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บางที่นักศึกษาสนใจมาก และนอกจากนี้ระดับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาภายในวิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทรเปนอยางไร เพื่อนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน และโครงการพัฒนานักศึกษาตอไป
ทั้งนี้ทีมงานวิจัยเปนคณาจารยที่ทําการสอนและเกี่ยวของกับการพัฒนานักศึกษาทั้งในระดับคณะและ
ระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งงานวิจัยครั้งนี้ก็จะเปนประโยชนตอทีมงานวิจัยเปนอยางมาก
อนึ่งคณะผูวิจัย วิจัยก็หวังเปนอยางยิ่งที่ร ายงานวิจัยฉบับนี้จะเปนประโยชนตอการจัดการ
เรียนการสอนไมเพียงแตมหาวิทยาลัยศิลปากรเทานั้น หวังวาจะเปนประโยชนตอผูอาน และผูเกี่ยวของ
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงสํารวจ มีจุด มุงหมายเพื่อศึกษาระดับความสนใจในการเล นกีฬา
ระดับคุณภาพชีวิต และความสัมพันธของระดับความสนใจในการเลนกีฬากับระดับคุณภาพชีวิตของ
นัก ศึก ษามหาวิท ยาลัยศิ ล ปากรวิทยาเขตพระราชวัง สนามจั น ทร ประชากรที่ใชใ นการศึ ก ษาเป น
นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรระดับชั้นปที่ 2 ปการศึกษา 2555 กลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัย ทําการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) โดยเปดตารางสุมของ
เครซี่ มอรแกน Kreycie and Morgan) ไดก ลุมตัวอยางจํานวน 370 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลประกอบดวย แบบสํารวจขอมูล ทั่วไปและระดับความสนใจในการเล น กีฬา แบบวัด
คุณภาพชีวิตขององคการอนามัยโลก สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล จะใชส ถิติขั้นพื้นฐานเพื่อหาคา
มัชฌิมเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหหาคาความสัมพันธโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ผลการวิจัยพบวา
1. ระดับความสนใจในการเลนกีฬา นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทรมีระดับความสนใจในการเลนกีฬาแบดมินตันมากที่สุด เพราะเปนกีฬาที่เลนงาย และหาสถานที่
เลนไดงายอีกดวย
2. ระดับคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรทุก
ดานอยูในระดับปานกลาง เพราะวานักศึกษาสวนมากจะพักอาศัยอยูหอพักภายนอกมหาวิทยาลัยสงผล
ให โ อกาสในการทํ า กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต น อ ยกว า นั ก ศึ ก ษาที่ พั ก อยู ใ นหอพั ก ของ
มหาวิทยาลัย
3. ระดับความสนใจในการเลนกีฬามีความสัมพันธกับระดับคุณภาพชีวิตดานรางกายเชิงลบ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ร ะดับ .05แสดงใหเห็นวาระดับความสนใจในการเลนกีฬามากแตระดับ
คุณภาพชีวิตรางกายอยูในระดับนอย ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะวานักศึกษาที่มีระดับความสนใจในการเลน
กีฬามากแตไมมีโอกาสในการเลนกีฬา เพราะวามีตารางการเรียนมาก หรือพักอาศัยอยูหอพักนอก
มหาวิทยาลัยทําใหไมไดรวมกิจกรรมกีฬาหรือกิจกรรมเสริมสรางสุขภาพ สมรรถภาพรางกายจึงทําให
ระดับคุณภาพชีวิตดานรางกายต่ํา
ง

4. ระดับความสนใจในการเลนกีฬาไมมีความสัมพันธกับระดับคุณภาพชีวิตทางดานจิตใจ
ดานสัมพันธภาพทางสังคม และดานสิ่งแวดลอมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เพราะวา
นักศึกษาไมมีเวลาในการเลนกีฬา และขาดสถานที่ออกกําลังกายจึงไมสงผลตอระดับคุณภาพชีวิต
ขอเสนอแนะจากการวิจัย มหาวิทยาลัยควรจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาที่
หลากหลาย เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษาทั้งที่อยูหอพักในมหาวิทยาลัย และหอพักภายนอกมหาวิทยาลัย
ไดเขารวมโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาใหสูงขึ้น
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Abstract
This survey research aimed at investigating the level of interests in sport participation, the
quality of life and the relationship between the interests in sport participation and the quality of life
of Silpakorn University Students at Sanam Chandra Campus. The population of this research
consisted of year 2-4 students (N=370) in the 2012 academic year in Silpakorn University, Sanam
Chandra Campus. Kreycie and Morgan’s sample size table were used to determine sample size
and stratified random sampling was used. Research instruments comprised a survey of
participants’s demographic information, a level of interests in sport participation survey and World
Health Organizations’s quality of life assessment. To analyze the data, means, standard deviation
and correlation were computed using statistical analysis software. The results indicate that:
1. In terms of the interests in sport participation, Silpakorn University students at Sanam
Chandra Campus show the highest interests in badminton because it is easy to play and
convenient to find a location to play.
2. The level of the quality of life of Silpakorn University students at Sanam Chandra
Campus is moderate in every aspect. This is because the majority of students live off campus and
they therefore have less opportunity to exercise than those who live on campus.
3. The level of interests in sport participation is negatively correlated with the quality of life
(p ≤ .05), indicating that a high level of interests in sport participation has small effect on the
physical quality of life. This may be because students with high level of interests in sport
participation do not have an opportunity to play sport because they have a tight schedule or live
off campus. Consequently, they cannot join sport or other health promotion and fitness activities.
As such their physical quality of life is low.

ฉ

4.
The level of interests in sport participation is not significantly correlated with the
psychological, social and environmental quality of life (p ≥ .05). The reason is that students do not
have time and place to exercise and thus the interests do not have an effect on their quality of
life.
The recommendation of this research is that there should be a variety of projects to
raise the quality of life of Silpakorn University students. This can in turn offer more opportunity to
students who live on campus and off campus to participate in the projects to raise their quality of
life.
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บทที่ 1
ที่มาและความสําคัญของปญหา
ที่มาและความสําคัญของปญหา
จากสภาพปจ จุ บัน ความเจริญเติบ โตทั้ง ทางดา นเศรษฐกิจ สัง คม ความกาวหนาทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มนุษยซึ่งเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ ดังนั้น คุณภาพชีวติ จึง
เปนสิ่งสําคัญและเปนกลไกหลักที่จ ะขับเคลื่อนความเจริญกาวหนา การเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สังคม สิ่งหนึ่งที่เราสามารถจะสงเสริมใหประชาชนไดมีคุณภาพชีวิตที่ดี วิธีการหนึ่งนั่นก็คือ การออ
กกกําลัง กายเพื่อสุขภาพกายและใจ เมื่อสองสิ่งนี้มีความเขมแข็ง รางกายของเราก็จะมีสุขภาพ
แข็ง แรง สามารถเรียน ทํางาน หรือดําเนิน ชีวิต อยางมีประสิทธิภาพ มีร ายงานการวิจัยพบวา
เหตุผลของการไมออกกําลังกาย ของประชาชนชายและหญิง คือ ไมมีเวลาและอาจสืบเนื่องมาจาก
สถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกไมเพียงพอกับจํานวนประชากร ดัง นั้น ความตองการทางดาน
สถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกจึงเปนเครื่องมือชวยใหพฤติกรรมการออกกําลังกายของประชากร
ไดดีขึ้น จากเหตุผลดังกลาว จึงควรมีการสงเสริม และทําความเขาใจเกี่ยวกับการออกกําลังกายให
ถูกตอง แมวาการเจริญเติบโตและการเสื่อมโทรมอวัยวะตาง ๆ จะเปนไปตามกฎธรรมชาติแตการ
ออกกําลังกายก็เปนวิธีการทางธรรมชาติ ที่มีผลทําใหอวัยวะมีการเจริญเติบโตเต็มศักยภาพมีความ
สมบูรณและแข็งแรง ชะลอการเสื่อมและมีการพัฒนาทั้งรูปรางและความสามารถในการทํางาน การ
ใชอวัยวะตาง ๆ ไมถูกตองและเหมาะสมแลว จะสงผลใหอวัยวะเหลานั้นเจริญเติบโตชาไมสมบูรณ
และไมแข็งแรง โอกาสที่จะเสื่อมโทรมมีมากขึ้นและอาจเปนสาเหตุของการนําโรคไดงาย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ซึ่งประกาศใชเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม
2550 ไดมีบทบัญญัติในเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดีของประชาชนโดยกําหนดให
เปนหนาที่ของรัฐที่จะตองดําเนินการในเรื่องดังกลาวนี้เชนเดียวกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 ที่กําหนดไวในหมวด5แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐที่มีปรากฏในมาตราตางๆอยาง
นอย7มาตราจึงถือวาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยไดยกระดับความสําคัญของการที่รัฐจะตอง
ใหการบริการและยังประโยชนทางดานชีวิตความเปนอยูของประชาชนอยางเห็นไดชัดเมื่อเปรียบเทียบ
กับรัฐธรรมนูญฉบับกอนหนานี้ที่ถึงแมจะมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการดูแลคุณภาพชีวิตและความเปนอยู
ของประชาชนเชน เดียวกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้แ ตในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับกอนๆเพียงแต
กําหนดใหรัฐพึงกระทําเทานั้นซึ่งหมายถึงวารัฐจะดําเนินการหรือไมก็ไดและถึงแมวาจะมีการยกเลิก
รัฐ ธรรมนูญแหง ราชอาณาจั ก รไทยพุทธศัก ราช 2540 โดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (คปค.) เมื่อวันที่19 กันยายน 2549 ก็ตามเนื้อหา
สาระในมาตราตางๆในรัฐธรรมนูญฉบับปพุทธศักราช 2540 ที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตและความเปนอยู

ที่ดีของประชาชนก็ไดถูก บรรจุไวในรัฐ ธรรมนูญแหง ราชอาณาจักรไทยพุทธศัก ราช 2550 ดวย
เชนเดียวกันสําหรับบทบัญญัติตางๆที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตและความเปน อยูที่ดีของประชาชนใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มีดังนี้
1. รัฐตองใหความอุปถัมภและคุมครองพระพุทธศาสนาซึ่งเปนศาสนาที่ประชาชนชาวไทย
สวนใหญ นับ ถือมาช านานและศาสนาอื่ น ทั้ ง ตอ งส ง เสริม ความเขาใจอั น ดีแ ละความสมานฉัน ท
ระหวางศาสนิกชนของทุกศาสนารวมทั้งสนับสนุนการนําหลักธรรมของศาสนามาใชเพื่อเสริมสราง
คุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต(มาตรา79) (ซึ่งเดิมปรากฏในมาตรา73 )
2.รัฐตองดําเนินการตามนโยบายดานสังคมการสาธารณสุขการศึกษาและวัฒนธรรม(มาตรา
80 )ดังนี้คือ
2.1 คุมครองและพัฒนาเด็กและเยาวชนสนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษาปฐมวัย
สงเสริมความเสมอภาคของหญิงและชายเสริมสรางและพัฒนาความเปนปกแผนของครอบครัวและ
ชุมชนรวมทั้งตองสงเคราะหและจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุผูยากไรผูพิการหรือทุพพลภาพและผูอยู
ในสภาวะยากลําบากใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งพาตนเองได
2.2 สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบสุขภาพที่เนนการสรางเสริมสุขภาพอันนําไปสูสุข
ภาวะที่ยั่งยืนของประชาชนรวมทั้งจัดและสงเสริมใหประชาชนไดรับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐาน
อยางทั่วถึง และมีประสิทธิภาพสง เสริมใหเอกชนและชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาสุขภาพและ
จัดบริการสาธารณสุขโดยมีผูทําหนาที่ใหบริการดังกลาวซึ่งไดปฏิบัติหนาที่ตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จริยธรรม (3)พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบใหสอดคลอง
กับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมจัดใหมีแผนการศึกษาแหงชาติกฎหมายเพื่อการพัฒนา
การศึก ษาของชาติจั ด ใหมีก ารพัฒนาคุณ ภาพของครูแ ละบุคลากรทางการศึก ษาใหกาวทัน การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกรวมทั้ง ปลูก ฝง ใหผูเรียนมีจิตสํานึก ของความเปนไทยมีร ะเบียบนึก ถึง
สวนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
3. จัดใหมีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันจําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชนเพื่อประโยชนใน
การรักษาความมั่นคงของรัฐในทางเศรษฐกิจและตองมิใหสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันจําเปนตอการ
ดํารงชีวิตของประชาชนอยูในความผูกขาดของเอกชนอันอาจกอเกิดความเสียหายแกรัฐ (มาตรา 84
(10))
4.สงเสริมบํารุงรักษาและคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดจน
ควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษที่มีผลตอสุขภาพอนามัยสวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดย
ประชาชนชุมชนทองถิ่นและองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงาน (มาตรา 85 (5)) นอกจากนี้นโยบายแหงรัฐยังมุงสงเสริมประชาชนในภาคการเกษตรซึ่ง
ประชาชนในเขตชนบทส ว นใหญ จ ะประกอบอาชี พ เกษตรกรรมเช น การคุ ม ครองและรั ก ษา
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ผลประโยชนของเกษตรกรในการผลิตและการตลาดสงเสริมสินคาเกษตรใหไดรับผลตอบแทนสูงสุด
รวมทั้งสงเสริมการรวมกลุมของเกษตรกรในรูปของสภาเกษตรกรเพื่อวางแผนการเกษตรและรักษา
ผลประโยชนรวมกัน ของเกษตรกร (มาตรา 84 (8))สง เสริมอุต สาหกรรมแปรรูปผลผลิต ทาง
การเกษตรเพื่อใหเกิดมูลคาเพิ่มในทางเศรษฐกิจ (มาตรา 84 (14)) และเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนไทยใหมีคุณภาพชีวิตที่มีความสุขและยั่งยืนจึงเนนการพัฒนาที่ตองสงเสริมการพัฒ นาสังคม
เศรษฐกิจใหดําเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การกีฬามีความสําคัญตอ การพัฒนาคุ ณ ภาพชีวิต ของประชาชน ทั้ง ในดา นสุขภาพและ
พลานามัยและดานจิตใจเปนปจจัยที่สําคัญที่ทําใหประชาชนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง
ครอบครัว ชุมชน และสังคม นําไปสูการมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมการเมืองไดอยางมี
ประสิทธิภาพกีฬาถูก นําไปใชเปน เครื่องมือเพื่อสรางความเขมแข็ง ของครอบครัว และชุมชน ใน
ประเทศที่ พัฒนาแล วทั่วโลกจะอาศัยกระบวนการของกีฬ า เพื่อสร างการมี สวนรวม เพื่อสรา ง
เครือขายชุมชนตลอดจนการสรางจิตสํานึกในการดํารงชีวิตที่มีคุณธรรม มีวินัยและมีความรับผิดชอบ
ตอหนาที่ เคารพในสิทธิของตนเองและผูอื่นเปนรากฐานที่ดีของสังคม องคกรของประเทศตาง ๆ ทั่ว
โลกรวมทั้งองคกรระหวางประเทศจึงไดสนับสนุนใหมีการใชกีฬา การออกกําลังกายและนันทนาการ
เปนเครื่องมือในการสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชากร
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) ไดกําหนด
ยุท ธศาสตรก ารพั ฒ นาคุณ ภาพคนและสั ง คมไทยสู สั ง คมแห ง ภู มิ ป ญ ญาและการเรี ย นรู ซึ่ ง ให
ความสํ า คั ญ กั บ การเสริ ม สร า งสุ ข ภาวะคนไทยให มี สุ ข ภาพแข็ ง แรงทั้ ง กายและใจและอยู ใ น
สภาพแวดลอมที่นาอยู เนนการพัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจร
ประโยชนของการเลนกีฬา
การเลนกีฬาและออกกําลังกายที่พอดีอยูเสมอ จะมีผลดีตอรางกาย
(http://www.gotoknow.org/blog/chokchaikrab1/349337) ดังนี้
1. ระบบหมุนเวียนโลหิต กลามเนื้อหัวใจแข็งแรงขึ้นหลอดเลือดมีความยืดหยุนตัวดี ชีพจร
ขณะพักลดลงซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพสํารองของหัวใจดีขึ้นสามารถทํางานได
2. ระบบหายใจถุงลมหด และขยายยืดตัวไดดี ปอดแข็งแรง
3. ระบบกลามเนื้อ แข็งแรง
4. ระบบโครงกระดูก กระดูกขอตอแข็งแรง ขอตอเคลื่อนไหว
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การออกกําลังกายของบุคคลในแตละวัย มีความแตกตางกันดังนี้
(www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1377066407)
สําหรับวัยเด็ก เด็กหญิงในชวงอายุกอน 12 ป และเด็กชายกอนอายุ 14 ป การออก
กําลัง กาย ควรจะออกมาในลัก ษณะของกีฬ าหรือ การออกกํา ลัง กายงา ย ๆ เนน ที่ค วาม
สนุกสนานใหมาก ควรจะเริ่มจากทักษะงาย ๆ และชา ๆ อยางมีขั้นตอน และสิ่งสําคัญอีกประการ
หนึ่ง คือ ไมควรใชวิธีบัง คับแตควรใหก ระทําด วยความสมัครใจ พรอมกับอธิบายใหเขาใจต อ
ประโยชนที่ไดรับจากการออกกําลังกายหรือการเลนกีฬา
สําหรับวัยหนุมสาว อายุชวงประมาณ 30 ป เปนชวงที่รางกายมีการพัฒนาเต็มที่แลว
สมรรถภาพทางกายมีความพรอมในทุก ๆดาน ดังนั้น ผูที่มีพื้นฐานทางกีฬามาดี ก็จะสามารถเลน
กีฬาและออกกําลังกายไดอยางเต็มที่ เชน การวายน้ํา การวิ่ง กีฬาตางๆ ที่ตนเองมีความชอบ มี
ความถนัด ฯลฯ
สําหรับวัยผูใหญชวงอายุตั้งแต 30 ปขึ้นไป สมรรถภาพดานตางๆ เริ่มลดลง ดังนั้น จึงควร
เลือกออกกําลังกายหรือเลนกีฬา เบาๆ งาย ๆ และเหมาะกับสภาพรางกาย
การออกกําลังกาย เปนสิ่งที่มีประโยชนตอรางกายและจิตใจ เปนการเสริมสรางสมรรถภาพ
ของรางกายใหแข็งแรงเพื่อใหบุคคลมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถดําเนินชีวิตประจําวันไดอยางมีความสุข
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและไดประสิทธิผล ดังนั้น เราจึงควรสงเสริมโดยการปรับหรือพัฒนา
พฤติกรรมการออกกําลังกายของบุคคลรอบขาง หรือบุคคลที่สามารถจะปรับหรือพัฒนาได ใหเกิด
พฤติกรรมการออกกําลังกายเพิ่มขึ้นจนคงที่สม่ําเสมอ ใหเปรียบเสมือนเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจําวัน
เพื่อสุขภาพรางกายและจิตใจ ในการปรับพฤติกรรมนั้น เราควรจะพิจารณาและคํานึงถึง คือขอจํากัด
และวิธีการที่นํามาประยุกตใช ใหถูกตองและเหมาะสมกับแตละบุคคล ผูปรับเองจะตองมีความรูความ
เขาใจที่ถูก ตอง สําหรับวัต ถุประสงคของการปรับพฤติก รรม คือธรรมชาติของแตล ะบุคคลนั้น มี
ลักษณะแตกตางกันการนําเทคนิคตาง ๆ มาใชในการปรับพฤติกรรมนั้นก็เปนสิ่งที่จําเปนและตอง
เลือกใหเหมาะสมตองมั่นใจวาเทคนิคที่นํามาใชมีความ strong พอที่จะสามารถนํามาใชกับพฤติกรรม
ทีจ่ ะทําการปรับหรือพัฒนา สวนความสําเร็จของการปรับพฤติกรรมนั้นไมไดขึ้นอยูกับผูที่ทําการปรับ
พฤติกรรม แตจะขึ้นอยูกับผูที่ถูกปรับพฤติกรรมใหสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหเปนพฤติกรรมที่
พึงประสงค ถูกตอง มีคุณธรรมและอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข และเพื่อที่บุคคลสามารถ
ควบคุมตนเอง (Self-Control) ไมใหตกอยูภายใตสภาพแวดลอมที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของเขาเองและ
เพื่อบุคคลไดแสดงพฤติกรรม ไดเหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่บุคคลนั้นอยูดวย
กีฬา เปนการเลนเพื่อความแข็งแรงของรางกายหรือเพื่อความสนุกสนาน เพลิดเพลิน กีฬา
เปนคําที่หมายรวมถึงกิจกรรมการเลนทั้งที่ตองออกแรงเพื่อประโยชนของรางกายและจิตใจ และที่
ตองใชสมองเพื่อความเจริญของสติปญญาทุกชนิดกีฬาเปนการเลนที่มักใชแขงขันกันจึงตองมีกฎ และ
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กติกาในการเลนกีฬาบางชนิดตองมีอุปกรณที่ใชในการเลน และมีสถานที่ที่ใชเลนเปนการเลนที่ใชฝก
รางกายใหแข็งแรง ฝกใหรูจักการยอมรับกฎยอมรับกติกาในการเลน ฝกใหมีวินัย ฝกใหรูจักแพ รูจัก
ชนะและฝกใหมีน้ําใจเปนนักกีฬา
การเลนกีฬาก็จะเปนการออกกําลังกายในรูปแบบตาง ๆ ที่มีทั้งประเภทบุคคล และประเภท
ทีม ซึ่งการออกกําลังกายดวยการเลนกีฬานี้สงผลดีตอสุขภาพทําใหเรามีรูปรางที่ดี ไมอวนหรือผอม
จนเกินไป มีกลามเนื้อที่กระชับมีทรวดทรงที่ดีและไดสัดสวนอีกดวย การเลนกีฬาเปนการลดความ
อวนและควบคุมน้ําหนักตัวที่ไดผลดีที่สุดทําใหเรานอนหลับไดดีขึ้นเนื่องจากการออกกําลังกายดวย
การเลนกีฬาจะมีการใชพลังงานมากรางกายจึงตองการการพักผอน (คนที่นอนหลับยากก็จะไมตอง
ใชยาประเภท “ยานอนหลับ” การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพยังชวยใหผูที่มีอาการเจ็บปวยบางครั้ง
การเลนกีฬาก็จะชวยใหมีรางกายดีขึ้น
ประโยชนของการเลน กีฬา การเลน กีฬาและออกกําลัง กายที่พอดีอยูเสมอ จะมีผลดีตอ
รางกายดังนี้
1. ระบบหมุนเวียนโลหิต กลามเนื้อหัวใจแข็งแรงขึ้นหลอดเลือดมีความยืดหยุนตัวดี ชีพจร
ขณะพักลดลงซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพสํารองของหัวใจดีขึ้นสามารถทํางานไดดี
2. ระบบหายใจถุงลมหด และขยายยืดตัวไดดี ปอดแข็งแรง
3. ระบบกลามเนื้อ แข็งแรง
4. ระบบโครงกระดูก กระดูกขอตอแข็งแรง ขอตอเคลื่อนไหวไดดี
การกีฬามีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งในดานสุขภาพรางกาย
ดานจิตใจ อารมณและสังคม ซึ่งเปนปจจัยที่สําคัญที่ทําใหประชาชนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ตนเองครอบครัว ชุมชน และสังคม ที่ดีขึ้น และจะนําไปสูการมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
การเมืองไดอยางมีประสิทธิภาพ อยางที่เราไดทราบโดยทั่วไปวาเลนกีฬาแลวจะไดประโยชนดาน
รางกายอารมณ สังคม และจิ ต ใจ หากบุคคลใดเขาใจอยางผิวเผิน ยอมเห็นวา มี คุณ คาไมมาก
เทาที่ควรอาจจะชัดเจนในบางเรื่อง เชน สุขภาพดีรางกายแข็งแรงขึ้นอารมณแจมใสสนุกสนานราเริง
มากกวาแตคุณคาอื่น ๆ จากการเขารวมกิจกรรมการเลนกีฬามีอีกมากมายถาสามารถเขาถึงแกน
แทจริงๆ กิจกรรมกีฬาสรางเสริมวินัย และความรับผิดชอบสรางเสริมภาวการณเปนผูนําผูตามที่ดี
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ไดอยางดีมีทักษะในการบริหารจัดการเสียสละ ชวยเหลือบุคคลอื่นดวยความ
เต็มใจใชเวลาวางใหเกิดประโยชนตอตนเองและผูอื่น อีกทั้งชวยใหหางไกลยาเสพติดเปนตนกิจกรรม
กีฬาเปรียบไดกับการจําลองสถานการณในการดําเนินชีวิต จริง ดัง นั้นทุกคนสามารถถายโยงและ
ประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข
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คุณ ภาพชีวิ ต เปน สภาพที่คนเรามีสุขภาพรางกายดี ไมมีโ รคภัยเบีย ดเบียน มี ฐ านะทาง
เศรษฐกิจที่ดํารงชีวิตไดอยางเปนสุข มีที่อยูอาศัยในสภาพแวดลอมที่ดี นักการศึกษาและนักสังคม
วิทยา ไดใหความหมายของ “คุณ ภาพชีวิต ” ไววาหมายถึง “การมีชีวิตที่พัฒนาไปเปน ผูใหญที่
พึ่งตนเองไดอยางมีทิศทางสามารถปรับตัวอยูในสังคมสิ่งแวดลอมไดอยางมีความสุขและทําใหผูอื่น
เปน สุขดวย ”โดยสรุปแลว “คุณ ภาพชีวิต”หมายถึง “การที่บุคคลสามารถดํารงชีวิตและดําเนิน
กิจกรรมทั้งหลายของชีวิตดวยพละกําลังความรูและความสามารถทั้งปวงที่ตนมีอยูดวยความราบรื่น
ทั้งทางรางกายและจิตใจรวมไปถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินโดยไดรับการยอมรับนับถือ
จากสังคมที่ตนเปนสมาชิกอยูตามสมควร”
องคป ระกอบของคุณ ภาพชีวิ ต องคป ระกอบของชีวิ ต มนุ ษย เรานั้น ตามทรรศนะของ
นักจิตวิทยาไดแบงคุณภาพชีวิตของมนุษยออกเปน 4 ดานคือ
1. ดานกาย ไดแก โครงสรางทางรางกาย และ สุขภาพรางกายรวมถึงดานบุคลิกภาพดวย
2. ดานจิต ไดแกสภาพจิตใจและสุขภาพจิตรวมถึงดานคุณธรรมและจริยธรรมดวย
3. ดานสังคม ไดแก สถานะทางสังคม ยศ ตําแหนง เกียรติยศชื่อเสียงการยอมรับนับถือ
รวมถึงการมีมนุษยสัมพันธกับผูอื่นดวย
4. ดานเศรษฐกิจไดแกสถานะทางเศรษฐกิจการเงินและรายไดที่มั่นคงเปนตน
จากองค ป ระกอบของชี วิ ต เหล า นี้ ย อ มมี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปตามลั ก ษณะกฎของ
ธรรมชาติ คือมีการเกิด มีแกมีเจ็บ และมีการตายจากไปจึงทําใหมนุษยเกิดความตองการดานตางๆ ที่
จ ะ เ ป น แ น ว ท า ง ใ น ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต เ พื่ อ มุ ง ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ใ ห แ ก ต น เ อ ง สื บ
ตอไป http://www.sirinun.com/lesson2/a1.php
ความหมายของคุณภาพชีวิต สุวัฒน มหัตนิรันดรกุล , วิระวรรณ ตันติพิวัฒนสกุล , วนิดา
พุมไพศาลชัย, กรองจิตต วงศสุวรรณและราณีพร มานะจิรังกุล (2540, หนา 5)ไดใหความหมายของ
คุณภาพชีวิตวา หมายถึง ระดับการมีชีวิตที่ดี มีความสุขและความพึงพอใจในชีวิตทั้งรางกาย จิตใจ
อารมณและการดําเนินชีวิตของปจ เจกบุคคลในสังคมเปน การประสานการรับรูของบุคคลในดาน
รางกายจิตใจ ความสัมพันธทางสังคม สิ่งแวดลอม ภายใตวัฒนธรรม คานิยมและเปาหมายในชีวิต
ของแตละคน
นิศารัตน ศิลปเดช(2540, หนา 65)ไดใหความหมายของคุณภาพชีวิตวาหมายถึงสภาพการ
ดํารงชีวิตที่บุคคลเกิดความสุขทั้งทางรางกายและจิตใจอันเนื่องมาจากการไดรับการตอบสนองความ
ตองการในดานตาง ๆอยางเพียงพอและเหมาะสม
สมบัติ กาญจนกิจ (2540,หนา 10)ไดใหความหมายของคุณภาพชีวิตวา หมายถึงการพัฒนา
คุณภาพของประชาชนทั้งทางดานรางกาย สติปญญา ความรู ความคิด ความสามารถคุณธรรม และ
วัฒนธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานอาชีพและจิตใจเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง
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จอรจ แอน เบอซัน (George and Berson,อางถึงใน ยุพาวดี วงษเพ็ญ, 2547 หนา 12)ให
ความหมายของคุณภาพชีวิต หมายถึง มิติการมีชีวิต ที่ดีประกอบดวยความสุข ความพอใจในชีวิต
ความนับถือในตนเอง สุขภาพสภาพการทํางานของรางกาย และสภาวะทางเศรษฐกิจที่ดี
เบอรนเนท (Bennett ,อางถึงใน สุวรรณ จันทสาร, 2543, หนา 11)ไดใหความหมายของ
คุณภาพชีวิตไววา คุณภาพชีวิตของบุคคล ประกอบดวย 2 สวน คือสวนที่ 1 บุคคลมีสิ่งจําเปนแก
ความตองการของชีวิต เชน อาหาร ที่อยูอาศัยเสื้อผา สุขภาพแข็งแรงไมเจ็บปวยบอยครั้ง และมี
ความมั่นคงในชีวิต มีเศรษฐกิจดีสังคมดี สนใจการเมือง สวนที่ 2 บุคคลมีคานิยมที่เหมาะสมกับ
สัง คม วัฒนธรรมการเมือง และสิ่งแวดลอมทางเศรษฐกิจ ซึ่ง แตล ะบุคคลใชเปน รากฐานในการ
ตัดสินใจอันสําคัญของชีวิตมีความสมดุลระหวางความปรารถนาและความเปนไปไดที่จะบรรลุถึง
ความปรารถนามีจุดมุงหมายในชีวิต มีความราบรื่นในครอบครัว UNESCO(อางถึงใน ธันยา ศรีตุลา
การ, 2546, หนา 8)ไดสรุปถึงความหมายของคุณภาพชีวิตไววาคุณภาพชีวิตเปนความรูสึกของการ
อยูอยา งพอใจตอองค ประกอบตาง ๆของชี วิต ที่มี สวนสํา คัญมากที่สุด ของบุคคลซึ่ง ไดจ ากการ
ดํารงชีวิตอยูในสภาพแวดลอมที่ดีมีความสุขมีความสมบูรณทั้งรางกายและจิตใจสามารถปรับตัวให
เขากับสภาพแวดลอมและสังคมที่ตนอยูไดอยางดีขณะเดียวกันก็สามารถเผชิญปญหาตาง ๆไดอยาง
เหมาะสมรวมทั้งการใชศักยภาพสวนบุคคลสรางสรรคพัฒนาตนเองและสังคมใหอยูรวมกันไดอยาง
สันติสุข
โดยสรุปคุณภาพชีวิต จะหมายรวมถึงการที่คนเรามีสุขภาพดีทั้งรางกาย จิตใจ อารมณ และ
สั ง คม มี ฐ านะทางเศรษฐกิ จ ที่ ส ามารถดํ า รงชี วิ ต อยู ใ นสั ง คมและสิ่ ง แวดล อ มอย า งเป น สุ ข
องคประกอบที่เปนตัวบงชี้คุณภาพชีวิตจะประกอบไปดวย
1. ดานรางกาย (physical domain) คือการรับรูสภาพทางดานรางกายของบุคคลซึ่งมีผลตอ
ชีวิตประจําวันเชนการรับรูสภาพความสมบูรณแข็งแรงของรางกายการรับรูถึงความรูสึกสุขสบายไมมี
ความเจ็บปวดการรับรูถึง ความสามารถที่จะจัด การกับความเจ็บปวดทางรางกายไดการรับรูถึง
พละกําลังในการดําเนิน ชีวิต ประจําวัน การรับรูถึง ความเปน อิส ระที่ไมตองพึ่ง พาผูอื่น การรับรูถึง
ความสามารถในการเคลื่อนไหวของตนการรับรูถึงความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของ
ตนการรับรูถึงความสามารถในการทํางานการรับรูวาตนไมตองพึ่งพายาตางๆหรือการรักษาทาง
การแพทยอื่นๆเปนตน
2. ดานจิตใจ (psychological domain) คือการรับรูสภาพทางจิตใจของตนเองเชนการรับรู
ความรูสึกทางบวกที่บุคคลมีตอตนเองการรับรูภาพลักษณของตนเองการรับรูถึงความรูสึกภาคภูมิใจ
ในตนเองการรับรู ถึง ความมั่ น ใจในตนเองการรับรู ถึง ความคิ ด ความจํ าสมาธิก ารตัด สิน ใจและ
ความสามารถในการเรียนรูเรื่องราวตางๆของตนการรับรูถึงความสามารถในการจัดการกับความ
เศราหรือกังวลการรับรูเกี่ยวกับความเชื่อตางๆของตนที่มีผลตอการดําเนินชีวิตเชนการรับรูถึงความ
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เชื่อดานวิญญาณศาสนาการใหความหมายของชีวิตและความเชื่ออื่นๆที่มีผลในทางที่ดีตอการดําเนิน
ชีวิตมีผลตอการเอาชนะอุปสรรคเปนตน
3. ดานความสัมพันธทางสังคม (social relationships) คือการรับรูเรื่องความสัมพันธของตน
กับบุคคลอื่นการรับรูถึงการที่ไดรับความชวยเหลือจากบุคคลอื่นในสังคมการรับรูวาตนไดเปนผูให
ความชวยเหลือบุคคลอื่นในสังคมดวยรวมทั้งการรับรูในเรื่องอารมณทางเพศหรือการมีเพศสัมพันธ
4. ดานสิ่งแวดลอม (environment) คือการรับรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่มีผลตอการดําเนินชีวิต
เชนการรับรูวาตนมีชีวิตอยูอยางอิสระไมถูกกักขังมีความปลอดภัยและมั่นคงในชีวิตการรับรูวาไดอยู
ในสิ่งแวดลอมทางกายภาพที่ดีปราศจากมลพิษตางๆการคมนาคมสะดวกมีแหล งประโยชนดาน
การเงินสถานบริการทางสุขภาพและสังคมสงเคราะหการรับรูวาตนมีโอกาสที่จะไดรับขาวสารหรือ
ฝกฝนทักษะตางๆ การรับรูวาตนไดมีกิจกรรมสันทนาการและมีกิจกรรมในเวลาวางเปนตน
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต(www.sirinun.com/lesson2/a2.php) ชีวิตที่มีคุณภาพยอม
เปนชีวิตที่ประสบความสมหวังรูจักยับยั้งความตองการทางรางกายและความตองการทางอารมณ
ของตนเองใหอยูในขอบเขตที่พอดี สามารถใชความรูสติปญญาความรูสึกนึกคิดของตนไมกอใหเกิด
ความเดือดรอนเบียดเบียนหรือใหโทษแกบุคคลอื่น ในขณะเดียวกันบุคคลจะตองมีการศึกษาสูง มี
ความขยันอดทนประกอบอาชีพที่สุจริตเปนพลเมืองดีมีศาสนาเปนสิ่งยึดเหนี่ยวทางใจมีระเบียบมีวินัย
มีกฎเกณฑทางสังคมแสวงหาความรูเพิ่มเติมรูจักใชความคิดและสติปญญาแกไขปญหาสุขภาพและ
การดํารงชีวิตของตนเองซึ่งถือวาเปนคุณลักษณะของการมีคุณภาพชีวิต ที่ดีของบุคคลในอีกระดับ
หนึ่งซึ่งมีแนวทางในการพัฒนา ดังตอไปนี้
1. พัฒนากายเพื่อมุงใหรางกายมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ ปราศจากโรคภัยไขเจ็บและความ
พิการใด ๆ
2. พัฒนาทางอารมณเพื่อมุงใหอารมณมีความสนุกสนานราเริง ไม มีความเครียดหรือวิตก
กังวลตอการเรียนหรือตอการปฏิบัติงาน ในหนาที่รับผิดชอบ มีแตความเจริญหู เจริญตา เจริญใจ
มองโลกในแงดีตลอดไป
3. พัฒนาทางสังคมเพื่อมุงใหเปนคนที่มีเกียรติ ไดรับการยกยองเคารพนับถือการยอมรับ
ความรูสึกเปนเจาของและความตองการเปนสวนหนึ่งของสังคม
4. พัฒนาทางความคิด เพื่อมุงใหเปน คนที่มีความตองการที่จ ะรูและเขาใจในสิ่ง ตาง ๆ มี
ความคิดริเริ่มสรางสรรคในการคิดคนหาวิธีการปองกันแกไขปญหาทั้งหลายใหตัวเองไดดํารงชีพอยู
อยางสุขสบาย
5. พัฒนาทางจิตใจเพื่อมุงใหเปนคนที่มีคุณคา มีประโยชนตอชุมชน เปนที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวทาง
ใจมีความมั่นใจวาชีวิตนี้มีคุณคามีความสุขหรือมีชีวิตที่ดีกวาในอนาคตไดรับความหลุดพนจากทุกข
ทั้งหลาย
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6. พัฒนาทางปญญาเพื่อมุงใหเปนคนมีความเฉลียวฉลาด สามารถคิดพิจารณาเรื่องตาง ๆ
ไดอยางมีเหตุผลซึ่งปญญาจะแตกฉานในบุคคลไดนั้นจําเปนจะตองมีการศึกษาเลาเรียนมีความสนใจ
เอาใจใสตอวิชาความรูที่ครูอาจารยอบรมสั่งสอนเพื่อใหเปนผูมีความรูความสามารถและนําไปพัฒนา
ชีวิตที่มีคุณคาตอไปภายภาคหนา
7. พัฒนาทางวินัยเพื่อมุง ใหเปนคนมีระเบียบวินัยในตนเองสามารถเคารพและปฏิบัติตอ
ภาระหนาที่ตางๆที่มีอยูใหอยูในกรอบของขอบังคับของกฎเกณฑที่ไดกําหนดขึ้นไมประพฤติตนออก
นอกลูนอกทางการมีวินัยที่ดีนั้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 ไดทรงมีทรรศนะวา “คนที่
มีระเบียบวินัยนั้นเปนผูที่เขมแข็งเปนผูที่หวังดีตอตัวเอง เปนผูจะมีความสําเร็จในอนาคต”
ความสําคัญของคุณภาพชีวติ นิศารัตน ศิลปเดช (2539 : 66-67) ไดกลาวถึงความสําคัญ
ของคุณภาพชีวิตไววาคุณ ภาพชีวิต มีค วามสําคัญทั้ง ตอ บุค คลและสัง คม คุณ ภาพชีวิต เปน สิ่ง ที่
มนุษยกําหนดสรางขึ้น และขวนขวายขึ้น ใหไดมาดวยดว ยตัวของมนุษยเอง นอกจากนั้นยังเปน
เกณฑ หรือมาตรฐานที่จะทําใหมนุษยไดพัฒนาตนเองไปสูเปาหมายในการดําเนินชีวติ ใหดขี นึ้ ในทุก ๆ
ดาน ตลอดเวลาเปนตนวา ดานการศึกษา อาชีพ รายได สุขภาพอนามัย คุณธรรม จริยธรรม ใน
ลักษณะเชน นี้ บุคคลยอมจะมีความสามารถในการปรับปรุงทั้ ง ตนเอง สังคมและสิ่ง แวดลอมให
เกิดคุณคาหรือประโยชนสูงสุด ปญหาตาง ๆ ในสังคมจะลดลงหรือหมดไปได ไมวาจะเปนปญหา
ครอบครัว ปญหาเศรษฐกิจ ปญหาอาชญากรรม ปญหาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
สวนประเทศที่ประชากรไมมีคุณภาพชีวิตจะประสบปญหาความลมเหลวในการพัฒนาประเทศ ซึ่ง
จะเปน ปญหาตอเสถียรภาพ ความมั่น คง และความปลอดภัยของประเทศดวย ดังนั้นประเทศ
ทั้งหลายจึงใชความพยายามกันอยางเต็มที่ในการที่จะปรับปรุงพัฒนาประชากรที่ดอยคุณภาพใหมี
คุณภาพชีวิตสูงขึ้นจนถึงระดับมาตรฐานที่สังคมตองการ ทั้งนี้ เพื่อชวยใหบุคคลและสังคมเกิดความ
เจริญกาวหนา
จากเหตุผลที่ก ลาวมาขางตน พอจะกลาวไดวาการเลนกีฬาจะชวยพัฒนาทั้ง ดานรางกาย
จิตใจ สติปญญา อารมณและสังคม ซึ่งคุณลักษณะที่กลาวมานี้จะชวยสงเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนเราไดและคุณภาพชีวิตนี้เองจะชวยใหบุคคลและชุมชนมีความสงบสุข และสงเสริมใหเกิด
สิ่งแวดลอมที่ดีทั้งดานกายภาพ และสมาชิกของสังคมที่มีวินัย รับผิดชอบตอหนาที่มีความเอื้ออาทร
ซึ่งกันและกัน รูแพ รูชนะ รูอภัย ซึ่งเปนปจจัยที่ชวยใหสังคมมีความสงบสุข และรมเย็น คุณลักษณะ
เหลานี้จะชวยใหชุมชนและสังคมมีความสําเร็จในการพัฒนา ดังนั้นความสนใจในการเลนกีฬาจะเปน
แรงขับที่กอใหเกิดพฤติกรรมของคนในการใชเวลาวางใหเกิดประโยชนโดยการเลนกีฬา ทั้งนี้พอจะ
กลาวไดวาบุคคลที่มีความสนใจในการเลนกีฬาประเภทใดมากก็จะเลือกการใชเวลาวางในการเลน
กีฬาประเภทนั้น การศึกษาวิจัยครั้งนี้จะชวยสงเสริมใหการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาใหเปนไป
ตามเปาหมายและเลือกกิจกรรมกีฬาที่อยูในความสนใจมาใชเปนเครื่องมือในการพัฒนานักศึกษาให
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เปนบัณฑิตที่สมบูรณ มีความรูคูคุณธรรม สามารถจัดโปรแกรมการใชเวลาวางในการเลนกีฬาเพื่อ
ตอบสนองความตองการของนักศึก ษาไดและยังชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหนักศึก ษาเปนบัณฑิต ที่
สมบูรณ อันจะเปนทรัพยากรบุคคลที่มีประโยชนตอสังคม และประเทศชาติตอไป
คําถามการวิจัย
ระดับความสนใจในการเลน กีฬาประเภทบุคคล และประเภททีมมีความสัมพัน ธกับระดับ
คุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรดานใดบาง
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความสนใจในการเลนกีฬาประเภทตาง ๆ ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
2. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางระดับความสนใจในการเลนกีฬากับระดับคุณภาพชีวิตของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตดานเนื้ อหา ผูวิ จัยจะทํ าการศึก ษาถึง เรื่องความสนใจในการเลน กีฬาโดยแยก
ประเภทกีฬาเปนประเภทบุคคลและประเภททีม ซึ่งกีฬาที่จะใชศึกษานี้เปนกีฬาสากลที่มหาวิทยาลัย
ศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรจัดใหมีการเลน หรือจัดการเรียนการสอนไดแก วายน้ํา
ปงปอง เปตอง แบดมินตัน เทนนิส บาสเกตบอล วอลเลยบอล ฟุตบอล และศึกษาระดับคุณภาพ
ชีวิตทั้ง 4 ดาน ไดแกดานรางกาย ดานจิตใจ ดานความสัมพันธทางสังคม และดานสิ่งแวดลอม และ
จะศึกษาถึงความสัมพันธระหวางกีฬาที่สนใจเลนกับระดับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาทั้ง 4 ดานอีก
ดวย
ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง ผูวิจัยจะใชประชากรที่เปนนักศึกษามหาวิท ยาลัย
ศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรในระดับชั้นปที่ 2-4 ปการศึกษา 2555 โดยแยกเปนคณะ
วิชาที่ประกอบไปดวย คณะอักษรศาสตร คณะศึกษาศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะเภสัชศาสตร
และคณะวิศวกรรมศาสตรซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 10,009 คน ทําการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified
Random Sampling) โดยเปดตารางสุมของ Kreycie and Morgan จะไดกลุมตัวอยางจํานวน 370 คน
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นิยามศัพทเฉพาะ
นักศึกษา หมายถึงนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
ระดับความสนใจในการเลนกีฬา คือ ระดับความสนใจของนักศึกษาที่จะใชเวลาวางในการ
เลนกีฬา ซึ่งจําแนกเปนกีฬาประเภทบุคคล หรือประเภททีมที่นักศึกษาสนใจที่จะเลนเมื่อมีเวลาวาง
คุณภาพชีวิต หมายถึง การที่คนเรามีสุขภาพดีทั้งรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม มีฐานะ
ทางเศรษฐกิจที่สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมและสิ่งแวดลอมอยางเปนสุข ซึ่งจะประกอบดวยดาน
ตาง ๆ 4 ดานดวยกันคือ ดานรางกาย ดานจิตใจ ดานความสัมพันธทางสังคม และดานสิ่งแวดลอม
ระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต หมายถึ ง ระดั บ ของคุ ณ ภาพชี วิ ต ในด า นร า งกาย ด า นจิ ต ใจ ด า น
สัมพันธภาพทางสังคม และดานสิ่งแวดลอม
คุณภาพชีวิตดานสุขภาพและความเครียดหมายถึงการมีอาการทางดานรางกายและจิตใจ
ที่บงบอกถึงภาวะของสุขภาพทางกายไดแกการเจ็บปวยและภาวะความเครียดของจิตใจคือความวิตก
กังวลที่บุคคลรับรูอันเนื่องมาจากเหตุการณหรือสภาวการณตางๆ
คุณภาพชีวิตด า นสิ่ง แวดลอ มหมายถึง ความรูสึ ก ทางกายและจิต ใจเกี่ยวกับการไดรั บ
ผลกระทบจากมลภาวะตางๆที่เกิดขึ้นบริเวณใกลบาน
คุณภาพชีวิตดานชีวิตความเปนอยูประจําวันหมายถึงความพึงพอใจตอการไดรับบริการที่
ดีจากภาครัฐในดานการศึกษาคมนาคมสาธารณสุขสาธารณูปโภคตางๆและความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินรวมทั้งความพึงพอใจในดานราคาสินคาอุปโภคบริโภคและคาใชจายดานสาธารณูปโภค
ที่เปนอยูดวย
กีฬาประเภทบุคคล หมายถึง กีฬาที่เลน เปน บุคคลอาจจะเปน ประเภทเดี่ยว หรือคู และ
จัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
กีฬาประเภททีม หมายถึงกีฬาที่เลนเปนทีมผูเลนมีมากกวา 2 คน และจัดการเรียนการสอน
ในมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
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กรอบแนวคิดทฤษฎีที่ใชในการวิจัย
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม
ระดับคุณภาพชีวิต

ระดับความสนใจในการเลนกีฬา

- ดานรางกาย

-กีฬาประเภทบุคคล

- ดานจิตใจ

-กีฬาประเภททีม

- ดานความสัมพันธทางสังคม
- ดานสิ่งแวดลอม

ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย
1. ผลจากการวิจัยครั้งนี้สามารถนําไปใชในการจัดกิจกรรมกีฬาที่สามารถพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตใหกับนักศึกษาได
2. ในเชิงนโยบายผลจากการวิจัยในครั้งนี้ทําใหทราบระดับคุณภาพชีวิตของนักศึกษา และ
นําไปใชในการวางแผน การปรับปรุง ในดานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตใหกับ
นักศึกษาเพื่อใหมีความสุขในการศึกษาเลาเรียนตอไป
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บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของดังตอไปนี้
1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษา
2. กีฬากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3. องคประกอบของคุณภาพชีวิต
4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษา
ความหมายของกิจกรรมนักศึกษาไดมีผูใหคํานิยามของกิจกรรมนักศึกษาไวดังนี้
เมดู (Medure,1971) กลาววากิจกรรมนักศึกษาหมายถึงทุกสิ่งทุกอยางที่เกี่ยวกับพฤติกรรม
ของนักศึกษาในขณะอยูในสถาบันการศึกษาในฐานะนักศึกษา
เฟรดเดอริ ด (Frederich,1965)กล า วว า กิจ กรรมนัก ศึก ษาคื อ กิจ กรรมที่ค ลอบคลุม ถึ ง
กิจ กรรมทั้ง หลายในสถานศึก ษาซึ่ง นัก ศึก ษามีความสมัครใจเขารวมกิจ กรรมนั้น ๆทั้ง นี้ตองเปน
กิจกรรมที่สถานศึกษายอมรับและสนับสนุนโดยมีอาจารยและผูบริหารเปนผูดูแลอย างใกลชิดเพื่อ
ชวยใหเปนไปตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่กําหนดไว
กูด (Good,1973)กลาววากิจกรรมนักศึกษานั้นเปนโปรแกรมและการดําเนินซึง่ นักศึกษาหรือ
สถานศึกษาจัดขึ้นโดยมีจุดมุงหมายเพื่อสรางความสนุกสนานเพิ่มพูนความรูและสงเสริมพัฒนาการ
ในดานตางๆ
พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถานพ.ศ.2525ไดใหความหมายของคําวา“กิจกรรม”คือการที่
ผูเรียนปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งเพื่อการเรียนรู
สําเนาว ขจรศิลป (2531)ใหความหมายของกิจกรรมนักศึกษาวาหมายถึงกิจกรรมที่จัดขึ้น
โดยนัก ศึก ษาเพื่อใหนัก ศึก ษาได มีประสบการณ เพื่อพัฒนาตนเองในดา นสวนตัวสัง คมและดา น
วิชาการเปนกิจกรรมนักศึกษาที่เขาศึกษาเขารวมสมัครดวยความสมัครใจและไมมีสวนเกี่ยวของกับ
คะแนนหรือหนวยกิตใดๆหรือผลประโยชนในการจัดผลอยางอื่นๆการดําเนินกิจกรรมตองไดรับความ
เห็นชอบจากอาจารยและไดรับการสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาจากความหมายตางๆที่ไดกลาว
มาสามารถสรุปความหมายของกิจกรรมนักศึกษาในภาพรวมวากิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมที่
จัดขึ้นโดยสถาบันการศึกษาของกลุมนักศึกษาในสถาบันเปนกิจกรรมที่มีประโยชนและชวยพัฒนาตัว
ของนักศึกษาใหเปนผูมีความสมบูรณทั้งทางดานรางกายสติปญญาอารมณและสังคมโดยกิจกรรมที่
จัดขึ้นไมมีผลตอคะแนนในการเรียนอีกทั้งยังเปนกิจกรรมที่นักศึกษาสามารถเขารวมดวยความสมัคร
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ใจซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นในแตละกิจกรรมจะตองไดรับอนุมัติจากผูบริหารมหาวิทยาลัยตามลําดับหรือ
ความสําคัญของกิจกรรมโดยมีอาจารยหรือเจาหนาที่คอยใหคําปรึกษาและใหความดูแลอยูเสมอ
ประเภทของกิจกรรมนัก ศึกษากิจ กรรมนัก ศึกษาแบงออกตามลักษณะของกิจกรรมได 7
ประเภทดังนี้
1.กิจกรรมสวนกลาง
2.กิจกรรมวิชาการ
3.กิจกรรมกีฬา
4.กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม
5. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน
6.กิจกรรมนันทนาการ
7. กิจกรรมการเมือง
สรุปกิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมที่ไมเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน
โดยตรงนักศึกษารวมกันจัดขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการของนักศึกษากิจกรรมนักศึกษาแบงออก
ตามลักษณะของกิจกรรมได 7 ประเภทคือกิจกรรมสวนกลางกิจกรรมวิชาการกิจกรรมกีฬากิจกรรม
ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมกิ จ กรรมบํ า เพ็ ญ ประโยชน กิ จ กรรมนั น ทนาการและกิ จ กรรมการเมื อ ง
สถาบันอุดมศึกษาโดยทั่วไปใหการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาเพื่อใหกิจกรรมนักศึกษาเปนกิจกรรมที่
มีคุณ ภาพมีคุณ ประโยชนส ามารถใชเปน เครื่องมือในการพัฒนานัก ศึก ษาใหเปน บุคคลที่มี ความ
สมบูรณการจัดกิจกรรมของนักศึกษายังกอใหเกิดประโยชนตอสังคมและประเทศชาติอีกเปนอันมาก
กิจกรรมนักศึกษาจึงมีความสําคัญตอทั้งนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาและประเทศ
1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษา มีผูศึกษาและนําเสนอแนวคิดทฤษฎีไวหลาย
ทฤษฎีดวยกัน ผูวิจัย ไดศึก ษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพัฒนานัก ศึก ษา ดัง จะไดนําเสนอ
ดังตอไปนี้
1.1 ทฤษฎีการพัฒนานิสิตนักศึกษา ของชิกเกอริ่ง และไรเซอร (Arthur W. Chickering &
Reiser อางถึงในวัชนีย เชาวดํารง,2542: 59)การพัฒนานิสิตนักศึกษาโดยชิคเกอริ่งไดทําการศึกษา
นักศึษาชายหญิงจากสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งรวบรวมขอมูลเปนเวลากวา 20 ป พบวาเมื่อนักศึกษาได
เขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแลว นักศึกษาจะมีการพัฒนาศักยภาพไดถึง 7 ดาน ไดแก
1.1.1. การพั ฒ นาความสามารถ (Developing Competence) ในระหว า งที่ ศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัย นิสิต นัก ศึ ก ษาจะพัฒนาความสามารถ 3 ดาน คือ ความสามารถดานสติป ญญา
ความสามารถทางรางกาย และความสามารถในดานความสัมพันธกับผูอื่น หรือดานสัง คมนิสิต
นัก ศึ ก ษา จะมีค วามรู สึ ก ว าตนมี ค วามสามารถมากขึ้ น เพื่ อ พวกเขาได เ รี ยนรู ที่ จ ะไว ว างใจใน
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ความสามารถของตนยอมรับคําวิจารณจากผูอื่ น และบูรณาการทักษะตางๆ ของเขาใหกลายเปน
ความมั่นใจในตนเอง
1.1.2. การจัดการดานอารมณ (Managing Emotions) นิสิตนักศึกษาหลายคนตองประสบกับ
อารมณในดานไมดีตางๆ ไมวาจะเปนความโกรธ ความกลัว ความเจ็บปวด ความคิดถึง ความเบื่อ
หนาย หรือความเครียด ผลจากการศึกษาพบวา ความวิตกกังวล ความโกรธ ความรูสึกหดหู ความ
ตองการ ความรูสึกผิด และความอายนั้น เมื่อมีมากเกินไป จะมีอิทธิพลตอกระบวนการศึกษาดังนั้น
จึงตองมีการจัดการดานอารมณที่ดี งานสําคัญในการพัฒนานิสิตนักศึกษาดานนี้ ไมไดเปนการกําจัด
อารมณตางๆ เหลานี้ แตวาจะตองตระหนักและรับรูถึงอารมณ เหลานี้วาเปนสัญญาณบอกสิ่งตางๆ
1.1.3. การพัฒนาจากความเปนตัวของตัวเองไปสู การพึ่งพาอาศัยกัน (Moving Through
Autonomy Toward Interdependence) สิ่งสําคัญที่ นิสิตนักศึกษาจะตองพัฒนาในที่นี้ก็คือ การเรียนรู
ที่จะพอใจในตนเอง มีความรับผิดชอบในการบรรลุเปาหมายที่ตนไดเลือกไว ไมถูกชักนําโดยความ
คิดเห็นของคนอื่น การพัฒนาในดานนี้จะตองนําไปสูความเปนอิสระทั้งทางอารมณ และในดานความ
ตองการความชวยเหลือจากภายนอก และนําไปสูการยอมรับการพึ่งพาอาศัยกันในขั้นตอมา
1.1.4. การพัฒนาสัมพันธภาพกับผูอื่นอยางมีวุฒิภาวะ (Developing Mature Interpersonal
Relationships) รวมถึง การยอมรับและชื่นชมความแตกตางระหวางบุคคล และความสามารถในการ
ใกลชิดผูกพันกับผูอื่น การยอมรับความแตกตาง นอกจากจะหมายถึงความแตกตางระหวางบุคคล
แลว ยังหมายความรวมถึงในบริบทที่มีความแตกตางระหวางวัฒนธรรมดวย การตระหนักถึงความ
แตกตาง การมีประสบการณที่กวางขวาง ความเปดเผย ความอยากรูอยากเห็น และการเปนปรวิสัย
(objective) ไมยึดติดกับความเห็นของตน
1.1.5. การสรางเอกลักษณเฉพาะตน (Establishing Identity) การสรางเอกลักษณนั้น ขึ้นอยู
กับการพัฒนาดานอื่นๆ ที่กลาวมากอนแลว คือ ความสามารถ การจัดการกับอารมณ การเปนตัว
ของตัว เอง และการสรา งสัม พัน ธภาพที่ดี การพั ฒนาเอกลั ก ษณนั้ น เป น กระบวนการค น หาว า
ประสบการณชนิดใด ระดับใด และการทําประสบการณนั้นๆ บอยเทาไร ที่จะทําใหเราพึงพอใจ รูสึก
ปลอดภัย และมั่นใจในตนเอง
1.1.6. การพัฒนาเปาหมาย (Developing Purpose) เปนการเพิ่มความสามารถในการเปนคนที่
มีความตั้งใจแนวแน ความสามารถในการประเมินความสนใจและทางเลือกตางๆ โดยจะตองมีการ
วางแผนสําหรับการกระทํา และมีการกําหนดสิ่งที่ควรจะทํากอนใน 3 ดาน คือ แผนและแรงบันดาล
ใจเกี่ยวกับอาชีพ ความสนใจสวนตัว และความผูกพันกับบุคคลอื่นและครอบครัว นอกจากนี้ยังรวม
ไปถึงการมีความสามารถที่จะเชื่อมโยงเปาหมายที่ แตกตางกันของตนใหอยูภายใตเปาหมายหลักที่
ใหญกวาและมีความหมายมากกวา และการมีความตั้งใจในการกระทําสิ่งตางๆ ในชีวิตประจําวัน
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1.1.7. การพัฒนาความมีคุณธรรม (Developing Integrity) การพัฒนาความมีคุณธรรมนั้น
ใกลกับ การสร างเอกลัก ษณะเฉพาะตน และการกําหนดเปา หมายที่ชัด เจน การพัฒนาความมี
คุณธรรมประกอบดวย 3 ขั้นตอนที่มีลําดับซอนกันอยู คือ
(1) คานิยมในดานเกี่ยวกับมนุษยจะเปลี่ยนจากการทําตามความเชื่อตางๆ โดยอัตโนมัติไปสู
การรักษาความสมดุลระหวางความสนใจของตนเองกับความสนใจของเพื่อนมนุษยคนอื่นๆ
(2) ค า นิ ย มเกี่ ย วกั บ บุ ค คล เป น การยอมรั บ ค า นิ ย มและความเชื่ อ ต า งๆ อย า งมี สิ ต ใน
ขณะเดียวกันก็เคารพความคิดเห็นของผูอื่น
(3) การพัฒนาความเหมาะสม หมายถึง การประสานระหวางคานิยมสวนตัว กับพฤติกรรมที่
ตองรับผิดชอบตอสังคมตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตนั้นมีอยูมากมายและสิ่งหนึ่งที่เราไมสามารถละเลยที่จะ
นึ ก ถึ ง นั่ น คื อ ป จ จั ย 4 อั น ได แ ก อาหารเครื่ อ งนุ ม ห ม ยารั ก ษาโรคและที่ อ ยู อ าศั ย ซึ่ ง นั บ เป น
ปจ จัยพื้น ฐานเบื้องตนในการดํารงชีวิต ที่สําคัญซึ่ง มนุษยทุก คนจะขาดเสียมิไดน อกจากนั้น แลว
การศึกษาก็นับวาเปนตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตอีกขอที่สําคัญ เพราะทั่วโลกจะถือวา “ประเทศที่มีอัตรา
การศึกษาของประชากรภายในประเทศอยูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสูงนั้นยอมถือวา ประชากรใน
ประเทศนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีดวย” เชนประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ เปนตน
แนวคิดทฤษฎีการมีสวนรวมของนักศึกษา (The Theory of Student Involvement)
อะเล็กแซนเดอร ดับบลิว แอสติน (Alexander W.Astin อางถึงในวัชนีย เชาวดํารง, 2542 :
61) อาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษาคณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยแคลิฟอเนีย ลอสแอนเจลิสได
ใหความสนใจปญหาที่เกี่ยวกับการศึกษาที่นักศึกษาออกจากการศึกษากลางคันเขาไดทําการวิจยั เพือ่
คนหาปจจัยซึ่งเปนสภาพแวดลอมที่จะชวยทําใหนักศึกษาสามารถศึกษาอยูในสถาบันอุดมศึกษาได
จนสําเร็จการศึกษาเขาไดพบวา“การมีสวนรวมของนักศึกษา”เปนปจจัยที่ทําใหนักศึกษาสามารถ
ศึกษาอยูในสถาบันอุดมศึกษาไดในทางตรงกันขามการไมมีสวนรวมของนักศึกษาก็เปนปจจัยที่ทําให
นัก ศึก ษาออกจากการศึกษากลางคันการมีสวนรวมของนัก ศึกษามีหลายลัก ษณะที่สําคัญไดแ ก
การศึกษาคนควาการทํากิจกรรมหรือการเขารวมกิจกรรมนักศึกษาประเภทตางๆการทํางานรวมกับ
อาจารยและการพักอาศัยในหอพักนักศึกษาในวิทยาเขตซึ่งจะชวยใหนักศึกษามีโอกาสมีสวนรวมกับ
กิจกรรมตางๆของสถาบันอุดมศึกษานอกจากนั้นแอสตินยังไดคนพบวาการมีสวนรวมทุกอยางดังทีไ่ ด
กลาวมาแลวไดกอใหเกิดการพัฒนาลักษณะดานตางๆของนักศึกษาอีกดวย
แนวคิดเรื่องความสนใจ (Interests) เปนความรูสึกที่มีขอบเขต หรือชวง (Range) จากระดับสูง
ของการกระตุน (Excitement) และลดต่ําลงมา หรือ เปนความสัมพันธระหวางวัตถุ สิ่งของ กับระดับ
ความสนใจ เชน ผูเรียนสนใจมากเกี่ยวกับวิชาการละคร แตไมสนใจเลยเกี่ยวกับวิชาภูมิศาสตร เปน
ตน (กรมการศึก ษานอกโรงเรียน, 2538)ตามลัก ษณะทางดานจิตวิทยานั้น "ความสนใจ" อาจจะ
หมายความรวมถึง ผลสะทอนของพฤติกรรมของเขาเกี่ยวกับสิ่งที่ดึงดูด หรือสิ่งที่ชอบ - ไมชอบตาม
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ความรูสึกของเขา ขณะเดียวกันในความสนใจนั้นมีความเกี่ยวของกับระดับความเขมของความสนใจ
กลาวคือ ถาสนใจเรื่องใดมาก ก็จะแสวงหาในสิ่งนั้นใหบอยที่สุดเทาที่ทําได แตหากเมื่อไร ขาดความ
สนใจ ก็จะไมแสวงหาสิ่งนั้นเทาที่ควรดังนั้น ในการจัดกิจกรรมตามความสนใจของบุคคล ผูจัดควรที่
จะพิจารณาผูที่รวมกิจกรรมวา ผูเขารวมกิจกรรมมีความมุงหวังในการเขารวม กิจกรรมแบบทัว่ ๆ ไป
ไมลึกซึ้ง หรือตองการที่จะเรียนรูในเชิงลึก เพื่อสามารถจัดไดตรงกับความตองการไดอยางแทจริง
แนวทางในการจัด กิจ กรรมสง เสริมความสนใจสวนบุคคล หรือกิจ กรรมกลุ มสนใจนั้น มีขอควร
พิจารณา คือ
1. สภาพทางจิตวิทยาของชุมชน อันไดแก ความสนใจ ความตองการของคนในชุมชน
2. สภาพเศรษฐกิจ สังคม ประสบการณของคนในชุมชน
3. การเราความสนใจของกิจกรรม
4. มีความเชื่อมโยงและสัมพันธกับคนในชุมชนทุกระดับ กลาวคือ สงเสริมความสัมพันธ ใน
การดํารงชีวิต ระหวางคนรวย คนชั้นกลางและคนจน หรือในเมืองและชนบท
5. ควรเปนกิจกรรมในลักษณะดังนี้
5.1 เปนกิจกรรมที่ใชหลักการของการศึกษานอกระบบ
5.2 เปนกิจกรรมที่นําไปสูการพัฒนาตนเองและประเทศตอไปได
5.3 เปนกิจกรรมที่คุมคา สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น
5.4 เปนกิจกรรมที่ตอบสนองความสนใจของสมาชิกกลุม
5.5 เปนกิจกรรมที่บังเกิดผลโดยตรงตอผูรวมกิจกรรม
5.6 เปนกิจกรรมที่พัฒนาความสนใจทางดานวัฒนธรรมของประชาชนทุกคน เพื่อชวย
เพิ่มพูนความสามารถของชุมชนตอการยอมรับ นับถือและสืบสานวัฒนธรรมของตนเอง
5.7 เปนกิจกรรมที่เพิ่มพูนความสามารถของบุคคล
5.8 เปนกิจกรรมในการสรางสรรคสังคม
5.9 เปนกิจกรรมที่ใชเวลาวางในทางสรางสรรค
รูปแบบกระบวนการพัฒนานักศึกษา(www.campusecologist.com/1991/01)
รูปแบบการพัฒนานักศึกษามีหลายรูปแบบ เชน รูปแบบระบบนิเวศ (EcosystemModel) สราง
โดย ออเลปป และเดลเวอรธ (Aulepp&Delworth, 1976) รูปแบบลูกบาศก (the CubeModel) สราง
โดยมอรริลลและเฮิสท (Morrill & Hurst, 1980) และรูปแบบการพัฒนานักศึกษาจะประกอบดวย
1. การตั้งเปาหมายในการพัฒนานักศึกษา
2. การประเมินสภาพหรือระดับการพัฒนาของนักศึกษา
3. ยุทธวิธีในการพัฒนานักศึกษา
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4. การประเมินโปรแกรมการพัฒนานักศึกษา
กิจกรรมที่สําคัญทั้ง 4 ประเภทโดยสรุปมีดังนี้
1. การตั้งเปาหมายในการพัฒนานัก ศึกษา นัก ศึก ษาสวนมากยัง ไมมีเปาหมายที่แ นน อน
สวนมากเลือกสอบเขาศึกษาในสาขาวิชาที่นิยมในสังคม เชน สาขาวิศวกรรมศาสตรหรือนิเทศศาสตร
บางคนก็เลือกสาขาวิชาตามเพื่อน โดยไมทราบความสนใจและความถนัดของตนเองเมื่อเขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยแลวจึงทราบวาตนเองไมมีความเหมาะสมที่จะศึกษาในสาขาวิชาดังกลาว จึงทําใหเกิด
ปญ หาขึ้น หลายประการ นั ก ศึ ก ษาเปน จํา นวนมากยัง ขาดเปา หมายในการประกอบอาชี พและ
เปาหมายในชีวิต กาตั้งเปาหมายจะทําใหนักศึกษามี เปาหมายที่แนนอน การบริหารการศึกษา ตางก็
ตองใชทั้งศาสตรและศิลปในการบริหารศาสตรในการบริหารนั้น นักศึกษาสามารถเรียนไดในชั้นเรียน
แตศิล ป ในการบริ ห ารนั้ น ประกอบด วยทัก ษะหลายประการ ซึ่ง นั ก ศึก ษาจะฝ ก ฝนไดดีจ ากการ
ฝกอบรม การพัฒนานักศึกษานอกชั้น เรียน และกิจ กรรมนัก ศึก ษาในชวงเวลาที่เปนนักศึกษาอยู
ประมาณสี่ปนั้น นักศึกษาสามารถตั้งเปาหมายและฝกทักษะในดานตางๆอีกมากมาย ซึ่ง จะทําให
นัก ศึก ษาประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิต การตั้งเปาหมายในรูปแบบ
กระบวนการพัฒนานักศึกษานั้นเปนการทํางานรวมกัน
2. การประเมินระดับการพัฒนาของนักศึกษา กิจกรรมการประเมิน เปนกิจกรรมที่ชวยให
นักศึกษารูถึงสภาพหรือระดับการพัฒนาของตนเอง และทําใหทราบวาจะตองพัฒนาอี ก มากนอย
เพียงใดจึงจะบรรลุเปาหมาย กิจกรรมการประเมินนี้ ประกอบดวยขั้นตอนตางๆ 6 ขั้นตอนซึ่งเรียงกัน
ตามลําดับ และมีความสัมพันธซึ่งกันและกันขั้นตอนดังกลาว มีดังตอไปนี้
1. ประเมินความตองการพัฒนาของนักศึกษา
2. ประเมินเปาหมาย และวัตถุประสงคเฉพาะทั้งในดานการศึกษา และดานสวนตัว
3. ประเมินระดับการพัฒนาโดยละเอียด ทั้งในปจจุบันและที่ประสบความสําเร็จแลว
4. ประเมิ น การจั ด ทํ า แผนการพัฒ นาโดยใช ทรั พ ยากรและยุ ท ธวิ ธีต า งๆ เพื่ อ ให บ รรลุ
เปาหมายที่พึงประสงค
5. ประเมินผลการพัฒนาอยางตอเนื่อง
6. ประเมิน ผลในลัก ษณะที่มุ ง สู เปาหมายที่ วางไวแ ละเป าหมายขั้น สุด ท ายกระบวนการ
ดังกลาวมีลัก ษณะเปน วัฎจักรขั้นสุด ทายของขั้นตอนหนึ่ง อาจเปน จุดเริ่มตนของการประเมินของ
ขั้นตอนตอไป
3. ยุทธวิธีในการพัฒนานักศึกษา รูปแบบการพัฒนานี้ไดกําหนดยุทธวิธีเพื่อใชในการพัฒนา
นักศึกษา 3 วิธี คือ
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1. การสอน เป น กิ จ กรรมที่ เ ป น การเรี ย นการสอนโดยตรงเป น ยุ ท ธวิ ธี ที่ เ หมาะสมกั บ
สภาพการณในสถาบัน อุดมศึกษา การทํางานรวมกันระหวางอาจารย และบุคลากรฝายกิจ การ
นักศึกษา เพื่อปรับสภาพการเรียนการสอนใหเอื้อตอการพัฒนานักศึกษา หรือเปดวิชาใหม หรือการ
ฝกอบรมนักศึกษานั้น มีความสําคัญตอการพัฒนานักศึกษา
2. การเปนที่ปรึกษา เปนกิจกรรมที่เกี่ยวกับการใหคําปรึกษาหรือการแนะนํา โดยที่ปรึกษา
คนหนึ่งอาจทํางานกับนักศึกษาคนเดียว กลุมบุคคล หรือทั้งองคการ เพื่อชวยในการวางแผนการ
ดําเนินการพัฒนาใหสอดคลองกับความตองการและความสามารถของนักศึ กษา กิจกรรมนี้จะเปน
ประโยชนมากขึ้น ถาบุคลากรฝายกิจการนักศึกษาทํางานรวมกับคณะวิชาตางๆ เพื่อใหสามารถทํา
รวมกันทั้งสถาบันมากกวาที่จะทําเฉพาะสวนกลาง
3. การจัดสภาพแวดลอม เปนการจัดสภาพแวดลอมทั้งในสถาบันอุดมศึกษาและในชุมชนที่
สถาบันอุดมศึกษาตั้งอยู เพื่อใหเปนสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู และการ
4. การประเมิน โปรแกรมการพัฒนานักศึก ษากิจกรรมการประเมิน โปรแกรมการพัฒนา
นักศึกษา เปนการประเมินเพื่อใหแนใจวา เปนโปรแกรมการพัฒนานักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และมี
ความเหมาะสมกับการพัฒนานัก ศึกษาการประเมินควรเริ่มที่ก ารตรวจสอบความสัมพันธระหวาง
กิจกรรมของโปรแกรม กับเปาหมายและวัตถุประสงคของนักศึกษา การประเมินผลดังกลาวนี้ เปนวิธี
ที่ดีที่สุดที่ทําใหวัตถุประสงคของนักศึกษา และวัตถุประสงคของโปรแกรมมีความชัดเจนยิ่งขึ้น
2. กีฬากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
กีฬา หมายถึง การเลนเพื่อความแข็งแรงของรางกายหรือเพื่อความสนุกสนาน เพลิดเพลิน
กีฬา เปนคําที่หมายรวมถึงกิจกรรมการเลนทั้งที่ตองออกแรงเพื่อประโยชนของราง กายและจิตใจ
และที่ตองใชสมองเพื่อความเจริญของสติปญญาทุกชนิด กีฬาเปนการเลนที่มักใชแขงขันกันจึงตองมี
กฎ และกติกาในการเลน กีฬาบางชนิดตองมีอุปกรณที่ใชในการเลน และมีสถานที่ที่ใชเลน เปนการ
เลนที่ใชฝกรางกายใหแข็งแรง ฝกใหรูจักการยอมรับกฎ ยอมรับกติกาในการเลน ฝกใหมีวินัย ฝกให
รูจักแพ รูจักชนะ และฝกใหมีน้ําใจเปนนักกีฬาการออกกําลังกายสงผลดีตอสุขภาพ ทําใหเรามีรปู ราง
ที่ดี ไมอวนหรือผอมจนเกินไป มีกลามเนื้อที่กระชับ มีทรวดทรงที่ดีและไดสัดสวนอีกดวย โดยการ
ออกกําลังกายเปนการลดความอวน และควบคุมน้ําหนักตัวที่ไดผลดีที่สุดทําใหเรานอนหลับไดดีขึ้น
เนื่องจากการออกกําลังกายมีการใชพลังงานมากรางกายจึงตองพักผอน (คนที่นอนหลับยาก ก็จะไม
ตองใชยาประเภท “ยานอนหลับ” )การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพยังชวยใหผูที่เจ็บปวยมีอาการดีขึ้น
ในกรณีของที่เปนเบาหวานก็จะมีน้ําตาลในระดับต่ําลงเมื่อรางกายไดออกกําลัง กายเปนประจํา หรือ
ผูที่แรงดันเลือดสูงก็จะมีแรงดันเลือดลดลง (ความดันสูง) สวนผูที่มีแรงดันเลือดต่ําก็จะชวยใหแรงดัน
เลือดสูงขึ้น (ความดันต่ํา) (http://www.gotoknow.org/blog/firsttime/95175)
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ประโยชนของการเลน กีฬา การเลนกีฬาและออกกําลังกายที่พอดีอยูเสมอ จะมีผลดีตอ
รางกาย ดังนี้
1. ระบบหมุนเวียนโลหิต กลามเนื้อหัวใจแข็งแรงขึ้น หลอดเลือดมีความยืดหยุนตัวดี ชีพจร
ขณะพักลดลง ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพสํารองของหัวใจดีขึ้นสามารถทํางานไดดี
2. ระบบหายใจ ถุงลมหด และขยายยืดตัวไดดี ปอดแข็งแรง
3. ระบบกลามเนื้อ แข็งแรง
4. ระบบโครงกระดูก กระดูกขอตอแข็งแรง ขอตอเคลื่อนไหวไดดี
5. ประโยชนทั่วไป
5.1 ทําใหมีสุขภาพดี ทั้งรางกายและจิตใจ
5.2 ทําใหรางกายมีสมรรถภาพ ในดานความทนทาน แข็ง แรง ออนตัว วองไว และการ
ทรงตัวดี สามารถทํางาน ตางๆ ไดมากขึ้น ความเหนื่อยมีนอยลง กระฉับกระเฉงไมออนเพลีย
5.3 มีโอกาสบริหารรางกายไดทุกสวน ชวยควบคุมน้ําหนักตัวและทรวดทรง
5.4 ชวยลดไขมัน และน้ําตาลในกระแสเลือด
5.5 นอนหลับสบายลดความตรึงเครียดในสมอง
5.6 ระบบยอยอาหารทํางานดีขึ้น ขับถายสบาย ทองไมผูก
5.7 จิตใจผองใส แกอาการหงอยเหงา เซื่องซึม
5.8 มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีสติปญญาและความคิดสรางสรรคที่ดี
ประเภทของกิจกรรมกีฬา แบงออกเปน 6 ประเภทใหญๆ ดังนี้
1. เกม คือ กิจกรรมที่มีความหลากหลายในรูปแบบตางๆ เชนเกมเบ็ดเตล็ด เกมที่นําไปสูก ฬี า
ใหญ เกมประกวด เกมสรางสรรค เกมกลุมสัมพัน ธ เกมสงเสริมคุณคาทางศิลปวัฒนธรรม และ
การละเลนพื้นบาน เชน ชักเยอ วิ่งเปยว ลิงจับหลัก อีกาฟกไข และมอญซอนผา
2. กีฬาประเภทเดี่ยวและประเภทคู เชน ยิงธนู กรีฑา วายน้ํา แบดมินตัน ปงปอง เทนนิส
และแขงเรือ
3. กีฬาประเภททีม ปจ จุบันไดรับความนิยมสูง เนื่องจากกีฬาประเภททีม จะชวยสงเสริม
คุณคาทางสังคม ความสามัคคี มนุษยสัมพันธ การรวมกลุมเปนสมาชิกของกลุม การแสดงออกใน
ความมุงมั่นสูความสําเร็จ กีฬาประเภททีม ไดแก ฟุตบอล บาสเกตบอล ตะกรอ ฮอกกี้ วอลเลยบอล
และแชรบอล
4. กีฬาสําหรับสตรีและเด็ก เปน การจัดการกีฬา เพื่อสงเสริมใหส ตรีมีโอกาสไดเขารวม
กิจกรรมกีฬามากขึ้น เชน หวงยาง แชรบ อล วายน้ํา วอลเลยบอล และยิมนาสติก สวนในเด็กนั้น
ปจจุบันองคกรที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมกีฬา ไดมีการสงเสริมและเปดโอกาสใหเด็กไดมีสวนใน
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การเลนและแขงขันกีฬา ตามความเหมาะสมกับสภาพรางกาย เชน ฟุตบอล วายน้ํา กรีฑา (ระยะสั้น)
ยิมนาสติก และวอลเลยบอล
5. กีฬานันทนาการ หมายถึง กีฬามวลชน (Mass Sport) หรือกีฬาที่นิยมเลนกันทั้งชาย หญิง
เด็ก ผูใหญ และผูสูงอายุ และกีฬาในกลุมคนพิเศษ เชน คนพิการ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหผูเขารวม
เลนกีฬาในชวงเวลาวาง เปนการสงเสริมคุณคาการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมิไดมุงผลสัมฤทธิ์จาก
การแขงขัน เชน เดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ กีฬาระหวางเมือง แรลลี่ทัวร การทดสอบ สมรรถภาพทางกาย
ดําน้ํา และปนเขา
6. กีฬาเพื่อการแขงขัน หมายถึง กีฬาที่เปนเรื่องทักษะทางการกีฬาเพื่อความเปนเลิศในการ
แขงขัน มีการฝกซอมกันอยางตอเนื่อง โดยหวังผลประโยชนจากการแขงขัน ฉะนั้นในสวนของผูเ ลนจะ
ไมถือวาเปน กิจกรรมนัน ทนาการ แตในสวนของผูชมนั้นถือวาใช เพราเปนการใหความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน พักผอนหยอนใจ เสริมสรางประสบการณ พัฒนาการทางดานอารมณและมีสวนรวมได
อีกดวย เชน ฟุตบอล เซปกตะกรอ มวยสากล เทนนิส และบาสเกตบอล
คุณคาของกิจกรรมกีฬา
1.พัฒนาทางดานรางกาย จิตใจ สังคม และสติปญญา
2.สรางความสมัครสมานสามัคคีในหมูคณะและตางคณะ
3.สงเสริมการมีมนุษยสัมพันธกับบุคคลอื่นไดดี
4.มีความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม
5.พัฒนาบุคลิกภาพ
6.มีจิตใจเอื้อเฟอเผื่อแผตอบุคคลอื่น และมีน้ําใจเปนนักกีฬา
7.เสริมสรางการทํางานรวมกันเปน ทีม เปน กิจ กรรมที่มุง เนน ทางดานการสง เสริมความ
แข็งแรงสมบูรณใหแกรางกาย
ประเภทของกิจกรรมเพื่อพัฒนาสุขภาพ และสมรรถภาพ มีดังนี้
- การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
- การพักผอน
- การสงเสริมสุขภาพจิต เชน ไปเที่ยว ชมภาพยนตร ฝกสมาธิ
คุณคาของกิจกรรมพัฒนาสุขภาพ และสมรรถภาพ
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต ทางดานสุขภาพกาย และจิตใจ
2. พัฒนาสมรรถภาพทางกาย
3. สรางความสมดุลของรางกาย
4. ผอนคลายความตึงเครียด จากการดําเนินชีวิตประจําวัน
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การสงเสริมสุขภาพ(กรมสงเสริมสุขภาพ,2556 ) การสรางสมรรถภาพทางกาย ( Physical
Fitness) สมรรถภาพทางกายคือ การสรางรางกายใหมีความพรอมในดานตาง ๆ ไดแกความสามารถ
ของรางกายในการเคลื่อนไหว หรือการทํางานอยางมีประสิทธิภาพโดยกลามเนื้อของรางกายมีการ
ทํางานประสานกันอยางดี มีจังหวะ และความสงางามความสามารถของบุคคลในการรักษารางกาย
ของตนเองใหคงที่ สภาพดีและสามารถทํางานหนักไดดีเปนเวลานานโดยไมรูสึกเหน็ดเหนื่อยและไม
ทําให ประสิทธิ ภาพของงานที่ทํา ลดน อยลงสมรรถภาพทางรางกายที่ดีที่ เหมาะสมเป น อย างไร
หมายความวาความสามารถของบุคคลในการใชกลามเนื้อ ประสาทเนื้อเยื้อกระดูก ขอตอและอวัยวะ
อื่นที่เกี่ยวของในการทําใหรางกายเกิดการเคลื่อนไหวเพื่อกระทําหรือเขารวมกิจกรรมไดเปนอยางดี
และทําใหบรรลุผลในเวลาอันเหมาะสมนอกจากนี้บุคคลที่ไดชื่อวามีสมรรถภาพทางกายที่ดีจะตอง
เปน ผูที่มีส ภาพอารมณสัง คมจิต ใจและรางกายที่ดีปราศจากโรคภัยไขเจ็บ หรือที่ห ลายคนชอบ
เรียกวา “มีสุขภาพและพลานามัยที่สมบูรณ” นั่นเองการสงเสริมสุขภาพดวยการออกกําลังกาย
(Exercise) คือ การเคลื่อนไหวอวัยวะสวนใดสวนหนึ่งของรางกายทําให กลามเนื้อสวนตางๆ ของ
รางกายไดมีการหดตัวขยายตัว จากการออกกําลังกายการออกแรงเพื่อกิจกรรมทางรางกายในทุกๆ
ลักษณะ ไมวาจะเปนการเลนกีฬาหรือทํางานใดๆไมวาจะเปนกิจกรรมที่สมัครใจหรือฝนใจ และไมวา
กิจกรรมนั้นๆจะทําเปนอาชีพหรือสมัครเลนการออกกําลังกายที่ดีจําเปนตองออกแรงใหมากพอจน
รูสึกเหนื่อยเพื่อใหรางกายเกิดการเคลื่อนไหว (Isotonic exercise)หรือบางครั้งอาจจะอยูกับที่ก็ตาม
(Isometric exercise)
ประโยชนของการออกกําลังกาย(กรมสงเสริมสุขภาพ, 2556) การออกกําลังกายจะทําให
กล า มเนื้ อ ใหญ ห ดตั ว จะทํ า ให อ วั ย วะสํ า คั ญ ต า งๆ ของร า งกายมี ก ารทํ า งานเพิ่ ม ขึ้ น ส ง ผลให
1. สมองมีการตัดสินใจและควบคุมการเคลื่อนไหวดีขึ้น
2. หัวใจสงโลหิตไปหลอเลี้ยงรางกายไดดีขึ้น
3. ปอด ดูดซึมออกซิเจนและขับถายคารบอนไดออกไซดไดดีขึ้น
4. กระเพาะอาหารมีระบบการยอยอาหารทํางานดีขึ้น
5. ไต ขับถายของเสียไดดีขึ้น
6. ตอมไรทอ หลั่งฮอรโมนมากขึ้น
7. เสนประสาทสวนกลางสงความรูสึกและปฏิกิริยาตอรางกายไดดีขึ้น
8. กระดูกทําหนาที่ยึดไดดีขึ้น
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กิจกรรมกลุมสัมพันธ
เปนกิจกรรมที่ชวยสงเสริมใหเกิดการเรียนรูไดหลายอยาง โดยเฉพาะในเรื่องของการทํางาน
เปนทีม ซึ่งมักจะเปนปญหาและอุปสรรคในการทํางานรวมกั นสําหรับสัง คมไทยในปจจุบัน ดังนั้น
กิจกรรมประเภทนี้ จึงเหมาะกับการนําไปใชในชุมชน หรือในหนวยงานที่มีจํานวนบุคลากรมากๆ เชน
กระทรวง ทบวง กรม หนวยงานภาคเอกชน และในสถานศึกษาทุกระดับ เปนตน โดยมีกิจกรรมกลุม
สัมพันธใหเลือกจัดไดตามความเหมาะสม และโอกาส ดังตอไปนี้
ประเภทของกิจกรรมกลุมสัมพันธ มนุษยสัมพันธ
1. การอภิปราย เชนปญหา และอุปสรรคของการทํางาน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
2. เกมสงเสริมคุณคาประชาธิปไตย
3. เกมการทํางานเปนทีม
4. เกมคานิยม
5. เกมสังเกตพฤติกรรม
6. เกมฝกการฟง - พูด - คิด
7. เกมการปกครอง และบริหารกลุม
8. เกมการสรางความคุนเคย เชนเปดหนาตางหัวใจ และสัมภาษณสมาชิกกลุม เปนตน
คุณคาของกิจกรรมนันทนาการกลุมสัมพันธ มนุษยสัมพันธ
1. รูจักการทํางานรวมกันเปนกลุม
2. สามารถดําเนินชีวิตอยูรวมกับสังคมไดอยางมีความสุข
3. ทําใหบุคคลเกิดความรูสึกในการเห็นคุณคาแหงตน
4. ฝกทักษะการเปนผูนํา และ ผูตามที่ดี
5. เปนกิจกรรมพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย
6. ชวยละลายพฤติกรรมของกลุม
7. ชวยลดความเห็นแกตัว มีความเห็นใจและเขาใจบุคคลอื่น
8. ทําใหเกิดความรวมมือ และทําใหประสบผลสําเร็จตามจุดมุงหมายที่ตั้งใจไวไดงายขึ้น
3. องคประกอบของคุณภาพชีวิต
สังคมปจจุบันการที่บุคคลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนอกจากจะตองประกอบดวยปจจัย 4 ซึ่งเปน
ปจจัยพื้นฐานในการดารงชีวิตโดยทั่วไปไดแ กอาหารเครื่องนุงหมที่อยูอาศัยและยารักษาโรคแลว
สําเริง แหยงกระโทก(อางถึงใน สุทิน สายสงวน 2533: 22) ไดกลาววายังตองประกอบดวยปจจัย 6
ประการคือ
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1. ประชาชนในครอบครัวไดกินอาหารถูกสุขลักษณะและเพียงพอตอความตองการของ
รางกาย
2. ประชาชนในครอบครัวมีที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอมที่เหมาะสม
3. ประชาชนมีโอกาสเขาถึงบริการสังคมขั้นพื้นฐานที่จําเปนแกการดํารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ
4. ประชาชนมีการผลิตหรือจัดหาอาหารอยางมีประสิทธิภาพ
5. ครอบครัวสามารถควบคุมชวงเวลาและจานวนการมีบุตรไดตามตองการ
6. ประชาชนมีการพัฒนาจิตใจใหดีขึ้น
นอกจากนี้ทวีรัสมิ์ ธนาคม(อางในวิฑูรย เดโช, 2541 : 14)ไดอธิบายถึงองคประกอบหรือ
ลักษณะของการมีคุณภาพชีวิตตลอดจนลักษณะสังคมที่กอใหเกิดคุณภาพชีวิตไดดังนี้
องคประกอบหรือลักษณะของการมีคุณภาพชีวิตไดแก
1. มีอาหารที่มีคุณคามีกินและกินเปน
2. มีที่อยูอาศัยและที่ทางานที่สะอาดสะดวกสบาย
3. มีความสัมพันธที่ดีในครอบครัว
4. มีสุขภาพดีมีพลานามัย
5. มีการศึกษาและมีโอกาสที่จะเรียนรู
6. เปนผูผลิตและบริโภคที่ดี
7. มีอาชีพสุจริต
8. มีคุณธรรมและจริยธรรม
9. รูจักหาความรูแกปญหาและคลายทุกขดวยกุศลวิธี
10. รูจักตัดสินใจ
11. ผูกมิตรและอยูรวมกับผูอื่นได
12. ขวนขวายทําใจที่มีประโยชน
13. มีเวลาวางและใชเวลาวางพัฒนาตนเอง
เมื่อพิจารณาปจจัยทางดานสังคมคุณภาพชีวิตจะเกิดขึ้นไดสังคมตองมีลักษณะดังตอไปนี้
1. สังคมมีระเบียบวินัยมีกฎหมายที่เปนธรรม
2. สังคมมีบริการดีใหสวัสดิการ
3. ปลอดภัยจากโจรผูรายอบายมุข
4. ธรรมชาติแวดลอมเกื้อกูล
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แคปเบล (1972,อางถึงในผจญ เฉลิมสาร,2540:51) ไดเสนอวาองคประกอบของคุณภาพชีวติ
ตองมี 3 ดานคือ
1. ดานกายภาพประกอบดวยปจจัยดานมลภาวะความหนาแนนของประชากรและสภาพที่อยู
อาศัย
2. ดานสังคมประกอบดวยปจจัยดานการศึกษาสุขภาพอนามัยและความมั่นคงของครอบครัว
3. ดานจิตวิทยาประกอบดวยปจจัยดานความพึงพอใจความสําเร็จ ความผิดหวังและความ
คับของในชีวิต
ออแรนเคคอนดู (1985 ,อางถึง ในผจญ เฉลิมสาร,2540:54)ไดเสนอองคประกอบของ
คุณภาพชีวิตไว 3 ดานดังนี้
1. มาตรฐานความเปนอยูทางดานรางกายประกอบดวยอาหารหรือโภชนาการสุขภาพที่อยู
อาศัยสิ่งแวดลอมสิ่งอานวยความสะดวกโรงเรียนโรงพยาบาลการสุขาภิบาลเปนตน
2. จิตใจหรืออารมณประกอบดวยความรักหรือความเปนเพื่อนการแตงงานหรือการมีบุตร
ครอบครัวนันทนาการหรือการใชเวลาวางการศึกษาความพึงพอใจในงานและความมั่นคงสถานภาพ
ความมั่นคงในวัยชราเปนตน
3. ความรูสึกนึกคิดประกอบดวยการมีอิสระตอความเชื่อและการปฏิบัติตามความเชื่อของตน
ชามา (1988,อางถึงในผจญ เฉลิมสาร,2540:56)ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบของ
คุณภาพชีวิตทั้งในระดับมหภาคและจุลภาคดังนี้
1. มาตรฐานการครองชีพประกอบดวยที่อยูอาศัยอาหารหรือโภชนาการสุขภาพการศึกษา
การมีงานทํารายไดประชาชาติและการบริการทางสังคม
2. ภาวะประชากรประกอบดวยขนาดประชากรอัตราเกิดอัตราตายการยายถิ่นและความ
หนาแนนของประชากร
3. สังคมและวัฒนธรรมประกอบดวยระบบการเมืองการปกครองระบบสังคมและคานิยมทาง
วัฒนธรรม
4. กระบวนการพัฒนาประกอบดวยลาดับความสําคัญของการพัฒนาความสัมพันธระหวาง
ประเทศและการคา
5. ทรัพยากรมนุษยธรรมชาติทุนเทคโนโลยี
เนาวรัตน พลายนอยและคณะ ( มปป.: 137 อางถึงในผจญ เฉลิมสาร,2540:58) ไดเสนอวา
คุณภาพชีวิตควรตองมีองคประกอบดังตอไปนี้
1. ดานประชากร (ขนาดความหนาแนน)
2. ดานสังคม (สภาพสังคมการปกครองวัฒนธรรมประเพณี)
3. ดานเศรษฐกิจ (ปริมาณทรัพยากรอาชีพรายได)
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4. ดานบุคคล (สุขภาพอนามัยสุขภาพจิต)
5. ดานสภาพแวดลอม (ปราศจากมลภาวะตางๆ)
6. ดานเทคโนโลยีและการศึกษา (เครื่องอานวยความสะดวกตางๆ)
4. แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต(www.sirinun.com/lesson2/a2.php)
ชีวิตที่มีคุณภาพยอมเปนชีวิต ที่ประสบความสมหวัง รูจัก ยับยั้ง ความตองการทางรางกาย
และความตองการทางอารมณ ของตนเองใหอยูในขอบเขตที่พอดี สามารถใชความรู สติปญญา
ความรู สึ ก นึ ก คิ ด ของตนไม ก อ ให เ กิ ด ความเดื อ ดร อ นเบี ย ดเบี ย น หรื อ ให โ ทษแก บุ ค คลอื่ น ใน
ขณะเดียวกันบุคคลจะตองมีการศึกษาสูงมีความขยันอดทนประกอบอาชีพที่สุจริต เปนพลเมืองดี มี
ศาสนาเปนสิ่งยึดเหนี่ยวทางใจมีระเบียบมีวินัยมีกฎเกณฑทางสังคมแสวงหาความรูเพิ่มเติมรูจักใช
ความคิดและสติปญญาแกไข
ปญหาสุขภาพและการดํารงชีวิตของตนเองซึ่งถือวาเปนคุณลักษณะของการมีคุณภาพชีวติ ที่
ดีของบุคคลในอีกระดับหนึ่ง ซึ่งมีแนวทางในการพัฒนา ดังตอไปนี้
1. พัฒนากาย เพื่อมุงใหรางกายมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ และความ
พิการใด ๆ
2. พัฒนาทางอารมณ เพื่อมุงใหอารมณมีความสนุกสนานราเริง ไมมีความเครียดหรื อวิตก
กังวลตอการเรียน หรือตอการปฏิบัติงาน ในหนาที่รับผิดชอบ มีแตความเจริญหู เจริญตา เจริญใจ
มองโลกในแงดีตลอดไป
3. พัฒนาทางสังคม เพื่อมุงใหเปนคนที่มีเกียรติ ไดรับการยกยอง เคารพนับถือการยอมรับ
ความรูสึกเปนเจาของ และความตองการเปนสวนหนึ่งของสังคม
4.พัฒนาทางความคิด เพื่อมุง ใหเปน คนที่มีความตองการที่จ ะรูแ ละเขาใจในสิ่งตาง ๆ มี
ความคิดริเริ่มสรางสรรคในการคิดคนหาวิธีการปองกันแกไขปญหาทั้งหลาย ใหตัวเองไดดํารงชีพอยู
อยางสุขสบาย
5. พัฒนาทางจิตใจ เพื่อมุงใหเปนคนที่มีคุณคา มีประโยชนตอชุมชน เปนที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวทาง
ใจ มีความมั่นใจวาชีวิตนี้มีคุณคา มีความสุขหรือมีชีวิตที่ดีกวาในอนาคต ไดรับความหลุดพนจากทุกข
ทั้งหลาย
6. พัฒนาทางปญญา เพื่อมุงใหเปนคนมีความเฉลียวฉลาด สามารถคิดพิจารณาเรื่องตาง ๆ
ไดอยางมีเหตุผล ซึ่งปญญาจะแตกฉานในบุคคลไดนั้น จําเปน จะตองมีการศึกษาเลาเรียนมีความ
สนใจเอาใจใสตอวิชาความรูที่ครูอาจารยอบรมสั่งสอนเพื่อใหเปนผูมีความรู ความสามารถและนําไป
พัฒนาชีวิตที่มีคุณคาตอไปภายภาคหนา
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7.พัฒนาทางวินัย เพื่อมุงใหเปน คนมีระเบียบวินัยในตนเอง สามารถเคารพและปฏิบัติตอ
ภาระหนาที่ตาง ๆที่มีอยูใหอยูในกรอบของขอบังคับของกฎเกณฑที่ไดกําหนดขึ้น ไมประพฤติตนออก
นอกลูนอกทางการมีวินัยที่ดีนั้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 ไดทรงมีทรรศนะวา “คนที่
มีระเบียบวินัยนั้นเปนผูที่เขมแข็ง เปนผูที่หวังดีตอตัวเอง เปนผูจะมีความสําเร็จในอนาคต”
การพัฒ นาตนเองเพื่อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชีวิ ต สามารถแบ ง ออกไดเ ป น 4 มิ ติดั ง ตอ ไปนี้
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตทางดานรางกายไดแก การใหความสําคัญกับสุขภาพ รูจักบริโภค
อาหารอยางถูกสุขลัก ษณะและครบ 5 หมู หาเวลาพัก ผอนและออกกําลังเปนประจําเพื่อสุ ขภาพ
รางกายที่แข็งแรงสมบูรณ
2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตทางดานอารมณเปนการสรางเสริมสุขภาพจิตที่ดี รูจักควบคุม
อารมณ โดยการ หมั่นฝกใหทานการทํางานอดิเรกที่ชื่นชอบ การเขารวมกิจกรรมสันทนาการ การฝก
สมาธิเปนตน
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตทางดานสังคมเปนการสรางการยอมรับ และยกยองจากสังคม อัน
ไดแ ก การเขารวมกิจ กรรมกับเพื่อน ๆหรือจากหนวยงานตางๆ ที่จัด ขึ้น การใชเวลาวางบําเพ็ญ
ป ร ะ โ ย ช น เ พื่ อ ชุ ม ช น แ ล ะ ก า ร ป ฏิ บั ติ ต น โ ด ย ยึ ด ห ลั ก คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม เ ป น ต น
4.การพัฒนาคุณภาพชีวิตทางดานสติปญญาเปนการเพิ่มทักษะทางดานความรูใหกับตนเอง อาทิเชน
การอานหนัง สือการเขารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูน ความรู ทัก ษะและประสบการณในดานตาง ๆ
การศึกษา ขอมูลดวยตนเองจากสื่อสารสนเทศ วิทยุ โทรทัศนฯลฯรวมไปถึงการหัดสังเกตและติดตาม
การเปลี่ยน แปลงของสิ่งแวดลอม เปนตน
เทคนิคในการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนั้นมีอยูดวยกัน 6 ประการดังตอไปนี้ คือ
1. วางแผนลวงหนา เพราะความสําเร็จ ที่ไดมาสวนใหญมัก จะมาจากแผนงานที่ชัด เจน มี
วัตถุประสงคเปาหมาย กําหนดระยะเวลารูปแบบของกิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงานนอกจากนั้น
แลวหลังจากสิ้นสุดใน ทุก ๆ กิจกรรมควรมีการวัดและประเมินผลตรวจสอบเพื่อเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงและแกไขสําหรับแผนงานครั้งใหมในคราวหนาตอไป
2. ขจัดความขี้เกียจเพราะความขี้เกียจนี้แหละเปนอุปสรรคสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เมื่อปลอยใหความขี้เกียจเขามาเยือนแลวก็ยากเหลือเกินที่จะสลัดมันออกไปเพราะฉะนั้นเราจึงควร
สกัดความขี้เกียจนี้ ตั้งแตเริ่มตนโดยการไมผัดวันประกันพรุง ปลอยงานเปนดินพอกหางหมูและควร
ลงมือปฏิบัติทันทีเมื่อพรอม
3. ฝกนิสัยประหยัด อดออมเพราะการใชจายที่ถูกวิธีและสมควรแกฐานะนั้น เปนการสราง
ระเบียบวินัยขั้นพื้นฐานใหแกตนเองและยังใชเปนหลักประกันที่แนนอนเมื่อถึงคราวคับขันเรงดวนอีก
ดวย
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4. หัดคิดในมุมสรางสรรคเปนการคิดเชิงบวกคิดแตเรื่องที่ดีงาม มองปญหาตาง ๆ ใหเปน
เรื่องเล็กที่สามารถ แกไขไดการหัดเปดมุมมองใหม ๆ กับสิ่งตาง ๆ ที่อยูรายลอมรอบ ๆ ตัวนั้นเปน
การพัฒนากระบวนการทาง ความคิดและสรางทัศนคติที่ดีใหเกิดขึ้นหลีกเลี่ยงการมองตนเองเปน
ศูนยกลาง พรอมกันนั้นควรหัด รับฟงใหมากและสละเวลาบางสวนแลกเปลี่ยนเสวนาแสดงความ
คิดเห็นกับผูอื่นอยูเสมอ
5. ไมยอทอตออุปสรรคปญหาและอุปสรรคตาง ๆเปรียบเสมือนกับบททดสอบบทหนึ่ง ที่จะ
นําทางเราสูความ สําเร็จเมื่อเราคิดจะลงมือทําการสิ่งใด ควรตั้งรับและเตรียมใจไววา “ทางเดินสู
ความสําเร็จนั้น ยอมตองมีอุปสรรคขวากหนามเปนเพื่อนรวมเดินทางดวยเสมอ”ปญหาทุกปญหาจึง
มาพรอม ๆกับความสําเร็จ และเมื่อ ใดที่คุณพบกับความสําเร็จ คุณจะรูวา “ไมวาจะอีกกี่สิบปญหา
ในภายหนา คุณก็จะสามารถผานพนมันไปไดเหมือนอยางคราวนี้เชนกัน”
6. เคารพตนเองโดยเชื่อมั่นในความสามารถใหโอกาสตนเองในการกลาลองผิดลองถูกเพราะ
ผูที่สามารถยืดหยัดอยูบนความสําเร็จนั้นได ลวนแลวแตผานบททดสอบ ปญหาและอุปสรรคตาง ๆ
มานับไมถวนจุดเริ่มต นที่ดีในการพัฒนาคุณภาพชีวิตนั้น คือการเปดใจยอมรับตนเอง การมีความ
พรอมในการศึกษาเรียนรูและมีสติตั้ง รับกับการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคตอยูเสมอ จะชวยให คุณสามารถใชชีวิตอยูรวมกับบุคคลอื่น ๆในสังคมไดอยางมีความสุข
4.งานวิจัยที่เกี่ยวของ
สภาข าราชการมหาวิ ทยาลัย เกษตรศาสตร (2550) ศึ ก ษาคุณ ภาพชี วิต ของบุค ลากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรพบวาคุณภาพชีวิตของบุคลากรสามารถมองเห็นบุคลากรทุกระดับ
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรทุกวิทยาเขตมีสถานภาพในสังคมที่ดีในสถาบันที่มีความมั่นคงมี
ความรับผิดชอบตามหนาที่ที่ไดรับอยางดีการทํางานเพื่อสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคตองอาศัยความ
รวมมือเปนกําลังหลักในการผลักดันผลงานที่ดีตอตนเองและครอบครัวในอนาคต
เพียงใจ สุภารี (2552) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานบริษัท
แมกเนคอมพพรีซิชั่นเทคโนโลยีจากัด(มหาชน) พบวาพนักงานมีระดับคุณภาพชีวิตการทํางานระดับ
มากคือดานความรับผิดชอบตอสังคมระดับคุณภาพชีวิตการทํางานระดับปานกลางเรียงอันดับดังนี้
ดานความสมดุลในการทํางานดานสภาพแวดลอมในการทํางานดานสัมพันธภาพในองคกรหรือการ
ทํางานรวมกัน ดานพัฒนาความสามารถดานธรรมนูญในองคกรดานคาตอบแทนและดานความ
มั่นคงและความกาวหนาในงาน
วัฒ นา ขั น นรา (2552) ศึ ก ษาผลของคุณ ภาพสภาพแวดลอ มต อความพึ ง พอใจและ
ประสิทธิภาพการทางานของพนักงานฝายผลิตบริษัททาคาฮาตะพรีซิชั่น (ไทยแลนด) จํากัดพบวา
พนักงานที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุมากกวา 20-30 ปการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน
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และทํางานอยูในบริษัทมาแลวไมถึง 1 ปในตําแหนงพนักงานปฏิบัติการผลของปจจัยสภาพแวดลอม
ดานเสียงแสงอุณหภูมิในพื้นที่การทางานพนักงานใหความสําคัญระดับมากไดแกความสวางของแสง
มีผลกระทบตอสุขภาพของสายตาของผูปฏิบัติง านเสียงดัง มีผลตอการสื่อสารในการปฏิบัติง าน
อุณหภูมิในที่ปฏิบัติงานมีผลตอประสิทธิภาพการทํางานและพื้นที่ที่คับแคบอาจกอใหเกิดอุบัติเหตุได
พัชรี พุทธชาดิ (2550) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตของแพทยใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต โ ดยใช แ บบวั ด ที่ ดั ด แปลงมาจากแบบวั ด คุ ณ ภาพชี วิ ต ฉบั บ ย อ ขององค ก ารอนามั ย โลก
(WHOQOL-BREF-THAI) สถิติที่ใช คือ วิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ (multiple linear regression)จาก
การศึกษาพบวา กลุมตัวอยางจํานวน 116 ราย สวนใหญเปนแพทยในโรงพยาบาลชุมชนมีคุณภาพ
ชีวิต ในระดับปานกลาง ร อยละ 69.8 และมีคุณ ภาพชีวิต ในระดับดี รอยละ 30.2องคประกอบ
คุณภาพชีวิตดานรางกายอยูในระดับดีมากที่สุด รอยละ54.3 รองลงมาคือ ดานจิตใจรอยละ 50 และ
ดานสัมพันธภาพทางสังคม รอยละ 35.3 สวนองคประกอบคุณภาพชีวิตดานสิ่งแวดลอมอยูในระดับ
ไมดี รอยละ 7.8 ปจจัยที่มีความสัมพันธทางบวกกับคะแนนคุณภาพชีวิตโดยรวมอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ไดแกความพึงพอใจในวิชาชีพแพทย รองลงมาคือระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต และความพึงพอใจรายได ปจจัยที่สัมพันธกับทางลบกับคะแนนคุณภาพชีวิตโดยรวม
อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ได แ ก ความขั ด แย ง กั บ ผู ร ว มงาน และความรู สึ ก ไม ป ลอดภั ย จาก
สถานการณความไมสงบ ซึ่งปจจัยเหลานี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของคะแนนคุณภาพชีวิต
โดยรวมไดถึงรอยละ 33 (adjusted R2=0.33) นอกจากนี้ยังพบวา ปจจัยทํานายคุณภาพชีวิตดาน
สิ่งแวดลอมซึ่งพบวาเปน ปญหาของกลุมตัวอยาง ไดแก ปจจั ยดานความพึงพอใจรายได ความพึง
พอใจตอโอกาสศึกษาตอ ความพึงพอใจในวิชาชีพแพทย และความรูสึกไมปลอดภัยจากสถานการณ
ความไมสงบ ซึ่งสามารถอธิบายความแปรปรวนของคะแนนคุณภาพชีวิตดานสิ่งแวดลอมไดถงึ รอยละ
47.3 (adjusted R2=0.473)
สุชิน บัวงาม(2552)ไดทําวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา เปน
การวิจัยเชิงสํารวจโดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของนักศึกษาสถาบันการพล
ศึกษา จําแนกตามเพศ คณะที่ศึกษาและภาคที่ตั้งวิทยาเขต กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาสถาบันการ
พลศึก ษา 17 วิทยาเขต ปก ารศึกษา 2551 จํานวน 382 คน เปนนัก ศึก ษาชาย 207 คน
นักศึกษาหญิง 175 คน ใน 3 คณะวิชาประกอบดวยคณะศึกษาศาสตร คณะวิทยาศาสตรการ
กีฬาและสุขภาพและคณะศิลปศาสตร กลุมตัวอยางใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified
Random Sampling) ตามสัด ส วนประชากร เครื่องมือ ที่ใชในการเก็บรวบรวมข อมูล เป น
แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น การวิเคราะหขอมูล โดยใชส ถิติรอยละ คาคะแนนเฉลี่ย (x ) คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คาที (t-test) คาความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of
Variance) และการทดสอบความแตกตางเปนรายคู (LSD) พบวา
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1. คุณภาพชีวิตโดยรวมของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา อยูในระดับปานกลาง (= 3.67)
2. นักศึกษามีคุณภาพชีวิตดานรางกายในระดับปานกลาง ( = 3.52)
3. นักศึกษามีคุณภาพชีวิตดานจิตใจในระดับดี/สูง ( = 3.72)
4. นักศึกษามีคุณภาพชีวิตดานสัมพันธภาพทางสังคมในระดับดี/สูง ( = 3.80)
5. นักศึกษามีคุณภาพชีวิตดานสิ่งแวดลอมในระดับปานกลาง ( = 3.63)
6. นักศึกษาชายและหญิงมีคุณภาพชีวิตโดยรวม และเปนรายดานไมแตกตางกัน
7. นักศึกษาที่ศึกษาในคณะตางกันมีคุณภาพชีวิตโดยรวมและเปนรายดานไมแตกตางกัน
8. นักศึกษาที่อยูในภาคที่ตั้งวิทยาเขตตางกันมีคุณภาพชีวิตโดยรวมและเปนรายดาน
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบวา คุณภาพชีวิตโดยรวมของนักศึกษา
ในวิ ทยาเขตภาคเหนื ออยูใ นระดั บดี / สู ง กวา นัก ศึก ษาในวิท ยาเขตภาคกลางและภาคใต อย างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สานิต ศิริวิศิษฐกุล(2552)ไดทําการวิจัย เรื่องคุณภาพชีวิตของนักศึกษามุสลิมที่ศึกษาระดับ
ปริญญาตรี วิทยาลัยนอรทกรุงเทพการวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อศึกษาเพื่อศึกษาระดับคุณภาพ
ชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่นับถือศาสนาอิสลามวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ และความสัมพันธ
ระหวางปจจัยดานสวนบุคคล ปจจัยดานครอบครัว และปจจัยดานสภาพแวดลอมทางการเรียนกับ
คุณ ภาพชีวิต ของนัก ศึก ษาระดับปริญญาตรีที่นับถือศาสนาอิส ลามวิทยาลัยนอรทกรุง เทพกลุม
ประชากรที่นํามาใชศึกษาเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่นับถือศาสนาอิสลามและกําลังศึกษาอยูใน
วิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ซึ่งมีจํานวน 149 คน ปการศึกษา 2551โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ไคสแคว (Chi-square) ในการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม นําเสนอใน
รูปของตารางคูณไขว (cross tab tables)ผลการวิจัยพบวา ประชากรที่ศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิง มี
อายุ 20 ปศึก ษาอยูในคณะ บริหารธุรกิจ ในระดับชั้น ปที่ 4 ศึกษาอยูในสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ
ระดับเกรดเฉลี่ยพบวาประชากรที่ศึก ษาส วนใหญมีระดับเกรดเฉลี่ยอยูร ะหวาง 2.00 – 2.99
ประชากรสวนใหญมีคาใชจายนอยกวา 3,000 บาท มีระดับรายไดต่ํากวา 10,000 บาท บิดามารดา
มีอาชีพเกษตรกร สถานภาพสมรสของผูปกครอง มีส ถานภาพอยูรวมกัน สัมพัน ธภาพระหวาง
นักศึกษากับสมาชิกในครอบครัวอยูกับพอและแม มีคุณภาพชีวิตในภาพรวมทั้ง 4 ดานระดับปาน
กลาง เมื่อจําแนกรายดานพบวาทุกดานมีคุณภาพชีวิตในระดับปานกลาง โดยคุณภาพชีวิตดาน
รางกายมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ดานจิตใจ ดานความสัมพันธทางสังคม และดานสิ่งแวดลอม
ตามลําดับผลการการทดสอบสมมติฐาน ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ ชั้นปที่กําลังศึกษา สาขาวิชา
ระดับผลการเรียน คาใชจายตอเดือนพบวาไมมีความสัมพันธตอระดับคุณ ภาพชีวิตของนักศึกษา
มุสลิมระดับปริญญาตรีวิทยาลัยนอรทกรุงเทพปจจัยดานครอบครัวไดแก รายไดของผูปกครอง (ตอ
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เดือน) อาชีพของผูปกครองสถานภาพสมรสของผูปกครอง สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับสมาชิก
ในครอบครัว ไมมีความสัมพันธตอระดับคุณภาพชีวิตของนักศึกษามุสลิมระดับปริญญาตรีวิทยาลัย
นอรทกรุงเทพที่ระดับ.05
เฟดเดอริค และไรอัน(Frederick and Ryan ,1993) ศึกษาความสัมพันธระหวางแรงใจในการ
ออกกําลังกาย ระดับการเขารวมการออกกําลังกาย และผลทางสุขภาพจิตของผูใหญจํานวน 376
คน พบวาผูที่เขารวมกีฬาประเภทเดี่ยวมีแรงจูงใจดานความสนุกสนาน และการเพิ่มความสามารถ
(competence motivation) ในขณะที่คนเขาฟตเนสมีแรงจูงใจเกี่ยวกับรูปราง แรงจูง ใจทุกอยางมี
ความสั มพั น ธกั บระยะเวลาการออกกํ าลั ง กาย แต แ รงจู ง ใจดา นความสนุ ก สนานและการเพิ่ ม
ความสามารถจะสงผลดีตอจิตใจ แตแรงจูงใจดานรูปรางทําใหเกิดความกังวล ระดับการออกกําลัง
กายมีค วามสั มพั น ธ กับ ความรูสึ ก เกี่ย วความแข็ง แรงของรา งกาย แตไ มสั มพั น ธ กับ สุข ภาพจิ ต
(Frederick, C. M., & Ryan, R. M. 1993). Differences in motivation for sport and exercise and their
relations with participation and mental health.Journal of sport behavior, 16(3), 124-146.)
โมเวน (Mowen ,2000) ศึกษาเปรียบเทียบความสนใจในการเลนกีฬาและการเลนกีฬาของ
คนสวีเดนและอเมริกา พบวาความสนใจในกีฬาสามารถทํานายพฤติกรรมการเลนกีฬา ความสนใจ
กี ฬ ามี ค วามสั ม พั น ธ กั บ บุ ค ลิ ก ที่ ช อบการแข ง ขั น (competitiveness) ความกล า แสดงออก
(extraversion) ความมั่นคงทางอารมณ (emotional stability) และความสนใจในการรักษารูปราง
(body resources)
กรอฟ และคณะ(Groff et al. ,2009)ศึกษาผลของการกีฬาเพื่อแกไขขอบกพรอง(adaptive
sports)ตออัตลักษณความเปนนักกีฬา (athletic identity) และคุณภาพชีวิตของนักกีฬาสมองพิการที่
เขารวมการแขงขันกีฬาผูเปนโรคสมองพิการโลก (CP World Games) โดยสํารวจจากนักกีฬา 73 คน
พบวา คุณภาพชีวิตมีความสัมพันธกับอัต ลักษณความเปนนักกีฬา มีความสัมพันธอยางมีนัยทาง
สถิติ (p < .001) อิทธิพลของการกีฬาเพื่อแกไขขอบกพรอง(adaptive sports)มีความสัมพันธเชิงลบกับ
ระดับปานกลางของคุณภาพชีวิตและระดับความพิการ (severity of disability) ผูเขารวมงานวิจัยสวน
ใหญมีความเห็น วาการกีฬาเพื่อแกไขขอบกพรอง(adaptive sport)สง ผลเชิงบวกตอสุขภาพกาย
คุณภาพชีวิต ชีวิตครอบครัว คุณภาพชีวิตดานสังคม ขอสรุปของงานวิจัยนี้คือควรมีการสงเสริมใหคน
พิการไดเขารวมการแขงขันมากขึ้นเพื่อใหเกิดประโยชนตอคุณภาพชีวิตและอัตลักษณของความเปน
นักกีฬา,
กิล ลิสัน, สแตนเดจและสเกอวิงตัน (Gillison, Standage and Skevington ,2006)ศึก ษา
ความสัมพันธระหวางความรูสึกเกี่ยวกับน้ําหนัก จุดประสงคในการออกกําลังกาย แรงจูงใจในการ
ออกกําลังกาย คุณภาพชีวิต และระยะเวลาในการออกกําลังกายของวัยรุนในอังกฤษ ผลการศึกษา
พบวาวัยรุนที่รูสึกวาตนอวนและถูกกดดันใหออกกําลังกาย จะมีแรงจูงใจภายนอกที่เกี่ยวกับการลด
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น้ําหนักในการออกกําลังกาย ในกรณีนี้แรงจูงใจภายนอกเปนตัวทํานายเชิงลบของแรงกระตุนที่มา
จากตนเอง (self-determined motivation) และเปนตัวทํานายคุณภาพชีวิตและพฤติกรรมการออก
กําลังกาย การมีแรงจูงใจภายนอกมีผลเสียตอระยะเวลาในการออกกําลังกายและคุณภาพชีวติ ผูว จิ ยั
มีขอเสนอใหครูควรสงเสริมใหเด็กมีความสนใจในกีฬาอยางแทจริง (intrinsic goals) เพื่อเพิ่มการออก
กําลังกาย และคุณภาพชีวิตของวัยรุน
จากแนวคิดทฤษฎีที่นําเสนอมาพอจะยืนยันไดวาการออกกําลังกายและการเลนกีฬาจะมีสว น
สง เสริมใหผูเขารวมนั้นมีสุขภาพรางกายดีขึ้น นอกจากนี้ความสนใจดัง กลาวจะเปนแรงจูง ใจให
นัก ศึก ษาเขามารวมในกิจ กรรมซึ่งอาจจะมีเปาหมายที่แ ตกตางกัน แตผลที่คาดหวัง จะสง ผลตอ
สุขภาพรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม ซึ่งทั้งนี้ปจจัยดังกลาวจะชวยสงเสริมใหนักศึกษามีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นทั้งดานรางกาย ดานจิตใจ ดานสัมพันธภาพทางสังคม และดานสิ่งแวดลอม นอกจากนี้
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษาก็จะชวยยืนยันวากระบวนการพัฒนานักศึกษาจะตองใช
กิจกรรมที่ชวยพัฒนาเขาทั้งในดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม ซึ่งทั้งหมดที่กลาวมานี้จะชวย
เสริมสรางคุณ ภาพชีวิต ใหนักศึกษาใหดีขึ้นซึ่งจะเปนแนวทางที่ชวยพัฒนาใหเปน บัณฑิตที่มีความ
สมบูรณทั้งดานความรูและคุณลักษณะที่ดี อันจะเปนทรัพยากรบุคคลที่เปนประโยชนตอการพัฒนา
ประเทศอีกดวย
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัย เรื่องการศึกษาความสัมพัน ธตองความสนใจในการเลนกีฬากับคุณ ภาพชีวิต ของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรนี้ผูวิจัยไดดําเนินการโดยมีขั้นตอน
ดังนี้
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัย ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 2 ขึ้นไปที่ลงทะเบียนเรียนในปการศึกษา
2555 เหตุผลที่เลือกศึกษาตั้งแตชั้นปที่ 2 ขึ้นไปเพราะวาจะเปนนักศึกษาที่ใชชีวิตอยูในมหาวิทยาลัย
ศิลปากรไมนอยกวา 1 ป และไดเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดใหทั้งนี้มีจํานวน
ทั้งสิ้น10,009 คนจําแนกตามคณะวิชา จํานวน 5 คณะวิชาจะมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะ
วิชาตาง ๆ ในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรดังนี้คือ
1.คณะอักษรศาสตร มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 2 ขึ้นไป จํานวน 1,657 คน
2.คณะศึกษาศาสตร มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 2 ขึ้นไป จํานวน 1,369 คน
3.คณะวิทยาศาสตร มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 2 ขึ้นไป จํานวน 2,215 คน
4.คณะเภสัชศาสตร มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 2 ขึ้นไป จํานวน 1,033 คน
5.คณะวิศวกรรมศาสตรฯ มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 2 ขื้นไป จํานวน 3,735 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยจะใชวิธีการสุมตัวอยางโดย
ใชตารางการสุมตัวอยางของ Krejcie& Morgan(1970) ซึ่งจากจํานวนประชากรทั้งหมด 10,009 คน
จะตองสุมตัวอยางมาทั้งสิ้น 370 คน จากนั้นเพื่อใหไดกลุมตัวอยางที่มีทุกคณะวิชาโดยกําหนดใหเปน
สัดสวนจากจํานวนนักศึกษาเต็มจํานวนที่มีของแตละคณะวิชา แลวนํามากําหนดกลุมตัวอยางและใช
วิธีการสุมแบบงาย เพื่อใหไดจํานวนกลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษาคณะวิชาตาง ๆ ดังนี้
1.คณะอักษรศาสตร กําหนดกลุมตัวอยางที่นํามาศึกษา
จํานวน 61 คน
2.คณะศึกษาศาสตร กําหนดกลุมตัวอยางที่นํามาศึกษา
จํานวน 52 คน
3.คณะวิทยาศาสตร กําหนดกลุมตัวอยางที่นํามาศึกษา
จํานวน 81 คน
4.คณะเภสัชศาสตร กําหนดกลุมตัวอยางที่นํามาศึกษา
จํานวน 38 คน
5.คณะวิศวกรรมศาสตรฯ กําหนดกลุมตัวอยางที่นํามาศึกษา จํานวน 138 คน
รวมกลุมตัวอยางที่นํามาศึก ษาครั้งนี้จะมีนัก ศึก ษาทั้ง 5 คณะวิชาในวิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทรเปนจํานวน 370 คน
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เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวยแบบสอบถาม 2 ตอน
ตอนที่ 1 เปนแบบสํารวจขอมูลทั่วไปไดแก เพศ อายุ ที่พักอาศัย รายไดของผูปกครอง
คณะวิชาที่ศึกษา และระดับความสนใจในการเลนกีฬาของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทรที่ผูวิจัยสรางขึ้นเปนแบบประมาณคา 5 ระดับ
สนใจในการเลนกีฬามากที่สุด ใหคะแนน 5 คะแนน
สนใจในการเลนกีฬามาก
ใหคะแนน 4 คะแนน
สนใจในการเลนกีฬาปานกลาง ใหคะแนน 3 คะแนน
สนใจในการเลนกีฬานอย
ใหคะแนน 2 คะแนน
สนใจในการเลนกีฬานอยที่สุด ใหคะแนน 1 คะแนน
ตอนที่ 2 เปนแบบวัดคุณภาพชีวิตขององคการอนามัยโลกที่ประกอบดวยขอคําถาม
จํานวน 26 ขอเปนแบบประมาณคา 5 ระดับ เพื่อใชเก็บขอมูลระดับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาฯ เปน
แบบสอบถามแบบประมาณคา 5 ระดับ
เกณฑการใหคะแนนของแบบสํารวจ และแบบวัดคุณภาพชีวิตในแตละขอมีเกณฑดังนี้
มากที่สุด
ใหคะแนน 5 คะแนน
มาก
ใหคะแนน 4 คะแนน
ปานกลาง
ใหคะแนน 3 คะแนน
เล็กนอย
ใหคะแนน 2 คะแนน
ไมมีเลย
ใหคะแนน 1 คะแนน
การตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องมือ (Reliability) โดยการนําแบบสํารวจขอมูลทั่วไปและ
ระดับความสนใจในการเลนกีฬาของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
ไปทดสอบกับนักศึกษาที่ไมใชเปนกลุมตัวอยางจํานวน 30 คนแลวนําผลที่ไดมาหาคาสัมประสิทธิ์
อัลฟาของ ครอนบารช (Cronbach ‘s alpha coefficient) ผลการทดสอบแบบสํารวจขอมูลทั่วไป และ
ระดับความสนใจในการเลนกีฬาไดคาสัมประสิทธิอัลฟาเทากับ 0.815
แบบวัดคุณภาพชีวิตขององคการอนามัยโลก (WHOQOL – BREF – THAI) เปนแบบวัดที่มีคา
ความเชื่อมั่น Cronbach ‘s alpha coefficient เทากับ 0.8406
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การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจะใชเครื่องมือจะเก็บรวบรวมขอมูล
เพื่อนํามาศึกษาวิจัยจากกลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทรระดับชั้นปที่ 2 ขึ้นไป จากคณะวิชาตาง ๆ ตามขนาดของกลุมตัวอยาง รวมเปนจํานวน
370 คน ซึ่งขอมูลที่ทําการเก็บรวบรวมครั้งนี้จะแบงออกเปน 2 ชุด ดวยกัน
ชุดที่ 1 จะใชแบบสํารวจที่สรางขึ้นไปเก็บรวบรวมขอมูลทั่วไป และระดับความสนใจในการ
เลนกีฬา ขอมูลที่จัดเก็บประกอบดวย เพศ อายุ ที่พักอาศัยโดยจําแนกเปนหอพักของมหาวิทยาลัย
หรือหอพัก เอกชนหรือเดิน ทางไป-กลับ รายไดของผูปกครอง คณะวิชาที่ศึก ษา และระดับความ
สนใจในการเลนกีฬาของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรที่ผูวิจัย
สรางขึ้นเปนแบบประมาณคา 5 ระดับ
ชุดที่ 2 เปนแบบวัดคุณภาพชีวิตขององคการอนามัยโลกที่ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 26
ขอเปนแบบประมาณคา 5 ระดับ การคิดคะแนนจะประกอบดวย
ชุดที่ 1 เปนขอความทางลบ ประกอบดวยขอ 2 , 9 และ11 การคิดคะแนนจะเปนดังนี้
ไมเลย
ใหคิดคาคะแนน
5 คะแนน
เล็กนอย
ใหคิดคาคะแนน
4 คะแนน
ปานกลาง
ใหคิดคาคะแนน
3 คะแนน
มาก
ใหคิดคาคะแนน
2 คะแนน
มากที่สุด
ใหคิดคาคะแนน
1 คะแนน
ชุดที่ 2 เปนขอความทางบวกมีทั้งหมด 23 ขอ ๆ ที่นอกจากชุดที่ 1 การคิดคะแนนจะเปนดังนี้
ไมเลย
ใหคิดคาคะแนน
1 คะแนน
เล็กนอย
ใหคิดคาคะแนน
2 คะแนน
ปานกลาง
ใหคิดคาคะแนน
3 คะแนน
มาก
ใหคิดคาคะแนน
4 คะแนน
มากที่สุด
ใหคิดคาคะแนน
5 คะแนน
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
ขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลจะนํามาวิเคราะหทางสถิติดังนี้
1. วิเคราะหคาขอมูลทั่วไป ระดับความสนใจในการเลนกีฬา และระดับคุณภาพชีวิตโดยแยก
เปน คณะวิช า 5 คณะวิ ชาจะใชส ถิ ติขั้น พื้ น ฐานเพื่อหาคามั ชฌิมเลขคณิ ต และคาส วนเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน
2. การแปลผลคาเฉลี่ยระดับความสนใจในการเลนกีฬาแตละชนิดนี้ผูวิจัยกําหนดคาระดับ
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เพื่อใชในอธิบายผลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูล ตามเกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ย (มาเรียม
นิลพันธุ,2555:196) โดยกําหนดคาระดับดังนี้
1.00-1.49
กําหนดใหเปนระดับ
นอยทีส่ ุด
1.50-2.49
กําหนดใหเปนระดับ
นอย
2.50-3.49 กําหนดใหเปนระดับ
ปานกลาง
3.50-4.49 กําหนดใหเปนระดับ
มาก
4.50-5.00 กําหนดใหเปนระดับ
มากที่สุด
3. การแปลผลคาเฉลี่ยระดับคุณภาพชีวิตทั้งดานรางกาย ดานจิตใต ดานสัมพันธทางสังคม
และดานสิ่งแวดลอมผูวิจัยไดกําหนดคาการแปลผลโดยใชเกณฑขององคการอนามัยโลกดังนี้
คะแนน 26-60 คะแนน
แสดงถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ไมดี
คะแนน 61-95 คะแนน
แสดงถึงการมีคุณภาพชีวิตปานกลาง
คะแนน 96-130 คะแนน
แสดงถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
4. วิเคราะหความสัมพันธของขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร SPSS วิเคราะห
ความสัม พัน ธร ะหวางระดับความสนใจในการเลน กีฬ ากับระดับของคุ ณ ภาพชี วิต ของนัก ศึก ษา
มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร โดยการทดสอบคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
แบบเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation ) ผูวิจัยไดกําหนดคาการแปลผลโดยใชเกณฑ
ดังนี้ (ชูศรี วงศรัตนะ 2530 : 324)
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธต่ํากวา 0.30 หมายถึง ความสัมพันธระหวางระดับความสนใจใน
การเลนกีฬากับระดับของคุณภาพชีวิตของนักศึกษา มีความสัมพันธกันในระดับต่ํา
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธร ะหวางกวา 0.30-0.70 หมายถึง ความสัมพันธร ะหวางระดับ
ความสนใจในการเลนกีฬากับระดับของคุณภาพชีวิตของนักศึกษา มีความสัมพันธกันในระดับปาน
กลาง
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธสูงกวา 0.70 หมายถึง ความสัมพันธระหวางระดับความสนใจใน
การเลนกีฬากับระดับของคุณภาพชีวิตของนักศึกษา มีความสัมพันธกันในระดับสูง
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางซึ่งเปน นัก ศึก ษามหาวิทยาลัย
ศิลปากรวิทยาเขตพระราชวัง สนามจันทรจํานวน 370 คน แลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหทางสถิติ
พื้นฐานโดยการหาคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานซึ่งปรากฎผลดังนี้
1. ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
ตารางที่ 1 แสดงขอมูลทั่วไปของนักศึกษากลุมตัวอยางจําแนกเปนคณะวิชา เพศชาย-หญิงและ
ประเภทของที่พักอาศัย
ขอมูลสถานภาพทั่วไป
จํานวน รอยละ
1. คณะวิชา
1.1 อักษรศาสตร
61
16.49
1.2 ศึกษาศาสตร
52
14.05
1.3 วิทยาศาสตร
81
21.89
1.4 เภสัชศาสตร
38
10.27
1.5 วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
138
37.30
รวมจํานวน
370
100.0
2. เพศ
2.1 ชาย
116
31.35
2.2 หญิง
254
68.65
รวมจํานวน
370
100.0
3. ที่พักอาศัย
3.1 หอพักนักศึกษา
102
27.57
3.2 พักหอพักขางนอก
224
60.54
3.3 เดินทางไป – กลับ
44
11.89
รวมจํานวน
370
100.0
จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็น วากลุมตัวอยางที่สุมมาไดสวนมากจะเปนนักศึกษาหญิง ทั้งนี้
เนื่องมาจากประชากรนักศึกษาของวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรก็จะมีจํานวนนักศึกษาหญิงมากกวา
ชายประเภทที่ พั ก อาศั ยนั ก ศึ ก ษาจะพั ก อยู ห อพั ก ข า งนอกมากที่ สุ ด เดิ น ทางไป-กลั บ น อยที่ สุ ด
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2. ระดับความสนใจในการเลนกีฬา
ระดับความสนใจในการเลนกีฬาของนักศึกษา วิเคราะหขอมูล โดยแสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังรายละเอียดในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงคาระดับความสนใจในการเลนกีฬาของนักศึกษาคณะวิชาตาง ๆ จําแนกตามประเภทกีฬา

ความสนใจในการเลน
กีฬาของนักศึกษา

ระดับความสนใจ
อักษรศาสตร
ศึกษาศาสตร
วิทยาศาสตร
เภสัชศาสตร
(n=61)
(n=52)
(n=81)
(n=38)
S.D. ระดับ X S.D. ระดับ
X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ X

วิศวกรรมฯ
(n=138)
ระดับ
X S.D.

X

รวม
(n=370)
S.D. ระดับ

1. ประเภททีม

2.82 .68

ปาน
กลาง

2.65 .64

ปาน
กลาง

3.13 .69

ปาน
กลาง

2.49 .71

ปาน
กลาง

2.99 .73

ปาน
กลาง

2.89 .73

ปาน
กลาง

2. ประเภทบุคคล
ความสนใจภาพรวม

2.18 .74

นอย

2.22 .73

นอย

2.42 .84

นอย

1.72 .67

นอย

2.47 .85

นอย

2.29 .82

นอย

2.54 .62

ปาน
กลาง

2.47 .60

ปาน
กลาง

2.81 .69

ปาน
กลาง

2.15 .62

นอย

2.77 .72

ปาน
กลาง

2.64 .70

ปาน
กลาง

จากตารางที่ 2 พบวาระดับความสนใจในการเลนกีฬาประเภททีมอยูในระดับปานกลาง สวนประเภทบุคคลอยูในระดับนอย เมื่อมาพิจารณาในภาพรวม
พบวาระดับความสนใจในการเลนกีฬาของนักศึกษาคณะอักษรศาสตร คณะศึกษาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและคณะวิศวกรรมศาสตรอยูในระดับปานกลาง
สวนนักศึกษาคณะเภสัชอยูในระดับนอย
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ตารางที่ 3 แสดงคาระดับความสนใจในการเลนกีฬาของนักศึกษาจําแนกตามชนิดกีฬา
ระดับความสนใจ
ความสนใจในการเลน
อักษรศาสตร
ศึกษาศาสตร
วิทยาศาสตร
เภสัชศาสตร
กีฬาของนักศึกษา
(n=61)
(n=52)
(n=81)
(n=38)
S.D. ระดับ X S.D. ระดับ
X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ X
ปาน
กลาง

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

วิศวกรรมฯ
(n=138)
ระดับ
X S.D.
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

1. บาสเกตบอล(ทีม)

2.90 1.42

2. ฟุตบอล (ทีม)

2.25 1.26 นอย 2.85 1.51

3. วอลเลยบอล(ทีม)

2.46 1.21 นอย 2.80 1.23

4. เปตอง (บุคคล)

2.48 1.33 นอย 2.52 1.19

5. ปงปอง (บุคคล)

2.34 1.27 นอย 2.73 1.23

6. เทนนิส (บุคคล)

2.28 1.34 นอย 2.31 1.18 นอย 2.74 1.32

7. แบดมินตัน (บุคคล)
8. กอลฟ (บุคคล)

4.39 .89 มาก 3.88 1.13 มาก 4.43 .87 มาก 3.74 1.22 มาก 4.12 1.11 มาก 4.16 1.06 มาก
1.98 1.21 นอย 2.11 1.27 นอย 2.23 1.26 นอย 1.52 1.00 นอย 2.10 1.25 นอย 2.05 1.24 นอย

9. หมากกระดาน (บุคคล)

2.57 1.27

10. กรีฑา (วิ่ง) (บุคคล) 2.92 1.47
11. รักบี้ (ทีม)

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

2.56 1.27

2.87 1.09
2.28 1.27
2.78 1.16
3.21 1.11
3.02 1.18

2.15 1.05 นอย 2.89 1.18
2.40 1.19 นอย 2.96 1.19

1.65 1.03 นอย 1.61 .91

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

2.34 1.34 นอย 2.86 1.27

X

รวม
(n=370)
S.D. ระดับ

1.58 1.08 นอย 2.72 1.53
1.92 1.19 นอย 2.86 1.27
2.08 1.12 นอย 2.83 1.23
2.37 1.36 นอย 2.89 1.24
1.97 1.26 นอย 2.71 1.31

2.18 1.35 นอย 2.86 1.34
2.65 1.32

นอย 1.91 1.05 นอย 1.36 .71
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ปาน
กลาง

น อ ย
ที่สุด

2.93 1.32

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

2.77 1.25

2.45 1.43 นอย
2.67 1.25
2.73 1.24
2.75 1.26
2.51 1.31

2.65 1.29
2.83 1.31

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

1.84 1.12 นอย 1.74 1.03 นอย

ตารางที่ 3 (ตอ)

ความสนใจในการเลน
กีฬาของนักศึกษา

ระดับความสนใจ
อักษรศาสตร
ศึกษาศาสตร
วิทยาศาสตร
เภสัชศาสตร
(n=61)
(n=52)
(n=81)
(n=38)
S.D. ระดับ X S.D. ระดับ
X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ X
นอย 1.59 .89

นอย 2.09 1.14 นอย 1.39 .78

น อ ย
ที่สุด

วิศวกรรมฯ
(n=138)
ระดับ
X S.D.

X

รวม
(n=370)
S.D. ระดับ

12. ซอลฟบอล (ทีม)

1.69 .99

13. แฮนดบอล (ทีม)

2.11 1.19 นอย 1.92 1.08 นอย 2.45 1.16 นอย 1.73 1.03 นอย 2.31 1.26 นอย 2.19 1.19 นอย

14. วายน้ํา (บุคคล)

3.59 1.34 มาก 3.07 1.34

ปาน
กลาง

3.50 1.27

ปาน
กลาง

3.36 1.36

ปาน
กลาง

2.23 1.17 นอย 1.93 1.10 นอย
3.44 1.34

ปาน
กลาง

3.42 1.33

ปาน
กลาง

จากตารางที่ 3 พบวานักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรสนใจเลนกีฬาแบดมินตันระดับมาก และสนใจเลนกีฬาฟุตบอล
กอลฟ รักบี้ ซอลฟบอล และแฮนดบอลในระดับนอย นอกจากนี้อยูในระดับปานกลาง
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3. ระดับคุณภาพชีวิต
ตารางที่ 4 แสดงคาระดับคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
ระดับคุณภาพชีวิต
องคประกอบ
อักษรศาสตร
ศึกษาศาสตร
วิทยาศาสตร
เภสัชศาสตร
คุณภาพชีวิต
(n=61)
(n=52)
(n=81)
(n=38)
S.D. ระดับ X S.D. ระดับ
X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ X
1. ดานสุขภาพกาย

24.92 3.33

2. ดานจิตใจ

22.26 3.61

3. ด า นความสั ม พั น ธ
11.02 1.64
ทางสังคม
4. ดานสิ่งแวดลอม

26.69 4.18

คุณภาพชีวิตโดยรวม

91.53 10.08

ปาน
24.83 3.11
กลาง
ปาน
22.02 2.91
กลาง

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

ปาน
10.83 1.97
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
26.71 4.11
กลาง
ปาน
91.48 11.15
กลาง

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

24.27 3.06
22.01 3.62
10.80 1.93
27.06 4.36
90.90 11.43

วิศวกรรมฯ
(n=138)
ระดับ
X S.D.

X

รวม
(n=370)
S.D. ระดับ

ปาน
24.13 2.94
กลาง
ปาน
20.18 2.97
กลาง

ปาน
23.85 3.36
กลาง
ปาน
21.65 3.32
กลาง

ปาน
24.27 3.22
กลาง
ปาน
21.73 3.38
กลาง

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

ปาน
10.97 1.34
กลาง

ปาน
10.88 2.01
กลาง

ปาน
10.89 1.86
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
26.82 3.03
กลาง
ปาน
88.60 8.96
กลาง

ปาน
27.11 4.45
กลาง
ปาน
90.29 12.16
กลาง

ปาน
26.95 4.20
กลาง
ปาน
90.62 11.21
กลาง

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

จากตารางที่ 4 พบวาระดับคุณภาพชีวิต ของนัก ศึก ษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง สนามจัน ทรทุก คณะวิชาอยูในระดับปานกลาง
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ตารางที่ 5 แสดงคาระดับคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรจําแนกรายขอ

องคประกอบ
คุณภาพชีวิต

อักษรศาสตร
(n=61)
X S.D. ระดับ

1. ทานพอใจกับสุขภาพ
2.95 .76
ของทานในตอนนี้
เพียงใด
2. การเจ็บปวดตาม
รางกาย เชน ปวดหัว
ปวดทอง ปวดตามตัว
2.84 1.03
ทําใหทานไมสามารถทํา
ในสิ่งทีต่ องการมาก
นอยเพียงใด

ศึกษาศาสตร
(n=52)
S.D. ระดับ
X

ระดับคุณภาพชีวิต
วิทยาศาสตร
เภสัชศาสตร
(n=81)
(n=38)
S.D. ระดับ X S.D. ระดับ
X

วิศวกรรมฯ
(n=138)
S.D. ระดับ
X

X

รวม
(n=370)
S.D. ระดับ

ปาน
กลาง

3.42

.75

ปาน
กลาง

3.09 .70

ปาน
กลาง

2.92 .71

ปาน
กลาง

3.12 .87

ปาน
กลาง

3.11 .79

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

2.81

.90

ปาน
กลาง

3.07 .89

ปาน
กลาง

2.7
6

ปาน
กลาง

3.04 1.00

ปาน
กลาง

2.95 .97

ปาน
กลาง
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.94

องคประกอบ
คุณภาพชีวิต
3.ทานมีกําลังเพียง
พอที่จะทําสิ่งตาง ๆ ใน
แตละวันไหม(ทั้งเรื่อง
งานหรือการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน)
4.ทานพอใจกับการนอน
หลับของทานมากนอย
เพียงใด
5.ทานรูส ึกพึงพอใจใน
ชีวิต (เชน มีความสุข
ความสงบมีความหวัง)
มากนอยเพียงใด
6.ทานมีสมาธิในการ
ทํางานตาง ๆ ดีเพียงใด

อักษรศาสตร
(n=61)
X S.D. ระดับ

3.69 .78

2.97 1.11

3.72 .85

3.25 .69

ศึกษาศาสตร
(n=52)
S.D. ระดับ
X

มาก 3.83 .75

ปาน
กลาง

3.04 .90

มาก 3.69 .78

ปาน
กลาง

3.33 .58

ระดับคุณภาพชีวิต
วิทยาศาสตร
เภสัชศาสตร
(n=81)
(n=38)
S.D. ระดับ X S.D. ระดับ
X
3.3
2

วิศวกรรมฯ
(n=138)
S.D. ระดับ
X

X

รวม
(n=370)
S.D. ระดับ

.73

ปาน
กลาง

3.65 .81

3.05 1.01

ปาน
กลาง

2.86 .95

มาก 3.72 .82 มาก 3.29 .65

ปาน
กลาง

3.56 .84 มาก 3.61 .82 มาก

ปาน
กลาง

3.33 .74

มาก 3.78 .72 มาก

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

3.15 .86

3.28 .85
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ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

3.03 .63

มาก 3.68 .78 มาก

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

2.98 .96

3.27 .73

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

องคประกอบ
คุณภาพชีวิต
7.ทานรูสกึ พอใจใน
ตนเองมากนอยแคไหน

ระดับคุณภาพชีวิต
อักษรศาสตร
ศึกษาศาสตร
วิทยาศาสตร
เภสัชศาสตร
วิศวกรรมฯ
รวม
(n=61)
(n=52)
(n=81)
(n=38)
(n=138)
(n=370)
S.D. ระดับ X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ
X S.D. ระดับ X
ปาน
3.3
3.67 .96 มาก 3.73 .68 มาก 3.63 .87 มาก
.67 กลา 3.64 .77 มาก 3.63 .81 มาก
7
ง

8.ทานยอมรับรูปราง
3.59 .91
หนาตาของตัวเองได
ไหม
9.ทานมีความรูสึกไมดี
เชน รูสกึ เหงา เศรา หด
2.33 .92
หู สิน้ หวังวิตกกังวล
บอยแคไหน
10.ทานรูสึกพอใจมาก
นอยแคไหนที่สามารถ
3.51 .76
ทําอะไร ๆผานไปไดใน
แตละวัน

มาก 3.79 .91

ปาน
กลาง

2.40 .74

มาก 3.54 .67

มาก 3.75 .94 มาก 3.58 .64 มาก 3.70 .93 มาก 3.69 .92 มาก

2.48 .86

ปาน
กลาง

2.8
7

.77

ปาน
กลาง

2.61 .87

ปาน
กลาง

2.53 .86

ปาน
กลาง

มาก 3.30 .81

ปาน
กลาง

3.4
5

.64

ปาน
กลาง

3.48 .82

ปาน
กลาง

3.45 .77

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง
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องคประกอบ
คุณภาพชีวิต
11.ทานจําเปนตองไปรับ
การรักษาพยาบาลมาก
นอยเพียงใดเพื่อที่จะ
ทํางานหรือมีชีวิตอยูไป
ไดในแตละวัน
12.ทานพอใจกับ
ความสามารถในการ
ทํางานไดอยางที่เคยทํา
มามากนอยเพียงใด
13.ทานพอใจตอการผูก
มิตรหรือเขากับคนอืน่
อยางที่ผานมาแคไหน
14.ทานพอใจกับการ
ชวยเหลือที่เคยไดรับ
จากเพื่อน ๆ แคไหน

อักษรศาสตร
(n=61)
X S.D. ระดับ

1.77 .88

3.41 .66

ศึกษาศาสตร
(n=52)
S.D. ระดับ
X

นอย 1.94 .89

ปาน
กลาง

3.40 .74

ระดับคุณภาพชีวิต
วิทยาศาสตร
เภสัชศาสตร
(n=81)
(n=38)
S.D. ระดับ X S.D. ระดับ
X

วิศวกรรมฯ
(n=138)
S.D. ระดับ
X

นอย 1.96 .84 นอย 1.92 .74 นอย 2.30

ปาน
กลาง

3.36 .69

ปาน
กลาง

3.2
4

.48

ปาน
กลาง

1.0
5

3.39 .79

X

รวม
(n=370)
S.D. ระดับ

นอย 2.05 .95 นอย

ปาน
กลาง

3.37 .71

ปาน
กลาง

มาก

3.67 .78

มาก 3.67 .67

มาก 3.60 .84 มาก 3.55 .68 มาก 3.63 .88 มาก 3.63 .81

3.85 .72

มาก 3.63 .81

มาก 3.86 .87 มาก 3.92 .63 มาก 3.78 .82 มาก 3.81 .80 มาก
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องคประกอบ
คุณภาพชีวิต
15.ทานรูส ึกวาชีวิตมี
ความมั่นคงปลอดภัยดี
ไหมในแตละวัน
16.ทานพอใจกับสภาพ
บานเรือนที่อยูต อนนี้
มากนอยเพียงใด
17.ทานมีเงินพอใชจาย
ตามความจําเปนมาก
นอยเพียงใด
18.ทานพอใจที่จะ
สามารถไปใชบริการ
สาธารณสุขไดตาม
ความจําเปนเพียงใด

อักษรศาสตร
(n=61)
X S.D. ระดับ

ศึกษาศาสตร
(n=52)
S.D. ระดับ
X

ระดับคุณภาพชีวิต
วิทยาศาสตร
เภสัชศาสตร
(n=81)
(n=38)
S.D. ระดับ X S.D. ระดับ
X

วิศวกรรมฯ
(n=138)
S.D. ระดับ
X

X

รวม
(n=370)
S.D. ระดับ

3.56 .92

มาก 3.60 .72

มาก 3.59 .78 มาก 3.68 .57 มาก 3.54 .78 มาก 3.58 .77 มาก

3.69 .90

มาก 3.67 .78

มาก 3.73 .94 มาก

3.8
4

.71

3.51 .80

มาก 3.50 .75

มาก 3.52 .92 มาก

3.8
4

.82 มาก 3.52 .83 มาก 3.55 .84 มาก

3.4
2

.68

3.10 .76

ปาน
กลาง

3.25 .92

ปาน
กลาง

3.50 .85
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ปาน
กลาง

มาก 3.62 .90 มาก 3.68 .88 มาก

ปาน
กลาง

3.30 .73

ปาน
กลาง

3.28 .79

ปาน
กลาง

องคประกอบ
คุณภาพชีวิต

อักษรศาสตร
(n=61)
X S.D. ระดับ

19.ทานไดรูเรื่องราว
ขาวสารที่จําเปนในชีวิต
2.97 .87
แตละวันมากนอย
เพียงใด
20.ทานมีโอกาสได
3.30 .98
พักผอนคลายเครียด
มากนอยเพียงใด
21.สภาพแวดลอมดีตอ
3.38 .77
สุขภาพของทานมาก
นอยเพียงใด
22.ทานพอใจกับการ
เดินทางไปไหนมาไหน
ของทาน(หมายถึงการ 3.20 .81
คมนาคม) มากนอย
เพียงใด

ศึกษาศาสตร
(n=52)
S.D. ระดับ
X

ระดับคุณภาพชีวิต
วิทยาศาสตร
เภสัชศาสตร
(n=81)
(n=38)
S.D. ระดับ X S.D. ระดับ
X

วิศวกรรมฯ
(n=138)
S.D. ระดับ
X

X

รวม
(n=370)
S.D. ระดับ

ปาน
กลาง

3.12

.67

ปาน
กลาง

3.11

.74

ปาน
กลาง

2.7
6

.85

ปาน
กลาง

3.26 .83

ปาน
กลาง

3.11 .81

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

3.21

.84

ปาน
กลาง

3.19 .92

ปาน
กลาง

2.71 .76

ปาน
กลาง

3.12 .83

ปาน
กลาง

3.13 .88

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

3.21 .847

ปาน
กลาง

3.43 .77

ปาน
กลาง

3.3
.66
2

ปาน
กลาง

3.46 .76

ปาน
กลาง

3.39 .77

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

3.15

ปาน
กลาง

3.15 .88

ปาน
กลาง

3.2
4

ปาน
กลาง

3.30 .81

ปาน
กลาง

3.22 .80

ปาน
กลาง

.72
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.75

องคประกอบ
คุณภาพชีวิต

อักษรศาสตร
(n=61)
X S.D. ระดับ

ศึกษาศาสตร
(n=52)
S.D. ระดับ
X

23.ทานรูสกึ วาชีวิตทาน
มีความหมายมากนอย 4.36 .81 มาก 3.88 .92
แคไหน
24.ทานสามารถไปไหน
มาไหนดวยตนเองไดดี 3.85 1.03 มาก 3.77 .85
เพียงใด
25.ทานพอใจในชีวิต
ทางเพศของทานแคไหน
(ชีวิตทางเพศ หมายถึง
เมื่อเกิดความรูส ึกทาง
ปาน
3.49 .95 กลาง 3.52 .98
เพศขึ้นแลวทานมีวิธี
จัดการทําใหผอนคลาย
ลงได รวมถึงการชวย
ตัวเองหรือการมี
เพศสัมพันธ)

ระดับคุณภาพชีวิต
วิทยาศาสตร
เภสัชศาสตร
(n=81)
(n=38)
S.D. ระดับ X S.D. ระดับ
X

วิศวกรรมฯ
(n=138)
S.D. ระดับ
X

X

รวม
(n=370)
S.D. ระดับ

มาก 4.11 .88 มาก

3.7
.87 มาก 4.04 .89 มาก 4.06 .89 มาก
9

มาก 3.73 .92 มาก

3.7
6

มาก 3.33 .98
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ปาน
กลาง

.75 มาก 3.81 .90 มาก 3.79 .90 มาก

3.50 .68

ปาน
กลาง

3.46 .93

ปาน
กลาง

3.45 .93

ปาน
กลาง

องคประกอบ
คุณภาพชีวิต
26.ทานคิดวาทานมี
คุณภาพชีวิต (ชีวิต
ความเปนอยู) อยูใน
ระดับใด

อักษรศาสตร
(n=61)
X S.D. ระดับ
3.79 .68

ศึกษาศาสตร
(n=52)
S.D. ระดับ
X

มาก 3.67 .78

ระดับคุณภาพชีวิต
วิทยาศาสตร
เภสัชศาสตร
(n=81)
(n=38)
S.D. ระดับ X S.D. ระดับ
X

วิศวกรรมฯ
(n=138)
S.D. ระดับ
X

X

รวม
(n=370)
S.D. ระดับ

มาก 3.65 .67 มาก 3.58 .64 มาก 3.67 .80 มาก 3.68 .73 มาก

จากตารางที่ 5 แสดงใหเห็นวาระดับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาจําแนกตามรายขอพบวาขอที่มีระดับมากทุกคณะวิชาคือขอ 8 ยอมรับรูปรางหนาตาของ
ตัวเอง ขอ 14 พอใจกับการชวยเหลือที่เคยไดรับจากเพื่อน ๆ ขอ 15 รูสึกวาชีวิตมีความมั่นคงปลอดภัยดีในแตละวัน ขอ 16 พอใจกับสภาพบานเรือนที่อยูตอนนี้
ขอ 17 มีเงินพอใชจายตามความจําเปน ขอ 23 รูสึกวาชีวิตมีความหมาย ขอ24 สามารถไปไหนมาไหนดวยตนเองไดดี และขอ 26 ทานคิดวาทานมีคุณภาพชีวิต
(ชีวิตความเปนอยู) อยูในระดับใด สวนขอที่มีระดับนอยไดแกขอ 11 ทานจําเปนตองไปรับการรักษาพยาบาลมาก-นอยเพียงใดเพื่อที่จะทํางานหรือมีชีวิตอยูไปได
แตละวัน สวนขออื่น ๆ นอกจากนี้อยูในระดับปานกลาง
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4. ความสัมพันธระหวางระดับความสนใจในการเลนกีฬากับระดับคุณภาพชีวิต
ตารางที่ 6 แสดงคาความสัมพันธระหวางระดับความสนใจในการเลนกีฬากับระดับคุณภาพชีวิตของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร

ประเภทกีฬา

สุขภาพกาย

คุณภาพชีวิต(n=370)
ความสัมพันธ สิ่งแวดลอม
ทางสังคม
.045
.021
-.029
-.039
.012
-.007

จิตใจ

ภาพรวม

ทีม
-.093
.028
.004
บุคคล
-.120*
-.023
-.058
ภาพรวม
-.116*
.005
-.027
* = p< .05
จากตารางที่ 6 พบวา ระดับความสนใจในการเลนกีฬาประเภทบุคคลมีความสัมพันธกับระดับ
คุณภาพชีวิตดานสุขภาพกายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 7 แสดงคาความสัมพันธระหวางระดับความสนใจในการเลนกีฬากับระดับคุณภาพชีวิตของ
นักศึกษา คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร

ประเภทกีฬา

สุขภาพกาย

ทีม
-.269*
บุคคล
-.208
ภาพรวม
-.273**
* = p< .05 ** = p< .01

จิตใจ
-.233*
-.288*
-.291*

คุณภาพชีวิต(n=61)
ความสัมพันธ สิ่งแวดลอม
ทางสังคม
-.077
-.040
-.143
-.106
-.120
-.079

ภาพรวม
-.208
-.255*
-.259*

จากตารางที่ 7 พบวาระดับความสนใจในการเล น กีฬาของนั ก ศึก ษาคณะอั ก ษรศาสตร มี
ความสัม พัน ธกับ ระดั บคุ ณ ภาพชี วิต ด านสุ ขภาพกายอยา งมีนั ยสํ าคัญ ทางสถิ ติที่ร ะดับ .01 และมี
ความสัมพันธกับระดับคุณภาพชีวิตดานจิตใจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05
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ตารางที่ 8 แสดงคาความสัมพันธระหวางระดับความสนใจในการเลนกีฬากับระดับคุณภาพชีวิตของ
นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร

ประเภทกีฬา

สุขภาพกาย

คุณภาพชีวิต(n=52)
ความสัมพันธ สิ่งแวดลอม
ทางสังคม
-.088
-.033
-.296*
-.304*
-.208
-.179

จิตใจ

ภาพรวม

ทีม
-.049
-.002
-.046
บุคคล
-.358**
-.230
-.357**
ภาพรวม
-.217
-.121
-.214
* = p< .05
จากตารางที่ 8 พบวา ระดับความสนใจในการเลนกีฬาของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตรมี
ความสัมพันธกับระดับคุณภาพชีวิตดานสุขภาพกาย ความสัมพันธทางสังคม และสิ่งแวดลอมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05
ตารางที่ 9 แสดงคาความสัมพันธระหวางระดับความสนใจในการเลนกีฬากับระดับคุณภาพชีวิตของ
นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร

ประเภทกีฬา
ทีม
บุคคล
ภาพรวม
* = p< .05 *

สุขภาพกาย

จิตใจ

-.010
-.044
-.029

.016
.005
.011

คุณภาพชีวิต(n=81)
ความสัมพันธ สิ่งแวดลอม
ทางสังคม
.113
-.018
.040
-.007
.086
.014

ภาพรวม
.018
-.005
.008

จากตารางที่ 9 พบว า ระดั บ ความสนใจในการเล น กีฬ าของนัก ศึ กษาคณะวิ ทยาศาสตร ไ ม มี

ความสัมพันธทางสถิติกับระดับคุณภาพชีวิตทุกดานที่ระดับ .05
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ตารางที่ 10 แสดงคาความสัมพันธระหวางระดับความสนใจในการเลนกีฬากับระดับคุณภาพชีวติ ของ
นักศึกษา คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
คุณภาพชีวิต(n=38)
ประเภทกีฬา สุขภาพกาย
จิตใจ
ความสัมพันธ สิ่งแวดลอม
ภาพรวม
ทางสังคม
ทีม
-.102
-.008
-.046
-.134
-.091
บุคคล
-.159
-.141
-.227
.003
-.120
ภาพรวม
-.141
-.071
-.136
-.087
-.116
* = p< .05
จากตารางที่ 10 พบว า ระดั บ ความสนใจในการเล น กี ฬ าของนั ก ศึ ก ษาคณะเภสั ชศาสตร ไ ม มี
ความสัมพันธทางสถิติกับระดับคุณภาพชีวิตทุกดานที่ระดับ .05
ตารางที่ 11 แสดงคาความสัมพันธระหวางระดับความสนใจในการเลนกีฬากับระดับคุณภาพชีวิตของ
นัก ศึ ก ษา คณะวิ ศ วกรรมศาสตรแ ละเทคโนโลยี อุต สาหกรรม มหาวิ ทยาลั ยศิ ล ปากร วิท ยาเขต
พระราชวังสนามจันทร

ประเภทกีฬา
ทีม
บุคคล
ภาพรวม
* = p< .05

สุขภาพกาย
-.048
-.029
-.043

คุณภาพชีวิต(n=138)
ความสัมพันธ สิ่งแวดลอม
ทางสังคม
.128
.088
.092
.015
.121
.059

จิตใจ
.106
.072
.098

ภาพรวม
.089
.047
.076

จากตารางที่ 11 พบวา ระดับความสนใจในการเลนกีฬาของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรไมมี

ความสัมพันธทางสถิติกับระดับความสนใจในการเลนกีฬาทุกดานที่ระดับ .05
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางซึ่งเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จํานวน 370 คน จะประกอบดวยกลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษาคณะ
อักษรศาสตรจํานวน 61 คน นักศึกษาคณะศึกษาศาสตรจํานวน 52 คน นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร
จํานวน 81 คน นักศึกษาคณะเภสัชศาสตรจํานวน 38 คน นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรจํานวน 138
คน นักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญเปนนักศึกษาหญิงโดยมีจํานวนรอยละ 68.65 เปนนักศึกษา
ชายเปนจํานวนรอยละ 31.35 นัก ศึกษาที่เปนกลุมตัวอยางจะเปนนักศึกษาที่พักอยูหอพักขางนอก
มหาวิทยาลัยเปนสวนมาก โดยมีจํานวนรอยละ 60.54 เปนนักศึกษาที่พักอยูหอพักในมหาวิทยาลัยมี
จํานวนรอยละ 27.57 นอกจากนั้นเปนนักศึกษาที่เดินทางไป-กลับคิดเปนรอยละ 11.89
ระดับ ความสนใจในการเล น กีฬาของนัก ศึก ษาพบวานั ก ศึก ษาทุก คณะวิ ชาสนใจเล น กีฬ า
ประเภททีมอยูในระดับปานกลาง สวนกีฬาประเภทบุคคลนั้นนักศึกษาทุกคณะวิชามีความสนใจในการ
เลนอยูในระดับนอย และเมื่อรวมทั้งประเภททีม และประเภทบุคคลพบวานักศึกษาคณะอักษรศาสตร
ศึกษาศาสตร วิทยาศาสตร และวิศวกรรมศาสตรสนใจที่จะเลนอยูในระดับปานกลาง สวนนักศึกษา
คณะเภสัชศาสตรสนใจในการเลนกีฬาอยูในระดับนอย
ระดับความสนใจในการเลนกีฬาของนักศึกษา จําแนกตามชนิดกีฬาพบวานักศึกษาสนใจในการ
เลนกีฬาแบดมินตันระดับมาก สนใจในการเลนกีฬา บาสเกตบอล วอลเลยบอล เปตอง ปงปอง เทนนิส
หมากกระดาน กรีฑ า และวายน้ําในระดับปานกลาง และสนใจในการเลนกีฬาฟุตบอล กอลฟ รัก บี้
ซอลฟบอล และแฮนดบอลอยูในระดับนอย
ระดับคุณภาพชีวิตของนักศึก ษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรดาน
สุขภาพรางกาย ดานจิตใจ ดานความสัมพันธทางสังคม และดานสิ่งแวดลอมอยูในระดับปานกลาง
ระดับคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรจําแนก
รายขอพบวา
รายขอที่อยูในระดับมากไดแก
ขอ 3. ทานมีกําลังเพียงพอที่จ ะทําสิ่งตาง ๆในแตละวันไหม(ทั้งในเรื่องงาน หรือการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน)
ขอ 5. ทานรูสึกพึงพอใจในชีวิต(เชน มีความสุข ความสงบ มีความหวัง)มาก-นอยเพียงใด ขอ7.
ทานรูสึกพอใจในตนเองมากนอยแคใด
ขอ 8. ทานยอมรับรูปรางหนาตาของตนเองไดไหม
ขอ 13. ทานพอใจตอการผูกมิตรหรือเขากับคนอื่นอยางที่ผานมาแคไหน
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ขอ 14. ทานพอใจกับการชวยเหลือที่เคยไดรับจากเพื่อน ๆ แคไหน
ขอ 15. ทานรูสึกวาชีวิตมีความมั่นคงปลอดภัยดีไหมในแตละวัน
ขอ 16. ทานพอใจกับสภาพบานเรือนที่อยูตอนนี้มากนอยเพียงใด
ขอ 17. ทานมีเงินพอใชจายตามความจําเปนมากนอยเพียงใด
ขอ23. ทานรูสึกวาชีวิตทานมีความหมายมากนอยแคไหน ขอ 24. ทานสามารถไปไหนมาไหน
ดวยตนเองไดดีเพียงใด
ขอ 26.ทานคิดวาทานมีคุณภาพชีวิต(ชีวิตความเปนอยู) อยูในระดับใด
รายขอที่อยูใ นระดับนอยไดแก
ขอ 11.ทานจําเปนตองไปรับการรักษาพยาบาลมากนอยเพียงใดเพื่อที่จะทํางานหรือมีชีวิตอยูได
ในแตละวัน
สวนในขออื่น ๆ นอกจากนี้อยูในระดับปานกลาง
วิเคราะหความสัมพัน ธระหวางระดับความสนใจในการเลนกีฬากับระดับคุณ ภาพชีวิต ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรพบวาระดับความสนใจในการเลนกีฬา
มีความสัมพันธกับระดับคุณภาพชีวิตดานสุขภาพกายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความ
สนใจในการเลนกีฬาไมมีความสัมพันธกับระดับคุณภาพชีวิตดานจิตใจ ดานความสัมพันธทางสังคม
และดานสิ่งแวดลอมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
วิเคราะหความสัมพัน ธระหวางระดับความสนใจในการเลนกีฬากับระดับคุณ ภาพชีวิต ของ
นักศึกษาอักษรศาสตร พบวาระดับความสนใจในการเลนกีฬามีความสัมพันธกับระดับคุณภาพชีวติ ดาน
สุขภาพกาย และจิตใจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดั บ .05 สวนดานความสัมพัน ธทางสัง คม และ
สิ่งแวดลอมไมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
วิเคราะหความสัมพัน ธระหวางระดับความสนใจในการเลนกีฬากับระดับคุณ ภาพชีวิต ของ
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร พบวาระดับความสนใจในการเลนกีฬาประเภทบุคคลมีความสั มพันธกับ
ระดับคุณภาพชีวิตดานสุขภาพกาย ดานความสัมพันธทางสังคม ดานสิ่งแวดลอมอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ.05 สวนดานจิตใจไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
วิเคราะหความสัมพัน ธระหวางระดับความสนใจในการเลนกีฬากับระดับคุณ ภาพชีวิต ของ
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรพบวาระดับความสนใจในการเลนกีฬาไมมีความสัมพันธกับระดับคุณภาพ
ชีวิตทุกดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
วิเคราะหความสัมพัน ธระหวางระดับความสนใจในการเลนกีฬากับระดับคุณ ภาพชีวิต ของ
นักศึกษาคณะเภสัชศาสตรพบวาระดับความสนใจในการเลนกีฬาไมมีความสัมพันธกับระดับคุณภาพ
ชีวิตทุกดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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วิเคราะหความสัมพัน ธระหวางระดับความสนใจในการเลนกีฬากับระดับคุณ ภาพชีวิต ของ
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพบวาระดับความสนใจในการเลนกีฬาไมมี
ความสัมพันธกับระดับคุณภาพชีวิตทุกดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05
อภิปรายผลการวิจัย
ผลจากการวิเคราะหขอมูล สถานภาพทั่วไปของนัก ศึก ษามหาวิทยาลัยศิล ปากรวิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร จะเปนนักศึกษาหญิงมากวาชาย และพฤติกรรมการพักอาศัยจะอยูหอพักขาง
นอกมหาวิทยาลัยมากวาซึ่งมีปริมาณถึง 60 % ทั้งนี้อาจจะมีสาเหตุมาจาก
1. ปริมาณหอพักของมหาวิทยาลัยมีไมเพียงพอ นักศึกษาทุกชั้นปในวิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทรมีประมาณ 12,000 คน และหอพักของมหาวิทยาลัยสามารถรับนักศึกษาเขาพักไดเพียง
2,000 คนเทานั้น ดังนั้นนักศึกษาที่เหลือนอกจากนี้จะตองไปพักอาศัยอยูนอกมหาวิทยาลัย
2. สภาพหอพักของมหาวิทยาลัยขาดสิ่งอํานวยความสะดวกเชน เครื่องปรับอากาศ และอื่น ๆ
แตห อพักขางนอกที่ดําเนินการโดยภาคเอกชนจัดสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ ที่นัก ศึกษาตองการ
นอกจากนี้หอพักในมหาวิทยาลัยยังมีระเบียบการเขา-ออกหอพักสงผลใหนักศึกษาเกิดความรูสึกวาไม
มีอิสระเทากับการพักในหอพักขางนอก ดังนั้นนักศึกษาจึงเลือกที่จะพักหอพักนอกมหาวิทยาลัยเปน
จํานวนมาก
การพักหอพักขางนอกมหาวิทยาลัยสงผลใหกระบวนการพัฒนานักศึกษาไมสามารถใชในการ
พัฒนานัก ศึก ษาไดดีเทากับหอพัก ที่อยูในมหาวิทยาลัย ดวยเหตุนี้อาจจะสง ผลถึง คุณภาพชีวิตของ
นักศึกษาไมอยูในระดับมาก ซึ่งระดับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาทั้ง 4 ดานจะอยูในระดับปานกลางเปน
ตน
ผลจากการวิเคราะหขอมูลระดับความสนใจในการเลนกีฬาพบวานักศึกษาจะมีร ะดับความ
สนใจในการเลนกีฬาประเภทบุคคลอยูในระดับปานกลาง ที่เปน เชน นี้เพราะวากีฬาประเภทบุคคล
นักศึกษาจะสามารถเลนไดงายไมตองรอผูเลนอื่น ๆ และเมื่อวิเคราะหชนิดกีฬาที่นักศึกษาสนใจเลน
พบวากีฬาแบดมินตัน จะอยูในระดับมาก สอดคลองกับวรัญู รีรมย (2552)ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ความ
ตองการจัดบริการดานการออกกําลัง กายเพื่อสุขภาพ ของประชาชนต.รองกวาง อําเภอรองกวาง
จังหวัดแพร ปการศึกษา 2552
พบวาประชาชนมีความตองการจัดบริการดานกิจกรรมออกกําลัง
กาย โดยเฉลี่ยอยูในระดับมาก ไดแก วิ่ง-เดินภายในสนามกีฬาเทศบาล การเตนแอโรบิก กีฬาฟุตบอล
วิ่งภายนอกสนามกีฬาเทศบาล กีฬาแบดมินตัน กีฬาวอลเลยบอล กายบริหารประกอบดนตรี กีฬาเป
ตอง กีฬาบาสเกตบอล กรีฑา กีฬาพื้นเมือง และกีฬาเซปกตะกรอ
กรณีที่นักศึกษาสนใจเลนกีฬาแบดมินตันมากอาจจะมาจากการจัดการเรียนการสอนตั้งแต
ระดับมัธยมศึกษาก็จะมีเรียนกีฬาแบดมินตัน และรายวิชากีฬาศึกษาของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ก็จะเรียน
กีฬาแบดมินตันอีกดวยทําใหนักศึกษาเลนเปน ก็เลยสามารถนําไปใชในการออกกําลังกายได และใชเลน
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ในชวงเวลาวาง นอกจากนี้การเลนแบดมินตันสามารถเลนได 2 คน และสถานที่เลนในบริเวณใดก็ไดทมี่ ี
ที่วางและลมไมแรงสามารถเลนไดทุกสถานที่ จึงสงผลใหนักศึกษาสนใจเลนกีฬาแบดมินตันอยูในระดับ
มาก ซึ่งสะทอนใหเห็นวาการสอนกีฬานั้นควรสอนใหนักศึกษาเลนเปน และเนนความสนุกโดยอยางไป
มุงกฎ ระเบียบมากนักก็จะสงผลตอการออกกําลังกายในชีวิตประจําวันของเขาเอง หรือแมแตคนใน
ชุมชนยัง มี ผลอี ก ดว ยวา คนในทอ งถิ่ น ก็นิยมการออกกําลั ง กายโดยเลน กีฬาประเภทบุ คคล และ
แบดมินตันก็เปนกีฬาอีกประเภทที่คนนิยมเลนกัน ดวยเหตุผลที่นักศึกษาเลนกีฬาประเภทบุคคลนี้เอง
อาจจะสงผลใหคุณลักษณะที่จ ะไดจ ากกีฬาประเภททีม เชนการทํางานประสานกับคนอื่น หรือการ
เคารพกฎ ระเบียบอาจจะนอยลงก็เปนได ซึ่งอาจจะสงผลตอระดับคุณภาพชีวิตทั้งในดานของสัมพันธ
ภาพกับบุคคลอื่น ดานสิ่งแวดลอมเปนตน
จากผลการวิเคราะหขอมูลระดับคุณภาพชีวิต ของนักศึก ษามหาวิทยาลัยศิล ปากรวิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร พบวาระดับคุณภาพชีวิตทุกดานอยูในระดับปานกลางซึ่งสอดคลองกับสานิต
ศิริวิศิษฐกุล(2552) ไดทําการวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตของนักศึกษามุสลิมที่ศึกษาระดับปริญญาตรี
วิทยาลัยนอรทกรุง เทพปการศึกษา 2550การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อศึก ษาเพื่อศึก ษาระดับ
คุณ ภาพชีวิ ต ของนัก ศึก ษาระดั บปริญ ญาตรี ที่นั บถือ ศาสนาอิ ส ลามวิท ยาลั ยนอร ทกรุง เทพ และ
ความสัมพัน ธร ะหวางปจ จัย ดานสวนบุคคล ปจ จัยดานครอบครัว และปจ จัยดานสภาพแวดลอ ม
ทางการเรียนกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรีพบวาระดับคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
มุสลิมอยูในระดับปานกลาง และสอดคลองกับสุชิน บัวงาม(2552)ไดทําการวิจัยเรื่องคุณภาพชีวติ ของ
นักศึกษาสถาบันการพลศึก ษาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิต ของนักศึกษา
สถาบัน การพลศึก ษา จําแนกตามเพศ คณะที่ศึก ษา และภาคที่ ตั้ง วิทยาเขต กลุมตัวอยางเป น
นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา 17 วิทยาเขต ปการศึกษา 2551 จํานวน 382 คนผลการวิจัยพบวา
คุณภาพชีวิตโดยรวมของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา อยูในระดับปานกลาง จากผลการวิเคราะห
ขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวานักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรมีระดับ
คุณ ภาพชีวิ ต ระดับ ปานกลางซึ่ ง ถา หากจะพิจ ารณาถึง เงื่ อ นไขการยกระดับ คุ ณ ภาพชี วิต จะต อ ง
ดําเนินการเสริมสรางคุณสมบัติที่จะชวยทําใหสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตไดแก การมีจุดมุงหมายใน
ชีวิต การมีความสามารถในการตัดสินใจ การมีพื้นฐานความรูเกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดลอม และการ
มีความพยายามอุตสาหะและอดทนคุณสมบัติที่สงเสริมการอยูรวมกันอยางสันติสุข ไดแก การมีความ
มักนอย ไมโลภ รูจักเอาใจเขามาใสใจเรา การมีระเบียบวินัย และการมีจริยธรรมอื่น ๆ ที่สังคมยอมรับ
ดัง นั้นจากเหตุที่นัก ศึก ษาพัก อาศัยอยูห อพัก นอกมหาวิทยาลัยเปน จํานวนมาก จึง สง ผลใหการจัด
กิจกรรมสําหรับนักศึกษาที่พักในหอพักเพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีจุดมุงหมายชีวิต มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ และคุณลักษณะที่จะชวยใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี นั้นไมอาจจะสงผลตอนักศึกษาที่พักอยูหอพัก
นอกมหาวิทยาลัยจึงสงผลใหระดับคุณภาพชีวิตอยูในระดับปานกลาง
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จากผลการวิเคราะหระดับคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทรจําแนกรายขอพบวา
1. ขอที่ไดคาระดับมากไดแก ขอ 3 เปนขอที่วัดองคประกอบคุณภาพชีวิตดานรางกาย ขอ 5,7,8
เปนขอวัด องคประกอบคุณภาพชีวิตดานจิตใจ ขอ 13,14 เปนขอที่วัดองคประกอบคุณภาพชีวิตดาน
สัมพันธภาพทางสังคม ขอ 15, 16, 17 เปนขอที่วัดองคประกอบคุณภาพชีวิตดานสิ่งแวดลอม
2. ขอที่ไดคาระดับปานกลางไดแก ขอ 2, 4, 10, 12 เปนขอที่วัดองคประกอบคุณภาพชีวิตดาน
รางกาย ขอ 6, 9,23 เปนขอที่วัดองคประกอบคุณภาพชีวิตดานจิตใจ ขอ 24 เปนขอที่วัดองคประกอบ
คุณภาพชีวิตดานสัมพันธภาพทางสังคม ขอ 18, 19, 20, 21, 22 เปนขอที่วัดองคประกอบคุณภาพชีวิต
ดานสิ่งแวดลอม
3. ขอที่ไดคาระดับนอยไดแก ขอ 11 เปนขอที่วัดองคประกอบคุณภาพชีวิตดานรางกาย
จากผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดนําเสนอมานี้พบวาคาระดับคุณภาพชีวิต ดานรางกายจะมีทั้ง
ระดับมาก , ปานกลางและนอยซึ่งแสดงใหเห็นวานักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทรมีการรับรูสภาพรางกายที่มีผลตอชีวิตประจําวันเชน การรับรูความสมบูรณแข็งแรงของ
รางกาย การรับรูถึงความรูสึกสุขสบาย ความสามารถในการจัดการกับความเจ็บปวดทางรางกายได
การรับรูพละกําลังในการดําเนินชีวิตประจําวัน การรับรูวาตนไมตองพึ่งพายาตาง ๆ หรือการรักษาทาง
การแพทย ซึ่งเปนคุณภาพชีวิตดานรางกายที่อยูในระดับปานกลาง แตมีขอที่ไดนอยคือขอที่เกี่ยวกับ
ความรูสึ ก นึ ก คิด ของการไปรับ การรัก ษาพยาบาลวา ไมมี ความจํ าเปน สะท อนให เ ห็น ว าการไปใช
สถานพยาบาลเพื่อบําบัดรักษายังนอยอยูหรือก็อาจจะสะทอนวานักศึกษามีสุขภาพดีการเจ็บปวยจะมี
เพียงเล็กนอยทําใหเขาไมมีความจําเปนตองไปรักษาจากสถานพยาบาลก็เปนได
ผลการวิเคราะหขอมูลความสัมพันธระหวางระดับความสนใจในการเลนกีฬากับระดับคุณภาพ
ชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรพบวาระดับความสนใจในการ
เลนกีฬาประเภทบุคคลมีความสัมพันธแบบผกผันกับระดับคุณภาพชีวิตดานรางกายอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ร ะดับ .05 แสดงใหเห็น วาความสนใจในการเลนกีฬาประเภทบุคคลระดับมากก็จ ะชวย
สงเสริมระดับคุณภาพชีวิตดานรางกายนอยลง ที่เปนเชนนี้อาจจะเปนเพราะวา นักศึกษาสวนมากจะพัก
อาศัยอยูหอพักนอกมหาวิทยาลัยทําใหโอกาสในการเลนกีฬาประเภทบุคคลมีนอยลงทั้ง ๆ ที่สนใจมาก
แตไมมีโอกาสไดเลนจึงสงผลตอระดับคุณภาพชีวิตดานรางกาย นอกจากนี้ตารางการเรี ยนนักศึกษา
สวนมากจะมีตารางการเรียนมากในแตละวันจึงสงผลตอเวลาวางเพื่อเลนกีฬานอยลงหรืออาจจะไมมี
โอกาสเลยจึงสงผลใหระดับคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะดานรางกายลดลง
นอกจากนี้หากพิจารณาผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางระดับความสนใจในการเลนกีฬา
กับระดับคุณภาพชีวิตดานรางกายแยกเปนรายคณะก็จะพบวาตัวเลขของคาการวิเคราะหเปนติดลบทุก
คณะ ซึ่งสะทอนใหเห็นวาสภาพแวดลอมคือสนามกีฬา และโอกาสในการใชเวลาวางเลนกีฬานอยลง
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หรือแทบไมมีเลยเพราะตารางการเรียนมีมากดังนั้นถึงแมวาความสนใจอยูในระดับมากแตโอกาสที่จะ
ไดเลนไมมีก็จะสงผลเชิงลบตอระดับคุณภาพชีวิตเปนตน
ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางระดับความสนใจในการเลนกีฬากับระดับคุณภาพชีวิต
จําแนกตามรายคณะผลปรากฏวา
คณะอักษรศาสตร พบวาความสัมพันธของระดับความสนใจในการเลนกีฬามีความสัมพันธเชิง
ลบกับระดับคุณภาพชีวิตทั้งดานรางกาย และดานจิตใจแสดงใหเห็นวานักศึกษาคณะอักษรศาสตรที่มี
ความสนใจในการเลนกีฬาระดับสูงก็จะมีคุณภาพชีวิตทั้งดานรางกาย และดานจิตใจต่ําซึ่งอาจจะเปน
ผลมาจากเหตุผลที่ผูวิจัยไดนําเสนอไวแลวในตอนตนนอกจากนี้นักศึกษาคณะอักษรศาสตรก็จะมีภาระ
การเรี ย นมากเช น เดี ย วกั น ส ง ผลทํ า ให เ วลาที่ จ ะใช ใ นการออกกํ า ลั ง กายมี น อ ย นอกจากนี้
สภาพแวดลอมที่อยูหางสนามกีฬาและสถานที่เลนกีฬาจึงเปนผลทําใหนักศึกษามีโอกาสในการเลนกีฬา
นอยลง
คณะศึ ก ษาศาสตร พ บว า ค า ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งระดั บ ความสนใจในการเล น กี ฬ ามี
ความสั ม พั น ธ เ ชิ ง ลบกั บ ระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ด า นร า งกาย ด า นสั ม พั น ธภาพทางสั ง คม และด า น
สิ่งแวดลอมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงใหเห็นวานักศึกษาที่สนใจเลนกีฬามากแตไมมี
โอกาสไดเลนก็จะสงผลใหระดับคุณภาพชีวิตดานรางกาย สัมพันธภาพทางสังคม และสิ่งแวดลอมอยูใ น
ระดับนอยหรือปานกลาง ส วนดานจิตใจไมมีความสัมพันธกับระดับความสนใจในการเลนกีฬาทั้ง นี้
อาจจะเปนเพราะวานักศึกษาคณะศึกษาศาสตรมีกิจกรรมดานอื่น ๆ มาก ซึ่งจะสงผลตอระดับคุณภาพ
ชีวิตดานจิตใจ เชน กิจกรรมเชิงวัฒนธรรมเปนตน
คณะวิทยาศาสตร คณะเภสัชศาสตร และคณะวิศวกรรมศาสตรนั้นระดับความสนใจในการเลน
กีฬากับระดับคุณภาพชีวิตไมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงใหเห็นวา
ระดับความสนใจในการเลน กีฬาจะไมมีผลตอระดับคุณภาพชีวิตทุก ดาน ทั้ง นี้อาจจะเปน เพราะวา
นักศึกษาทั้ง 3 คณะนี้จะมีตารางการเรียนมากโดยเฉพาะในชวงเย็นจนไมเอื้อใหมีเวลาวางไปเลนกีฬา
ดังนั้นจึงไมสงผลตอระดับคุณภาพชีวิตของนักศึกษา ทุกดาน
ขอเสนอแนะจากการวิจัย
จากผลการวิ จั ย พบว า ระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรวิ ท ยาเขต
พระราชวังสนามจันทร อยูในระดับปานกลาง ทุกดาน ทุกคณะวิชา ดังนั้นมหาวิทยาลัยศิลปากรควรจัด
โปรแกรมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่จะชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นดังนี้
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1. กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ จัดสถานที่เลนกีฬาประเภทบุคคลใหมีกระจายอยูในคณะวิชา
และบริเวณหอพักดวย เชน ลานแบดมินตัน หองปงปองมหาสนุก เปนตน เ พราะวาจะไดชวยเพิ่ม
โอกาสในการเลนกีฬาใหกับนักศึกษามากขึ้น ทั้งนี้จะชวยสงเสริมคุณภาพชีวิตดานรางกาย ดานจิตใจ
และดานสัมพันธภาพทางสังคมอีกดวย
2. การปรับปรุงระบบอาจารยที่ปรึกษาฝายกิจการนักศึกษา จะตองปรับบทบาทของอาจารยที่
ปรึกษาใหมีบทบาทเชิงรุกมากขึ้น นั่นคือจะตองจัดใหมีอาจารยที่ปรึกษาฝายกิจการนักศึกษาเพิ่มขึ้น มี
บทบาทหนาที่ที่ชัดเจน และมีการอบรมพัฒนาอาจารยที่ปรึกษาเปน ระยะ ๆ เพื่อใหเกิด การพัฒนา
อาจารยที่ปรึกษาอยางตอเนื่องและทําหนาที่ไดเต็มที่ และการจัดโครงการพัฒนานักศึกษาควรเปด
โอกาสใหนักศึกษามีสวนรวมมากขึ้นซึ่งจะชวยใหนักศึกษา มีความรัก ผูกพันตามแนวคิดทฤษฎีของแอ
สติน(Alexander W. Astin อางถึงในวัชนีย เชาวดํารง, 2542 : 61)สงผลใหนักศึกษาที่อยูหอพักขางนอก
จะใชเวลาวาง ๆ ภายในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร มากขึ้น ดังนั้นเมื่อจัดกิจกรรมใหกั บนักศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตก็จะไดผลมากขึ้นเปนตน
3. การปรับปรุงสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู จําเปนตองดําเนินการอยางเรงดวนเพื่อให
นักศึกษาไดมีแหลงเรียนรูจากการคนควาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและสถานที่พักผอนหยอนใจและมี
อิสระเพื่อสงเสริมใหเกิดการรวมกลุมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู และเกิดทักษะในการใชชีวิตรวมกับคน
อื่นซึ่งเปนทักษะที่สําคัญที่จะชวยสงเสริมคุณภาพชีวิตดานสัมพันธภาพทางสังคม และสิ่งแวดลอมอีก
ดวย
4. เปาหมายของการจัดโครงการพัฒนานักศึกษาในระดับสโมสร ชมรม และคณะวิชาจะตองชัด
เจนและประยุกต ใชทฤษฎีพัฒนานัก ศึกษาใหมากขึ้น เพื่อใหมีเปาหมายในการพัฒนานัก ศึกษา และ
กระบวนการหรือกิจกรรมที่ชวยใหบรรลุตามเปาหมายไดดีขึ้นกวาการจัดกิจกรรมแบบไรทิศทาง
5. การสรางเครือขายระหวางคณะวิชา หรือชมรม หรือมหาวิทยาลัย มีความจําเปนเพื่อให
นักศึกษาไดเรียนรูวั ฒนธรรมที่ตางสายวิชา และสามารถปรับตัวไดดีขึ้น โดยอาศัยกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาเปนเครื่องมือที่สําคัญ
ขอเสนอแนะในการทําวิจัย
จากการวิจัยครั้งนี้มีขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไปดังนี้
1. การวิจัยเพื่อคนหากิจกรรมของนักศึกษา หรือกิจกรรมดานกีฬาและนันทนาการที่จะมาชวย
เสริมสรางคุณ ภาพชีวิต ดานรางกาย ดานจิต ใจ ดานสัมพัน ธภาพทางสัง คม และดานสิ่ง แวดลอม
เพื่อที่จะไดนํามาใชเปนเครื่องมือพัฒนานักศึกษาตอไป
2. การวิจัยเพื่อหาความสัมพันธระหวางระดับคุณภาพชีวิตของนักศึกษากับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เพื่อที่จะไดขอคนพบที่สามาถนํามาใชเปนทิศทางในการพัฒนานักศึกษาเพื่อใหสามารถ
ศึกษาตอจนสําเร็จการศึกษา ลดปญหาการพนสภาพของนักศึกษาใหเหลือนอยที่สุด อีกดวย
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ภาคผนวก
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง การศึกษาความสัมพันธตองความสนใจในการเลนกีฬากับคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิล ปากร วิทยาเขตพระราชวัง สนามจัน ทรขอความอนุเคราะหใหนัก ศึก ษาชวยตอบ
แบบสอบถามตอนที่ 1 และตอนที่ 2 ขอมูลที่ไดจ ะนํามาใชประโยชนเพื่อการศึก ษาวิจัยเทานั้น มิได
กอใหเกิดผลกระทบตอทานใด และขอบพระคุณที่ชวยตอบแบบสอบถามทุกทาน
รศ.ดร.คณิต เขียวชัย และคณะ
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปและความสนใจในการเลนกีฬา
1. ชื่อ............................................สกุล.........................................รหัสนักศึกษา................................
2. ที่พักอาศัย
 หอพักนักศึกษา  พักหอพักขางนอก
 เดินทางไป – กลับ
3. กีฬาที่สนใจและเมื่อมีเวลาจะไปเลนไดแก...............................(ใหใสเครื่องหมาย  ลงในชองระดับ
ความสนใจ)
ระดับความสนใจ
3
รายการ
5
4
2
1
ปานกลาง
มากที่สุด มาก
นอย นอยที่สุด
3.1 บาสเกตบอล
3.2 ฟุตบอล
3.3 วอลเลยบอล
3.4 เปตอง
3.5 ปงปอง
3.6 เทนนิส
3.7 แบดมินตัน
3.8 กอลฟ
3.9 หมากกระดาน
3.10 กรีฑา (วิ่ง)
3.11 รักบี้
3.12 ซอลฟบอล
3.13 แฮนดบอล
3.14 วายน้ํา
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ตอนที่ 2 วัดระดับคุณภาพชีวิต
เครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตขององคการอนามัยโลกชุดยอ ฉบับภาษาไทย(WHOQOL – BREF – THAI)
คําชี้แจง ขอคําถามตอไปนี้จะถามถึงประสบการณอยางใดอยางหนึ่งของทาน ในชวง 2 สัปดาหที่ผาน
มาใหทานสํารวจตัวทานเอง และประเมินเหตุการณหรือความรูสึกของทาน แลวทําเครือ่ งหมาย
 ในชวงคําตอบที่เหมาะสมและเปนจริงกับตัวทานมากที่สุด โดยคําตอบมี 5 ตัวเลือก
ไมมีเลย
หมายถึง ทานไมมีความรูสึกเชนนั้นเลย รูสึกไมพอใจมาก หรือรูสึกแยมาก
เล็กนอย
หมายถึง ทานมีความรูสึกเชนนั้นนาน ๆ ครั้งรูสึกเชนนั้นเล็กนอยรูสึกไม
พอใจหรือรูสึกแย
ปานกลาง
หมายถึง ทานมีความรูสึกเชนนั้นปานกลาง รูสึกพอใจระดับกลาง ๆ หรือ
รูสึกแยระดับกลาง ๆ
มาก
หมายถึง ทานมีความรูสึกเชนนั้นบอย ๆ รูสึกพอใจหรือรูสึกดี
มากที่สุด
หมายถึง ทานมีความรูสึกเชนนั้นเสมอ รูสึกเชนนั้นมากที่สุด หรือรูสึกวา
สมบูรณ รูสึกพอใจมาก รูสึกดีมาก
ไม เล็ก ปาน มาก มาก
ขอที่
ในชวง 2 สัปดาหที่ผานมา
เลย นอย กลาง
ที่สุด
1
ทานพอใจกับสุขภาพของทานในตอนนี้เพียงใด
2
การเจ็บปวดตามรางกาย เชน ปวดหัว ปวดทอง ปวด
ตามตัวทําใหทานไมสามารถทําในสิ่งที่ตองการมากนอย
เพียงใด
3
ทานมีกําลัง เพียงพอที่จ ะทําสิ่งตาง ๆ ในแตล ะวันไหม
(ทั้งเรื่องงานหรือการดําเนินชีวิตประจําวัน)
4
ทานพอใจกับการนอนหลับของทานมากนอยเพียงใด
5
ทานรูสึกพึงพอใจในชีวิต (เชน มีความสุข ความสงบมี
ความหวัง) มากนอยเพียงใด
6
ทานมีสมาธิในการทํางานตาง ๆ ดีเพียงใด
7
ทานรูสึกพอใจในตนเองมากนอยแคไหน
8
ทานยอมรับรูปรางหนาตาของตัวเองไดไหม
9
ทานมีความรูสึกไมดี เชน รูสึกเหงา เศรา หดหู สิ้นหวัง
วิตกกังวล บอยแคไหน
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ขอที่
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26

ในชวง 2 สัปดาหที่ผานมา
ทานรูสึกพอใจมากนอยแคไหนที่สามารถทําอะไร ๆผาน
ไปไดในแตละวัน
ท า นจํ า เป น ต อ งไปรั บ การรั ก ษาพยาบาลมากน อ ย
เพียงใดเพื่อที่จะทํางานหรือมีชีวิตอยูไปไดในแตละวัน
ทานพอใจกับความสามารถในการทํางานไดอยางที่เคย
ทํามามากนอยเพียงใด
ทานพอใจตอการผูกมิตรหรือเขากับคนอื่น อยางที่ผาน
มาแคไหน
ทานพอใจกับการชวยเหลือที่เคยไดรับจากเพื่อน ๆ แค
ไหน
ทานรูสึกวาชีวิตมีความมั่นคงปลอดภัยดีไหมในแตละวัน
ท า นพอใจกั บ สภาพบ า นเรื อ นที่ อ ยู ต อนนี้ ม ากน อ ย
เพียงใด
ทานมีเงินพอใชจายตามความจําเปนมากนอยเพียงใด
ทานพอใจที่จะสามารถไปใชบริการสาธารณสุขไดตาม
ความจําเปนเพียงใด
ทานไดรูเรื่องราวขาวสารที่จําเปนในชีวิต แตละวันมาก
นอยเพียงใด
ทานมีโอกาสไดพักผอนคลายเครียดมากนอยเพียงใด
สภาพแวดลอมดีตอสุขภาพของทานมากนอยเพียงใด
ท า นพอใจกั บ การเดิ น ทางไปไหนมาไหนของท า น
(หมายถึงการคมนาคม) มากนอยเพียงใด
ทานรูสึกวาชีวิตทานมีความหมายมากนอยแคไหน
ทานสามารถไปไหนมาไหนดวยตนเองไดดีเพียงใด
ทานพอใจในชีวิตทางเพศของทานแคไหน? (ชีวิตทางเพศ
หมายถึ ง เมื่อ เกิ ด ความรูสึ ก ทางเพศขึ้น แลว ทา นมี วิ ธี
จัดการทําใหผอนคลายลงได รวมถึงการชวยตัวเองหรือ
การมีเพศสัมพันธ)
ทานคิดวาทานมีคุณ ภาพชีวิต (ชีวิตความเปนอยู)อยูใน
ระดับใด
68

ไม
เลย

เล็ก ปาน มาก มาก
นอย กลาง
ที่สุด
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