอใจในส่ิงท่ีตนไดส้ัมผสั ทั้งทางร่างกาย และจิตใจ ทั้งน้ีความรู้สึก ดงักล่าวจะ
ขึ้นอยูก่บับุคคล สังคม และวฒันธรรมแวดลอ้มของบุคคลนั้น ๆ  
 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (ราชบณัฑิตยสถาน, 2530 : 45) ระบุไวว้า่คุณภาพชีวิต 
ประกอบดว้ยค า  2 ค า คือ คุณภาพ หมายถึงลกัษณะประจ าของบุคคล หรือส่ิงของ และชีวิต หมายถึง ความ
เป็นอยู ่ดงันั้นคุณภาพชีวิต หมายถึง ลกัษณะความเป็นอยูท่ี่ดีของบุคคล  ยพุา อุดมศกัด์ิ (2516 : 82) กล่าววา่ 
“คุณภาพชีวิต” หมายถึง คุณภาพในดา้นสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา การเมืองและศาสนา ซ่ึงเป็นค่า
เทียบเคียง ไม่มีกฎตายตวัแน่นอน กล่าวคือ  ทุกคนหรือทุกประเทศอาจจะก าหนดมาตรฐานต่างๆ กนัไปตาม
ตอ้งการ และความตอ้งการใน  ดา้นคุณภาพชีวิตน้ี ย่อมเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลาและภาวะของบุคคล  
พทัยา สายหู (2556 : 11) ไดใ้หท้รรศนะเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตหรือชีวิตท่ีมีคุณภาพดงัน้ี “ชีวิต ท่ีมีคุณภาพ คือ 
ชีวิตท่ีท าประโยชน์ใหผู้อ่ื้นในสังคม ครอบครัว ตอ้งเป็นแห่งแรกท่ีสร้างคุณภาพ ชีวิต คนรวยไม่จ าเป็นตอ้งมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีเสมอไป ในทางตรงขา้ม คนท่ียากจนเกินไป ก็ไม่ จา เป็นตอ้งขาดคุณภาพชีวิต หรืออาจมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีได”้  อุ่นตา นพคุณ ( 2552: 10) ไดก้ล่าวถึงความหมายคุณภาพชีวิตวา่ คุณภาพชีวิต คือ ชีวิตท่ี
เป็น ลกัษณะหรือแบบอยา่งของคนท่ี “คิดเป็น ท าเป็น แกปั้ญหาเป็น : การศึกษาท่ีดีจะตอ้งเป็นการศึกษา เพื่อ
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนทั้งในและนอกระบบโรงเรียนมีคุณลกัษณะของการคิดเป็น ท าเป็น แกปั้ญหาเป็น เพราะ
ตามความเช่ือพื้นฐานของคนคิดเป็นนั้น จะตอ้งปรับปรุงตนเอง ครอบครัว และส่ิงแวดลอ้มใหผ้สมผสาน
และกลมกลืนกบัวิชาความรู้ท่ีไดรั้บ  ในขณะท่ีนกัวิชาการต่างประเทศท่ีมีการศึกษาเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตจน
เป็นท่ียอมรับของ สังคมท่ีส าคญั เช่น  ทิวา พรหมอินทร์, (2544 : 9) ไดใ้ห ้ความหมายคุณภาพชีวิตวา่ 
หมายถึง มิติของการมีชีวิตท่ีดี ประกอบดว้ยความสุข ความพอใจในชีวิต ความนบัถือตนเอง สุขภาพและ
สถานภาพการท างานของร่างกายและสภาพเศรษฐกิจท่ีดี โดยสรุป แลว้ คุณภาพชีวิตจึงเป็นระดบัของการมี
ชีวิตท่ีดี มีความสุข ความพึงพอใจในชีวิต เป็นเร่ืองท่ี เก่ียวขอ้งกบัสภาพความเป็นอยู่ การด าเนินชีวิตของ
ปัจเจกบุคคลในสังคม  สุภางค ์จนทัวานิช และ วศินี ศิลตระกลู,( 2539: 59-61) ไดใ้ห ้ความหมายของ
คุณภาพชีวิตวา่ คือ ความสัมพนัธ์ทุกดา้นระหวา่งบุคคลกบัส่ิงแวดลอ้มตาม ธรรมชาติท่ีบุคคล     อาศยัอยู ่
โดยแต่ละดา้นจะมีลกัษณะเฉพาะในการสนองความตอ้งการของ บุคคล ขณะท่ีองคก์ารยเูนสโก ไดนิ้ยามวา่ 
หมายถึง ระดบัความเป็นอยูท่ี่ดีของสังคมและระดบัตาม พึงพอใจในความตอ้งการส่วนหน่ึงของมนุษย ์ งาม
พิศ สัตยส์งวน, (2544: 11) ไดใ้ห ้ความหมายของคุณภาพชีวิตวา่เป็นความรู้สึกเป็นสุขของบุคคล ความพึง
พอใจ ไม่พึงพอใจกบัชีวิต หรือการมีความสุข ไม่สุขกบัชีวิต ความพึงพอใจในการด าเนินชีวิตน้ี
เปรียบเสมือนพารามิเตอร์ของ การวดัคุณภาพชีวิตของบุคคลดว้ย  วิภาพร มาพบสุข, (2550: 3) กล่าววา่ 
“คุณภาพ ชีวิต” หมายถึง องคป์ระกอบทั้งหลายท่ีใหค้วามพึงพอใจแก่บุคคลทั้งทางร่างกายและจิตใจในช่วง 
ระยะเวลาหน่ึง  
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ความส าเร็จในหนา้ท่ีการงาน 

 วิภาพร มาพบสุข (2550: 3) อธิบายวา่ “คุณภาพชีวิตเป็นเร่ืองท่ีซบัซอ้น” ทั้งน้ีเป็นเพราะวา่คุณภาพชีวิตเป็น
เร่ืองของความพึงพอใจอนัเกิด มาจากการไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการทางจิตใจและสังคม ทั้งใน
ระดบัจุลภาคและมหาภาค และยงัเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสามารถทางสังคมในการตอบสนองความ
ตอ้งการขั้นพื้นฐาน ของสมาชิกในสังคมดว้ย  ยเูนสโก ( Unesco, 1978: 89 อา้งถึงในวิภาพร มาพบสุข, 
2550: 3) ไดส้รุปความคิดเก่ียวกบั คุณภาพชีวิตไวว้า่ “คุณภาพชีวิตเป็นความรู้สึกของการอยูอ่ยา่งพึงพอใจ” 
ต่อองคป์ระกอบต่างๆ ของ ชีวิตซ่ึงเป็นส่วนส าคญัมากท่ีสุดของบุคคล 
 นิพนธ์ คนัธเสวี (2553: 2) ให้ค  านิยามวา่ “คุณภาพชีวิตคือระดบัของการด ารงชีวิตของ มนุษยต์าม
องคป์ระกอบของชีวิตอนัไดแ้ก่ ทางร่างกาย อารมณ์ สังคม ความคิด และจิตใจ”  อมัพร สุคนัธวนิช (25 48: 
7) อธิบายวา่ “คุณภาพชีวิต หมายถึง การมีร่างกายปกติ มีจิตใจ ปกติ มีความส าเร็จในหนา้ท่ีการงานและมี
ความส าเร็จในสังคม” ดงัภาพต่อไปน้ี  

 

 

 

 

 

 

  

  

 
ภาพท่ี 1 ความหมายคุณภาพชีวิต (อา้งถึงใน อมัพร สุคนัธวนิช, 2548 : 8)  
 
   สิปปนนท ์ เกตุทตั (2538 : 2) ใหค้วามหมายคุณภาพชีวิตไวว้า่ “ชีวิตท่ีมีคุณภาพคือชีวิตท่ี สามารถ
ปรับตวัเองเขา้กบัธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มไดท้ั้งส่ิงแวดลอ้มกายภาพ ส่ิงแวดลอ้มทาง สังคม และสามารถ

ปรับธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม และสังคมใหเ้ขา้กบัตน โดยไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น หรือ กล่าวสั้นๆ คือเรียนรู้
ธรรมชาติ จนปรับตนเองและธรรมชาติให้เขา้กนัไดโ้ดยไม่เบียดเบียนกนั”  จากค าจ ากดัความดงักล่าวขา้งตน้
สรุปไดว้า่ คุณภาพชีวิต หมายถึง ชีวิตท่ีมีความสุขทั้ง  ทางร่างกายและจิตใจ อนัเน่ืองมาจากการไดรั้บการ
ตอบสนองตามความตอ้งการในดา้นต่างๆ อยา่งเพียงพอและเหมาะสมกบัความสุขทางกาย ไดแ้ก่ การมี

ร่างกาย จิตใจปกติ 

ความส าเร็จในสังคม 

คุณภาพชีวิต 
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อาหาร เส้ือผา้ ท่ีอยูอ่าศยั เคร่ืองอ านวย ความสะดวกต่างๆ อยา่งเหมาะสมกบัสภาพและฐานะของตน 
ความสุขทางจิตใจ ไดแ้ก่ การไดรั้บ ความรัก ความอบอุ่น การยอมรับ และความมัน่คงทางจิตใจ เป็นตน้  

ความส าคัญของการพฒันาคุณภาพชีวิต  

  จากค าอธิบายเร่ืองความหมายของคุณภาพชีวิตจะเห็นไดว้่า คุณภาพชีวิตเป็นส่ิงท่ีมี คุณค่าส าคญัต่อ
บุคคลและสังคม เน่ืองจากคุณภาพชีวิตเป็นส่ิงท่ีมนุษยส์ามารถก าหนดการสร้างเกณฑม์าตรฐานเพื่อใหมี้
ระดบัการคุณภาพชีวิตท่ีดีได ้จึงท าใหม้นุษยเ์กิดการขวนขวายใหไ้ดม้าใน ส่ิงน้ีเพื่อท าใหพ้ฒันาตนเองและ
สังคม ไปสู่เป้าหมายท่ีพึงปรารถนา บุคคลแต่ละคนและแต่ละ ครอบครัวจึงมีการพฒันาตนเองในด้าน
การศึกษา การมีแนวความคิดและเจตคติท่ีดี การรู้จกับริหาร ตนเอง การมีความเอ้ืออาทรต่อบุคคลอ่ืน การมี
อาชีพ มีรายได ้มีคุณธรรม และศีลธรรม ฯลฯ ทุกคน ในสังคมสามารถปฏิบติัไดเ้ช่นน้ีก็เท่ากบัวา่ สามารถ
ช่วยยกระดบัทั้งตนเองและสังคม ใหมี้คุณค่ามี ความเจริญงอกงามพฒันาไปสู่สังคมในอุดมคติ ปัญหาต่างๆ 
ในสังคมจะลดลงหรือหมดไปได ้เช่น ปัญหาครอบครัว ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาโสเภณี ปัญหาอาชญากรรม 
ปัญหามลภาวะเป็นพิษ เป็นตน้ ดงันั้น ประเทศต่างๆ จึงใชค้วามพยายามอยา่งเตม็ท่ีในการท่ีจะพฒันาและ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของ ประชาชนใหมี้คุณภาพชีวิตท่ีสูงขึ้นจนถึงระดบัมาตรฐานท่ีสังคมตอ้งการทั้งน้ีเพื่อ
ช่วยใหส้มาชิกใน สังคมทุกคนมีความกินดีอยูดี่มีความสุขสมบูรณ์   ดงันั้นการพฒันาคุณภาพชีวิตจึงมี
ความส าคญัต่อบุคคลและสังคมอยา่งยิง่ ซ่ึงสรุป ความส าคญัของการพฒันาคุณภาพชีวิตไดด้งัน้ี    

 1. การพฒันาคุณภาพชีวิต ช่วยท าใหบุ้คคลและสังคมมีแนวทางในการด ารงชีวิตท่ี ดีขึ้น ซ่ึงจะส่งผล
ใหส้ังคมมีความสงบสุขไปดว้ย    
 2. การพฒันาคุณภาพชีวิต กระตุน้ใหบุ้คคลและสังคมเกิดความกระตือรือร้นคิดท่ี จะปรับปรุง
ตนเอง สังคมและส่ิงแวดลอ้มใหดี้ขึ้นอยูเ่สมอ    
 3. การพฒันาคุณภาพชีวิตทา ใหบุ้คคลรู้จกัใชปั้ญญา เหตุผล ความมีคุณธรรม จริยธรรม หลกั
จิตวิทยา หลกัการบริหาร เพื่อมาแกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นกบัตนเองและสังคม   
  4. การพฒันาคุณภาพชีวิตท าใหบุ้คคลและสังคมมีการอยูร่่วมกนัดว้ยความ สมานฉนัท ์ช่วยลด
ปัญหาความขดัแยง้และปัญหาสังคม   
  5. การพฒันาคุณภาพชีวิตท าใหบุ้คคลและสังคมมีความรู้ความเขา้ใจในการร่วมมือ ร่วมใจส่งเสริม
ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี และค่านิยมท่ีดีงามใหเ้กิดขึ้นในสังคม 
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2.2 ลกัษณะชีวิตท่ีมีคุณภาพ   

 เป็นท่ีพึงประสงคข์องบุคคลและสังคม มีผูเ้สนอแนวความคิดไวห้ลายท่าน(วุฒิ วุฒิธรรมเวช, 2554) 
ไดส้รุปถึงลกัษณะบุคคลท่ีมีคุณภาพชีวิตไวด้งัน้ี 
       1) บุคคลนั้นมีส่ิงจ าเป็นพื้นฐานแก่ความตอ้งการของชีวิต ไดแ้ก่                
 (1) อาหาร หมายถึง อาหารท่ีจ าเป็นต่อสุขภาพ  
 (2) ท่ีอยูอ่าศยั ประกอบดว้ยห้องและเคร่ืองป้องกนัอนัตรายต่างๆ        
 (3) เส้ือผา้ส าหรับสวมใส่อยา่งเหมาะสม และเคร่ืองป้องกนัความรุนแรงของสภาพอากาศ        
 (4) สุขภาพ หมายถึง การมีสุขภาพแขง็แรง กระฉบักระเฉง เจ็บไขน้อ้ย         
 (5) ความมัน่คง และมีอิสระจากความไม่ถูกตอ้ง หมายถึง มีเศรษฐกิจท่ีดี  สังคมดี และสนใจ
การเมือง        
      2) ความพึงพอใจต่อตนเอง สังคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยบุคคลจะตอ้งรู้สึกวา่ชีวิตของตน มีการ
ผสมผสานกลมกลืนกบัส่ิงต่างๆ อยา่งดี คือ กลมกลืนกบัความตอ้งการของตน กบัความส าเร็จท่ีน่าจะเป็นไป
ได ้ความราบร่ืนของ ครอบครัว ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งบุคคลต่อชุมชน และต่อประเทศชาติ ตลอดจน
ความกลมกลืน กบัส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงภาวะความพึงพอใจดงักล่าวจะเกิดขึ้น บุคคลนั้นจะตอ้งมีลกัษณะดงัน้ี         
 (1) มีค่านิยมท่ีเหมาะสมกลมกลืนกบัสังคม วฒันธรรม การเมือง และ ส่ิงแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ ซ่ึง
เป็นส่ิงท่ีแต่ละบคุคลสามารถใชเ้ป็นรากฐานการตดัสินใจอนัส าคญั ของชีวิต        
 (2) มีความสมดุลระหวา่งความปรารถนา และความเป็นไปไดท่ี้จะบรรลุถึง ความสมปรารถนา       
 (3) มีจุดมุ่งหมายของชีวิต เช่น มีแนวความคิดและหลกัปรัชญาในการด ารงชีวิต การรู้จกักลยทุธ์
บริหารตนเอง เป็นตน้       
 (4) มีชีวิตกลมกลืนกบัครอบครัว ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม  (สัญญา สัญญาวิวฒัน์ , 2532: 38-39) 
นกัพฒันาสังคม ชาวองักฤษไดอ้ธิบายลกัษณะของคนท่ีเจริญซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพไวด้งัน้ี  
  1. เป็นคนท่ีรู้จกัคิดอยา่งมีจุดหมายปลายทางมากกวา่  
  2. เป็นคนท่ีสามารถคาดการณ์อนาคตไดม้ากกวา่   
  3. เป็นคนท่ีสามารถด าเนินกิจกรรมท่ียุง่ยากซบัซอ้นไดม้ากกวา่ 
  4. เป็นคนท่ียนิดีจะรับฟัง และทา ความเขา้ใจ ความคิดเห็นและความสนใจของผูอ่ื้น   
  5. เป็นคนท่ีมีความช านาญ ในการท่ีจะดา เนินการใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องตนท่ีมีต่อผูอ่ื้น               
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 สัญญา สัญญาวิวฒัน์ (2546 : 55-78) ใหค้วามคิดเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกบัคุณสมบติัพื้นฐานท่ีส าคญัของ
บุคคลท่ีมีคุณภาพชีวิตอีก 5 ประการ คือ   
 1. มีความรับผิดชอบ  
 2. มีความสม ่าเสมอ   
 3. มีความเช่ือมัน่ในตนเอง   
 4. มีการพึ่งตนเอง  
  5. มีความซ่ือสัตยเ์ท่ียงตรงไม่คดโกง   
 สรุปไดว้า่ บุคคลท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีจะตอ้งไดรั้บส่ิงจ าเป็นพื้นฐานท่ีใชใ้นการด ารงชีวิต และมีความ
พึงพอใจท่ีต่อตนเอง สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 

2.3 องค์ประกอบของคุณภาพชีวิต  

 เน่ืองจากคุณภาพชีวิตในความหมายของนกัวิชาการแต่ละสาขามีความแตกต่างกนัตามการ มองและ
การใหคุ้ณค่าท่ีแตกต่างกนั องคป์ระกอบของคุณภาพชีวิตจึงยอ่มจะแตกต่างกนัออกไปตาม การให้
ความหมาย แมค้วามหมายจะคลา้ยคลึงกนัก็ไม่ไดห้มายความวา่องคป์ระกอบของคุณภาพชีวิต จะตอ้ง
คลา้ยคลึงตามไปดว้ย ดงัท่ีจะเสนอต่อไปน้ี นิศารัตน์ ศิลปะเดช (2540) ไดส้รุปวา่ องคป์ระกอบท่ีจะท าให้
บุคคลมีคุณภาพชีวิตท่ีดีไดน้ั้น ควรประกอบดว้ยปัจจยัพื้นฐาน คือ   
 1) ปัจจยัดา้นความสมบูรณ์ดา้นร่างกายและสติปัญญา หมายถึง การท่ีมนุษยมี์คุณภาพชีวิตท่ี ดีไดน้ั้น 
จะตอ้งมีความเป็นปกติของร่างกายและสติปัญญาเป็นพื้นฐาน ซ่ึงไดแ้ก่ การมีอวยัวะต่าง ๆ ของร่างกาย
สมบูรณ์ครบถว้น มีสุขภาพอนามยัแขง็แรง มีพละก าลงัท่ีสามารถท ากิจการงานไดดี้ เช่นเดียวกบัคนอ่ืน ๆ มี
ระดบัพฒันาการของสติปัญญาเป็นปกติ สามารถศึกษาเล่าเรียน คิดไตร่ตรอง หาเหตุผลต่าง ๆ รวมทั้ง
สามารถแกปั้ญหาท่ีเกิดขึ้นได ้ 
 2) ปัจจยัดา้นความสมบูรณ์ดา้นจิตใจและอารมณ์ หมายถึง การเป็นผูท่ี้มีจิตใจท่ีดี มีอารมณ์ แจ่มใส
มัน่คง ไม่แปรปรวน หงุดหงิด โมโหง่าย จิตใจมีคุณธรรม ไม่อิจฉาริษยา หรือเคียดแคน้ พยาบาทผูอ่ื้น เป็นผู ้
มองโลกในแง่ดี มีความโอบออ้มอารี พร้อมท่ีจะช่วยเหลือผูท่ี้ตกทุกขไ์ดย้าก หรือ เดือดร้อนเสมอ การมี
พื้นฐานดา้นจิตใจและอารมณ์ท่ีดี จะช่วยใหบุ้คคลเกิดความสุขและความสงบใน การด ารงชีวิต  
 3) ปัจจยัดา้นความสมบูรณ์สังคมและส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง การเป็นคนท่ีไดรั้บการยอมรับ จากคน
ทัว่ไป อนัเน่ืองมาจากการมีมนุษยส์ัมพนัธ์อนัดี มีความสามารถในการปรับตวั ยอมรับ ความสามารถและ
ความส าคญัของผูอ่ื้น ตลอดจนส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีอยูร่อบตวั ดงันั้นจึงเป็นผูท่ี้เห็นคุณค่าของ บุคคลและส่ิงแวดลอ้ม 
และคิดท่ีจะปรับปรุงพฒันาใหส่ิ้งแวดลอ้มเหล่านั้นคงคุณค่าและประโยชน์อยู ่ตลอดไป จะยอมใหเ้กิดความ
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เสียหาย หรือมลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้มบา้งก็เป็นเพียงส่วนนอ้ยท่ีสุด การมี ความสมบูรณ์ดา้นสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้มจะช่วยใหบุ้คคลมีชีวิตท่ีเหมาะสม กลมกลืน และเขา้กนัไดดี้ กบัสังคมและส่ิงแวดลอ้มของตน  
 4) ปัจจยัดา้นความสมบูรณ์ของส่ิงท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิต หมายถึง ความสามารถท่ีจะ จดัหาส่ิงจ า  
เป็นต่าง ๆ ท่ีจะช่วยใหชี้วิตด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งดีตามฐานะของตนเอง ตลอดจนสภาพของ สังคม เศรษฐกิจ และ
ยคุสมยั ปัจจยัจ าเป็นเหล่าน้ี ไดแ้ก่ ปัจจยั 4 ซ่ึงมี อาหาร เส้ือผา้ ท่ีอยู่อาศยั ยา รักษาโรค และส่ิงอ านวยความ
สะดวกสบายต่าง ๆ ตลอดจนการไดรั้บการศึกษา การพกัผอ่น ฯลฯ ซ่ึง บุคคลจ าเป็นตอ้งจดัหรือจดัใหมี้ขึ้น
ตามความจ าเป็น ในสภาพสังคมและส่ิงแวดลอ้มของตน การมี ปัจจยัจ าเป็นในการด ารงชีวิตท่ีดีและพอเพียง 
ยอ่มช่วยใหบุ้คคลมีความสะดวกสบาย ไม่ล าบากขดัสน และยอ่มน ามาซ่ึงความสุขและความพึงพอใจใน
ชีวิต องคก์ารอนามยัโลก ไดก้ าหนดองคป์ระกอบส าคญัของคุณภาพชีวิตส าหรับบุคคลทัว่ไปวา่ ควร
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบส าคญัของคุณภาพชีวิต 6 ดา้น คือ (กญัจนพร อ่วมส าอางค์, 2547)    
  1) ดา้นร่างกาย (Physical Domain) คือ การรับรู้สภาพทางดา้นร่างกายของบุคคลซ่ึงมีผล ต่อ
ชีวิตประจ าวนั เช่น การรับรู้สภาพสมบูรณ์แขง็แรงของร่างกาย การรับรู้ถึงความรู้สึกสบายไม่มี ความ
เจ็บปวด การรับรู้ถึงความสามารถท่ีจะจดัการกบัความเจ็บปวดทางร่างกายได ้การรับรู้ถึง พละก าลงั ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวนั การรับรู้เร่ืองการนอนหลบัและพกัผอ่นรวมทั้งการรับรู้เร่ือง การมีเพศสัมพนัธ์ ซ่ึงการ
รับรู้เหล่าน้ีมีผลต่อการด าเนินชีวิตประจ าวนั  
  2) ดา้นจิตใจ (Psychological Domain) คือ การรับรู้สภาพทางดา้นจิตใจของตนเอง เช่น การ
รับรู้ความรู้สึกทางบวกท่ีบุคคลมีต่อตนเอง การรับรู้ภาพลกัษณ์ของตนเอง การรับรู้ถึงความรู้สึก ภาคภูมิใจ
ในตนเอง การรับรู้ถึงความมัน่ใจในตนเอง การรับรู้ถึงความคิด ความจ า สมาธิ การตดัสินใจ และ
ความสามารถในการเรียนรู้เร่ืองราวต่าง ๆ ของตนและการรับรู้ถึงความสามารถในการจดัการกบั ความเศร้า
หรือกงัวล เป็นตน้ 
   3) ดา้นระดบัความเป็นอิสระของบุคคล (Level of Independence) คือ การรับรู้ถึงความ 
เป็นอิสระท่ีไม่ตอ้งพึ่งพาผูอ่ื้น การรับรู้ถึงความสามารถในการเคล่ือนไหวของตน การรับรู้ถึง ความสามารถ
ในการปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัของตน การรับรู้ถึงความสามารถในการท างาน การรับรู้ วา่ตนไม่พึ่งพายาต่าง 
ๆ หรือการรักษาทางการแพทยอ่ื์น ๆ เป็นตน้  
  4) ดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคม (Social Relationships) คือ การรับรู้เร่ืองความสัมพนัธ์ของ 
ตนกบับุคคลอ่ืน การรับรู้ถึงการท่ีไดรั้บความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืนในสังคม รวมทั้งการรับรู้วา่ตนได ้เป็น
ผูใ้หค้วามช่วยเหลือบุคคลอ่ืนในสังคมดว้ย  
  5) ดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Environment) คือ การรับรู้เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลต่อการด าเนิน 
ชีวิต เช่น การรับรู้วา่ตนมีชีวิตอยูอ่ยา่งอิสระ ไม่ถูกกกัขงั มีความปลอดภยั และมัน่คงในชีวิต การรับรู้ วา่ได้
อยูใ่นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพท่ีดี ปราศจากมลพิษต่าง ๆ การคมนาคมสะดวก มีแหล่งประโยชน์ ดา้น
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การเงิน สถานบริการทางสุขภาพและสังคมสงเคราะห์ การรับรู้วา่ตนมีโอกาสท่ีจะไดรั้บข่าวสาร หรือฝึกฝน
ทกัษะต่าง ๆ การรับรู้วา่ตนไดมี้กิจกรรมสันทนาการ และมีกิจกรรมในเวลาวา่ง เป็นตน้  
  6) ดา้นความเช่ือส่วนบุคคล (Spirituality/Religion/Personal Beliefs) คือ การรับรู้ เก่ียวกบั
ความเช่ือต่าง ๆ ของตนท่ีมีผลต่อการด าเนินชีวิต เช่น การรับรู้ถึงความเช่ือดา้นจิต-วิญญาณ ศาสนา การให้
ความหมายของชีวิต และความเช่ืออ่ืน ๆ ท่ีมีผลในทางท่ีดีต่อการด ารงชีวิต มีผลต่อการ เอาชนะอุปสรรค 
เป็นตน้ ฉตัรปารี อยูเ่ยน็ (2547).ไดว้ิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) ขององคป์ระกอบของคุณภาพชีวิตของ 
George และ Bearson แลว้จึงไดส้รุปองคป์ระกอบ ของคุณภาพชีวิตเป็น 4 องคป์ระกอบ คือ   
   1) ดา้นสุขภาพและหนา้ท่ี (Health and Functioning) เก่ียวกบัสถานภาพของร่างกายและ 
ความสามารถในหนา้ท่ีท่ีจะด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ กิจวตัรประจ าวนั และการแสดงออกทางบทบาท สังคม 
ประกอบดว้ยสุขภาพของตนเอง ความเครียด การดูแลสุขภาพ การพึ่งพาตนเองทางดา้น ร่างกาย เพศสัมพนัธ์ 
ความรับผิดชอบต่อครอบครัว การบ าเพญ็ประโยชน์กิจกรรมในยามวา่ง ความสามารถในการเดินทาง การ
สร้างความสุขในวยัสูงอาย ุและการมีอายยุนื  
               2) ดา้นสังคมและเศรษฐกิจ (Social Economic) เป็นสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของ 
บุคคล เพราะบุคคลตอ้งอยูร่่วมกนัในสังคม ตอ้งการเพื่อนช่วยแนะแนวทางแกปั้ญหาซ่ึงกนัและกนั ตอ้งการ
ก าลงัใจ การไดรั้บการเช่ือถือไวว้างใจ ตอ้งการบา้นอยูอ่าศยัเป็นหลกัแหล่งมีงานท าและมีเงิน ใชใ้นการ
ด ารงชีวิต ประกอบดว้ย มาตรฐานการด ารงชีวิต การพึ่งพาตนเองดา้นการเงิน ท่ีพกัอาศยั การท างาน เพื่อน 
เพื่อนบา้น สภาพการณ์ของบา้นเมือง การไดรั้บการสนบัสนุนทางจิตใจ และ การศึกษา  
  3) ดา้นจิตใจและวิญญาณ (Psychological/Spiritual) เป็นสภาพของการรับรู้การตอบสนอง 
ทางอารมณ์ หรือทางวิญญาณ ต่อส่ิงเร้าท่ีมากระทบในชีวิต ประกอบดว้ย ความพอใจในชีวิต ความสุข ทัว่ไป 
ความพอใจในตนเอง จุดมุ่งหมายในชีวิต ความสงบสุขของจิตใจความศรัทธาในศาสนา และ รูปร่างหนา้ตา
ของตน  
  4) ดา้นครอบครัว (Family) เป็นสภาพความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลภายในครอบครัว ซ่ึง 
ประกอบดว้ย ความสุขในครอบครัว ภาวะสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว บุตร และความสัมพนัธ์กบั        
ผูส้มรส พชัราภรณ์ คนกลา้ (2547) สรุปไวว้า่ องคป์ระกอบของคุณภาพชีวิตมกัเก่ียวขอ้งกบัดา้น สุขภาพ 
ความรู้สึกนึกคิดเก่ียวกบัตนเอง เพื่อน สถานท่ีอยูอ่าศยั เศรษฐกิจสภาพแวดลอ้มท่ีตนอาศยั อยู ่เป็นตน้ 
ดงันั้น องคป์ระกอบของคุณภาพชีวิต ควรประกอบดว้ย ความสุข สมบูรณ์ ของร่างกายจิตใจ รวมถึง
สภาพแวดลอ้ม สังคม และการใชชี้วิตประจ าวนั อนัเป็นท่ีพึงพอใจของแต่ละบุคคล    
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2.4 เคร่ืองมือวัดคุณภาพชีวิต   

 เคร่ืองมือวดัคุณภาพชีวิตขององคก์ารอนามยัโลกชุดยอ่ ฉบบัภาษาไทย เป็นเคร่ืองมือวดั คุณภาพ
ชีวิตท่ีพฒันามาจากกรอบแนวคิดของค าวา่คุณภาพชีวิต ซ่ึงหมายถึงการประเมินค่าท่ีเป็นจิต นิสัย 
(Subjective) ซ่ึงฝังแน่นอยูก่บับริษทัทางวฒันธรรม สังคม และสภาพแวดลอ้ม เพราะวา่นิยาม ของ QOL จะ
เนน้ไปท่ีการรับรู้ในเร่ืองคุณภาพชีวิตของผูต้อบไม่ไดค้าดหวงัท่ีจะเป็นวิธีการท่ีจะวดัใน รายละเอียดของ
อาการโรค หรือสภาพต่าง ๆ แต่ถือเป็นการประเมินผลของโรคและวิธีการรักษาท่ีมี ต่อคุณภาพชีวิต ซ่ึง
คุณสมบติัของเคร่ืองช้ีวดัคุณภาพชีวิตขององคก์ารอนามยัโลกชุดยอ่ ฉบบั ภาษาไทย ไดท้บทวนและ
ปรับปรุงภาษาในเคร่ืองมือ WHOQOL-BREF โดยผูเ้ช่ียวชาญทางภาษาแลว้ น าไปทดสอบความเขา้ใจภาษา
กบัคนท่ีมีพื้นฐานแตกต่างกนั น ามาปรับปรุงขอ้ท่ีเป็นปัญหาแลว้ ทดสอบซ ้า ท าเช่นน้ีอยู ่3 รอบ   เคร่ืองมือ
วดัคุณภาพชีวิต WHOQOL – BREF –THAI ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 2 ชนิด คือ แบบภาวะวิสัย (Perceived 
Objective) และอตัวิสัย (Self-Report Subjective) จะประกอบดว้ย องคป์ระกอบของคุณภาพชีวิต 4 ดา้น ดงัน้ี   
 1) ดา้นร่างกาย คือ การรับรู้สภาพทางดา้นร่างกายของบุคคล ซ่ึงมีผลต่อชีวิตประจ าวนั เช่น การรับรู้
สภาพความสมบูรณ์แขง็แรงของร่างกาย การรับรู้ถึงความรู้สึกสุขสบาย ไม่มีความเจ็บปวด การรับรู้ถึง
ความสามารถท่ีจะจดัการกบัความเจ็บปวดทางร่างกายได ้การรับรู้ถึงพละก าลงัในการ ด าเนินชีวิตประจ าวนั 
การรับรู้ถึงความเป็นอิสระท่ีไม่ตอ้งพึ่งพาผูอ่ื้น การรับรู้ถึงความสามารถในการ เคล่ือนไหวของตน การรับรู้
ถึงความสามารถในการปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัของตน การรับรู้ถึง ความสามารถในการท างาน การรับรู้วา่
ตนไม่ตอ้งพึ่งพายาต่าง ๆ หรือการรักษาทางการแพทยอ่ื์น ๆ เป็นตน้   
 2) ดา้นจิตใจ คือ การรับรู้สภาพทางจิตใจของตนเอง เช่น การรับรู้ความรู้สึกทางบวกท่ีบุคคล มีต่อ
ตนเอง การรับรู้ภาพลกัษณ์ของตนเอง การรับรู้ถึงความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง การรับรู้ถึงความ มัน่ใจใน
ตนเอง การรับรู้ถึงความคิด ความจ า สมาธิ การตดัสินใจ และความสามารถในการเรียนรู้ เร่ืองราวต่าง ๆ ของ
ตน การรับรู้ถึงความสามารถในการจดัการกบัความเศร้า หรือกงัวล การรับรู้ เก่ียวกบัความเช่ือต่าง ๆ ของตน 
ท่ีมีผลต่อการด าเนินชีวิต เช่น การรับรู้ถึงความเช่ือดา้นวิญญาณ ศาสนา การใหค้วามหมายของชีวิต และ
ความเช่ืออ่ืน ๆ ท่ีมีผลในทางท่ีดีต่อการด าเนินชีวิต มีผลต่อ การเอาชนะอุปสรรค เป็นตน้   
 3) ดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคม คือ การรับรู้เร่ืองความสัมพนัธ์ของตนกบับุคคลอ่ืน การรับรู้ ถึงการ
ท่ีไดรั้บความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืนในสังคม การรับรู้วา่ตนไดเ้ป็นผูใ้หค้วามช่วยเหลือบุคคลอ่ืน ในสังคม
ดว้ย รวมทั้งการรับรู้ในเร่ืองอารมณ์ทางเพศ หรือการมีเพศสัมพนัธ์   
 4) ดา้นส่ิงแวดลอ้ม คือ การรับรู้เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม ท่ีมีผลต่อการด าเนินชีวิต เช่น การรับรู้ วา่ตนมี
ชีวิตอยูอ่ยา่งอิสระ ไม่ถูกกกัขงั มีความปลอดภยัและมัน่คงในชีวิต การรับรู้วา่ไดอ้ยูใ่น ส่ิงแวดลอ้มทาง
กายภาพท่ีดี ปราศจากมลพิษต่าง ๆ การคมนาคมสะดวก มีแหล่งประโยชน์ดา้น การเงิน สถานบริการทาง
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สุขภาพและสังคมสงเคราะห์ การรับรู้วา่ตนมีโอกาสท่ีจะไดรั้บข่าวสาร หรือ ฝึกฝนทกัษะต่าง ๆ การรับรู้วา่
ตนไดมี้กิจกรรมสันทนาการ และมีกิจกรรมในเวลาวา่ง เป็นตน้ สุพรรณี ไชยอ าพร และสนิท สมัครการ 
(2534) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง การพฒันาตวัช้ีวดั คุณภาพชีวิตของคนไทยใหมี้ความครบถว้นและสมบูรณ์ขึ้นใน
แต่ละมิติ โดยไดจ้ าแนกคุณภาพชีวิต ออกเป็น 13 ดา้น คือ   

 1) ครอบครัว  2) การงาน 3) สังคม 4) การพกัผอ่น    
 5) สุขภาพ  6) สาธารณสุข  7) สินคา้บริการ 8) ความเช่ือศาสนา    
 9) ทรัพยสิ์น  10) ตนเอง  11) ทอ้งถ่ิน  12) รัฐบาล และ  13) ประเทศ  

2.5 การศึกษากบัการพฒันาคุณภาพชีวิต 

  การศึกษานบัวา่เป็นปัจจยัส าคญัในการเสริมสร้างคนใหมี้คุณภาพชีวิตอนัพึงปรารถนาทั้งน้ี เพราะ
บุคคลจะมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ถา้ไดรั้บการศึกษาท่ีถูกวิธี การศึกษาช่วยใหค้นมีความรู้พื้นฐาน ในการ
ด ารงชีวิตอยา่งฉลาด ประกอบอาชีพอยา่งมีคุณภาพ สามารถปรับตวัและแกปั้ญหาได ้ซ่ึง   สิปปนนท ์เกตุทตั 
(2540) ไดก้ล่าวสนบัสนุนวา่ การศึกษานั้นมีความส าคญัอยา่งยิง่ต่อการพฒันา คุณภาพชีวิตของแต่ละบุคคล 
และการศึกษาจะช่วยพฒันาคนใหมี้คุณภาพสูงขึ้นได ้ถา้การศึกษานั้นจดั ขึ้นอยา่งเหมาะสม และยงัไดใ้ห้
ความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตไวด้งัน้ี  
 1) ควรค านึงถึงปัจจยัท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต คือ ปัจจยัส่ี ตราบใดท่ีคนเรายงัมีความหิว อด อยาก 
ป่วยไข ้ยอ่มไม่เกิดการพฒันาท่ีดีได ้ 
 2) ควรใหบุ้คคลท่ีเรียนมุ่งพฒันาน้ี สามารถก าหนดชีวิตของตนเองไดบ้า้งพอสมควรถา้ตราบ ใดท่ี
การด ารงชีวิตของประชาชนยงัขึ้นอยูก่บัอิทธิพลของกลุ่มบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง หรือคนใดคนหน่ึง แลว้ 
ประชาชนยอ่มไม่กระตือรือร้นท่ีจะต่อสู้เพื่อปรับปรุงตนเอง แต่จะปล่อยชีวิตให้ขึ้นอยูก่บั โชคชะตา อนัเป็น
เหตุใหบุ้คคลเหล่านั้นขาดความมัน่ใจ ขาดความภูมิใจในตนเองและชีวิตของเขาจะ หาความสุขไดไ้ม่เตม็
ภาคภูมิ  
 3) ควรค านึงถึงความเป็นอยู่ท่ีสามารถจะจดัตวัเองให้เขา้กบัส่ิงแวดลอ้มและสถานท่ีท่ีมีอยู ่เดิมและ
พยายามใชค้วามรู้และเทคโนโลยอ่ืีน ๆ เขา้ช่วยตามความเหมาะสม  
 4) ค านึงถึงการเสริมใหป้ระชาชนคิดเป็น แกปั้ญหาเป็น โดยใชเ้หตุผลเขา้ช่วยสามารถใช ้ความคิด
แกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ ระเบียบ ซ่ึงช่วยใหอ้ยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งปกติสุข ศูนยป์ฏิบติัการ
กระทรวงศึกษาธิการ ไดมี้นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิตไว ้ดงัน้ี  
  1) ลงทุนเพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษาทั้งระบบครอบคลุมการพฒันาครู หลกัสูตรส่ือ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อผลสัมฤทธ์ิดา้นคุณภาพ และความรู้ของนกัเรียนตามแผนการเรียนการสอน อยา่ง
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สัมพนัธ์กบัทรัพยากรและปัจจยัแวดลอ้มต่าง ๆ อนัจะน าไปสู่การสร้างระบบการเรียนรู้ตลอด ชีวิตของ
ประชาชน และการเป็นศูนยก์ลางดา้นการศึกษาในภูมิภาค  
  2) จดัใหค้นไทยทุกคนมีโอกาสรับการศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 12 ปี โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย
โดยเฉพาะ ผูย้ากไร้ ผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ ผูอ้ยูใ่นสภาวะยากล าบาก รวมทั้งบุคคลออทิสติก เด็กสมาธิสั้น 
และ ผูด้อ้ยโอกาสอ่ืน ๆ ไดรั้บการศึกษาอยา่งทัว่ถึง และเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อผา่นกองทุนเงินใหกู้ย้มื 
เพื่อการศึกษา และเช่ือมโยงกบันโยบายการผลิตบณัฑิตเพื่อตอบสนองความตอ้งการบุคลากรท่ีมี ความรู้ 
ความสามารถของประเทศ รวมทั้งต่อยอดใหทุ้นการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
   3) ปรับระบบการผลิตและพฒันาครูใหมี้คุณภาพและคุณธรรม มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีรายได ้
ค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสม พฒันาหลกัสูตรส่ือการเรียนการสอนใหท้นัสมยัและสอดคลอ้ง กบั
การเปล่ียนแปลงของโลก ควบคู่กบัการส่งเสริมการเรียนภาษาไทยและประวติัศาสตร์เพื่อสร้าง จิตส านึกใน
ความเป็นไทย พร้อมทั้งขยายบทบาทของระบบการเรียนรู้เชิงสร้างสรรคผ์า่นองคก์รต่าง ๆ เช่น ส านกังาน
บริหารและพฒันาองคค์วามรู้ ระบบหอ้งสมุดสมยัใหม่ หรืออุทยานการเรียนรู้ พิพิธภณัฑ ์การเรียนรู้
แห่งชาติ ศูนยส์ร้างสรรคง์านออกแบบ ศูนยพ์ฒันาดา้นกีฬา ดนตรีศิลปะ ศูนย ์บ าบดัและพฒันาศกัยภาพของ
บุคคลออทิสติก เด็กสมาธิสั้น และผูด้อ้ยโอกาสอ่ืน ๆ  
  4) ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้อยา่ง
จริงจงั ส่งเสริมการใชส่ื้อการเรียนรู้ทางไกล จดัใหมี้การเขา้ถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอยา่งกวา้งขวาง 
จดัหาอุปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อประกอบแผนการเรียนการสอนของครูให้โรงเรียนอยา่งทัว่ถึง 
ตลอดจนพฒันาทกัษะดา้นภาษาต่างประเทศ 
  5) พฒันาคุณภาพและมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษาใหมี้ความเป็นเลิศดา้นการศึกษาวิจยัและ 
สร้างสรรคน์วตักรรม การให้บริการวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง และการผลิตและพฒันาก าลงัคน ให ้สอดรับ
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างภาคการผลิตและบริการ พร้อมทั้งเร่งผลิตก าลงัคนระดบั อาชีวศึกษาใหมี้คุณภาพ
และมีเส้นทางอาชีพท่ีชดัเจน เพื่อสนบัสนุนขีดความสามารถในการแข่งขนั ของประเทศดา้นต่าง ๆ เช่น 
ปิโตรเคมี ซอฟแวร์ อาหาร ส่ิงทอ บริการสุขภาพ การท่องเท่ียว และการบริหารจดัการขนส่งสินคา้และ
บริการ เป็นตน้ ตลอดจนจดัใหมี้การรับรองสมรรถนะของบุคคลในการ ประกอบอาชีพและสานต่อการขยาย
บทบาทศูนยซ่์อมสร้างเพื่อชุมชน  
  6) ส่งเสริมสนบัสนุนการกระจายอ านาจการจดัการศึกษาไปยงัเขตพื้นท่ีการศึกษาและ 
สถานศึกษา รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการจดัการศึกษาอยา่งกวา้งขวาง ดว้ยมาตรการท่ี เป็น
รูปธรรม ควบคู่กบัการพฒันาศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหพ้ร้อมรับการถ่ายโอน การจดัการ
ศึกษา ตลอดจนการปรับระเบียบวิธีเพื่อใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถสนบัสนุน การจดัการศึกษา
ไดอ้ยา่งมีคุณภาพมาตรฐาน 
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   7) ส่งเสริมกลไกการบริหารจดัการศึกษาทั้งระบบ โดยครอบคลุมระบบการวางแผนการ 
บริหารจดัการ การก ากบัดูแล และการติดตามประเมินผล เพื่อน าขอ้มูลต่าง ๆ มาใชใ้นการปรับ กลยทุธ์ของ
การจดัการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง มุกดา ยพุาเมืองปัก (อา้งใน สุขศรี สงวนสัตย ,์ 2552) ไดก้ล่าวใน กิจกรรม
แนะแนวกบัการ พฒันาคุณภาพชีวิตวา่ นกัการศึกษา นกัปราชญ ์นกัคิด นกับริหาร ผูท้รงคุณวุฒิ และผูเ้รียน 
ไดใ้ห ้แนวคิดเก่ียวกบัคุณลกัษณะ การเป็นคนดี คนเก่ง และคนมีความสุข สรุปสาระส าคญั ดงัน้ี คนดี คือ 
คนท่ีด าเนินชีวิตอยา่งมีคุณภาพ มีจิตใจท่ีดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท์ั้ง ทางดา้น
จิตใจและพฤติกรรมท่ีแสดงออก เช่น มีวินยั มีความเอ้ือเฟ้ือ เก้ือกูล มีเหตุผล รู้หนา้ท่ี ซ่ือสัตย ์พากเพียร ขยนั 
ประหยดั มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย เคารพความคิดเห็นและสิทธิของผูอ่ื้น มี ความเสียสละ รักษาส่ิงแวดลอ้ม 
สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข คนเก่ง คือ คนท่ีมีสมรรถภาพสูงในการด าเนินชีวิต โดยมี
ความสามารถดา้นใดดา้นหน่ึงหรือ รอบดา้น หรือมีความสามารถพิเศษเฉพาะดา้น เช่น ความสามารถดา้น
คณิตศาสตร์ มีความคิด สร้างสรรค ์มีความสามารถดา้นภาษา ดนตรี กีฬา มีภาวะผูน้ า รู้จกัตนเอง ควบคุม
ตนเองได ้เป็นตน้ เป็นคนทนัสมยั ทนัเหตุการณ์ ทนัโลก ทนัเทคโนโลย ีมีความเป็นไทย สามารถพฒันา
ตนเองไดอ้ยา่ง เตม็ศกัยภาพ และท าประโยชน์ใหเ้กิดแก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติได ้คนมีความสุข คือ 
คนท่ีมีสุขภาพกายและใจดี เป็นคนร่าเริง แจ่มใส ร่างกายแขง็แรง จิตใจ เขม้แขง็ มีมนุษยส์ัมพนัธ์ มีความรัก
ต่อทุกสรรพส่ิง ปลอดพน้จากการตกเป็นทาสของอบายมุข  การพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมี
ความสุข ท่ามกลางสภาพสังคมปัจจุบนันบัเป็นส่ิง ยากยิง่ โดยเฉพาะในยคุท่ีสังคมโลกมีการเปล่ียนแปลง
อยา่งรวดเร็ว ทั้งดา้นเศรษฐกิจและสังคม เทคโนโลย ีส่งผลกระทบโดยตรง และโดยทางออ้มต่อการด าเนิน
ชีวิตของคน ทุกเพศ ทุกช่วงวยัของ ชีวิต ปัญหาสังคมไดท้วีความซบัซอ้น รุนแรงขึ้นทุกขณะ ไม่วา่จะเป็น
ปัญหาการมีค่านิยมฟุ้งเฟ้อ การ เลียนแบบ การแพร่ระบาดของสารเสพติด การก่ออาชญากรรม การท าแทง้ 
การฆ่าตวัตาย ความ อ่อนไหวทางจิตใจ ฯลฯ ปัญหาเหล่าน้ีมีสาเหตุส าคญั คือ บุคคลไม่รู้จกัตนเองและ
สภาพแวดลอ้มท่ีดี พอ ขาดทกัษะการคิดตดัสินใจแกปั้ญหา และไม่สามารถปรับตวัในสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้
ซ่ึงจ าเป็นท่ีสถานศึกษาตอ้งใชก้ระบวนการแนะแนวเป็นกลไกส าคญัในการป้องกนัช่วยเหลือ ส่งเสริมและ
พฒันา ผูเ้รียนตั้งแต่เยาวว์ยั เพราะจุดมุ่งหมายของการแนะแนวเป็นกระบวนการท่ีมุ่งสร้างเสริมผูเ้รียนใหมี้ 
คุณภาพเหมาะสมตามความแตกต่างระหวา่งบุคคล และพฒันาศกัยภาพของตน มีทกัษะการด าเนิน ชีวิต มี
วุฒิภาวะทางอารมณ์ ศีลธรรม จริยธรรม รู้จกัการเรียนรู้ในเชิงพหุปัญญา รู้จกัคิดตดัสินใจ แกปั้ญหาในช่วง
วิกฤต วางแผนการศึกษาต่อ และพฒันาตนสู่โลกอาชีพ และการมีงานท า รวมทั้ง ด าเนินชีวิตอยูใ่นสังคม
อยา่งมีความสุข ดงันั้น การแนะแนวจึงมีบทบาทส าคญัยิง่ต่อการพฒันาคนโดย องคร์วม ทั้งทางดา้น
สติปัญญา อารมณ์ สังคมและจิตใจ ใหเ้ป็นบุคคลท่ีสามารถบูรณาการ ความคิด ค่านิยม ประเพณี วฒันธรรม 
และเทคโนโลยเีขา้สู่วิถีชีวิตคนไทยไดอ้ยา่งเหมาะสม  
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คุณภาพชีวิตในสถาบันการศึกษา  

   จากการศึกษาความหมายของคุณภาพชีวิตในสถาบนัการศึกษา พบวา่มีผูท่ี้ใหค้วามหมาย หรือคา 
นิยามของค าวา่ “คุณภาพชีวิตในสถาบนัการศึกษา ” ไวอ้ยา่งชดัเจน และมีผูใ้หค้วามหมาย กวา้งๆไวด้งัน้ี  
 จุฬาวลยั สุนทรวิภาต (2540 : 4) คุณภาพชีวิตของผูเ้รียน หมายถึงสภาพความเป็นอยูท่ี่ดี ในขณะท่ี
ศึกษาในแต่ละสถาบนัการศึกษา การไดรั้บการบริการต่างๆจากสถานศึกษา การส่งเสริม พฒันาการทาง
ร่างกายและจิตใจ ความสุขเม่ือไดอ้ยูใ่นสถานศึกษา   
 พิศมยั เครือชารี (2544 : 4) กล่าววา่ พฤติกรรมของผูเ้รียนท่ีแสดงความรู้สึกต่อครูผูส้อน และการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนมีผลต่อความรู้สึกพอใจ ความรู้สึกทางบวกในขณะท่ีใชชี้วิต อยู ่ส่งผลใหก้าร
แสดงออกของพฤติกรรมเป็นไปในลกัษณะต่อตา้นหรือคลอ้ยตาม   
 กนกวรรณ ทองต าลึง (2552 : 30) กล่าววา่ คุณภาพชีวิตของนกัเรียน นกัศึกษา เม่ืออยูใ่น 
สถานศึกษา หมายถึงความรู้สึกพอใจ ความรู้สึกเป็นสุข กระตือรือร้นท่ีจะมาเรียน  ส านกังานคณะกรรมการ
พฒันาการศึกษาอบรมและดูแลวยัรุ่น ในช่วงอาย ุ13 – 18 ปี  (2535 : 10) ไดมี้เป้าหมายในการพฒันาคุณภาพ
ชีวิตของนกัเรียน นกัศึกษา ท่ีก าลงัอยูใ่นช่วงวยัรุ่น ไวด้งัน้ี  
 1) มีสุขภาพดีทั้งกายและใจ มีการเจริญเติบโต สมเพศ สมวยั ร่าเริง แจ่มใส มีความสมบูรณ์แขง็แรง
ทั้งร่างกายและจิตใจ รู้จกัรักษาสุขภาพอนามยั มีนิสัยการบริโภคท่ีเหมาะสม หลีกเล่ียงอบายมุขต่างๆ 
 2) มีการใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักความจริง มีโลกทศัน์กวา้ง รู้จกัการปรับตวัและวางตวัได ้อยา่งเหมาะสม 
รู้จกัการคิดวิเคราะห์ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และมีการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ    
 3) มีคุณธรรมและมีน ้าใจ มีความเอ้ืออาทร รู้จกัคิด มีความกลา้หาญ เป็นคน มีคุณธรรมและมีน ้าใจ 
มีความอ่อนนอ้มถ่อมตน มีความซ่ือสัตยสุ์จริตและมีความกตญัญู    
 4) รักประเทศไทย มีความภูมิใจในความเป็นไทย รักและภูมิใจในทอ้งถ่ินของ ตนเอง สนใจท่ีจะท า
ประโยชน์เพื่อทอ้งถ่ิน มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษตัริย ์   
 5) รู้จกัการพึ่งตนเอง มีความรู้ความสามารถ มีนิสัยรักการทา งาน มีความขยนั อดทน ประณีต 

ประหยดั รู้จกัคุณค่าของเงินและเวลา มีความคิดสร้างสรรค ์รู้จกัการใช ้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

อยา่งเหมาะสม  จากแนวคิดและความหมายดงักล่าวจะเห็นวา่สถาบนัการศึกษามีส่วนส าคญัในการเอ้ือ 

ประโยชน์ใหแ้ก่ผูเ้รียน ใหมี้การใชชี้วิตอยูใ่นสถานศึกษาไดอ้ยา่งมีความสุขและครู-อาจารยผ์ูส้อน คือส่วน

หล่อหลอมใหผู้เ้รียนพฒันาเติมเตม็ตามศกัยภาพแห่งตนโดยมีปัจจยัส าคญัทั้งสถานท่ี  การจดัการเรียนการ

สอน สภาพแวดลอ้ม การสร้างวินยัและการดูแลเอาใจใส่ เป็นท่ีปรึกษาช้ีแนะ แนวทางใหแ้ก่ผูเ้รียน จะส่งผล

ใหผู้เ้รียนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ในขณะท่ีศึกษาอยู่ 
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2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 สมชยั วงษน์ายะ (2547) ไดศึ้กษาคุณภาพชีวิตของนกัศึกษาภาคปกติของสถาบนัราชภฏั
ก าแพงเพชร ชั้นปีท่ี 1 – 4 จ านวน 400 คน พบวา่ คุณภาพชีวิตของนกัศึกษาในภาพรวมอยูใ่นระดบั ดี เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ คุณภาพชีวิตดา้นสุขภาพ ดา้นสังคมและเศรษฐกิจ ดา้นจิตใจ และ ดา้นครอบครัว
อยูใ่นระดบัดี ส่วนดา้นการเรียนรู้ ดา้นสภาพแวดลอ้ม อยูใ่นระดบัปานกลาง คุณภาพ ชีวิตจ าแนกตามเพศ 
พบวา่ คุณภาพชีวิตเพศชายและเพศหญิงมีคุณภาพชีวิตดา้นสุขภาพ และดา้น จิตใจ มีความแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนดา้นการเรียนรู้ ดา้น สภาพแวดลอ้ม ดา้นสังคมและเศรษฐกิจ และดา้น
ครอบครัว แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั .05 คุณภาพชีวิตจ าแนกตามสถานท่ีพกั พบวา่ 
นกัศึกษาท่ีมีสถานท่ีพกัและคณุภาพชีวิตดา้น ครอบครัวมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 ส่วนคุณภาพชีวิตดา้นสุขภาพ ดา้น การเรียนรู้ ดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นสังคมและเศรษฐกิจและดา้น
จิตใจแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญั ทางสถิติท่ีระดบั .05 คุณภาพชีวิตจ าแนกตามชั้นปี พบวา่คุณภาพชีวิต
ดา้นสุขภาพ ดา้น สภาพแวดลอ้ม ดา้นสังคมและเศรษฐกิจ และดา้นจิตใจ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนดา้นการเรียนรู้และดา้นครอบครัว แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05   สานิต  ศิริวิศิษฐ์กุล (2550) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง คุณภาพชีวิตของนกัศึกษาระดบั ปริญญาตรีท่ี นบัถือ
ศาสนาอิสลาม วิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ โดยกลุ่มประชากรท่ีน ามาใชศึ้กษาเป็นนกัศึกษาระดบั ปริญญาตรีท่ี
นบัถือศาสนาอิสลาม และก าลงัศึกษาอยูใ่นวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ ซ่ึงมีจ านวน 149 คน ผลการวิจยัพบวา่ 
ประชากรท่ีศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 51.7 มีอาย ุ20 ปี มากท่ีสุด ร้อยละ 20.9 ศึกษาอยูใ่น
คณะบริหารธุรกิจ ร้อยละ 49.6 ศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นปีท่ี 4 ร้อยละ 29.5 ศึกษาอยูใ่นสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มากท่ีสุด ร้อยละ 21.5 ระดบัเกรดเฉล่ียพบวา่ ประชากรท่ีศึกษา ส่วนใหญ่มีระดบัเกรดเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 2.00 
– 2.99 ส่วนใหญ่มีระดบัค่าใชจ่้ายนอ้ยกวา่ 3,000 บาท ร้อยละ 32.9 มีระดบัรายไดต้ ่ากวา่ 10,000 บาท ร้อยละ 
42.3 บิดามีอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 38.3 มารดามีอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 35.6 สถานภาพสมรสของ
ผูป้กครองมีสถานภาพอยู่ร่วมกนัมากท่ีสุด          
 เสาวภา ไชยโชติช่วง (2550) ไดศึ้กษาคุณภาพชีวิตของนกัศึกษาบริเวณท่ีพกัอาศยัรอบ มหาวิทยาลยั
ราชภฏัสวนดุสิต โดยใชแ้บบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิงลึกจากนกัศึกษาจ านวน 104 คนซ่ึงสุ่มแบบ
บงัเอิญพบประชาชนจ านวน 242 คน ซ่ึงสุ่มแบบเป็นระบบ บุคลากรขององคก์ร ประชาชนจนวน 16 คน ซ่ึง
สุ่มแบบเจาะจง ผลการวิจยัพบวา่ นกัศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ร้อยละ 61.54 
ค่าใชจ่้ายต่อเดือนต ่ากวา่ 5,000 บาท ร้อยละ 47.12 รองลงมา 5,001 – 8000 บาท ร้อยละ 40.38 สถานะทาง
การเงินตอบเพียงพอ ร้อยละ 66.35 ลกัษณะท่ีพกัอาศยัเป็น อพาร์ตเมน้ต ์/ แมนชัน่ / คอนโด ร้อยละ 47.12 
พกับา้นเช่า / ห้องเช่า ร้อยละ 39.42 พกัอาศยัอยู ่กบัเพื่อนร้อยละ 59.62 พกัดว้ยกนั 2 คนมากท่ีสุด ร้อยละ 
44.23 ค่าท่ีพกัอาศยัต่อเดือนราคา 2,501 – 3,500 บาท มีระดบัพึงพอใจในระดบัมาก เก่ียวกบัสภาพความ
เป็นอยูส่ิ่งแวดลอ้มในชุมชนทั้งใน และนอกหอพกัดา้นบริการและสาธารณูปโภค มีระดบัพึงพอใจระดบั
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นอ้ย ดา้นการร่วมกิจกรรมใน ชุมชน การร่วมแสดงความคิดเห็น ปัญหาจากการอพยพเขา้มาอาศยัในชุมชน
รอบมหาวิทยาลยัของ นกัศึกษา พบวา่ ปัญหาการด่ืมสุรา เป็นปัญหามากท่ีสุด รองมาคือ ชูส้าว ปัญหา
ทะเลาะวิวาท และ ปัญหาขยะ          
  กาญจนา ป่ินตาคา (2551) ไดท้ าการศึกษาคุณภาพชีวิตของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏั เชียงราย ท่ี
อาศยัอยูใ่นหอพกัเอกชน กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 373 คน เป็นเพศชายจ านวน 203 คน เพศ หญิงจ านวน 170 คน 
ประกอบดว้ยเน้ือหา 4 ดา้น คือ คุณภาพชีวิตทางกาย คุณภาพชีวิตทางใจ คุณภาพชีวิตทางสังคม และคุณภาพ
ชีวิตทางส่ิงแวดลอ้ม ผลการศึกษา พบวา่ ระดบัคุณภาพชีวิตของ นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย ท่ี
อาศยัอยูใ่นหอพกัเอกชนโดยรวมอยูใ่นระดบัดี เม่ือพิจารณา เป็นรายดา้นพบวา่ ระดบัคุณภาพชีวิตสูงสุดคือ 
คุณภาพชีวิตทางส่ิงแวดลอ้ม รองลงมาคือ คุณภาพ ชีวิตทางสังคม และคุณภาพชีวิตทางใจ ระดบัคุณภาพ
ชีวิตต ่าสุดคือ คุณภาพชีวิตทางกาย เม่ือ เปรียบเทียบความแตกต่างระดบัคุณภาพชีวิตระหวา่งเพศชายและ
เพศหญิง พบวา่ โดยรวมมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบวา่ คุณภาพชีวิต ทางกายและคุณภาพชีวิตทางส่ิงแวดลอ้ม มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ส่วนคุณภาพชีวิตทางใจและคุณภาพชีวิตทางสังคมไม่มีความแตกต่างกนั    
 สุชิน บวังาม (2551) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง คุณภาพชีวิตของนกัศึกษาสถาบนัการพลศึกษาโดย  
กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศึกษาสถาบนัการพลศึกษา 17 วิทยาเขต ปีการศึกษา  2551 จ านวน  382  คน ผลการวิจยั
พบวา่ คุณภาพชีวิตโดยรวมของนกัศึกษาสถาบนัการพลศึกษา  อยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย 3.67 นกัศึกษา
มีคุณภาพชีวิตดา้นร่างกายในระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย 3.52 นกัศึกษามี คุณภาพชีวิตดา้นจิตใจในระดบัดี/สูง 
ค่าเฉล่ีย 3.72 นกัศึกษามีคุณภาพชีวิตดา้นสัมพนัธภาพทาง สังคมในระดบัดี/สูง ค่าเฉล่ีย 3.80 นกัศึกษามี
คุณภาพชีวิตดา้นส่ิงแวดลอ้มในระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย 3.63 นกัศึกษาชายและหญิงมีคุณภาพชีวิตโดยรวม  
และเป็นรายดา้นไม่แตกต่างกนั นกัศึกษาท่ีศึกษา ในคณะต่างกนัมีคุณภาพชีวิตโดยรวมและเป็นรายดา้นไม่
แตกต่างกนั นกัศึกษาท่ีอยูใ่นภาคท่ีตั้งวิทยา เขตต่างกนัมีคุณภาพชีวิตโดยรวมและเป็นรายดา้นแตกต่างกนั  
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ คุณภาพชีวิตโดยรวมของนกัศึกษาในวิทยาเขตภาคเหนืออยูใ่น
ระดบัดี/สูงกวา่นกัศึกษาใน วิทยาเขตภาคกลางและภาคใตอ้ยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
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  ทนงศกัด์ิ  วนัชยั (2552) ไดท้ าการศึกษาคุณภาพชีวิตของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลตะวนัออกวิทยาเขตบางพระ โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช ้ไดแ้ก่ นกัศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ตะวนัออก วิทยาเขตบางพระ จ านวน 337 คน ผลการวิจยัพบวา่ นกัศึกษามหาวิทยาลยั เทคโนโลยรีาชมงคล
ตะวนัออก วิทยาเขตบางพระ มีคุณภาพชีวิตโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือ พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่
อยูใ่นระดบัดี 1 ดา้น คือ ดา้นอตัมโนทศัน์ ส่วนดา้นความพึงพอใจในชีวิต ดา้นสังคมเศรษฐกิจ ดา้นสุขภาพ
และการท างานของร่างกายอยูใ่นระดบัปานกลาง  ส่วนการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของนกัศึกษาท่ีปัจจยั
ส่วนบุคคลแตกต่างกนัเพศชายกบัเพศหญิง และตาม สถานท่ีพกั พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 ในดา้นสังคมและเศรษฐกิจ ส่วน ชั้นปีแตกต่างกนัดา้นสุขภาพและการท างานของร่างกาย และ
ดา้นสังคมและเศรษฐกิจอยา่งมี นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05      
 สุขศรี สงวนสัตย ์(2552) ไดท้ าการศึกษาคุณภาพชีวิตของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
ราชมงคลธญับุรี โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช ้ไดแ้ก่ นกัศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี ภาคปกติ  
ชั้นปีท่ี 1 – 4 จ านวน 391 คน ผลการวิจยัพบวา่ นกัศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ธญับุรี มีคุณภาพ
ชีวิตโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีคุณภาพชีวิตในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ดา้นอาหาร และโภชนาการ ดา้นท่ี
อยูอ่าศยั ดา้นสุขอนามยั ดา้นการรับบริการพื้นฐาน และดา้นความปลอดภยัใน ชีวิตและทรัพยสิ์น อยูใ่น
ระดบัปานกลาง ทุกดา้น ส่วนการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของนกัศึกษาท่ีมี ปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั 
พบวา่ ชั้นปีท่ีก าลงัศึกษาและระดบัผลการศึกษา เป็นปัจจยัท่ีไม่ส่งผลต่อ ความแตกต่างของคุณภาพชีวิตของ
นกัศึกษา ส่วนปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนกัศึกษา ไดแ้ก่ เพศของนกัศึกษา คณะท่ีนกัศึกษาสังกดั  
ท่ีพกัอาศยั ส่งผลต่อระดบัคุณภาพชีวิตของนกัศึกษา และ นกัศึกษามีความตอ้งการพฒันาคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยูใ่นดา้นอาหารและโภชนาการมากท่ีสุด โดยเฉพาะเร่ืองอาหารและสภาพแวดลอ้มในโรงอาหาร 
ควรสะอาดและถูกสุขลกัษณะมากกวา่ปัจจุบนั รองลงมาคือ ดา้นท่ีอยูอ่าศยั นกัศึกษาตอ้งการใหค้่าหอพกัใน
มหาวิทยาลยัถูกลง ดา้นสุขภาพอนามยั นกัศึกษาตอ้งการใหมี้การตรวจร่างกายประจ าปี ดา้นการไดรั้บ
บริการพื้นฐาน นกัศึกษาตอ้งการใหมี้ พื้นท่ีพกัผอ่นในช่วงเวลาพกัใหม้ากขึ้น เพิ่มตน้ไมเ้พื่อใหเ้กิดความร่ม
ร่ืน และดา้นความปลอดภยัใน ชีวิตและทรัพยสิ์น นกัศึกษาตอ้งการให้เพิ่มพนกังานรักษาความปลอดภยัและ
จดัตามจุดต่าง ๆ ให ้ทัว่ถึง     
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  สุพรรณี ไชยอ าพร และสนิท สมคัรการ.( 2534 ) ไดศึ้กษาการรับรู้คุณภาพชีวิตในกลุ่มท่ีอาศยัอยูใ่น
เขตรอบเมืองและชนบทศึกษากรณี สเครทไดนาและอลัเบอร์ตา ในประเทศแคนาดา โดยศึกษากบัตวัแปร 2 
ตวัคือ การรับรู้ความเป็นอยู ่ของตนเอง และความพึงพอใจความเป็นอยูใ่นเมือง พบวา่ การมีมาตรฐานของ
ชีวิตท่ีดี การมีเพื่อน สนิท ความสัมพนัธ์ในครอบครัวและสุขภาพของบุคคลเป็นตวัแปรท่ีท านายคุณภาพ
ชีวิตโดยรวมของ บุคคล     
 สุขศรี สงวนสัตย.์ ( 2552) ได ้ท าการศึกษาคุณภาพชีวิตของนกัศึกษาในวิทยาลยัจอร์แดน โดย
ศึกษาถึงการรับรู้เก่ียวกบัปัจจยั 16 ประการ ท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตกลุ่มตวัอยา่ง 300 คน พบวา่ปัจจยัทั้ง 16 
ประการกบัคุณภาพชีวิตมี ความสัมพนัธ์กนัในทางบวกกบัความพึงพอใจในชีวิต โดยนกัศึกษาท่ีมีการรับรู้วา่
ตวัเองมีความพึงพอใจในเร่ืองสุขภาพ รายไดส้ัมพนัธภาพในหมู่เพื่อน และสภาพชีวิตในครอบครัวของตน 
จะมีความ พึงพอใจในชีวิตสูงกวา่นกัศึกษาท่ีรายงานตนเองวา่มีความพึงพอใจในเร่ืองเหล่านั้นนอ้ยกวา่ และ
ความ พึงพอใจในชีวิตครอบครัวของตนนั้นจะเป็นตวัพยากรณ์ท่ีมีค่าสูงสุด ในการพยากรณ์ความพึงพอใจ
ใน ชีวิตของนกัศึกษาถึงร้อยละ 50 และนกัศึกษาท่ีมีอายตุ่างกนัมีความพึงพอใจในชีวิตแตกต่างกนั นกัศึกษา
ท่ีมีเพศต่างกนัมีความพึงพอใจในชีวิตต่างกนั สรุป จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง สรุปไดว้า่ ส่วนใหญ่
กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศหญิง  ระดบั คุณภาพชีวิตของนักศึกษาโดยรวมอยูใ่นเกณฑป์านกลาง ส่วนการ
เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของ นกัศึกษาท่ีมีปัจจยับุคคลแตกต่างกนั พบวา่ เพศ ชั้นปีการศึกษา ท่ีพกัอาศยั 
จ านวนสมาชิกในห้องพกั และภูมิล าเนา เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตของนกัศึกษา ส่วนปัจจยัท่ีไม่มีผล
ต่อคุณภาพชีวิตของ นกัศึกษา ไดแ้ก่ คณะหรือส านกัวิชา คะแนนหรือระดบัผลการเรียน รายได ้และศาสนา 
และนกัศึกษา มีความตอ้งการพฒันาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยูใ่นดา้นอาหารและโภชนาการมากท่ีสุด 
โดยเฉพาะ เร่ืองอาหารและสภาพแวดลอ้มในโรงอาหาร ควรสะอาดและถูกสุขลกัษณะมากกวา่ปัจจุบนั
รองลงมาต่อ ดา้นท่ีอยูอ่าศยั นกัศึกษาตอ้งการใหค้่าหอพกัในมหาวิทยาลยัถูกลง ดา้นสุขภาพอนามยั 
นกัศึกษา ตอ้งการใหมี้การตรวจร่างกายประจ าปี ดา้นการไดรั้บบริการพื้นฐาน นกัศึกษาตอ้งการใหมี้พื้นท่ี 
พกัผอ่นในช่วงเวลาพกัใหม้ากขึ้น เพิ่มตน้ไมเ้พื่อใหเ้กิดความร่มร่ืน และดา้นความปลอดภยัในชีวิตและ 
ทรัพยสิ์น นกัศึกษาตอ้งการใหเ้พิ่มพนกังานรักษาความปลอดภยัและจดัตามจุดต่าง ๆ ใหท้ัว่ 
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บทที ่3 

ระเบียบวิธีการศึกษา 

 

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาโดยใชร้ะเบียบวิธีการวิจยัเชิงปริมาณ (Qualitative Research 
Methodology) ซ่ึงเป็นการศึกษาคุณภาพชีวิตของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ระดบัปริญญาตรี 4 ปี 
วิจยัคร้ังน้ี มีขั้นตอนวิธีด าเนินการวิจยัตามล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 

กรอบแนวคิด 

 เพื่อใหผ้ลการศึกษามีความเท่ียงตรงและสอดคลอ้งกบัการทบทวนวรรณกรรมท่ีผา่นมาและได้
ก าหนดสมมติฐานการศึกษาทั้งหมด 3 สมมติฐาน ไดแ้ก่ 

 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏั
บุรีรัมย ์  

 สมมุติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นสังคมส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย์  

 สมมุติฐานท่ี 3 ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย์
  

ขอบเขตการวิจัย 

 ผูวิ้จยัใชเ้คร่ืองมือในการวิจยัเชิงปริมาณส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ี โดยเลือกใชวิ้ธีการส ารวจดว้ย
แบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นและไดก้ าหนดขอบเขตของการวิจยัไวด้งัน้ีคือ 
  1)  ประชากรท่ีใชศึ้กษา คือ นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์จ านวน 14,994 คน และผูว้ิจยัไดเ้ก็บกลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน380 คน  
  2)  ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา ประกอบดว้ย 
 2.1)  ตวัแปรตน้  คือ ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นสังคม  ดา้นเศรษฐกิจ 
 2.2)  ตวัแปรตาม คือ คุณภาพชีวิตของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย  ์
  3)  สถานท่ีศึกษาท่ีผูว้ิจยัใชเ้ก็บรวมรวมขอ้มูล คือ มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย  ์
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 เคร่ืองมือในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีผูวิ้จยัสร้างขึ้นจากการศึกษาเอกสารทฤษฎี แนวคิด
ต่างๆ รวมถึงงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และสอดคลอ้งตามวตัถุประสงค ์รวมทั้งกรอบแนวคิดท่ีก าหนดขึ้น เพื่อ
ศึกษาคุณภาพชีวิตของนกัศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์
 โดยมีส่วนประกอบท่ีสามารถแบ่งได ้2 ส่วน ดงัน้ี 
ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตของนกัศึกษา ปัจจยัดา้นทางสังคม ปัจจยัดา้นทางเศรษฐกิจ และ ปัจจยั
ดา้นสภาพแวดลอ้ม โดยแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 อนัดบั คือ 
 มากท่ีสุด ใหค้ะแนน 5 คะแนน 
 มาก  ใหค้ะแนน 4 คะแนน 
 ปานกลาง ใหค้ะแนน 3 คะแนน 
 นอ้ย  ใหค้ะแนน 2 คะแนน 
 นอ้ยท่ีสุด ใหค้ะแนน 1 คะแนน 

 

 เป็นค าถามเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์กรณีศึกษา นกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรี 4 ปี  ประกอบดว้ย 

 ส่วนท่ี  1 ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม 
 ส่วนท่ี  2 ปัจจยัดา้นสังคม 
 ส่วนท่ี  3 ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ 
 ส่วนท่ี  4 คุณภาพชีวิตของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย ์

 ตอนท่ี 3 เป็นค าถามแบบปลายเปิดเก่ียวกบัการแสดงความคิดเห็นในเร่ืองขอ้เสนอแนะคุณภาพชีวิตของ
นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมย ์
การสร้างแบบสอบถามเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลการวิจยั มีขั้นตอนด าเนินการดงัน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาเอกสาร งานวิจยั และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง และน ามาสร้างเป็นนิยามตวัแปร 
 ขั้นตอนท่ี 2 สร้างแบบสอบถามจากแนวคิดทฤษฏีความส าเร็จในคุณภาพชีวิตนกัศึกษามหาวิทยาลยั
ราชภฏับุรีรัมย ์
 ขั้นตอนท่ี 3 ไดน้ าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นใหผู้เ้ช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบคุณภาพดา้นความตรงเชิง
เน้ือหา(Content Validity) และผูว้ิจยัไดท้ าการปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามตามท่ีผูเ้ช่ียวชาญแนะน า 
(Lawrence Neuman.2006: 299) 
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 ขั้นตอนท่ี 4 ไดน้ าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นทดลองใช ้(Try Out) นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย์
ท่ีเป็นตวัอยา่ง จ านวน 30 คน เพื่อหาความเช่ือมัน่ (Reliability) ตามวิธีการ ครอนบาค (Cronbach. 1974:161) 
โดยใช ้สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 731 – 849 

 ขั้นตอนท่ี 5 ไดแ้บบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

              ผูว้ิจยัไดท้ าการวิเคราะห์ขอ้มูลและประมวลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป  สถิติท่ีใชใ้นการเคราะห์ 

มีดงัน้ี 

 1.การทดสอบ  30  ชุดแรกของแบบสอบถาม เพื่อหาความน่าเช่ือมัน่  (Reliability) โดยดูจากค่า 
Cronbach’ s alpha  จะตอ้งไม่ต ่ากวา่  0.6  (Cohen.1983 : 251)  ในการศึกษาคร้ังน้ีค่า Cronbach’s alpha 
เท่ากบั     .731-.849 และความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม (Validity) ผลจะดูท่ีค่า Factor loading ของแต่ละ
ตวัแปรจะตอ้งมีค่า Factor loading เท่ากบั .565-.796 

 2.การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลดา้นสังคมของประชากรกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีท าการศึกษาโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive  Statistics) ไดแ้ก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 
(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 3.ในการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ และขอ้มูลจากสมุดบนัทึกท่ีบนัทึกไว ้โดยใชก้ารสังเกต
และการวิเคราะห์เบ้ืองตน้มาประกอบในการวิเคราะห์ขั้นสุดทา้ยต่อไปเพื่อตอบวตัถุประสงคก์ารศึกษาและ
กรอบแนวคิดท่ีก าหนดไว ้ส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลจะเป็นการตีความสร้างขอ้มูลแบบอุปนยั โดยผูศึ้กษา
จะกระท าไปพร้อมกบักระบวนการเก็บรวบรวมขอ้มูลอยา่งต่อเน่ืองตลอดระยะเวลาการศึกษา 
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ตารางท่ี 3.1 ผลของการวดัความเท่ียงตรงและความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมือ 

โครงสร้างตัวแปร ค่าน ้าหนักปัจจัย สัมประสิทธิ์แอลฟาของ 
ครอนบาค (∞) 

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 
1.สถานท่ีเรียนมีความเหมาะสม 
2.ลานท ากิจกรรมต่างๆใน
มหาวิทยาลยัมีพื้นท่ีเพียงพอและ
เหมาะสม 
3.หอ้งเรียนมีอากาศถ่ายเทและมี
แสงสวา่งท่ีเพียงพอ 
4.ศูนยอ์าหารในมหาวิทยาลยัมี
ความสะอาด 
5.สถานท่ีจอดรถในตวัอาคารมี
ความเพียงพอและเหมาะสมต่อ
ความตอ้งการของนกัศึกษา 
6.มีโปรเจคเตอร์ท่ีเพียงพอต่อการ
เรียนการสอน 

 
.627 

.678 

.688 

.662 

.565 
 

.716 
 

.731 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยด้านสังคม 
1.รุ่นนอ้งกบัรุ่นพี่ใหค้วาม
ช่วยเหลือกนัเป็นอยา่งดี 
2.อาจารยท่ี์ปรึกษาใหค้  าแนะน า
และช่วยเหลือนกัศึกษาไดดี้ 
3.ผูบ้ริหารมีการจดักิจกรรมและ
พบนกัศึกษาทุกชั้นปี ทุกภาค
การศึกษา 
4.มหาวิทยาลยัมีกิจกรรมรับนอ้ง
ท าใหรุ่้นนอ้งกบัรุ่นพี่รู้จกัและ
สนิทสนมกนัมากขึ้น 
                                                   

 
.644 

.653 

.635 

.647 
 

.731 
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ตารางท่ี 3.1 ผลของการวดัความเท่ียงตรงและความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมือ(ต่อ) 

5.มหาวิทยาลยัมีการก าหนดจดั
กิจกรรมท่ีส่งเสริมเก่ียวกบัการใช้
ชีวิตของนกัศึกษาในการเรียน
มหาวิทยาลยั 4 ปี 
6.มหาวิทยาลยัมีระเบียบ
ขอ้บงัคบัการดูแลนกัศึกษา เช่น 
กองพฒันานกัศึกษาให้
ความส าคญัแก่นกัศึกษาและมี
การส่งเสริมใหน้กัศึกษามีความ
มัน่ใจในการใชชี้วิตใน
มหาวิทยาลยั    
 

.696        

 

 
.647 

 

ปัจจัยด้านเศรษฐกจิ 
1.ร้านอาหารในมหาวิทยาลยัมี
ราคาท่ียอ่มเยา 
2.ค่าบ ารุงการศึกษาใน
มหาวิทยาลยัมีความเหมาะสมกบั
นกัศึกษา 
3.มหาวิทยาลยัมีทุนการศึกษา
ใหก้บันกัศึกษาท่ีเรียนดีและ
ยากจน 
4.มหาวิทยาลยัส่งเสริมใหมี้
ระบบสารสนเทศท่ีท าใหสื้บคน้
ขอ้มูลท่ีทนัสมยัในการคน้ควา้ท า
ใหน้กัศึกษาสะดวกในการสืบคน้
ขอ้มูลมากยิง่ขึ้น 

 
.655 

.771 
 

.700 

 
.709 

.781 
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ตารางท่ี 3.1 ผลของการวดัความเท่ียงตรงและความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมือ(ต่อ) 

5.มหาวิทยาลยัมีส่ือสารสนเทศท่ี
คน้ควา้ขอ้มูลดา้นการศึกษาเพื่อ
ลดค่าใชจ่้ายในการซ้ือหนงัสือ
ของนกัศึกษา 
6.มหาวิทยาลยัใหกู้ย้มื
เงินกองทุนเพื่อการศึกษาจาก 
กยศ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระให้กบั
นกัศึกษา 

.630 
 
 
 

.685 

 

คุณภาพชีวิตนักศึกษา 
1.นกัศึกษามีความสุขท่ีไดใ้ชชี้วิต
ในมหาวิทยาลยัแห่งน้ี 
2.นกัศึกษามีสุขภาพจิตท่ีดีและ
สามารถอยูใ่นสังคมอยา่งมี
ความสุข 
3.นกัศึกษามีแนวโนม้มีผลการ
เรียนท่ีดีขึ้น 
4.นกัศึกษามีความภาคภูมิใจใน
มหาวิทยาลยัแห่งน้ี 
5.นกัศึกษามีความมัน่ใจท่ีจะ
ปฏิบติัหรือท ากิจกรรมต่างๆดว้ย
ตนเอง 
6.นกัศึกษามีความพร้อมท่ีจะน า
ความรู้ไปใชใ้นการด าเนินชีวิต 

 
.767 

 
.796 

 
 

.790 
 

.776 
 

.734 
 
 

.661 

.849 
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บทที่4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการศึกษา เร่ืองคุณภาพชีวิติของนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั

บุรีรัมย ์ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง  จ านวน 380  ฉบบัผูว้ิจยัน า

ขอ้มูลไปวิเคราะห์ดว้ยคอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลและน าผลกา

วิเคราะห์ขอ้มูลในรูปของตาราง แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ื  

ตอนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐาน 

 1. ขอ้มูลส่วนบุคลผูต้อบแบบสอบถาม 

 ผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผลการศึกษาขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  พบวา่ ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบ

แบบสอบถาม ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้ค าถามทั้งหมด 6 ขอ้ และผลการศึกษาแสดงดงัตารางท่ี 4.1 
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 ตารางท่ี 4.1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย  ์

 

 

 

 

  

 

 
ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

เพศ 
  
  

  
ชาย 
หญิง 

380 
158 
222 

100 
41.6 
58.4 

ระดับการศึกษา 
  
  
  
  

  
อนุปริญญา/ปวส 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
อ่ืนๆ 

380 
0 

379 
0 
1 

100 
0 

99.7 
0 
3 

อายุ 
  
  
  
  

 
นอ้ยกวา่ 20 ปี 
21-22 ปี 
23-24 ปี 
25 ปีขึ้นไป 

380           
 

37 
286 
54 
3 

100  
  

9.7 
75.3 
14.2 

8 
คณะท่ีก าลงัศึกษา 
  
  
  
  
  
  

  
คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
คณะวิทยาการจดัการ 
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
คณะวิทยาศาสตร์ 
คณะมนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์ 
คณะครุศาสตร์ 

380 
36 
90 
41 

110 
52 
51 

100 
 9.5 
23.7 
10.8 
28.9 
13.7 
13.4 
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 จากตารางท่ี  4.1 คุณภาพชีวิตของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์กรณีศึกษานกัศึกษาระดบั

ปริญญาตรี  จากการแจกแบบสอบถามสมาชิกจ านวน 380 ราย พบวา่ สมาชิกผูใ้หข้อ้มูลร้อยละ 41.6 เป็น

เพศชาย เป็นเพศหญิงร้อยละ 58.4 สมาชิกมีอายนุอ้ยกวา่ 20 ปี ร้อยละ  9.7 อาย2ุ1-22 ปี ร้อยละ 75.3  อาย ุ

23-24 ปี ร้อยละ 14.2 อาย ุ25 ปี ขึ้นไป 8 ระดบัการศึกษา อนุปริญญา/ปวส  ไม่มี  ระดบัปริญญาตรีร้อยละ 

99.7  ระดบัปริญญาโท ไมมี  อ่ืนๆ ร้อยละ 3 คณะท่ีก าลงัศึกษา คณะเทคโนโลยกีารเกษตรร้อยละ 9.5 คณะ

วิทยาการจดัการร้อยละ 23.7  คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรมร้อยละ 10.8 คณะวิทยาศาสตร์ร้อยละ 28.9 คณะ

มนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์ร้อยละ 13.7 คณะครุศาสตร์ร้อยละ 13.4  

ตอนท่ี 2 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมท่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตขอลนักศึกษา 

 2 ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมของสมาชิกผูต้อบแบบสอบถามในมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย  ์

ผลการทดสอบสมมุติฐาน 

 ผลการทดสอบสมมุติฐานพบวา่ ค่าสหสัมพนัธ์ของตวัแปลในการศึกษาซ่ึงประกอบดว้ย ปัจจยั

สภาพแวดลอ้ม(EN) ปัจจยัใจดา้นสังคม(SO) ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ(EC) คุณภาพชีวิตนกัศึกษา(QU) และ

ความส าเร็จของคุณภาพชีวิตของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์(BRU) นั้นตวัแปลทั้งหมดใน

การศึกษามีความส าพนัธ์กนัในระดบัท่ีอยูใ่นเกณฑข์อ้ก าหนดหรือต ่ากวา่ 0.8 (Stevens,2002) ไม่ท าใหเ้กิด

ปัญหา (muliticollinearity) 

 

ตารางท่ี 4.2 ผลการวิเคราะห์สัมพนัธ์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนกัศึกษามหาวิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์

ตัวแปร EN SO EC QU 

Mean 3.9096 3.9947 3.9728 4.0294 

S.D .59067 .57146 .62478 .68367 

EN 1    

SO .507** 1   

EC .555** .590** 1  

QU .509** .517** .643** 1 

*p>0.01 Bata cofficients with standard errors in parenthesis 
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ซ่ึงสัญญาลกัษณ์ดงักล่าวมีรายระเอียดดงัน้ี 

SO = Social สังคม 
EC = Economy เศรษฐกิจ 
EN  = Environment สภาพแวดลอ้ม 
QU =Quality คุณภาพชีวิต 
 จากตาราง 4.2 พบวา่ มีค่าสหสัมพนัธ์เชิงบวกปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพ
ชีวิตของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย(์r= .507,p>0.01) ค่าสหสัพนัธุเชิงบวกปัจจยัดา้นสังคมท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์(r= .590,p>0.01) ค่าสหสัมพนัธ์เชิง
บวกปัจจยัดา้นเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์            
(r= .643,p>0.01)  

 สรุปผลวา่ไดว้า่ ค่าสหสัมพนัธ์เชิงบวกของนกัศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนกัศึกษาใน

มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ซ่ึงผลปรากฏวา่ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจมีความสัมพนัธ์เชิงบวกมากกวา่ปัจจยัดา้น

สภาพแวดลอ้มและปัจจยัดา้นสังคม 

 

ตารางท่ี 4.3 ผลการวิเคราะห์การถดถอย  

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

คุณภาพ1 คุณภาพ 2 คุณภาพ 3 คุณภาพ 4 

EN .589*** 
(.051) 

  .205*** 
(.055) 

SO  .619*** 
(.053) 

 .195*** 
(058) 

EC   .704*** 
(.043) 

.491*** 
(.055) 

Adjust R2 .257 .266 .412 .459 
Maximum VIF 1.557 1.652 1.772 2.118 

***p<.01, a Beta coefficients with standard errors in parenthesis. 
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 สมมุติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มส่งผลเชิงบวกต่อคุณภาพชีวิตของนกัศึกษา มหาวิทยาลยั
ราชภฏับุรีรัมย ์ 
 จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม ส่งผลเชิงบวกต่อคุณภาพชีวิตในมหาวิทยาลยัราช
ภฏับุรีรัมย ์(H1: p1= 0.589,P<0.01) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษา (ส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2553 : 
14) คือ 1) การจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ไดแ้ก่ ส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นวตัถุ เช่น บริเวณภายในสถาบนั 
อาคารเรียน หอ้งเรียน ภูมิทศัน์  วสัดุ ต่างๆ ส่ิงท่ีช้ีวดัแสดงลกัษณะสภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ีดี ไดแ้ก่ 
ความชุ่มช้ืน การถูกสุขลกัษณะ ความร่มร่ืน ความสวยงาม ความเป็นระเบียบและความสะอาด 2) 
สภาพแวดลอ้มทางวิชาการ ไดแ้ก่ การจดับรรยากาศการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกหอ้งเรียน 
ตลอดจนการจดับริการเพื่อ ส่งเสริมสนบัสนุนทางวิชาการต่างๆ ท่ีท าใหผู้เ้รียนไดรั้บความรู้และ
ประสบการณ์ไดม้ากท่ีสุด  
 สมมุติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นสังคมส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย  ์  
จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ ปัจจยัดา้นสังคม ส่งผลเชิงบวกต่อคุณภาพชีวิตในมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์                
(H2: b2 =.619,p<0.01) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ส าราญ จูช่วย (2554, น. 153) ส่งผลเชิงบวกมากกวา่
ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม ของมหาวิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์คือ มีความสัมพนัธ์กนัเหมือนพี่นอ้ง มีความ
ช่วยเหลือเก้ือกูลกนัอยา่งดี มีความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
 สมมุติฐานท่ี 3 ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์
 จากตารางท่ี 4.3 ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ส่งผลเชิงบวกต่อคุณภาพชีวิตของนกัศึกษาในมหาวิทยาลยัราช
ภฏับุรีรัมย(์H2:b2 =.704,p>0.01) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ นางสาวปรางทิพย ์ภกัดีคีรีไพรวลัย  (2559) 
คือ นกัศึกษาในมหาวิทยาลยั มีการจบัจ่ายใชส้อยกนัมาก เช่น การซ้ืออาหารกลางวนัในศูนยอ์าหาร การใช้
จ่ายในดา้นส่ือการเรียนรู้ อุปกรณ์การศึกษา  
 สรุปตารางท่ี 4.3 กล่าวไดว้า่ สมมุติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มนกัศึกษาใน 
มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์เป็นปัจจยัท่ีส่งผลใหม้หาลยัราชภฏับุรีรัมยมี์คุณภาพในการเป็นนกัศึกษามากกวา่ 
สมมุติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นสังคม และ สมมุติฐานท่ี 3 ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ สมมุติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นดา้น
สภาพแวดลอ้ม และสมมุติฐานท่ี 3 ดา้น ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ 
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บทที่ 5  

 สรุปการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

   การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษา คุณภาพชีวิตของนกัศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ ซ่ึงประกอบดว้ย

ตวัแปรตน้ทั้งหมด 3 ตวั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม  ปัจจยัดา้นสังคม และปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ  

นอกจากน้ียงัมีตวัแปรตามไดแ้ก่คุณภาพชีวิตของนกัศึกษา  การศึกษาคร้ังน้ีมีประชากรทั้งหมด 14,000 คน 

และเก็บกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 380 คน การศึกษาคร้ังน้ี ไดท้ าการศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ ซ่ึงผล

การศึกษาจะมีประโยชน์ต่อมหาวิทยาลยั บุคลากรนกัศึกษา จะไดน้ า ความรู้ท่ีไดจ้าก งานวิจยั ไปประยกุตใ์ช้

ในงานดา้นคุณภาพชีวิตของนกัศึกษา  

 5.1 สรุปการวิจัย  
    5.1.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
          1. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ 

          2. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นสังคมท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย  ์

          3. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์

    5.1.2 วิธีด าเนินการวิจัย    

          1. ประชากร ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ยประชากรทั้งหมด 14,000 คน คือ ประชากร

ท่ีอยูใ่นมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ 

          2. กลุ่มตัวอย่าง คือ นกัศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ 
          3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ใชแ้บบประเมินในการทดสอบโดยการสอบถามความ เท่ียงตรงของ

เน้ือหาและความเช่ือมัน่ โดยทดสอบกบัสมาชิกจ านวน 380 ราย แลว้น ามาปรับปรุง แกไ้ขก่อนน าไปใช ้ 

          4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล ผูว้ิจยัไดข้อความร่วมมือกบันกัศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ เพื่อเขา้

ไปเก็บรวบรวมขอ้มูลและแบบสอบถามกบันกัศึกษาโดยตรง    

          5. การวิเคราะห์ข้อมูล  ใชวิ้ธีการวิเคราะห์เน้ือหาเชิงปริมาณใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดย

การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใชค้ือ  การวิเคราะห์การทดถอย 

(Regression Analysis)  
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 5.2 ผลการวิจัย    
 คณะผูวิ้จยัไดท้ าการลงพื้นท่ีเก็บแบบสอบถามในมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมยซ่ึ์ง ประกอบดว้ย  คณะ

เทคโนโลยกีารเกษตร  คณะวิทยาการจดัการ   คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษย์

ศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะครุศาสตร์  โดยกลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัศึกษาในมหาวิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์

จ านวน 14,000 คน อายุระหว่าง ต ่ากวา่ 20–25 ปีขึ้นไป ซ่ึงแต่ละบุคคลเป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีและ

ปริญญาโท  จากการตอบแบบสอบถามพบวา่นกัศึกษา ส่วนใหญ่ให ้ความส าคญัเก่ียวกบัมหาวิทยาลยั ก่อน

จะท่ีจะตดัสินใจมาศึกษาในมหาวิทยาลยัแห่งน้ี และใหค้ลวามส าคญักบัปัจจยั ดา้นสภาพแวดลอ้ม  ปัจจยั

ดา้นสังคม และปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ รองลงมาตามล าดบั  

  5.2.1 ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนกัศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์จากการตอบแบบสอบถาม ไดผ้ล

ดงัน้ี นกัศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมย ์ ส่วนใหญ่จากการแจกแบบสอบถามสมาชิกจ านวน 380 ราย 

พบวา่ สมาชิกผูใ้หข้อ้มูลร้อยละ 41.6 เป็นเพศชาย เป็นเพศหญิงร้อยละ 58.4 สมาชิกมีอายนุอ้ยกวา่ 20 ปี ร้อย

ละ  9.7 อาย2ุ1-22 ปี ร้อยละ 75.3  อาย ุ23-24 ปี ร้อยละ 14.2 อาย ุ25 ปี ขึ้นไป 8 ระดบัการศึกษา อนุปริญญา/

ปวส  ไม่มี  ระดบัปริญญาตรีร้อยละ 99.7  ระดบัปริญญาโท ไมมี  อ่ืนๆ ร้อยละ 3 คณะท่ีก าลงัศึกษา คณะ

เทคโนโลยกีารเกษตรร้อยละ 9.5 คณะวิทยาการจดัการร้อยละ 23.7  คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรมร้อยละ 

10.8 คณะวิทยาศาสตร์ร้อยละ 28.9 คณะมนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์ร้อยละ 13.7 คณะครุศาสตร์ร้อยละ 

13.4  จากการตอบแบบสอบถามพบวา่นกัศึกษาในมหาวิทยาลยัใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัมหาวิทยาลยั ก่อนท่ี

จะตดัสินใจมาศึกษาในมหาวิทยาลยัแห่งน้ีและใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม  ปัจจยัดา้นสังคม

และปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ  

 

 

  

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.กรอบแนวคิดคุณภาพชีวิตของนกัศึกษา  

 

ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม 

ปัจจยัดา้นสังคม คุณภาพชีวิตของนกัศึกษา 

ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ 
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 5.3 อภิปรายผล   

 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนกศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ 

 1) ผลการศึกษาสรุปไดว้า่ ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม ส่งผลเชิงบวกต่อคุณภาพชีวิตชีวิตของนกัศึกษา
ในมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์(H1: b1=.619 ,  p < 0.01) ดงันั้นจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สนบัสนุนสมมติฐานท่ี  
1 ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มส่งผลเชิงบวก ซ่ึงสอดคลอ้งกบั   (ส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2553 : 14)     
คือ  และปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม ผลวิจยัท่ีออกมาสรุปไดว้า่ ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม  ไดแ้ก่ สถานท่ีเรียน 
หอ้งเรียน ศูนยอ์าหาร  ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนกัศึกษา เพราะวา่การท่ีบุคคลมีคุณภาพชีวิตท่ีดี จะ ท าใหมี้
ความสุขในการเขา้มาศึกษาในมหาวิทยาลยัแห่งน้ี 

 2 ปัจจยัดา้นสังคม เป็นปัจจยัท่ีส าคญัเพราะมีส่วนช่วยให้นกัศึกษาสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคม

อยา่งมีความสุข ไม่วา่จะเป็นรุ่นนอ้งกบัรุ่นพี่ มีสัมพนัธ์ไมตรี  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ  ส าราญ จูช่วย 

(2554, น. 153)  เช่น มีความสัมพนัธ์กนัเหมือนพี่นอ้ง มีความช่วยเหลือเก้ือกูลกนัอยา่งดี มีความช่วยเหลือซ่ึง

กนัและกนั จะเห็นไดว้า่ปัจจยัไดส้ังคมท่ีดียอ่มส่งผลต่อคุณภาพของนกัศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์  

 3.ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ส่งผลเชิงบวกต่อคุณภาพชีวิตของนกัศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย์

(H2:b2 =.704,p>0.01) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ  นางสาวปรางทิพย ์ภกัดีคีรี ไพรวลัย ์ (2559) คือ 

นกัศึกษาในมหาวิทยาลยั มีการจบัจ่ายใชส้อยกนัมาก เช่น การซ้ืออาหารกลางวนัในศูนยอ์าหาร การใชจ่้าย

ในดา้นส่ือการเรียนรู้ อุปกรณ์การศึกษา 

5.4 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

  เพื่อใหผ้ลการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถขยายต่อไปในทศันะท่ีกวา้งมากขึ้นอนัจะเป็น ประโยชน์ใน

การอธิบายปรากฏการณ์และคุณภาพชีวิตของนกัศึกษา หรือปัญหาอ่ืนท่ีมีความ เก่ียวขอ้งกนั ผูท้  าวิจยัจึงขอ

เสนอแนะประเด็นส าหรับการท าวิจยัคร้ังต่อไปดงัน้ี  

 1) แนะน าใหท้ าการศึกษากบักลุ่มประชากร/ กลุ่มตวัอยา่ง กลุ่มอ่ืน ๆ ในสถานท่ีท่ีแตกต่าง กนั เช่น 

คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน  คุณภาพชีวิตนกัศึกษาในมหาวิทยาลยัอ่ืนๆเพื่อน น ามาศึกษาวา่มีความ

แตกต่าง จากท่ีน าเสนอในงานวิจยัฉบบัน้ีหรือไม่ ผลท่ีไดส้ามารถน ามาก าหนดนโยบายในการจดัการ

ควบคุม คุณภาพชีวิตของนกัศึกษา 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

             

เร่ือง คุณภาพชีวิตของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์กรณีศึกษานกัศึกษาระดบัปริญญาตรี   

ค าช้ีแจง 

 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาวิจยัเร่ือง “คุณภาพชีวิตของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ 
กรณีศึกษานกัศึกษาระดบัปริญญาตรี” เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการจดัท างานวิจยั รายวิชาการวิจยัทางการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์

 ผูวิ้จยัใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านผูต้อบแบบสอบถาม ไดโ้ปรดตอบแบบสอบถามชุดน้ี โดย
รายละเอียดแบบสอบถามประกอบดว้ยส่วนค าถามมี 6 ตอน ค าตอบของท่านจะถูกเก็บรักษาเป็นความลบั
และจะไม่มีการใชข้อ้มูลใดๆ ท่ีเปิดเผยเก่ียวกบัตวัท่านในการรายงานขอ้มูล รวมทั้งจะไม่มีการร่วมใชข้อ้มูล
ดัง่กล่าวกบับุคคลภายนอกอ่ืนใดโดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากท่าน 

 ผูวิ้จยัขอขอบพระคุณท่ีท่านไดก้รุณาเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามชุดน้ีอยา่งถูกตอ้ง
ครบถว้น และหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากท่านจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการวิจยัในคร้ังน้ี และ
ขอขอบพระคุณอยา่งสูงมา  ณ โอกาสน้ี หากท่านมีขอ้สงสัยประการใดเก่ียวกบัแบบสอบถาม โปรดติดต่อ
ผูว้ิจยั สกาวใจ ยาตะคุ 0653039853  สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยั
ราชภฏับุรีรัมย ์

 

       คณะด าเนินการ 

                                                                        นกัศึกษาสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์             
  คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์

 

 

 

 



50 
 

 

ตอนท่ี 1    ข้อมูลเบื้องต้น 

ค าช้ีแจง    โปรดใส่เคร่ืองหมาย ✓ลงในช่อง [  ] หนา้ขอ้ความ หรือเติมขอความในช่องวา่ง          
ตามความเป็นจริงของท่าน 

 1. เพศ 

  [  ] ชาย                  [  ] หญิง  

 

 2. อาย ุ

  [  ] นอ้ยกวา่ 20 ปี                [  ]  21 - 22 ปี 

  [  ]  23 -24 ปี                           [  ]  25 ปีขึ้นไป 

 

3. ระดบัการศึกษา 

  [  ] อนุปริญญา / ปวส.    [  ] ปริญญาตรี  

  [  ] ปริญญาโท     [  ] อ่ืน(ระบุ).......................... 

 

 4. คณะท่ีก าลงัศึกษา 

  [  ] คณะเทคโนโลยกีารเกษตร   [  ] คณะวิทยาการจดัการ     
  [  ] คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม   [  ] คณะวิทยาศาสตร์  
  [  ] คณะมนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์  [  ] คณะครุศาสตร์ 

 

 

 

ตอนท่ี 2   ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม  
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ค าช้ีแจง    ใหท้ าเคร่ืองหมาย ✓ลงในช่อง ท่ีตรงกบัความรู้สึกของท่านเพียงขอ้เดียว  

     5 = มากท่ีสุด  4 = มาก  3 = ปานกลาง  2 = นอ้ย  1 = นอ้ยท่ีสุด 
 

ข้อที่ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1. สถานท่ีเรียนมีความเหมาะสม      

2. ลานท ากิจกรรมต่างๆในมหาวิทยาลยัมีพื้นท่ี
เพียงพอและเหมาะสม 

     

3. หอ้งเรียนมีอากาศถ่ายเทและมีแสงสวา่งท่ีเพียงพอ      

4. ศูนยอ์าหารในมหาวิทยาลยัมีความสะอาด      

5. สถานท่ีจอดรถในตวัอาคารมีความเพียงพอและ
เหมาะสมต่อความตอ้งการของนกัศึกษา 

     

6. มีโปรเจคเตอร์ท่ีเพียงพอต่อการเรียนการสอน      

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนท่ี 3   ปัจจัยด้านสังคม 

ค าช้ีแจง    ใหท้ าเคร่ืองหมาย ✓ลงในช่อง ท่ีตรงกบัความรู้สึกของท่านเพียงขอ้เดียว  
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    5 = มากท่ีสุด  4 = มาก  3 = ปานกลาง  2 = นอ้ย  1 = นอ้ยท่ีสุด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตอนท่ี 4   ปัจจัยด้านเศรษฐกจิ 
ค าช้ีแจง   ใหท้ าเคร่ืองหมาย  ✓ลงในช่อง ท่ีตรงกบัความรู้สึกของท่านเพียงขอ้เดียว  

ข้อที่ ปัจจัยด้านสังคม ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

1. รุ่นนอ้งกบัรุ่นพี่ใหค้วามช่วยเหลือกนัเป็นอยา่งดี      
2. อาจารยท่ี์ปรึกษาใหค้  าแนะน าและช่วยเหลือนกัศึกษาไดดี้      

3. ผูบ้ริหารมีการจดักิจกรรมและพบนกัศึกษาทุกชั้นปี ทุก
ภาคการศึกษา 

     

4. มหาวิทยาลยัมีกิจกรรมรับนอ้งท าให้รุ่นนอ้งกบัรุ่นพี่รู้จกั
และสนิทสนมกนัมากขึ้น 

     

5. มหาวิทยาลยัมีการก าหนดจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมเก่ียวกบั
การใชชี้วิตของนกัศึกษาในการเรียนมหาวิทยาลยั 4 ปี 
 

     

6. มหาวิทยาลยัมีระเบียบขอ้บงัคบัการดูแลนกัศึกษา เช่น 
กองพฒันานกัศึกษาใหค้วามส าคญัแก่นกัศึกษาและมีการ
ส่งเสริมใหน้กัศึกษามีความมัน่ใจในการใชชี้วิตใน
มหาวิทยาลยั 
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             5 = มากท่ีสุด  4 = มาก  3 = ปานกลาง  2 = นอ้ย  1 = นอ้ยท่ีสุด 
 

ข้อที่ ปัจจัยด้านเศรษฐกจิ 
          

ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

1. ร้านอาหารในมหาวิทยาลยัมีราคาท่ียอ่มเยา      
2. ค่าบ ารุงการศึกษาในมหาวิทยาลยัมีความ

เหมาะสมกบันกัศึกษา 
     

3. มหาวิทยาลยัมีทุนการศึกษาใหก้บันกัศึกษาท่ีเรียน
ดีและยากจน 

     

4. มหาวิทยาลยัส่งเสริมใหมี้ระบบสารสนเทศท่ีท า
ใหสื้บคน้ขอ้มูลท่ีทนัสมยัในการคน้ควา้ท าให้
นกัศึกษาสะดวกในการสืบคน้ขอ้มูลมากยิง่ขึ้น 

     

5. มหาวิทยาลยัมีส่ือสารสนเทศท่ีคน้ควา้ขอ้มูลดา้น
การศึกษาเพื่อลดค่าใชจ่้ายในการซ้ือหนงัสือของ
นกัศึกษา 

     

6. มหาวิทยาลยัใหกู้ย้มืเงินกองทุนเพื่อการศึกษาจาก 
กยศ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระให้กบันกัศึกษา 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนท่ี 5   คุณภาพชีวิตนักศึกษา 
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ค าช้ีแจง   ใหท้ าเคร่ืองหมาย ✓ลงในช่อง ท่ีตรงกบัความรู้สึกของท่านเพียงขอ้เดียว  
             5 = มากท่ีสุด  4 = มาก  3 = ปานกลาง  2 = นอ้ย  1 = นอ้ยท่ีสุด 

 
ข้อที่ ปัจจัยด้านเศรษฐกจิ 

          
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1. นกัศึกษามีความสุขท่ีไดใ้ชชี้วิตในมหาวิทยาลยั
แห่งน้ี 

     

2. นกัศึกษามีสุขภาพจิตท่ีดีและสามารถอยูใ่นสังคม
อยา่งมีความสุข 

     

3. นกัศึกษามีแนวโนม้มีผลการเรียนท่ีดีขึ้น      
4. นกัศึกษามีความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลยัแห่งน้ี      

5. นกัศึกษามีความมัน่ใจท่ีจะปฏิบติัหรือท ากิจกรรม
ต่างๆดว้ยตนเอง 

     

6. นกัศึกษามีความพร้อมท่ีจะน าความรู้ไปใชใ้นการ
ด าเนินชีวิต 

     

 

ตอนท่ี 6   ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะคุณภาพชีวิตของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย ์ กรณีศึกษา

นกัศึกษาระดบัปริญญา

ตรี......................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

...................................................................................................ขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านค่ะ/

ครับ 
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ภาคผนวก  ข 

ภาพการเก็บขอ้มูล 
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ภาพการลงพื้นท่ีเกบ็ข้อมูลกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีมย์ 
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ภาคผนวก  ค 

PowerPoint  น าเสนองาน 
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ภาคผนวก  ง 

ประวิติผูว้ิจยั 
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ประวัติผู้วิจัย 

 

 
ช่ือ               นางสาวปรางคทิ์พย ์  ลุนพงษ ์  

วัน/เดือน/ปี   เกิดวนัท่ี 9 ตุลาคม 2540 

สาขา     การบริหารทรัพยากรมนุษย ์  

คณะ     วิทยาการจดัการ 

รหัสนักศึกษา      590112350032 

ท่ีอยู่       55 หมู่ 12 ต าบลบวัทอง  อ าเภอเมือง  จงัหวดับุรีรัมย  ์

เบอร์โทร   0914687535 

 

ช่ือ         นางสาวภควดี   ชาติมนตรี  

วัน/เดือน/ปี         เกิดวนัท่ี 1 ตุลาคม 2540 

สาขา     การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ คณะวิทยาการจดัการ 

รหัสนักศึกษา      590112350042 

ท่ีอยู่      60 หมู่ 2 ต าบลชุมเห็ด อ าเภอเมือง  จงัหวดับุรีรัมย  ์

เบอร์โทร   0985956838 

 

ช่ือ          นางสาวสกาวใจ   ยาตะคุ 

วัน/เดือน/ปี         เกิดวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2540 

สาขา   การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 

คณะ   วิทยาการจดัการ 

รหัสนักศึกษา   590112350057 

ท่ีอยู่   68 หมู่ 11 ต าบลปราสาท อ าเภอบา้นด่าน  จงัหวดับุรีรัมย  ์

เบอร์โทร   0653039853 

 


