ก
หัวข้ องานวิจัย
ชือผู้วิจัย
ปี การศึกษา

การศึกษาคุณภาพชีวิตนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ดร.ภัทรพล มหาขันธ์
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การวิ จัย ครั ง' นี ม' ี ค วามมุ่ง หมาย 1) เพื. อ ศึก ษาระดับ คุณ ภาพชี วิ ต ของนัก ศึก ษาระดับ
ปริ ญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีทงหมด
ั'
5 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านชีวิตการ
เรี ยน ชีวิตสังคม ที.อยูอ่ าศัย ความสัมพันธ์กบั บุคคลอื.น บริ การที.ได้ รับจากมหาวิทยาลัย
2) เพื. อเปรี ยบเทียบคุณภาพชี วิตนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร โดยจําแนกตาม เพศ ผลสัมฤทธิ8ทางการเรี ยน สาขา และรายได้
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที. นํ า มาศึ ก ษาเป็ นนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี คณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 176 คน ปี การศึกษา 2548 โดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื. องมือใน
การเก็บรวบรวมข้ อมูล สถิ ติที.ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล คือ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี. ย ค่าเบี.ยงเบน
มาตรฐาน เปรี ยบเทียบทดสอบความแตกต่างด้ วยสถิติ t-test และ one-way ANOVA ทดสอบรายคู่
ด้ วยสถิติ LSD (Least Significant Difference)
ผลการวิจยั พบว่า 1.) นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
มีระดับคุณภาพชีวิตมากที.สดุ ได้ แก่ ด้ านความสัมพันธ์ กบั บุคคลอื.น และ มีระดับคุณภาพชีวิตน้ อย
ที.สุด ได้ แก่ ด้ านบริ การที.ได้ รับจากมหาวิทยาลัย 2.) การเปรี ยบเทียบคุณภาพชีวิตนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า นักศึกษาหญิง มีระดับคุณภาพชีวิต
สูงกว่า นักศึกษาชาย ในด้ านความสัมพันธ์ กับบุคคลอื.น ส่วนนักศึกษาที.เรี ยนสาขาวิชาที.ต่างกันมี
คุณภาพชีวิตในด้ านการเรี ยนที.แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญที.ระดับ.05 นักศึกษาที.มีรายได้ ตา่ งกัน มี
คุณภาพชี วิตด้ านความสัมพันธ์ กับบุคคลอื. นแตกต่างกันอย่างมี นัยสํ าคัญที. ระดับ.05 สํ าหรั บด้ าน
ผลสัมฤทธิ8ทางการเรี ยนไม่พบความแตกต่าง

ข
Research Title
By
Year

The Study quality of life Bachelor Degree Faculty education.
Silpakorn University.
Dr. PATTARAPON MAHAKHAN
2550.
ABATRACT

The objective of the research were 1) to study the quality of life of the
bachelor degree Faculty Education. Silpakorn University in 5 aspects; school life,
social life is based. Relationships with others services received from the University 2) to
compare the quality of life bachelor degree Faculty education. Silpakorn University
The achievement by gender, income and Learning Branch.
Sample study the quality of life of the bachelor degree Faculty Education.
Silpakorn University 176 people by the year 2548 questionnaire as a tool to collect
statistics based on data analysis is the average percentage standard deviation values.
Comparative tests with two different t-test and one-way ANOVA test with two more pairs
LSD (Least Significant Difference).
The research found that 1.) Faculty of Education. Silpakorn University is a quality
of life, most are. In relationship with others and. The quality of life are minimal. Services
received from the University 2.) Compare the quality of life Faculty Education Silpakorn
University found. Female students. Quality of life is higher than male students. In
relationships with others that the students learn different areas of quality of life in
learning the difference is significant at the .05-income students has a different quality of
life in relationships with people. other difference is significant at .05 level of achievement
for Learning no difference.

บทที 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
ในการวิจยั ครังนีเป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ (survey research) การศึกษาคุณภาพชีวิต
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีวตั ถุประสงค์ ดังนี
1. เพื6 อ ศึ ก ษาระดับ คุณ ภาพชี วิ ต นัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี คณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยรวมและเป็ นรายด้ าน ได้ แก่ ด้ านชีวิตการเรี ยน (Academic Life) ชีวิต
สังคม (Student Social Life) ที6อยู่อาศัย (Housing) ความสัมพันธ์ กบั บุคคลอื6น (Relationships)
และบริ การที6 ได้ รับจากมหาวิทยาลัย (Student Services) จํ าแนกตามตัวแปร เพศ ผลสัมฤทธิP
ทางการเรี ยน รายได้ ของนักศึกษา และสาขาวิชา
2. เพื6 อ เปรี ย บเที ย บคุณ ภาพชี วิ ตนัก ศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี คณะศึก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยรวมและเป็ นรายได้ ตามตัวแปรเพศ ผลสัมฤทธิP ทางการเรี ยน รายได้
ของนักศึกษา และสาขาวิชา
สมมติฐานของการวิจัย
คุณภาพชีวิตนักศึกษาปริ ญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จําแนก
ตามเพศ ผลสัมฤทธิPทางการเรี ยน รายได้ และสาขาวิชาต่างกัน มีคณ
ุ ภาพชีวิตโดยรวมและเป็ น
รายด้ าน แตกต่างกัน
กลุ่มตัวอย่ างและกลุ่มประชากร
ประชากรที6ใช้ ในการวิจยั ครังนี คือ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปี การศึก ษา 2548 จํ านวน 299 คน ประกอบด้ ว ยสาขาวิ ช า การสอนภาษาไทย การสอน
ภาษาอัง กฤษ การศึก ษาปฐมวัย การศึก ษาประถมศึก ษา การสอนสัง คมศึก ษา จิ ต วิ ท ยา
เทคโนโลยีทางการศึกษา การศึกษาตลอดชีวิต วิทยาศาสตร์ การกี ฬา โดยสามารถจํ าแนกเป็ น
กลุม่ ตัวอย่างได้ ดงั นี
กลุม่ ตัวอย่างใช้ การสุม่ แบบหลายขันตอน ดังนี
1. จําแนกนักศึกษาออกเป็ นแต่ละชันปี ตามสาขาวิชา
2. กลุ่มตัวอย่างที6ใช้ ในการศึกษานี เป็ นนักศึกษาที6กําลังศึกษาอยู่ปีการศึกษา 2548
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 299 คน โดยจําแนกนักศึกษาตามสาขาวิชาและ
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สุ่มตัวอย่างอย่างง่ายโดยการคํานวณแบบสัดส่วน ด้ วยสูตรของ ศ.ดร.บุญธรรม กิ จปรี ดาวิสุทธิP
S = 400N / 399 + N ซึง6 จะได้ กลุม่ ตัวอย่าง จํานวน 176 คน
เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
เครื6 องมือที6ใช้ ในการศึกษาค้ นคว้ า มีดงั นี
แบบสอบถามการศึกษาคุณภาพชี วิตนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ6งแบบสอบถามเป็ นแบบสอบถามที6พฒ
ั นามาจากแนวคิดของ Hendershott
Wright & Henderson ปี 1992 เรือง “Quality of life Correlates for University” ลักษณะ
แบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 2 ตอน
ตอนที6 1 เป็ นข้ อ มูล ทั6วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็ นแบบตรวจสอบรายการ
(check list) เพศ สาขาวิชา ผลสัมฤทธิPทางการเรี ยน รายได้ ของนักศึกษาต่อเดือน
ตอนที6 2 เป็ นแบบสอบถามประมาณค่า (rating scale) แบบสอบถามการศึกษา
คุณภาพชีวิตนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวนทังสิน
58 ข้ อ ประกอบด้ วย 5 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านชีวิตการเรี ยน จํ านวน 17 ข้ อ ด้ านศิลปวัฒนธรรม
ด้ านชิวิตสังคม 9 ข้ อ ด้ านที6 อยู่อาศัย จํ านวน 9 ข้ อ ด้ านความสัม พัน ธ์ กับบุคคลอื6 น 13 ข้ อ
ด้ านบริ การที6ได้ รับจากมหาวิทยาลัย 10 ข้ อ

การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้ วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้ โปรแกรมสําเร็ จรู ป (SPSS for
window) โดยมีสถิตทิ ี6ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนีคือ ความถี6 ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี6ย (mean) และ
ค่าเบี6ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) เปรี ยบเทียบระดับค่าคะแนนเฉลี6ยระหว่างกลุ่มโดย
จําแนกตามเพศ อายุ ผลสัมฤทธิPทางการเรี ยน ทดสอบด้ วย t-test, เปรี ยบเทียบระดับค่าคะแนน
เฉลี6ยระหว่างกลุ่มโดยจําแนกตาม รายได้ และสาขาวิชา ด้ วยสถิติทดสอบ One way ANOVA
และหากพบว่ามีความแตกต่างจะทําการทดสอบรายคูด่ ้ วยค่าสถิติทดสอบ LSD (least-significant
difference)
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สรุ ปผลการวิจัย
1. การศึกษาคุณภาพชีวิตนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร โดยภาพรวมและเป็ นรายด้ าน 5 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านชีวิตการเรี ยน ด้ านชีวิตสังคม ด้ า นที6อยู่
อาศัย ด้ านความสัมพันธ์ กับบุคคลอื6น และด้ านบริ การที6ได้ รับจากมหาวิทยาลัย พบว่านักศึกษามี
คุณภาพชี วิตโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื6อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า นักศึกษามีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตด้ านความสัมพันธ์ กบั บุคคลอื6นและด้ านที6อยู่อาศัยอยู่ในระดับมาก ส่วนด้ านชีวิตการเรี ยน ด้ าน
ชีวิตสังคม และด้ านบริ การที6ได้ รับจากมหาวิทยาลัย นักศึกษามีคณ
ุ ภาพชีวิตอยูใ่ นระดับปานกลาง
1.1 ด้ า นชี วิ ต การเรี ย น การศึ ก ษาคุ ณ ภาพชี วิ ต นั ก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และมากที6สุด คือ
การเรี ยนทําให้ มีความรู้เพิ6มขึน น้ อยที6สดุ อาจารย์ไม่เตรี ยมการสอนน้ อยที6สดุ
1.2 ด้ านชี วิตสังคม การศึกษาคุณภาพชี วิตนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และมากที6 สุด คือ เมื6 อรู้ สึก
เครี ย ดจะผ่อ นคลายในการทํา งานอดิเ รกมากที6 สุด น้ อ ยที6ส ุด คือ ได้ เข้ าร่ วมการแข่งขันกี ฬา
ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
1.3 ด้ านที6 อ ยู่ อ าศั ย การศึ ก ษาคุ ณ ภาพชี วิ ต นั ก ศึ ก ษา ระดั บ ปริ ญ ญาตรี
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และมากที6 สุด คือ ชุมชน
ที6พกั อาศัยมีบริ การด้ านสาธารณูปโภค สมบูรณ์ (ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์) น้ อยที6สดุ คือ ต้ องใช้
เวลามากในการเดินทางมาเรี ยน
1.4 ด้ านความสัมพันธ์ กบั บุคคลอื6น การศึกษาคุณภาพชีวิตนักศึกษา ระดับปริ ญญา
ตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยศิลปากร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และมากที6 ส ุด คือ
สมาชิกในครอบครัวจะดูแลเอาใจใส่เมื6อท่านป่ วยหรื อสมาชิกคนใดเจ็บป่ วย น้ อยที6สุด คือ บิดา
มารดามักบ่นว่าในเรื6 องการคบเพื6อน
1.5 การศึ กษาคุ ณ ภาพชี วิ ตนั กศึ ก ษา ระดั บปริ ญ ญาตรี คณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้ านบริ การที6 ได้ รับจากมหาวิทยาลัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
และมากที 6 ส ุด ได้ รับ ความสะดวกสบายจากบริ การที6 ม หาวิ ทยาลัยจัดให้ น้ อยที6 สุด คื อ ใน
มหาวิทยาลัยและห้ องสมุดมีหนังสือและสื6อการเรี ยนที6ด้อยคุณภาพ
2. การเปรี ยบเที ยบคุณ ภาพชี วิตนักศึกษาระดับปริ ญ ญาตรี คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยภาพรวมและเป็ นรายด้ าน 5 ด้ านจําแนกตามตัวแปร เพศ ผลสัมฤทธิP
ทางการเรี ยน สาขาวิชา และรายได้ ของนักศึกษาต่อเดือน สรุปได้ ดงั นี

67

2.1 นักศึกษาเพศชายและเพศหญิง มีคณ
ุ ภาพชีวิตโดยภาพรวมและเป็ นรายด้ าน
5 ด้ าน ไม่แตกต่างกัน
2.2 นักศึกษาที6มีผลสัมฤทธิPทางการเรี ยนแตกต่างกัน มีคณ
ุ ภาพชีวิตโดยภาพรวม
และเป็ นรายด้ าน 5 ด้ าน ไม่แตกต่างกัน
2.3 นักศึกษาในสาขาวิชาที6แตกต่างกัน มีคณ
ุ ภาพชีวิตโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน
เมื6อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ด้ านชีวิตการเรี ยน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที6ระดับ .05
2.4 นักศึกษาที6มีรายได้ ของนักศึกษาต่อเดือนแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตโดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกันเมื6อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ด้ านความสัมพันธ์ กบั บุคคลอื6นแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี6ระดับ .05

อภิปรายผล
จากผลการวิจยั เรื6 อง การศึกษาคุณภาพชีวิต นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร” ซึ6งเป็ นวิจยั เชิงสํารวจคุณภาพชีวิตนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร และเปรี ยบเที ยบความคิดเห็ นการเข้ าร่ วมกิ จกรรมทัง 5 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านชี วิตการเรี ยน
ด้ านชีวิตสังคม ด้ านที6อยูอ่ าศัย ด้ านความสัมพันธ์กบั บุคคลอื6น ด้ านบริ การที6ได้ รับจากมหาวิทยาลัย
ตอนที 1 ข้ อมูลทัว6 ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากผลการวิจยั พบว่า นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากรจํานวน 176 คน จําแนกตามเพศ พบว่า เป็ นเพศชายจํ านวน 49 คน คิดเป็ นร้ อยละ
27.80 เป็ นเพศหญิงจํานวน 127 คิดเป็ นร้ อยละ 72.20
จําแนกตามสาขาวิชาพบว่านักศึกษาที6ศึกษาในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จํานวน
18 คน คิดเป็ นร้ อยละ 10.20 สาขาวิชาการประถมศึกษา จํานวน 17 คน คิดเป็ นร้ อยละ 9.70
สาขาวิชาภาษาไทยจํานวน 13 คน คิดเป็ นร้ อยละ 7.30 สาขาวิชาภาษาอังกฤษจํานวน 12 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 6.80 สาขาวิชาสังคมศึกษา จํานวน 18 คน คิดเป็ นร้ อยละ 8.90 สาขาวิชาเทคโนโลยี
ทางการศึกษา จํานวน 16 คน คิดเป็ นร้ อยละ 9.00 สาขาวิชาจิตวิทยาจํานวน 21 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 12.10 สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต จํานวน 31 คน คิดเป็ นร้ อยละ 17.60 และสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ การกีฬาจํานวน 30 คน คิดเป็ นร้ อยละ 17.10
จํ า แนกตามผลสัม ฤทธิP ท างการเรี ย นพบว่ า นัก ศึก ษาที6 มี ผ ลสัม ฤทธิP ท างการเรี ย น
ระหว่าง00.00 – 1.99 จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้ อยละ 0.80 ผลสัมฤทธิPทางการเรี ยนระหว่าง 2.00 –
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2.99 จํานวน 59 คน คิดเป็ นร้ อยละ 33.90 และผลสัมฤทธิPทางการเรี ยน3.00 ขึนไป จํานวน 115
คน คิดเป็ นร้ อยละ 65.30
จําแนกตามรายได้ ของนักศึกษาต่อเดือน พบว่านักศึกษามีรายได้ ตํ6ากว่า 1,500 บาท
จํานวน 12 คน คิดเป็ นร้ อยละ 6.80 มีรายได้ ระหว่าง 1,501 - 3,000 บาทจํานวน 69 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 39.10 มีรายได้ ระหว่าง 3,001 - 4,500 บาท จํานวน 54 คน คิดเป็ นร้ อยละ 30.50 มี
รายได้ ระหว่าง 4,501 – 6,000 บาท จํานวน 31 คน คิดเป็ นร้ อยละ 17.40 และมีรายได้ ตงแต่
ั 6,001
บาทขึนไป จํานวน 10 คน คิดเป็ นร้ อยละ 5.90
ตอนที 2 การศึ กษาคุณภาพชี วิ ต นั กศึ กษาระดับปริ ญญาตรี คณะศึ กษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2.1 ด้ านชีวิตการเรี ยน
ผลการวิจยั พบว่า การศึกษาคุณภาพชีวิต นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้ านชีวิตการเรี ยน ในภาพรวมปานกลาง เมื6อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า
การเรี ยนทําให้ มีความรู้ เพิ6มขึน มีระดับคุณภาพสูงที6สดุ ทังนีเนื6องจาก นักศึกษาได้ นําความรู้ มา
ใช้ ประโยชน์ในการเรี ยนและได้ เรี ยนรู้ กบั สิ6งที6ตนเองสนใจในด้ านต่าง ๆ นอกจากนีด้ านการเรี ยน
การสอนทังในห้ องเรี ยนและนอกห้ องเรี ยนจึงทําให้ นกั ศึกษาได้ มีประการณ์ในการเรี ยนรู้ เพิ6มมากขึน
ซึ6ง สอดคล้ อ งกับ เฮนเดอร์ ช อทท์ , ไรท์ และเฮนเดอร์ สัน (1992) ได้ ศึก ษาปั จ จัย ที6 สัม พัน ธ์ กับ
คุณภาพชีวิตของนักศึกษา โดยศึกษาจากประสบการณ์ใน มหาวิทยาลัยและวัดความพึงพอใจใน
ความเป็ นอยู่ข องนัก ศึก ษาโดยรวมและเป็ นรายด้ า น คื อ ด้ า นชี วิ ต การเรี ย น ชี วิ ต สัง คม ที6 อ ยู่
ความสัมพันธ์ กบั เพื6อน และบริ การที6ได้ รับในมหาวิทยาลัย พบว่า ในแง่ของความพึงพอใจโดยรวม
ขึนอยู่ในระดับสูง และสอดคล้ อง ฟลาแกน (1978) ได้ ทําเครื6 องมือความพึงพอในชีวิต ด้ านการ
พัฒนาด้ านสติปัญญา ได้ แก่ การเรี ยนรู้ การเข้ าศึกษาในสถาบันการศึกษา การได้ รับความรู้ มี
ความสามารถทางสมอง สามารถแก้ ไขปั ญหาและมีความเข้ าใจในด้ านต่าง ๆ ของชีวิตมากขึน
2.2 ด้ านสังคม
ผลการวิจยั พบว่า การศึกษาคุณภาพชีวิต นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้ านสังคม โดยรวมอยู่ระดับปานกลาง เมื6อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า
เมื6อรู้ สึกเครี ยดจะผ่อนคลายในการทํางานอดิเรก มีระดับคุณภาพปานกลาง ทังนีเนื6องจาก งาน
อดิเรกทําให้ นกั ศึกษาได้ ผ่อนคลายจากการเรี ยนและความเครี ยดจากงานต่าง ๆ ในแต่ละวัน เช่น
การเล่นกี ฬ าดูหนัง ฟั งเพลง การพบปะเพื6 อน ๆ การสะสมแสตมป์ เลี ยงปลา หรื อเข้ าร่ วม
กิจกรรมที6ตนเองสนใจ เป็ นต้ น ซึ6งสอดคล้ องกับ ฟลาแกน (1978) ได้ ทําเครื6 องมือความพึงพอใน
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ชีวิต การมีนนั ทนาการ ดังนี การมีปฏิสมั พันธ์ กบั บุคคลในสังคม การได้ รับสิ6งบันเทิง การมองหา
สิ6งพักผ่อนหย่อนใจโดยตนเองเป็ นผู้ปฏิบตั ิ และไม่สอดคล้ อง อนุชา กิติชยั ชาญ (2543) ได้ ศกึ ษา
คุณภาพชีวิต นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี วิทยาลัยพลศึกษากลุ่มภาคเหนือ พบว่าคุณภาพชีวิต
โดยรวมของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี วิทยาลัยพลศึกษากลุ่มภาคเหนือ ด้ านสัมพันธภาพทาง
สังคมจะอยูใ่ นระดับไม่ดี สูงที6สดุ
2.3 ด้ านที6อยูอ่ าศัย
ผลการวิจยั พบว่า การศึกษาคุณภาพชีวิต นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้ านที6อยูอ่ าศัย โดยรวมอยู่ระดับปานกลาง เมื6อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า
ชุมชนที6พกั อาศัยมีบริ การด้ านสาธารณูปโภคสมบูรณ์ ( ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์) ทังนีเนื6องจาก
นักศึกษาชอบความสะดวกสบายในการดํารงชีวิตให้ เหมาะสมกับสภาพสังคมปั จจุบนั และไฟฟ้า
ประปา โทรศัพท์ เป็ นสิ6งจําเป็ นขันพืนฐาน เพื6อให้ การใช้ ชีวิตมีความสมบูรณ์มากขึน ซึ6งสอดคล้ อง
กับ สมจิตต์ สุพรรรทัสน์ และนิภา มนูญปิ จุ (2525 : 101-124) ได้ ให้ รายละเอียดเกี6ยวกับสิ6งที6
บอกคุณภาพชีวิต ดังนี คุณภาพชีวิตด้ านร่ างกาย ได้ แก่ อาหาร นํ า เครื6 องนุ่งห่ม ที6อยู่อาศัย
สุขภาพอนามัย สิ6งอํานวยความสะดวกในครอบครัว สิ6งอํานวยความสะดวกในการประกอบอาชีพ
เป็ นต้ น และสอดคล้ องกับ เฮนเดอร์ ชอทท์, ไรท์ และเฮนเดอร์ สนั (1992) ได้ ศกึ ษาปั จจัยที6สมั พันธ์
กับคุณภาพชีวิตของนักศึกษา โดยศึกษาจากประสบการณ์ใน มหาวิทยาลัยและวัดความพึงพอใจ
ในความเป็ นอยู่ข องนักศึกษาโดยรวมและเป็ นรายด้ าน คื อ ด้ านชี วิตการเรี ยน ชี วิตสังคม ที6 อยู่
ความสัมพันธ์ กบั เพื6อน และบริ การที6ได้ รับในมหาวิทยาลัย พบว่า ในแง่ของความพึงพอใจโดยรวม
ขึนอยูใ่ นระดับสูง
2.4 ด้ านความสัมพันธ์กบั บุคคลอื6น
ผลการวิจัยพบว่า การศึกษาคุณภาพชีวิต นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้ านความสัมพันธ์ กบั บุคคลอื6น โดยรวมอยู่ระดับสูง เมื6อพิจารณาเป็ นราย
ข้ อ พบว่ า สมาชิ ก ในครอบครั ว จะดูแ ลเอาใจเมื6 อท่ า นป่ วยหรื อสมาชิ ก คนใดเจ็ บป่ วย มี ระดับ
คุณ ภาพชี วิ ตปานกลาง ทังนี เนื6 องจาก นัก ศึก ษามี ค วามผูก พัน และอบอุ่น นอกจากนี ยัง ให้
ความสําคัญด้ านสุขภาพและห่วงใยบุคคลที6อยู่ในครอบครัว และบุคคลที6ใกล้ ชิด ไม่ให้ เกิดความ
เจ็บป่ วยทังทางร่ างกาย จิตใจ คอยช่วยเหลื อซึ6งกันและกันในยามเจ็บป่ วย ซึ6งทําให้ เกิ ดความ
เข้ าใจระหว่างตนเอง ครอบครัว และบุคคลที6ใกล้ ชิด ซึ6งสอดคล้ องกับ ฟลานาแกน (1978) ได้
ทําเครื6 องมือความพึงพอในชีวิต ด้ านความสัมพันธ์ กับบุคคลอื6น ดังนี สัมพันธภาพกับบุคคลใน
ครอบครัว ได้ แก่ การที6บิดา มารดา รวมทังเป็ นสมาชิกอื6น ๆ ในครอบครัว มีการติดต่อสื6อสาร
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การได้ ทําสิ6งหนึ6งสิ6งใดร่ วมกัน มี การเยี6ยมเยือน มีการสนุกสนานร่ วมกัน มีความเข้ าใจและการ
ช่วยเหลือซึ6งกันและกัน และสอดคล้ อง แฮดเดิด (Haddad, A.S. 1986) ได้ ศกึ ษาเรื6 องคุณภาพชีวิต
นักศึกษาวิทยาลัย จอร์ ดาเนียน พบผลการวิเคราะห์บ่งชีว่า ความพึงพอใจมีความสัมพันธ์ อย่างมี
นัยสําคัญกับ 16 องค์ประกอบผู้ที6มีความพึงพอใจในชี วิตมากกว่าผู้ที6มีความพึงพอใจในสุขภาพ
รายได้ ความสัมพันธ์ กบั เพื6อน และครอบครัวน้ อย สรุ ปก็คือ การรับรู้ ของนักศึกษาเกี6ยวกับสุขภาพ
ความสัมพันธ์กบั ครอบครัว ความสัมพันธ์ กบั เพื6อนและรายได้ เป็ นตัวทํานายความพึงพอใจในชีวิต
ได้ ดีที6สดุ
2.5 ด้ านบริ การที6ได้ รับจากมหาวิทยาลัย
ผลการวิจยั พบว่า การศึกษาคุณภาพชีวิต นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้ าน บริ การที6ได้ รับจากมหาวิทยาลัย โดยรวมอยู่ระดับปานกลาง เมื6 อ
พิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า ได้ รับความสะดวกสบายจากการบริ การที6มหาวิทยาลัยจัดให้ มีระดับ
คุณภาพชีวิตปานกลาง ทังนีเนื6องจาก นักศึกษาชอบใช้ บริ การของทางมหาวิทยาลัย เพื6อให้ เกิด
ความสะดวกสบายในการดํารงชีวิต เช่น หอพักมหาวิทยาลัย การใช้ ห้องสมุด การใช้ สนามกีฬา
การใช้ อินเตอร์ เน็ตและคอมพิวเตอร์ ทุนการศึกษา การรักษาความปลอดภัย โรงอาหารที6สะอาด
และมีอาหารที6หลากหลายเป็ นต้ น ซึ6งสอดคล้ องกับ ฟลาแกน (1978) ได้ ทําเครื6 องมือความพึงพอ
ในชีวิต ได้ แก่ ความปกติสุขด้ านร่ างกาย ประกอบด้ วย การมีอาหารที6ดี มีที6อยู่อาศัย มีความ
สะดวกสบาย มี การคาดหวัง สิ6 ง เหล่านี ในอนาคต มี ทรั พ ย์ สิ น เงิ นทอง และการประกันความ
ปลอดภัย ซึ6งเป็ นองค์ประกอบที6สําคัญ และสอดคล้ องกับ กับ เฮนเดอร์ ชอทท์, ไรท์ และเฮนเดอร์ สนั
(1992) ได้ ศึกษาปั จ จัยที6 สัม พันธ์ กับคุณ ภาพชี วิตของนักศึกษา โดยศึกษาจากประสบการณ์ ใ น
มหาวิทยาลัยและวัดความพึงพอใจในความเป็ นอยู่ของนักศึกษาโดยรวมและเป็ นรายด้ าน คือ ด้ าน
ชีวิตการเรี ยน ชีวิตสังคม ที6อยู่ ความสัมพันธ์ กบั เพื6อน และบริ การที6ได้ รับในมหาวิทยาลัย พบว่า ใน
แง่ของความพึงพอใจโดยรวมขึนอยูใ่ นระดับสูง
ตอนที6 3 ผลการทดสอบ การศึ ก ษาคุ ณ ภาพชี วิ ต นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญญาตรี
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามตัวแปรเพศ ผลสัมฤทธิPทางการเรี ยน สาขาวิชา และ
รายได้ ของนักศึกษา
3.1 เพศ
ผลการเปรี ยบเที ยบศึกษาคุณภาพชี วิต นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้ านชีวิตทางการเรี ยน ด้ านชีวิตสังคม ด้ านที6อยู่อาศัย ด้ านความสัมพันธ์
กับบุคคลอื6น และด้ านบริ การที6ได้ รับจากมหาวิทยาลัย พบว่าเพศชายและเพศหญิงแตกต่างอย่าง
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มี นัยสํ าคัญทางสถิ ตที6 ระดับ .05 ในด้ านความสัมพันธ์ กับบุคคลอื6 น ทังนี เนื6 องจากเพศหญิ ง มี
ความสัมพันธ์ กับบุคคลอื6นมากว่าเพศชาย เพราะเพศหญิงมีความอ่อนโยน พูดจาสุภาพ อีกทัง
กริ ยาท่าทางดูเรี ยบร้ อย ประกอบการเข้ าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพศหญิงให้ ความร่ วมมือมากกว่าเพศ
ชาย ซึ6งไม่สอดคล้ องกับ ภาวนา ใจประสาท (2534) ได้ ศกึ ษาการดํารงชีวิตของนักศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า นักศึกษาชายและหญิงมีการดํารงชีวิตในมหาวิทยาลัยโดยส่วนรวม
ทัง 5 ด้ าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ ส่วนนักศึกษา ชันปี ที6 1 ถึง 4 มีการดํารงชีวิต
ในมหาวิทยาลัยโดยส่วนรวมทัง 5 ด้ าน
3.2 ผลสัมฤทธิPทางการเรี ยน
ผลการเปรี ยบเที ยบศึกษาคุณภาพชี วิต นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้ านชีวิตทางการเรี ยน ด้ านชีวิตสังคม ด้ านที6อยู่อาศัย ด้ านความสัมพันธ์
กับบุคคลอื6 น และด้ านบริ การที6 ไ ด้ รับจากมหาวิทยาลัย พบว่า ทุกด้ านแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที6 ร ะดับ .05 ทังนี อาจเป็ นเพราะ นัก ศึ ก ษาที6 มี ผ ลสัม ฤทธิP ท างการศึ ก ษา
2.00-2.99 และ 3.00 ขึนไป มีคณ
ุ ภาพชีวิตในด้ านชีวิตทางการเรี ยน ด้ านสังคม ด้ านที6อยู่อาศัย
ด้ านความสัมพันธ์ กบั บุคคลอื6น และด้ านบริ การที6ได้ รับจากทางมหาวิทยาลัย ที6คล้ าย ๆ กัน ซึ6ง
นักศึกษาต้ องดําเนินกิจกรรมในด้ านต่าง ๆ โดยไม่คํานึงถึงผลสัมฤทธิPทางการเรี ยน จึงไม่เกิดความ
แตกต่างกัน
3.3 สาขาวิชา
ผลการเปรี ยบเที ย บศึ กษาคุ ณภาพชี วิ ต นั กศึ กษาระดั บปริ ญญาตรี คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้ านชีวิตทางการเรี ยน ด้ านชีวิตสังคม ด้ านที6อยู่อาศัย ด้ าน
ความสัมพันธ์กบั บุคคลอื6น และด้ านบริ การที6ได้ รับจากมหาวิทยาลัย พบว่า ด้ านชีวิตสังคม ด้ าน
ที6อยู่อาศัย ด้ านความสัมพันธ์ กับบุคคลอื6 น และด้ านบริ การที6 ได้ รับจากมหาวิทยาลัย แตกต่าง
อย่างไม่มีนยั สํ าคัญทางสถิติที6ระดับ .05 ส่วนด้ านชี วิตทางการเรี ยน พบความแตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญที6ระดับ .05 เมื6อทดสอบรายคู่ พบว่า ในสาขาวิชาปฐมศึกษา สาขาประถมศึกษา สาขา
ภาษาไทย สาขาภาษาอังกฤษ สาขาสังคมศึกษา สาขาจิตวิทยา และสาขาวิทยาศาสตร์ การกี ฬา แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที6ระดับ .05 ทังนีเนื6องจาก สาขาปฐมศึกษามีรายละเอียดเกี6ยวกับพัฒนาการ
ของเด็กและการจัดกิจกรรมสําหรับเด็ก จึงทําให้ นกั ศึกษาจะต้ องศึกษาค้ นคว้ าเพื6อให้ ได้ ข้อมูลที6ชดั เจนและ
ถูกต้ องในการนําเสนอและทํารายงานส่งอาจารย์ ส่วนสาขาประถมศึกษา เป็ นสาขาที6ต้องเรี ยนหลากหลาย
วิชาและต้ องรอบรู้ในเรื6 องต่าง ๆ แต่ไม่ลกึ เฉพาะทางเหมือนสาขาอื6น ๆ เพราะนักศึกษาต้ องสามารถที6จะสอน
ในระดับประถมศึกษาปี ที6 1 – 6 ทําให้ นกั ศึกษาการสัง6 งานหลายวิชาในเวลาเดียวกันทําให้ นกั ศึกษาสับสนใน
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การทํางาน และส่งงาน สําหรับสาขาภาษาไทย มุ่งเรี ยนหลักภาษาและวรรณคดีไทย ซึ6งเนือหาที6อาจารย์ที6
สอนต้ องเป็ นผู้ชํานาญเฉพาะทางที6มีประการณ์ เพื6อให้ ถูกต้ องตามหลักภาษาและวรรณคดีเรื6 องต่าง ๆ ให้
สอดคล้ องกับหลักภาษาและกาพย์ กลอน โคลง เป็ นต้ น และนักศึกษาภาษาอังกฤษนันเรี ยนเกี6ยวกับหลัก
ภาษาอังกฤษให้ ถกู ต้ องตามหลักไวยกรณ์ และการพูดอย่างถูกหลักตามภาษานักศึกษาได้ เรี ยนในห้ องโสตที6
มีความพร้ อม นอกจากนีนักศึกษาได้ เรี ยนรู้ ด้วยประสบการณ์จริ งกับวิทยากรที6เป็ นเจ้ าของภาษา หรื อการ
เข้ าค่ายหรื อกิจกรรมด้ านภาษาที6ทางมหาวิทยาลัยจัดขึน ส่วนนักศึกษาสาขาสังคมเป็ นสาขาที6เรี ยนเกี6ยวกับ
ด้ านสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ ซึ6งต้ องเรี ยนรู้ วิเคราะห์การเมืองในยุคต่าง ๆ ของไทยจนถึงปั จจุบนั
และสามารถเรี ยนรู้ ได้ ตลอดเวลาตามสภาพของสังคมปั จจุบนั สํ าหรับนักศึกษาสาขาจิตวิทยาและสาขา
วิทยาศาสตร์ การกีฬามีการเรี ยนทีต้องอาศัยหลักการจําทฤษฎีตา่ ง ๆ ในห้ องเรี ยนและศึกษาได้ จากห้ องสมุด
และหลักการต่าง ๆ จึงทํานักศึกษาไม่คอ่ ยสนใจในการเรี ยนเท่าไหร่ มีการเก็บคะแนนในห้ องเรี ยนการปฏิบตั ิ
และรายงาน และการศึกษาตลอดชีวิตเป็ นการเรี ยนเกี6 ยวกับบทบาทของมนุษย์ ตังแต่เกิดจนตายตังแต่
ชีวิตส่วนบุคคล ครอบครัว การงาน การพักผ่อน สังคมการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษานอกระบบและ
ในระบบ ซึ6งสามารถหาความรู้ จากแหล่งต่างๆ อาทิ ห้ องสมุด วิทยุ โทรทัศน์ พิพิธภัณฑ์ ฯลฯ ซึ6ง
สอดคล้ องกั บ ภาวนา ใจประสาน (2534 : 170-171) ได้ ศึ กษาการดํ ารงชี วิ ตของนั กศึ กษาภายใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า นักศึกษาสาขาสังคม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์ การ
กีฬา แตกต่างกันในด้ านการศึกษา และไม่สอดคล้ องกับ สาธิ ต ศิริวิศิษฐ์ กุล (2550) ได้ ศึกษา
คุ ณภาพชี วิ ตของนั กศึ กษามุ สลิ มที6 ศึ กษาระดับปริ ญญาตรี วิ ทยาลั ยนอร์ ทกรุ งเทพ พบว่ า ไม่ มี
ความสัมพันธ์กนั ระหว่างสาขาวิชาที6ศกึ ษากับระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิต
3.4 รายได้
ผลการเปรี ย บเที ย บคุ ณภาพชี วิ ต นั กศึ กษาระดับปริ ญญาตรี คณะศึ กษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้ านชีวิตทางการเรี ยน ด้ านชีวิตสังคม ด้ านที6อยู่อาศัย ด้ านความสัมพันธ์
กับบุคคลอื6 น และด้ านบริ การที6ได้ รับจากมหาวิทยาลัย พบความแตกต่างอย่างมี นยั สําคัญทาง
สถิติที6ระดับ .05 ในด้ านความสัมพันธ์ กบั บุคคลอื6น เมื6อทดสอบรายคู่พบว่า นักศึกษาที6มีรายได้
ระหว่ า ง 1,501-3,000 บาท ระหว่ า ง 3,001-4,500 บาท ระหว่ า ง 4,501-6,000 บาท ทังนี
เนื6องจาก นักศึกษาที6มีรายได้ ตํ6ากว่า 1,500 บาท มีความจําเป็ นในการดํารงชีวิตและการเรี ยนจึงทําให้
มีความสัมพันธ์ กบั เพื6อน ๆ น้ อยกว่านักศึกษาที6มีรายได้ 1,501-3,000 บาท ที6มีการพบปะกับเพื6อนบ้ าง
เป็ นบางครัง ส่วนนักศึกษาที6มีรายได้ 3,001-4500 บาท และ4,5001-6,000 บาท เพราะนักศึกษามีการ
พบปะสังสรรค์กับเพื6อนบ่อยครัง หลังเลิกเรี ยน หรื อเวลาว่าง ซึ6งการพบปะกันแต่ละครั งจะพบกันที6
ร้ านอาหาร ซึ6งต้ องมีค่าใช้ จ่ายสําหรับอาหารและเครื6 องดื6ม เพื6อจะได้ แลกเปลี6ยนประสบการณ์ในการ
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เรี ยนและการดํารงชีวิต สอดคล้ องกับ ฟลาแกน (1978) ได้ ทําเครื6 องมือความพึงพอในชีวิต ด้ าน
ความสัมพันธภาพกับเพื6 อน ได้ แก่ การมี เพื6 อนสนิท มีกิจกรรมร่ วมกัน สนใจในสิ6งเดียวกัน ให้ การ
ยอมรับ ไว้ ใจ สนับสนุน แนะนํา มี การให้ และรับความช่วยเหลือซึ6งกันและกัน และตลอดจนมี การ
เยี6 ยมเยื อนซึ6งกันและกัน และสอดคล้ องภาวนา ใจประสาท (2534) ได้ ศึกษาการดํารงชีวิตของ
นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า นักศึกษาที6รายได้ ของบิดามารดาหรื อผู้ปกครองระดับตํ6า
ปานกลาง และสูง มีการดํารงชีวิตในมหาวิทยาลัยโดยส่วนรวมทัง 5 ด้ าน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิตทิ ี6ระดับ .0001
ข้ อเสนอแนะทีได้ จากการวิจัย
1. จากการผลวิ จัยพบว่า ด้ านบริ การที6 ได้ รับจากมหาวิทยาลัย มี ระดับคุณ ภาพ
ปานกลาง เมื6 อเที ยบกับด้ านชี วิตทางการเรี ยน สังคม ที6 อยู่อาศัย ความสัม พันธ์ กับบุคคลอื6 น
ซึ6งเมื6อนําตัวแปรเพศ ผลสัมฤทธิP ทางการเรี ยน สาขาวิชา และรายได้ พบว่าด้ านบริ การที6ได้ รับ
บริ การจากมหาวิทยาลัยมีค่าเฉลี6ยตํ6ากว่าด้ านอื6น แสดงให้ เห็นว่านักศึกษามีคณ
ุ ภาพชีวิตในด้ าน
บริ การจากมหาวิทยาลัยตํ6ากว่าด้ านอื6น ๆ เพราะนักศึกษาไม่ได้ บริ การที6สะดวกมีระเบียบขันตอน
ในการใช้ บ ริ ก ารหลายขันตอน การให้ บริ การของมหาวิ ทยาลัยไม่ ครอบคลุ มนักศึกษาในคณะ
ศึกษาศาสตร์ เช่น การใช้ บริ การที6 มี อาหารไม่หลากหลายหรื อมี ร้านค้ าที6 บริ การไม่เ พี ยงพอกับ
จํานวนของนักศึกษา การใช้ บริ การห้ องสมุดมีหนังสือไม่เพียงพอสําหรับนักศึกษาสําหรับค้ นคว้ า
ดังนันมหาวิทยาลัยควรให้ ความสําคัญในเรื6 องการให้ บริ การเป็ นอย่างยิ6ง เพราะจะให้ นกั ศึกษาได้ มี
คุณ ภาพชี วิตที6 ดีขึน การสร้ างทัศนคติที6ดีในการให้ บริ การของมหาวิ ทยาลัย การจัดระบบการ
ให้ บริ การสอดคล้ องกับความต้ องการของนักศึกษา สร้ างแรงจูงใจเพื6 อให้ นกั ศึกษาเข้ าใช้ บริ การ
ของมหาวิทยาลัย
2. จากผลการวิจัยพบว่า ด้ านความสัมพันธ์ กับบุคคลอื6น มี ระดับคุณภาพชีวิตสูง
และโดดเด่น กว่า ด้ านอื6 น ๆ จึง เป็ นเรื6 อ งที6 พ่ อ แม่ ผู้ป กครอง และอาจารย์ ต้ อ งตระหนักถึ ง
ความสํ าคัญ การเอาใจใส่ดูแ ลนักศึกษาทุกคนที6 ต้องการความอบอุ่น ความเข้ าใจ และการให้
คําปรึ กษาเมื6อนักศึกษาเกิดปั ญหา จะทําให้ นกั ศึกษารู้ สึกว่ามีที6ปรึ กษาที6ดี สามารถแก้ ปัญหาได้
และได้ รับการยอมรับจากบุคคลที6ใกล้ ชิด.
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ข้ อเสนอแนะเพือการวิจัยครั ง, ต่ อไป
1. ควรทํ า วิ จัย เรื6 อ ง สภาพและปั ญ หาคุณ ภาพชี วิ ต นัก ศึก ษาด้ า นการเรี ย น
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2.
เนื6 องจากงานวิ จัยครั งนี ศึก ษาเฉพาะกลุ่ม ตัว อย่า งในคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการวิจัยครั งต่อไปอาจจะขยายกลุ่มไปยังคณะอื6 น ๆ ในมหาวิทยาลัย
เดียวกันหรื อกลุม่ ตัวอย่างที6เป็ นนักศึกษาหลาย ๆ มหาวิทยาลัย
3. ควรทําวิจยั เรื6 องแรงจูงใจในการใช้ บริ การมหาวิทยาลัยของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

บทที 1
บทนํา
ภูมิหลัง
ปั จจุบนั การขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยส่วนรวมของประเทศอยู่ในอัตราสูง ทําให้ เกิ ด
การเปลี$ยนแปลงอย่างรวดเร็ วและต่อเนื$องในทุก ๆ ด้ าน นับตังแต่
) โครงสร้ างอายุของประชากร วิถี
การดํารงชีวิตในสังคม การย้ ายถิ$น โอกาสและสถานภาพในการประกอบอาชีพ การแพร่ กระจาย
ข่าวสารข้ อมูล การถ่ายเทของวัฒนธรรมไทยและค่านิยม การพัฒนาและเผยแพร่ เทคโนโลยี การ
รวมตัวของกลุ่มบุคคลและการพัฒนาการเมือง ตลอดจนสภาพแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ผลกระทบที$ เกิดต่อเด็กและเยาวชนนันมาจากพื
)
น) ฐานเดิมของสังคมไทย เป็ นสังคมเกษตรกรรม
ประชากรส่วนใหญ่ อาศัยอยู่ในชนบท มี ความเป็ นอยู่เรี ยบง่ ายในครอบครั วหรื อครอบครั วใหญ่
อาศัยวัดเป็ นศูนย์รวมจิตใจ พ่อแม่และญาติผ้ ใู หญ่หรื อปู่ ย่าตายายทําหน้ าที$อบรมเลี )ยงดูบตุ รหลาน
ให้ ประพฤติตนเป็ นคนดีอยู่ในกรอบศีลธรรมจรรยา ถ่ายทอดการเรี ยนรู้ และภูมิปัญญาแก่สมาชิก
ทุกคนในครอบครัวมีความรักใคร่ กลมเกลี ยว ผูกพันกันอย่างใกล้ ชิด เมื$ อสภาพสังคมเปลี$ ยนเป็ น
อุตสาหกรรมและบริ การ มีความเป็ นอยู่ที$ต้องแข่งขันกันสูงระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล และประเทศ
มากขึ น) การถ่ า ยเทวัฒ นธรรมระหว่ า งประเทศเป็ นไปได้ ง่ า ยและรวดเร็ ว มี ก ารรั บ วัฒ นธรรม
ตะวันตกเข้ ามา ปรับเปลี$ยนใช้ แทนวัฒนธรรมไทย ค่านิยมของสังคมไทยก็เปลี$ยนไปที$เห็นเด่นชัด
การเปลี$ยนแปลงค่านิยมในสังคมไทยเหล่านี )ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของเยาวชนไทย
ในปั จ จุบัน มาก คื อ มี ความประพฤติไ ม่ เ หมาะสมและกระทํ าความผิ ดมากขึน) ตัง) แต่ค วามผิ ด
เล็ ก น้ อ ยจนถึ ง ความผิ ดรุ นแรง จารี ทองตํ าลึ ง (2541 : 21-24) ซึ$ ง เป็ นแนวความคิ ดเดี ย วกับ
ปรั ช ญา เวสารั ช ช์ . (2544). “ปฏิ รูป การศึกษาเพื$ อความอยู่รอดของสัง คมไทย,” ใน ประมวล
บทความการปฏิรูปการศึกษา.1-4. ที$มองประเด็นที$ก่อให้ เกิดปั ญหาการเปลี$ยนแปลงในสังคมโลก
ไม่ ว่ า จะเป็ นการเปลี$ ย นแปลงทางการเมื อ ง เศรษฐกิ จ สัง คม และเทคโนโลยี นัน) ก็ คื อ การ
เปลี$ยนแปลงดังกล่าว เป็ นไปอย่างรวดเร็ ว รุนแรง และกว้ างขวางครอบคลุมและส่งผลกระทบต่อวิถี
การดํารงชี วิต รวมทัง) รู ปแบบการประกอบอาชี พ ทกด้ าน ในสภาพการเปลี$ ยนแปลงแห่งกระแส
โลกาภิวตั น์ข้างต้ น การจัดการศึกษาของไทยไม่ได้ ตอบสนองอย่างทันท่วงที และไม่รวดเร็ วเพียงพอ
ผลคือเมื$อเทียบกับการศึกษาของประเทศอื$นที$ได้ ปรับไปอย่างเร่ งด่วนแล้ ว คุณภาพการศึกษาไทย
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ย่อมด้ อยหรื อแตกต่า งจากคุณ ภาพการศึก ษาของประเทศอื$ นที$ ก้าวหน้ า ดัง จะเห็ น ได้ จ ากการ
จัดลํ าดับคุณภาพการศึกษา ที$ ประเทศไทยอยู่ในระดับลดลงอย่างต่อเนื$ อง เหตุผลดังกล่าวเป็ น
ความจําเป็ นที$นําไปสูก่ ารปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2542 นัน)
กฎหมายได้ ตงความหวั
ั)
งจากการจัดการศึกษาไว้ สงู มาก คือการศึกษาต้ องเป็ นไปเพื$อพัฒนาคนไทย
ให้ เ ป็ นมนุษ ย์ ที$ ส มบูร ณ์ ทัง) ร่ า งกาย จิ ต ใจ สติ ปั ญ ญา ความรู้ และคุณ ธรรม มี จ ริ ย ธรรมและ
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูร่ ่ วมกับผู้อื$นได้ อย่างมีความสุข (มาตรา 6) หากสามารถจัด
การศึกษาให้ เป็ นไปตามความมุ่งหมายแล้ ว ประชาชนคนไทยย่อมเป็ นพลเมืองที$มีคณ
ุ ภาพ โดยแต่
ละคนจะมีความรู้ ความสามารถ มีความพร้ อมทุกด้ าน มีความทันสมัย และเป็ นกํ าลังสําคัญของ
ประเทศอย่างแท้ จริ ง ความมุง่ หมายดังกล่าวสอดคล้ องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที$ 8 (พ.ศ. 2540-2544) ที$ ได้ กําหนดวัตถุประสงค์หลักประการหนึ$งของการพัฒนา คือ เพื$ อ
เสริ มสร้ างศักยภาพของทุกคนตังแต่
) ปฏิสนธิไปจนตลอดชีวิต ทังทางด้
)
านร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา
ให้ เป็ นคนดีมีคณ
ุ ธรรม มีความรู้ ความสามารถและมีทกั ษะในการประกอบอาชีพ รวมทังสามารถ
)
ปรับตัวให้ มีชีวิตที$เป็ นปกติสขุ ในสังคมที$มีการเปลี$ยนแปลงอย่างรวดเร็ วด้ วย (คณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2539 : 4)
แนวความคิดของแผนพัฒนาประเทศเหล่านี )มุ่งที$การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร
เพื$อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อการพัฒนาประเทศทังสิ
) )นไม่เพียงแต่ในแผนพัฒนาประเทศเท่านันที
) $ให้
ความสําคัญกับคุณภาพชีวิต นิศารัตน์ ศิลปะเดช (2539 : 66-67) ยังได้ กล่าวถึงความสําคัญของ
คุณภาพชี วิตไว้ ใ นแนวคิดที$ ใกล้ เคียงกัน คือ คุณภาพชี วิตมี ความสํ าคัญทัง) ต่อบุคคลและสังคม
คุณ ภาพชี วิ ต เป็ นสิ$ ง ที$ ม นุ ษ ย์ กํ า หนดสร้ างขึ น) และขวนขวายให้ ได้ ม าด้ ว ยตัว ของมนุ ษ ย์ เ อง
นอกจากนัน) ยัง เป็ นเกณฑ์ หรื อมาตรฐานที$ จ ะทํ าให้ ม นุษย์ ได้ พัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายในการ
ดํ าเนิ นชี วิตให้ ดีขึน) ในทุก ๆ ด้ าน ตลอดเวลา เป็ นต้ นว่า ด้ านการศึกษา อาชี พ รายได้ สุข ภาพ
อนามัย คุณ ธรรม จริ ยธรรม ในลักษณะเช่นนี บ) ุคคลย่อมจะมี ความสามารถในการปรั บปรุ ง ทัง)
ตนเอง สังคม และสิ$งแวดล้ อมให้ เกิดคุณค่าหรื อประโยชน์สูงสุด ปั ญหาต่าง ๆ ในสังคมจะลดลง
หรื อ หมดไปได้ ไม่ ว่ า จะเป็ นปั ญ หาครอบครั ว ปั ญ หาเศรษฐกิ จ ปั ญ หาอาชญากรรม ปั ญ หา
สิ$งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ ส่วนประเทศที$ประชากรไม่มีคณ
ุ ภาพ ชีวิตจะประสบปั ญหา
ความล่าช้ าหรื อความล้ มเหลวในการพัฒนาประเทศ ซึ$งจะเป็ นปั ญหาต่อเสถียรภาพ ความมัน$ คง
และความปลอดภัยของประเทศด้ วย ดังนัน) ประเทศทังหลายจึ
)
งใช้ ความพยายามกันอย่างเต็มที$ใน
การที$จะปรับปรุ งพัฒนาประชากรที$ด้อยคุณภาพ ให้ มีคณ
ุ ภาพชีวิตสูงขึ )นจนถึงระดับมาตรฐานที$
สังคมต้ องการ ทังนี
) )เพื$อช่วยให้ บคุ คลและสังคมเกิดความเจริ ญก้ าวหน้ า
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คุณภาพชี วิตมี ความสําคัญและส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ ดังที$ ได้ กล่าวมาทําให้ มี
ผู้ศึกษาและนิยามความหมายของคุณภาพชีวิตไว้ หลายแนวคิด ตัวอย่างเช่น องค์การอนามัยโลก
ให้ คํานิยามของคุณภาพชีวิตไว้ ว่าหมายถึง การรับรู้ ของบุคคลภายในบริ บทของวัฒนธรรมระบบ
คุณ ค่า ต่า ง ๆ ของเขา อัน สัม พัน ธ์ กั บ เป้ าหมายของชี วิ ต ความหวัง มาตรฐาน และสิ$ ง ต่า ง ๆ
ที$ เ กี$ ยวข้ องอยู่ และหมายถึ ง แนวความคิดที มีข อบเขตกว้ างขวาง อันเป็ นผลที$ ซับซ้ อนจากทาง
สุ ข ภาพกายของบุ ค คล สภาพจิ ต ใจ ระดับ ความเป็ นอิ ส ระ ความสั ม พั น ธ์ ท างสั ง คม และ
ความสัม พันธ์ ทางสิ$ง แวดล้ อมในชี วิตของบุคคลเป็ นสํ าคัญ (สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์ กุล และคณะ
2541 : 4-5) และชนิดา เรื องเดช (2539 : 11) ให้ ความหมายว่า คือ สภาพความเป็ นอยู่ที$ดีของ
บุคคล ทังร่) างกายและจิตใจ โดยที$บุคคลนันรั
) บรู้ ความเป็ นอยู่ของตนเอง อันเนื$องมาจากสิ$งต่าง ๆ
ที$มีอิทธิพลต่อประสบการณ์ในอดีตและในชีวิตประจําวัน คลินเพล (สมพร แกล้ วทนงค์ 2539 : 3;
อ้ างอิงจาก Kleinpell 1991 : 223-229) นักวิจยั ทางการพยาบาลทําการวิเคราะห์ แนวคิดคุณภาพ
ชีวิต พบว่าตังแต่
) ปี 1976 มีรายงานการศึกษาที$เกี$ยวข้ องกับคุณภาพชีวิตกว่า 3,000 เรื$ อง พบว่ามี
คํานิยามไปในหลายทาง พอสรุ ปได้ ดงั นี )คือ การรับรู้ ความเป็ นอยู่ที$ดีผลรวมของความพึงพอใจใน
ชีวิต การเป็ นไปตามความต้ องการ ภาพรวมของประสบการณ์ ของชีวิต การได้ รับการตอบสนอง
ตามเป้าหมายของชีวิต การมีประโยชน์ตอ่ สังคมหรื อคุณค่าของ ชีวิต ภาพรวมของสถานการณ์ตา่ ง
ๆ ของชีวิต ความสุขโดยทัว$ ไป ความสมดุลระหว่างความคาดหวังและการได้ รับการตอบสนองใน
บางขณะคุณภาพชีวิตอาจมีความหมายในเชิงวัตถุวิสัย (Objective Terms) เช่น รายได้ สภาพ
บ้ านเรื อน สภาวะร่ างกาย และอาจมีความหมายในเชิงจิตวิสยั (Subjective Terms) เช่น ทัศนคติ
ความรู้ สึก ความเป็ นอยู่ที$ดี และการรั บรู้ ด้ า นต่า ง ๆ แม้ จ ะมี ค วามหมายที$ แ ตกต่างกัน ออกไป
คุณภาพชีวิตก็ยงั จะบ่งบอกถึงความเป็ นอยู่ที$ดี ความรู้ สึกเป็ นปกติสุขในการดํารงชีวิต ซึ$งมุมมอง
เหล่านี ล) ้ วนสอดคล้ องกับเป้าหมายของการพัฒ นาทางเศรษฐกิจ ก็ คือ การพัฒนาเพื$ อยกระดับ
ความเป็ นอยูข่ องประชาชนให้ มีความเป็ นอยูท่ ี$ดีและมีคณ
ุ ภาพชีวิตที$ดี
คุณภาพชี วิตจะแตกต่างกันขึน) กับปั จจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ เชื )อชาติ ศาสนา
สถานภาพการสมรส อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา ปั จจัยทางสังคมและวัฒนธรรม เช่น ค่านิยม
ของสังคม ความเชื$อต่าง ๆ ปั จจัยด้ านสภาพแวดล้ อม และปั จจัยที$เกี$ยวข้ องกับสุขภาพ การประเมิน
คุณภาพชีวิตสามารถประเมินได้ โดยตัวเอง เป็ นการประเมินเชิงจิตวิสยั และประเมินโดยผู้อื$นเป็ น
การประเมินเชิงวัตถุวิสัย การประเมินคุณภาพชี วิตอาจประเมินทัง) เชิงจิตวิสัยและวัตถุวิสยั หรื อ
ประเมินเพียงอย่างใดอย่างหนึ$ง แต่ในการศึกษาเกี$ยวกับคุณภาพชีวิตที$ผ่านมามักเป็ นการประเมิน
เชิงจิตพิสยั เพราะเชื$อว่าคุณภาพชีวิตเป็ นการรับรู้ของบุคคล ซึ$งจะมีความแตกต่างกัน การประเมิน
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เชิงจิตวิสยั จะสามารถบอกถึงคุณภาพชี วิตได้ ดีที$สุด (สุธาทิพย์ อุปลาบัติ 2536 : 2; อ้ างอิงจาก
Burchardt 1985) ซึ$งสอดคล้ องกับแนวคิดของแซน (Zhan) ที$ได้ สรุ ปองค์ประกอบที$เกี$ ยวข้ องกับ
คุณภาพชีวิตไว้ 4 ด้ าน คือ ความพึงพอใจในชีวิต (Life Satisfaction) อัตมโนทัศน์ (Self-Concept)
ศักยภาพของร่ างกาย (Health and Functioning) และปั จจัยทางเศรษฐกิจและสังคม (Socioeconomic Factors) ทังนี
) )ขึ )นอยู่กับลักษณะพื )นฐานของแต่ละบุคคล (Personal Background)
สิ$งแวดล้ อมทางสังคมและวัฒนธรรม (Social Situation, Culture and Environment) ที$มีผลต่อการ
รั บรู้ ของบุคคลนัน) ๆ (ชนิดา เรื องเดช 2539 : 18; อ้ างอิงจาก Zhan 1992) และแนวคิดของ
เฮนเดอร์ ชอท, ไรท์ และแอนเดอร์ สนั (Hendershott, Wright & Henderson 1992 : 11) ที$กล่าวถึง
ประสบการณ์ ที$ แ สดงถึ ง คุ ณ ภาพชี วิ ต ว่ า กล่ า วถึ ง ได้ ในแง่ ข องความพึ ง พอใจในชี วิ ต (Life
Satisfaction) ความสุ ข ส่ ว นบุ ค คล(Personal Happliness) ความต้ อ งการความสํ า เร็ จ และ
ความรู้ สึกสมบูรณ์ในชีวิต (Self Actualization) และความผาสุกโดยทัว$ ไปของชีวิต (General WellBeing) โดยพวกเธอวัดคุณภาพชีวิตของนักศึกษาด้ วยความพึงพอใจในความเป็ นอยู่ตามมิติตา่ ง ๆ
คือ ชีวิตการเรี ยน ชีวิตสังคม ที$อยูอ่ าศัย ความสัมพันธ์กบั เพื$อน และบริ การที$ได้ รับ
ส่วนฟลานาแกน (Flanagan 1978) ก็ได้ กล่าวถึงคุณภาพชีวิตไว้ ในแง่ของมิติความพึง
พอใจ 5 ด้ าน ได้ แก่ ความปกติสขุ ด้ านร่ างกายและองค์ประกอบในการดําเนินชีวิต สัมพันธภาพกับ
บุคคลอื$น กิจกรรมทางสังคม การพัฒนาตนเองและมีความสมหวังในการทํางาน และการมีสนั ทนาการ
การพัฒนาคนให้ มีคณ
ุ ภาพหรื อมีคณ
ุ ภาพชีวิตที$ดีได้ นนั ) จะต้ องอาศัยกระบวนการทาง
การศึกษาที$ ต่อเนื$ อง โดยเริ$ ม ตัง) แต่ระดับประถมศึกษา ซึ$ง จัดว่ าเป็ นการศึกษาขัน) พื น) ฐานหรื อ
เรี ย กว่ า เป็ นการศึ ก ษาภาคบัง คับ ซึ$ ง เด็ ก ๆ ทุ ก คนจะต้ อ งผ่ า นกระบวนการนี ) และผู้ ที$ ผ่ า น
กระบวนการนี )หรื อจบการศึกษาระดับประถมศึกษาจะต้ องมีความสามารถอ่านออกเขียนได้ และมี
พัฒ นาการทางด้ า นร่ า งกาย อารมณ์ สั ง คม และสติ ปั ญ ญาที$ ส มบู ร ณ์ จึ ง จะสอดคล้ องกั บ
จุดมุ่ง หมายของการศึกษาภาคบัง คับ ที$ มุ่ง พัฒ นาผู้เ รี ยนให้ มี ค วามรู้ และทักษะพื น) ฐานในการ
ดํ า รงชี วิ ต ทัน ต่ อ การเปลี$ ย นแปลง มี สุ ข ภาพสมบู ร ณ์ ทัง) ทางร่ า งกายและจิ ต ใจ ทํ า งานเป็ น
ครองชีวิตได้ อย่างมีความสุข (กรมวิชาการ 2533) นอกจากการศึกษาภาคบังคับแล้ ว การศึกษา
ระดับอุดมศึกษาจัดเป็ นการศึกษาในระดับสูงและมีความสํ าคัญในระบบการศึกษา ดังระบุไว้ ใน
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2520 (ภาวนา ใจประสาท 2534 : 1; อ้ างอิงจาก ราชกิจจานุเบกษา
2520 : 350) หมวด 2 ข้ อ 33 ว่า “การศึกษาระดับอุดมศึกษามุ่งพัฒนาความเจริ ญงอกงามทาง
สติปัญญาและความคิดเพื$อความก้ าวหน้ าทางวิชาการ มุ่งสร้ างสรรค์กําลังคนในระดับวิชาการและ
วิชาชี พชัน) สูง เพื$ อพัฒนาประเทศ และมุ่งพัฒนาคนให้ เป็ นผู้ที$มีคุณธรรม จริ ยธรรม ความรู้ และ
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ความเข้ าใจในศิลปวัฒนธรรม เพื$อให้ สามารถดําเนินชีวิตอันมีคณ
ุ ค่าแก่บุคคลและประเทศชาติ”
สําหรับสถาบันที$ต้องเข้ ามาทําหน้ าที$ในการอบรมให้ เป็ นไปตามเป้าประสงค์ก็คือ สถาบันการศึกษา
ซึ$ง เป็ นสถานที$ ที$ใ ห้ ก ารศึกษากับประชาชนในชาติ สถาบัน การศึกษาในปั จ จุบันมี ค วามหมาย
ครอบคลุม ถึ ง องค์ ป ระกอบสํ าคัญ ๆ มากมาย ได้ แ ก่ ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ างผู้ส อนและผู้เ รี ย น
บรรยากาศในสถานศึกษา หลักสูตรการจัดการเรี ยน การสอน เพื$ อช่วยให้ เกิ ดการเรี ยนรู้ ที$ เกิ ด
ประโยชน์สงู สุด แก่ตวั ผู้เรี ยน ทังยั
) งเป็ นแหล่งที$ช่วย หล่อหลอมพัฒนาบุคลิกภาพที$กลมกลืนให้ เกิด
ขึน) กับตัวผู้เรี ยน ไม่มุ่ง เฉพาะแต่การพัฒนาในด้ านความรู้ และสติปัญญาเพี ยงด้ านเดียวเท่านัน)
(จรรจา สุวรรณทัต 2528 : 41)
โดยทัว$ ไประดับอุดมศึกษานิสิตนักศึกษาจะมีอายุระหว่าง 17 – 22 ปี เป็ นผู้กําลังอยู่ใน
วัยหนุ่ม สาว ซึ$ง ตามทฤษฎี พัฒ นาการทางสัง คมของอี ริคสัน (Erikson) ที$ เ น้ นความสํ าคัญ ของ
ความสัม พันธ์ แ ละความต้ องการทางสัง คม ได้ กล่ าวถึ ง พัฒ นาการของคนในวัย นี ว) ่า อยู่ใ นช่ว ง
ขัน) ที$ 5 ของพัฒ นาการ คื อ การมี เ อกลัก ษณ์ ข องตนเอง (Identity) และความสับ สนไม่ เ ข้ า ใจ
ตนเอง (Role Confusion) โดยจะมีความสัมพันธ์ กบั กลุ่มเพื$อนในวัยเดียวกัน และหาบุคคลอื$นเพื$อ
ยึ ด เหนี$ ย ว เริ$ มค้ นหาบทบาทที$ เ หมาะสมกั บ ชี วิ ต ของตน ไม่ ว่ า จะเป็ นบทบาททางเพศ
ความรับผิดชอบ การใช้ เหตุผล การมี ทศั นคติและการวางค่านิยมสําหรั บตนเอง พัฒนาสู่ขัน) ที$ 6
ของพัฒ นาการ คื อ ความรู้ สึ ก ใกล้ ชิ ด สนิ ท สนม (Intimacy) และความรู้ สึ ก อ้ า งว้ า งโดดเดี$ ย ว
(Isolation) จะเป็ นความสัมพันธ์ กับเพื$อนรัก เพศตรงข้ าม ลักษณะความสัมพันธ์ ที$สําคัญที$สุด คือ
ความรู้ สึกเป็ นเพื$อนที$ จะต้ องมีการร่ วมกันในการทํางาน หรื อมีการแข่งขันชิงดีชิงเด่นกัน ผู้ที$ผ่าน
วัยรุ่นด้ วยความรู้ สึกเป็ นตัวของตัวเอง จะมีบทบาทความเป็ นผู้ใหญ่ที$สามารถสร้ างความสัมพันธ์ ที$
ดี กั บ ผู้อื$ น ได้ ไม่ ว่ า จะเป็ นเพื$ อ นเพศเดี ย วกั น หรื อ เพศตรงข้ า ม ส่ ว นพวกที$ ผ่ า นวัย รุ่ น มาด้ ว ย
ความรู้ สึกเคว้ งคว้ างไม่ร้ ู ว่าตนเองอยากจะเป็ นอย่างไรในอนาคตแน่ จะรู้ สึกอ้ างว้ างโดดเดี$ยวไม่
สามารถสร้ างความสนิทกับผู้ใดได้ อย่างแท้ จริ ง (สุณีย์ ธี รดากร 2523 : 83-87) ซึ$งสอดคล้ องกับ
วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2527 : 1-2) ที$กล่าวถึงนักศึกษาระดับอุดมศึกษาว่า เป็ นวัยที$มีพลัง
กายและพลังความคิด ที$จะสามารถนํามาใช้ ให้ เป็ นประโยชน์ต่อสังคมได้ อย่างดี โดยเฉพาะวัย
18-19 ปี เป็ นวัยที$ นักจิตวิ ทยาพัฒ นาการเชื$ อว่าสมองได้ รับการพัฒนาถึง ขี ดสูง สุด คือ วัยที$ จ ะ
เปลี$ยนแปลง ดังนัน) การศึกษาระดับอุดมศึกษาจึงต้ องรับผิดชอบต่อการพัฒนาสมองของชาติใน
ระดั บ นี ) ด้ วยความตั ง) ใจและระมั ด ระวั ง ที$ สุ ด อาจกล่ า วได้ ว่ า ภารกิ จ หลั ก ที$ สํ า คั ญ ของ
สถาบันอุดมศึกษา คือ มีหน้ าที$รับผิดชอบในการสร้ างคนให้ มีความรู้ ความสามารถในวิชาการชันสู
) ง
ที$ พ ร้ อมจะรั บผิ ด ชอบในหน้ า ที$ ก ารงานที$ ไ ด้ รั บ มอบหมาย และสามารถนํ า ความรู้ ความคิด มา
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ประยุกต์ใช้ ในการทํางาน ได้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสม ตลอดจนสร้ างบุคลิกภาพ พัฒนานิสยั และ
พฤติกรรมของนักศึกษาให้ พ ร้ อมที$ จ ะเป็ นคนที$ สมบูรณ์ มี คุณ ธรรม จริ ยธรรม สามารถอยู่แ ละ
ทํ า งานร่ ว มกั บ บุ ค คลอื$ น ในสัง คมได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข และพร้ อมที$ จ ะสร้ างสรรค์ ป ระเทศให้
เจริ ญก้ าวหน้ า หรื อโดยอีกนัยหนึง$ ก็คือ การสร้ างคนให้ มีคณ
ุ ภาพชีวิตที$ดี
นอกจากนี )แล้ ว เหตุที$ผ้ วู ิจยั สนใจศึกษานักศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์ เนื$องมาจากการ
ให้ ความสําคัญ ตามแนวความคิดของการปฏิรูปการศึกษา ของ วิจิตร ศรี สอ้ าน (2544). “ปฏิรูป
การศึ ก ษา : พัฒ นาวิ ช าชี พ ครู , ” ใน ประมวลบทความปฏิ รู ป การศึ ก ษา. 21-27. ที$ ก ล่ า วถึ ง
สารบัญญัติสําคัญ 4 ประการ สําหรับการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรี ยนรู้ การประกัน
คุณ ภาพ การใช้ เ ทคโนโลยี และการปฏิ รูปครู แ ละบุคลากรทางการศึกษา ซึ$ง ประการสุดท้ ายนี )
ถือเป็ นส่วนที$สําคัญที$สุด เพราะไม่ว่าจะปฏิรูปในแนวใด ครู และบุคลากรทางการศึกษาถื อว่าเป็ น
กุญแจสําคัญของความสําเร็ จ หรื อความล้ มเหลวของการปฏิรูปการศึกษา ดังนัน) พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ จึงได้ กําหนดสารบัญญัติเกี$ยวกับเรื$ องการปฏิรูปครู และบุคลากรทางการศึกษา
เอาไว้ ในลัก ษณะที$ เ ป็ นการเปลี$ ย นแปลงครั ง) ใหญ่ เรี ย กว่า เป็ นการปฏิ รู ป ทัง) ระบบและครบ
กระบวนการก็ ว่า ได้ ตามความคิ ด ที$ ว่ า หากไม่ ส ามารถพัฒ นาครู ใ ห้ มี คุณ ภาพที$ ดี ขึ น) และให้
วิชาชี พครู มีมาตรฐานสูงขึน) โอกาสที$ ครู จ ะเป็ นกลไกของการปฏิ รูปการเรี ยนรู้ ก็ คงจะทํ าได้ ยาก
สิ$ง ที$ ต้องคํานึง ถึง ก็ คือ การยกระดับมาตรฐานของวิ ชาชี พ การพัฒ นาเพื$ อให้ ครู ประจํ าการและ
ครูใหม่มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน และจรรยาบรรณของวิชาชีพ
จากความสํ า คัญ ของคุณ ภาพชี วิ ต และเหตุผ ลดัง กล่ า วข้ า งต้ น ย่ อ มจะทํ า ให้ ก าร
คาดหวั ง ว่ า คุ ณ ภาพชี วิ ต ของนั ก ศึ ก ษาที$ ศึ ก ษาในคณะศึ ก ษาศาสตร์ ซึ$ ง เป็ นวิ ช าชี พ ครู ใ น
ระดับอุดมศึกษา และเป็ นสถาบัน การศึกษาขัน) สูง ของประเทศย่อมมี สูง ตามไปด้ วย เหตุนีเ) อง
ผู้วิ จัย จึ ง มี ค วามสนใจและเห็ น ถึ ง ความจํ า เป็ นในการที$ จ ะศึก ษา คุณ ภาพชี วิ ต ของนิ สิ ต คณะ
ศึกษาศาสตร์ ระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร อันเป็ นกลุ่มบุคคลซึ$งจะเป็ นกําลังสําคัญต่อ
การพัฒนาประเทศในอนาคต เพื$อให้ ได้ ทราบถึงระดับคุณภาพชีวิตตามตัวแปรส่วนบุคคล ทังนี
) )เพื$อ
จะได้ ข้อมูลพื น) ฐานมาเป็ นแนวทางในการางแผนส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชี วิตของนิสิตให้ ดี
ยิ$งขึ )นต่อไป และในการวิจยั ครัง) นี ) ผู้วิจยั ได้ นําแนวคิดของ เฮนเดอร์ ชอท และคนอื$น ๆ (Hendershott
and others 1992 : 11-19) มาใช้ เป็ นกรอบในการแบ่งการศึกษาคุณภาพชีวิตของนิสิตออกเป็ น
5 ด้ าน คือ ชีวิตการเรี ยน ชีวิตสังคม ที$อยู่อาศัย ความสัมพันธ์ กับบุคคลอื$น และบริ การที$ได้ รับจาก
มหาวิทยาลัย
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วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื$ อ ศึก ษาระดับ คุณ ภาพชี วิ ต นัก ศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี คณะศึก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ชันปี
) ที$ 2 โดยรวมและเป็ นรายด้ าน ได้ แก่ ด้ านชีวิตการเรี ยน (Academic
Life) ชี วิต สัง คม (Student Social Life) ที$ อยู่อาศัย (Housing) ความสัม พัน ธ์ กับ บุค คลอื$ น
(Relationships) และบริ การที$ได้ รับจากมหาวิทยาลัย (Student Services) จําแนกตามตัวแปร เพศ
ผลสัมฤทธิ|ทางการเรี ยน รายได้ ของนักศึกษา และสาขาวิชา
2. เพื$ อเปรี ยบเที ยบคุณ ภาพชี วิต นัก ศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ชันปี
) ที$ 2 โดยรวมและเป็ นรายได้ ตามตัวแปรเพศ ผลสัมฤทธิ|ทางการเรี ยน
รายได้ ของนิสิต และสาขาวิชา
สมมติฐานของการวิจัย
คุณภาพชีวิตนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชัน)
ปี ที$ 2 จํ าแนกตามเพศ ผลสัม ฤทธิ| ทางการเรี ยน รายได้ และสาขาวิช าต่างกัน มี คุณภาพชี วิต
โดยรวมและเป็ นรายด้ าน แตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากร
ประชากรที$ ใ ช้ ใ นการศึกษาครั ง) นี ) เป็ นนักศึกษาที$ กําลัง ศึกษาอยู่ใ นชัน) ปี ที$ 2 คณะ
ศึก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย ศิ ล ปากร ได้ แ ก่ การสอนภาษาไทย ภาษาอัง กฤษ สัง คมศึ ก ษา
การศึ ก ษาปฐมวั ย ประถมศึ ก ษา การศึ ก ษาตลอดชี วิ ต จิ ต วิ ท ยา เทคโนโลยี ท างการศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ การกีฬา จํานวน 299 คน
ตัวแปรทีศึกษา
1. ตัวแปรต้ น คือ เพศ ผลสัมฤทธิ|ทางการเรี ยน รายได้ ของนิสิต และสาขาวิชา
2. ตัวแปรตาม คือ คุณภาพชีวิตโดยรวมและเป็ นรายด้ าน ได้ แก่ ด้ านชี วิตการเรี ยน
ด้ า นชี วิ ต สัง คม ด้ า นที$ อ ยู่อ าศัย ด้ า นความสัม พัน ธ์ กั บ บุ ค คลอื$ น และด้ า นบริ ก ารที$ ไ ด้ รั บ จาก
มหาวิทยาลัย
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นิยามศัพท์
คุณภาพชีวิต หมายถึง สภาพที$ นกั ศึกษารั บรู้ และประเมินตนเอง จากสิ$งต่าง ๆ ที$ มี
อิทธิพลต่อประสบการณ์ในอดีตและชีวิตประจําวัน ซึง$ ประเมินได้ จากด้ านต่าง ๆ ดังนี )
1.ชีวิตการเรี ยน (Academic Life) ประกอบด้ วย จํานวนหน่วยกิตงาน ที$ได้ รับ
มอบหมาย เนื )อหารายวิชา การสอนของอาจารย์ ผลการเรี ยน ความรู้ความสามารถ
2. ชีวิตสังคม(Social Life) ประกอบด้ วย การพักผ่อน งานอดิเรก กิจกรรมทังใน
)
และนอกมหาวิทยาลัย การเล่นกีฬา
3. ที$อยูอ่ าศัย (Housing) ประกอบด้ วย ความสะดวกสบายของที$อยู่ สภาพ
แวดล้ อม ความปลอดภัย พื )นที$ใช้ สอยในกิจกรรมต่าง ๆ การเดินทาง
4. ความสัมพันธ์กบั บุคคลอื$น (Relationship) ประกอบด้ วย ความสัมพันธ์กบั
บุคคลในครอบครัว ความสัมพันธ์กบั กลุม่ เพื$อน
5. บริ การที$ได้ รับจากมหาวิทยาลัย(Student Service) ประกอบด้ วย โรงอาหาร
ห้ องสมุด สโมสร สนามกีฬา สหกรณ์
นักศึกษา หมายถึง ผู้ที$กําลังศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชันปี
) ที$ 2 ในคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สาขาวิ ช า หมายถึ ง หน่วยงานที$ นักศึกษาสัง กัดประกอบด้ วย สาขาวิ ชาการสอน
ภาษาไทย ภาษาอัง กฤษ สัง คมศึกษา การศึก ษาปฐมวัย ประถมศึกษา การศึกษาตลอดชี วิ ต
เทคโนโลยีทางการศึกษา จิตวิทยา และวิทยาศาสตร์ การกีฬา
ผลสัมฤทธิ| ทางการเรี ยน หมายถึง นักศึกษาที$ มีผลการเรี ยนเป็ นระดับคะแนนเฉลี$ ย
สะสม(Grade Point Average) ในภาคเรี ยนที$ 2 / 2548 โดยแบ่งออกเป็ น 3 ระดับ คือ
ผลสัมฤทธิ|ทางการเรี ยนตํ$า หมายถึงนักศึกษาที$มีผลการเรี ยนน้ อยกว่า 2.00
ผลสัมฤทธิ|ทางการเรี ยนปานกลาง หมายถึงนักศึกษาที$มีผลการเรี ยนตังแต่
) 2.00 – 3.00
ผลสัมฤทธิ|ทางการเรี ยนสูง หมายถึงนักศึกษาที$มีผลการเรี ยนตังแต่
) 3.00 – 4.00
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาวิจยั เรืองคุณภาพชีวิตนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ มีการพัฒนามาจากแนวคิดของHendershott Wright & Henderson
ปี 1992 เรื$ อง “Quality of life Correlates for University” ตามกรอบแนวคิดการวิจยั ดังนี )

ตัวแปรต้ น
1. เพศ
2. รายได้
3. ผลสัมฤทธิ Gทางการเรียน
4. สาขาวิชา

ตัวแปรตาม คุณภาพชีวิตของนักศึกษา
1.ชีวติ การเรียน (Academic Life)
2.ชีวติ สังคม(Social Life)
3.ทีอยูอ่ าศัย (Housing)
4.ความสัมพันธ์กบั บุคคลอืน
(Relationship)
5.บริการทีได้รบั จากมหาวิทยาลัย
(Student Service)

บทที 2
เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้ อง
การศึกษาครั งนี ผู้วิจัยมุ่งศึกษาระดับคุณ ภาพชี วิตของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมถึงแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชี วิตของนักศึกษาเหล่านี ผู้วิจัยได้
ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที.เกี.ยวข้ อง และได้ นําเสนอตามลําดับดังต่อไปนี
1. ความหมายของคุณภาพชีวิต
2. แนวคิดเชิงทฤษฎีหลักการต่าง ๆ เกี.ยวกับคุณภาพชีวิต
3. องค์ประกอบของคุณภาพชีวิต
4. การประเมินคุณภาพชีวิต
5. งานวิจยั ที.เกี.ยวข้ องกับคุณภาพชีวิต

1. ความหมายของคุณภาพชีวิต
คุณภาพชี วิตเป็ นเรื. องที. สําคัญและอยู่ในความสนใจของนักวิจยั ในหลาย ๆ สาขา จึง
เป็ นคําที.ถกู ใช้ อย่างแพร่ หลาย แต่ความหมายนันจะแตกต่างกันไปตามสภาพสังคม สภาพปั ญหา
ค่านิยม โครงสร้ าง ประสบการณ์ ความรู้ ดังนัน จึงเป็ นการยากที.จะนิยามความหมายของคุณภาพ
ชีวิตอย่างเฉพาะเจาะจง
อนุชาติ พวงสําลี; และ อรทัย อาจอํ.า (2539: 61) สรุ ปความหมายของคุณภาพชีวิตไว้
ว่า คุณภาพชีวิต หมายถึง ระดับของการมีชีวิตที.ดี ความสุข ความพึงพอใจในชีวิต เป็ นเรื. องที.
เกี.ยวข้ อง กับสภาพความเป็ นอยู่ การดําเนินชีวิตของปั จเจกบุคคลในสังคมไทย
สุวฒ
ั น์ มหัตนิรันดร์ กลุ ; และคนอื.นๆ (2540: 24) ได้ สรุ ปความหมายของคุณภาพชีวิต
ไว้ ว่า คุณภาพชีวิต หมายถึง ระดับการมีชีวิตที.ดี มีความสุข และความพึงพอใจในชีวิต ทังในด้ าน
ร่ างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ และการดําเนินชีวิตของปั จเจกบุคคลในสังคม เป็ นการประสานการ
รับรู้ ของ บุคคล ในด้ านร่ างกาย จิตใจ ความสัมพันธ์ ทางสังคม สิ.งแวดล้ อม ภายใต้ วฒ
ั นธรรม
ค่านิยม และ เป้าหมายในชีวิตของแต่ละคน
นิศารัตน์ ศิลปเดช (2540: 65) ได้ สรุ ปไว้ ว่า คุณภาพชีวิต หมายถึงสภาพการ
ดํารงชีวิตที. บุคคลเกิดความสุข ทังทางร่ างกายและจิตใจ อันเนื.องมาจากการได้ รับการตอบสนอง
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ความต้ องการ ในด้ านต่างๆ อย่างพอเพียงและเหมาะสม สําหรับด้ านความสุขทางกายที.ก่อให้ เกิด
ความพอใจคือ
ผาสุก มุทธเมธา (2540: 72 – 73) อธิบายว่า คุณภาพชีวิตหมายถึง สภาพการ
ดํารงชีวิตที.สามารถตอบสนองความต้ องการของตนเองได้ อย่างเหมาะสมกับอัตภาพ อยู่ในกรอบ
และระเบียบ แบบแผน วัฒนธรรมที.ดีงามตามมาตรฐานที.ยอมรับของสังคมโดยทัว. ไป พร้ อมที.จะ
พัฒนาตนเองให้ เหมาะสมกับการเปลี.ยนแปลงของสังคม
ไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์ (2541: 17) กล่าวว่า คุณภาพชีวิต หมายถึง ความพึงพอใจในชีวิต
ที.เป็ น สุข มีความสมบูรณ์ ทงทางร่
ั
างกายและจิตใจ อยู่ในครอบครัวที.อบอุ่นมีความมัน. คงทาง
เศรษฐกิจมีชีวิตอยู่ในสังคมและสภาพแวดล้ อมที.ดี มีการพักผ่อนหย่อนใจที.เพียงพอมีความพร้ อม
และสามารถที. จ ะดํ า รงสถานภาพทางเศรษฐกิ จ และสัง คมสามารถแก้ ไ ขปั ญ หาเฉพาะหน้ า
และปั ญหาที.สลับซับซ้ อนได้ และสามารถดําเนินชีวิตด้ วยวิธีการที.ชอบธรรมเพื.อให้ ได้ มาในสิ.งที.ตน
พึงประสงค์ภายใต้ เครื. องมือและทรัพยากรที.มีอยู่
คําตัน บุญมณี (2545:14) ได้ สรุ ปความหมายของคุณภาพชีวิตไว้ ว่า คุณภาพชีวิต
หมายถึง การที.บคุ คลมีสขุ ภาพกาย และจิตที.ดีอนั เนื.องมาจากการได้ รับการตอบสนองในสิ.งที.เป็ น
ประโยชน์ ต่อร่างกายและจิตใจโดยความต้ องการทางร่ างกายได้ แก่การมีอาหารบริ โภคในจํานวนที.
เพียงพอทํา ให้ ร่างกายดํารงอยูไ่ ด้ มีที.อยู่อาศัยที.คงทนแข็งแรงถูกสุขลักษณะ มีเครื. องนุ่งห่มตลอดปี
(โดยเฉพาะ ฤดูกาล) มีการศึกษา สําหรับด้ านจิตใจได้ แก่ การมีอาชีพมัน. คง มีรายได้ พอเพียง
มีบริ การด้ านสาธารณูปโภค มีโอกาสสร้ างสรรค์
พัฒนาตนเอง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีการคมนาคมที.สะดวกมีอิสระ (ในกรอบของ
กฎหมายและเป็ นธรรม) มีนนั ทนาการและการใช้ เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์
สวัสดิJ ภู่ทอง (2546: 65) ได้ สรุ ปความหมายของคุณภาพชีวิตไว้ ว่าคุณภาพชีวิต
หมายถึง สภาวะของการมีระดับชีวิตความเป็ นอยู่ที.ดีมีความสุข มีความพึงพอใจในชีวิตความ
เป็ นอยู่ของตนเอง โดยสามารถปรับตัวให้ อยู่ร่วมกับสังคม และสิ.งแวดล้ อมได้ อย่างมีความสุข ใน
การดําเนิน ชีวิตให้ มีคณ
ุ ภาพชีวิตที.ดีจะมีปัจจัยที.เกี.ยวข้ องกับเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม ร่ างกาย
และจิตใจ
ในขณะที.นกั วิชาการต่างประเทศที.มีการศึกษาเกี.ยวกับคุณภาพชีวิตจนเป็ นที.ยอมรับ
ของ สังคมที.สําคัญเช่น
จอร์ จ และเบอร์ สนั (George & Berson, 1908 อ้ างใน ทิวา พรหมอินทร์ , 2544:9)ได้
ให้ ความหมายคุณภาพชีวิตว่า หมายถึง มิตขิ องการมีชีวิตที.ดี ประกอบด้ วยความสุข ความพอใจใน
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ชีวิต ความนับถือตนเอง สุขภาพและสถานภาพการทํางานของร่ างกายและสภาพเศรษฐกิจที.ดีโดย
สรุ ปแล้ ว คุณภาพชีวิตจึงเป็ นระดับของการมีชีวิตที.ดี มีความสุข ความพึงพอใจในชีวิต เป็ นเรื. องที.
เกี. ยวข้ องกับสภาพความเป็ นอยู่ การดําเนินชีวิตของปั จเจกบุคคลในสังคม คุณภาพชีวิต หมายถึง
ระดับการมีชีวิตที.มีความสุข มีความพึงพอใจทังทางด้ านวัตถุ สังคมและจิตใจ รวมถึงความสัมพันธ์
ทางสังคม สิ.งแวดล้ อม วัฒนธรรม ค่านิยม และเป้าหมายในชีวิตของแต่ละบุคคลชีวิต ไว้ ว่าหมายถึง
สภาพทังหลายซึง. นํามาสูค่ วามพึงพอใจแก่บคุ ลทังหลายทังทางด้ าน ร่ างกายและจิตใจในช่วงระยะเวลา
หนึง.
เฟรเดอร์ (Fradier,1976 อ้ างในสุภางค์ และ วิศนี, 2539:59-61) ได้ ให้ ความหมาย
ของ คุณภาพชีวิตว่าคือ ความสัมพันธ์ ทกุ ด้ านระหว่างบุคคลกับสิ.งแวดล้ อมตามธรรมชาติที.บคุ คล
อาศัย อยู่ โดยแต่ละด้ านจะมีลกั ษณะเฉพาในการสนองความต้ องการของบุคคล ขณะที.องค์การ
ยูเนสโก ได้ นิยามว่าหมายถึง ระดับความเป็ นอยู่ที.ดีของสังคม และระดับความพึงพอใจในความ
ต้ องการส่วนหนึง. ของมนุษย์
แอนดรู และ ไวท์ (Andrews and Withey 1976 อ้ างในสุภางค์ และ วิศนี, 2539 :
59-61) นักสังคมวิทยาชาวอเมริ กนั เชื.อว่า ความคิดเรื. อง “คุณภาพชีวิต” ควรมองในสองประการที.
เกี.ยวข้ องกัน คือประการแรก ในระดับชาติซึ.งเกี.ยวข้ องกับความคิดเรื. องมาตรฐานความเป็ นอยู่ใน
ลักษณะที. เป็ นเกณฑ์ วัดระดับความเป็ นอยู่ที.ดีของสังคมและวัดความก้ าวหน้ าเพื. อที. จะบรรลุ
เป้าหมายของสังคมประการที.สอง เป็ นเรื. องปั จเจกบุคคลซึ.งเกี.ยวข้ องกับการพิจารณาระดับความ
เป็ นเลิศในวิถี ชีวิตของบุคคล ซึง. แน่นอนว่าเป็ นการตัดสินในระดับสูงเมื.อรวมแนวคิดทังสองประการ
เข้ าด้ วยกันแล้ วความคิดเรื. อง “คุณภาพชีวิต” จึงเป็ นแนวคิดที.เกี. ยวข้ องกับการวัดระดับความ
เป็ นอยู่ที.ดีข องมนุษย์ ใ นลักษณะมาตรฐานความเป็ นอยู่ข องสัง คมและระดับความเป็ นเลิ ศใน
รูปแบบการดําเนินชีวิตของบุคคล
ดาลกี และโรคี (Dalkey & Rourke, 1973: 15) ได้ ให้ ความหมายของคุณภาพชีวิต
ว่าเป็ น ความรู้ สึกเป็ นสุขของบุคคล ความพึงพอใจ พึงพอใจกับชีวิตหรื อการมีความสุข ไม่มี
ความสุขกับชีวิต ความพึงพอใจในการดําเนินชีวิตนีเปรี ยบเสมือนพารามิเตอร์ ของการวัดคุณภาพ
ชีวิตของบุคคลด้ วย
แคมป์เบล (Compbell, 1976 : 399) ได้ สรุ ปว่าคุณภาพชีวิตเป็ นมิติที.มีหลาย
รู ปแบบโดยเน้ น ที. ความสุขและความพึงพอใจในชี วิตที. แต่ละคนเปรี ยบเที ยบความคิดเห็นต่อ
สถานการณ์ ที.เป็ นอยู่กับสถานการณ์ ที.ต้องการให้ เป็ นหรื อที.คาดหวังผลที.ได้ จะเป็ นความพึงพอใจ
หรื อไม่พงึ พอใจ ความสุขหรื อไม่มีความสุขซึง. เป็ นการตัดสินของแต่ละบุคคล
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แฮง และฟอร์ เมอร์ (Hang & Folmar, 1986, อ้ างใน จรู ญ คุณมี, 2529 :7)ได้
สรุ ปว่า คุณภาพชีวิต หมายถึง การที.บคุ คลประกอบด้ วยองค์ประกอบ 4 ด้ าน คือ การมีสขุ ภาพดี
มีรายได้ เพียงพอ ไม่มีความผิดปกติทางด้ านจิตใจและการมีสมั พันธภาพกับบุคคลอื.น ๆ
องค์การยูเนสโก (UNESCO, 1993 :128) ได้ ให้ คํานิยามคําว่า คุณภาพชีวิตไว้ ในชุด
ฝึ กอบรมทางการศึกษาเพื.อพัฒนาคุณภาพชีวิตว่า หมายถึง ระดับความเป็ นอยู่ที.ดีของสังคม และ
ระดับความพึงพอใจในความต้ องการส่วนหนึ.งของมนุษย์ และได้ นิยามโครงการเพื. อปรั บปรุ ง
คุณภาพชีวิตว่า เป็ นโครงการที.มีเป้าหมายเพื.อช่วยให้ ผ้ เู รี ยนและชุมชนได้ รับความรู้ เจตคติคา่ นิยม
และทักษะที.จําเป็ นเพื.อให้ กลุม่ เป้าหมายสามารถปรับปรุ งคุณภาพชีวิต ทังในลักษณะปั จเจกบุคคล
และในฐานะที.เป็ นสมาชิกของชุมชน
วอลเลส (Wallace, 1974 : 6) ได้ กล่าวว่าคุณภาพชีวิต หมายถึง องค์ประกอบ
ทังหลายที.ให้ ความพึงพอใจ (Satisfaction) แก่บคุ คลทังทางด้ านร่ างกาย (Physical) และจิตใจ
(Psychological) ในช่วงระยะเวลาหนึง. ๆ
ชาร์ มา (Sharma, 1975 : 109 - 131) ได้ เสนอความคิดเห็นเกี.ยวกับคุณภาพชีวิตไว้
ว่า “คุณภาพชีวิตเป็ นความคิดรวบยอดที.สลับซับซ้ อน (Complex) ทังที.เป็ นความพึงพอใจทีเกิดจาก
การ ได้ รับการตอบสนองความต้ องการด้ านจิตใจและในด้ านสังคมนัน ๆ ในระดับจุลภาค
และระดับภาค และยังเป็ นเรื. องที.เกี.ยวกับวามสามารถของสังคมในการตอบสนองความต้ องการขัน
พืนฐาน ของสมาชิกในสังคมด้ วย
ลิว (Liu, 1975 : 1) ได้ กล่าวถึงคุณภาพชีวิตว่า “คุณภาพชีวิต” เป็ นชื.อใหม่ของ
ความคิดเดิม (Old Notion) ซึ.งถ้ าเรี ยกเป็ นชื.อทางด้ านจิตวิสยั (Subjective) ก็จะใช้ คําว่า อยู่ดี
กินดีมีสขุ (Well- Being) คือการอยู่ดีของคนและสิ.งแวดล้ อมตามสภาพทัว. ๆ ไป ส่วนในด้ านบุคคล
คุณภาพชีวิตจะ แสดงออกในรู ปของความต้ องการ (Wants) เมื.อได้ รับการตอบสนองแล้ วจะทําให้
บุคคลนัน ๆ มี ความสุขหรื อความพอใจ
องค์การวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO, 1978: 89)
ได้ สรุป แนวความคิดเกี.ยวกับคุณภาพชีวิตไว้ ว่า “คุณภาพชีวิตเป็ นความรู้ สึกของการอยู่อย่างพอใจ
(มี ความสุข ความพอใจ) ต่อองค์ประกอบต่าง ๆ ของชีวิตที.มีสว่ นสําคัญมากที.สดุ ของบุคคล”
คณะกรรมการว่าด้ วยคุณภาพชีวิตของชาวอเมริ กัน (The Panel on the Quality of
American Life) ได้ ให้ คําจํากัดความของคุณภาพชีวิตว่า เป็ นความรู้ สึกสุขสบาย พลวัตของความ
พึงพอใจ ซึ.งประกอบด้ วย 2 ระดับ คือ ระดับที. หนึ.ง มี อิสรภาพจากความหิ วโหย ความยากจน
ความเจ็บป่ วย ความไม่ร้ ู หนังสือ และความหวาดกลัวต่อผลกระทบของภยันตรายต่าง ๆ ต่อชีวิต
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ส่วนระดับที.สอง คือ มีโอกาสสําหรับความเจริ ญงอกงามส่วนบุคคล (Personal Growth) ความ
สมปรารถนา และความภาคภูมิใจในตนเองในเรื. องต่าง ๆ ได้ แก่ โอกาสที.จะสร้ างสัมพันธภาพทาง
สังคมกับครอบครัว เพื.อนฝูง ชุมชน และผู้ร่วมงาน โอกาสที.จะได้ มีส่วนร่ วมและได้ รับประโยชน์จาก
กิจกรรมทางศาสนา กิ จกรรมของครอบครัว ชุมชน และหน้ าที. การงาน ความสามารถที. จะเข้ าถึง
และได้ ชื.นชมความสวยงาม ตลอดจนความเพลิดเพลินทางสติปัญญาซึ.งหมายรวมถึง การเข้ าชม
พิพิธภัณฑ์ งานแสดงดนตรี การใช้ สวนสาธารณะและห้ องสมุดประชาชน การมีส่วนร่ วมในกิจกรรม
เพื. อการศึกษาและอื. น ๆ รวมไปถึ งความสามารถที. จะเข้ าถึงกิ จกรรมที. มีไว้ เพื. อนัน ทนาการ เช่น
การท่องเที.ยว การกีฬา การอ่านและดูโทรทัศน์ เป็ นต้ น (พิเชษฐ์ อุดมรัตน์ 2535 : 168-169)
ชิดชัย สนัน. เสียง (2529 : 5) สรุปเกี.ยวกับคุณภาพชีวิตได้ เป็ น 3 แนวคิด คือ
1. ชี วิตที. มีคุณ ภาพ คื อ ชี วิตที. บุคคลสามารถปรั บตัวเองให้ เข้ ากับสภาพเศรษฐกิ จ
สังคม การเมื อง ตลอดจนสภาพแวดล้ อมได้ ดังนัน จึงพิจารณาว่า ชีวิตที.ดีนนขึ
ั นอยู่กับตัวบุคคล
เป็ นสําคัญที.จะปรับตัวให้ ผสมกลมกลืนกับระบบที.ตวั บุคคลอาศัยอยู่
2. ชี วิต ที. มี คุณ ภาพ คื อ ชี วิ ตที. อยู่ใ นระบบสัง คมที. ดี โดยการปรั บ สภาพเศรษฐกิ จ
สังคม การเมื อง ตลอดจนสิ. งแวดล้ อมให้ ดีเพื. ออํ านวยให้ บุคคลมี ชีวิตที. ดี ดัง นัน จึง พิจ ารณาว่า
ชีวิตที.มีคณ
ุ ภาพขึนอยูก่ บั ระบบของสังคม ที.จะปรับให้ คนในสังคมดํารงชีวิตอย่างมีความสุข
3. ชี วิ ต ที. มี คุ ณ ภาพ คื อ ชี วิ ต ที. บุ ค คลและสั ง คมมี ก ารปรั บตั ว เข้ าด้ วยกั น
ซึ.งแนวความคิดนีถื อว่า ชี วิตที. ดี มี คณ
ุ ภาพนันต้ องมี การปรั บตัวทังระบบสังคมและตัวบุคคลให้
ผสมกลมกลืนไป
เบนเนทท์ (วันเพ็ญ วอกลาง 2525 : 11; อ้ างอิงจาก Bennett 2519) ได้ พิจารณาเรื. อง
“ชี วิ ต ที. มี คุณ ภาพ” แทน “คุณ ภาพชี วิ ต ” โดยได้ ก ล่ า วว่ า คนที. แ ตกต่ า งกัน ทางวัฒ นธรรมและ
สิ.งแวดล้ อม ย่อมให้ ความหมายคุณภาพชีวิตแตกต่างกัน ไม่มีวิธีการตายตัวใด ๆ ที.จะวัดคุณภาพ
ชีวิตของบุคคล และตามความเห็นของ Bennett ได้ แบ่งชีวิตที.มีคณ
ุ ภาพออกเป็ น 2 ระดับ
1. ระดับแรก เกี. ยวข้ องกับปั จจัยที.เป็ นสิ.งจําเป็ นในการดํารงชีวิต ได้ แก่ ความจําเป็ น
พื นฐาน อาหาร ที. อยู่อาศัย เสื อผ้ า เครื. องนุ่งห่ม สุข ภาพ มี ความมั.นคง และอิ สระจากความไม่
ถูกต้ อง
2. ระดับสอง เกี. ยวข้ องกับความต้ องการ ซึ.ง เป็ นที. พ อใจของแต่ล ะบุคคล เพื. อให้ มี
คุณภาพชีวิตที.ดี โดยบุคคลจะต้ อง
2.1 มีคา่ นิยมที.เหมาะสมกลมกลืนกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และสิ.งแวดล้ อม
ทางเศรษฐกิจ เป็ นสิ.งที.ซงึ. แต่ละบุคคลสามารถใช้ เป็ นรากฐานการตัดสินใจอันสําคัญของชีวิต

15

2.2 มีความสมดุลระหว่างความปรารถนา และความเป็ นไปได้ ที.จะบรรลุถึงความ
ปรารถนา
2.3 มีจดุ มุง่ หมายของชีวิต
2.4 มีชีวิตกลมกลืนกับครอบครัว ชุมชน และสิ.งแวดล้ อม
ประภา รัตนเมธานนท์ (2532 : 13) กล่าวสรุ ปว่า คุณภาพชีวิต คือ ความรู้ สึกเป็ นปกติ
สุข (Sense of Well-Being) มีความหมายใกล้ เคียงกับความพึงพอใจในชีวิต ซึ.งเป็ นผลรวมของการ
ตอบสนองความรู้สกึ ภายในบุคคล
ซาน (Zhan 1992 : 979) กล่าวว่า คุณภาพชีวิต คือ ระดับความพึงพอใจ ซึ.งขึนกับ
ประสบการณ์ในชีวิตของแต่ละบุคคล
โอเรม (Orem 1985 : 179) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตมีความหมายเช่นเดียวกับความ
ผาสุก (Well-Being) ซึ.งการรั บรู้ ของบุคคลต่อการมี ชีวิตอยู่ตามประสบการณ์ ของความพึงพอใจ
ความรู้สกึ เป็ นสุขภายในใจ
ยัง และลองแมน (Padilla & Grant 1985 : 46; citing Young & Longman 1983)
ได้ ให้ ความหมายของคุณภาพชีวิตว่า เป็ นระดับความพึงพอใจในชีวิตปั จจุบนั เกิดขึนจากการรับรู้
ของบุคคลนัน
พาดิลลา และคณะ (Padilla et.al. 1983 : 177) ได้ กล่าวถึงคุณภาพชีวิตว่า เป็ นการ
รับรู้ ความพึงพอใจในชีวิตที.เปลี.ยนแปลงไปตามภาวะสุขภาพโดยวัดจากความสามารถในการทํา
หน้ าที.ต่าง ๆ ของร่ างกาย ทัศนคติของตนเองต่อสุขภาพ ความพึงพอใจในชีวิต และความรู้ สึกว่า
ตนเองได้ รับการช่วยเหลือจากสังคม
เมื. อพิจ ารณาจากการศึกษาข้ างต้ น จะพบว่าคุณ ภาพชี วิตมี ความหมายกว้ างขวาง
ซับซ้ อน ครอบคลุมลักษณะที.เป็ นความต้ องการทางวัตถุและทางจิตของบุคคลและลักษณะที.เป็ น
คุณ ค่า มี ค วามสํ าคัญ และจํ าเป็ นต่อ การดํ า รงชี วิ ตของบุค คล หรื อสรุ ป ได้ ว่ า แนวคิ ด เกี. ย วกับ
คุณ ภาพชี วิตได้ ว่า ความเป็ นอยู่ที.ดีของบุคคล ทังร่ างกายและจิ ตใจ โดยที. บุคคลนันรั บรู้ ความ
เป็ นอยู่ ข องตนเองอั น เนื. อ งมาจากสิ. ง ต่ า ง ๆ ที. มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ประสบการณ์ ใ นอดี ต และใน
ชีวิตประจําวัน
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2. แนวคิดเชิงทฤษฎี และหลักการต่ าง ๆ ทีเกียวกับคุณภาพชีวิต
ทฤษฎี ที.มกั จะถูกกล่าวถึง ในงานวิจยั เกี. ยวกับคุณภาพชี วิต คือ ทฤษฎี ความต้ องการ
ของมาสโลว์ (Owen 1987 : 97-105) เป็ นทฤษฎีที.กล่าวถึง ความต้ องการของมนุษย์ใน 5 ด้ านหลัก
คือ กาย จิต และสังคม ซึง. สรุปว่าความต้ องการของมนุษย์นนมี
ั การพัฒนาเป็ นลําดับขัน มนุษย์ทกุ
คนจะพยายามหาทางสนองตอบความต้ องการตังแต่ระดับตํ.าสุด เมื.อความต้ องการขันตํ.าสุดได้ รับ
การตอบสนองจนเกิดความพึงพอใจแล้ ว ความต้ องการขันที.สองจะเกิดขึน และเป็ นตัวกระตุ้นให้
เกิ ด แรงจู ง ใจที. จ ะหาทางตอบสนองความต้ อ งการนัน เมื. อ ความต้ อ งการขันที. ส องได้ รั บ การ
ตอบสนองบรรลุเป้าหมายแล้ ว ความต้ องการขันที. 3 จะถูกพัฒนาและกระตุ้นเป็ น แรงจูงใจทําให้
เกิดความต้ องการระดับต่อไป
ลําดับขันความต้ องการของมนุษย์ตามแนวคิดของมาสโลว์มีลําดับดังต่อไปนี
1. ความต้ องการขันพื นฐานทางสรี ระ (Basic Physiological Needs) เป็ นความ
ต้ องการเบืองต้ นที.จําเป็ นต่อการทํางานของร่ างกาย เพื. อสนองความต้ องการพืนฐาน ให้ ร่างกาย
คงสภาพอยูไ่ ด้ ได้ แก่ ความต้ องการอาหาร อากาศ ที.อยูอ่ าศัย ยารักษาโรค การพักผ่อน เป็ นต้ น
2. ความต้ องการความมั.นคงปลอดภัย (Safety & Security Needs) เป็ นความ
ต้ องการความมัน. คงปลอดภัย ทางร่ างกาย จิตใจ รวมทังทรั พย์ สินและผลประโยชน์ เช่น วัยเด็ก
ต้ องการการปกป้องคุ้มครองจากผู้ใหญ่ และผู้ใหญ่ต้องการความมัน. คงในอาชีพ การเงิน เป็ นต้ น
3. ความต้ องการความรั กและการเป็ นเจ้ าของ (Love & Belongings Needs)
เป็ นความต้ องการความรักจากพ่อแม่ ญาติพี.น้อง คนรอบข้ าง ต้ องการให้ คนอื.นยอมรับตน ต้ องการ
ความเป็ นมิตรจากคนอื.น ต้ องการความสิทธิ ความเป็ นเจ้ าของ ต้ องการเป็ นสมาชิก เป็ นส่วนหนึ.ง
ของกลุม่
4. ความต้ องการเกี ยรติยศ ความภาคภูมิใจในตน (Self-Esteem Needs) เป็ นความ
ต้ องการความมี ชื.อเสียง เป็ นที. นบั ถื อของคนอื.น ต้ องการให้ คนอื. นยกย่องและเห็นว่าตนมี คณ
ุ ค่า
เป็ นประโยชน์ตอ่ สังคม
5. ความต้ องการที.จะให้ ตนเองได้ ประสบความสําเร็ จ ตามที.ปรารถนาสูงสุดโดยอยู่บน
พืนฐานแห่งความเป็ นจริ ง (Self-Actualization Needs) เช่น ต้ องการเป็ นคนดี มีคณ
ุ ธรรม ประสบ
ความสําเร็ จในหน้ าที.การงาน ได้ อยูใ่ นตําแหน่งบริ หาร ใช้ ความสามารถของตนเองให้ เต็มที. เป็ นต้ น
ในระยะหลัง มาสโลว์ ได้ เพิ. มระดับความต้ องการอี ก 2 ขัน คือ ความต้ องการที. จะรู้
และเข้ าใจ (Need to Know and Understand) ได้ แก่ ความต้ องการที.จะแสวงหาความรู้ ที.มีคณ
ุ ค่า
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อย่างกว้ างขวางชัดเจน ต้ องการรู้ และเข้ าใจโลกอย่างแจ่ม ชัด และความต้ องการด้ านสุนทรี ยะ
(Aesthetic Needs) ได้ แก่ ความต้ องการที.จะรู้ จกั เข้ าถึง และรู้ สึกซาบซึงในสิ.งที.เป็ นศิลปะจรรโลง
ใจ ความต้ องการทัง 7 ขันนี ความต้ องการ 4 ขันแรก มี ความจํ า เป็ นต้ อ งได้ รับ การตอบสนอง
ไม่เช่นนันแล้ วจะทําให้ บคุ คลเกิดความเครี ยด เป็ นทุกข์ ส่วนความต้ องการ 3 ขัน หลังอาจจะไม่เกิด
กับทุกคน และเมื.อเกิดแล้ วแม้ ไม่ได้ รับการตอบสนองก็ไม่ทําให้ เดือดร้ อนหรื อเป็ นทุกข์ แต่ถ้าได้ รับ
การตอบสนองจะทําให้ บคุ คลมีความพึงพอใจสูงขึนมาก การที.มนุษย์ได้ รับสิ.งที.ตอบสนองต่อความ
ต้ องการด้ านร่างกายในจํานวนที.เหมาะสม จะทําให้ มีสขุ ภาพกายดีและการได้ รับสิ.งที.ตอบสนองต่อ
ความต้ องการด้ านจิตใจอย่างเพียงพอ จะทําให้ มีสขุ ภาพจิตดี การมีสขุ ภาพกายและสุขภาพจิตดีจะ
นําความสุขความพอใจมาสู่มนุษย์ นั.นคือ การได้ รับสิ.งที. ต้องการจะนําความสุขความพอใจมาสู่
มนุษย์ ซึง. หมายถึง การมีความเป็ นอยูท่ ี.ดีมีคณ
ุ ภาพชีวิตที.ดีนนั. เอง

3. องค์ ประกอบของคุณภาพชีวิต
อมร นนทสุต (2526, อ้ างใน รณยุทธ์ บุตรแสนคม, 2540) กล่าวถึงองค์ประกอบ
ของ คุณภาพชีวิตคือ อาหารและโภชนาการที.เหมาะสม เครื. องนุ่งห่ม ที.อยู่อาศัยที.เหมาะสม
การดูแล อย่างง่ายๆสําหรับสุขภาพทางกายและจิต การศึกษาขันพืนฐานและการพัฒนาอาชีพ
ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน บริ การพืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคม ที.จําเป็ นเพื.อการประ
กออบการและ การดํารงชีพอย่างยุติธรรมชัยวัฒน์ ปั ญจพงษ์ (2525, อ้ างใน รณยุทธ์ บุตรแสนคม,
2540) ได้ สรุ ป องค์ประกอบที.มีคณ
ุ ภาพชีวิตของบุคคล คือ สุขภาพ ที.อยู่อาศัย การบริ การทาง
การแพทย์ และ สาธารณสุข อนามัยแม่และเด็กอาหาร บริ การและคุณภาพทางการศึกษา
ทรัพยากรและสิ.งแวดล้ อม รายได้ สภาพจิตใจ
Leonard and Anderson (1975, อ้ างใน รณยุทธ์ บุตรแสนคม, 2540) ได้ กล่าวถึง
คุณภาพชีวิต ของมนุษย์วา่ ดูได้ จากองค์ประกอบ 9 ประการ คือ
1. สุขภาพอนามัย
2. อาหาร
3. การศึกษา
4. การประกอบอาชีพ
5. ที.อยูอ่ าศัย
6. สวัสดิการทางสังคม
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7. เครื. องนุง่ ห่ม
8. นันทนาการ
9. สิทธิมนุษยชน
เฟอร์ แรนส์ และพาวเวอร์ (Ferranc and Power, 1990) พิจารณาองค์ประกอบ
ของคุณภาพ ชีวิต จากความพึงพอใจในชีวิต แบ่งออกเป็ น 4 ด้ านดังนี
1. สุขภาพและหน้ าที. ได้ แก่ การดูแลสุขภาพตนเอง การพักผ่อน การทํากิจกรรม
ต่างๆ ใน เวลาว่าง การมีกิจกรรมในครอบครัว และการเดินทาง
2. สังคมเศรษฐกิจ ได้ แก่สภาพความเป็ นอยู่ รายได้ การทํางาน เพื.อนร่ วมงาน
และที.อยู่ อาศัย
3. จิตวิญญาณ ได้ แก่ความรู้ สึกพึงพอใจในชีวิตความสงบทางจิตใจ การบรรลุ
เป้าหมายชีวิต และความพึงพอใจในชิตความเป็ นอยู่
4. ครอบครัว ได้ แก่ความสุขในครอบครัว ความสัมพันธ์ กบั คูส่ มรส บุตร และภาวะ
สุขภาพของครอบครัว
ซาน (Zhan, 1992) ได้ กล่าวว่าคุณภาพชีวิตนันมีส่วนเกี.ยวข้ องกับปั จจัยส่วน
บุคคล โดย สามารถรับรู้และประเมินได้ ด้วยตนเอง ซึง. แบ่งองค์ประกอบออกเป็ น 4 ด้ านคือ
1. ด้ านความพึงพอใจในชีวิต เป็ นการรับรู้ ในสิ.งที.ตนเป็ นอยู่ ได้ แก่ความพึงพอใจ
ในสภาพ ความเป็ นอยู่ สภาพแวดล้ อมและการดําเนินชีวิต
2. ด้ านอัตตมโนทัศน์ (self concept) เป็ นความรู้ สึกหรื อความคิดเห็นที.มีต่อ
ตนเอง การ ยอมรับและการรับรู้ถึงคุณค่าของตนเอง รวมถึงภาพลักษณ์ของตนเอง
3. ด้ านสุขภาพและการทํางานของร่างกาย เป็ นการรับรู้เกี.ยวกับความสามารถ
4. ด้ านสังคมเศรษฐกิจ เป็ นการรับรู้ ถึงความพึงพอใจในด้ านสังคมทัว. ไป รวมถึง
รายได้ อาชีพ และการศึกษา
1. ด้ านร่ างกาย คือการรั บรู้ สภาพทางด้ านร่ างกายของบุคคลซึ.งมี ผลต่อ
ชีวิตประจําวัน ได้ แก่การรับรู้ สภาพความสมบูรณ์แข็งแรงของร่ างกาย การรับรู้ ถึงความสามารถที.
จะจัดการกับความเจ็บป่ วยทางด้ านร่ างกาย การรักษาทางการแพทย์ การรับรู้ พละกํ าลังในการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน การพักผ่อนนอนหลับ การปฏิบตั กิ ิจวัตรประจําวัน และการทํางาน
2. ด้ านจิตใจ คือการรับรู้ สภาพจิตใจของตนเอง ได้ แก่การรับความรู้ สึกทางบวกที.
บุคคลมี ต่อตนเอง การับรู้ ภาพลักษณ์ของตนเอง ความรู้ สึกภาคภูมิใจในตนเอง ความมัน. ใจใน
ตนเอง การ รับรู้ ถึงความคิด ความจํา สมาธิ การตัดสินใจ ความสามารถนาการจัดกับการความ
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เศร้ า ความกังวล การรับรู้ ถึงความเชื.อด้ านจิตวิญญาณ ศาสนา การให้ ความหมายของชีวิตและ
ความเชื.ออื.นๆ ที.มีผล ต่อการดําเนินชีวิต และการเอาชนอุปสรรค ต่างๆ ที.เกิดขึน
3.ด้ านความสัมพันธ์ ทางสังคม คือการรับรู้ ด้านความสัมพันธ์ ของตนเองกับบุคคล
อื.น การ รับรู้ ถึงการได้ รับความช่วยเหลือจากบุคคลอื.นในสังคม การรับรู้ ว่าตนได้ เป็ นผู้ให้ ความ
ช่วยเหลือ บุคคลอื.นในสังคม รวมถึงการรับรู้ในอารมณ์ทางเพศ หรื อการมีเพศสัมพันธ์
4. ด้ านสิ.งแวดล้ อม คือการับรู้ เกี. ยวกับสิ.งแวดล้ อมที.มีผลต่อการดําเนินชีวิตเช่น
การรับรู้ ว่า ตนมีชีวิตอย่างอิสระ ไม่ถกู กักขัง มีความปลอดภัยมัน. คงในชีวิต การได้ รับรู้ ว่าได้ อยู่ใน
สิ.งแวดล้ อม ทางกายภาพที.ดี การคมนาคมที.สะดวก มีแหล่งประโยชน์ด้านการเงิน มีสถานบริ การ
สุขภาพ สถานบริ การด้ านสังคม การับรู้ ว่าตนมีโอกาสได้ รับข่าวงสาร ได้ มีกิจกรรมนันทนาการ
และมีกิจกรรมในเวลาว่างเป็ นต้ น
จากการศึก ษางานวิ จัย ต่า ง ๆ พบว่ า มี ก ารกํ า หนดองค์ ป ระกอบของคุณ ภาพชี วิ ต
แตกต่างกันออกไป ดังนี
สมจิ ต ต์ สุ พ รรณทัส น์ และนิ ภ า มนู ญ ปิ จุ (2525 : 101-124) ได้ ใ ห้ ร ายละเอี ย ด
เกี. ย วกั บ สิ. ง ชี บอกคุณ ภาพชี วิ ต 3 ด้ า น ดัง นี 1) คุณ ภาพชี วิ ต ด้ า นร่ า งกาย สิ. ง ชี บอกมี อ าหาร
นํา เครื. องนุง่ ห่ม ที.อยูอ่ าศัย สุขภาพอนามัย สิ.งอํานวยความสะดวกในครอบครัว สิ.งอํานวยความ
สะดวกในการประกอบอาชี พ ภาวะแวดล้ อ มที. ป ราศจากมลภาวะในดิ น นํ า อากาศ เสี ย ง
มี ท รั พ ยากรที. จํ า เป็ นแก่ ก ารดํ า รงชี วิ ต ได้ แ ก่ รายได้ มี ก ารคมนาคมที. ส ะดวก มี โ อกาสได้ รั บ
การศึกษา และการประกอบอาชี พที. เท่ากัน มี ความปลอดภัยในชี วิต ร่ างกาย ทรั พย์ สิน เป็ นต้ น
2) คุณภาพชีวิตด้ านอารมณ์ สิ.งชีบอกมี การพักผ่อนหย่อนใจที.มีคณ
ุ ประโยชน์ การแสดงออกทาง
อารมณ์ อั น เป็ นผลมาจากความสั ม พั น ธ์ ภ ายในครอบครั ว และชุม ชน ความรั ก ในหมู่ ค ณะ
3) คุณภาพชีวิตด้ านความคิด จิตใจ ได้ แก่ ความมีระเบียบวินยั ค่านิยมทางวัฒนธรรม มีความรู้
สติปัญญา ความสามารถป้องกันและแก้ ปัญหาทังในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน
นิ พ นธ์ พั ว พงศกร (ทวี ท อง หงส์ วิ วั ฒ น์ และเพ็ ญ จั น ทร์ ประดับ มุ ข 2535 :
บรรณาธิการ; อ้ างอิงจาก นิพนธ์ พัวพงศกร 2531) กล่าวถึงองค์ประกอบคุณภาพชีวิตจําแนกตาม
ความต้ องการด้ านต่าง ๆ ของชีวิต 6 ด้ าน คือ
1. ด้ านร่ างกาย ได้ แก่ ปั จจัย 4 สุขภาพอนามัย พลังงาน การออมทรัพย์ สิ.งอํานวย
ความสะดวกในครอบครัว และในการประกอบอาชีพ
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2. ด้ านอารมณ์ ได้ แก่ การพักผ่อนหย่อนใจที. มีคุณประโยชน์ ความนิยมชมชอบใน
ศิลปวัฒนธรรมของท้ องถิ.น ความสัมพันธ์ ที.อบอุ่นในครอบครัวและในชุมชน ความรัก และความ
เป็ นเจ้ าของที.มีตอ่ หมูค่ ณะ
3. สภาพแวดล้ อมทางกายภาพ ได้ แ ก่ ภาวะแวดล้ อมที. บริ สุทธิJ สะอาด และเป็ น
ระเบียบ ปราศจากมลภาวะในดิน นํา อากาศ และเสียง มีทรัพยากรที.จําเป็ นต่อการดํารงชีวิตและ
การคมนาคมที.สะดวก
4. สภาพแวดล้ อมทางวัฒนธรรม ได้ แก่ โอกาสในการศึกษาและประกอบอาชีพที.เท่า
เทียมกัน การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมสาธารณะ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การปกครองที.
ให้ สิทธิเสรี ภาพและความเสมอภาค ความเป็ นธรรมในสังคม ความร่ วมมือร่ วมใจในชุมชน การเป็ น
ที.ยอมรับในชุมชน การสร้ างความสําเร็ จด้ วยตนเอง การยอมรับตัวเอง และการมีเป้าหมายในชีวิตที.
เหมาะสม
5. ด้ านความคิด ได้ แก่ ความรู้ ความเข้ าใจเกี. ยวกับโลก ชี วิตและชุมชน การศึกษา
วิชาชีพ ความสามารถในการป้องกันแก้ ไขปั ญหาต่าง ๆ ของตนเอง ครอบครัวและชุมชน การเป็ นที.
ยอมรับในชุมชน การสร้ างความสําเร็ จด้ วยตนเอง การยอมรับตัวเอง และการมีเป้าหมายในชีวิตที.
เหมาะสม
6. ด้ านจิตใจ ได้ แก่ การมีคณ
ุ ธรรมในส่วนตัวและในสังคม เช่น ความซื.อสัตย์ สุจริ ต
เมตตากรุ ณ า ช่วยเหลื อเกื อกูล กตัญ …ูกตเวที ความจงรั กภักดีต่อชาติ ความศรั ทธาในศาสนา
ความเสียสละ และการละเว้ นจากอบายมุข
อุทมุ พร จามรมาน (2528 : บทคัดย่อ) ได้ ศกึ ษาคุณภาพชีวิตของคนกรุ งเทพมหานคร
พบองค์ ป ระกอบที. บ่ ง ถึ ง คุณ ภาพชี วิ ต ที. สํ า คัญ 8 ประการ คื อ 1) ทัศ นคติ ต่อ การมี ชี วิ ต อยู่ใ น
กรุ งเทพมหานคร 2) ลักษณะความเป็ นอยู่ 3) การเป็ นเจ้ าของหรื อการถื อครองบ้ านและที. ดิน
4) อาชี พหลักอาชีพรอง 5) นันทนาการ 6) บริ การจากรั ฐ 7) การใช้ เวลาว่างที.บ้าน 8) สุขภาพ
อนามัย ประเทศไทยเน้ น คําว่า “คุณภาพชี วิต” ถูกกํ าหนดให้ เป็ นเป้าหมายสูงสุดในการพัฒนา
สังคม
คณะกรรมการอํานวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท (พชช.) (เติมศักดิJ
เศรษฐวัชราวนิช และคณะ 2542 : 72-76) ได้ กําหนดความจําเป็ นพื นฐาน (จปฐ.) ซึ.งหมายถึง
ความจํ าเป็ นขันตํ.าที. สุดที. ทุกคนในชุมชนควรจะมี หรื อควรจะเป็ นในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ.ง
เพื.อให้ มีชีวิตที.ดีและสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ อย่างปกติสขุ ตามสมควร เพื.อใช้ เป็ นแนวทาง
ในการพัฒนาคุณ ภาพชี วิตของประชาชนในชนบทของประเทศไทย ตังแต่ ปี 2533 ขณะนันได้
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กําหนดความจําเป็ นพืนฐาน (จปฐ.) ออกเป็ น 8 หมวด 32 ตัวชีวัด และได้ มีการพัฒนาและปรับปรุ ง
ตัวชีวัดเรื. อยมาจนในปี 2540 ได้ พฒ
ั นาความจําเป็ นพืนฐานให้ มีทงหมด
ั
8 หมวด 39 ตัวชีวัด ดังนี
หมวดที. 1 สุขภาพดี (ประชาชนมีสขุ ภาพอนามัยดี)
1.1 หญิงตังครรภ์ได้ รับการดูแลก่อนคลอด และฉีดวัคซีนครบ
1.2 หญิงตังครรภ์ได้ รับการทําคลอด และดูแลหลังคลอด
1.3 หญิ งตังครรภ์ ได้ กินอาหารอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ซึ.งมีผลทําให้ เด็กแรก
เกิดมีนําหนักไม่ตํ.ากว่า 2,500 กรัม
1.4 เด็กแรกเกิดได้ กินนมอย่างเดียวอย่างน้ อย 4 เดือนแรกติดต่อกัน
1.5 เด็กอายุตํ.ากว่า 1 ปี ได้ รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคครบ
1.6 เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี ได้ กินอาหารอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
1.7 เด็กอายุ 6-15 ปี ได้ กินอาหารถูกต้ องครบถ้ วน
1.8 เด็กอายุ 6-12 ปี ได้ รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคครบ
1.9 ครัวเรื อนไม่กินอาหารประเภทเนือสัตว์ที.ไม่ทําให้ สกุ ด้ วยความร้ อน
1.10 ครัวเรื อนมีการบริ โภคเกลือไอโอดีน
1.11 ครัวเรื อนได้ กินอาหารควบคุมที.มีตรา อย.
1.12 ครัวเรื อนมีความรู้เรื. องการใช้ ยาที.ถกู ต้ องเหมาะสม
หมวดที. 2 มีบ้านอาศัย (ประชาชนมีที.อยูอ่ าศัยและสภาพแวดล้ อมที.เหมาะสม)
2.1 ครัวเรื อนมีที.อยูอ่ าศัยที.มีสภาพคงทนถาวรอย่างน้ อย 5 ปี
2.2 ครัวเรื อนมีและใช้ ส้วมถูกหลักสุขาภิบาล
2.3 ครัวเรื อนมีนําสะอาดบริ โภคเพียงพอตลอด 5 ลิตร ต่อคนต่อวัน
2.4 ครัวเรื อนจัดบ้ านเรื อนเป็ นระเบียบถูกสุขลักษณะ
2.5 ครัวเรื อนไม่ถูกรบกวนจากเสียงความสัน. สะเทื อน ฝุ่ นละออง กลิ.นเหม็น หรื อ
มลพิษทางอากาศ นําเสีย ขยะ และสารพิษ
หมวดที. 3 ศึกษาถ้ วนทั.ว (ประชาชนเข้ าถึ งบริ การสัง คมขันพื นฐานที. จําเป็ นแก่การ
ดํารงชีวิต)
3.1 เด็กอายุ 2-5 ปี ได้ รับการเลียงดูที.ถกู ต้ อง
3.2 เด็กที.อายุครบเกณฑ์ได้ เข้ าเรี ยนศึกษาภาคบังคับ
3.3 เด็กที.จบการศึกษาภาคบังคับได้ เข้ าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นหรื อ
เทียบเท่า
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3.4 เด็กที.จบการศึกษาภาคบังคับไม่ได้ เข้ าศึกษาต่อ ได้ รับการฝึ กอบรมด้ านอาชีพ
ต่าง ๆ
3.5 คนในครัวเรื อนอายุ 14-50 ปี อ่านและเขียนภาษาไทยได้
3.6 ครัวเรื อนได้ รับรู้ขา่ วสารที.เป็ นประโยชน์อย่างน้ อยสัปดาห์ 3 ครัง
3.7 ครัวเรื อนมีความรู้เกี.ยวกับโรคเอดส์
หมวดที. 4 ครองครัวสุขสบาย
4.1 คูส่ มรสมีภรรยาอายุ 15-44 ปี ให้ บริ การคุมกําเนิด
4.2 ครอบครัวมีความอบอุน่
4.3 ครัวเรื อนมีความปลอดภัยจากอุบตั ภิ ยั และมีการป้องกัน
4.4 ครัวเรื อนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
หมวดที. 5 รายได้ มาก (ประชาชนมี การประกอบอาชีพ และมี รายได้ พอเพี ยงแก่การ
ดํารงชีวิต)
5.1 ครัวเรื อนมีรายได้ เฉลี.ยไม่ตํ.ากว่าคนละ 20,000 บาทต่อปี
หมวดที. 6 อยากร่ วมพัฒ นา (ประชาชนมี ส่วนร่ วมในการพัฒ นาความเป็ นอยู่แ ละ
กําหนดชีวิตของตนเองและชุมชน)
6.1 ครัวเรื อนเป็ นสมาชิกกลุม่ ที.ตงขึ
ั นในหมูบ่ ้ านตําบล
6.2 ครัวเรื อนไปใช้ สิทธิเลือกตังตามระบอบประชาธิปไตย
6.3 ครัวเรื อนเข้ าร่วมกิจกรรมในการบํารุงรักษาสาธารณสมบัติ
หมวดที. 7 พาสูค่ ณ
ุ ธรรม (ประชาชนมีการพัฒนาจิตใจของตนเองได้ ดีขน)
ึ
7.1 ครัวเรื อนปฏิบตั กิ ิจกรรมทางศาสนาอย่างน้ อยสัปดาห์ละครัง
7.2 คนในครัวเรื อนไม่ตดิ สุรา
7.3 คนในครัวเรื อนไม่ตดิ บุหรี.
7.4 ครัวเรื อนเข้ าร่วมกิจกรรมตามประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้ องถิ.น
7.5 คนสูงอายุและคนพิการได้ รับการดูแล
หมวดที. 8 บํ า รุ งสิ. ง แวดล้ อม (ประชาชนมี จิ ต สํ า นึ ก และร่ วมกั น อนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ.งแวดล้ อม)
8.1 ครัวเรื อนได้ ร่วมทํากิจกรรมเกี.ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
8.2 ครัวเรื อนได้ ร่วมทํากิจกรรมป้องกันและควบคุมสิ.งแวดล้ อม
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ยูเนสโก (วันเพ็ญ วอกลาง 2535 : 13; อ้ างอิงจาก UNESCO 1981) ได้ กําหนดคุณภาพ
ชีวิตจะดีหรื อไม่เพียงใด ขึนอยูก่ บั องค์ประกอบ 5 ประการดังนี
1. มาตรฐานการครองชีพ อาจพิจารณาได้ จากรายได้ ตอ่ บุคคล สุขภาพ การศึกษา ที.
อยูอ่ าศัย การสังคมสงเคราะห์ เป็ นต้ น
2. การเปลี.ยนแปลงของประชาชากร ในเรื. องขนาด โครงสร้ างทางอายุและเพศ อัตรา
การเติบโตของประชากร อัตราการเกิด อัตราการตาย การย้ ายถิ.น เป็ นต้ น
3. ปั จ จัยทางสัง คมและวัฒ นธรรม พิ จ ารณาจากระบบสัง คม ค่านิ ยมทางศาสนา
ค่านิยมทางวัฒนธรรม และชีวิตความเป็ นอยู่ เป็ นต้ น
4. กระบวนการพัฒนา พิจารณาจากลําดับความสําคัญของการพัฒนาประสิทธิภาพ
และความสามารถของบุคคล การพัฒนาทางด้ านเศรษฐกิจสังคม การค้ า
5. ทรัพยากร ได้ แก่ ทรัพยากรบุคคล ธรรมชาติ อาหาร เงิ นทุน ตลอดจนเทคโนโลยี
ต่าง ๆ
องค์การอนามัยโลก (ณรงค์ศกั ดิJ ตะละภัฏ 2535 : 24) ได้ กําหนดองค์ประกอบสําคัญ
ของคุณภาพชีวิตสําหรับบุคคลทัว. ไปว่า ควรประกอบด้ วยองค์ประกอบสําคัญของคุณภาพชีวิต 6
ด้ านหลัก คือ
1. ด้ านร่างกาย (Physical Domain) คือ การรับรู้ สภาพทางด้ านร่ างกายของบุคคล ซึ.ง
มีผลต่อชีวิตประจําวัน เช่น การรับรู้ สภาพความสมบูรณ์แข็งแรงของร่ างกาย การรับรู้ ถึงความรู้ สึก
สุขสบาย ไม่มีความเจ็บปวด การรับรู้ ถึงความสามารถที.จะจัดการกับความเจ็บปวดทางร่ างกายได้
การรับรู้ ถึงพละกํ าลังในการดําเนินชีวิตประจําวัน การรับรู้ เรื. องการนอนหลับและพักผ่อน รวมทัง
การรับรู้เรื. องการมีเพศสัมพันธ์ ซึง. การรับรู้เหล่านีมีผลต่อการดําเนินชีวิตประจําวัน
2. ด้ านจิตใจ (Psychological Domain) คือ การรับรู้ สภาพทางด้ านจิตใจของตนเอง
เช่น การรั บรู้ ความรู้ สึกทางบวกที. บุคคลมี ต่อตนเอง การรั บรู้ ภาพลักษณ์ ข องตนเอง การรั บรู้ ถึ ง
ความรู้สกึ ภาคภูมิใจในตนเอง การรับรู้ถึงความมัน. ใจในตนเอง การรับรู้ถึงความคิด ความจํา สมาธิ
การตัดสินใจ และความสามารถในการเรี ยนรู้ เรื. องราวต่าง ๆ ของตน และการรับรู้ ถึงความสามารถ
ในการจัดการกับความเศร้ า หรื อกังวล เป็ นต้ น
3. ด้ านระดับความเป็ นอิสระของบุคคล (Level of Independence) คือ การรับรู้ ถึง
ความเป็ นอิสระที.ไม่ต้องพึ.งพาผู้อื.น การรับรู้ ถึงความสามารถในการเคลื.อนไหวของตน การรับรู้ ถึง
ความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวันของตน การรับรู้ ถึงความสามารถในการทํางาน การ
รับรู้วา่ ตนไม่ต้องพึง. พายาต่าง ๆ หรื อการรักษาทางการแพทย์อื.น ๆ เป็ นต้ น
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4. ด้ านความสัมพันธ์ ทางสังคม (Social Relationships) คือ การรับรู้ เรื. องความสัมพันธ์
ของตนกับบุคคลอื.น การรับรู้ถึงการที.ได้ รับความช่วยเหลือจากบุคคลอื.นในสังคม รวมทังการรับรู้ ว่า
ตนได้ เป็ นผู้ให้ ความช่วยเหลือบุคคลอื.นในสังคมด้ วย
5. ด้ านสิ. ง แวดล้ อม (Environment) คื อ การรั บรู้ เกี. ยวกับสิ. ง แวดล้ อมที. มี ผ ลต่อการ
ดําเนินชีวิต เช่น การรับรู้วา่ ตนมีชีวิตอยู่อย่างอิสระ ไม่ถกู กักขัง มีความปลอดภัย และมัน. คงในชีวิต
การรับรู้ ว่าได้ อยู่ในสิ.งแวดล้ อมทางกายภาพที. ดี ปราศจากมลพิษต่าง ๆ การคมนาคมสะดวก มี
แหล่งประโยชน์ด้านการเงิน สถานบริ การทางสุขภาพ และสังคมสงเคราะห์ การรับรู้ ว่า ตนมีโอกาส
ที.จะได้ รับข่าวสาร หรื อฝึ กฝนทักษะต่าง ๆ การรับรู้ ว่าตนได้ มีกิจกรรมสันทนาการ และมีกิจกรรมใน
เวลาว่าง เป็ นต้ น
6. ด้ านความเชื. อส่วนบุคคล (Spirituality/Religion/Personal Beliefs) คือ การรั บรู้
เกี. ย วกับ ความเชื. อต่า ง ๆ ของตน ที มี ผ ลต่อการดํ า เนิ น ชี วิ ต เช่ น การรั บ รู้ ถึ ง ความเชื. อ ด้ า นจิ ต
วิญญาณ ศาสนา การให้ ความหมายของชีวิต และความเชื.ออื.น ๆ ที.มีผลในทางที.ดีต่อการดําเนิน
ชีวิต มีผลต่อการเอาชนะอุปสรรค เป็ นต้ น
เดย์ (ปฤณฏรัตน์ คําสว่าง 2542 : 21; อ้ างอิงจาก Day 1978 : 37-38) ได้ เสนอว่า
ชีวิตของมนุษย์แต่ละคนนันประกอบด้ วย 13 มิตยิ อ่ ย คือ
1. ครอบครัว (Family Life)
2. การงานอาชีพ (Work Life)
3. ชีวิตสังคม (Social Life)
4. การพักผ่อนหย่อนใจ (Leisure/Recreation)
5. สุขภาพอนามัย (Personal Health)
6. การสาธารณสุข (Health Care)
7. การบริ โภคสินค้ าและบริ การ (Purchase and Consumption of Goods and
Services)
8. การครอบครัวทรัพย์สิน (Material Possessions)
9. ทัศนภาพเกี.ยวกับตนเอง (Self)
10. ความเชื.อและศาสนา (Spiritual Life)
11. ความรู้สกึ เกี.ยวกับท้ องถิ.นของตน (State and Local Government)
12. ความรู้สกึ เกี.ยวกับรัฐบาลของตน (The Federal Government)
13. ความรู้สกึ เกี.ยวกับประเทศของตน (Life in Thailand)
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ถึงแม้ ว่ากิ จกรรมในบางกิ จกรรมหรื อในบางมิติ ดังกล่าวมาแล้ ว อาจมี น้อยมากหรื อ
แทบไม่มีเลย แต่ถ้ามองในภาพรวมแล้ ว กิจกรรมบางกิจกรรมหรื อบางมิตกิ ็แสดงออกถึงความพอใจ
หรื อคุณภาพชีวิตของมนุษย์ได้ เพียงพอ ความพึงพอใจในที.นี หมายถึง สภาพทางจิตที.แสดงออกถึง
ความสุขที.ได้ รับรู้วา่ สิ.งที.ตนปรารถนาได้ รับการตอบสนองตอบตามที.ตงหรื
ั อคาดหวังไว้ การที.บคุ คล
แสดงความพึงพอใจต่อสภาพการดํารงชีวิตของตนในช่วงเวลาใดเวลาหนึ.งย่อมแสดงว่า ชีวิตในช่วง
เวลานันมีคณ
ุ ภาพตามที.เจ้ าของชีวิตต้ องการ
ซาน (Zhan 1992 : 796) ได้ กล่าวถึงองค์ประกอบคุณภาพชีวิต ควรประกอบไปด้ วย
ด้ านความพึงพอใจในชีวิตในเรื. องทัว. ไป ด้ านอัตมโนทัศน์ เป็ นความรู้ สึก ความคิดเห็น เกี. ยวกับ
ตนเอง เกี. ยวกับด้ านภาพลักษณ์ ความรู้ สึกมีคณ
ุ ค่าในตนเอง ด้ านสุขภาพและหน้ าที.ของร่ างกาย
การปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวัน ด้ านสังคมและเศรษฐกิจ เป็ นความพึงพอใจเกี.ยวกับอาชีพ การศึกษา
และรายได้
แฮนเดอร์ ชอทท์, ไรท์ และแฮนเดอร์ สนั (Hendershott, Wright & Handerson 1992 :
11-19) ได้ ศกึ ษาปั จจัยที.สมั พันธ์ กบั คุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์ลกั ษณะ
ความสัมพันธ์ของข้ อมูลประชากรของนักศึกษากับการประเมินเชิงจิตวิสยั ของการใช้ ชีวิตโดยทัว. ไป
ของนักศึกษาในภาพรวมและรายด้ าน รวมถึงผลทังทางตรงและทางอ้ อมของตัวแปรอิสระที.มีต่อ
ความเป็ นอยูท่ ี.ดี ซึง. เป็ นตัวแปรตาม ซึง. ถูกแบ่งออกเป็ น 5 องค์ประกอบ คือ
1. ชีวิตการเรี ยน (Academic Life) เป็ นการวัดสิ.งที.เกี. ยวข้ องกับตัวนักศึกษาในเชิง
วิชาการ สภาพแวดล้ อมในการเรี ยน
2. ชีวิตสังคม (Student Social Life) คือ การแสดงหรื อการกระทํากิจกรรมต่าง ๆ ของ
นักศึกษา ทังในและนอกมหาวิทยาลัย การมีสว่ นร่วมในกิจกรรมที.จดั ขึน
3. ที.อยูอ่ าศัย (Housing) สภาพแวดล้ อมของที.อยู่ เช่น หอพัก
4. ความสัมพันธ์กบั เพื.อน (Student Relationships)
5. บริ การที.ได้ รับ (Student Services) ประกอบด้ วย อาหาร ความปลอดภัย การให้
คําปรึกษา สุขภาพ ศูนย์ทางศาสนา ศูนย์บริ การนักศึกษานานาชาติ
เฟอร์ แรนส์ และเพาเวอร์ (Ferrans & Powers 1992 : 29-38) ได้ วิเคราะห์ปัจจัย
(Factor Analysis) ขององค์ประกอบคุณภาพชีวิตของ George และ Bearson แล้ วจึงได้ สรุ ป
องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตเป็ น 4 องค์ประกอบ คือ
1. ด้ านสุข ภาพและหน้ า ที. เกี. ยวกับสถานภาพของร่ า งกาย และความสามารถใน
หน้ าที. ที. จ ะดํ า เนิ น กิ จ กรรมต่ า ง ๆ กิ จ วั ต รประจํ า วั น และการแสดงออกทางบทบาทสั ง คม
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ประกอบด้ วย สุขภาพของตนเอง ความเครี ยด การดูแลสุขภาพ การพึ.งตนเองทางด้ านร่ างกาย
เพศสั ม พั น ธ์ ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ครอบครั ว การบํ า เพ็ ญ ประโยชน์ กิ จ กรรมในยามว่ า ง
ความสามารถในการเดินทาง การสร้ างความสุขในวัยสูงอายุ และการมีอายุยืน
2. ด้ านสังคมและเศรษฐกิจ เป็ นสถานภาพทางสังคม และเศรษฐกิจของบุคคล เพราะ
บุคคลต้ อ งอยู่ร่ว มกันในสัง คม ต้ องการเพื. อนช่ วยแนะนํ าทางแก้ ปัญ หาซึ.ง กันและกัน ต้ องการ
กําลังใจ การได้ รับการเชื.อถือไว้ วางใจ ต้ องการบ้ านอยู่อาศัยเป็ นหลักแหล่ง มีงานทําและมีเงินที.ใช้
ในการดํารงชีวิต ประกอบด้ วย มาตรฐานการดํารงชีวิต การพึ.งพาตนเองด้ านเงิน ที.พกั อาศัย การ
ทํ างาน เพื. อน เพื. อนบ้ าน สถานการณ์ ของบ้ านเมื อง การได้ รับการสนับสนุนทางด้ านจิตใจและ
การศึกษา
3. ด้ านจิตใจและวิญญาณ เป็ นสถานภาพของการรั บรู้ การตอบสนองทางอารมณ์
หรื อทางวิญญาณ ต่อสิ.งเร้ าที.มากระทบในชีวิต ประกอบด้ วย ความพอใจในชีวิต ความสุขทั.วไป
ความพอใจในตนเอง จุดมุ่ง หมายในชี วิต ความสงบสุขของจิตใจ ความศรั ทธาในศาสนา และ
รูปร่างหน้ าตาของตน
4. ด้ านครอบครั ว เป็ นสภาพของสัมพันธภาพในครอบครัวของบุคคล ประกอบด้ วย
ความสุขในครอบครัว ภาวะสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว บุตร และความสัมพันธ์กบั ผู้สมรส
ฟลานาแกน (Flanagan 1978) ได้ ทําการศึกษาเกี. ยวกับคุณภาพชีวิตของคนอเมริ กัน
กล่าวว่า มิติหนึ.งของคุณภาพชี วิต ก็คือ ความพึงพอใจในเรื. องต่าง ๆ ซึ.งเป็ นความ ต้ องการของ
บุคคล (Domain Life Satisfaction) ซึง. สอดคล้ องกับความต้ องการของมนุษย์ของ มาสโลว์ (1970)
เครื. องมือวัดความพึงพอใจในชีวิตของ ฟลานาแกน (1978) ประกอบด้ วย ด้ านต่าง ๆ ดังนี
1. ความปกติสขุ ด้ านร่างกาย และองค์ประกอบในการดําเนินชีวิต
1.1 องค์ประกอบในการดําเนินชี วิต ประกอบด้ วย การมี อาหารที. ดี มี ที.อยู่อาศัย
มีความสะดวกสบาย มีการคาดหวังสิ.งเหล่านีในอนาคต มีทรัพย์สินเงินทอง และการประกัน ความ
ปลอดภัยซึง. เป็ นองค์ประกอบที.สําคัญ
1.2 สุข ภาพและความปลอดภัยส่วนบุคคล ประกอบด้ วย การมี ความสุข ความ
ปลอดภัยจากความเจ็ บปวดด้ านร่ างกายและจิตใจ หลี กเลี. ยงจากการประสบอุบัติเ หตุ รวมทัง
อันตรายอื.น ๆ หลีกเลี.ยงจากปั ญหาเกี.ยวกับการติดสุรา ยาเสพย์ตดิ หรื อปั ญหาที.เกี.ยวข้ องกับความ
ตายและผู้ป่วยสูงอายุ การรักษาและการแก้ ปัญหาเกี.ยวกับสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ จัดได้ ว่า
เป็ นองค์ประกอบที.สําคัญ
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2. สัมพันธภาพกับบุคคลอื.น
2.1 สั ม พั น ธภาพกั บ คู่ ส มรสหรื อคู่ รั ก ได้ แก่ การแต่ ง งานหรื อการมี คู่ รั ก
สัมพันธภาพนีรวมถึงการมีความรัก มีมิตรภาพและความเป็ นเพื.อนให้ แก่กันและกัน มีความ พึง
พอใจในเพศสัมพันธ์ ความเข้ าใจซึง. กันและกัน มีการติดต่อสื.อสารที.ดี รู้ คณ
ุ ค่าของฝ่ าย ตรงข้ าม
ยอมสละหรื ออุทิศเพื.อคนที.ตนรัก
2.2 การมี แ ละได้ เ ลี ยงดู บุ ต รหลาน ได้ แ ก่ การที. ต นได้ ก ลายเป็ นบิ ด ามารดา
มีบตุ รหลาน ความสัมพันธ์ นีรวมไปถึงการได้ เฝ้าดูการเจริ ญเติบโตของลูกหลาน การใช้ เวลาในการ
อยู่และมีความสุขกับบุตรหลาน และการเป็ นแบบอย่าง การแนะนําช่วยเหลือและเรี ยนรู้ จากบุตร
หลานไปพร้ อมกันด้ วย
2.3 สัมพันธภาพกับบุคคลในครอบครัว ได้ แก่ การมีบิดามารดา รวมทังเป็ นสมาชิก
อื. น ๆ ในครอบครั ว มี การติดต่อสื. อสาร การได้ ทําสิ. ง หนึ.ง สิ. งใดร่ วมกัน มี การเยี. ยมเยื อน มี การ
สนุกสนานร่วมกัน มีความเข้ าใจและให้ การช่วยเหลือซึง. กันและกัน
2.4 สัมพันธภาพกับเพื.อน ได้ แก่ การมีเพื.อนสนิท มีการทํากิจกรรมร่ วมกัน สนใจ
ในสิ.งเดียวกัน ให้ การยอมรับ ไว้ ใจ สนับสนุน แนะนํา มีการให้ และรับความช่วยเหลือซึ.งกันและกัน
ตลอดจนมีการเยี.ยมเยือนซึง. กันและกัน
3. กิจกรรมทางสังคม
3.1 กิจกรรมในการให้ ความช่วยเหลือบุคคลอื.น ๆ ในสังคม ทังเด็กและผู้ใหญ่ในรู ป
ที. ก ระทํ า เป็ นการส่ ว นตัว หรื อ เป็ นสมาชิ ก ขององค์ ก ร กลุ่ ม อาสาสมัค ร และการทํ า งานที. เ ป็ น
ประโยชน์ตอ่ สังคม
3.2 กิจกรรมในท้ องถิ.นและหน่วยงานของรั ฐ ได้ แก่ การมีส่วนร่ วมในการเลือกตัง
การมีอิสระในทางการเมือง สังคม และการนับถือศาสนา
4. การพัฒนาตนเองและมีความสมหวังในการทํางาน
4.1 การพัฒนาด้ านสติปัญญา ได้ แก่ การเรี ยนรู้ การเข้ าศึกษาในสถาบันการศึกษา
การได้ รับความรู้ มีความสามารถทางสมอง สามารถแก้ ไขปั ญหาและมีความเข้ าใจในด้ านต่าง ๆ
ของชีวิตมากขึน
4.2 ความเข้ าใจส่วนบุคคล และการวางแผนของตนเอง ได้ แก่ การพัฒนาและการ
สร้ างหลักการเบืองต้ นของชีวิต รวมถึงการมีวุฒิภาวะสูงขึน การยอมรับในทรัพย์สินและข้ อจํากัด
ของตน การเจริ ญ เติบโตและการพัฒนาตนเอง มี ความสามารถในการตัดสิ นใจและ วางแผน
กิจกรรมในชีวิต และบทบาทของตนเอง
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4.3 การประกอบอาชีพการทํางาน ได้ แก่ มีความสนใจ ท้ าทาย และรู้ สึกถึงคุณค่า
ในการทํ างาน มี ความพึงพอใจในการทํ างานได้ ดี สามารถใช้ ความสามารถที. มีอยู่ เรี ยนรู้ จดจํ า
และปฏิบตั งิ านให้ ประสบความสําเร็ จได้
4.4 การแสดงความคิดสร้ างสรรค์ ได้ แก่ การกล้ าแสดงออก มีความคิดสร้ างสรรค์
และจินตนาการ มีพรสวรรค์ในเรื. องดนตรี ศิลปะ การเขียน งานฝี มือ การละคร การถ่ายภาพ
การเป็ นนักปฏิบตั กิ ารหรื อนักวิทยาศาสตร์ หรื อการทํากิจกรรมประจําวัน
5. นันทนาการ
5.1 การมีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลในสังคม ได้ แก่ การมีความสนุกสนานทังที.บ้าน หรื อ
ที.อื.น ๆ ก็ตาม ได้ ร่วมงานปาร์ ตี หรื องานสังคมอื.น ๆ ได้ พบปะกับบุคคลใหม่ ๆ ซึ.งรวมถึง การมีส่วน
ร่วมในองค์การของสังคม
5.2 การได้ รับสิ.งบันเทิง ได้ แก่ การดูโทรทัศน์ ฟั งเพลง อ่านหนังสื อ ดูภาพยนตร์
หรื อดูกีฬา
5.3 การหาสิ. ง พั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจโดยตนเองเป็ นผู้ ปฏิ บัติ ได้ แ ก่ การเล่ น กี ฬ า
การล่าสัตว์ การตกปลา การเล่นเรื อ การเล่นแคมป์ การเดินป่ า และการท่องเที.ยวต่าง ๆ เป็ นต้ น
จากองค์ประกอบต่าง ๆ ที.ผ้ ูวิจยั ได้ ศึกษาค้ นคว้ ามานัน ผู้วิจยั มีความสนใจที.จะศึกษา
ตามแนวความคิดของเฮนเดอร์ ชอทท์ ไรท์ และแฮนเดอร์ สนั (Hendershott, Wright & Handerson)
ที. ได้ ศึกษาปั จจัยที. สัมพันธ์ กับคุณภาพชี วิตของนักศึกษามหาวิทยาลัย โดยวัดคุณภาพชี วิตตาม
องค์ประกอบ 5 ด้ าน คือ ชีวิตการเรี ยน ชีวิตสังคม ที.อยู่อาศัย ความสัมพันธ์ กับเพื.อน การบริ การที.
ได้ รับ ซึ.ง ผู้วิจัยนํ า แนวความคิดขององค์ ประกอบทัง 5 ด้ าน ของการศึกษานี มาปรั บ ใช้ เ พื. อให้
เหมาะสมกับการวิจัยคุณ ภาพชี วิตของนิสิตระดับปริ ญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

4. การประเมินคุณภาพชีวิต
การประเมิ น คุณ ภาพชี วิ ต หรื อ การวัด คุณ ภาพชี วิ ต มี ค วามแตกต่า งกั น ขึ นอยู่กั บ
แนวคิดและวัตถุประสงค์ของการวิจยั ได้ มีผ้ ศู กึ ษาและประเมินคุณภาพชีวิตไว้ หลายแนวทาง ดังนี
องค์การ UNESCO กําหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพชีวิตไว้ 2 ด้ าน ซึ.งสอดคล้ องกับ
การศึกษาของ แอนดูรว์กบั วิททีย์ มีเบอร์ ก และซาน (UNESCO 1980 : 312; Andrew & Withey
1976; Meeberg 1993 : 32-38; Zhan 1992 : 796) คือ
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1. ด้ านวัตถุพิสยั (Objective Indicators) คือ สิ.งที.กําหนดขึนเพื.อใช้ เป็ นตัวชีวัดของ
สัง คมโดยรวม วัดได้ โดยอาศัยข้ อ มูล ด้ านรู ปธรรมที. ม องเห็ น ได้ นับได้ วัดได้ ได้ แ ก่ ข้ อมูล ด้ า น
เศรษฐกิ จ สัง คม และสิ. ง แวดล้ อ ม เช่ น อัต ราการว่ า งงาน อัต ราการเกิ ด อาชญากรรม ความ
หนาแน่นของประชากร รายได้ ประชาชาติ อัตราการฆ่าตัวตาย เป็ นต้ น
2. ด้ านจิ ตวิ สัย (Subjective Measures) คื อ การที. บุคคลนัน บอกเล่าถึ ง การรั บรู้
ความรู้ สึกและการตอบสนองต่อสิ.งแวดล้ อมต่าง ๆ รอบตัว เป็ นการประเมินข้ อมูลด้ านจิตวิทยา ซึ.ง
อาจทําได้ โดยการสอบถามความรู้ สึกและเจตคติ ต่อประสบการณ์ของบุคคลเกี.ยวกับชีวิต การรับรู้
ต่อสภาพความเป็ นอยู่ การดํารงชีวิต รวมทังสิ.งต่าง ๆ ที.เกี.ยวข้ องกับชีวิต ความพึงพอใจในชีวิต
ถ้ าพิจารณาการประเมินคุณภาพชีวิต อาจจะเป็ นการบรรยายหรื อเป็ นคะแนนแสดงให้
เห็นระดับคุณภาพชีวิต รวมทังผู้ที.ประเมินอาจจะเป็ นตัวบุคคลที.ต้องการจะประเมินเอง หรื อผู้อื.น
สตอร์ มเบอร์ ก (ชนิดา เรื องเดช 2539; อ้ างอิงจาก Stromberg 1984) กล่าวถึง
การประเมินคุณภาพชีวิตใน 3 ลักษณะ ดังนี
1. เชิงวัตถุวิสยั โดยวัดเป็ นปริ มาณ (Objective Scale Yielding Quantitative Data)
เป็ นเครื. องมือที.ประเมินโดยบุคคลโดยผู้อื.นเป็ นผู้ประเมิน เช่น ในกรณี ที.บุคคลอยู่ในสภาวะความ
เจ็บป่ วย ผู้ประเมินคือ บุคลากรทางการแพทย์ โดยประเมินออกมาเป็ นคะแนน
2. เชิงจิตวิสยั โดยวัดเป็ นปริ มาณ (Subjective Scale Yielding Quantitative Data)
เป็ นเครื. องมือที.ประเมินโดยตัวบุคคลผู้นนเอง
ั ผลออกมาเป็ นคะแนน
3. เชิงจิตวิสยั โดยวัดเป็ นบรรยาย (Objective Scale Yielding Qualitative Data)
เป็ นเครื. องมือที.ประเมินโดยตัวบุคคลผู้นนเอง
ั ผลออกมาเป็ นการบรรยายและบอกถึงลักษณะสภาพ
ที.บคุ คลนันเป็ นอยู่
โดยให้ ข้อคิดเห็นในการพิจารณาเลือกวิธีการประเมินคุณภาพชีวิต ดังนี
1. เครื. องมื อที. ใช้ วัดนันสามารถวัดโดยใช้ แนวคิดเพี ยงอันเดียว หรื อต้ องใช้ หลาย ๆ
แนวคิดในการวัด (Multiple Versus Single Instruments)
2. เครื. องมือที.ใช้ วดั ให้ ผลออกมาเป็ นการบรรยายคุณลักษณะ (Qualitative) หรื อบอก
เป็ นปริ มาณ (Quantitative) เครื. องมือที.บรรยายคุณลักษณะจะอธิ บายเฉพาะเกี. ยวกับผลของโรค
และทํ าให้ เกิ ดการเปลี. ยนแปลงของคุณภาพชี วิต ส่วนเครื. องมื อที. ให้ ผลหรื อบอกเป็ นปริ มาณจะ
ประเมินออกมาเป็ นคะแนน
3. เครื. องมื อนันเป็ นการประเมิ นโดยบุคคลอื. นหรื อประเมิ นโดยตนเอง (Objective
Versus Subjective Instrument)
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4. การมองมิติของคุณภาพชีวิตนัน มองในมิติเชิงวัตถุวิสยั (Objective Dimension)
หรื อมองในมิตเิ ชิงจิตวิสยั (Subjective Dimension)
ฉะนันในการเลือกเครื. องมือเพื.อใช้ วดั คุณภาพชีวิต จะต้ องพิจารณาถึงความเหมาะสม
ว่าจุดประสงค์ของการวิจยั คืออะไร ต้ องการให้ ผ้ อู ื.นเป็ นผู้ประเมิน เช่น เจ้ าหน้ าที.ทางด้ านสุขภาพ
หรื อต้ องการให้ ผ้ ูป่วยประเมินตนเองว่ารู้ สึกถึงคุณภาพชี วิตตนเองเป็ นอย่างไร นอกจากนี ผู้วิจัย
ต้ องการประเมินเชิงวัตถุวิสยั หรื อจิตวิสยั
ฟลานาแกน (Flanagan 1978) ได้ พยายามที.จะประเมินคุณภาพชีวิตของประชาชน
ชาวอเมริ กัน โดยได้ ทําการสํ ารวจความคิดเห็นของประชาชนชาวอเมริ กัน 3,000 คน ที. ต่างอายุ
เชื อชาติ และภูมิ หลัง เพื. อที. จะหาองค์ ประกอบของคุณภาพชีวิต ข้ อคําถามที. ใ ช้ ถาม จะถามถึ ง
ความคิดเห็นว่าที.ผา่ นมามีความรู้สกึ พึงพอใจกับสิ.งใด และคิดว่าสิ.งใดมีความสําคัญและจําเป็ นกับ
ชีวิตมากที.สดุ ซึง. จากผลการสํารวจรวบรวมได้ ทงหมด
ั
6,500 เหตุการณ์ เหตุการณ์บางเหตุการณ์มี
ความใกล้ เคียงกัน จึงจัดเป็ นหมวดหมูไ่ ด้ ทงหมด
ั
5 ด้ าน และ 15 ข้ อย่อย
สําหรับประเทศไทย รัฐบาลได้ ตงเกณฑ์
ั
เพื.อเป็ นเครื. องบ่งชี ถึงคุณภาพชี วิตที. เรี ยกว่า
“ความจํ า เป็ นพื นฐาน” (จปฐ.) และมี โครงการรณรงค์ คุณ ภาพชี วิ ต ตังแต่ปี พ.ศ.2528-2530
มาก แต่ก็พอถื อได้ ว่าเป็ นเกณฑ์เบืองต้ นสําหรับใช้ ในการพัฒนาสังคมได้ ในช่วงเวลาหนึ.ง สําหรับ
ประชาชนในชนบทที.ยงั มีความยากจนและขัดสนทางด้ านวัตถุอยู่
นอกจากนีการประเมินคุณภาพชีวิตอาจพิจารณาจากโครงสร้ างของคุณภาพชีวิต ดังนี
1. การประเมินโดยพิจารณาว่าคุณภาพชีวิตประกอบด้ วย โครงสร้ างมิติเดียวซึ.งนิยม
กันมากในอดี ต บุคคลจะประเมิ นคุณ ภาพชี วิตของคนโดยใช้ คําถามเดี ยวสรุ ปถึ ง คุณ ภาพชี วิต
โดยรวมทังหมด ซึง. ถือว่าเป็ นการประเมินที.เที.ยงตรงและเชื.อถือได้ (สมคิด หนูเจริ ญกุล 1988 : 35;
อ้ างอิงจาก Andrew & McKennell 1980)
2. การประเมิ น โดยมี แ นวคิ ด ว่ า คุณ ภาพชี วิ ต ประกอบด้ ว ย โครงสร้ างหลายมิ ติ
คุณภาพชีวิตของบุคคลไม่ได้ ขนกั
ึ บสิ.งใดสิ.งหนึง. เพียงอย่างเดียว แต่ขึนกับหลายสิ.ง ซึ.งประกอบเป็ น
คุณภาพชี วิต แนวคิดนี ได้ นํามาใช้ ในการประเมินคุณภาพชีวิตในบุคคลที.เจ็บปวด โดยเชื.อว่าจะ
ประเมินคุณภาพชีวิตผู้ป่วยได้ เหมาะสม ถูกต้ องตามสภาพความเป็ นจริ งกว่าประเมินจากมิติเดียว
(Padilla & Grant 1985 : 53; Zhan 1992 : 796)
สปิ ทเซอร์ และคณะ (Spitzer et. al. 1981 : 34) ได้ กล่าวสรุ ปถึงเครื. องมือที.ใช้ ในการ
ประเมินคุณภาพชีวิตที.ดีวา่ ควรประกอบด้ วยลักษณะ 10 ประการ ดังนี
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1. ข้ อความสัน เข้ าใจง่าย และนําไปใช้ ได้ สะดวก
2. กว้ า งขวาง ครอบคลุม องค์ ประกอบของชี วิต แต่ล ะด้ า น จํ า นวนข้ อความควรมี
รายละเอียดมากพอที.จะครอบคลุมประกอบในแต่ละด้ าน
3. เนือหาสอดคล้ องกับกลุ่มประชากรที. ศึกษา เช่น ในการประเมินคุณภาพชีวิตของ
คนไทยควรจะสอดคล้ องกับค่านิยม วัฒนธรรมของสังคมไทย
4. ควรเป็ นปริ มาณ เช่น ข้ อมูลที.ใช้ รวบรวมสามารถให้ คะแนนเป็ นตัวเลข
5. สามารถใช้ ในหลายสถานการณ์ ด้วยข้ อจํ ากัดที. น้อยที.สุดเกี. ยวกับปั จจัยทางด้ าน
อายุ เพศ อาชีพ และชนิดของโรคเรื อรัง
6. ได้ ตรวจสอบความเชื.อมัน. ก่อนนําไปใช้
7. เป็ นที.ยอมรับในการวัด โดยเฉพาะผู้ชํานาญทางคลินิก
8. มีความไวต่อการเปลี.ยนแปลงในภาวะสุขภาพของผู้ถกู วัด
9. แสดงให้ เห็นถึงความแตกต่างอย่างเด่นชัด ในกลุ่มผู้ถกู วัดที.มีระดับคุณภาพชีวิตที.
แตกต่างกัน
10. มีเหตุผลดี
ในการวิจยั ครังนีมีจุดมุ่งหมายเพื.อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของนิสิตระดับปริ ญญาตรี
รวมถึงแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนิสิต ผู้วิจัยจึงเน้ นการประเมินทังทางด้ านจิตวิสัย
เป็ นหลัก เนื.องมาจากตัวแปรอิสระของการวิจยั จะเป็ นลักษณะข้ อมูลเชิงอัตวิสยั ทําให้ ได้ ประเมิน
ตามเกณฑ์ทงทางจิ
ั
ตวิสยั และอัตวิสยั ไปพร้ อม ๆ กัน
5. งานวิจัยทีเกียวข้ องกับคุณภาพชีวิต
5.1 งานวิจัยในประเทศ
ศรี ผ่อง จิตกรณ์ กิจศิลป์ (2526) ได้ ทําการศึกษา การรับรู้ เรื. องคุณภาพชีวิตของผู้
อาศัยอยู่ในอาคารสงเคราะห์ของการเคหะแห่งชาติ เขตห้ วยขวาง โดยทํ าการศึกษาปั จจัยที. เป้น
ตัวกําหนดคุณภาพชีวิตและสิ.งที.ผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพชีวิต โดยแบ่งมิติสขุ ภาวะ 14 มิติ
คือ อาหาร เครื. องนุ่งห่ม ยารักษาโรคและสุขภาพ ที.อยู่อาศัย รายได้ สวัสดิการสังคม การมีงานทํา
ชื.อเสียงเกี ยรติยศ สิทธิ เสรี ภาพ การศึกษา สังคม สิ.งแวดล้ อม ศาสนา และ ขนบธรรมเนียม กลุ่ม
ตัวอย่างเป็ นผู้อาศัยอยูใ่ นอาคารสงเคราะห์ของการเคหะแห่งชาติ เขต ห้ วยขวาง จํานวน 336 คน
ผลการศึกษาพบว่า
1. ปั จจัยที.เป็ นตัวกํ าหนดคุณภาพชีวิตนัน ขึนอยู่กบั การรับประทานอาหารที.ปรุ ง
สะอาด ถู ก หลั ก อนามั ย การมี เ ครื. อ งนุ่ ง ห่ ม เพี ย งพอตามความจํ า เป็ น การที. เ จ็ บ ป่ วยแล้ ว
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มี โรงพยาบาลและสถานี อนามัยอย่างเพี ยงพอ การมี ที.อยู่อาศัยที. พ อหลับนอนได้ เป็ นที. เป็ นทาง
การมี รายได้ เพี ยงพอสํ าหรั บใช้ จ่ายในสิ.งจํ าเป็ น การมี รถโดยสารบริ การให้ ความสะดวกในการ
เดินทาง การมีความมัน. คงและก้ าวหน้ าในหน้ าที. การงาน การเป็ นผู้บําเพ็ญคุณความดีจนได้ รับ
การยกย่องชมเชยโดยทัว. ไป การมีเสรี ภาพในการนับถื อศาสนา การจบการศึกษาภาคบังคับเป็ น
อย่างน้ อย การอยู่ร่วมกันโดยไม่เบียดเบียนซึ.งกันและกัน การมีอากาศบริ สุทธิJ ปราศจากควันพิษ
การมีศาสนาประจําชาติ และการมีความภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชาติ
เป็ นอันดับแรกของแต่ละปั จจัย และอยูใ่ นเกณฑ์เกือบทังหมด ยกเว้ นการเป็ นผู้บําเพ็ญ คุณความดี
จนได้ รับการยกย่องชมเชยโดยทั.วไป ผู้อาศัยอยู่ในอาคารสงเคราะห์ แห่งนีรั บรู้ ว่า คุณภาพชี วิต
ขึนอยู่กับเรื. องดังกล่าวในเกณฑ์ ปานกลาง สํ าหรับการรับรู้ ในเรื. องสิ.งที.มีผลกระทบกระเทื อนต่อ
คุ ณ ภาพชี วิ ต พบว่ า การรั บ รู้ ความไม่ ป ลอดภั ย จากโจรผู้ ร้ ายและภาวะค่ า ครองชี พ สู ง
กระทบกระเทือนต่อคุณภาพชีวิตเป็ นอันดับแรก ส่วนสิ.งที.มีผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพชีวิตใน
อัน ดับ รอง ๆ ลงไปตามลํ า ดับ อี ก 4 อัน ดับ คื อ การติ ด ยาเสพติ ด ให้ โ ทษ สิ. ง แวดล้ อ มเป็ นพิ ษ
การว่างงาน และการไร้ ที.อยูอ่ าศัย โดยรับรู้วา่ สิ.งต่าง ๆ ดังกล่าวกระทบกระเทือนต่อคุณภาพชีวิตใน
เกณฑ์มาก
2. ผลการเปรี ย บเที ย บการรั บ รู้ เรื. อ งคุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู้ อาศัย อยู่ ใ นอาคาร
สงเคราะห์ ของการเคหะแห่งชาติ เขตห้ วยขวาง ตามตัวแปร เพศ อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา
และขนาดครอบครั ว พบว่า ในเรื. องปั จจัยที. เป็ นตัวกํ าหนดคุณภาพชี วิตนัน ผู้อาศัยอยู่ในอาคาร
สงเคราะห์ของการเคหะแห่งชาติ เขตห้ วยขวาง มีการรับรู้ เรื. องนีไม่แตกต่างกันตามตัวแปรข้ างต้ น
อย่างมี นัยสํ าคัญทางสถิ ติที.ระดับ .05 ทังการกรณี พิจารณาแยกแต่ล ะปั จจัยและพิ จารณารวม
ทังหมด สํ าหรับเรื. องสิ.งที.มีผลกระทบกระเทื อนต่อคุณภาพชีวิตนัน พบว่า ผู้อาศัยอยู่ในอาคาร
สงเคราะห์มีการรับรู้เรื. องนีโดยส่วนรวม ไม่แตกต่างกันตามตัวแปรข้ างต้ นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที. ระดับ .05 แต่เ มื. อพิ จารณาแยกรายข้ อ พบว่า ผู้อาศัยอยู่ในอาคารสงเคราะห์ ข องการเคหะ
แห่งชาติ เขตด้ วยขวาง มีการรับรู้ แตกต่างกันตามตัวแปร เพศ อย่างมี นยั สํ าคัญทางสถิติที.ระดับ
.05 ในข้ อ 8 การมี ประชากรวัยเด็กมาก ๆ ข้ อ 12 อัตราเสี. ยงต่อความตายสูง และข้ อ 24 การ
สงครามและการสู้ร บ ส่ ว นข้ อ อื. น ๆ และตัว แปรอื. น ๆ พบว่ า มี ก ารรั บ รู้ ไม่ แ ตกต่า งกัน อย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ี.ระดับ .05
สว่างจิต ศรี ระษา (2530) ได้ วิจยั เรื. อง “ชีวิตนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น” ด้ วย
วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยเข้ าไปพักอาศัยและใช้ ชีวิตอยู่ในหอพักร่ วมกับนักศึกษาเป็ นเวลา
ประม าณ 6 วั น และรวบรวม ข้ อมู ล โดยใช้ วิ ธี สั ง เกตและสั ม ภ าษณ์ ชี วิ ต นั ก ศึ ก ษา
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครอบคลุม 6 ด้ าน คือ ด้ านการดําเนินชี วิตประจํ าวัน ด้ านวัฒนธรรมและ
ประเพณี ด้ านสัง คม ด้ านเศรษฐกิ จ ด้ านการศึกษา และด้ านการเมื องการปกครอง และศึกษา
องค์ประกอบที. มีผลต่อชี วิตนักศึกษา ผลการวิจัยพบว่า การดํ าเนินชี วิตประจํ าวันของนักศึกษา
ส่วนใหญ่ใช้ ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัย และเที.ยวเตร่ ในเมืองขอนแก่น ชีวิตนักศึกษาด้ านวัฒนธรรม
และประเพณี ส่วนใหญ่ วัฒ นธรรมและประเพณี ที. จัด ขึนมี ความสัม พันธ์ กับนักศึก ษาใหม่ ชี วิ ต
นัก ศึก ษาด้ านสัง คม นักศึก ษาส่ ว นใหญ่ มี ค วามสัม พัน ธ์ ใ นกลุ่ม เพื. อ นมากกว่ า บุคคลอื. น ด้ า น
เศรษฐกิ จ ส่ ว นใหญ่ ใ ช้ เงิ น เป็ นค่ า อาหาร และสิ. ง ของเครื. องใช้ ที. จํ า เป็ นด้ านการศึ ก ษา
รุ่ นพี. มีบทบาทสํ าคัญ ในการให้ คําปรึ กษาด้ านการเรี ยนแก่นักศึกษารุ่ นน้ อง ด้ านการเมื อง การ
ปกครอง การจัดกิจกรรมจะเกิดจากการเรี ยกร้ องสิทธิและผลประโยชน์ เนื.องมาจากความ บกพร่ อง
ของการบริ ห ารงานของมหาวิ ท ยาลั ย องค์ ป ระกอบที. มี ผ ลต่ อ ชี วิ ต นั ก ศึ ก ษา ได้ แ ก่ สภาพ
มหาวิทยาลัย สภาพหอพักนักศึกษา วัฒนธรรมและประเพณี นกั ศึกษา ลักษณะการเรี ยนการสอน
กลุ่มเพื.อน การบริ หารงานของมหาวิทยาลัย ลักษณะนักศึกษา ครอบครัว และกลุ่มสังคมก่อนเข้ า
มหาวิทยาลัย สภาพสังคม สภาพการเมืองการปกครองของประเทศ และสื.อสาร มวลชน
เสาวนี ย์ ตนะดุลย์ (2533) ได้ ทําการศึกษา “คุณ ภาพชี วิตของประชาชนในเขต
กรุ ง เทพมหานคร” โดยได้ ทํ า การศึ ก ษาระดั บ ความพึ ง พอใจในชี วิ ต ของประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานคร ความพึงพอใจในงานอาชี พ ครอบครั วหรื อชี วิตสมรส ที. อยู่อาศัย สิ.งแวดล้ อม
และความพึงพอใจในสุขภาพ นอกจากนียังได้ ทําการศึกษาการให้ ความสําคัญที.สุดแก่มิติต่าง ๆ
ที. เกี. ยวข้ องกับคุณภาพชี วิต และวิเ คราะห์ ปัจจัยที. คาดว่ามี ความสัมพัน ธ์ กับคุณภาพชี วิต ได้ แ ก่
แรงสนับ สนุ น ทางสัง คม ความเครี ย ด ความศรั ท ธาในศาสนา และความเชื. อ ในไสยศาสตร์
กลุ่ม ตัวอย่างเป็ นประชาชนในหมู่บ้านปั ญ ญา นวธานี เสนานิเ วศน์ แฟลตดินแดง และชุมชน
ส.พัทยา จํานวน 288 คน
ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีคณ
ุ ภาพชีวิตดี กล่าวคือ มีความรู้ สึกว่า
พึ ง พอใจในชี วิ ต นอกจากนันเมื. อ พิ จ ารณาความพึ ง พอใจในมิ ติ ต่า ง ๆ พบว่ า โดยเฉลี. ย แล้ ว
ประชาชนมีความพึงพอใจในงานอาชี พและสุขภาพในระดับปานกลาง ในมิติครอบครั วหรื อชีวิต
สมรส และมิตทิ ี.อยูอ่ าศัยพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในมิติดงั กล่าวสูง สําหรับสิ.งแวดล้ อมของ
กรุงเทพมหานคร พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในมิตนิ ีอยู่ในระดับตํ.า การให้ ความสําคัญแก่มิติ
ต่าง ๆ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ให้ ความสําคัญแก่ครอบครัว หรื อชีวิตสมรสมากที.สุด รองลงมา
ได้ แก่ สุขภาพ งานอาชี พ และที.อยู่อาศัย ตามลําดับ เมื. อวิเคราะห์คุณภาพชี วิตจํ าแนกตามเพศ
พบว่าเพศไม่สง่ ผลต่อความพึงพอใจในชีวิตโดยรวม และความพึงพอใจในมิติตา่ ง ๆ เช่นเดียวกับตัว
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แปรอายุ ไม่พบว่าอายุส่งผลกับความพึงพอใจในชีวิตโดยรวม สําหรับ ความพึงพอใจในแต่ละมิติ
พบว่ า อายุ มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ ความพึ ง พอใจในงานอาชี พ และความพึ ง พอใจในสิ. ง แวดล้ อ ม
นอกจากนันพบว่า สถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในชีวิตโดยรวมเท่านัน
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า รายได้ มีความสัมพันธ์ กบั ความพึงพอใจในชีวิต
โดยรวม และความพึ ง พอใจในมิ ติ ต่า ง ๆ อย่ างมี นัย สํ า คัญ ยกเว้ น ความพึ ง พอใจในสุข ภาพ
ส่วนสถานภาพทางอาชี พมี ความสัมพันธ์ กับความพึงพอใจในชี วิต และความพึงพอใจในทุกมิติ
สําหรับการวิเคราะห์ระดับการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์ กบั ความพึงพอใจในทุก
มิ ติ เ ช่ น กัน แต่ไ ม่ พ บความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งระดับ การศึก ษากับ ความพึ ง พอใจในชี วิ ต โดยรวม
นอกจากนีพบว่า แรงสนับสนุนทางสังคม ความศรัทธาในศาสนา ความเครี ยดมีความสัมพันธ์ กับ
ความพึงพอใจในชีวิตโดยรวม แต่ไม่พบความสัมพันธ์ ระหว่างความเชื.อในไสยศาสตร์ กบั ความพึง
พอใจในชีวิต
สุวรรณี ไชยอําพร และสนิท สมัครการ (2534) ได้ ทําการศึกษา “คุณภาพชีวิตของ
คนไทย” ศึกษาเปรี ยบเทียบระหว่างชาวเมืองกับชาวชนบท” กลุ่มตัวอย่างที. ศึกษามีจํานวน 600
ราย โดยแบ่งเป็ นผู้ที.อยู่ในกรุ งเทพมหานคร จํานวน 200 ราย แยกเป็ นผู้ที.อยู่ในชุมชนแออัด 100
ราย และนอกชุม ชนแออัด 100 ราย ผู้ที.อยู่ใ นชนบทเป็ นกลุ่ม ตัวอย่างที. อยู่ใ น 8 จัง หวัด ได้ แ ก่
จังหวัดอ่างทอง สิงห์บรุ ี ชัยนาท นครนายก สมุทรสาคร สุพรรณบุรี ราชบุรี และสระบุรี มีจํานวน
400 ราย อยู่ในเขตเทศบาล 200 ราย และนอกเขตเทศบาล 200 ราย เครื. องมือที.ใช้ ในการวิจยั คือ
แบบสัมภาษณ์ ที.มีโครงสร้ างแน่นอน ซึ.งได้ รับการพัฒนามาจากแนวความคิดการวัดคุณภาพชีวิต
ของ เดย์ (Day) และโอรส ลี ลากุลธนิต ซึ.งได้ แบ่งชีวิตโดยรวมของแต่ละคน ออกไปเป็ น 13 มิติ
ดังที.กล่าวในองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตนัน
ผลการศึกษาพบว่า คนไทยในกรุ งเทพมหานครและจังหวัดภาคกลาง ส่วนมากมี
ความพึงพอใจในชีวิตของตน มิติชีวิตที.แสดงระดับความพึงพอใจสูงมาก ได้ แก่ ครอบครัว ตนเอง
สังคม สุขภาพอนามัย และความเชื.อและศาสนา มี ความแตกต่างกันอยู่บ้างสําหรับผู้ที.อยู่ในเขต
เมื องและชนบท คือ เรื. องการงาน ซึ.งรวมทังรายได้ ด้วย พบว่า ผู้ที.อยู่ในเขตชนบทและในชุมชน
แออัดของกรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจตํ.า แต่ผ้ ทู ี.อยู่นอกเขตชุมชนแออัดของกรุ งเทพมหานคร
และในเขตเทศบาลของจังหวัดภาคกลาง มีความพึงพอใจค่อนข้ างสูง
ภาวนา ใจประสาท (2534) ได้ ศึ ก ษาการดํ า รงชี วิ ต ของนั ก ศึ ก ษาภายใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเพื. อเปรี ยบเทียบการดํารงชีวิตของนักศึกษาโดยส่วนรวม และแต่ละ
ด้ านทัง 5 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านการศึกษา ด้ านสังคม ด้ นความเป็ นอยู่ในหอพัก ด้ านเศรษฐกิจ และด้ าน
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การเข้ าร่วมกิจกรรม โดยใช้ แบบสอบถามการดํารงชีวิตของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย เชียงใหม่
ตามตัวแปร เพศ ระดับชันปี สาขาวิชา ภูมิลําเนา รายได้ ของบิดามารดาหรื อผู้ปกครอง และอาชีพ
ของบิดามารดาหรื อผู้ปกครอง กลุม่ ตัวอย่าง เป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัย เชียงใหม่ สถิติที.ใช้ ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ t-test และ F-test
ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษามีการดํารงชี วิตภายในมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ โดย
ส่วนรวมทัง 5 ด้ าน ในระดับปานกลาง เรี ยงตามคะแนนค่าเฉลี. ยจากสูงไปตํ.า ดัง นี ด้ านความ
เป็ นอยู่ใ นหอพัก ด้ านสัง คม ด้ านการศึกษา ด้ านเศรษฐกิ จ และด้ านการเข้ าร่ วมกิ จ กรรม เมื. อ
เปรี ย บเที ย บการดํ า รงชี วิ ต ของนั ก ศึ ก ษาพบว่ า นั ก ศึ ก ษาชายและหญิ ง มี ก ารดํ า รงชี วิ ต ใน
มหาวิทยาลัยโดยส่วนรวมทัง 5 ด้ าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ ส่วนนักศึกษา ชันปี
ที. 1 ถึง 4 มีการดํารงชีวิตในมหาวิทยาลัยโดยส่วนรวมทัง 5 ด้ าน แตกต่างกันนักศึกษาสาขาวิชา
สั ง คมศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี และวิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ มี ก ารดํ า รงชี วิ ต ใน
มหาวิทยาลัยทัง 5 ด้ าน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที.ระดับ .05 นักศึกษาที.มีภูมิลําเนา
แตกต่างกัน มีการดํารงชีวิตในมหาวิทยาลัยโดยส่วนรวมทัง 5 ด้ าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญ
ทางสถิ ติ นัก ศึก ษาที. ร ายได้ ข องบิ ด ามารดาหรื อผู้ป กครองระดับ ตํ. า ปานกลาง และสูง มี ก าร
ดํารงชี วิตในมหาวิทยาลัยโดยส่วนรวมทัง 5 ด้ าน แตกต่างกันอย่างมี นัยสํ าคัญทางสถิ ติที.ระดับ
.001
อ่อ งจิ ต เมธยะประภาส (2537) ได้ ศึก ษาผลกระทบของการจัด การศึก ษาต่อ
คุณภาพชีวิตนักเรี ยน โดยศึกษากรณีโรงเรี ยนนวมินทราชูทิศ โดยศึกษาถึงผลของการจัดการศึกษา
ในด้ านวิชาการ กิจการนักเรี ยน ด้ านบริ การชุมชน และสวัสดิการนักเรี ยน และระดับคุณภาพชีวิต
ของนักเรี ยนในโรงเรี ยน ซึง. แบ่งออกเป็ น 3 ด้ าน ดังนี
1. ด้ า นสรี ร ะ ประกอบด้ ว ย การมี ร่า งกายแข็ ง แรง การรั บประทานอาหารถูก
สุขลักษณะ ความสามารถทางกีฬา
2. ด้ านสติปัญญา ประกอบด้ วย ผลการเรี ยน การแสดงออกทางวิชาการ
3. ด้ านจิ ตใจ ประกอบด้ วย ความเมตตากรุ ณ า ความมี คุณ ธรรม การบํ าเพ็ ญ
ประโยชน์
กลุม่ ตัวอย่างที.ใช้ ในการวิจยั เป็ นนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที. 2 ถึงมัธยมศึกษาปี ที. 6
ผลการวิจยั พบว่า ผลการจัดการศึกษาทัง 4 ด้ าน อยู่ในระดับปานกลาง และระดับ
คุณภาพชี วิตของนักเรี ยนทัง 3 ด้ าน อยู่ในระดับปานกลาง และเมื.อควบคุมปั จจัยด้ านครอบครั ว
พบว่า การจัดการศึกษาด้ านบริ หารงานวิ ชาการ ด้ านบริ หารกิ จการนักเรี ยน ด้ านบริ การชุมชน
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การจัดสวัสดิการ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักเรี ยนในระดับปานกลาง สําหรับด้ านบริ การ กิจการ
นักเรี ยน ด้ านสุขภาพอนามัย ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักเรี ยนในระดับตํ.า ส่วนการจัดการศึกษา
ร่วมทัง 4 ด้ าน ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักเรี ยนในระดับปานกลาง
อนุชา กิติชยั ชาญ (2543) คุณภาพชีวิตของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี วิทยาลัยพล
ศึกษา กลุ่มภาคเหนือ เครื. องมือที.ใช้ ในการวิจยั เป็ นแบบวัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลก
ฉบับ ภาษาไทย ชุด 26 ตัวชีวัด ซึ.งเป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
ผลการวิจยั พบว่า คุณภาพชีวิตโดยรวมของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี วิทยาลัยพลศึกษากลุ่ม
ภาคเหนือ อยูใ่ น ระดับที.ดี ร้ อยละ 15.14 อยู่ในระดับปานกลาง ร้ อยละ 84.65 และอยู่ในระดับที.ไม่
ดี ร้ อยละ 0.21 โดยคุณภาพชีวิตด้ านจิตใจอยู่ในระดับที.ดี สูงที.สดุ ร้ อยละ 51.81 รองลงมาคือด้ าน
สุขภาพร่ างกาย ร้ อยละ 41.58 ส่วนคุณภาพชีวิตด้ านสัมพันธภาพทางสังคมจะอยู่ในระดับที.ไม่ดี
สูงที.สดุ ร้ อยละ 3.62 รองลงมาคือ ด้ านสิ.งแวดล้ อม ร้ อยละ 2.13 นักศึกษาชาย และนักศึกษาหญิง
มีคณ
ุ ภาพชีวิต โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื.อพิจารณาคุณภาพชีวิตเป็ นรายด้ าน พบว่า มีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตรายด้ านแตกต่าง กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที.ระดับ .05 อยู่ 2 ด้ าน คือ คุณภาพชีวิต
ชีวิตด้ านร่ างกายและคุณภาพ ชีวิตด้ านสัมพันธภาพทางสังคม โดยพบว่านักศึกษาชายมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตดีกว่านักศึกษาหญิง นักศึกษา ชันปี ที. 3 และนักศึกษาชันปี ที. 4 มีคณ
ุ ภาพชีวิตโดยรวม และ
คุณภาพชีวิตรายด้ านไม่แตกต่างกัน
กฤษณา กมลนัย (2549) ปั จ จัยที. ส่ง ผลต่อคุณภาพชี วิตของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตร วิชาชีพ(ปวช.) สังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย ได้
ศึกษาคุณภาพชีวิต ของนักศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาเป็ นอีกลักษณะหนึ.งที.
ควรศึกษา เพราะ สังคมมักจะมองภาพลักษณ์นกั ศึกษาต่างไปจากนักศึกษาในมหาวิทยาลัย การ
วิจยั ครังนีจึงมีความมุ่ง หมาย เพื.อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยด้ านส่วนบุคคล ปั จจัยด้ าน
ครอบครัว และปั จจัยด้ าน
1. ปั จจัยส่วนบุคคล ปั จจัยด้ านครอบครัว และปั จจัยด้ านสภาพแวดล้ อมทางการเรี ยน
ที.มี สัมพันธ์ ทางบวกกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษา อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที.ระดับ .01 ได้ แก่
เพศหญิ ง สาขาวิชาพาณิ ชการ การใช้ เวลาในการเรี ยน ลักษณะมุ่งอนาคต ทางการเรี ยน
บรรยากาศทางการ เรี ยน ค่านิ ยมของนักศึกษา สัม พันธภาพระหว่างนักศึกษากับเพื. อน
สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษา กับครู สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับสมาชิกในครอบครัว และมี
ความสัมพันธ์ ทางบวกกับคุณภาพชีวิต ของนักศึกษา อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที.ระดับ.05 ได้ แก่
ระดับผลการเรี ยนสูง และค่าใช้ จา่ ยต่อเดือนระดับปานกลาง
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2. ปั จจัยส่วนบุคคล ปั จจัยด้ านครอบครัวและปั จจัยด้ านสภาพแวดล้ อมทางการเรี ยน
ที. สามารถพยากรณ์คณ
ุ ภาพชีวิตของนักศึกษา คือ ค่านิยมของนักศึกษา สัมพันธภาพระหว่าง
สมาชิก ในครอบครัว สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับครู ลักษณะมุ่งอนาคตทางการเรี ยน
และค่าใช้ จ่า ยต่อ เดื อนของนัก ศึกษาระดับปานกลาง ค่าสัม ประสิ ท ธิJ ส หสัม พันธ์ พ หุคูณ
(R)เท่ากับ.595 อย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที.ระดับ.01 ค่าสัมประสิทธิJพยากรณ์ (R2adj)เท่ากับ.349
แสดงว่ามีอํานาจการ พยากรณ์ได้ ร้อยละ34.9โดยมีความคลาดเคลื.อน มาตรฐาน (SEest ) เท่ากับ
6.564 ค่าคงที.ของสมการในรูปคะแนนดิบเท่ากับ 30.504
พาฝั น วราวิทยา (2545) ศึกษา ปั จจัยที.มีผลต่อคุณภาพชีวิตของครู พลศึกษาใน
โรงเรี ยน มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครราชสีมา ปั จจัยที.มีผลต่อคุณภาพชีวิตใน
การทํางาน ของครู พลศึกษา ผลการศึกษาพบว่าโดยภาพรวมพบว่า ปั จจัยที.มีผลต่อคุณภาพชีวิต
ของครู พล ทัง 8 ด้ าน คือ ปั จจัยด้ านสุขภาพ ปั จจัยด้ านเศรษฐกิจ ปั จจัยด้ านสังคม ปั จจัยด้ าน
ความสัมพันธ์ กบั ผู้บงั คับบัญชา ปั จจัยด้ านเพื.อนร่ วมงาน ปั จจัยด้ านนันทนาการ ปั จจัยด้ านที.อยู่
อาศัย ปั จจัยด้ าน คุณธรรม อยู่ในระดับมาก ปั จจัยด้ านสุขภาพ โดยภาพรวมให้ ความสําคัญอยู่ใน
ระดับมาก ในราย ด้ านพบว่าการได้ ทําจิตใจให้ ร่าเริ งแจ่มใสอยู่เสมอ การได้ ดแู ลสุขภาพทางกาย
และสุขภาพทางจิตให้ สมบูรณ์อยู่เสมอ การได้ รับประทานอาหารที.ถกู สุขลักษณะและถูกต้ องตาม
หลักโภชนาการ การได้ ดูแลสุขภาพร่ างกายอย่างสมํ.าเสมอ การได้ ออกกําลังกายในที.ที.อากาศ
ถ่ายเทได้ สะดวก การได้ แบ่ง เวลาในการพักผ่อนได้ อย่างเหมาะสม ส่วนการได้ ออกกําลังกายอย่าง
สมํ.าเสมอและการได้ รับการ ตรวจสุขภาพประจําปี อยู่ในระดับปานกลาง ปั จจัยด้ านเศรษฐกิจ โดย
ภาพรวมให้ ความสํ าคัญอยู่ใน ระดับมาก ในรายด้ านพบว่า การได้ รับเงินเดือนเหมาะสมกับ
ตําแหน่งหน้ าที. พอใจในผลประโยชน์ เกือกูลและสวัสดิการต่างๆ ที.ทางราชการจัดให้ เช่น ค่าเบีย
เลียง ค่าพาหนะเดินทาง ค่ารักษาพยาบาล การมีรายได้ เพียงพอกับรายจ่าย พอใจในค่าจ้ าง
ค่าตอบแทนที.ได้ รับจากการปฏิบตั ิงานในหน้ าที. พิเศษ อยู่ในระดับปานกลาง และมีการหารายได้
จากอาชีพเสริ มน้ อย ปั จจัยด้ านสังคม โดยภาพรวม ให้ ความสําคัญอยู่ ในระดับปานกลาง ในราย
ด้ านพบว่า ได้ สร้ างความสัมพันธ์ อนั ดีระหว่าง โรงเรี ยนกับชุมชน ได้ ร่วมกับชุมชนในการจัดการ
แข่งขันและตัดสินกีฬา ได้ จดั กิจกรรมให้ แก่ เยาวชนในชุมชนเพื.อ ป้องกันสิ.งที.เป็ นภัยและสิ.งเสพติด
ได้ สร้ างความเข้ าใจอันดีระหว่างชุมชนกับครูพละ
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5.2 งานวิจัยในต่ างประเทศ
แฮดเดิด (Haddad, A.S.1986) ได้ ศกึ ษาเรื. องคุณภาพชีวิตนักศึกษาวิทยาลัย
จอร์ ดาเนียน โดยใช้ แบบสอบถามเกี. ยวกับความพึงพอใจและความสําคัญ 16 องค์ประกอบ เพื.อ
บ่งชี ถึง คุณภาพชี วิตในกลุ่มตัวอย่าง จํ านวน 300 คน เป็ นชาย 175 คน หญิ ง 122 คน ผลการ
วิเคราะห์บ่งชีว่า ความพึงพอใจมีความสัมพันธ์ อย่างมีนยั สําคัญกับ 16 องค์ประกอบ ผู้ที.มีความ
พึ ง พอใจในชี วิ ต มากกว่ า ผู้ ที. มี ค วามพึ ง พอใจในสุข ภาพ รายได้ ความสัม พัน ธ์ กั บ เพื. อ น และ
ครอบครั ว น้ อ ย สรุ ป ก็ คื อ การรั บ รู้ ของนัก ศึก ษาเกี. ย วกับ สุข ภาพ ความสัม พัน ธ์ กั บ ครอบครั ว
ความสัมพันธ์กบั เพื.อนและรายได้ เป็ นตัวทํานายความพึงพอใจในชีวิตได้ ดีที.สดุ
ฟลานาแดน (Flanagan 1978) ทํ าการศึกษา เพื. อพัฒนาคุณภาพชี วิตของชาว
อเมริ กนั โดยหาคําจํากัดความของคุณภาพชีวิตในกลุม่ ผู้ใหญ่ ซึ.งสํารวจโดยใช้ กลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม
คือ กลุ่มอายุ 30 ปี กลุ่มอายุ 50 ปี และกลุ่มอายุ 70 ปี พบว่าเรื. องต่าง ๆ ที.ชาวอเมริ กนั ส่วนใหญ่
กํ า หนดว่ า เป็ นส่ ว นประกอบคุณ ภาพชี วิ ต มี 15 เรื. อ ง เรี ย กว่ า มิ ติ ข องความพอใจในชี วิ ต มี
รายละเอี ย ดดัง นี คื อ องค์ ประกอบในการดํ า เนิ น ชี วิต สุข ภาพและความปลอดภัยส่ ว นบุค คล
สัมพันธภาพกับคูส่ มรส การเลียงดูบตุ รหลาน สัมพันธภาพกับบุคคลในครอบครัว สัมพันธภาพกับ
เพื.อนสนิท การให้ ความช่วยเหลืออื.น ๆ ในสังคม การร่ วมกิจกรรมในท้ องถิ.นหรื อหน่วยงานของรัฐ
การพัฒนาสติปัญญา ความเข้ าใจส่วนบุคคลและการวางแผนการประกอบอาชีพ ความคิดริ เริ. ม
สร้ างสรรค์ การมีปฏิสมั พันธ์ กบั บุคคลในสังคม การได้ รับสิ.งบันเทิง และการหาสิ.งพักผ่อนหย่อนใจ
โดยร้ อยละ 85 ของกลุ่มตัวอย่างรายงานว่ามีคณ
ุ ภาพชีวิตในระดับที.ดีและดีมาก รวมทังยังเสนอ
การใช้ การศึกษารายบุคคลในเชิงลึก เพื.อกําหนดคําจํากัดความของคุณภาพชีวิต และเพื.อวางแผน
พัฒนารูปแบบของแบบประเมินที.ใช้ พฒ
ั นาคุณภาพชีวิต
เฮนเดอร์ ชอทท์, ไรท์ และเฮนเดอร์ สัน (Hendershott, Wright & Henderson
1992) ได้ ศึกษาปั จ จัย ที. สัม พัน ธ์ กับคุณ ภาพชี วิ ตของนัก ศึกษา โดยศึก ษาจากประสบการณ์ ใ น
มหาวิทยาลัยและวัดความพึงพอใจในความเป็ นอยู่ของนักศึกษาโดยรวมและเป็ นรายด้ าน คือ ด้ าน
ชีวิตการเรี ยน ชีวิตสังคม ที.อยู่ ความสัมพันธ์ กบั เพื.อน และบริ การที.ได้ รับในมหาวิทยาลัย พบว่า ใน
แง่ของความพึงพอใจโดยรวมขึนอยู่ในระดับสูง นอกจากนันยังพบว่า ความพึงพอใจในชีวิตสังคม
ความสัมพันธ์ กับเพื. อน และชี วิตการเรี ยน มี ผ ลอย่างมากต่อความเป็ นอยู่ที.ดีหรื อ คุณภาพชี วิต
โดยรวม ส่วนบริ การที.นกั ศึกษาได้ รับกับที.อยู่ไม่แตกต่างอย่างมี นยั สําคัญ แต่ก็เป็ นที.น่าสังเกตว่า
นักศึกษาส่วนใหญ่ จ ะมี ความรู้ เกี. ยวกับบริ การต่าง ๆ น้ อย และยัง มี การรั บรู้ ที. ผิดเกี. ยวกับความ
ปลอดภั ย ในมหาวิ ท ยาลัย ส่ ว นข้ อ มู ล ประชากรนัน เพศมี ค วามสํ า คัญ ที. สุ ด โดยเพศหญิ ง มี
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ความสัม พัน ธ์ ท างบวกกับ ความเป็ นอยู่ที. ดี โ ดยรวม ชี วิ ต ด้ า นการเรี ย นและสัง คมอายุจ ะมี ผ ล
ทางบวกเมื.อมีอายุมากขึน โดยจะมีผลต่อชีวิตสังคม การเรี ยนและความสัมพันธ์ กับเพื.อน ซึ.งอาจ
อธิบายได้ วา่ นักศึกษาในขันสูงกว่า มีความเกี.ยวข้ องกันในชันเรี ยนมากกว่า
จากการศึกษางานวิจยั ที.เกี.ยวข้ องพบว่า งานวิจยั ในประเทศส่วนใหญ่นนมุ
ั ่งเน้ นใน
ด้ านการศึกษาชีวิตความเป็ นอยู่และคุณภาพชีวิตโดยทัว. ไปของประชาชนมากกว่าที.จะสนใจศึกษา
คุณ ภาพชี วิตของกลุ่มนิ สิ ตนักศึกษา และไม่พ บการศึกษาคุณ ภาพชี วิตของนักศึกษาของคณะ
ศึก ษาศาสตร์ ต่า ง ๆ โดยตรง ซึ. ง ผู้วิจัย เห็ นว่ าเป็ นเรื. อ งน่ าสนใจที. จ ะศึก ษาเพราะงานวิ จัย ใน
ต่างประเทศ หลาย ๆ งานวิจยั ให้ ความสําคัญกับคุณภาพชี วิตของบุคคลในวัยเรี ยนมาก อีกทัง
งานวิจยั ต่าง ๆ ก็มีการศึกษาคุณภาพชีวิตในองค์ประกอบที.แตกต่างกันไปตามแต่ความสนใจของ
ผู้วิจยั เพราะคุณภาพชีวิตเป็ นคําที. มีความหมายกว้ าง ด้ วยเหตุนีเองจึงทําให้ ผ้ ูวิจัยได้ นําแนวคิด
การศึกษาคุณภาพชีวิตมาใช้ ในการศึกษากับกลุ่มนักศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร โดยหวังเป็ นอย่างยิ.งว่าจะเป็ นประโยชน์และแนวทางในการศึกษาวิจยั ในนักศึกษากลุ่ม
อื.น ๆ เพื.อนําผลที.ได้ ไปใช้ ในการพัฒนาและเสริ มสร้ างคุณภาพชีวิตต่อไป

บทที 3
วิธีดาํ เนินการวิจัย
ในการวิจยั ครังนี ผู้วิจยั ได้ ดําเนินการตามลําดับขันตอนดังนี คือ
1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
2. การสร้ างเครื) องมือที)ใช้ ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
4. การจัดกระทําและวิเคราะห์ข้อมูล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรที) ใช้ ในการศึ ก ษาครั ง นี เป็ นนั ก ศึ ก ษาในปี การศึ ก ษา 2548
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 299 คน
กลุ่มตัวอย่ าง
ป ร ะ ช า ก ร ที) ใ ช้ ใ น ก า ร ศึ ก ษ า ไ ด้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษ า ใ น ปี ก า ร ศึ ก ษ า 2 5 4 8
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยสามารถจําแนกเป็ นกลุม่ ตัวอย่างได้ ดังนี
กลุม่ ตัวอย่าง ผู้วิจยั ใช้ การสุ่มแบบหลายขันตอน ดังนี
1.จําแนกนักศึกษาออกเป็ นแต่ละชันปี ตามสาขาวิชา
2 สุม่ ตัวอย่างอย่างง่ายในแต่ละชันปี โดยการคํานวณแบบสัดส่วน ด้ วยสูตรของ
ศ.ดร.บุญธรรม กิจปรี ดาวิสทุ ธิ: S = 400N / 399 + N ซึง) จะได้ กลุม่ ตัวอย่าง จํานวน 172 คนและ
สามารถจําแนกได้ ดงั ปรากฏในตารางที) 1
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ตารางที 1 จํานวนประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
สาขาวิชา
การสอนภาษาไทย
การสอนภาษาอังกฤษ
การสอนสังคมศึกษา
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาประถมศึกษา
จิตวิทยา
เทคโนโลยีทางการศึกษา
การศึกษาตลอดชีวิต
วิทยาศาสตร์ การกีฬา
รวม

จํานวนประชากร
21
22
31
30
28
35
32
51
49
299

จํานวนกลุม่ ตัวอย่าง
13
12
18
18
17
21
16
31
30
176

การสร้ างเครื องมือทีใช้ ในการวิจัย
เครื) องมือที)ใช้ ในการวิจยั ครังนี เป็ นแบบสอบถามที)ผ้ วู ิจยั สร้ างขึนเอง โดยประกอบด้ วย
แบบสอบถามดังต่อไปนี
1. แบบสอบถามข้ อมูลส่วนตัวของนักศึกษา
2. แบบสอบถามคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
ขัน& ตอนในการสร้ างและตรวจสอบคุณภาพเครื องมือ
1. แบบสอบถามข้ อมูลส่วนตัวของนิสิต เป็ นแบบสอบถามข้ อมูลเกี) ยวกับเพศ สาขา
วิชาเอก ระดับชันปี ผลสัมฤทธิ: ทางการเรี ยน และรายได้ ของนิสิต ซึ)งมีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบ
(Check List)
2. แบบสอบถามคุณภาพชี วิตของนิสิต เป็ นแบบสอบถามคุณภาพชี วิตของนิสิตใน
ด้ านต่าง ๆ ซึง) มีขนตอนในการสร้
ั
างดังนี
2.1 ผู้วิ จัย ศึก ษาแนวคิ ด และทฤษฎี จ ากหนัง สื อ ตํ า รา เอกสาร และงานวิ จัย ที)
เกี)ยวข้ องกับคุณภาพชีวิต เพื)อนํามาใช้ เป็ นแนวทางในการสร้ างแบบสอบถาม
2.2 ผู้วิจัยศึกษาวิธีสร้ างแบบสอบถามตามวิธีแบบลิเคิร์ท (Likert’s Scale) จาก
หลักการสร้ างและวิเคราะห์เครื) องมือที)ใช้ ในการวิจยั ของ วิเชียร เกตุสิงห์ (2530 : 79-80)

42

2.3 ผู้วิจัยสร้ างข้ อคํ าถาม ให้ ส อดคล้ องกับนิ ยามศัพ ท์ เฉพาะในการวิ จัย อาศัย
แนวคิดจากแบบวัดคุณภาพชีวิตและงานวิจัยที) เกี) ยวข้ องกับคุณภาพชีวิต โดยกํ าหนดข้ อคําถาม
ตามแนวคิดของ แฮนเดอร์ ชอทท์, ไรท์ และเฮนเดอร์ สนั (Hendershott, Wright & Henderson
1992 : 11-19) เป็ นหลัก
2.4 ผู้ วิ จั ย นํ า แบบสอบถามคุ ณ ภาพชี วิ ต ของนิ สิ ต ที) ส ร้ างขึ น จํ า นวน 5 ด้ า น
ทังหมด 50 ข้ อ ได้ แก่ด้านชีวิตการเรี ยน จํานวน 17 ข้ อ ด้ านสังคม จํานวน 9 ข้ อ ด้ านที)อยู่อาศัย
9 ข้ อ ด้ านความสัมพันธ์กบั คุ คลอื)น จํานวน 13 ข้ อ ด้ านที)ได้ รับบริ การจามหาวิทยาลัย จํานวน
10 ข้ อ ซึ)งเป็ นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบของลิเคิร์ท
(Likert) มี 5 ระดับ ได้ แก่ จริ งที)สดุ จริ ง จริ งบ้ าง จริ งน้ อย ไม่จริ งเลย
2.5 ผู้วิจยั นําแบบสอบถามคุณภาพชีวิตของนิสิตไปหาค่าความเชื)อมัน) โดยหาค่า
สัมประสิทธิ: แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์ 2538 :
125-126) ปรากฏว่าความเชื) อมั)นของแบบสอบถามชุดใหม่ที)มี 58 ข้ อคําถาม มีความเชื) อมัน) ทัง
ฉบับเท่ากับ 0.9150
เกณฑ์การให้ คะแนน
ผู้วิจยั ตรวจและให้ คะแนนตามลักษณะของข้ อความในแต่ละข้ อดังต่อไปนี
1. ข้ อความที)มีลกั ษณะทางบวก ให้ คะแนนดังนี
จริ งที)สดุ
ให้ 5 คะแนน
จริ ง
ให้ 4 คะแนน
จริ งบ้ าง
ให้ 3 คะแนน
จริ งน้ อย
ให้ 2 คะแนน
ไม่จริ งเลย
ให้ 1 คะแนน
2. ข้ อความที)มีลกั ษณะทางลบ ให้ คะแนนดังนี
จริ งที)สดุ
ให้ 1 คะแนน
จริ ง
ให้ 2 คะแนน
จริ งบ้ าง
ให้ 3 คะแนน
จริ งน้ อย
ให้ 4 คะแนน
ไม่จริ งบ้ าง
ให้ 5 คะแนน
การแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี)ยของคะแนนคําตอบจากแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้
กําหนดเกณฑ์ ตามสูตรการหาค่าอันตรภาคชัน (วรรณรี ปานศิริ และอํานาจ วังจีน 2542 : 19)
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การกําหนดเกณฑ์คา่ คะแนนเฉลี)ยของแบบสอบถาม ดังนี
ค่าคะแนนเฉลี)ย 1.00 – 2.33 หมายถึง ระดับคุณภาพชีวิตตํ)า
ค่าคะแนนเฉลี)ย 2.34 – 3.67 หมายถึง ระดับคุณภาพชีวิตปานกลาง
ค่าคะแนนเฉลี)ย 3.68 – 5.00 หมายถึง ระดับคุณภาพชีวิตสูง

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการดําเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล ผู้วิจยั ดําเนินการตามขันตอนดังนี
1. อาจารย์ แ จกแบบสอบถามและเก็ บ รวบรวมแบบสอบถามจากนั ก ศึ ก ษาคณะ
ศึกษาศาสตร์
2. อาจารย์เก็บข้ อมูลกับนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มาทําการ
วิเคราะห์ข้อมูลและสถิตที)ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที)ได้ รับกลับคืนมาทุกฉบับ
2. ตรวจคําตอบและกําหนดค่าให้ กบั คําตอบทุกข้ อในแบบสอบถามปลายปิ ด
3. บันทึกค่าคําตอบที)ได้ จากแบบสอบถามแต่ละข้ อเข้ าแฟ้มข้ อมูลของระบบคอมพิวเตอร์
4. กํ าหนดโปรแกรมคําสัง) ในการวิเคราะห์ข้อมูล และดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้ วย
คอมพิวเตอร์ โดยใช้ โปรแกรมสําเร็ จรูป Statistical Package for Social Science.
สถิตทิ ี)ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. หาค่าร้ อยละ ค่าคะแนนเฉลี)ย (Mean) และ ค่าความเบี)ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) คุณภาพชีวิต นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
โดยรวมเป็ นรายด้ าน
2. การทดสอบ t-test เพื)อเปรี ยบเทียบคุณภาพชีวิต นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จํ าแนกตามเพศ ผลสัมฤทธิ: ทางการเรี ยน รายได้ ของ
นักศึกษา
3. การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว One Way ANOVA เพื)อเปรี ยบเทียบ
คุณภาพชีวิต นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จําแนกตาม
สาขาวิ ช า เมื) อพบความแตกต่างอย่างมี นัยสํ าคัญทางสถิ ติ จึงทํ าการทดสอบรายคู่ด้วยค่าสถิ ติ
ทดสอบ LSD (least-significant difference)

บทที 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการศึ ก ษาวิ จั ย เรื อง “การศึ ก ษาคุ ณ ภาพชี วิ ต นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร” ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปเป็ น 2 ตอน ดังนี .
ตอนที 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยแจกแจงความถี
ค่าร้ อยละ ค่าเฉลีย (mean) และค่าเบียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ประกอบตาราง
ตอนที 2 ผลการวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพชี วิ ต นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยศิลปากร แบ่ง ออกเป็ น 5 ด้ าน คื อ ด้ านชี วิตการเรี ยน ด้ านชี วิต
สังคม ด้ านทีอยู่อาศัย ด้ านความสัมพันธ์ กับบุคคลอืน และด้ านบริ การทีได้ รับจากมหาวิทยาลัย
ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูล
ด้ วยค่าเฉลีย (mean) และค่าเบียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) เปรี ยบเทียบระดับค่า
คะแนนเฉลี ยระหว่างกลุ่ม โดยจํ าแนกตามเพศ และผลสัม ฤทธิK ทางการเรี ยน ด้ วยสถิ ติทดสอบ
t-test, เปรี ยบเทียบระดับค่าคะแนนเฉลียระหว่างกลุ่มโดยจําแนกตามสาขาวิชา และรายได้ ของ
นักศึกษาต่อเดือน ด้ วยสถิติทดสอบ One way ANOVA และหากพบว่ามีความแตกต่างจะทํา
การทดสอบรายคูด่ ้ วยค่าสถิตทิ ดสอบ LSD (least-significant difference)

ตอนที 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม เพศ สาขาวิชา ผลสัมฤทธิKทางการ
เรี ยน และรายได้ ของนักศึกษาต่อเดือน
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ตารางที 2 จํานวน และร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างจําแนกตามตัวแปร เพศ สาขาวิชา ผลสัมฤทธิK
ทางการเรี ยน และรายได้ ของนักศึกษาต่อเดือน (n = 176)
ปั จจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
ชาย
หญิง
รวม
2. สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย
การประถมศึกษา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
เทคโนโลยีทางการศึกษา
จิตวิทยา
การศึกษาตลอดชีวิต
วิทยาศาสตร์ การกีฬา
รวม
3. ผลสัมฤทธิKทางการเรี ยน
00.00 – 1.99
2.00 – 2.99
3.00 ขึ .นไป
รวม
4. รายได้ ของนักศึกษาต่อเดือน
ตํากว่า 1,500 บาท
ระหว่าง 1,500 - 2,999 บาท
ระหว่าง 3,000 - 4,499 บาท
ระหว่าง 4,500 – 5,999 บาท
ตังแต่
. 6,000 บาทขึ .นไป
รวม

จํานวน (คน)

ร้ อยละ

49
127
176

27.80
72.20
100.00

18
17
13
12
18
16
21
31
30
176

10.20
9.70
7.30
6.80
10.20
9.00
12.10
17.60
17.10
100.00

2
59
115
176

0.80
33.90
65.30
100.00

12
69
54
31
10
176

6.80
39.40
30.50
17.40
5.90
100.00
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จากตารางที 2 พบว่า นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากรจํานวน 176 คน จําแนกตามเพศ พบว่า เป็ นเพศชายจํานวน 49 คน
คิดเป็ นร้ อยละ
27.80 เป็ นเพศหญิงจํานวน 127 คิดเป็ นร้ อยละ 72.20
จําแนกตามสาขาวิชาพบว่านักศึกษาทีศึกษาในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จํานวน
18 คน คิดเป็ นร้ อยละ 10.20 สาขาวิชาการประถมศึกษา จํานวน 17 คน คิดเป็ นร้ อยละ 9.70
สาขาวิชาภาษาไทยจํานวน 13 คน คิดเป็ นร้ อยละ 7.30 สาขาวิชาภาษาอังกฤษจํานวน 12 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 6.80 สาขาวิชาสังคมศึกษา จํานวน 18 คน คิดเป็ นร้ อยละ 8.90 สาขาวิชาเทคโนโลยี
ทางการศึกษา จํานวน 16 คน คิดเป็ นร้ อยละ 9.00 สาขาวิชาจิตวิทยาจํานวน 21 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 12.10 สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต จํานวน 31 คน คิดเป็ นร้ อยละ 17.60 และสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ การกีฬาจํานวน 30 คน คิดเป็ นร้ อยละ 17.10
จํ า แนกตามผลสัม ฤทธิK ท างการเรี ย นพบว่ า นัก ศึก ษาที มี ผ ลสัม ฤทธิK ท างการเรี ย น
ระหว่าง00.00 – 1.99 จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้ อยละ 0.80 ผลสัมฤทธิKทางการเรี ยนระหว่าง 2.00 –
2.99 จํานวน 59 คน คิดเป็ นร้ อยละ 33.90 และผลสัมฤทธิKทางการเรี ยน3.00 ขึ .นไป จํานวน 115
คน คิดเป็ นร้ อยละ 65.30
จําแนกตามรายได้ ของนักศึกษาต่อเดือน พบว่านักศึกษามีรายได้ ตํากว่า 1,500 บาท
จํานวน 12 คน คิดเป็ นร้ อยละ 6.80 มีรายได้ ระหว่าง 1,501 - 3,000 บาทจํานวน 69 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 39.10 มีรายได้ ระหว่าง 3,001 - 4,500 บาท จํานวน 54 คน คิดเป็ นร้ อยละ 30.50 มี
รายได้ ระหว่าง 4,501 – 6,000 บาท จํานวน 31 คน คิดเป็ นร้ อยละ 17.40 และมีรายได้ ตงแต่
ั . 6,001
บาทขึ .นไป จํานวน 10 คน คิดเป็ นร้ อยละ 5.90
ตารางที 3 ค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐานของการศึกษาคุณภาพชีวิต นักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยภาพรวม (n = 176)

1.
2.
3.
4.
5.

การศึกษาคุณภาพชีวิตนักศึกษา
ด้ านชีวติ การเรี ยน
ด้ านชีวิตสังคม
ด้ านทีอยูอ่ าศัย
ด้ านความสัมพันธ์กบั บุคคลอืน
ด้ านบริ การทีได้ รับจากมหาวิทยาลัย
รวม

X
3.41
3.21
3.58
3.76
3.04
3.40

S.D.
.38
.54
.55
.42
.49
.32

ระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
สูง
ปานกลาง
ปานกลาง
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จากตารางที 3 โดยภาพรวมพบว่า การศึกษาคุณภาพชีวิตนักศึกษาระดับปริ ญญา
ตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อยู่ในระดับปานกลาง ( Χ = 3.40, S.D. = 0.32 )
เมื อพิจ ารณาเป็ นรายด้ า นเรี ย งลํ า ดับ พบว่า ด้ า นความสัม พัน ธ์ กับ บุค คลอื นมี ร ะดับ คุณ ภาพ
ชี วิตสูงที สุด ( Χ = 3.76, S.D. = 0.42 ) รองลงมาด้ านทีอยู่อาศัย ( Χ = 3.58, S.D. = 0.55)
ด้ านชีวิตการเรี ยน ( Χ = 3.41, S.D. = 0.38) และด้ านบริ การทีได้ รับจากมหาวิทยาลัยเป็ น
ลําดับสุดท้ าย ( Χ = 3.04, S.D. = 0.49 )
ตารางที 4 จํานวน และร้ อยละของระดับการศึกษาคุณภาพชีวิตนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้ านชีวิตการเรี ยน (n = 176)
การศึกษาคุณภาพชีวิต
นักศึกษา
ด้ านชีวติ การเรียน
1. มีความพอใจในงาน
แต่ละวิชาทีอาจารย์
มอบหมายให้
ในแต่ละสัปดาห์
2. มีความสุขกับการเรี ยน
3. มีความรู้สกึ พอใจ
ผลการเรี ยน
4. การเรี ยนทําให้ มี
ความรู้เพิมขึ .น
5. มีความพอใจในระบบ
การเรี ยนการสอนทีเป็ นอยู่
ในขณะนี .
6. ได้ พฒ
ั นาความสามารถ
ของตนเองจากการเรี ยน
7. คิดว่าได้ เรี ยนใน
สาขาวิชาทีตนเองถนัด
8. ครอบครัวสนับสนุน
ให้ เรี ยนคณะศึกษาศาสตร์

จริง
ทีสุ ด
(%)

ระดับการศึกษา
จริง
จริง
จริง
บ้ าง
น้ อย
(%)
(%)
(%)

ไม่ จริง
เลย
(%)

X

S.D.

ระดับ
การศึกษา

5

40

99

28

4

3.08

.77

ปานกลาง

12

84

65

15

0

3.52

.75

ปานกลาง

17

71

63

22

3

3.44

.88

ปานกลาง

80

78

15

3

0

4.33

.69

สูง

11

82

69

12

2

3.50

.75

ปานกลาง

28

92

51

5

0

3.81

.73

สูง

37

66

46

19

8

3.61

1.05

ปานกลาง

55

65

40

10

6

3.86

1.03

สูง
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ตารางที 4 จํานวน และร้ อยละของระดับการศึกษาคุณภาพชีวิตนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้ านชีวิตการเรี ยน (ต่อ) (n = 176)
การศึกษาคุณภาพชีวิตนักศึกษา
ด้ านชีวิตการเรี ยน
9. คณะศึกษาศาสตร์
ผลิตนักศึกษาทีมีคณ
ุ ภาพ
10. มีความรู้สกึ เบือวิชาเรี ยน

จริ ง
ทีสุด
(%)
60

ระดับการศึกษา
จริ ง
จริ ง
จริ ง
บ้ าง
น้ อย
(%)
(%)
(%)
81
33
2

ไม่ จริ ง
เลย
(%)
0

X

S.D.

ระดับ
การศึกษา

4.12

.76

สูง

10

25

43

93

7

2.92

.87

ปานกลาง

11. อาจารย์ไม่เตรี ยมการสอน

3

8

21

68

76

1.83

.92

ตํา

12. เวลาอาจารย์มอบหมาย
งานให้ นักศึกษาสามารถ
เข้ าใจได้ ชดั เจนว่าอาจารย์
ต้ องการให้ ทําอะไร
13. งานแต่ละวิชาทีอาจารย์
มอบหมายให้ ทํา เหมาะสม
กับจํานวนหน่วยกิตของ
วิชานันๆ
.
14. นักศึกษาสามารถเข้ าใจ
สิงทีอาจารย์สอนได้
ชัดเจน
15. มาตรฐานการให้ คะแนน
ของอาจารย์ทีสอนมี
ความเหมาะสมกับ
ความสามารถของ
นักศึกษา
16. จํานวนนักศึกษา
แต่ละห้ องมีมากเกินไป
17. ตารางการเรี ยนในแต่ละ
สัปดาห์มีความเหมาะสม
รวมค่ าเฉลีย

16

62

82

16

0

3.44

.77

ปานกลาง

13

62

75

22

4

3.41

.88

ปานกลาง

7

66

96

7

0

3.41

.64

ปานกลาง

12

30

92

41

1

3.58

.72

สูง

13

33

47

58

25

2.76

1.14

ปานกลาง

17

56

65

24

14

3.36

.93

ปานกลาง

3.41

.38

ปานกลาง
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จากตารางที 4 การศึกษาคุณภาพชีวิตนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้ านชีวิตการเรี ยน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( Χ = 3.40, S.D.
= 0.38) เมือพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า การเรี ยนทําให้ มีความรู้ เพิมขึ .นมีคณ
ุ ภาพชีวิตสูงทีสุด
( Χ = 4.33, S.D. = 0.69) คณะศึกษาศาสตร์ ผลิตนักศึกษาทีมีคณ
ุ ภาพ ( Χ = 4.12, S.D. =
0.76) ครอบครัวสนับสนุนให้ เรี ยนคณะศึกษาศาสตร์ ( Χ = 3.86, S.D. = 1.03) ส่วนจํานวน
นักศึกษาแต่ละห้ องมีมากเกินไปและอาจารย์ไม่เตรี ยมการสอน อยู่ในระดับตําทีสุด ( Χ = 2.76,
S.D. = 1.14 และ Χ = 1.83, S.D. = 0.92 ตามลําดับ )
ตารางที 5 จํานวน และร้ อยละของระดับการศึกษาคุณภาพชีวิตนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้ านชีวิตสังคม (n = 176)
การศึกษาคุณภาพชีวิต
นักศึกษา
ด้ านชีวติ สังคม
1. มีเวลาในการพักผ่อน
หย่อนใจเพียงพอ
2. นอกจากการเรี ยนแล้ ว
ยังมีเวลาเหลือพอทีจะ
ทํากิจกรรมอืนอีก
3. มีความสุขกับกิจกรรม
ในชีวิตประจําวัน
4. ใช้ เวลาว่างไปทํา
กิจกรรมทีชอบ
5. เมือมีการอบรมใน
มหาวิทยาลัย จะไม่
เข้ าร่วมการอบรมนัน.
6. มีความพอใจทีได้
มีสว่ นร่วมในองค์การ
นักศึกษาหรื อกิจกรรม
ในมหาวิทยาลัย
7. เมือรู้สกึ เครี ยดจะ
ผ่อนคลายในการทํางาน
อดิเรก

จริง
ทีสุด
(%)

ระดับการศึกษา
จริง
จริง
จริง
บ้ าง น้ อย
(%)
(%)
(%)

ไม่ จริง
เลย
(%)

X

S.D.

ระดับ
การศึกษา

19

49

57

43

8

3.16

1.06

ปานกลาง

14

69

51

32

10

3.26

1.02

ปานกลาง

23

76

54

20

3

3.55

.90

ปานกลาง

38

19

78

37

4

3.68

.98

สูง

7

31

66

57

15

2.75

.97

ปานกลาง

24

70

61

18

3

3.53

.91

ปานกลาง

47

82

40

6

1

3.94

.82

สูง
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ตารางที 5 จํานวน และร้ อยละของระดับการศึกษาคุณภาพชีวิตนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้ านชีวิตสังคม (ต่อ) (n = 176)
การศึกษาคุณภาพชีวิต
นักศึกษา
ด้ านชีวติ สังคม
8. ไม่เคยได้ รับเลือกให้
เป็ นตัวแทนของกลุม่ เพือน
ในการทํากิจกรรมต่างๆ
9. ได้ เข้ าร่วมการแข่งขัน
กีฬาภายในมหาวิทยาลัย
ศิลปากร
รวมค่ าเฉลีย

จริง
ทีสุด
(%)

ระดับการศึกษา
จริง
จริง
จริง
บ้ าง น้ อย
(%)
(%)
(%)

ไม่ จริง
เลย
(%)

X

S.D.

ระดับ
การศึกษา

7

28

54

49

38

2.52

1.11

ปานกลาง

19

24

42

33

58

2.49

1.35

ปานกลาง

3.21

.54

ปานกลาง

จากตารางที 5 การศึกษาคุณภาพชีวิตนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้ านชีวิตสังคม โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( Χ = 3.21, S.D. = 0.54)
เมื อพิจ ารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า เมื อรู้ สึก เครี ย ดจะผ่อ นคลายในการทํ า งานอดิเ รก มี ร ะดับ
คุณภาพชี วิตสูงที สุด ( Χ = 3.94, S.D. = 0.82) ใช้ เวลาว่างไปทํากิจกรรมทีชอบ( Χ = 3.68,
S.D. = 0.98) มีความสุขกับกิจกรรมในชีวิตประจําวัน ( Χ = 3.55, S.D. = 0.90) ส่วน ไม่เคย
ได้ รับเลื อกให้ เป็ นตัวแทนของกลุ่ม เพื อนในการทํ ากิ จ กรรมต่างๆและได้ เข้ าร่ วมการแข่งขันกี ฬ า
ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร อยู่ในระดับตํา ( Χ = 2.52, S.D. = 1.11 และ Χ = 2.49, S.D.
= 1.35 ตามลําดับ )

51

ตารางที 6 จํานวน และร้ อยละของระดับการศึกษาคุณภาพชีวิตนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้ านทีอยูอ่ าศัย (n = 176)
การศึกษาคุณภาพชีวิต
นักศึกษา
ด้ านทีอยู่อาศัย
1. ต้ องใช้ เวลามากใน
การเดินทางมาเรี ยน
2. ชุมชนทีพักอาศัยมีบริ การ
ด้ านสาธารณูปโภค
สมบูรณ์ (ไฟฟ้า ประปา
โทรศัพท์)
3. มีความพอใจสภาพบ้ านที
พักอาศัยอยูใ่ นขณะนี .
4. การเดินทางจากบ้ านไป
มหาวิทยาลัยมีความ
สะดวก
5. มีความพอใจในสิงอํานวย
ความสะดวกภายในบ้ าน
6. เพือนบ้ านมีอธั ยาศัยและ
มีนํ .าใจต่อกัน
7. ในละแวกบ้ านไม่มีปัญหา
อาชญากรรม
8. ขนาดพื .นทีของบ้ าน
เหมาะสมกับจํานวนผู้พกั
อาศัย (ไม่แออัด)
9. ไม่มีความเป็ นส่วนตัว
เมืออยูบ่ ้ าน
รวมค่ าเฉลีย

จริง
ทีสุด
(%)

ระดับการศึกษา
จริง
จริง
จริง
บ้ าง น้ อย
(%)
(%)
(%)

ไม่ จริง
เลย
(%)

X

S.D.

ระดับ
การศึกษา

11

27

25

48

65

2.26

1.27

ตํา

90

51

29

4

2

4.26

.88

สูง

54

66

39

11

6

3.86

1.03

สูง

66

66

34

9

1

4.07

.89

สูง

54

67

37

15

3

3.91

.95

สูง

38

65

59

10

4

3.69

.95

สูง

50

63

38

19

6

3.75

1.07

สูง

51

57

41

16

11

3.69

1.16

สูง

19

34

43

40

40

2.71

1.29

ปานกลาง

3.58

.55

สูง

จากตารางที 6 การศึกษาคุณภาพชีวิตนักศึกษา ระดับปริ ญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้ านทีอยูอ่ าศัย โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับสูง ( Χ = 3.58, S.D. = 0.55)
เมื อพิ จ ารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ชุม ชนที พัก อาศัยมี บริ การด้ านสาธารณูป โภคสมบูรณ์ (ไฟฟ้ า
ประปา โทรศัพท์) มีระดับคุณภาพชีวิตสูงทีสุด ( Χ = 4.26, S.D. = 0.88) การเดินทางจากบ้ าน
ไปมหาวิทยาลัยมีความสะดวก ( Χ = 4.07, S.D. = 0.89) มีความพอใจในสิงอํานวยความ
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สะดวกภายในบ้ าน ( Χ = 3.91, S.D. = 0.95) ส่วน ไม่มีความเป็ นส่วนตัวเมืออยู่บ้าน และ
ต้ องใช้ เวลามากในการเดินทางมาเรี ยน มีระดับคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับตํา ( Χ = 2.71, S.D. =
1.29 และ Χ = 2.26, S.D. = 1.27 ตามลําดับ )
ตารางที 7 จํานวน และร้ อยละของระดับการศึกษาคุณภาพชีวิตนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้ านความสัมพันธ์กบั บุคคลอืน (n = 176)
การศึกษาคุณภาพชีวิต
นักศึกษาด้ าน
ความสัมพันธ์ กับบุคคลอืน
1. มีความรู้สกึ ว่าไม่มีใคร
เข้ าใจและเห็นอกเห็นใจ
2. ชีวิตครอบครัว
มีความสุข
3. สมาชิกครอบครัวเข้ าใจ
และยอมรับในตัวท่าน
4. มีการทํากิจกรรมต่างๆ
ร่วมกับสมาชิกใน
ครอบครัวเสมอ
5. มีการติดต่อและช่วยเหลือ
เพือนเมือมีโอกาส
6. มีความสุขใน
การคบหาสมาคมกับผู้อืน
7. เมือมีปัญหา มีคน
คอยช่วยเหลือ
8. ท่านเข้ ากับเพือนใน
ชันเรี
. ยนได้ ดีทกุ คน
9. ได้ รับของขวัญใน
โอกาสพิเศษจากบุคคล
ใกล้ ชิดอยูเ่ สมอ
10. พีน้ องแบ่งปั น
สิงของซึงกันและกัน

จริง
ทีสุด
(%)

ระดับการศึกษา
จริง
จริง
จริง
บ้ าง น้ อย
(%)
(%)
(%)

ไม่ จริง
เลย
(%)

X

S.D.

ระดับ
การศึกษา

4

20

40

68

44

2.26

1.03

ตํา

76

70

25

4

1

4.23

.80

สูง

84

66

19

5

2

4.29

.82

สูง

64

64

35

10

3

4.00

.95

สูง

49

89

35

3

0

4.04

.73

สูง

55

84

32

4

1

4.07

.78

สูง

43

77

44

11

1

3.85

.87

สูง

29

84

48

13

2

3.72

.86

สูง

31

63

60

17

5

3.55

.98

ปานกลาง

53

93

25

3

2

4.10

.76

สูง
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ตารางที 7 จํานวน และร้ อยละของระดับการศึกษาคุณภาพชีวิตนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้ านความสัมพันธ์กบั บุคคลอืน (ต่อ)
(n = 176)
การศึกษาคุณภาพชีวิต
นักศึกษาด้ าน
ความสัมพันธ์ กับบุคคลอืน
11. สมาชิกในครอบครัวจะ
ดูแลเอาใจใส่เมือท่าน
ป่ วยหรื อสมาชิกคนใด
เจ็บป่ วย
12. บิดามารดาเอาใจใส่ใน
การเรี ยนของท่านและ
คอยให้ กําลังใจเสมอ
13. บิดามารดามักบ่นว่าท่าน
ในเรื องการคบเพือน
รวมค่ าเฉลีย

จริง
ทีสุด
(%)

ระดับการศึกษา
จริง
จริง
จริง
บ้ าง น้ อย
(%)
(%)
(%)

ไม่ จริง
เลย
(%)

X

S.D.

ระดับ
การศึกษา

89

75

10

2

0

4.42

.64

สูง

93

59

17

5

2

4.34

.83

สูง

5

17

33

33

88

1.98

1.15

ตํา

3.76

.42

สูง

จากตารางที 7 การศึกษาคุณภาพชีวิตนักศึกษา ระดับปริ ญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้ านความสัมพันธ์ กับบุคคลอืน โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง ( Χ = 3.76,
S.D. = 0.42) เมือพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า สมาชิกในครอบครัวจะดูแลเอาใจใส่เมือท่านป่ วย
หรื อสมาชิกคนใดเจ็บป่ วย มีระดับคุณภาพชีวิตสูงทีสุด ( Χ = 4.42, S.D. = 0.64) บิดามารดา
เอาใจใส่ในการเรี ยนของท่านและคอยให้ กําลังใจเสมอ ( Χ = 4.34, S.D. = 0.83) สมาชิก
ครอบครัวเข้ าใจและยอมรับในตัวท่าน ( Χ = 4.29, S.D. = 0.82) ส่วน มีความรู้ สึกว่าไม่มีใคร
เข้ าใจและเห็นอกเห็นใจและบิดามารดามักบ่นว่าท่านในเรื องการคบเพือน มี คณ
ุ ภาพชี วิตอยู่ใน
ระดับตํา ( Χ = 2.26, S.D. = 1.03 และ Χ = 1.98, S.D. = 1.15 ตามลําดับ )
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ตารางที 8 จํานวน และร้ อยละของระดับการศึกษาคุณภาพชีวิตนักศึกษา ระดับปริ ญญาตรี
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรด้ านบริ การทีได้ รับจากมหาวิทยาลัย
(n = 176)
การศึกษาคุณภาพชีวิต
นักศึกษาด้ านบริการ
ทีได้ รับจากมหาวิทยาลัย
1. ได้ รับความสะดวกสบาย
จากบริ การทีมหาวิทยาลัย
จัดให้
2. สินค้ าในร้ านสหกรณ์มี
ไม่ตรงตามความต้ องการ
3. ห้ องสมุดมีหนังสือไม่
เพียงพอ
4. ห้ องสมุดมีสือการเรี ยน
ไม่เพียงพอ
5. ห้ องสมุดมีหนังสือและสือ
การเรี ยนทีด้ อยคุณภาพ
6. เมือมีปัญหาสามารถ
ใช้ บริ การให้ คําปรึกษาของ
ฝ่ ายแนะแนว กองกิจการ
นักศึกษา ในมหาวิทยาลัย
7. โรงอาหารมีอาหารสะอาด
เพียงพอกับความต้ องการ
ของนักศึกษา
8. มหาวิทยาลัยมีทนุ สําหรับ
นักศึกษาทีขาดแคลนอย่าง
อย่างเพียงพอ
9. มหาวิทยาลัยมีสถานทีและ
อุปกรณ์กีฬาให้ นกั ศึกษา
ได้ ใช้

จริง
ทีสุด
(%)

ระดับการศึกษา
จริง
จริง
จริง
บ้ าง น้ อย
(%)
(%)
(%)

ไม่ จริง
เลย
(%)

X

S.D.

ระดับ
การศึกษา

13

84

62

14

3

3.52

.80

ปานกลาง

22

51

69

26

8

3.32

1.00

ปานกลาง

16

35

55

50

20

2.86

1.12

ปานกลาง

14

29

62

51

20

2.81

1.09

ปานกลาง

10

24

52

57

33

2.54

1.11

ปานกลาง

6

37

58

50

25

2.69

1.05

ปานกลาง

10

28

92

30

15

3.27

.88

ปานกลาง

10

44

71

38

13

3.13

.98

ปานกลาง

9

42

60

52

13

2.90

1.00

ปานกลาง
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ตารางที 8 จํานวน และร้ อยละของระดับการศึกษาคุณภาพชีวิตนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้ านบริ การทีได้ รับจากมหาวิทยาลัย (ต่อ)
(n = 176)
การศึกษาคุณภาพชีวิต
นักศึกษาด้ านบริการ
ทีได้ รับจากมหาวิทยาลัย
10. สโมสรนักศึกษาเป็ น
ตัวแทนทีดีในการ
ประสานงานกิจกรรมที
เกียวข้ องกับมหาวิทยาลัย
ให้ แก่นกั ศึกษา
รวมค่ าเฉลีย

จริง
ทีสุด
(%)
19

ระดับการศึกษา
จริง
จริง
จริง
บ้ าง น้ อย
(%)
(%)
(%)
57

69

25

ไม่ จริง
เลย
(%)
6

X

S.D.

ระดับ
การศึกษา

3.33

.95

ปานกลาง

3.04

.49

ปานกลาง

จากตารางที 8 การศึกษาคุณภาพชีวิตนักศึกษา ระดับปริ ญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้ านบริ การที ได้ รับจากมหาวิทยาลัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
( Χ = 3.04, S.D. = 0.49) เมือพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า ได้ รับความสะดวกสบายจากบริ การที
มหาวิทยาลัยจัดให้ มีระดับคุณภาพชีวิตสูงทีสุด ( Χ = 3.52, S.D. = 0.80) สโมสรนักศึกษา
เป็ นตัวแทนทีดีในการประสานงานกิจกรรมทีเกี ยวข้ องกับมหาวิทยาลัยให้ แก่นกั ศึกษา ( Χ =
3.33, S.D. = 0.95) สินค้ าในร้ านสหกรณ์มีไม่ตรงตามความต้ องการ ( Χ = 3.32, S.D. =
1.00) ส่วนเมือมีปัญหาสามารถใช้ บริ การให้ คําปรึ กษาของฝ่ ายแนะแนว กองกิจการนักศึกษา ใน
มหาวิทยาลัยและห้ องสมุดมีหนังสือและสือการเรี ยนทีด้ อยคุณภาพมีระดับคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับ
ตํา ( Χ = 2.69, S.D. = 1.05 และ Χ = 2.54, S.D. = 1.11 ตามลําดับ )
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ตอนที 2 การทดสอบความแตกต่ างของการศึกษาคุณภาพชีวิตนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
การเสนอผลการวิจยั เพือทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลียของตัวแปรซึงจําแนกเป็ นสองกลุม่ โดยใช้ สถิตทิ ดสอบ t-test และวิเคราะห์ความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลียของตัวแปรซึงจําแนกเป็ น 3 กลุ่มขึ .นไป โดยใช้ สถิตทิ ดสอบ One – way
ANOVA
ตารางที 9 เปรี ยบเทียบการศึกษาคุณภาพชีวิตนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร จําแนกตามเพศ (n = 176)
การศึกษาคุณภาพชีวิตนักศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.

ด้ านชีวิตการเรี ยน
ด้ านชีวิตสังคม
ด้ านทีอยูอ่ าศัย
ด้ านความสัมพันธ์กบั บุคคลอืน
ด้ านบริ การทีได้ รับจากมหาวิทยาลัย
รวม
*มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05

ชาย
(n=49)
S.D.
X
3.41
.39
3.23
.55
3.59
.61
3.65
.44
2.98
.57
3.37
.37

หญิง
(n=127)
S.D.
X
3.41
.37
3.20
.53
3.57
.53
3.79
.40
3.05
.46
3.40
.30

t

p

.109 .913
.354 .724
.238 .812
-2.083 .038*
-.978 .329
-.610 .542

จากตารางที 9 การเปรี ยบเทียบการศึกษาคุณภาพชีวิตนักศึกษา ระดับปริ ญญาตรี
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที มี สถานภาพต่างกัน จํ าแนกตามเพศ โดยภาพรวม
พบว่าไม่แตกต่างกัน เมือพิจารณาเป็ นรายด้ านแล้ วพบว่า ด้ านความสัมพันธ์ กบั บุคคลอืน แตกต่าง
กันอย่างมี นยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ส่วนด้ านชีวิตทางการเรี ยน ด้ านชี วิตสังคม ด้ านทีอยู่
อาศัย และด้ านบริ การทีได้ รับจากมหาวิทยาลัย แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ
.05
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ตารางที 10 เปรี ยบเทียบการศึกษาคุณภาพชีวิตนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากรรายด้ าน จําแนกตามผลสัมฤทธิKทางการเรี ยน
การศึกษาคุณภาพชีวิตนักศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.

ด้ านชีวิตการเรี ยน
ด้ านชีวิตสังคม
ด้ านทีอยูอ่ าศัย
ด้ านความสัมพันธ์กบั บุคคลอืน
ด้ านบริ การทีได้ รับจากมหาวิทยาลัย
รวม
*มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05

2.00-2.99
(n=59)
S.D.
X
3.38
.38
3.25
.51
3.52
.54
3.72
.48
3.00
.51
3.38
.34

3.00 ขึนF ไป
(n=115)
S.D.
X
3.42
.38
3.18
.55
3.60
.56
3.78
.38
3.07
.48
3.41
.31

t

p

-.753
.985
-1.103
-.967
-1.026
-.789

.452
.326
.271
.334
.306
.431

จากตารางที 10 การเปรี ยบเทียบการศึกษาคุณภาพชีวิตนักศึกษา ระดับปริ ญญาตรี
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทีมีสถานภาพต่างกัน จําแนกตามผลสัมฤทธิK ทางการ
เรี ยน โดยภาพรวมพบว่า ไม่แ ตกต่า งกัน เมื อพิ จ ารณาเป็ นรายด้ า นแล้ ว พบว่า ไม่ แ ตกต่างกัน
เช่นเดียวกันด้ วย
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ตารางที 11 ค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐาน การศึกษาคุณภาพชีวิตนักศึกษา ระดับปริ ญญาตรี
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทีจําแนกตามสาขาวิชา (n = 176)

การศึกษา
คุณภาพชีวิต
นักศึกษา
1. การศึกษาปฐมวัย
(n=24)
2. การประถมศึกษา
(n=25)
3. ภาษาไทย (n=27)
4. ภาษาอังกฤษ
(n=15)
5. สังคมศึกษา
(n=21)
6. เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา
(n=26)
7. จิตวิทยา (n=29)
8. การศึกษา
ตลอดชีวิต (n=41)
9. วิทยาศาสตร์
การกีฬา (n=28)

ด้ าน
ชีวิตการ
เรียน

ด้ าน
ชีวิตสังคม
S.D.

ด้ าน
ทีอยู่อาศัย

S.D.

X

3.50

.44

3.18

.37

3.48

.51

3.78

.45

3.04

.43

3.40

.31

3.52

.36

3.28

.62

3.66

.49

3.85

.42

3.17

.52

3.50

.34

3.34

.30

3.09

.39

3.46

.57

3.67

.35

3.02

.38

3.32

.25

3.67

.43

2.98

.80

3.45

.60

3.85

.50

3.08

.65

3.40

.37

3.28

.37

3.01

.38

3.58

.41

3.69

.36

3.07

.46

3.32

.24

3.49

.32

3.43

.44

3.59

.51

3.74

.36

3.05

.40

3.46

.21

3.33

.38

3.26

.61

3.70

.59

3.81

.35

3.11

.46

3.44

.36

3.36

.34

3.24

.56

3.69

.60

3.80

.44

2.99

.47

3.41

.30

3.33

.38

3.26

.54

3.47

.61

3.65

.51

2.88

.66

3.32

.42

X

S.D.

X

S.D.

รวม

X

X

S.D.

ด้ าน
ด้ านบริการที
ความสัมพันธ์ ได้ รับจาก
กับบุคคลอืน มหาวิทยาลัย
X

จากตารางที 11 พบว่าการศึกษาคุณภาพชี วิตนักศึกษา ระดับปริ ญญาตรี
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จํา แนกตามสาขาวิชา โดยภาพรวมพบว่าไม่แตกต่าง
กันเมือพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า การศึกษาคุณภาพชีวิตนักศึกษาด้ านความสัมพันธ์ กับบุคคล
อืนของนักศึกษาสาขาการประถมศึกษา มีระดับคุณภาสูงทีสุด ( Χ = 3.85, S.D. = 0.42)
รองลงมาได้ แก่ นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ ( Χ =3.85, S.D. = 0.50)
ส่วนการศึกษา
คุณภาพชีวิตนักศึกษาด้ านบริ การที ได้ รับจากมหาวิทยาลัยของนักศึกษาสาขาการศึกษาตลอด
ชี วิตและสาขาวิทยาศาสตร์ การกี ฬามีคณ
ุ ภาพชีวิตอยู่ในระดับตํา ( Χ = 2.99, S.D. = 0.47
และ Χ = 2.88, S.D. = 0.66 ตามลําดับ ) และในภาพรวมพบว่า นักศึกษาสาขาการประถมศึกษา

S.D.
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มี คณ
ุ ภาพชีวิตในระดับสูงทีสุด ( Χ =3.50, S.D. = 0.34) สําหรับนักศึกษาในสาขาอืนๆ มีระดับ
ใกล้ เคียงกัน
ตารางที 12 วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวเกียวกับการศึกษาคุณภาพชีวิตนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรทีจําแนกตามสาขาวิชา (n = 176)
การศึกษาคุณภาพชีวิตนักศึกษา
1. ด้ านชีวิตการเรี ยน

2. ด้ านชีวิตสังคม

3. ด้ านทีอยูอ่ าศัย

4. ด้ านความสัมพันธ์กบั บุคคลอืน

5. ด้ านบริ การทีได้ รับจากมหาวิทยาลัย

รวม

source
Between Group
Within Group
Total
Between Group
Within Group
Total
Between Group
Within Group
Total
Between Group
Within Group
Total
Between Group
Within Group
Total
Between Group
Within Group
Total

df
8
227
235
8
227
235
8
227
235
8
227
235
8
227
235
8
227
235

SS
2.56
31.40
33.97
3.61
65.01
68.62
2.21
70.15
72.37
1.13
40.43
41.56
1.46
56.04
57.51
.87
23.69
24.57

MS
.32
.13

F
p
2.32 .021*

.45
.28

1.57

.133

.27
.30

.89

.521

.14
.17

.79

.609

.18
.24

.74

.654

.11
.10

1.05

.399

*มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05

จากตารางที 12 พบว่ า การศึ ก ษาคุ ณ ภาพชี วิ ต นั ก ศึ ก ษา ระดั บ ปริ ญญาตรี
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมือจําแนกตามสาขาวิชาโดยภาพรวมพบว่าไม่แตกต่างกัน เมือ
พิ จารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ด้ านชี วิตการเรี ยน แตกต่างกันอย่ างมี นัยสํ าคัญทางสถิ ติที ระดับ .05
ขันต่
. อไปจะทําการเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่ ตามวิธีของ LSD ดังตารางที 13
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วิทยาศาสตร์
การกีฬา

การศึกษา
ตลอดชีวิต

จิตวิทยา

เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา

สังคมศึกษา

3.50
3.52
3.34
3.67
3.28

ภาษาอังกฤษ

การศึกษาปฐมวัย
การประถมศึกษา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
เทคโนโลยี
ทางการศึกษา
จิตวิทยา
การศึกษา
ตลอดชีวิต
วิทยาศาสตร์
การกีฬา

ภาษาไทย

X

การประถมศึกษา

ชีวิตการเรี ยน

การศึกษาปฐมวัย

ตารางที 13 ผลการทดสอบความแตกต่างรายคูด่ ้ านชีวิตการเรี ยนด้ วยวิธี LSD (n = 176)

.008
.042

.029

.002

3.49
3.33
3.36
3.33

.005
.007
.006

*มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05

จากตารางที 13 พบว่า การศึกษาคุณ ภาพชี วิตนักศึกษา ด้ านชี วิตการเรี ยนของ
นักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย แตกต่างกับนักศึกษาสาขาสังคมศึกษา อย่างมีนัยสํ าคัญทาง
สถิตทิ ีระดับ .05
การศึ ก ษาคุ ณ ภาพชี วิ ต นั ก ศึ ก ษา ด้ านชี วิ ต การเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาสาขาการ
ประถมศึกษา แตกต่างกับนักศึกษาสาขาสังคมศึกษา อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีระดับ .05
การศึกษาคุณ ภาพชี วิตนักศึกษา ด้ านชี วิตการเรี ยนของนักศึกษาสาขาภาษาไทย
แตกต่างกับนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีระดับ .05
การศึกษาคุณภาพชีวิตนักศึกษา ด้ านชีวิตการเรี ยนของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ
แตกต่างกั บนัก ศึก ษาสาขาสัง คมศึ ก ษา สาขาจิ ต วิ ท ยา สาขาการศึก ษาตลอดชี วิ ต และสาขา
วิทยาศาสตร์ การกีฬา อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีระดับ .05
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ตารางที 14 ค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐาน การศึกษาคุณภาพชีวิตนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรทีจําแนกตามรายได้ ของนักศึกษาต่อเดือน
(n = 176)
การศึกษา
คุณภาพชีวิต
นักศึกษา
1. ตํากว่า1,500
บาท
(n=16)
2. ระหว่าง1,5002,999 บาท (n=93)
3. ระหว่าง3,0004,500 บาท (n=72)
4. ระหว่าง4,5016,000 บาท (n=41)
5. ตังแต่
. 6,001
บาทขึ .นไป (n=14)

ด้ าน
ชีวิตการ
เรียน
X S.D.

ด้ าน
ชีวิตสังคม

ด้ าน
ด้ านบริการที
ความสัมพันธ์ ได้ รับจาก
กับบุคคลอืน มหาวิทยาลัย
S.D. X
S.D. X S.D.

ด้ าน
ทีอยู่อาศัย

X

S.D.

X

รวม
X

S.D.

3.40

.41

3.21

.59

3.59

.63

3.46

.48

3.11

.56

3.35

.36

3.38

.38

3.20

.54

3.55

.58

3.76

.46

3.06

.51

3.39

.34

3.46

.36

3.28

.52

3.62

.52

3.81

.33

3.05

.44

3.44

.30

3.42

.37

3.17

.55

3.51

.53

3.81

.40

2.95

.52

3.37

.30

3.34

.45

3.03

.52

3.73

.50

3.66

.36

2.98

.44

3.35

.21

จากตารางที 14 พบว่าการศึกษาคุณภาพชีวิตนักศึกษา ระดับปริ ญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร จําแนกตามรายได้ ของนักศึกษาต่อเดือน โดยภาพรวมพบว่าไม่แตกต่างกัน เมือ
พิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า การศึกษาคุณภาพชีวิตนักศึกษาด้ านความสัมพันธ์ กบั บุคคลอืนของ
นักศึกษาทีมีรายได้ ระหว่าง 4,501-6,000 บาท มากทีสุด ( Χ = 3.81, S.D. = 0.40) รองลงมา
ได้ แก่ นักศึกษาทีมีรายได้ ระหว่าง3,001-4,500 บาท ( Χ =3.81, S.D. = 0.33) ส่วนการศึกษา
คุณภาพชีวิตนักศึกษาด้ านบริ การที ได้ รับจากมหาวิทยาลัยของนักศึกษาที มี รายได้ ตั .งแต่ 6,001
บาทขึ .นไป และนักศึกษาทีมีรายได้ ระหว่าง 4,501-6,000 บาท อยู่ในระดับน้ อย ( Χ = 2.98,
S.D. = 0.44 และ Χ = 2.95, S.D. = 0.52 ตามลําดับ ) และในภาพรวมพบว่า นักศึกษาทีมี
รายได้ ระหว่าง3,001-4,500 บาท มี คณ
ุ ภาพชีวิตในระดับมากที สุด( Χ =3.44, S.D. = 0.30)
สําหรั บนักศึกษาทีมีรายได้ ตอ่ เดือนอื นๆ มี ระดับใกล้ เคียงกัน
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ตารางที 15 วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวเกียวกับการศึกษาคุณภาพชีวิตนักศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทีจําแนกตามรายได้
ของนักศึกษาต่อเดือน (n = 176)
การศึกษาคุณภาพชีวิตนักศึกษา
1. ด้ านชีวิตการเรี ยน

2. ด้ านชีวิตสังคม

3. ด้ านทีอยูอ่ าศัย

4. ด้ านความสัมพันธ์กบั บุคคลอืน

5. ด้ านบริ การทีได้ รับจากมหาวิทยาลัย

รวม

source
Between Group
Within Group
Total
Between Group
Within Group
Total
Between Group
Within Group
Total
Between Group
Within Group
Total
Between Group
Within Group
Total
Between Group
Within Group
Total

df
4
231
235
4
231
235
4
231
235
4
231
235
4
231
235
4
231
235

SS
.31
33.66
33.97
.86
67.76
68.62
.69
71.68
72.37
1.90
39.66
41.56
.48
57.02
57.51
.24
24.32
24.57

MS
.07
.14

F
.53

p
.712

.21
.29

.73

.568

.17
.31

.55

.695

.47
.17

2.76 .028*

.12
.24

.49

.743

.06
.10

.58

.673

*มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05

จากตารางที 15 พบว่าการศึกษาคุณภาพชีวิตนักศึกษา ระดับปริ ญญาตรี
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จําแนกตามรายได้ ของนักศึกษาต่อเดือน โดยภาพรวม
พบว่าไม่แตกต่างกัน เมือพิจารณาเป็ นรายด้ านแล้ วพบว่า ด้ านความสัมพันธ์ กบั บุคคลอืนแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ขันต่
. อไปจะทําการเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่ ตามวิธีของ
LSD ดังตารางที 16
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ตํากว่า1,500 บาท
ระหว่าง1,501-3,000 บาท
ระหว่าง3,001-4,500 บาท
ระหว่าง4,501-6,000 บาท
ตังแต่
. 6,001 บาทขึ .นไป

ตังแต่
. 6,001 บาทขึ .นไป

ระหว่าง4,501-6,000 บาท

ระหว่าง3,001-4,500 บาท

X

ระหว่าง1,501-3,000 บาท

ความสัมพันธ์
กับบุคคลอืน

ตํากว่า1,500 บาท

ตารางที 16 ผลการทดสอบความแตกต่างรายคูด่ ้ านความสัมพันธ์กบั บุคคลอืนด้ วยวิธี LSD
(n = 176)

3.46
3.76

.007

3.81

.002

3.81

.004

3.66

*มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05

จากตารางที 16 พบว่า การศึกษาคุณภาพชีวิตนักศึกษา ด้ านความสัมพันธ์ กบั บุคคลอืน
ของนักศึกษาทีมีรายได้ ตํากว่า1,500 บาทแตกต่างกับนักศึกษาทีมีรายได้ ระหว่าง 1,501-3,000
บาท นักศึกษาที มี รายได้ ระหว่าง 3,001-4,500 บาท และนักศึกษาที มีรายได้ ระหว่าง 4,5016,000 บาท อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีระดับ .05
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