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     บทคัดยอ 

 งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงสํารวจ มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาระดับความสนใจในการเลนกีฬา 

ระดับคุณภาพชีวิต และความสัมพันธของระดับความสนใจในการเลนกีฬากับระดับคุณภาพชีวิตของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ประชากรที่ใชในการศึกษาเปน

นักศกึษามหาวทิยาลัยศลิปากรวทิยาเขตพระราชวังสนามจันทรระดับช้ันปที่ 2 ปการศกึษา 2555 กลุม

ตัวอยางที่ใชในการวิจัย ทําการสุมแบบแบงช้ัน(Stratified Random Sampling) โดยเปดตารางสุมของ 

เครซ่ี มอรแกน Kreycie and Morgan) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 370 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูลประกอบดวย แบบสํารวจขอมูลทั่วไปและระดับความสนใจในการเลนกีฬา แบบวัด

คุณภาพชีวิตขององคการอนามัยโลก สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลจะใชสถิติข้ันพื้นฐานเพื่อหาคา

มัชฌมิเลขคณติ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหหาคาความสัมพันธโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

ผลการวจิัยพบวา 

1. ระดับความสนใจในการเลนกฬีา นักศกึษามหาวทิยาลัยศิลปากรวทิยาเขตพระราชวังสนาม 

จันทรมีระดับความสนใจในการเลนกฬีาแบดมินตันมากที่สุด เพราะเปนกีฬาที่เลนงาย และหาสถานที่

เลนไดงายอีกดวย 

2. ระดับคุณภาพชีวติของนักศกึษามหาวทิยาลัยศลิปากรวทิยาเขตพระราชวังสนามจันทรทุก 

ดานอยูในระดับปานกลาง เพราะวานักศกึษาสวนมากจะพักอาศัยอยูหอพักภายนอกมหาวทิยาลยัสงผล

ใหโอกาสในการทํากิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนอยกวานักศึกษาที่ พักอยู ในหอพักของ

มหาวทิยาลัย 

3. ระดับความสนใจในการเลนกฬีามีความสัมพันธกับระดับคุณภาพชีวติดานรางกายเชิงลบ 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05แสดงใหเห็นวาระดับความสนใจในการเลนกีฬามากแตระดับ

คุณภาพชีวติรางกายอยูในระดับนอย ทัง้นี้อาจจะเปนเพราะวานักศกึษาที่มีระดับความสนใจในการเลน

กีฬามากแตไมมีโอกาสในการเลนกีฬา เพราะวามีตารางการเรียนมาก หรือพักอาศัยอยูหอพักนอก

มหาวทิยาลัยทําใหไมไดรวมกจิกรรมกฬีาหรอืกจิกรรมเสรมิสรางสุขภาพ สมรรถภาพรางกายจึงทําให

ระดับคุณภาพชีวติดานรางกายต่ํา 

ง 



4. ระดับความสนใจในการเลนกฬีาไมมีความสัมพันธกับระดับคุณภาพชีวติทางดานจติใจ  

ดานสัมพันธภาพทางสังคม และดานสิ่งแวดลอมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เพราะวา

นักศึกษาไมมีเวลาในการเลนกฬีา และขาดสถานที่ออกกําลังกายจงึไมสงผลตอระดับคุณภาพชีวติ 

 ขอเสนอแนะจากการวิจัย มหาวิทยาลัยควรจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาที่

หลากหลาย เพื่อเปดโอกาสใหนักศกึษาทัง้ที่อยูหอพักในมหาวทิยาลัย และหอพักภายนอกมหาวทิยาลยั

ไดเขารวมโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวติของนักศกึษาใหสูงข้ึน 
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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.  
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          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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บทท่ี 1 

ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

 

ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

จากสภาพปจจุบัน ความเจริญเติบโตทั้งทางดานเศรษฐกิจ  สังคม ความกาวหนาทาง

วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี  มนุษยซ่ึงเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ  ดังนัน้ คุณภาพชีวติจงึ

เปนสิ่งสําคัญและเปนกลไกหลักที่จะขับเคลื่อนความเจริญกาวหนา การเติบโตทางเศรษฐกิจและ

สังคม สิ่งหนึ่งที่เราสามารถจะสงเสรมิใหประชาชนไดมีคุณภาพชีวิตที่ดี วิธีการหนึ่งนั่นก็คือ การออ

กกกําลังกายเพื่อสุขภาพกายและใจ เม่ือสองสิ่งนี้มีความเขมแข็ง รางกายของเราก็จะมีสุขภาพ

แข็งแรง สามารถเรียน ทํางาน หรือดําเนินชีวิต อยางมีประสิทธิภาพ  มีรายงานการวิจัยพบวา 

เหตุผลของการไมออกกําลังกาย ของประชาชนชายและหญิง คือ ไมมีเวลาและอาจสืบเนื่องมาจาก

สถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกไมเพียงพอกับจํานวนประชากร ดังนั้น ความตองการทางดาน

สถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกจงึเปนเครื่องมือชวยใหพฤตกิรรมการออกกําลังกายของประชากร

ไดดข้ึีน จากเหตุผลดังกลาว จงึควรมีการสงเสริม และทําความเขาใจเกี่ยวกับการออกกําลังกายให

ถูกตอง   แมวาการเจรญิเตบิโตและการเสื่อมโทรมอวัยวะตาง ๆ  จะเปนไปตามกฎธรรมชาติแตการ

ออกกําลังกายก็เปนวธิกีารทางธรรมชาต ิที่มีผลทําใหอวัยวะมีการเจริญเติบโตเต็มศักยภาพมีความ

สมบูรณและแข็งแรง ชะลอการเสื่อมและมีการพัฒนาทัง้รูปรางและความสามารถในการทํางาน การ

ใชอวัยวะตาง ๆ ไมถูกตองและเหมาะสมแลว  จะสงผลใหอวัยวะเหลานั้นเจริญเติบโตชาไมสมบูรณ

และไมแข็งแรง โอกาสที่จะเสื่อมโทรมมีมากข้ึนและอาจเปนสาเหตุของการนําโรคไดงาย   

             รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ซ่ึงประกาศใชเม่ือวันที่ 24 สิงหาคม 

2550 ไดมีบทบัญญัตใินเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดีของประชาชนโดยกําหนดให

เปนหนาที่ของรัฐที่จะตองดําเนนิการในเรื่องดังกลาวนี้เชนเดยีวกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย

พุทธศักราช 2540 ที่กําหนดไวในหมวด5แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐที่มีปรากฏในมาตราตางๆอยาง

นอย7มาตราจงึถอืวาการพัฒนาคุณภาพชีวติของคนไทยไดยกระดับความสําคัญของการที่รัฐจะตอง

ใหการบรกิารและยังประโยชนทางดานชีวติความเปนอยูของประชาชนอยางเห็นไดชัดเม่ือเปรยีบเทยีบ

กับรัฐธรรมนูญฉบับกอนหนานี้ที่ถงึแมจะมีบทบัญญัตเิกี่ยวกับการดูแลคุณภาพชีวติและความเปนอยู

ของประชาชนเชนเดียวกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้แตในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับกอนๆเพียงแต

กําหนดใหรัฐพึงกระทําเทานัน้ซ่ึงหมายถงึวารัฐจะดําเนนิการหรอืไมก็ไดและถึงแมวาจะมีการยกเลิก

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 โดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ

ประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข (คปค.) เม่ือวันที่19 กันยายน 2549 ก็ตามเนื้อหา

สาระในมาตราตางๆในรัฐธรรมนูญฉบับปพุทธศักราช 2540 ที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวติและความเปนอยู
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ที่ดีของประชาชนก็ไดถูกบรรจุไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ดวย

เชนเดียวกันสําหรับบทบัญญัติตางๆที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดีของประชาชนใน

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มีดังนี้ 

1. รัฐตองใหความอุปถัมภและคุมครองพระพุทธศาสนาซ่ึงเปนศาสนาที่ประชาชนชาวไทย

สวนใหญนับถือมาชานานและศาสนาอ่ืนทั้งตองสงเสริมความเขาใจอันดีและความสมานฉันท

ระหวางศาสนกิชนของทุกศาสนารวมทั้งสนับสนุนการนําหลักธรรมของศาสนามาใชเพื่อเสริมสราง

คุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวติ(มาตรา79) (ซ่ึงเดมิปรากฏในมาตรา73 ) 

         2.รัฐตองดําเนนิการตามนโยบายดานสังคมการสาธารณสุขการศกึษาและวัฒนธรรม(มาตรา

80 )ดังนี้คอื 

            2.1 คุมครองและพัฒนาเด็กและเยาวชนสนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูและใหการศกึษาปฐมวัย

สงเสรมิความเสมอภาคของหญิงและชายเสรมิสรางและพัฒนาความเปนปกแผนของครอบครัวและ

ชุมชนรวมทัง้ตองสงเคราะหและจัดสวัสดกิารใหแกผูสูงอายุผูยากไรผูพิการหรือทุพพลภาพและผูอยู

ในสภาวะยากลําบากใหมีคุณภาพชีวติที่ดแีละพ่ึงพาตนเองได 

  2.2 สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบสุขภาพที่เนนการสรางเสริมสุขภาพอันนําไปสูสุข

ภาวะที่ยั่งยนืของประชาชนรวมทัง้จัดและสงเสรมิใหประชาชนไดรับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐาน

อยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพสงเสริมใหเอกชนและชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาสุขภาพและ

จัดบรกิารสาธารณสุขโดยมีผูทําหนาที่ใหบรกิารดังกลาวซ่ึงไดปฏิบัตหินาที่ตามมาตรฐานวิชาชีพและ

จรยิธรรม (3)พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศกึษาในทุกระดับและทุกรูปแบบใหสอดคลอง

กับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิและสังคมจัดใหมีแผนการศกึษาแหงชาตกิฎหมายเพื่อการพัฒนา

การศึกษาของชาติจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาใหกาวทันการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกรวมทั้งปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตสํานึกของความเปนไทยมีระเบียบนึกถึง

สวนรวมและยดึม่ันในการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตรยิเปนประมุข 

3. จัดใหมีสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานอันจําเปนตอการดํารงชีวติของประชาชนเพื่อประโยชนใน

การรักษาความม่ันคงของรัฐในทางเศรษฐกจิและตองมิใหสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานอันจําเปนตอการ

ดํารงชีวติของประชาชนอยูในความผูกขาดของเอกชนอันอาจกอเกิดความเสียหายแกรัฐ (มาตรา 84 

(10)) 

4.สงเสรมิบํารุงรักษาและคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดจน

ควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษที่มีผลตอสุขภาพอนามัยสวัสดภิาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดย

ประชาชนชุมชนทองถิ่นและองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางการ

ดําเนนิงาน (มาตรา 85 (5)) นอกจากนี้นโยบายแหงรัฐยังมุงสงเสริมประชาชนในภาคการเกษตรซ่ึง

ประชาชนในเขตชนบทสวนใหญจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเชนการคุมครองและรักษา
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ผลประโยชนของเกษตรกรในการผลติและการตลาดสงเสรมิสนิคาเกษตรใหไดรับผลตอบแทนสูงสุด

รวมทัง้สงเสรมิการรวมกลุมของเกษตรกรในรูปของสภาเกษตรกรเพื่อวางแผนการเกษตรและรักษา

ผลประโยชนรวมกันของเกษตรกร (มาตรา 84 (8))สงเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทาง

การเกษตรเพื่อใหเกดิมูลคาเพ่ิมในทางเศรษฐกิจ (มาตรา 84 (14)) และเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของคนไทยใหมีคุณภาพชีวติที่มีความสุขและยั่งยืนจึงเนนการพัฒนาที่ตองสงเสริมการพัฒนาสังคม

เศรษฐกจิใหดําเนนิการตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

การกีฬามีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งในดานสุขภาพและ

พลานามัยและดานจติใจเปนปจจัยที่สําคัญที่ทําใหประชาชนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง

ครอบครัว ชุมชน และสังคม นําไปสูการมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมการเมืองไดอยางมี

ประสิทธิภาพกีฬาถูกนําไปใชเปนเครื่องมือเพื่อสรางความเขมแข็งของครอบครัว และชุมชน ใน

ประเทศที่พัฒนาแลวทั่วโลกจะอาศัยกระบวนการของกีฬา เพื่อสรางการมีสวนรวม เพื่อสราง

เครอืขายชุมชนตลอดจนการสรางจติสํานกึในการดํารงชีวติที่มีคุณธรรม มีวนิัยและมีความรบัผิดชอบ

ตอหนาที่ เคารพในสทิธขิองตนเองและผูอ่ืนเปนรากฐานที่ดขีองสังคม องคกรของประเทศตาง ๆ ทั่ว

โลกรวมทัง้องคกรระหวางประเทศจงึไดสนับสนุนใหมีการใชกฬีา การออกกําลังกายและนันทนาการ 

เปนเครื่องมือในการสงเสรมิคุณภาพชีวติของประชากร 

แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) ไดกําหนด

ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู ซ่ึงให

ความสําคัญกับการเสริมสรางสุขภาวะคนไทยใหมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจและอยูใน

สภาพแวดลอมที่นาอยู เนนการพัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจร 

ประโยชนของการเลนกฬีา 

การเลนกฬีาและออกกําลังกายที่พอดอียูเสมอ จะมีผลดตีอรางกาย  

(http://www.gotoknow.org/blog/chokchaikrab1/349337) ดังนี้ 

1. ระบบหมุนเวยีนโลหติ กลามเนื้อหัวใจแข็งแรงข้ึนหลอดเลือดมีความยืดหยุนตัวดี ชีพจร

ขณะพักลดลงซ่ึงแสดงถงึประสทิธภิาพสํารองของหัวใจดข้ึีนสามารถทํางานได 

2. ระบบหายใจถุงลมหด และขยายยดืตัวไดด ี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

กําลังกาย ควรจะออกมาในลักษณะของกีฬาหรือการออกกําลังกายงาย ๆ  เนนที่ความ

สนุกสนานใหมาก ควรจะเริ่มจากทักษะงาย ๆ และชา ๆ อยางมีข้ันตอน และสิ่งสําคัญอีกประการ

หนึ่ง คือ ไมควรใชวิธีบังคับแตควรใหกระทําดวยความสมัครใจ พรอมกับอธิบายใหเขาใจตอ

ประโยชนที่ไดรับจากการออกกําลังกายหรอืการเลนกฬีา  

สําหรับวัยหนุมสาว อายุชวงประมาณ 30 ป  เปนชวงที่รางกายมีการพัฒนาเต็มที่แลว

สมรรถภาพทางกายมีความพรอมในทุก ๆดาน  ดังนัน้ ผูที่มีพื้นฐานทางกฬีามาดี ก็จะสามารถเลน

กฬีาและออกกําลังกายไดอยางเต็มที่ เชน การวายน้ํา การวิ่ง  กีฬาตางๆ ที่ตนเองมีความชอบ มี

ความถนัด ฯลฯ  

สําหรับวัยผูใหญชวงอายุตั้งแต 30 ปข้ึนไป สมรรถภาพดานตางๆ เริ่มลดลง ดังนั้น จึงควร

เลอืกออกกําลังกายหรอืเลนกฬีา เบาๆ งาย ๆ และเหมาะกับสภาพรางกาย 

การออกกําลังกาย เปนสิ่งที่มีประโยชนตอรางกายและจติใจ  เปนการเสรมิสรางสมรรถภาพ

ของรางกายใหแข็งแรงเพื่อใหบุคคลมีคุณภาพชีวติที่ดสีามารถดําเนนิชีวติประจําวันไดอยางมีความสขุ

ทํางานไดอยางมีประสทิธภิาพและไดประสทิธผิล ดังนั้น เราจึงควรสงเสริมโดยการปรับหรือพัฒนา

พฤตกิรรมการออกกําลังกายของบุคคลรอบขาง หรือบุคคลที่สามารถจะปรับหรือพัฒนาได ใหเกิด

พฤตกิรรมการออกกําลังกายเพ่ิมข้ึนจนคงที่สมํ่าเสมอ ใหเปรยีบเสมือนเปนสวนหนึ่งในชีวติประจําวัน 

เพื่อสุขภาพรางกายและจติใจ ในการปรับพฤตกิรรมนัน้ เราควรจะพิจารณาและคํานึงถึง คือขอจํากัด

และวธิกีารที่นํามาประยุกตใช ใหถูกตองและเหมาะสมกับแตละบุคคล ผูปรับเองจะตองมีความรูความ

เขาใจที่ถูกตอง สําหรับวัตถุประสงคของการปรับพฤติกรรม คือธรรมชาติของแตละบุคคลนั้นมี

ลักษณะแตกตางกันการนําเทคนิคตาง ๆ มาใชในการปรับพฤติกรรมนั้นก็เปนสิ่งที่จําเปนและตอง

เลอืกใหเหมาะสมตองม่ันใจวาเทคนิคที่นํามาใชมีความ strong พอที่จะสามารถนํามาใชกับพฤติกรรม

ทีจ่ะทําการปรับหรอืพัฒนา  สวนความสําเร็จของการปรับพฤติกรรมนั้นไมไดข้ึนอยูกับผูที่ทําการปรับ

พฤตกิรรม แตจะข้ึนอยูกับผูที่ถูกปรับพฤตกิรรมใหสามารถปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมใหเปนพฤตกิรรมที่

พึงประสงค ถูกตอง มีคุณธรรมและอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข และเพื่อที่บุคคลสามารถ

ควบคุมตนเอง (Self-Control) ไมใหตกอยูภายใตสภาพแวดลอมที่มีอิทธพิลตอพฤตกิรรมของเขาเองและ

เพื่อบุคคลไดแสดงพฤตกิรรม ไดเหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่บุคคลนัน้อยูดวย 

กฬีา เปนการเลนเพื่อความแข็งแรงของรางกายหรือเพื่อความสนุกสนาน เพลิดเพลิน กีฬา

เปนคําที่หมายรวมถงึกจิกรรมการเลนทั้งที่ตองออกแรงเพื่อประโยชนของรางกายและจิตใจ และที่

ตองใชสมองเพื่อความเจรญิของสตปิญญาทุกชนดิกฬีาเปนการเลนที่มักใชแขงขันกันจงึตองมีกฎ และ
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กตกิาในการเลนกีฬาบางชนดิตองมีอุปกรณที่ใชในการเลน และมีสถานที่ที่ใชเลนเปนการเลนที่ใชฝก

รางกายใหแข็งแรง ฝกใหรูจักการยอมรับกฎยอมรับกตกิาในการเลน ฝกใหมีวนิัย ฝกใหรูจักแพ รูจัก

ชนะและฝกใหมีน้ําใจเปนนักกฬีา 

การเลนกฬีาก็จะเปนการออกกําลังกายในรูปแบบตาง ๆ ที่มีทั้งประเภทบุคคล และประเภท

ทมี ซ่ึงการออกกําลังกายดวยการเลนกฬีานี้สงผลดตีอสุขภาพทําใหเรามีรูปรางที่ดี ไมอวนหรือผอม

จนเกนิไป มีกลามเนื้อที่กระชับมีทรวดทรงที่ดีและไดสัดสวนอีกดวย การเลนกีฬาเปนการลดความ

อวนและควบคุมน้ําหนักตัวที่ไดผลดทีี่สุดทําใหเรานอนหลับไดดีข้ึนเนื่องจากการออกกําลังกายดวย

การเลนกฬีาจะมีการใชพลังงานมากรางกายจงึตองการการพักผอน (คนที่นอนหลับยากก็จะไมตอง

ใชยาประเภท “ยานอนหลับ” การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพยังชวยใหผูที่มีอาการเจ็บปวยบางครั้ง

การเลนกฬีาก็จะชวยใหมีรางกายดข้ึีน 

ประโยชนของการเลนกีฬา การเลนกีฬาและออกกําลังกายที่พอดีอยูเสมอ จะมีผลดีตอ

รางกายดังนี้ 

1. ระบบหมุนเวียนโลหิต กลามเนื้อหัวใจแข็งแรงข้ึนหลอดเลือดมีความยืดหยุนตัวดี ชีพจร

ขณะพักลดลงซ่ึงแสดงถงึประสทิธภิาพสํารองของหัวใจดข้ึีนสามารถทํางานไดดี 

2. ระบบหายใจถุงลมหด และขยายยดืตัวไดด ีปอดแข็งแรง 

         3. ระบบกลามเนื้อ แข็งแรง 

         4. ระบบโครงกระดูก กระดูกขอตอแข็งแรง ขอตอเคลื่อนไหวไดดี 

         การกฬีามีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งในดานสุขภาพรางกาย 

ดานจติใจ อารมณและสังคม ซ่ึงเปนปจจัยที่สําคัญที่ทําใหประชาชนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ตนเองครอบครัว ชุมชน และสังคม ที่ดข้ึีน และจะนําไปสูการมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกจิ สงัคม

การเมืองไดอยางมีประสิทธิภาพ อยางที่เราไดทราบโดยทั่วไปวาเลนกีฬาแลวจะไดประโยชนดาน

รางกายอารมณ สังคม และจิตใจ หากบุคคลใดเขาใจอยางผิวเผินยอมเห็นวา มี คุณคาไมมาก

เทาที่ควรอาจจะชัดเจนในบางเรื่อง เชน สุขภาพดรีางกายแข็งแรงข้ึนอารมณแจมใสสนุกสนานราเริง

มากกวาแตคุณคาอ่ืน ๆ จากการเขารวมกิจกรรมการเลนกีฬามีอีกมากมายถาสามารถเขาถึงแกน

แทจรงิๆ กจิกรรมกฬีาสรางเสริมวินัย และความรับผิดชอบสรางเสริมภาวการณเปนผูนําผูตามที่ด ี

ปฏิบัตติามกฎระเบยีบ ไดอยางดมีีทักษะในการบรหิารจัดการเสยีสละ ชวยเหลือบุคคลอ่ืนดวยความ

เต็มใจใชเวลาวางใหเกดิประโยชนตอตนเองและผูอ่ืน อีกทัง้ชวยใหหางไกลยาเสพติดเปนตนกิจกรรม

กีฬาเปรียบไดกับการจําลองสถานการณในการดําเนินชีวิตจริงดังนั้นทุกคนสามารถถายโยงและ

ประยุกตใชใหเกดิประโยชนในการดํารงชีวติไดอยางมีความสุข 
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คุณภาพชีวิต เปนสภาพที่คนเรามีสุขภาพรางกายดี ไมมีโรคภัยเบียดเบียน มีฐานะทาง

เศรษฐกจิที่ดํารงชีวิตไดอยางเปนสุข มีที่อยูอาศัยในสภาพแวดลอมที่ดี นักการศึกษาและนักสังคม

วิทยา ไดใหความหมายของ “คุณภาพชีวิต” ไววาหมายถึง “การมีชีวิตที่พัฒนาไปเปนผูใหญที่

พ่ึงตนเองไดอยางมีทศิทางสามารถปรับตัวอยูในสังคมสิ่งแวดลอมไดอยางมีความสุขและทําใหผูอ่ืน

เปนสุขดวย ”โดยสรุปแลว“คุณภาพชีวิต”หมายถึง “การที่บุคคลสามารถดํารงชีวิตและดําเนิน

กจิกรรมทัง้หลายของชีวติดวยพละกําลังความรูและความสามารถทัง้ปวงที่ตนมีอยูดวยความราบรื่น

ทัง้ทางรางกายและจิตใจรวมไปถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินโดยไดรับการยอมรับนับถือ

จากสังคมที่ตนเปนสมาชิกอยูตามสมควร” 

         องคประกอบของคุณภาพชีวิต   องคประกอบของชีวิตมนุษยเรานั้นตามทรรศนะของ

นักจติวทิยาไดแบงคุณภาพชีวติของมนุษยออกเปน 4 ดานคอื 

         1. ดานกาย ไดแก โครงสรางทางรางกาย และ สุขภาพรางกายรวมถึงดานบุคลิกภาพดวย 

          2. ดานจติ ไดแกสภาพจติใจและสุขภาพจติรวมถงึดานคุณธรรมและจรยิธรรมดวย 

         3. ดานสังคม ไดแก สถานะทางสังคม ยศ ตําแหนง เกียรติยศช่ือเสียงการยอมรับนับถือ 

รวมถงึการมีมนุษยสัมพันธกับผูอ่ืนดวย  

         4. ดานเศรษฐกจิไดแกสถานะทางเศรษฐกจิการเงนิและรายไดที่ม่ันคงเปนตน 

         จากองคประกอบของชีวิตเหลานี้  ยอมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะกฎของ

ธรรมชาติ คอืมีการเกดิ มีแกมีเจ็บ และมีการตายจากไปจงึทําใหมนุษยเกดิความตองการดานตางๆ 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, กรองจติต วงศสุวรรณและราณพีร มานะจริังกุล (2540, หนา 5)ไดใหความหมายของ

คุณภาพชีวติวา หมายถงึ ระดับการมีชีวติที่ดี มีความสุขและความพึงพอใจในชีวิตทั้งรางกาย จิตใจ 

อารมณและการดําเนินชีวิตของปจเจกบุคคลในสังคมเปนการประสานการรับรูของบุคคลในดาน

รางกายจติใจ ความสัมพันธทางสังคม สิ่งแวดลอม ภายใตวัฒนธรรม คานิยมและเปาหมายในชีวิต

ของแตละคน 

นศิารัตน ศลิปเดช(2540, หนา 65)ไดใหความหมายของคุณภาพชีวิตวาหมายถึงสภาพการ

ดํารงชีวติที่บุคคลเกดิความสุขทัง้ทางรางกายและจติใจอันเนื่องมาจากการไดรับการตอบสนองความ

ตองการในดานตาง ๆอยางเพียงพอและเหมาะสม 

สมบัต ิกาญจนกจิ (2540,หนา 10)ไดใหความหมายของคุณภาพชีวิตวา หมายถึงการพัฒนา

คุณภาพของประชาชนทัง้ทางดานรางกาย สตปิญญา ความรู ความคิด ความสามารถคุณธรรม และ

วัฒนธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานอาชีพและจติใจเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง 
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จอรจ แอน เบอซัน (George and Berson,อางถึงใน ยุพาวดี วงษเพ็ญ, 2547 หนา 12)ให

ความหมายของคุณภาพชีวิต หมายถึง มิติการมีชีวิตที่ดีประกอบดวยความสุข ความพอใจในชีวิต 

ความนับถอืในตนเอง สุขภาพสภาพการทํางานของรางกาย และสภาวะทางเศรษฐกจิที่ดี 

เบอรนเนท (Bennett ,อางถึงใน สุวรรณ จันทสาร, 2543, หนา 11)ไดใหความหมายของ

คุณภาพชีวิตไววา คุณภาพชีวิตของบุคคล ประกอบดวย 2 สวน คือสวนที่ 1 บุคคลมีสิ่งจําเปนแก

ความตองการของชีวิต เชน อาหาร ที่อยูอาศัยเสื้อผา สุขภาพแข็งแรงไมเจ็บปวยบอยครั้ง และมี

ความม่ันคงในชีวิต มีเศรษฐกิจดีสังคมดี สนใจการเมือง สวนที่ 2 บุคคลมีคานิยมที่เหมาะสมกับ

สังคม วัฒนธรรมการเมือง และสิ่งแวดลอมทางเศรษฐกิจซ่ึงแตละบุคคลใชเปนรากฐานในการ

ตัดสินใจอันสําคัญของชีวิตมีความสมดุลระหวางความปรารถนาและความเปนไปไดที่จะบรรลุถึง

ความปรารถนามีจุดมุงหมายในชีวิต มีความราบรื่นในครอบครัว UNESCO(อางถึงใน ธันยา ศรีตุลา

การ, 2546, หนา 8)ไดสรุปถงึความหมายของคุณภาพชีวิตไววาคุณภาพชีวิตเปนความรูสึกของการ

อยูอยางพอใจตอองคประกอบตาง ๆของชีวิตที่มีสวนสําคัญมากที่สุดของบุคคลซ่ึงไดจากการ

ดํารงชีวติอยูในสภาพแวดลอมที่ดมีีความสุขมีความสมบูรณทั้งรางกายและจิตใจสามารถปรับตัวให

เขากับสภาพแวดลอมและสังคมที่ตนอยูไดอยางดขีณะเดยีวกันก็สามารถเผชิญปญหาตาง ๆไดอยาง

เหมาะสมรวมทัง้การใชศักยภาพสวนบุคคลสรางสรรคพัฒนาตนเองและสังคมใหอยูรวมกันไดอยาง

สันตสิุข 

 โดยสรุปคุณภาพชีวติ จะหมายรวมถงึการที่คนเรามีสุขภาพดทีัง้รางกาย จติใจ อารมณ และ

สังคม มีฐานะทางเศรษฐกิจที่สามารถดํารงชีวิตอยู ในสังคมและสิ่งแวดลอมอยางเปนสุข                

องคประกอบที่เปนตัวบงช้ีคุณภาพชีวติจะประกอบไปดวย 

         1. ดานรางกาย (physical domain) คือการรับรูสภาพทางดานรางกายของบุคคลซ่ึงมีผลตอ

ชีวติประจําวันเชนการรับรูสภาพความสมบูรณแข็งแรงของรางกายการรับรูถงึความรูสกึสุขสบายไมมี

ความเจ็บปวดการรับรูถึงความสามารถที่จะจัดการกับความเจ็บปวดทางรางกายไดการรับรูถึง

พละกําลังในการดําเนินชีวิตประจําวันการรับรูถึงความเปนอิสระที่ไมตองพ่ึงพาผูอ่ืนการรับรูถึง

ความสามารถในการเคลื่อนไหวของตนการรับรูถงึความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของ

ตนการรับรูถึงความสามารถในการทํางานการรับรูวาตนไมตองพ่ึงพายาตางๆหรือการรักษาทาง

การแพทยอ่ืนๆเปนตน 

         2. ดานจิตใจ (psychological domain) คือการรับรูสภาพทางจิตใจของตนเองเชนการรับรู

ความรูสกึทางบวกที่บุคคลมีตอตนเองการรับรูภาพลักษณของตนเองการรับรูถงึความรูสกึภาคภูมิใจ

ในตนเองการรับรูถึงความม่ันใจในตนเองการรับรูถึงความคิดความจําสมาธิการตัดสินใจและ

ความสามารถในการเรียนรูเรื่องราวตางๆของตนการรับรูถึงความสามารถในการจัดการกับความ

เศราหรอืกังวลการรับรูเกี่ยวกับความเช่ือตางๆของตนที่มีผลตอการดําเนินชีวิตเชนการรับรูถึงความ
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เช่ือดานวญิญาณศาสนาการใหความหมายของชีวติและความเช่ืออ่ืนๆที่มีผลในทางที่ดีตอการดําเนิน

ชีวติมีผลตอการเอาชนะอุปสรรคเปนตน 

         3. ดานความสัมพันธทางสังคม (social relationships) คือการรับรูเรื่องความสัมพันธของตน

กับบุคคลอ่ืนการรับรูถึงการที่ไดรับความชวยเหลือจากบุคคลอ่ืนในสังคมการรับรูวาตนไดเปนผูให

ความชวยเหลอืบุคคลอ่ืนในสังคมดวยรวมทัง้การรับรูในเรื่องอารมณทางเพศหรอืการมีเพศสัมพันธ 

         4. ดานสิ่งแวดลอม (environment) คอืการรับรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่มีผลตอการดําเนินชีวิต

เชนการรับรูวาตนมีชีวติอยูอยางอิสระไมถูกกักขังมีความปลอดภัยและม่ันคงในชีวิตการรับรูวาไดอยู

ในสิ่งแวดลอมทางกายภาพที่ดีปราศจากมลพิษตางๆการคมนาคมสะดวกมีแหลงประโยชนดาน

การเงนิสถานบรกิารทางสุขภาพและสังคมสงเคราะหการรับรูวาตนมีโอกาสที่จะไดรับขาวสารหรือ

ฝกฝนทักษะตางๆ การรับรูวาตนไดมีกจิกรรมสันทนาการและมีกจิกรรมในเวลาวางเปนตน 

แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต(www.sirinun.com/lesson2/a2.php) ชีวิตที่มีคุณภาพยอม

เปนชีวติที่ประสบความสมหวังรูจักยับยั้งความตองการทางรางกายและความตองการทางอารมณ

ของตนเองใหอยูในขอบเขตที่พอด ีสามารถใชความรูสติปญญาความรูสึกนึกคิดของตนไมกอใหเกิด

ความเดือดรอนเบียดเบียนหรือใหโทษแกบุคคลอ่ืนในขณะเดียวกันบุคคลจะตองมีการศึกษาสูงมี

ความขยันอดทนประกอบอาชีพที่สุจรติเปนพลเมืองดมีีศาสนาเปนสิ่งยดึเหนี่ยวทางใจมีระเบยีบมีวนิัย

มีกฎเกณฑทางสังคมแสวงหาความรูเพ่ิมเตมิรูจักใชความคิดและสติปญญาแกไขปญหาสุขภาพและ

การดํารงชีวิตของตนเองซ่ึงถือวาเปนคุณลักษณะของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคคลในอีกระดับ

หนึ่งซ่ึงมีแนวทางในการพัฒนา ดังตอไปนี้ 

1. พัฒนากายเพื่อมุงใหรางกายมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ ปราศจากโรคภัยไขเจ็บและความ

พิการใด ๆ 

2. พัฒนาทางอารมณเพื่อมุงใหอารมณมีความสนุกสนานราเริง ไมมีความเครียดหรือวิตก

กังวลตอการเรียนหรือตอการปฏิบัติงาน ในหนาที่รับผิดชอบ มีแตความเจริญหู เจริญตา เจริญใจ

มองโลกในแงดตีลอดไป 

3. พัฒนาทางสังคมเพื่อมุงใหเปนคนที่มีเกียรติ ไดรับการยกยองเคารพนับถือการยอมรับ

ความรูสกึเปนเจาของและความตองการเปนสวนหนึ่งของสังคม 

4. พัฒนาทางความคิดเพื่อมุงใหเปนคนที่มีความตองการที่จะรูและเขาใจในสิ่งตาง ๆ มี

ความคิดรเิริ่มสรางสรรคในการคิดคนหาวธิกีารปองกันแกไขปญหาทั้งหลายใหตัวเองไดดํารงชีพอยู

อยางสุขสบาย 

5. พัฒนาทางจติใจเพื่อมุงใหเปนคนที่มีคุณคา มีประโยชนตอชุมชน เปนที่พ่ึงที่ยึดเหนี่ยวทาง

ใจมีความม่ันใจวาชีวตินี้มีคุณคามีความสุขหรือมีชีวิตที่ดีกวาในอนาคตไดรับความหลุดพนจากทุกข

ทัง้หลาย 
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6. พัฒนาทางปญญาเพื่อมุงใหเปนคนมีความเฉลยีวฉลาด สามารถคิดพิจารณาเรื่องตาง ๆ 

ไดอยางมีเหตุผลซ่ึงปญญาจะแตกฉานในบุคคลไดนัน้จําเปนจะตองมีการศกึษาเลาเรยีนมีความสนใจ

เอาใจใสตอวชิาความรูที่ครูอาจารยอบรมสั่งสอนเพื่อใหเปนผูมีความรูความสามารถและนําไปพัฒนา

ชีวติที่มีคุณคาตอไปภายภาคหนา 

7. พัฒนาทางวินัยเพื่อมุงใหเปนคนมีระเบียบวินัยในตนเองสามารถเคารพและปฏิบัติตอ

ภาระหนาที่ตางๆที่มีอยูใหอยูในกรอบของขอบังคับของกฎเกณฑที่ไดกําหนดข้ึนไมประพฤติตนออก

นอกลูนอกทางการมีวนิัยที่ดนีัน้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 ไดทรงมีทรรศนะวา “คนที่

มีระเบยีบวนิัยนัน้เปนผูที่เขมแข็งเปนผูที่หวังดตีอตัวเอง เปนผูจะมีความสําเร็จในอนาคต” 

         ความสําคัญของคุณภาพชีวติ นศิารัตน  ศลิปเดช  (2539 : 66-67)  ไดกลาวถงึความสําคัญ

ของคุณภาพชีวิตไววาคุณภาพชีวิตมีความสําคัญทั้งตอบุคคลและสังคม  คุณภาพชีวิตเปนสิ่งที่

มนุษยกําหนดสรางขึ้น  และขวนขวายขึ้นใหไดมาดวยดวยตัวของมนุษยเอง นอกจากนั้นยังเปน

เกณฑ  หรอืมาตรฐานที่จะทําใหมนุษยไดพัฒนาตนเองไปสูเปาหมายในการดําเนนิชีวติใหดข้ึีนในทกุ ๆ 

ดาน ตลอดเวลาเปนตนวา ดานการศกึษา อาชีพ  รายได  สุขภาพอนามัย  คุณธรรม  จริยธรรม  ใน

ลักษณะเชนนี้  บุคคลยอมจะมีความสามารถในการปรับปรุงทั้งตนเอง  สังคมและสิ่งแวดลอมให

เกดิคุณคาหรือประโยชนสูงสุด ปญหาตาง ๆ ในสังคมจะลดลงหรือหมดไปได  ไมวาจะเปนปญหา

ครอบครัว  ปญหาเศรษฐกิจ  ปญหาอาชญากรรม  ปญหาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต ิ 

สวนประเทศที่ประชากรไมมีคุณภาพชีวิตจะประสบปญหาความลมเหลวในการพัฒนาประเทศ  ซ่ึง

จะเปนปญหาตอเสถียรภาพ  ความม่ันคง  และความปลอดภัยของประเทศดวย  ดังนั้นประเทศ

ทัง้หลายจงึใชความพยายามกันอยางเต็มที่ในการที่จะปรับปรุงพัฒนาประชากรที่ดอยคุณภาพใหมี

คุณภาพชีวติสูงข้ึนจนถงึระดับมาตรฐานที่สังคมตองการ  ทัง้นี้ เพื่อชวยใหบุคคลและสังคมเกิดความ

เจรญิกาวหนา 

จากเหตุผลที่กลาวมาขางตนพอจะกลาวไดวาการเลนกีฬาจะชวยพัฒนาทั้งดานรางกาย 

จติใจ สตปิญญา อารมณและสังคม ซ่ึงคุณลักษณะที่กลาวมานี้จะชวยสงเสริมการพัฒนาคุณภาพ

ชีวติของคนเราไดและคุณภาพชีวตินี้เองจะชวยใหบุคคลและชุมชนมีความสงบสุข และสงเสริมใหเกิด

สิ่งแวดลอมที่ดทีัง้ดานกายภาพ และสมาชิกของสังคมที่มีวินัย รับผิดชอบตอหนาที่มีความเอ้ืออาทร

ซ่ึงกันและกัน รูแพ รูชนะ รูอภัย ซ่ึงเปนปจจัยที่ชวยใหสังคมมีความสงบสุข และรมเย็น คุณลักษณะ

เหลานี้จะชวยใหชุมชนและสังคมมีความสําเร็จในการพัฒนา  ดังนัน้ความสนใจในการเลนกฬีาจะเปน

แรงขับที่กอใหเกดิพฤตกิรรมของคนในการใชเวลาวางใหเกิดประโยชนโดยการเลนกีฬา ทั้งนี้พอจะ

กลาวไดวาบุคคลที่มีความสนใจในการเลนกีฬาประเภทใดมากก็จะเลือกการใชเวลาวางในการเลน

กฬีาประเภทนัน้ การศกึษาวจิัยครัง้นี้จะชวยสงเสรมิใหการจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาใหเปนไป

ตามเปาหมายและเลอืกกจิกรรมกฬีาที่อยูในความสนใจมาใชเปนเครื่องมือในการพัฒนานักศึกษาให
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เปนบัณฑติที่สมบูรณ มีความรูคูคุณธรรม สามารถจัดโปรแกรมการใชเวลาวางในการเลนกีฬาเพื่อ

ตอบสนองความตองการของนักศึกษาไดและยังชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหนักศึกษาเปนบัณฑิตที่

สมบูรณ อันจะเปนทรัพยากรบุคคลที่มีประโยชนตอสังคม และประเทศชาตติอไป 

 

คําถามการวจัิย 

ระดับความสนใจในการเลนกีฬาประเภทบุคคล และประเภททีมมีความสัมพันธกับระดับ

คุณภาพชีวติของนักศกึษามหาวทิยาลัยศลิปากรวทิยาเขตพระราชวังสนามจันทรดานใดบาง   

  

วัตถุประสงคของการวจัิย 

1. เพื่อศกึษาระดับความสนใจในการเลนกฬีาประเภทตาง ๆ ของนักศกึษามหาวทิยาลัย 

ศลิปากรวทิยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

2. เพื่อศกึษาระดับคุณภาพชีวติของนักศกึษามหาวทิยาลัยศลิปากรวทิยาเขตพระราชวัง 

สนามจันทร 

3. เพื่อศกึษาความสัมพันธระหวางระดับความสนใจในการเลนกฬีากับระดับคุณภาพชีวติของ 

นักศกึษามหาวทิยาลัยศลิปากรวทิยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

           ขอบเขตดานเนื้อหา ผูวิจัยจะทําการศึกษาถึงเรื่องความสนใจในการเลนกีฬาโดยแยก

ประเภทกฬีาเปนประเภทบุคคลและประเภททมี ซ่ึงกฬีาที่จะใชศึกษานี้เปนกีฬาสากลที่มหาวิทยาลัย

ศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรจัดใหมีการเลน หรือจัดการเรียนการสอนไดแก วายน้ํา 

ปงปอง เปตอง แบดมินตัน เทนนิส บาสเกตบอล วอลเลยบอล ฟุตบอล  และศึกษาระดับคุณภาพ

ชีวติทัง้ 4 ดาน ไดแกดานรางกาย ดานจติใจ ดานความสัมพันธทางสังคม และดานสิ่งแวดลอม และ

จะศกึษาถงึความสัมพันธระหวางกีฬาที่สนใจเลนกับระดับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาทั้ง 4 ดานอีก

ดวย 

 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง ผูวิจัยจะใชประชากรที่เปนนักศึกษามหาวิทยาลัย

ศลิปากรวทิยาเขตพระราชวังสนามจันทรในระดับช้ันปที่ 2-4 ปการศึกษา 2555 โดยแยกเปนคณะ

วชิาที่ประกอบไปดวย คณะอักษรศาสตร คณะศึกษาศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะเภสัชศาสตร 

และคณะวศิวกรรมศาสตรซ่ึงมีจํานวนทั้งสิ้น 10,009 คน ทําการสุมตัวอยางแบบแบงช้ัน(Stratified 

Random Sampling)  โดยเปดตารางสุมของ Kreycie and Morgan จะไดกลุมตัวอยางจํานวน 370 คน  
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นยิามศัพทเฉพาะ 

นักศกึษา  หมายถงึนักศกึษามหาวทิยาลัยศลิปากรวทิยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

ระดับความสนใจในการเลนกฬีา คอื ระดับความสนใจของนักศกึษาที่จะใชเวลาวางในการ

เลนกฬีา ซ่ึงจําแนกเปนกฬีาประเภทบุคคล หรอืประเภททมีที่นักศกึษาสนใจที่จะเลนเม่ือมีเวลาวาง 

คุณภาพชีวติ หมายถงึ การที่คนเรามีสุขภาพดทีัง้รางกาย จติใจ อารมณ และสังคม มีฐานะ

ทางเศรษฐกจิที่สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมและสิ่งแวดลอมอยางเปนสุข ซ่ึงจะประกอบดวยดาน

ตาง ๆ  4 ดานดวยกันคอื ดานรางกาย ดานจติใจ ดานความสัมพันธทางสังคม และดานสิ่งแวดลอม  

ระดับคุณภาพชีวิต หมายถึงระดับของคุณภาพชีวิตในดานรางกาย ดานจิตใจ ดาน

สัมพันธภาพทางสังคม และดานสิ่งแวดลอม 

          คุณภาพชีวติดานสุขภาพและความเครียดหมายถงึการมีอาการทางดานรางกายและจติใจ

ที่บงบอกถงึภาวะของสุขภาพทางกายไดแกการเจ็บปวยและภาวะความเครยีดของจติใจคอืความวิตก

กังวลที่บุคคลรับรูอันเนื่องมาจากเหตุการณหรอืสภาวการณตางๆ 

         คุณภาพชีวิตดานสิ่งแวดลอมหมายถึงความรูสึกทางกายและจิตใจเกี่ยวกับการไดรับ

ผลกระทบจากมลภาวะตางๆที่เกดิข้ึนบรเิวณใกลบาน 

         คุณภาพชีวติดานชีวติความเปนอยูประจําวันหมายถงึความพึงพอใจตอการไดรับบริการที่

ดจีากภาครัฐในดานการศกึษาคมนาคมสาธารณสุขสาธารณูปโภคตางๆและความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสนิรวมทัง้ความพึงพอใจในดานราคาสนิคาอุปโภคบรโิภคและคาใชจายดานสาธารณูปโภค

ที่เปนอยูดวย 

กีฬาประเภทบุคคล หมายถึงกีฬาที่เลนเปนบุคคลอาจจะเปนประเภทเดี่ยว หรือคู และ

จัดการเรยีนการสอนในมหาวทิยาลัยศลิปากรวทิยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

         กฬีาประเภททีม หมายถงึกฬีาที่เลนเปนทมีผูเลนมีมากกวา 2 คน และจัดการเรียนการสอน

ในมหาวทิยาลัยศลิปากรวทิยาเขตพระราชวังสนามจันทร 
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กรอบแนวคดิทฤษฎท่ีีใชในการวจัิย 

 

ตัวแปรตน            ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชนท่ีไดรับจากการวจัิย 

1. ผลจากการวจิัยครัง้นี้สามารถนําไปใชในการจัดกจิกรรมกฬีาที่สามารถพัฒนาคุณภาพ 

ชีวติใหกับนักศกึษาได 

2. ในเชิงนโยบายผลจากการวจิัยในครัง้นี้ทําใหทราบระดับคุณภาพชีวติของนักศกึษา และ 

นําไปใชในการวางแผน การปรับปรุงในดานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อเพ่ิมคุณภาพชีวิตใหกับ

นักศกึษาเพื่อใหมีความสุขในการศกึษาเลาเรยีนตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับความสนใจในการเลนกฬีา 

-กฬีาประเภทบุคคล 

-กฬีาประเภททมี 

ระดับคุณภาพชีวติ 

- ดานรางกาย 

- ดานจติใจ 

- ดานความสัมพันธทางสงัคม  

- ดานสิ่งแวดลอม 
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บทท่ี 2 

แนวคดิทฤษฎวีรรณกรรมและงานวจัิยท่ีเกี่ยวของ 

 

การศกึษาวจิัยครัง้นี้ผูวจิัยไดศกึษาแนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของดังตอไปนี้ 

1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนานักศกึษา 

2. กฬีากับการพัฒนาคุณภาพชีวติ 

3. องคประกอบของคุณภาพชีวติ 

4. งานวจิัยที่เกี่ยวของ 

 

1. แนวคดิทฤษฎเีกี่ยวกับการพัฒนานักศกึษา 

ความหมายของกจิกรรมนักศกึษาไดมีผูใหคํานยิามของกจิกรรมนักศกึษาไวดังนี้ 

            เมดู (Medure,1971) กลาววากจิกรรมนักศกึษาหมายถงึทุกสิ่งทุกอยางที่เกี่ยวกับพฤตกิรรม

ของนักศกึษาในขณะอยูในสถาบันการศกึษาในฐานะนักศกึษา 

            เฟรดเดอริด (Frederich,1965)กลาววากิจกรรมนักศึกษาคือกิจกรรมที่คลอบคลุมถึง

กิจกรรมทั้งหลายในสถานศึกษาซ่ึงนักศึกษามีความสมัครใจเขารวมกิจกรรมนั้นๆทั้งนี้ตองเปน

กจิกรรมที่สถานศึกษายอมรับและสนับสนุนโดยมีอาจารยและผูบริหารเปนผูดูแลอยางใกลชิดเพื่อ

ชวยใหเปนไปตามเปาหมายหรอืวัตถุประสงคที่กําหนดไว 

            กูด (Good,1973)กลาววากจิกรรมนักศกึษานัน้เปนโปรแกรมและการดําเนนิซ่ึงนกัศกึษาหรอื

สถานศกึษาจัดข้ึนโดยมีจุดมุงหมายเพื่อสรางความสนุกสนานเพ่ิมพูนความรูและสงเสริมพัฒนาการ

ในดานตางๆ 

            พจนานุกรมฉบับบัณฑติยสถานพ.ศ.2525ไดใหความหมายของคําวา“กิจกรรม”คือการที่

ผูเรยีนปฏิบัตอิยางใดอยางหนึ่งเพื่อการเรยีนรู 

            สําเนาว ขจรศลิป (2531)ใหความหมายของกจิกรรมนักศึกษาวาหมายถึงกิจกรรมที่จัดข้ึน

โดยนักศึกษาเพื่อใหนักศึกษาไดมีประสบการณเพื่อพัฒนาตนเองในดานสวนตัวสังคมและดาน

วชิาการเปนกจิกรรมนักศกึษาที่เขาศกึษาเขารวมสมัครดวยความสมัครใจและไมมีสวนเกี่ยวของกับ

คะแนนหรอืหนวยกติใดๆหรอืผลประโยชนในการจัดผลอยางอ่ืนๆการดําเนนิกจิกรรมตองไดรับความ

เห็นชอบจากอาจารยและไดรับการสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาจากความหมายตางๆที่ไดกลาว

มาสามารถสรุปความหมายของกจิกรรมนักศกึษาในภาพรวมวากจิกรรมนักศกึษาหมายถงึกจิกรรมที่

จัดข้ึนโดยสถาบันการศกึษาของกลุมนักศกึษาในสถาบันเปนกจิกรรมที่มีประโยชนและชวยพัฒนาตัว

ของนักศกึษาใหเปนผูมีความสมบูรณทัง้ทางดานรางกายสตปิญญาอารมณและสังคมโดยกิจกรรมที่

จัดข้ึนไมมีผลตอคะแนนในการเรยีนอีกทัง้ยังเปนกจิกรรมที่นักศกึษาสามารถเขารวมดวยความสมัคร
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ใจซ่ึงกจิกรรมที่จัดข้ึนในแตละกจิกรรมจะตองไดรับอนุมัติจากผูบริหารมหาวิทยาลัยตามลําดับหรือ

ความสําคัญของกจิกรรมโดยมีอาจารยหรอืเจาหนาที่คอยใหคําปรกึษาและใหความดูแลอยูเสมอ 

ประเภทของกิจกรรมนักศึกษากิจกรรมนักศึกษาแบงออกตามลักษณะของกิจกรรมได 7

ประเภทดังนี้ 

1.กจิกรรมสวนกลาง 

2.กจิกรรมวชิาการ 

3.กจิกรรมกฬีา 

4.กจิกรรมศลิปะและวัฒนธรรม 

5.  กจิกรรมบําเพ็ญประโยชน 

6.กจิกรรมนันทนาการ 

7. กจิกรรมการเมือง 

สรุปกจิกรรมนักศกึษาหมายถงึกจิกรรมที่ไมเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนในช้ันเรียน

โดยตรงนักศกึษารวมกันจัดข้ึนเพื่อตอบสนองความตองการของนักศกึษากจิกรรมนักศึกษาแบงออก

ตามลักษณะของกจิกรรมได 7 ประเภทคอืกจิกรรมสวนกลางกจิกรรมวชิาการกิจกรรมกฬีากจิกรรม

ศิลปะและวัฒนธรรมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมการเมือง

สถาบันอุดมศกึษาโดยทั่วไปใหการสนับสนุนกจิกรรมนักศกึษาเพื่อใหกจิกรรมนักศกึษาเปนกจิกรรมที่

มีคุณภาพมีคุณประโยชนสามารถใชเปนเครื่องมือในการพัฒนานักศึกษาใหเปนบุคคลที่มีความ

สมบูรณการจัดกจิกรรมของนักศกึษายังกอใหเกดิประโยชนตอสังคมและประเทศชาติอีกเปนอันมาก

กจิกรรมนักศกึษาจงึมีความสําคัญตอทัง้นักศกึษาสถาบันอุดมศกึษาและประเทศ 

1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนานักศกึษา มีผูศกึษาและนําเสนอแนวคิดทฤษฎีไวหลาย 

ทฤษฎีดวยกัน ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพัฒนานักศึกษา ดังจะไดนําเสนอ

ดังตอไปนี้ 

 1.1 ทฤษฎีการพัฒนานิสิตนักศึกษา ของชิกเกอริ่ง และไรเซอร (Arthur W. Chickering & 

Reiser อางถงึในวัชนยี  เชาวดํารง,2542: 59)การพัฒนานสิตินักศึกษาโดยชิคเกอริ่งไดทําการศึกษา

นักศษึาชายหญิงจากสถาบันอุดมศกึษา ซ่ึงรวบรวมขอมูลเปนเวลากวา 20 ป พบวาเม่ือนักศึกษาได

เขาศกึษาในสถาบันอุดมศกึษาแลว นักศกึษาจะมีการพัฒนาศักยภาพไดถงึ 7 ดาน ไดแก 

1.1.1. การพัฒนาความสามารถ (Developing Competence) ในระหวางที่ศึกษาใน

มหาวิทยาลัยนิสิตนักศึกษาจะพัฒนาความสามารถ 3 ดาน คือ ความสามารถดานสติปญญา 

ความสามารถทางรางกาย และความสามารถในดานความสัมพันธกับผูอ่ืน หรือดานสังคมนิสิต

นักศึกษา จะมีความรูสึกวาตนมีความสามารถมากข้ึน เพื่อพวกเขาไดเรียนรูที่จะไววางใจใน
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ความสามารถของตนยอมรับคําวิจารณจากผูอ่ืน และบูรณาการทักษะตางๆ ของเขาใหกลายเปน

ความม่ันใจในตนเอง 

1.1.2. การจัดการดานอารมณ (Managing Emotions) นสิตินักศึกษาหลายคนตองประสบกับ

อารมณในดานไมดีตางๆ ไมวาจะเปนความโกรธ ความกลัว ความเจ็บปวด ความคิดถึง ความเบื่อ

หนาย หรอืความเครยีด ผลจากการศกึษาพบวา ความวติกกังวล ความโกรธ ความรูสึกหดหู ความ

ตองการ ความรูสกึผิด และความอายนัน้ เม่ือมีมากเกนิไป จะมีอิทธิพลตอกระบวนการศึกษาดังนั้น 

จงึตองมีการจัดการดานอารมณที่ด ีงานสําคัญในการพัฒนานสิตินักศกึษาดานนี้ ไมไดเปนการกําจัด

อารมณตางๆ เหลานี้ แตวาจะตองตระหนักและรับรูถงึอารมณ เหลานี้วาเปนสัญญาณบอกสิ่งตางๆ 

1.1.3.  การพัฒนาจากความเปนตัวของตัวเองไปสู การพ่ึงพาอาศัยกัน (Moving Through 

Autonomy Toward Interdependence) สิ่งสําคัญที่ นสิตินักศกึษาจะตองพัฒนาในที่นี้ก็คอื การเรียนรู

ที่จะพอใจในตนเอง มีความรับผิดชอบในการบรรลุเปาหมายที่ตนไดเลือกไว ไมถูกชักนําโดยความ

คิดเห็นของคนอ่ืน การพัฒนาในดานนี้จะตองนําไปสูความเปนอิสระทัง้ทางอารมณ และในดานความ

ตองการความชวยเหลอืจากภายนอก และนําไปสูการยอมรับการพ่ึงพาอาศัยกันในข้ันตอมา 

1.1.4.  การพัฒนาสัมพันธภาพกับผูอ่ืนอยางมีวุฒิภาวะ (Developing Mature Interpersonal 

Relationships) รวมถงึ การยอมรับและช่ืนชมความแตกตางระหวางบุคคล และความสามารถในการ

ใกลชิดผูกพันกับผูอ่ืน การยอมรับความแตกตาง นอกจากจะหมายถึงความแตกตางระหวางบุคคล

แลว ยังหมายความรวมถงึในบรบิทที่มีความแตกตางระหวางวัฒนธรรมดวย การตระหนักถึงความ

แตกตาง การมีประสบการณที่กวางขวาง ความเปดเผย ความอยากรูอยากเห็น และการเปนปรวิสัย 

(objective) ไมยดึตดิกับความเห็นของตน 

1.1.5. การสรางเอกลักษณเฉพาะตน (Establishing Identity) การสรางเอกลักษณนั้น ข้ึนอยู

กับการพัฒนาดานอ่ืนๆ ที่กลาวมากอนแลว คือ ความสามารถ การจัดการกับอารมณ การเปนตัว

ของตัวเอง และการสรางสัมพันธภาพที่ดี การพัฒนาเอกลักษณนั้นเปนกระบวนการคนหาวา

ประสบการณชนดิใด ระดับใด และการทําประสบการณนัน้ๆ บอยเทาไร ที่จะทําใหเราพึงพอใจ รูสึก

ปลอดภัย และม่ันใจในตนเอง 

1.1.6. การพัฒนาเปาหมาย (Developing Purpose) เปนการเพ่ิมความสามารถในการเปนคนที่

มีความตัง้ใจแนวแน ความสามารถในการประเมินความสนใจและทางเลือกตางๆ โดยจะตองมีการ

วางแผนสําหรับการกระทํา และมีการกําหนดสิ่งที่ควรจะทํากอนใน 3 ดาน คือ แผนและแรงบันดาล

ใจเกี่ยวกับอาชีพ ความสนใจสวนตัว และความผูกพันกับบุคคลอ่ืนและครอบครัว นอกจากนี้ยังรวม

ไปถงึการมีความสามารถที่จะเช่ือมโยงเปาหมายที่ แตกตางกันของตนใหอยูภายใตเปาหมายหลักที่

ใหญกวาและมีความหมายมากกวา และการมีความตัง้ใจในการกระทําสิ่งตางๆ ในชีวติประจําวัน 
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1.1.7. การพัฒนาความมีคุณธรรม (Developing Integrity) การพัฒนาความมีคุณธรรมนั้น

ใกลกับการสรางเอกลักษณะเฉพาะตน และการกําหนดเปาหมายที่ชัดเจน การพัฒนาความมี

คุณธรรมประกอบดวย 3 ข้ันตอนที่มีลําดับซอนกันอยู คอื 

(1)  คานยิมในดานเกี่ยวกับมนุษยจะเปลี่ยนจากการทําตามความเช่ือตางๆ โดยอัตโนมัติไปสู

การรักษาความสมดุลระหวางความสนใจของตนเองกับความสนใจของเพื่อนมนุษยคนอ่ืนๆ 

(2) คานิยมเกี่ยวกับบุคคล เปนการยอมรับคานิยมและความเช่ือตางๆ อยางมีสิตใน

ขณะเดยีวกันก็เคารพความคิดเห็นของผูอ่ืน 

(3) การพัฒนาความเหมาะสม หมายถงึ การประสานระหวางคานยิมสวนตัว กับพฤตกิรรมที่

ตองรับผิดชอบตอสังคมตัวช้ีวัดคุณภาพชีวตินัน้มีอยูมากมายและสิ่งหนึ่งที่เราไมสามารถละเลยที่จะ

นึกถึงนั่นคือ ปจจัย 4 อันไดแก อาหารเครื่องนุมหมยารักษาโรคและที่อยูอาศัยซ่ึงนับเปน

ปจจัยพื้นฐานเบื้องตนในการดํารงชีวิต ที่สําคัญซ่ึงมนุษยทุกคนจะขาดเสียมิไดนอกจากนั้นแลว 

การศกึษาก็นับวาเปนตัวช้ีวัดคุณภาพชีวิตอีกขอที่สําคัญ เพราะทั่วโลกจะถือวา “ประเทศที่มีอัตรา

การศกึษาของประชากรภายในประเทศอยูในระดับการศกึษาข้ันพื้นฐานสูงนัน้ยอมถอืวา ประชากรใน

ประเทศนัน้มีคุณภาพชีวติที่ดดีวย” เชนประเทศสหรัฐอเมรกิา แคนาดา อังกฤษ เปนตน 

แนวคิดทฤษฎีการมีสวนรวมของนักศกึษา (The Theory of Student Involvement) 

อะเล็กแซนเดอร ดับบลิว แอสติน (Alexander W.Astin อางถึงในวัชนีย  เชาวดํารง, 2542 : 

61) อาจารยผูสอนระดับบัณฑติศกึษาคณะศกึษาศาสตรมหาวทิยาลัยแคลิฟอเนีย ลอสแอนเจลิสได

ใหความสนใจปญหาที่เกี่ยวกับการศกึษาที่นักศกึษาออกจากการศกึษากลางคันเขาไดทําการวจิยัเพือ่

คนหาปจจัยซ่ึงเปนสภาพแวดลอมที่จะชวยทําใหนักศึกษาสามารถศึกษาอยูในสถาบันอุดมศึกษาได

จนสําเร็จการศึกษาเขาไดพบวา“การมีสวนรวมของนักศึกษา”เปนปจจัยที่ทําใหนักศึกษาสามารถ

ศกึษาอยูในสถาบันอุดมศกึษาไดในทางตรงกันขามการไมมีสวนรวมของนักศึกษาก็เปนปจจัยที่ทําให

นักศึกษาออกจากการศึกษากลางคันการมีสวนรวมของนักศึกษามีหลายลักษณะที่สําคัญไดแก

การศกึษาคนควาการทํากจิกรรมหรอืการเขารวมกจิกรรมนักศกึษาประเภทตางๆการทํางานรวมกับ

อาจารยและการพักอาศัยในหอพักนักศกึษาในวทิยาเขตซ่ึงจะชวยใหนักศึกษามีโอกาสมีสวนรวมกับ

กจิกรรมตางๆของสถาบันอุดมศกึษานอกจากนัน้แอสตนิยังไดคนพบวาการมีสวนรวมทุกอยางดงัทีไ่ด

กลาวมาแลวไดกอใหเกดิการพัฒนาลักษณะดานตางๆของนักศกึษาอีกดวย 

แนวคิดเรื่องความสนใจ (Interests) เปนความรูสกึที่มีขอบเขต หรอืชวง (Range) จากระดบัสงู 

ของการกระตุน (Excitement) และลดต่ําลงมา หรอื เปนความสัมพันธระหวางวัตถุ สิ่งของ กับระดับ

ความสนใจ เชน ผูเรยีนสนใจมากเกี่ยวกับวชิาการละคร แตไมสนใจเลยเกี่ยวกับวิชาภูมิศาสตร เปน

ตน(กรมการศึกษานอกโรงเรียน, 2538)ตามลักษณะทางดานจิตวิทยานั้น "ความสนใจ" อาจจะ

หมายความรวมถงึ ผลสะทอนของพฤตกิรรมของเขาเกี่ยวกับสิ่งที่ดงึดูด หรอืสิ่งที่ชอบ - ไมชอบตาม
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ความรูสกึของเขา ขณะเดยีวกันในความสนใจนัน้มีความเกี่ยวของกับระดับความเขมของความสนใจ 

กลาวคอื ถาสนใจเรื่องใดมาก ก็จะแสวงหาในสิ่งนัน้ใหบอยที่สุดเทาที่ทําได แตหากเม่ือไร ขาดความ

สนใจ ก็จะไมแสวงหาสิ่งนัน้เทาที่ควรดังนัน้ ในการจัดกจิกรรมตามความสนใจของบุคคล ผูจัดควรที่

จะพิจารณาผูที่รวมกจิกรรมวา ผูเขารวมกจิกรรมมีความมุงหวังในการเขารวม กจิกรรมแบบทัว่ ๆ ไป 

ไมลกึซ้ึง หรอืตองการที่จะเรียนรูในเชิงลึก เพื่อสามารถจัดไดตรงกับความตองการไดอยางแทจริง

แนวทางในการจัดกิจกรรมสงเสริมความสนใจสวนบุคคล หรือกิจกรรมกลุมสนใจนั้น มีขอควร

พิจารณา คอื 

1. สภาพทางจติวทิยาของชุมชน อันไดแก ความสนใจ ความตองการของคนในชุมชน 

 2. สภาพเศรษฐกจิ สังคม ประสบการณของคนในชุมชน 

 3. การเราความสนใจของกจิกรรม 

 4. มีความเช่ือมโยงและสัมพันธกับคนในชุมชนทุกระดับ กลาวคือ สงเสริมความสัมพันธใน

การดํารงชีวติ ระหวางคนรวย คนช้ันกลางและคนจน หรอืในเมืองและชนบท 

 5. ควรเปนกจิกรรมในลักษณะดังนี้ 

    5.1 เปนกจิกรรมที่ใชหลักการของการศกึษานอกระบบ 

 5.2 เปนกจิกรรมที่นําไปสูการพัฒนาตนเองและประเทศตอไปได 

 5.3 เปนกจิกรรมที่คุมคา สงเสรมิภูมิปญญาทองถิ่น 

 5.4 เปนกจิกรรมที่ตอบสนองความสนใจของสมาชิกกลุม 

 5.5 เปนกจิกรรมที่บังเกดิผลโดยตรงตอผูรวมกจิกรรม 

 5.6 เปนกิจกรรมที่พัฒนาความสนใจทางดานวัฒนธรรมของประชาชนทุกคน เพื่อชวย

เพ่ิมพูนความสามารถของชุมชนตอการยอมรับ นับถอืและสบืสานวัฒนธรรมของตนเอง 

 5.7 เปนกจิกรรมที่เพ่ิมพูนความสามารถของบุคคล 

 5.8 เปนกจิกรรมในการสรางสรรคสังคม 

 5.9 เปนกจิกรรมที่ใชเวลาวางในทางสรางสรรค 

 

รูปแบบกระบวนการพัฒนานักศกึษา(www.campusecologist.com/1991/01) 

รูปแบบการพัฒนานักศกึษามีหลายรูปแบบ เชน รูปแบบระบบนเิวศ (EcosystemModel) สราง

โดย ออเลปป และเดลเวอรธ (Aulepp&Delworth, 1976) รูปแบบลูกบาศก (the CubeModel) สราง

โดยมอรรลิลและเฮสิท (Morrill & Hurst, 1980) และรูปแบบการพัฒนานักศกึษาจะประกอบดวย 

         1. การตัง้เปาหมายในการพัฒนานักศกึษา 

         2. การประเมินสภาพหรอืระดับการพัฒนาของนักศกึษา 

         3. ยุทธวธิใีนการพัฒนานักศกึษา 
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         4. การประเมินโปรแกรมการพัฒนานักศกึษา 

กจิกรรมที่สําคัญทัง้ 4 ประเภทโดยสรุปมีดังนี้ 

1. การตั้งเปาหมายในการพัฒนานักศึกษา นักศึกษาสวนมากยังไมมีเปาหมายที่แนนอน 

สวนมากเลอืกสอบเขาศกึษาในสาขาวชิาที่นยิมในสังคม เชน สาขาวศิวกรรมศาสตรหรอืนเิทศศาสตร 

บางคนก็เลอืกสาขาวชิาตามเพื่อน โดยไมทราบความสนใจและความถนัดของตนเองเม่ือเขาศึกษาใน

มหาวทิยาลัยแลวจงึทราบวาตนเองไมมีความเหมาะสมที่จะศึกษาในสาขาวิชาดังกลาว จึงทําใหเกิด

ปญหาข้ึนหลายประการ นักศึกษาเปนจํานวนมากยังขาดเปาหมายในการประกอบอาชีพและ

เปาหมายในชีวติ กาตัง้เปาหมายจะทําใหนักศกึษามี เปาหมายที่แนนอน การบรหิารการศึกษา ตางก็

ตองใชทัง้ศาสตรและศลิปในการบรหิารศาสตรในการบรหิารนัน้ นักศกึษาสามารถเรยีนไดในช้ันเรยีน 

แตศิลปในการบริหารนั้นประกอบดวยทักษะหลายประการ ซ่ึงนักศึกษาจะฝกฝนไดดีจากการ

ฝกอบรม การพัฒนานักศึกษานอกช้ันเรียน และกิจกรรมนักศึกษาในชวงเวลาที่เปนนักศึกษาอยู

ประมาณสี่ปนั้น นักศึกษาสามารถตั้งเปาหมายและฝกทักษะในดานตางๆอีกมากมาย ซ่ึงจะทําให

นักศึกษาประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตการตั้งเปาหมายในรูปแบบ

กระบวนการพัฒนานักศกึษานัน้เปนการทํางานรวมกัน 

2. การประเมินระดับการพัฒนาของนักศึกษา กิจกรรมการประเมิน เปนกิจกรรมที่ชวยให

นักศึกษารูถึงสภาพหรือระดับการพัฒนาของตนเอง และทําใหทราบวาจะตองพัฒนาอีกมากนอย

เพียงใดจงึจะบรรลุเปาหมาย กจิกรรมการประเมินนี้ ประกอบดวยข้ันตอนตางๆ 6 ข้ันตอนซ่ึงเรยีงกนั

ตามลําดับ และมีความสัมพันธซ่ึงกันและกันข้ันตอนดังกลาว มีดังตอไปนี้ 

1. ประเมินความตองการพัฒนาของนักศกึษา 

2. ประเมินเปาหมาย และวัตถุประสงคเฉพาะทัง้ในดานการศกึษา และดานสวนตัว 

3. ประเมินระดับการพัฒนาโดยละเอียด ทัง้ในปจจุบันและที่ประสบความสําเร็จแลว 

4. ประเมินการจัดทําแผนการพัฒนาโดยใชทรัพยากรและยุทธวิธีตางๆ เพื่อใหบรรลุ

เปาหมายที่พึงประสงค 

5. ประเมินผลการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

6. ประเมินผลในลักษณะที่มุงสูเปาหมายที่วางไวและเปาหมายข้ันสุดทายกระบวนการ

ดังกลาวมีลักษณะเปนวัฎจักรข้ันสุดทายของข้ันตอนหนึ่ง อาจเปนจุดเริ่มตนของการประเมินของ

ข้ันตอนตอไป 

3. ยุทธวธิใีนการพัฒนานักศกึษา รูปแบบการพัฒนานี้ไดกําหนดยุทธวิธีเพื่อใชในการพัฒนา

นักศกึษา 3 วธิ ีคอื 
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1. การสอน เปนกิจกรรมที่เปนการเรียนการสอนโดยตรงเปนยุทธวิธีที่ เหมาะสมกับ

สภาพการณในสถาบันอุดมศึกษา การทํางานรวมกันระหวางอาจารย และบุคลากรฝายกิจการ

นักศกึษา เพื่อปรับสภาพการเรยีนการสอนใหเอ้ือตอการพัฒนานักศกึษา หรือเปดวิชาใหม หรือการ

ฝกอบรมนักศกึษานัน้ มีความสําคัญตอการพัฒนานักศกึษา 

2. การเปนที่ปรกึษา เปนกจิกรรมที่เกี่ยวกับการใหคําปรึกษาหรือการแนะนํา โดยที่ปรึกษา

คนหนึ่งอาจทํางานกับนักศึกษาคนเดียว กลุมบุคคล หรือทั้งองคการ เพื่อชวยในการวางแผนการ

ดําเนนิการพัฒนาใหสอดคลองกับความตองการและความสามารถของนักศึกษา กิจกรรมนี้จะเปน

ประโยชนมากข้ึน ถาบุคลากรฝายกิจการนักศึกษาทํางานรวมกับคณะวิชาตางๆ เพื่อใหสามารถทํา

รวมกันทัง้สถาบันมากกวาที่จะทําเฉพาะสวนกลาง 

3. การจัดสภาพแวดลอม เปนการจัดสภาพแวดลอมทั้งในสถาบันอุดมศึกษาและในชุมชนที่

สถาบันอุดมศกึษาตัง้อยู เพื่อใหเปนสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรยีนรู และการ 

4. การประเมินโปรแกรมการพัฒนานักศึกษากิจกรรมการประเมินโปรแกรมการพัฒนา

นักศกึษา เปนการประเมินเพื่อใหแนใจวา เปนโปรแกรมการพัฒนานักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และมี

ความเหมาะสมกับการพัฒนานักศึกษาการประเมินควรเริ่มที่การตรวจสอบความสัมพันธระหวาง

กจิกรรมของโปรแกรม กับเปาหมายและวัตถุประสงคของนักศกึษา การประเมินผลดังกลาวนี้ เปนวธิี

ที่ดทีี่สุดที่ทําใหวัตถุประสงคของนักศกึษา และวัตถุประสงคของโปรแกรมมีความชัดเจนยิ่งข้ึน 

 

2.  กฬีากับการพัฒนาคุณภาพชีวติ 

กฬีา หมายถงึ การเลนเพื่อความแข็งแรงของรางกายหรือเพื่อความสนุกสนาน เพลิดเพลิน 

กฬีา เปนคําที่หมายรวมถึงกิจกรรมการเลนทั้งที่ตองออกแรงเพื่อประโยชนของราง กายและจิตใจ 

และที่ตองใชสมองเพื่อความเจรญิของสตปิญญาทุกชนดิ กฬีาเปนการเลนที่มักใชแขงขันกันจึงตองมี

กฎ และกตกิาในการเลน กฬีาบางชนดิตองมีอุปกรณที่ใชในการเลน และมีสถานที่ที่ใชเลน เปนการ

เลนที่ใชฝกรางกายใหแข็งแรง ฝกใหรูจักการยอมรับกฎ ยอมรับกติกาในการเลน ฝกใหมีวินัย ฝกให

รูจักแพ รูจักชนะ และฝกใหมีน้ําใจเปนนักกฬีาการออกกําลังกายสงผลดตีอสุขภาพ ทําใหเรามีรปูราง

ที่ด ีไมอวนหรือผอมจนเกินไป มีกลามเนื้อที่กระชับ มีทรวดทรงที่ดีและไดสัดสวนอีกดวย โดยการ

ออกกําลังกายเปนการลดความอวน และควบคุมน้ําหนักตัวที่ไดผลดีที่สุดทําใหเรานอนหลับไดดีข้ึน 

เนื่องจากการออกกําลังกายมีการใชพลังงานมากรางกายจงึตองพักผอน (คนที่นอนหลับยาก ก็จะไม

ตองใชยาประเภท “ยานอนหลับ” )การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพยังชวยใหผูที่เจ็บปวยมีอาการดีข้ึน 

ในกรณขีองที่เปนเบาหวานก็จะมีน้ําตาลในระดับต่ําลงเม่ือรางกายไดออกกําลัง กายเปนประจํา หรือ

ผูที่แรงดันเลอืดสูงก็จะมีแรงดันเลอืดลดลง (ความดันสูง) สวนผูที่มีแรงดันเลอืดต่ําก็จะชวยใหแรงดัน

เลอืดสูงข้ึน (ความดันต่ํา) (http://www.gotoknow.org/blog/firsttime/95175) 
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ประโยชนของการเลนกีฬา การเลนกีฬาและออกกําลังกายที่พอดีอยูเสมอ จะมีผลดีตอ

รางกาย ดังนี้ 

1. ระบบหมุนเวยีนโลหติ กลามเนื้อหัวใจแข็งแรงข้ึน หลอดเลือดมีความยืดหยุนตัวดี ชีพจร

ขณะพักลดลง ซ่ึงแสดงถงึประสทิธภิาพสํารองของหัวใจดข้ึีนสามารถทํางานไดดี 

2. ระบบหายใจ ถุงลมหด และขยายยดืตัวไดด ีปอดแข็งแรง 

3. ระบบกลามเนื้อ แข็งแรง 

4. ระบบโครงกระดูก กระดูกขอตอแข็งแรง ขอตอเคลื่อนไหวไดดี 

5. ประโยชนทั่วไป 

 5.1 ทําใหมีสุขภาพด ีทัง้รางกายและจติใจ 

 5.2 ทําใหรางกายมีสมรรถภาพ ในดานความทนทาน แข็ง แรง ออนตัว วองไว และการ

ทรงตัวด ีสามารถทํางาน ตางๆ ไดมากข้ึน ความเหนื่อยมีนอยลง กระฉับกระเฉงไมออนเพลยี 

 5.3 มีโอกาสบรหิารรางกายไดทุกสวน ชวยควบคุมน้ําหนักตัวและทรวดทรง 

 5.4 ชวยลดไขมัน และน้ําตาลในกระแสเลอืด 

 5.5 นอนหลับสบายลดความตรงึเครยีดในสมอง 

 5.6 ระบบยอยอาหารทํางานดข้ึีน ขับถายสบาย ทองไมผูก 

 5.7 จติใจผองใส แกอาการหงอยเหงา เซ่ืองซึม 

 5.8 มีความเช่ือม่ันในตนเอง มีสตปิญญาและความคิดสรางสรรคที่ดี 

ประเภทของกจิกรรมกฬีา แบงออกเปน 6 ประเภทใหญๆ  ดังนี้  

1. เกม คอื กจิกรรมที่มีความหลากหลายในรูปแบบตางๆ เชนเกมเบ็ดเตล็ด เกมที่นําไปสูกฬีา

ใหญ เกมประกวด เกมสรางสรรค เกมกลุมสัมพันธ เกมสงเสริมคุณคาทางศิลปวัฒนธรรม และ

การละเลนพื้นบาน เชน ชักเยอ วิ่งเปยว ลงิจับหลัก อีกาฟกไข และมอญซอนผา 

2. กีฬาประเภทเดี่ยวและประเภทคู เชน ยิงธนู กรีฑา วายน้ํา แบดมินตัน ปงปอง เทนนิส 

และแขงเรอื 

3. กีฬาประเภททีม ปจจุบันไดรับความนิยมสูง เนื่องจากกีฬาประเภททีม จะชวยสงเสริม

คุณคาทางสังคม ความสามัคคี มนุษยสัมพันธ การรวมกลุมเปนสมาชิกของกลุม การแสดงออกใน

ความมุงม่ันสูความสําเร็จ กฬีาประเภททมี ไดแก ฟุตบอล บาสเกตบอล ตะกรอ ฮอกกี้ วอลเลยบอล 

และแชรบอล 

4. กีฬาสําหรับสตรีและเด็ก เปนการจัดการกีฬา เพื่อสงเสริมใหสตรีมีโอกาสไดเขารวม

กิจกรรมกีฬามากข้ึน เชน หวงยาง แชรบอล วายน้ํา วอลเลยบอล และยิมนาสติกสวนในเด็กนั้น 

ปจจุบันองคกรที่เกี่ยวของกับการจัดกจิกรรมกฬีา ไดมีการสงเสรมิและเปดโอกาสใหเด็กไดมีสวนใน
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การเลนและแขงขันกฬีา ตามความเหมาะสมกับสภาพรางกาย เชน ฟุตบอล วายน้ํา กรฑีา (ระยะสัน้) 

ยมินาสตกิ และวอลเลยบอล 

5. กฬีานันทนาการ หมายถงึ กฬีามวลชน (Mass Sport) หรอืกฬีาที่นยิมเลนกันทั้งชาย หญิง 

เด็ก ผูใหญ และผูสูงอายุ และกฬีาในกลุมคนพิเศษ เชน คนพิการ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหผูเขารวม

เลนกฬีาในชวงเวลาวาง เปนการสงเสริมคุณคาการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมิไดมุงผลสัมฤทธิ์จาก

การแขงขัน เชน เดนิ วิ่ง เพื่อสุขภาพ กฬีาระหวางเมือง แรลลี่ทัวร การทดสอบ สมรรถภาพทางกาย 

ดําน้ํา และปนเขา 

6. กฬีาเพื่อการแขงขัน หมายถงึ กฬีาที่เปนเรื่องทักษะทางการกฬีาเพื่อความเปนเลิศในการ

แขงขัน มีการฝกซอมกันอยางตอเนื่อง โดยหวังผลประโยชนจากการแขงขัน ฉะนัน้ในสวนของผูเลนจะ

ไมถือวาเปนกิจกรรมนันทนาการ แตในสวนของผูชมนั้นถือวาใช เพราเปนการใหความสนุกสนาน

เพลดิเพลนิ พักผอนหยอนใจ เสรมิสรางประสบการณ พัฒนาการทางดานอารมณและมีสวนรวมได

อีกดวย เชน ฟุตบอล เซปกตะกรอ มวยสากล เทนนิส และบาสเกตบอล 

คุณคาของกจิกรรมกฬีา  

1.พัฒนาทางดานรางกาย จติใจ สังคม และสตปิญญา 

2.สรางความสมัครสมานสามัคคีในหมูคณะและตางคณะ 

3.สงเสรมิการมีมนุษยสัมพันธกับบุคคลอ่ืนไดดี 

4.มีความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม 

5.พัฒนาบุคลกิภาพ 

6.มีจติใจเอ้ือเฟอเผ่ือแผตอบุคคลอ่ืน และมีน้ําใจเปนนักกฬีา 

7.เสริมสรางการทํางานรวมกันเปนทีม เปนกิจกรรมที่มุงเนนทางดานการสงเสริมความ

แข็งแรงสมบูรณใหแกรางกาย  

ประเภทของกจิกรรมเพื่อพัฒนาสุขภาพ และสมรรถภาพ มีดังนี้  

- การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 

- การพักผอน 

- การสงเสรมิสุขภาพจติ เชน ไปเที่ยว ชมภาพยนตร ฝกสมาธิ 

คุณคาของกจิกรรมพัฒนาสุขภาพ และสมรรถภาพ    

1. พัฒนาคุณภาพชีวติ ทางดานสุขภาพกาย และจติใจ 

2. พัฒนาสมรรถภาพทางกาย 

3. สรางความสมดุลของรางกาย 

4. ผอนคลายความตงึเครยีด จากการดําเนนิชีวติประจําวัน 
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การสงเสรมิสุขภาพ(กรมสงเสริมสุขภาพ,2556 ) การสรางสมรรถภาพทางกาย ( Physical 

Fitness) สมรรถภาพทางกายคอื การสรางรางกายใหมีความพรอมในดานตาง ๆ ไดแกความสามารถ

ของรางกายในการเคลื่อนไหว หรอืการทํางานอยางมีประสิทธิภาพโดยกลามเนื้อของรางกายมีการ

ทํางานประสานกันอยางด ีมีจังหวะ และความสงางามความสามารถของบุคคลในการรักษารางกาย

ของตนเองใหคงที่ สภาพดแีละสามารถทํางานหนักไดดีเปนเวลานานโดยไมรูสึกเหน็ดเหนื่อยและไม

ทําใหประสิทธิภาพของงานที่ทําลดนอยลงสมรรถภาพทางรางกายที่ดีที่ เหมาะสมเปนอยางไร

หมายความวาความสามารถของบุคคลในการใชกลามเนื้อ ประสาทเนื้อเยื้อกระดูก ขอตอและอวัยวะ

อ่ืนที่เกี่ยวของในการทําใหรางกายเกดิการเคลื่อนไหวเพื่อกระทําหรือเขารวมกิจกรรมไดเปนอยางดี

และทําใหบรรลุผลในเวลาอันเหมาะสมนอกจากนี้บุคคลที่ไดช่ือวามีสมรรถภาพทางกายที่ดีจะตอง

เปนผูที่มีสภาพอารมณสังคมจิตใจและรางกายที่ดีปราศจากโรคภัยไขเจ็บ หรือที่หลายคนชอบ

เรียกวา “มีสุขภาพและพลานามัยที่สมบูรณ” นั่นเองการสงเสริมสุขภาพดวยการออกกําลังกาย 

(Exercise) คือ การเคลื่อนไหวอวัยวะสวนใดสวนหนึ่งของรางกายทําให กลามเนื้อสวนตางๆ ของ

รางกายไดมีการหดตัวขยายตัว จากการออกกําลังกายการออกแรงเพื่อกจิกรรมทางรางกายในทุกๆ 

ลักษณะ ไมวาจะเปนการเลนกฬีาหรอืทํางานใดๆไมวาจะเปนกจิกรรมที่สมัครใจหรอืฝนใจ และไมวา

กจิกรรมนัน้ๆจะทําเปนอาชีพหรอืสมัครเลนการออกกําลังกายที่ดีจําเปนตองออกแรงใหมากพอจน

รูสกึเหนื่อยเพื่อใหรางกายเกิดการเคลื่อนไหว (Isotonic exercise)หรือบางครั้งอาจจะอยูกับที่ก็ตาม 

(Isometric exercise) 

ประโยชนของการออกกําลังกาย(กรมสงเสรมิสุขภาพ, 2556)   การออกกําลังกายจะทําให

กลามเนื้อใหญหดตัวจะทําใหอวัยวะสําคัญตางๆ ของรางกายมีการทํางานเพ่ิมข้ึนสงผลให 

          1. สมองมีการตัดสนิใจและควบคุมการเคลื่อนไหวดข้ึีน 

2. หัวใจสงโลหติไปหลอเลี้ยงรางกายไดดข้ึีน 

3. ปอด ดูดซึมออกซิเจนและขับถายคารบอนไดออกไซดไดดข้ึีน 

4. กระเพาะอาหารมีระบบการยอยอาหารทํางานดข้ึีน 

5. ไต ขับถายของเสยีไดดข้ึีน 

6. ตอมไรทอ หลั่งฮอรโมนมากข้ึน 

7. เสนประสาทสวนกลางสงความรูสกึและปฏิกริยิาตอรางกายไดดข้ึีน 

8. กระดูกทําหนาที่ยดึไดดข้ึีน 
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กจิกรรมกลุมสัมพันธ 

เปนกจิกรรมที่ชวยสงเสรมิใหเกดิการเรยีนรูไดหลายอยาง โดยเฉพาะในเรื่องของการทํางาน

เปนทีม ซ่ึงมักจะเปนปญหาและอุปสรรคในการทํางานรวมกันสําหรับสังคมไทยในปจจุบัน ดังนั้น

กจิกรรมประเภทนี้ จงึเหมาะกับการนําไปใชในชุมชน หรอืในหนวยงานที่มีจํานวนบุคลากรมากๆ เชน 

กระทรวง ทบวง กรม หนวยงานภาคเอกชน และในสถานศกึษาทุกระดับ เปนตน โดยมีกจิกรรมกลุม

สัมพันธใหเลอืกจัดไดตามความเหมาะสม และโอกาส ดังตอไปนี้  

ประเภทของกจิกรรมกลุมสัมพันธ มนุษยสัมพันธ   

1. การอภิปราย เชนปญหา และอุปสรรคของการทํางาน เศรษฐกจิ และสิ่งแวดลอม 

2. เกมสงเสรมิคุณคาประชาธปิไตย 

3. เกมการทํางานเปนทมี 

4. เกมคานยิม 

5. เกมสังเกตพฤตกิรรม 

6. เกมฝกการฟง - พูด - คิด 

7. เกมการปกครอง และบรหิารกลุม 

8. เกมการสรางความคุนเคย เชนเปดหนาตางหัวใจ และสัมภาษณสมาชิกกลุม เปนตน 

คุณคาของกจิกรรมนันทนาการกลุมสัมพันธ มนุษยสัมพันธ   

1. รูจักการทํางานรวมกันเปนกลุม 

2. สามารถดําเนนิชีวติอยูรวมกับสังคมไดอยางมีความสุข 

3. ทําใหบุคคลเกดิความรูสกึในการเห็นคุณคาแหงตน 

4. ฝกทักษะการเปนผูนํา และ ผูตามที่ดี 

5. เปนกจิกรรมพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย 

6. ชวยละลายพฤตกิรรมของกลุม 

7. ชวยลดความเห็นแกตัว มีความเห็นใจและเขาใจบุคคลอ่ืน 

8. ทําใหเกดิความรวมมือ และทําใหประสบผลสําเร็จตามจุดมุงหมายที่ตัง้ใจไวไดงายข้ึน 

 

3. องคประกอบของคุณภาพชีวติ 

สังคมปจจุบันการที่บุคคลมีคุณภาพชีวติที่ดข้ึีนนอกจากจะตองประกอบดวยปจจัย 4 ซ่ึงเปน

ปจจัยพื้นฐานในการดารงชีวิตโดยทั่วไปไดแกอาหารเครื่องนุงหมที่อยูอาศัยและยารักษาโรคแลว

สําเรงิ แหยงกระโทก(อางถงึใน สุทนิ สายสงวน 2533: 22) ไดกลาววายังตองประกอบดวยปจจัย 6

ประการคอื 
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1. ประชาชนในครอบครัวไดกินอาหารถูกสุขลักษณะและเพียงพอตอความตองการของ

รางกาย 

2. ประชาชนในครอบครัวมีที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอมที่เหมาะสม 

3. ประชาชนมีโอกาสเขาถงึบรกิารสังคมข้ันพื้นฐานที่จําเปนแกการดํารงชีวติและการ 

ประกอบอาชีพ 

4. ประชาชนมีการผลติหรอืจัดหาอาหารอยางมีประสทิธภิาพ 

5. ครอบครัวสามารถควบคุมชวงเวลาและจานวนการมีบุตรไดตามตองการ 

6. ประชาชนมีการพัฒนาจติใจใหดข้ึีน 

นอกจากนี้ทวีรัสม์ิ ธนาคม(อางในวิฑูรย  เดโช, 2541 : 14)ไดอธิบายถึงองคประกอบหรือ

ลักษณะของการมีคุณภาพชีวติตลอดจนลักษณะสังคมที่กอใหเกดิคุณภาพชีวติไดดังนี้ 

องคประกอบหรอืลักษณะของการมีคุณภาพชีวติไดแก 

1. มีอาหารที่มีคุณคามีกนิและกนิเปน 

2. มีที่อยูอาศัยและที่ทางานที่สะอาดสะดวกสบาย 

3. มีความสัมพันธที่ดใีนครอบครัว 

4. มีสุขภาพดมีีพลานามัย 

5. มีการศกึษาและมีโอกาสที่จะเรยีนรู 

6. เปนผูผลติและบรโิภคที่ดี 

7. มีอาชีพสุจรติ 

8. มีคุณธรรมและจรยิธรรม 

9. รูจักหาความรูแกปญหาและคลายทุกขดวยกุศลวธิี 

10. รูจักตัดสนิใจ 

11. ผูกมิตรและอยูรวมกับผูอ่ืนได 

12. ขวนขวายทําใจที่มีประโยชน 

13. มีเวลาวางและใชเวลาวางพัฒนาตนเอง 

เม่ือพิจารณาปจจัยทางดานสังคมคุณภาพชีวติจะเกดิข้ึนไดสังคมตองมีลักษณะดังตอไปนี้ 

1. สังคมมีระเบยีบวนิัยมีกฎหมายที่เปนธรรม 

2. สังคมมีบรกิารดใีหสวัสดกิาร 

3. ปลอดภัยจากโจรผูรายอบายมุข 

4. ธรรมชาตแิวดลอมเกื้อกูล 
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แคปเบล (1972,อางถงึในผจญ เฉลมิสาร,2540:51) ไดเสนอวาองคประกอบของคุณภาพชีวติ

ตองมี 3 ดานคอื 

1. ดานกายภาพประกอบดวยปจจัยดานมลภาวะความหนาแนนของประชากรและสภาพที่อยู

อาศัย 

2. ดานสังคมประกอบดวยปจจัยดานการศกึษาสุขภาพอนามัยและความม่ันคงของครอบครัว 

3. ดานจติวทิยาประกอบดวยปจจัยดานความพึงพอใจความสําเร็จ ความผิดหวังและความ

คับของในชีวติ 

ออแรนเคคอนดู (1985 ,อางถึงในผจญ เฉลิมสาร,2540:54)ไดเสนอองคประกอบของ

คุณภาพชีวติไว 3 ดานดังนี้ 

1. มาตรฐานความเปนอยูทางดานรางกายประกอบดวยอาหารหรือโภชนาการสุขภาพที่อยู

อาศัยสิ่งแวดลอมสิ่งอานวยความสะดวกโรงเรยีนโรงพยาบาลการสุขาภิบาลเปนตน 

2. จติใจหรอือารมณประกอบดวยความรักหรือความเปนเพื่อนการแตงงานหรือการมีบุตร

ครอบครัวนันทนาการหรอืการใชเวลาวางการศกึษาความพึงพอใจในงานและความม่ันคงสถานภาพ

ความม่ันคงในวัยชราเปนตน 

3. ความรูสกึนกึคิดประกอบดวยการมีอิสระตอความเช่ือและการปฏิบัตติามความเช่ือของตน 

ชามา (1988,อางถงึในผจญ เฉลิมสาร,2540:56)ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบของ

คุณภาพชีวติทัง้ในระดับมหภาคและจุลภาคดังนี้ 

1. มาตรฐานการครองชีพประกอบดวยที่อยูอาศัยอาหารหรือโภชนาการสุขภาพการศึกษา

การมีงานทํารายไดประชาชาตแิละการบรกิารทางสังคม 

2. ภาวะประชากรประกอบดวยขนาดประชากรอัตราเกิดอัตราตายการยายถิ่นและความ

หนาแนนของประชากร 

3. สังคมและวัฒนธรรมประกอบดวยระบบการเมืองการปกครองระบบสังคมและคานยิมทาง

วัฒนธรรม 

4. กระบวนการพัฒนาประกอบดวยลาดับความสําคัญของการพัฒนาความสัมพันธระหวาง

ประเทศและการคา 

5. ทรัพยากรมนุษยธรรมชาตทิุนเทคโนโลยี 

เนาวรัตน พลายนอยและคณะ ( มปป.: 137 อางถงึในผจญ เฉลิมสาร,2540:58) ไดเสนอวา

คุณภาพชีวติควรตองมีองคประกอบดังตอไปนี้ 

1. ดานประชากร (ขนาดความหนาแนน) 

2. ดานสังคม (สภาพสังคมการปกครองวัฒนธรรมประเพณี) 

3. ดานเศรษฐกจิ (ปรมิาณทรัพยากรอาชีพรายได) 
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4. ดานบุคคล (สุขภาพอนามัยสุขภาพจติ) 

5. ดานสภาพแวดลอม (ปราศจากมลภาวะตางๆ) 

6. ดานเทคโนโลยแีละการศกึษา (เครื่องอานวยความสะดวกตางๆ) 

4. แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวติ(www.sirinun.com/lesson2/a2.php ) 

ชีวิตที่มีคุณภาพยอมเปนชีวิตที่ประสบความสมหวัง รูจักยับยั้งความตองการทางรางกาย 

และความตองการทางอารมณ ของตนเองใหอยูในขอบเขตที่พอดี สามารถใชความรู สติปญญา

ความรูสึกนึกคิดของตนไมกอใหเกิดความเดือดรอนเบียดเบียน หรือใหโทษแกบุคคลอ่ืน ใน

ขณะเดยีวกันบุคคลจะตองมีการศกึษาสูงมีความขยันอดทนประกอบอาชีพที่สุจริต เปนพลเมืองดี มี

ศาสนาเปนสิ่งยดึเหนี่ยวทางใจมีระเบียบมีวินัยมีกฎเกณฑทางสังคมแสวงหาความรูเพ่ิมเติมรูจักใช

ความคิดและสตปิญญาแกไข 

 ปญหาสุขภาพและการดํารงชีวติของตนเองซ่ึงถอืวาเปนคุณลักษณะของการมีคุณภาพชีวติที่

ดขีองบุคคลในอีกระดับหนึ่ง ซ่ึงมีแนวทางในการพัฒนา ดังตอไปนี้ 

1. พัฒนากาย เพื่อมุงใหรางกายมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ และความ

พิการใด ๆ 

2. พัฒนาทางอารมณ เพื่อมุงใหอารมณมีความสนุกสนานราเริง ไมมีความเครียดหรือวิตก

กังวลตอการเรยีน หรอืตอการปฏิบัตงิาน ในหนาที่รับผิดชอบ มีแตความเจริญหู เจริญตา เจริญใจ 

มองโลกในแงดตีลอดไป 

3. พัฒนาทางสังคม เพื่อมุงใหเปนคนที่มีเกียรติ ไดรับการยกยอง เคารพนับถือการยอมรับ

ความรูสกึเปนเจาของ และความตองการเปนสวนหนึ่งของสังคม 

4.พัฒนาทางความคิด เพื่อมุงใหเปนคนที่มีความตองการที่จะรูและเขาใจในสิ่งตาง ๆ มี

ความคิดรเิริ่มสรางสรรคในการคิดคนหาวธิกีารปองกันแกไขปญหาทัง้หลาย ใหตัวเองไดดํารงชีพอยู

อยางสุขสบาย 

5. พัฒนาทางจติใจ เพื่อมุงใหเปนคนที่มีคุณคา มีประโยชนตอชุมชน เปนที่พ่ึงที่ยดึเหนี่ยวทาง

ใจ มีความม่ันใจวาชีวตินี้มีคุณคา มีความสุขหรอืมีชีวติที่ดกีวาในอนาคต ไดรับความหลุดพนจากทุกข

ทัง้หลาย 

6. พัฒนาทางปญญา เพื่อมุงใหเปนคนมีความเฉลยีวฉลาด สามารถคิดพิจารณาเรื่องตาง ๆ 

ไดอยางมีเหตุผล ซ่ึงปญญาจะแตกฉานในบุคคลไดนั้น จําเปนจะตองมีการศึกษาเลาเรียนมีความ

สนใจเอาใจใสตอวชิาความรูที่ครูอาจารยอบรมสั่งสอนเพื่อใหเปนผูมีความรู ความสามารถและนําไป

พัฒนาชีวติที่มีคุณคาตอไปภายภาคหนา 
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7.พัฒนาทางวินัย เพื่อมุงใหเปนคนมีระเบียบวินัยในตนเอง สามารถเคารพและปฏิบัติตอ

ภาระหนาที่ตาง ๆที่มีอยูใหอยูในกรอบของขอบังคับของกฎเกณฑที่ไดกําหนดข้ึน ไมประพฤติตนออก

นอกลูนอกทางการมีวนิัยที่ดนีัน้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 ไดทรงมีทรรศนะวา “คนที่

มีระเบยีบวนิัยนัน้เปนผูที่เขมแข็ง เปนผูที่หวังดตีอตัวเอง เปนผูจะมีความสําเร็จในอนาคต”  

การพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สามารถแบงออกไดเปน 4 มิติดังตอไปนี้ 

1. การพัฒนาคุณภาพชีวติทางดานรางกายไดแก การใหความสําคัญกับสุขภาพ รูจักบรโิภค 

อาหารอยางถูกสุขลักษณะและครบ 5 หมู หาเวลาพักผอนและออกกําลังเปนประจําเพื่อสุขภาพ

รางกายที่แข็งแรงสมบูรณ 

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตทางดานอารมณเปนการสรางเสริมสุขภาพจิตที่ดี รูจักควบคุม

อารมณ โดยการ หม่ันฝกใหทานการทํางานอดเิรกที่ช่ืนชอบ การเขารวมกจิกรรมสันทนาการ การฝก

สมาธเิปนตน 

3. การพัฒนาคุณภาพชีวติทางดานสังคมเปนการสรางการยอมรับ และยกยองจากสงัคม อัน

ไดแก การเขารวมกิจกรรมกับเพื่อน ๆหรือจากหนวยงานตางๆ ที่จัดข้ึนการใชเวลาวางบําเพ็ญ

ปร 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.การพัฒนาคุณภาพชีวติทางดานสตปิญญาเปนการเพ่ิมทักษะทางดานความรูใหกับตนเอง อาทเิชน 

การอานหนังสือการเขารับการอบรมเพื่อเพ่ิมพูนความรู ทักษะและประสบการณในดานตาง ๆ

การศกึษา ขอมูลดวยตนเองจากสื่อสารสนเทศ วทิยุ โทรทัศนฯลฯรวมไปถงึการหัดสงัเกตและตดิตาม

การเปลี่ยน แปลงของสิ่งแวดลอม เปนตน 

เทคนคิในการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวตินัน้มีอยูดวยกัน 6 ประการดังตอไปนี้ คือ 

         1. วางแผนลวงหนาเพราะความสําเร็จที่ไดมาสวนใหญมักจะมาจากแผนงานที่ชัดเจน มี

วัตถุประสงคเปาหมาย กําหนดระยะเวลารูปแบบของกิจกรรม ข้ันตอนการดําเนินงานนอกจากนั้น

แลวหลังจากสิ้นสุดใน ทุก ๆ กจิกรรมควรมีการวัดและประเมินผลตรวจสอบเพื่อเปนแนวทางในการ

ปรับปรุงและแกไขสําหรับแผนงานครัง้ใหมในคราวหนาตอไป 

2. ขจัดความข้ีเกยีจเพราะความข้ีเกยีจนี้แหละเปนอุปสรรคสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

เม่ือปลอยใหความข้ีเกยีจเขามาเยอืนแลวก็ยากเหลือเกินที่จะสลัดมันออกไปเพราะฉะนั้นเราจึงควร

สกัดความข้ีเกยีจนี้ ตัง้แตเริ่มตนโดยการไมผัดวันประกันพรุง ปลอยงานเปนดินพอกหางหมูและควร

ลงมือปฏิบัตทิันทเีม่ือพรอม 

3. ฝกนสิัยประหยัด อดออมเพราะการใชจายที่ถูกวิธีและสมควรแกฐานะนั้น เปนการสราง

ระเบยีบวนิัยข้ันพื้นฐานใหแกตนเองและยังใชเปนหลักประกันที่แนนอนเม่ือถึงคราวคับขันเรงดวนอีก

ดวย 
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4. หัดคิดในมุมสรางสรรคเปนการคิดเชิงบวกคิดแตเรื่องที่ดีงาม มองปญหาตาง ๆ ใหเปน

เรื่องเล็กที่สามารถ แกไขไดการหัดเปดมุมมองใหม ๆ กับสิ่งตาง ๆ ที่อยูรายลอมรอบ ๆ ตัวนั้นเปน

การพัฒนากระบวนการทาง ความคิดและสรางทัศนคติที่ดีใหเกิดข้ึนหลีกเลี่ยงการมองตนเองเปน

ศูนยกลาง พรอมกันนั้นควรหัดรับฟงใหมากและสละเวลาบางสวนแลกเปลี่ยนเสวนาแสดงความ

คิดเห็นกับผูอ่ืนอยูเสมอ 

5. ไมยอทอตออุปสรรคปญหาและอุปสรรคตาง ๆเปรยีบเสมือนกับบททดสอบบทหนึ่ง ที่จะ

นําทางเราสูความ สําเร็จเม่ือเราคิดจะลงมือทําการสิ่งใด ควรตั้งรับและเตรียมใจไววา “ทางเดินสู

ความสําเร็จนัน้ ยอมตองมีอุปสรรคขวากหนามเปนเพื่อนรวมเดนิทางดวยเสมอ”ปญหาทุกปญหาจึง

มาพรอม ๆกับความสําเร็จ และเม่ือ ใดที่คุณพบกับความสําเร็จ คุณจะรูวา “ไมวาจะอีกกี่สิบปญหา

ในภายหนา คุณก็จะสามารถผานพนมันไปไดเหมือนอยางคราวนี้เชนกัน” 

6. เคารพตนเองโดยเช่ือม่ันในความสามารถใหโอกาสตนเองในการกลาลองผิดลองถูกเพราะ

ผูที่สามารถยดืหยัดอยูบนความสําเร็จนัน้ได ลวนแลวแตผานบททดสอบ ปญหาและอุปสรรคตาง ๆ

มานับไมถวนจุดเริ่มตนที่ดีในการพัฒนาคุณภาพชีวิตนั้น คือการเปดใจยอมรับตนเอง การมีความ

พรอมในการศึกษาเรียนรูและมีสติตั้งรับกับการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆที่อาจเกิดข้ึนใน

อนาคตอยูเสมอ จะชวยให คุณสามารถใชชีวติอยูรวมกับบุคคลอ่ืน ๆในสังคมไดอยางมีความสุข 

 

4.งานวจัิยท่ีเกี่ยวของ 

          สภาขาราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2550) ศึกษาคุณภาพชีวิตของบุคลากร

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรพบวาคุณภาพชีวติของบุคลากรสามารถมองเห็นบุคลากรทุกระดับ 

ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรทุกวิทยาเขตมีสถานภาพในสังคมที่ดีในสถาบันที่มีความม่ันคงมี

ความรบัผิดชอบตามหนาที่ที่ไดรับอยางดีการทํางานเพื่อสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคตองอาศัยความ

รวมมือเปนกําลังหลักในการผลักดันผลงานที่ดตีอตนเองและครอบครัวในอนาคต 

เพียงใจ สุภารี (2552) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานบริษัท

แมกเนคอมพพรซิีช่ันเทคโนโลยจีากัด(มหาชน) พบวาพนักงานมีระดับคุณภาพชีวิตการทํางานระดับ

มากคอืดานความรับผิดชอบตอสังคมระดับคุณภาพชีวิตการทํางานระดับปานกลางเรียงอันดับดังนี้

ดานความสมดุลในการทํางานดานสภาพแวดลอมในการทํางานดานสัมพันธภาพในองคกรหรือการ

ทํางานรวมกัน  ดานพัฒนาความสามารถดานธรรมนูญในองคกรดานคาตอบแทนและดานความ

ม่ันคงและความกาวหนาในงาน 

วัฒนา ขันนรา (2552) ศึกษาผลของคุณภาพสภาพแวดลอมตอความพึงพอใจและ

ประสิทธิภาพการทางานของพนักงานฝายผลิตบริษัททาคาฮาตะพรีซิช่ัน(ไทยแลนด) จํากัดพบวา

พนักงานที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุมากกวา 20-30 ปการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน
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และทํางานอยูในบรษิัทมาแลวไมถงึ 1 ปในตําแหนงพนักงานปฏิบัติการผลของปจจัยสภาพแวดลอม

ดานเสยีงแสงอุณหภูมิในพื้นที่การทางานพนักงานใหความสําคัญระดับมากไดแกความสวางของแสง

มีผลกระทบตอสุขภาพของสายตาของผูปฏิบัติงานเสียงดังมีผลตอการสื่อสารในการปฏิบัติงาน

อุณหภูมิในที่ปฏิบัตงิานมีผลตอประสทิธภิาพการทํางานและพื้นที่ที่คับแคบอาจกอใหเกดิอุบัตเิหตุได 

พัชร ีพุทธชาด ิ(2550) ไดศกึษาปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวติของแพทยใน 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใตโดยใชแบบวัดที่ดัดแปลงมาจากแบบวัดคุณภาพชีวิตฉบับยอขององคการอนามัยโลก

(WHOQOL-BREF-THAI) สถติทิี่ใช คอื วเิคราะหความถดถอยเชิงพหุ (multiple linear regression)จาก

การศกึษาพบวา กลุมตัวอยางจํานวน 116 ราย สวนใหญเปนแพทยในโรงพยาบาลชุมชนมีคุณภาพ

ชีวิตในระดับปานกลาง รอยละ 69.8 และมีคุณภาพชีวิตในระดับดี รอยละ 30.2องคประกอบ

คุณภาพชีวติดานรางกายอยูในระดับดมีากที่สุด รอยละ54.3 รองลงมาคอื ดานจติใจรอยละ 50 และ

ดานสัมพันธภาพทางสังคม รอยละ 35.3 สวนองคประกอบคุณภาพชีวติดานสิ่งแวดลอมอยูในระดับ

ไมดี รอยละ 7.8 ปจจัยที่มีความสัมพันธทางบวกกับคะแนนคุณภาพชีวิตโดยรวมอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถติ ิไดแกความพึงพอใจในวชิาชีพแพทย รองลงมาคอืระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต และความพึงพอใจรายได ปจจัยที่สัมพันธกับทางลบกับคะแนนคุณภาพชีวิตโดยรวม

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก ความขัดแยงกับผูร วมงาน และความรูสึกไมปลอดภัยจาก

สถานการณความไมสงบ ซ่ึงปจจัยเหลานี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของคะแนนคุณภาพชีวิต

โดยรวมไดถึงรอยละ 33 (adjusted R2=0.33) นอกจากนี้ยังพบวา ปจจัยทํานายคุณภาพชีวิตดาน

สิ่งแวดลอมซ่ึงพบวาเปนปญหาของกลุมตัวอยาง ไดแก ปจจัยดานความพึงพอใจรายได ความพึง

พอใจตอโอกาสศกึษาตอ ความพึงพอใจในวชิาชีพแพทย และความรูสกึไมปลอดภัยจากสถานการณ

ความไมสงบ ซ่ึงสามารถอธบิายความแปรปรวนของคะแนนคุณภาพชีวติดานสิ่งแวดลอมไดถงึรอยละ 

47.3 (adjusted R2=0.473) 

สุชิน   บัวงาม(2552)ไดทําวิจัยเรื่อง  คุณภาพชีวิตของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา เปน

การวจิัยเชิงสํารวจโดยมีวัตถุประสงคเพื่อศกึษาเปรยีบเทยีบคุณภาพชีวติของนักศกึษาสถาบันการพล

ศกึษา จําแนกตามเพศ  คณะที่ศกึษาและภาคที่ตัง้วทิยาเขต  กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาสถาบันการ

พลศึกษา  17  วิทยาเขต  ปการศึกษา  2551  จํานวน  382  คน  เปนนักศึกษาชาย  207  คน  

นักศกึษาหญิง  175  คน  ใน  3  คณะวิชาประกอบดวยคณะศึกษาศาสตร  คณะวิทยาศาสตรการ

กีฬาและสุขภาพและคณะศิลปศาสตร  กลุมตัวอยางใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงช้ัน  (Stratified  

Random  Sampling)  ตามสัดสวนประชากร  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปน

แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางข้ึนการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติรอยละ  คาคะแนนเฉลี่ย (x )   คา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  คาที  (t-test)  คาความแปรปรวนทางเดียว  (One-way  Analysis  of  

Variance)  และการทดสอบความแตกตางเปนรายคู (LSD) พบวา 
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1.  คุณภาพชีวติโดยรวมของนักศกึษาสถาบันการพลศกึษา  อยูในระดับปานกลาง  (= 3.67) 

2.  นักศกึษามีคุณภาพชีวติดานรางกายในระดับปานกลาง  ( = 3.52) 

3.  นักศกึษามีคุณภาพชีวติดานจติใจในระดับดี/สูง  ( = 3.72) 

4.  นักศกึษามีคุณภาพชีวติดานสัมพันธภาพทางสังคมในระดับดี/สูง  ( = 3.80) 

5.  นักศกึษามีคุณภาพชีวติดานสิ่งแวดลอมในระดับปานกลาง  ( = 3.63) 

6.  นักศกึษาชายและหญิงมีคุณภาพชีวติโดยรวม  และเปนรายดานไมแตกตางกัน 

7.  นักศกึษาที่ศกึษาในคณะตางกันมีคุณภาพชีวติโดยรวมและเปนรายดานไมแตกตางกัน 

8.  นักศกึษาที่อยูในภาคที่ตัง้วทิยาเขตตางกันมีคุณภาพชีวติโดยรวมและเปนรายดาน 

แตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ  .05  และพบวา  คุณภาพชีวิตโดยรวมของนักศึกษา

ในวิทยาเขตภาคเหนืออยูในระดับดี /สูงกวานักศึกษาในวิทยาเขตภาคกลางและภาคใตอยางมี

นัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ  .05 

 สานติ ศริวิศิษิฐกุล(2552)ไดทําการวจิัย เรื่องคุณภาพชีวติของนักศึกษามุสลิมที่ศึกษาระดับ

ปรญิญาตร ีวทิยาลัยนอรทกรุงเทพการวจิัยครัง้นี้มีความมุงหมายเพื่อศกึษาเพื่อศกึษาระดับคุณภาพ

ชีวติของนักศกึษาระดับปรญิญาตรทีี่นับถอืศาสนาอิสลามวทิยาลัยนอรทกรุงเทพ และความสัมพันธ

ระหวางปจจัยดานสวนบุคคล ปจจัยดานครอบครัว และปจจัยดานสภาพแวดลอมทางการเรียนกับ

คุณภาพชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่นับถือศาสนาอิสลามวิทยาลัยนอรทกรุงเทพกลุม

ประชากรที่นํามาใชศกึษาเปนนักศกึษาระดับปรญิญาตรทีี่นับถอืศาสนาอิสลามและกําลังศกึษาอยูใน

วทิยาลัยนอรทกรุงเทพ ซ่ึงมีจํานวน 149 คน ปการศกึษา 2551โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือใน

การเก็บรวบรวมขอมูล สถติทิี่ใชในการวเิคราะหขอมูล คอื คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ไคสแคว (Chi-square) ในการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม นําเสนอใน

รูปของตารางคูณไขว (cross tab tables)ผลการวจิัยพบวา ประชากรที่ศกึษาสวนใหญเปนเพศหญิง  มี

อายุ 20 ปศึกษาอยูในคณะ บริหารธุรกิจ ในระดับช้ันปที่ 4  ศึกษาอยูในสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

ระดับเกรดเฉลี่ยพบวาประชากรที่ศึกษาสวนใหญมีระดับเกรดเฉลี่ยอยูระหวาง 2.00 – 2.99 

ประชากรสวนใหญมีคาใชจายนอยกวา 3,000 บาท  มีระดับรายไดต่ํากวา 10,000 บาท  บดิามารดา

มีอาชีพเกษตรกร สถานภาพสมรสของผูปกครอง มีสถานภาพอยูรวมกัน สัมพันธภาพระหวาง

นักศึกษากับสมาชิกในครอบครัวอยูกับพอและแม มีคุณภาพชีวิตในภาพรวมทั้ง 4 ดานระดับปาน

กลาง  เม่ือจําแนกรายดานพบวาทุกดานมีคุณภาพชีวิตในระดับปานกลาง โดยคุณภาพชีวิตดาน

รางกายมีคาเฉลี่ยสูงสุด  รองลงมา ดานจิตใจ  ดานความสัมพันธทางสังคม และดานสิ่งแวดลอม 

ตามลําดับผลการการทดสอบสมมตฐิาน ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ ช้ันปที่กําลังศึกษา สาขาวิชา

ระดับผลการเรียน คาใชจายตอเดือนพบวาไมมีความสัมพันธตอระดับคุณภาพชีวิตของนักศึกษา

มุสลมิระดับปรญิญาตรวีทิยาลัยนอรทกรุงเทพปจจัยดานครอบครัวไดแก รายไดของผูปกครอง (ตอ



 31 

เดอืน) อาชีพของผูปกครองสถานภาพสมรสของผูปกครอง สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับสมาชิก

ในครอบครัว ไมมีความสัมพันธตอระดับคุณภาพชีวิตของนักศึกษามุสลิมระดับปริญญาตรีวิทยาลัย

นอรทกรุงเทพที่ระดับ.05 

เฟดเดอรคิ และไรอัน(Frederick and Ryan ,1993) ศกึษาความสัมพันธระหวางแรงใจในการ

ออกกําลังกาย ระดับการเขารวมการออกกําลังกาย และผลทางสุขภาพจิตของผูใหญจํานวน 376 

คน พบวาผูที่เขารวมกฬีาประเภทเดี่ยวมีแรงจูงใจดานความสนุกสนาน และการเพ่ิมความสามารถ 

(competence motivation) ในขณะที่คนเขาฟตเนสมีแรงจูงใจเกี่ยวกับรูปราง แรงจูงใจทุกอยางมี

ความสัมพันธกับระยะเวลาการออกกําลังกาย แตแรงจูงใจดานความสนุกสนานและการเพ่ิม

ความสามารถจะสงผลดตีอจติใจ แตแรงจูงใจดานรูปรางทําใหเกิดความกังวล ระดับการออกกําลัง

กายมีความสัมพันธกับความรูสึกเกี่ยวความแข็งแรงของรางกาย แตไมสัมพันธกับสุขภาพจิต 

(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) ศกึษาเปรียบเทียบความสนใจในการเลนกีฬาและการเลนกีฬาของ

คนสวเีดนและอเมรกิา  พบวาความสนใจในกฬีาสามารถทํานายพฤตกิรรมการเลนกฬีา  ความสนใจ

กีฬามีความสัมพันธกับบุคลิกที่ชอบการแขงขัน (competitiveness) ความกลาแสดงออก 

(extraversion) ความม่ันคงทางอารมณ (emotional stability) และความสนใจในการรักษารูปราง 

(body resources)  

กรอฟ และคณะ(Groff et al. ,2009)ศึกษาผลของการกีฬาเพื่อแกไขขอบกพรอง(adaptive 

sports)ตออัตลักษณความเปนนักกีฬา (athletic identity) และคุณภาพชีวิตของนักกีฬาสมองพิการที่

เขารวมการแขงขันกฬีาผูเปนโรคสมองพิการโลก (CP World Games) โดยสํารวจจากนักกีฬา 73 คน 

พบวา  คุณภาพชีวิตมีความสัมพันธกับอัตลักษณความเปนนักกีฬา มีความสัมพันธอยางมีนัยทาง

สถติ ิ(p < .001) อิทธพิลของการกฬีาเพื่อแกไขขอบกพรอง(adaptive sports)มีความสัมพันธเชิงลบกบั

ระดับปานกลางของคุณภาพชีวติและระดับความพิการ (severity of disability)  ผูเขารวมงานวจิัยสวน

ใหญมีความเห็นวาการกีฬาเพื่อแกไขขอบกพรอง(adaptive sport)สงผลเชิงบวกตอสุขภาพกาย 

คุณภาพชีวติ ชีวติครอบครัว คุณภาพชีวติดานสังคม ขอสรุปของงานวจิัยนี้คอืควรมีการสงเสรมิใหคน

พิการไดเขารวมการแขงขันมากข้ึนเพื่อใหเกดิประโยชนตอคุณภาพชีวิตและอัตลักษณของความเปน

นักกฬีา, 

กิลลิสัน, สแตนเดจและสเกอวิงตัน(Gillison, Standage and Skevington ,2006)ศึกษา

ความสัมพันธระหวางความรูสกึเกี่ยวกับน้ําหนัก จุดประสงคในการออกกําลังกาย แรงจูงใจในการ

ออกกําลังกาย คุณภาพชีวติ และระยะเวลาในการออกกําลังกายของวัยรุนในอังกฤษ  ผลการศึกษา

พบวาวัยรุนที่รูสกึวาตนอวนและถูกกดดันใหออกกําลังกาย จะมีแรงจูงใจภายนอกที่เกี่ยวกับการลด
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น้ําหนักในการออกกําลังกาย ในกรณีนี้แรงจูงใจภายนอกเปนตัวทํานายเชิงลบของแรงกระตุนที่มา

จากตนเอง (self-determined motivation) และเปนตัวทํานายคุณภาพชีวิตและพฤติกรรมการออก

กําลังกาย การมีแรงจูงใจภายนอกมีผลเสยีตอระยะเวลาในการออกกําลังกายและคุณภาพชีวติ ผูวจิยั

มีขอเสนอใหครูควรสงเสรมิใหเด็กมีความสนใจในกฬีาอยางแทจรงิ (intrinsic goals) เพื่อเพ่ิมการออก

กําลังกาย และคุณภาพชีวติของวัยรุน 

จากแนวคิดทฤษฎีที่นําเสนอมาพอจะยนืยันไดวาการออกกําลังกายและการเลนกฬีาจะมีสวน

สงเสริมใหผูเขารวมนั้นมีสุขภาพรางกายดีข้ึน นอกจากนี้ความสนใจดังกลาวจะเปนแรงจูงใจให

นักศึกษาเขามารวมในกิจกรรมซ่ึงอาจจะมีเปาหมายที่แตกตางกัน แตผลที่คาดหวังจะสงผลตอ

สุขภาพรางกาย จติใจ อารมณ และสังคม ซ่ึงทัง้นี้ปจจัยดังกลาวจะชวยสงเสรมิใหนักศกึษามีคุณภาพ

ชีวติที่ดีข้ึนทั้งดานรางกาย ดานจิตใจ ดานสัมพันธภาพทางสังคม และดานสิ่งแวดลอม นอกจากนี้

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษาก็จะชวยยืนยันวากระบวนการพัฒนานักศึกษาจะตองใช

กจิกรรมที่ชวยพัฒนาเขาทัง้ในดานรางกาย จติใจ อารมณ และสังคม ซ่ึงทั้งหมดที่กลาวมานี้จะชวย

เสริมสรางคุณภาพชีวิตใหนักศึกษาใหดีข้ึนซ่ึงจะเปนแนวทางที่ชวยพัฒนาใหเปนบัณฑิตที่มีความ

สมบูรณทัง้ดานความรูและคุณลักษณะที่ด ีอันจะเปนทรัพยากรบุคคลที่เปนประโยชนตอการพัฒนา

ประเทศอีกดวย 
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บทท่ี 3 

วธิดีําเนนิการวจัิย 

 

การวิจัยเรื่องการศึกษาความสัมพันธตองความสนใจในการเลนกีฬากับคุณภาพชีวิตของ

นักศกึษา มหาวทิยาลัยศลิปากร วทิยาเขตพระราชวังสนามจันทรนี้ผูวิจัยไดดําเนินการโดยมีข้ันตอน

ดังนี้ 

 

ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวจัิย 

ประชากรที่ใชในการวจิัย  ประชากรที่ใชในการวจิัยครัง้นี้ คอืนักศกึษามหาวทิยาลัยศิลปากร

วทิยาเขตพระราชวังสนามจันทร ระดับปริญญาตรี ช้ันปที่ 2 ข้ึนไปที่ลงทะเบียนเรียนในปการศึกษา 

2555 เหตุผลที่เลอืกศกึษาตัง้แตช้ันปที่ 2 ข้ึนไปเพราะวาจะเปนนักศึกษาที่ใชชีวิตอยูในมหาวิทยาลัย

ศลิปากรไมนอยกวา 1 ป และไดเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดใหทั้งนี้มีจํานวน

ทัง้สิ้น10,009 คนจําแนกตามคณะวชิา จํานวน 5 คณะวิชาจะมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะ

วชิาตาง ๆ ในวทิยาเขตพระราชวังสนามจันทรดังนี้คอื 

1.คณะอักษรศาสตร   มีนักศกึษาระดับปรญิญาตรี ช้ันปที่ 2 ข้ึนไป จํานวน 1,657 คน 

2.คณะศกึษาศาสตร   มีนักศกึษาระดับปรญิญาตรี ช้ันปที่ 2 ข้ึนไป จํานวน  1,369 คน 

3.คณะวทิยาศาสตร   มีนักศกึษาระดับปรญิญาตรี ช้ันปที่ 2 ข้ึนไป จํานวน  2,215 คน 

4.คณะเภสัชศาสตร   มีนักศกึษาระดับปรญิญาตร ีช้ันปที่ 2 ข้ึนไป จํานวน 1,033 คน 

5.คณะวศิวกรรมศาสตรฯ มีนักศกึษาระดับปรญิญาตรี ช้ันปที่ 2 ขื้นไป จํานวน 3,735 คน 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวจิัย กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยจะใชวิธีการสุมตัวอยางโดย

ใชตารางการสุมตัวอยางของ Krejcie& Morgan(1970) ซ่ึงจากจํานวนประชากรทั้งหมด 10,009 คน

จะตองสุมตัวอยางมาทัง้สิ้น 370 คน จากนัน้เพื่อใหไดกลุมตัวอยางที่มีทุกคณะวชิาโดยกําหนดใหเปน

สัดสวนจากจํานวนนักศกึษาเต็มจํานวนที่มีของแตละคณะวชิา แลวนํามากําหนดกลุมตัวอยางและใช

วธิกีารสุมแบบงาย เพื่อใหไดจํานวนกลุมตัวอยางที่เปนนักศกึษาคณะวชิาตาง ๆ ดังนี้ 

1.คณะอักษรศาสตร กําหนดกลุมตัวอยางที่นํามาศกึษา จํานวน  61 คน 

2.คณะศกึษาศาสตร กําหนดกลุมตัวอยางที่นํามาศกึษา จํานวน 52 คน 

3.คณะวทิยาศาสตร กําหนดกลุมตัวอยางที่นํามาศกึษา จํานวน 81 คน 

4.คณะเภสัชศาสตร กําหนดกลุมตัวอยางที่นํามาศกึษา จํานวน 38 คน 

5.คณะวศิวกรรมศาสตรฯ กําหนดกลุมตัวอยางที่นํามาศกึษา จํานวน 138 คน 

รวมกลุมตัวอยางที่นํามาศึกษาครั้งนี้จะมีนักศึกษาทั้ง 5 คณะวิชาในวิทยาเขตพระราชวัง

สนามจันทรเปนจํานวน 370 คน  
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เคร่ืองมอืท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวยแบบสอบถาม 2 ตอน 

ตอนที่ 1 เปนแบบสํารวจขอมูลทั่วไปไดแก เพศ อายุ ที่พักอาศัย รายไดของผูปกครอง 

คณะวชิาที่ศกึษา และระดับความสนใจในการเลนกฬีาของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขต

พระราชวังสนามจันทรที่ผูวจิัยสรางข้ึนเปนแบบประมาณคา 5 ระดับ  

สนใจในการเลนกฬีามากที่สุด ใหคะแนน 5 คะแนน 

 สนใจในการเลนกฬีามาก ใหคะแนน 4 คะแนน 

สนใจในการเลนกฬีาปานกลาง ใหคะแนน 3 คะแนน 

 สนใจในการเลนกฬีานอย ใหคะแนน 2 คะแนน 

 สนใจในการเลนกฬีานอยที่สุด ใหคะแนน 1 คะแนน 

 

ตอนที่ 2 เปนแบบวัดคุณภาพชีวติขององคการอนามัยโลกที่ประกอบดวยขอคําถาม 

จํานวน 26 ขอเปนแบบประมาณคา 5 ระดับ เพื่อใชเก็บขอมูลระดับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาฯ เปน

แบบสอบถามแบบประมาณคา 5 ระดับ 

เกณฑการใหคะแนนของแบบสํารวจ และแบบวัดคุณภาพชีวติในแตละขอมีเกณฑดังนี้ 

 มากที่สุด ใหคะแนน 5 คะแนน 

 มาก  ใหคะแนน 4 คะแนน 

 ปานกลาง ใหคะแนน 3 คะแนน 

 เล็กนอย ใหคะแนน 2 คะแนน 

 ไมมีเลย  ใหคะแนน 1 คะแนน 

 การตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องมือ (Reliability)  โดยการนําแบบสํารวจขอมูลทั่วไปและ

ระดับความสนใจในการเลนกฬีาของนักศกึษามหาวทิยาลัยศลิปากร วทิยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

ไปทดสอบกับนักศึกษาที่ไมใชเปนกลุมตัวอยางจํานวน 30 คนแลวนําผลที่ไดมาหาคาสัมประสิทธิ์

อัลฟาของ ครอนบารช (Cronbach ‘s alpha coefficient)  ผลการทดสอบแบบสํารวจขอมูลทั่วไป และ

ระดับความสนใจในการเลนกฬีาไดคาสัมประสทิธอัิลฟาเทากับ 0.815 

         แบบวัดคุณภาพชีวิตขององคการอนามัยโลก (WHOQOL – BREF – THAI) เปนแบบวัดที่มีคา

ความเช่ือม่ัน Cronbach ‘s alpha coefficient เทากับ 0.8406  
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การดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการศกึษาวจิัยครัง้นี้ผูวจิัยจะใชเครื่องมือจะเก็บรวบรวมขอมูล

เพื่อนํามาศึกษาวิจัยจากกลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง

สนามจันทรระดับช้ันปที่ 2 ข้ึนไป จากคณะวิชาตาง ๆ ตามขนาดของกลุมตัวอยาง รวมเปนจํานวน 

370 คน  ซ่ึงขอมูลที่ทําการเก็บรวบรวมครัง้นี้จะแบงออกเปน 2 ชุด ดวยกัน  

ชุดที่ 1 จะใชแบบสํารวจที่สรางข้ึนไปเก็บรวบรวมขอมูลทั่วไป และระดับความสนใจในการ

เลนกฬีา ขอมูลที่จัดเก็บประกอบดวย เพศ อายุ ที่พักอาศัยโดยจําแนกเปนหอพักของมหาวิทยาลัย 

หรือหอพักเอกชนหรือเดินทางไป-กลับ  รายไดของผูปกครอง คณะวิชาที่ศึกษา และระดับความ

สนใจในการเลนกีฬาของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรที่ผูวิจัย

สรางข้ึนเปนแบบประมาณคา 5 ระดับ  

ชุดที่ 2 เปนแบบวัดคุณภาพชีวติขององคการอนามัยโลกที่ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 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 เปนขอความทางบวกมีทัง้หมด 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 

 

การวเิคราะหขอมูลและสถติท่ีิใช 

 ขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลจะนํามาวเิคราะหทางสถติดิังนี้ 

1. วเิคราะหคาขอมูลทั่วไป ระดับความสนใจในการเลนกฬีา และระดับคุณภาพชีวติโดยแยก 

เปนคณะวิชา 5 คณะวิชาจะใชสถิติข้ันพื้นฐานเพื่อหาคามัชฌิมเลขคณิต และคาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน  

2. การแปลผลคาเฉลี่ยระดับความสนใจในการเลนกฬีาแตละชนดินี้ผูวจิัยกําหนดคาระดับ 
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เพื่อใชในอธิบายผลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลตามเกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ย(มาเรียม    

นลิพันธุ,2555:196) โดยกําหนดคาระดับดังนี้ 

 1.00-1.49 กําหนดใหเปนระดับ  นอยทีสุ่ด 

 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. การแปลผลคาเฉลี่ยระดับคุณภาพชีวติทัง้ดานรางกาย ดานจิตใต ดานสัมพันธทางสังคม 

และดานสิ่งแวดลอมผูวจิัยไดกําหนดคาการแปลผลโดยใชเกณฑขององคการอนามัยโลกดังนี้ 

 คะแนน 26-60 คะแนน  แสดงถงึการมีคุณภาพชีวติที่ไมดี 

 คะแนน 61-95 คะแนน  แสดงถงึการมีคุณภาพชีวติปานกลาง 

 คะแนน 96-130 คะแนน แสดงถงึการมีคุณภาพชีวติที่ดี 

4. วเิคราะหความสัมพันธของขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร SPSS  วเิคราะห 

ความสัมพันธระหวางระดับความสนใจในการเลนกีฬากับระดับของคุณภาพชีวิตของนักศึกษา

มหาวทิยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร โดยการทดสอบคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ

แบบเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation ) ผูวิจัยไดกําหนดคาการแปลผลโดยใชเกณฑ

ดังนี้ (ชูศร ี  วงศรัตนะ 2530 : 324) 

 คาสัมประสทิธิ์สหสัมพันธต่ํากวา 0.30 หมายถึง ความสัมพันธระหวางระดับความสนใจใน

การเลนกฬีากับระดับของคุณภาพชีวติของนักศกึษา มีความสัมพันธกันในระดับต่ํา 

 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางกวา 0.30-0.70 หมายถึง ความสัมพันธระหวางระดับ

ความสนใจในการเลนกีฬากับระดับของคุณภาพชีวิตของนักศึกษา มีความสัมพันธกันในระดับปาน

กลาง 

 คาสัมประสทิธิ์สหสัมพันธสูงกวา 0.70 หมายถึง ความสัมพันธระหวางระดับความสนใจใน

การเลนกฬีากับระดับของคุณภาพชีวติของนักศกึษา มีความสัมพันธกันในระดับสูง 
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บทท่ี 4 

ผลการวเิคราะหขอมูล 

 

 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางซ่ึงเปนนักศึกษามหาวิทยาลัย

ศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรจํานวน 370 คน แลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหทางสถิติ

พื้นฐานโดยการหาคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานซ่ึงปรากฎผลดังนี้ 

 

1. ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง  

ตารางที่ 1   แสดงขอมูลทั่วไปของนักศึกษากลุมตัวอยางจําแนกเปนคณะวิชา เพศชาย-หญิงและ

ประเภทของที่พักอาศัย 

ขอมูลสถานภาพทั่วไป จํานวน รอยละ 

1. คณะวชิา   

     1.1 อักษรศาสตร 61 16.49 

     1.2 ศกึษาศาสตร 52 14.05 

     1.3 วทิยาศาสตร 81 21.89 

     1.4 เภสัชศาสตร 38 10.27 

     1.5 วศิวกรรมศาสตรและเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 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 หอพักนักศกึษา  102 27.57 

     3.2 พักหอพักขางนอก 224 60.54 

     3.3 เดนิทางไป – กลับ 44 11.89 

รวมจํานวน 370 100.0 

จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางที่สุมมาไดสวนมากจะเปนนักศึกษาหญิง ทั้งนี้

เนื่องมาจากประชากรนักศกึษาของวทิยาเขตพระราชวังสนามจันทรก็จะมีจํานวนนักศกึษาหญิงมากกวา

ชายประเภทที่พักอาศัยนักศึกษาจะพักอยูหอพักขางนอกมากที่สุดเดินทางไป-กลับ นอยที่สุด
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2.  ระดับความสนใจในการเลนกฬีา 

ระดับความสนใจในการเลนกฬีาของนักศกึษา วเิคราะหขอมูล โดยแสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังรายละเอียดในตารางที่  2 

 

ตารางท่ี  2  แสดงคาระดับความสนใจในการเลนกฬีาของนักศกึษาคณะวชิาตาง ๆ จําแนกตามประเภทกฬีา 

 

ระดับความสนใจ 

อักษรศาสตร

(n=61) 

ศกึษาศาสตร

(n=52) 

วทิยาศาสตร

(n=81) 

เภสัชศาสตร

(n=38) 

วศิวกรรมฯ

(n=138) 

รวม 

(n=370) 

ความสนใจในการเลน

กฬีาของนกัศกึษา 

 S.D. ระดับ  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ 

1. ประเภททมี 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 2.18 .74 นอย 2.22 .73 นอย 2.42 .84 นอย 1.72 .67 นอย 2.47 .85 นอย 2.29 .82 นอย 

ความสนใจภาพรวม 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 พบวาระดับความสนใจในการเลนกฬีาประเภททมีอยูในระดับปานกลาง สวนประเภทบุคคลอยูในระดับนอย เม่ือมาพิจารณาในภาพรวม

พบวาระดับความสนใจในการเลนกฬีาของนักศกึษาคณะอักษรศาสตร คณะศกึษาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและคณะวิศวกรรมศาสตรอยูในระดับปานกลาง 

สวนนักศกึษาคณะเภสัชอยูในระดับนอย 

X X X X XX
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ตารางท่ี  3  แสดงคาระดับความสนใจในการเลนกฬีาของนักศกึษาจําแนกตามชนดิกฬีา 

ระดับความสนใจ 

อักษรศาสตร

(n=61) 

ศกึษาศาสตร

(n=52) 

วทิยาศาสตร

(n=81) 

เภสัชศาสตร

(n=38) 

วศิวกรรมฯ

(n=138) 

รวม 

(n=370) 

ความสนใจในการเลน

กฬีาของนกัศกึษา 

 S.D. ระดับ  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ 

1. บาสเกตบอล(ทมี) 2.90 1.42 
ปาน

กลาง 
2.56 1.27 

ปาน

กลาง 
2.87 1.09 

ปาน

กลาง 
2.34 1.34 นอย 2.86 1.27 

ปาน

กลาง 
2.77 1.25 

ปาน

กลาง 

2. ฟุตบอล (ทมี) 2.25 1.26 นอย 2.85 1.51 
ปาน

กลาง 
2.28 1.27 

ปาน

กลาง 
1.58 1.08 นอย 2.72 1.53 

ปาน

กลาง 
2.45 1.43 นอย 

3. วอลเลยบอล(ทมี) 2.46 1.21 นอย 2.80 1.23 
ปาน

กลาง 
2.78 1.16 

ปาน

กลาง 
1.92 1.19 นอย 2.86 1.27 

ปาน

กลาง 
2.67 1.25 

ปาน

กลาง 

4. เปตอง (บุคคล) 2.48 1.33 นอย 2.52 1.19 
ปาน

กลาง 
3.21 1.11 

ปาน

กลาง 
2.08 1.12 นอย 2.83 1.23 

ปาน

กลาง 
2.73 1.24 

ปาน

กลาง 

5. ปงปอง (บุคคล) 2.34 1.27 นอย 2.73 1.23 
ปาน

กลาง 
3.02 1.18 

ปาน

กลาง 
2.37 1.36 นอย 2.89 1.24 

ปาน

กลาง 
2.75 1.26 

ปาน

กลาง 

6. เทนนสิ (บุคคล) 2.28 1.34 นอย 2.31 1.18 นอย 2.74 1.32 
ปาน

กลาง 
1.97 1.26 นอย 2.71 1.31 

ปาน

กลาง 
2.51 1.31 

ปาน

กลาง 

7. แบดมินตัน (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 

8. กอลฟ (บุคคล) 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 
ปาน

กลาง 
2.15 1.05 นอย 2.89 1.18 

ปาน

กลาง 
2.18 1.35 นอย 2.86 1.34 

ปาน

กลาง 
2.65 1.29 

ปาน

กลาง 

10. กรฑีา (วิ่ง) (บุคคล) 2.92 1.47 
ปาน

กลาง 
2.40 1.19 นอย 2.96 1.19 

ปาน

กลาง 
2.65 1.32 

ปาน

กลาง 
2.93 1.32 

ปาน

กลาง 
2.83 1.31 

ปาน

กลาง 

11. รักบี้ (ทมี) 1.65 1.03 นอย 1.61 .91 นอย 1.91 1.05 นอย 1.36 .71 
น อ ย

ท่ีสุด 
1.84 1.12 นอย 1.74 1.03 นอย 

 

X X X X XX
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ตารางท่ี  3  (ตอ) 

ระดับความสนใจ 

อักษรศาสตร

(n=61) 

ศกึษาศาสตร

(n=52) 

วทิยาศาสตร

(n=81) 

เภสัชศาสตร

(n=38) 

วศิวกรรมฯ

(n=138) 

รวม 

(n=370) 

ความสนใจในการเลน

กฬีาของนกัศกึษา 

 S.D. ระดับ  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ 

12. ซอลฟบอล (ทมี) 1.69 .99 นอย 1.59 .89 นอย 2.09 1.14 นอย 1.39 .78 
น อ ย

ท่ีสุด 
2.23 1.17 นอย 1.93 1.10 นอย 

13. แฮนดบอล (ทมี) 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 
3.44 1.34 

ปาน

กลาง 
3.42 1.33 

ปาน

กลาง 

จากตารางที่ 3  พบวานักศกึษามหาวทิยาลัยศลิปากรวทิยาเขตพระราชวังสนามจันทรสนใจเลนกีฬาแบดมินตันระดับมาก และสนใจเลนกีฬาฟุตบอล 

กอลฟ รักบี้ ซอลฟบอล และแฮนดบอลในระดับนอย นอกจากนี้อยูในระดับปานกลาง 

X X X X XX
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3.  ระดับคุณภาพชีวติ 

ตารางท่ี 4  แสดงคาระดับคุณภาพชีวติของนักศกึษามหาวทิยาลัยศลิปากร วทิยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

ระดับคุณภาพชีวติ 

อักษรศาสตร

(n=61) 

ศกึษาศาสตร

(n=52) 

วทิยาศาสตร

(n=81) 

เภสัชศาสตร

(n=38) 

วศิวกรรมฯ

(n=138) 

รวม 

(n=370) 

องคประกอบ 

คุณภาพชีวติ 

 S.D. ระดับ  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ 

1. ดานสุขภาพกาย 24.92 3.33 
ปาน

กลาง 
24.83 3.11 

ปาน

กลาง 
24.27 3.06 

ปาน

กลาง 
24.13 2.94 

ปาน

กลาง 
23.85 3.36 

ปาน

กลาง 
24.27 3.22 

ปาน

กลาง 

2. ดานจติใจ 22.26 3.61 
ปาน

กลาง 
22.02 2.91 

ปาน

กลาง 
22.01 3.62 

ปาน

กลาง 
20.18 2.97 

ปาน

กลาง 
21.65 3.32 

ปาน

กลาง 
21.73 3.38 

ปาน

กลาง 

3. ดานความสัมพันธ

ทางสังคม 
11.02 1.64 

ปาน

กลาง 
10.83 1.97 

ปาน

กลาง 
10.80 1.93 

ปาน

กลาง 
10.97 1.34 

ปาน

กลาง 
10.88 2.01 

ปาน

กลาง 
10.89 1.86 

ปาน

กลาง 

4. ดานสิ่งแวดลอม 26.69 4.18 
ปาน

กลาง 
26.71 4.11 

ปาน

กลาง 
27.06 4.36 

ปาน

กลาง 
26.82 3.03 

ปาน

กลาง 
27.11 4.45 

ปาน

กลาง 
26.95 4.20 

ปาน

กลาง 

คุณภาพชีวติโดยรวม 91.53 10.08 
ปาน

กลาง 
91.48 11.15 

ปาน

กลาง 
90.90 11.43 

ปาน

กลาง 
88.60 8.96 

ปาน

กลาง 
90.29 12.16 

ปาน

กลาง 
90.62 11.21 

ปาน

กลาง 

 

 จากตารางที่ 4 พบวาระดับคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรทุกคณะวิชาอยูในระดับปานกลาง 

X X X X XX
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ตารางท่ี 5  แสดงคาระดับคุณภาพชีวติของนักศกึษามหาวทิยาลัยศลิปากร วทิยาเขตพระราชวังสนามจันทรจําแนกรายขอ 

 

ระดับคุณภาพชีวติ 

อักษรศาสตร

(n=61) 

ศกึษาศาสตร 

(n=52) 

วทิยาศาสตร

(n=81) 

เภสัชศาสตร

(n=38) 

วศิวกรรมฯ 

(n=138) 

รวม 

(n=370) 

องคประกอบ 

คุณภาพชีวติ 

 S.D. ระดับ  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ 

1. ทานพอใจกับสุขภาพ

ของทานในตอนนี้

เพียงใด 

2.95 .76 
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 

2. การเจ็บปวดตาม

รางกาย เชน ปวดหัว 

ปวดทอง ปวดตามตัว

ทําใหทานไมสามารถทํา

ในสิ่งทีต่องการมาก

นอยเพียงใด 

2.84 1.03 
ปาน

กลาง 
2.81 .90 

ปาน

กลาง 
3.07 .89 

ปาน

กลาง 

2.7

6 
.94 

ปาน

กลาง 
3.04 1.00 

ปาน

กลาง 
2.95 .97 

ปาน

กลาง 

X X X X XX
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ระดับคุณภาพชีวติ 

อักษรศาสตร

(n=61) 

ศกึษาศาสตร 

(n=52) 

วทิยาศาสตร

(n=81) 

เภสัชศาสตร

(n=38) 

วศิวกรรมฯ 

(n=138) 

รวม 

(n=370) 

องคประกอบ 

คุณภาพชีวติ 

 S.D. ระดับ  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ 

3.ทานมีกําลงัเพียง

พอที่จะทําสิ่งตาง ๆ ใน

แตละวันไหม(ทัง้เรื่อง

งานหรอืการดําเนนิ

ชีวติประจําวัน) 

3.69 .78 มาก 3.83 .75 มาก 3.78 .72 มาก 
3.3

2 
.73 

ปาน

กลาง 
3.65 .81 มาก 3.68 .78 มาก 

4.ทานพอใจกับการนอน

หลับของทานมากนอย

เพียงใด 

2.97 1.11 
ปาน

กลาง 
3.04 .90 

ปาน

กลาง 
3.15 .86 

ปาน

กลาง 
3.05 1.01 

ปาน

กลาง 
2.86 .95 

ปาน

กลาง 
2.98 .96 

ปาน

กลาง 

5.ทานรูสกึพึงพอใจใน

ชีวติ (เชน มีความสุข 

ความสงบมีความหวัง) 

มากนอยเพียงใด 

3.72 .85 มาก 3.69 .78 มาก 3.72 .82 มาก 3.29 .65 
ปาน

กลาง 
3.56 .84 มาก 3.61 .82 มาก 

6.ทานมีสมาธใินการ

ทํางานตาง ๆ ดเีพียงใด 
3.25 .69 

ปาน

กลาง 
3.33 .58 

ปาน

กลาง 
3.28 .85 

ปาน

กลาง 
3.03 .63 

ปาน

กลาง 
3.33 .74 

ปาน

กลาง 
3.27 .73 

ปาน

กลาง 

X X X X XX
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ระดับคุณภาพชีวติ 

อักษรศาสตร

(n=61) 

ศกึษาศาสตร 

(n=52) 

วทิยาศาสตร

(n=81) 

เภสัชศาสตร

(n=38) 

วศิวกรรมฯ 

(n=138) 

รวม 

(n=370) 

องคประกอบ 

คุณภาพชีวติ 

 S.D. ระดับ  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ 

7.ทานรูสกึพอใจใน

ตนเองมากนอยแคไหน 3.67 .96 มาก 3.73 .68 มาก 3.63 .87 มาก 
3.3

7 
.67 

ปาน

กลา

ง 

3.64 .77 มาก 3.63 .81 มาก 

8.ทานยอมรับรูปราง

หนาตาของตัวเองได

ไหม 

3.59 .91 มาก 3.79 .91 มาก 3.75 .94 มาก 3.58 .64 มาก 3.70 .93 มาก 3.69 .92 มาก 

9.ทานมีความรูสกึไมด ี

เชน รูสกึเหงา เศรา หด

หู สิ้นหวังวติกกังวล 

บอยแคไหน 

2.33 .92 
ปาน

กลาง 
2.40 .74 

ปาน

กลาง 
2.48 .86 

ปาน

กลาง 

2.8

7 
.77 

ปาน

กลาง 
2.61 .87 

ปาน

กลาง 
2.53 .86 

ปาน

กลาง 

10.ทานรูสกึพอใจมาก

นอยแคไหนที่สามารถ

ทําอะไร ๆผานไปไดใน

แตละวัน 

3.51 .76 มาก 3.54 .67 มาก 3.30 .81 
ปาน

กลาง 

3.4

5 
.64 

ปาน

กลาง 
3.48 .82 

ปาน

กลาง 
3.45 .77 

ปาน

กลาง 

X X X X XX
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ระดับคุณภาพชีวติ 

อักษรศาสตร

(n=61) 

ศกึษาศาสตร 

(n=52) 

วทิยาศาสตร

(n=81) 

เภสัชศาสตร

(n=38) 

วศิวกรรมฯ 

(n=138) 

รวม 

(n=370) 

องคประกอบ 

คุณภาพชีวติ 

 S.D. ระดับ  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ 

11.ทานจําเปนตองไปรับ

การรกัษาพยาบาลมาก

นอยเพียงใดเพื่อที่จะ

ทํางานหรอืมีชีวติอยูไป

ไดในแตละวัน 

1.77 .88 นอย 1.94 .89 นอย 1.96 .84 นอย 1.92 .74 นอย 2.30 
1.0

5 
นอย 2.05 .95 นอย 

12.ทานพอใจกับ

ความสามารถในการ

ทํางานไดอยางที่เคยทํา

มามากนอยเพียงใด 

3.41 .66 
ปาน

กลาง 
3.40 .74 

ปาน

กลาง 
3.36 .69 

ปาน

กลาง 

3.2

4 
.48 

ปาน

กลาง 
3.39 .79 

ปาน

กลาง 
3.37 .71 

ปาน

กลาง 

13.ทานพอใจตอการผูก

มิตรหรอืเขากับคนอ่ืน 

อยางที่ผานมาแคไหน 

3.67 .78 มาก 3.67 .67 มาก 3.60 .84 มาก 3.55 .68 มาก 3.63 .88 มาก 3.63 .81 มาก 

14.ทานพอใจกับการ

ชวยเหลอืที่เคยไดรับ

จากเพื่อน ๆ แคไหน 

3.85 .72 มาก 3.63 .81 มาก 3.86 .87 มาก 3.92 .63 มาก 3.78 .82 มาก 3.81 .80 มาก 

X X X X XX
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ระดับคุณภาพชีวติ 

อักษรศาสตร

(n=61) 

ศกึษาศาสตร 

(n=52) 

วทิยาศาสตร

(n=81) 

เภสัชศาสตร

(n=38) 

วศิวกรรมฯ 

(n=138) 

รวม 

(n=370) 

องคประกอบ 

คุณภาพชีวติ 

 S.D. ระดับ  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ 

15.ทานรูสกึวาชีวติมี

ความม่ันคงปลอดภัยดี

ไหมในแตละวัน 

3.56 .92 มาก 3.60 .72 มาก 3.59 .78 มาก 3.68 .57 มาก 3.54 .78 มาก 3.58 .77 มาก 

16.ทานพอใจกับสภาพ

บานเรอืนที่อยูตอนนี้

มากนอยเพียงใด 

3.69 .90 มาก 3.67 .78 มาก 3.73 .94 มาก 
3.8

4 
.71 มาก 3.62 .90 มาก 3.68 .88 มาก 

17.ทานมีเงนิพอใชจาย

ตามความจําเปนมาก

นอยเพียงใด 

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 

18.ทานพอใจที่จะ

สามารถไปใชบรกิาร

สาธารณสุขไดตาม

ความจําเปนเพียงใด 

3.10 .76 
ปาน

กลาง 
3.25 .92 

ปาน

กลาง 
3.50 .85 

ปาน

กลาง 

3.4

2 
.68 

ปาน

กลาง 
3.30 .73 

ปาน

กลาง 
3.28 .79 

ปาน

กลาง 

X X X X XX
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ระดับคุณภาพชีวติ 

อักษรศาสตร

(n=61) 

ศกึษาศาสตร 

(n=52) 

วทิยาศาสตร

(n=81) 

เภสัชศาสตร

(n=38) 

วศิวกรรมฯ 

(n=138) 

รวม 

(n=370) 

องคประกอบ 

คุณภาพชีวติ 

 S.D. ระดับ  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ 

19.ทานไดรูเรื่องราว

ขาวสารที่จําเปนในชีวติ

แตละวันมากนอย

เพียงใด 

2.97 .87 
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 

20.ทานมีโอกาสได

พักผอนคลายเครยีด

มากนอยเพียงใด 

3.30 .98 
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 

21.สภาพแวดลอมดตีอ

สุขภาพของทานมาก

นอยเพียงใด 

3.38 .77 
ปาน

กลาง 
3.21 .847 

ปาน

กลาง 
3.43 .77 

ปาน

กลาง 

3.3

2 
.66 

ปาน

กลาง 
3.46 .76 

ปาน

กลาง 
3.39 .77 

ปาน

กลาง 

22.ทานพอใจกับการ

เดนิทางไปไหนมาไหน

ของทาน(หมายถงึการ

คมนาคม) มากนอย

เพียงใด 

3.20 .81 
ปาน

กลาง 
3.15 .72 

ปาน

กลาง 
3.15 .88 

ปาน

กลาง 

3.2

4 
.75 

ปาน

กลาง 
3.30 .81 

ปาน

กลาง 
3.22 .80 

ปาน

กลาง 

X X X X XX
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ระดับคุณภาพชีวติ 

อักษรศาสตร

(n=61) 

ศกึษาศาสตร 

(n=52) 

วทิยาศาสตร

(n=81) 

เภสัชศาสตร

(n=38) 

วศิวกรรมฯ 

(n=138) 

รวม 

(n=370) 

องคประกอบ 

คุณภาพชีวติ 

 S.D. ระดับ  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ 

23.ทานรูสกึวาชีวติทาน

มีความหมายมากนอย

แคไหน 

4.36 .81 มาก 3.88 .92 มาก 4.11 .88 มาก 
3.7

9 
.87 มาก 4.04 .89 มาก 4.06 .89 มาก 

24.ทานสามารถไปไหน

มาไหนดวยตนเองไดดี

เพียงใด 

3.85 1.03 มาก 3.77 .85 มาก 3.73 .92 มาก 
3.7

6 
.75 มาก 3.81 .90 มาก 3.79 .90 มาก 

25.ทานพอใจในชีวติ

ทางเพศของทานแคไหน 

(ชีวติทางเพศ หมายถงึ

เม่ือเกดิความรูสกึทาง

เพศข้ึนแลวทานมีวธิี

จัดการทําใหผอนคลาย

ลงได รวมถงึการชวย

ตัวเองหรอืการมี

เพศสัมพันธ) 

3.49 .95 
ปาน

กลาง 
3.52 .98 มาก 3.33 .98 

ปาน

กลาง 
3.50 .68 

ปาน

กลาง 
3.46 .93 

ปาน

กลาง 
3.45 .93 

ปาน

กลาง 

X X X X XX
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ระดับคุณภาพชีวติ 

อักษรศาสตร

(n=61) 

ศกึษาศาสตร 

(n=52) 

วทิยาศาสตร

(n=81) 

เภสัชศาสตร

(n=38) 

วศิวกรรมฯ 

(n=138) 

รวม 

(n=370) 

องคประกอบ 

คุณภาพชีวติ 

 S.D. ระดับ  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ 

26.ทานคิดวาทานมี

คุณภาพชีวติ (ชีวติ

ความเปนอยู)อยูใน

ระดับใด 

3.79 .68 มาก 3.67 .78 มาก 3.65 .67 มาก 3.58 .64 มาก 3.67 .80 มาก 3.68 .73 มาก 

 

จากตารางที่ 5 แสดงใหเห็นวาระดับคุณภาพชีวติของนักศกึษาจําแนกตามรายขอพบวาขอที่มีระดับมากทุกคณะวชิาคอืขอ 8 ยอมรับรูปรางหนาตาของ

ตัวเอง ขอ 14 พอใจกับการชวยเหลอืที่เคยไดรับจากเพื่อน ๆ ขอ 15 รูสกึวาชีวติมีความม่ันคงปลอดภัยดใีนแตละวัน ขอ 16 พอใจกับสภาพบานเรือนที่อยูตอนนี้ 

ขอ 17 มีเงนิพอใชจายตามความจําเปน ขอ 23 รูสกึวาชีวติมีความหมาย ขอ24 สามารถไปไหนมาไหนดวยตนเองไดด ีและขอ 26 ทานคิดวาทานมีคุณภาพชีวิต

(ชีวติความเปนอยู)อยูในระดับใด  สวนขอที่มีระดับนอยไดแกขอ 11 ทานจําเปนตองไปรับการรักษาพยาบาลมาก-นอยเพียงใดเพื่อที่จะทํางานหรอืมีชีวติอยูไปได

แตละวัน สวนขออ่ืน ๆ นอกจากนี้อยูในระดับปานกลาง 

X X X X XX
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4. ความสัมพันธระหวางระดับความสนใจในการเลนกฬีากับระดับคุณภาพชีวติ 

ตารางท่ี  6  แสดงคาความสัมพันธระหวางระดับความสนใจในการเลนกฬีากับระดับคุณภาพชีวิตของ

นักศกึษามหาวทิยาลัยศลิปากร วทิยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

 

คุณภาพชีวติ(n=370) 

ประเภทกฬีา สุขภาพกาย จติใจ ความสัมพันธ

ทางสังคม 

สิ่งแวดลอม ภาพรวม 

ทมี -.093 .028 .045 .021 .004 

บุคคล -.120* -.023 -.029 -.039 -.058 

ภาพรวม -.116* .005 .012 -.007 -.027 

*     = p< .05   

 จากตารางที่ 6 พบวา ระดับความสนใจในการเลนกฬีาประเภทบุคคลมีความสัมพันธกับระดับ

คุณภาพชีวติดานสุขภาพกายอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05  

 

ตารางท่ี  7  แสดงคาความสัมพันธระหวางระดับความสนใจในการเลนกฬีากับระดับคุณภาพชีวิตของ

นักศกึษา คณะอักษรศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

 

คุณภาพชีวติ(n=61) 

ประเภทกฬีา สุขภาพกาย จติใจ ความสัมพันธ

ทางสังคม 

สิ่งแวดลอม ภาพรวม 

ทมี -.269* -.233* -.077 -.040 -.208 

บุคคล -.208 -.288* -.143 -.106 -.255* 

ภาพรวม -.273** -.291* -.120 -.079 -.259* 

*     = p< .05    **     = p< .01   

 

 จากตารางที่ 7 พบวาระดับความสนใจในการเลนกีฬาของนักศึกษาคณะอักษรศาสตรมี

ความสัมพันธกับระดับคุณภาพชีวิตดานสุขภาพกายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมี

ความสัมพันธกับระดับคุณภาพชีวติดานจติใจอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ.05  
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ตารางท่ี  8   แสดงคาความสัมพันธระหวางระดับความสนใจในการเลนกฬีากับระดับคุณภาพชีวติของ

นักศกึษา คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากร วทิยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

 

คุณภาพชีวติ(n=52) 

ประเภทกฬีา สุขภาพกาย จติใจ ความสัมพันธ

ทางสังคม 

สิ่งแวดลอม ภาพรวม 

ทมี -.049 -.002 -.088 -.033 -.046 

บุคคล -.358** -.230 -.296* -.304* -.357** 

ภาพรวม -.217 -.121 -.208 -.179 -.214 

*     = p< .05 

 จากตารางที่ 8 พบวา ระดับความสนใจในการเลนกีฬาของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตรมี

ความสัมพันธกับระดับคุณภาพชีวิตดานสุขภาพกาย ความสัมพันธทางสังคม และสิ่งแวดลอมอยางมี

นัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ.05 

 

ตารางท่ี  9  แสดงคาความสัมพันธระหวางระดับความสนใจในการเลนกฬีากับระดับคุณภาพชีวิตของ

นักศกึษา คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากร วทิยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

 

คุณภาพชีวติ(n=81) 

ประเภทกฬีา สุขภาพกาย จติใจ ความสัมพันธ

ทางสังคม 

สิ่งแวดลอม ภาพรวม 

ทมี -.010 .016 .113 -.018 .018 

บุคคล -.044 .005 .040 -.007 -.005 

ภาพรวม -.029 .011 .086 .014 .008 

*     = p< .05    *    

 จากตารางที่ 9 พบวา ระดับความสนใจในการเลนกีฬาของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรไมมี

ความสัมพันธทางสถติกิับระดับคุณภาพชีวติทุกดานที่ระดับ .05 
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ตารางท่ี  10  แสดงคาความสัมพันธระหวางระดับความสนใจในการเลนกฬีากับระดับคุณภาพชีวติของ

นักศกึษา คณะเภสัชศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากร วทิยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

 

คุณภาพชีวติ(n=38) 

ประเภทกฬีา สุขภาพกาย จติใจ ความสัมพันธ

ทางสังคม 

สิ่งแวดลอม ภาพรวม 

ทมี -.102 -.008 -.046 -.134 -.091 

บุคคล -.159 -.141 -.227 .003 -.120 

ภาพรวม -.141 -.071 -.136 -.087 -.116 

*     = p< .05 

 จากตารางที่ 10 พบวา ระดับความสนใจในการเลนกีฬาของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตรไมมี

ความสัมพันธทางสถติกิับระดับคุณภาพชีวติทุกดานที่ระดับ .05 

 

ตารางท่ี  11  แสดงคาความสัมพันธระหวางระดับความสนใจในการเลนกฬีากับระดับคุณภาพชีวติของ

นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

พระราชวังสนามจันทร 

 

คุณภาพชีวติ(n=138) 

ประเภทกฬีา สุขภาพกาย จติใจ ความสัมพันธ

ทางสังคม 

สิ่งแวดลอม ภาพรวม 

ทมี -.048 .106 .128 .088 .089 

บุคคล -.029 .072 .092 .015 .047 

ภาพรวม -.043 .098 .121 .059 .076 

*     = p< .05  

 

 จากตารางที่ 11 พบวา ระดับความสนใจในการเลนกีฬาของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรไมมี

ความสัมพันธทางสถติกิับระดับความสนใจในการเลนกฬีาทุกดานที่ระดับ .05 

 

 

 

 

 



 53 

บทท่ี 5 

สรุปผล อภปิรายผล และขอเสนอแนะ 

 

สรุปผลการวจัิย 

 การวจิัยครัง้นี้ผูวจิัยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางซ่ึงเปนนักศกึษามหาวทิยาลัยศิลปากร

วทิยาเขตพระราชวังสนามจันทร จํานวน 370 คน จะประกอบดวยกลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษาคณะ

อักษรศาสตรจํานวน 61 คน นักศึกษาคณะศึกษาศาสตรจํานวน 52 คน นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร

จํานวน 81 คน นักศกึษาคณะเภสัชศาสตรจํานวน 38 คน นักศกึษาคณะวศิวกรรมศาสตรจํานวน 138 

คน นักศกึษาที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญเปนนักศกึษาหญิงโดยมีจํานวนรอยละ 68.65 เปนนักศึกษา

ชายเปนจํานวนรอยละ 31.35  นักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยางจะเปนนักศึกษาที่พักอยูหอพักขางนอก

มหาวทิยาลัยเปนสวนมาก โดยมีจํานวนรอยละ 60.54 เปนนักศึกษาที่พักอยูหอพักในมหาวิทยาลัยมี

จํานวนรอยละ 27.57 นอกจากนัน้เปนนักศกึษาที่เดนิทางไป-กลับคิดเปนรอยละ 11.89  

 ระดับความสนใจในการเลนกีฬาของนักศึกษาพบวานักศึกษาทุกคณะวิชาสนใจเลนกีฬา

ประเภททมีอยูในระดับปานกลาง  สวนกฬีาประเภทบุคคลนัน้นักศกึษาทุกคณะวชิามีความสนใจในการ

เลนอยูในระดับนอย และเม่ือรวมทัง้ประเภททีม และประเภทบุคคลพบวานักศึกษาคณะอักษรศาสตร 

ศกึษาศาสตร วิทยาศาสตร และวิศวกรรมศาสตรสนใจที่จะเลนอยูในระดับปานกลาง สวนนักศึกษา

คณะเภสัชศาสตรสนใจในการเลนกฬีาอยูในระดับนอย 

 ระดับความสนใจในการเลนกฬีาของนักศกึษา จําแนกตามชนดิกฬีาพบวานักศกึษาสนใจในการ

เลนกฬีาแบดมินตันระดับมาก  สนใจในการเลนกฬีา บาสเกตบอล วอลเลยบอล เปตอง ปงปอง เทนนสิ 

หมากกระดาน กรีฑา และวายน้ําในระดับปานกลาง และสนใจในการเลนกีฬาฟุตบอล กอลฟ รักบี้ 

ซอลฟบอล และแฮนดบอลอยูในระดับนอย 

 ระดับคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรดาน

สุขภาพรางกาย ดานจติใจ ดานความสัมพันธทางสังคม และดานสิ่งแวดลอมอยูในระดับปานกลาง 

 ระดับคุณภาพชีวติของนักศกึษามหาวทิยาลัยศลิปากรวทิยาเขตพระราชวังสนามจันทรจําแนก

รายขอพบวา 

รายขอที่อยูในระดับมากไดแก  

ขอ 3. ทานมีกําลังเพียงพอที่จะทําสิ่งตาง ๆในแตละวันไหม(ทั้งในเรื่องงาน หรือการดําเนิน

ชีวติประจําวัน)  

ขอ 5. ทานรูสกึพึงพอใจในชีวติ(เชน มีความสุข ความสงบ มีความหวัง)มาก-นอยเพียงใด ขอ7. 

ทานรูสกึพอใจในตนเองมากนอยแคใด  

ขอ 8. ทานยอมรับรูปรางหนาตาของตนเองไดไหม  

ขอ 13. ทานพอใจตอการผูกมิตรหรอืเขากับคนอ่ืนอยางที่ผานมาแคไหน  
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ขอ 14. ทานพอใจกับการชวยเหลอืที่เคยไดรับจากเพื่อน ๆ แคไหน  

ขอ 15. ทานรูสกึวาชีวติมีความม่ันคงปลอดภัยดไีหมในแตละวัน  

ขอ 16. ทานพอใจกับสภาพบานเรอืนที่อยูตอนนี้มากนอยเพียงใด  

ขอ 17. ทานมีเงนิพอใชจายตามความจําเปนมากนอยเพียงใด  

ขอ23. ทานรูสกึวาชีวติทานมีความหมายมากนอยแคไหน ขอ 24. ทานสามารถไปไหนมาไหน

ดวยตนเองไดดเีพียงใด  

ขอ 26.ทานคิดวาทานมีคุณภาพชีวติ(ชีวติความเปนอยู)อยูในระดับใด   

รายขอที่อยูในระดับนอยไดแก  

ขอ 11.ทานจําเปนตองไปรับการรักษาพยาบาลมากนอยเพียงใดเพื่อที่จะทํางานหรอืมีชีวติอยูได

ในแตละวัน   

สวนในขออ่ืน ๆ นอกจากนี้อยูในระดับปานกลาง 

 วิเคราะหความสัมพันธระหวางระดับความสนใจในการเลนกีฬากับระดับคุณภาพชีวิตของ

นักศกึษามหาวทิยาลัยศลิปากรวทิยาเขตพระราชวังสนามจันทรพบวาระดับความสนใจในการเลนกีฬา

มีความสัมพันธกับระดับคุณภาพชีวติดานสุขภาพกายอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05  และความ

สนใจในการเลนกีฬาไมมีความสัมพันธกับระดับคุณภาพชีวิตดานจิตใจ ดานความสัมพันธทางสังคม 

และดานสิ่งแวดลอมอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 

 วิเคราะหความสัมพันธระหวางระดับความสนใจในการเลนกีฬากับระดับคุณภาพชีวิตของ

นักศกึษาอักษรศาสตร พบวาระดับความสนใจในการเลนกฬีามีความสัมพันธกับระดับคุณภาพชีวติดาน

สุขภาพกาย และจิตใจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานความสัมพันธทางสังคม และ

สิ่งแวดลอมไมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 

 วิเคราะหความสัมพันธระหวางระดับความสนใจในการเลนกีฬากับระดับคุณภาพชีวิตของ

นักศกึษาคณะศกึษาศาสตร พบวาระดับความสนใจในการเลนกีฬาประเภทบุคคลมีความสัมพันธกับ

ระดับคุณภาพชีวติดานสุขภาพกาย ดานความสัมพันธทางสังคม ดานสิ่งแวดลอมอยางมีนัยสําคัญทาง

สถติทิี่ระดับ.05 สวนดานจติใจไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 

 วิเคราะหความสัมพันธระหวางระดับความสนใจในการเลนกีฬากับระดับคุณภาพชีวิตของ

นักศกึษาคณะวทิยาศาสตรพบวาระดับความสนใจในการเลนกีฬาไมมีความสัมพันธกับระดับคุณภาพ

ชีวติทุกดานอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05  

 วิเคราะหความสัมพันธระหวางระดับความสนใจในการเลนกีฬากับระดับคุณภาพชีวิตของ

นักศกึษาคณะเภสัชศาสตรพบวาระดับความสนใจในการเลนกีฬาไมมีความสัมพันธกับระดับคุณภาพ

ชีวติทุกดานอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 
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 วิเคราะหความสัมพันธระหวางระดับความสนใจในการเลนกีฬากับระดับคุณภาพชีวิตของ

นักศกึษาคณะวศิวกรรมศาสตรและเทคโนโลยอุีตสาหกรรมพบวาระดับความสนใจในการเลนกีฬาไมมี

ความสัมพันธกับระดับคุณภาพชีวติทุกดานอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ.05 

 

อภปิรายผลการวจัิย 

 ผลจากการวิเคราะหขอมูลสถานภาพทั่วไปของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขต

พระราชวังสนามจันทร จะเปนนักศกึษาหญิงมากวาชาย และพฤติกรรมการพักอาศัยจะอยูหอพักขาง

นอกมหาวทิยาลัยมากวาซ่ึงมีปรมิาณถงึ 60 % ทัง้นี้อาจจะมีสาเหตุมาจาก 

1. ปรมิาณหอพักของมหาวทิยาลัยมีไมเพียงพอ นักศกึษาทุกช้ันปในวทิยาเขตพระราชวัง 

สนามจันทรมีประมาณ 12,000 คน และหอพักของมหาวิทยาลัยสามารถรับนักศึกษาเขาพักไดเพียง

2,000 คนเทานัน้ ดังนัน้นักศกึษาที่เหลอืนอกจากนี้จะตองไปพักอาศัยอยูนอกมหาวทิยาลัย 

2. สภาพหอพักของมหาวทิยาลัยขาดสิ่งอํานวยความสะดวกเชน เครื่องปรับอากาศ และอ่ืน ๆ  

แตหอพักขางนอกที่ดําเนินการโดยภาคเอกชนจัดสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ ที่นักศึกษาตองการ 

นอกจากนี้หอพักในมหาวทิยาลัยยังมีระเบยีบการเขา-ออกหอพักสงผลใหนักศกึษาเกดิความรูสึกวาไม

มีอิสระเทากับการพักในหอพักขางนอก  ดังนั้นนักศึกษาจึงเลือกที่จะพักหอพักนอกมหาวิทยาลัยเปน

จํานวนมาก 

 การพักหอพักขางนอกมหาวทิยาลัยสงผลใหกระบวนการพัฒนานักศึกษาไมสามารถใชในการ

พัฒนานักศึกษาไดดีเทากับหอพักที่อยูในมหาวิทยาลัย ดวยเหตุนี้อาจจะสงผลถึงคุณภาพชีวิตของ

นักศกึษาไมอยูในระดับมาก  ซ่ึงระดับคุณภาพชีวติของนักศกึษาทัง้ 4 ดานจะอยูในระดับปานกลางเปน

ตน 

 ผลจากการวิเคราะหขอมูลระดับความสนใจในการเลนกีฬาพบวานักศึกษาจะมีระดับความ

สนใจในการเลนกีฬาประเภทบุคคลอยูในระดับปานกลาง ที่เปนเชนนี้เพราะวากีฬาประเภทบุคคล

นักศกึษาจะสามารถเลนไดงายไมตองรอผูเลนอ่ืน ๆ และเม่ือวิเคราะหชนิดกีฬาที่นักศึกษาสนใจเลน

พบวากฬีาแบดมินตัน จะอยูในระดับมาก สอดคลองกับวรัญู รรีมย (2552)ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ความ

ตองการจัดบริการดานการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ ของประชาชนต.รองกวาง อําเภอรองกวาง 

จังหวัดแพร ปการศกึษา 2552       พบวาประชาชนมีความตองการจัดบรกิารดานกิจกรรมออกกําลัง

กาย โดยเฉลี่ยอยูในระดับมาก ไดแก วิ่ง-เดนิภายในสนามกฬีาเทศบาล การเตนแอโรบิก กีฬาฟุตบอล 

วิ่งภายนอกสนามกฬีาเทศบาล กฬีาแบดมินตัน กีฬาวอลเลยบอล กายบริหารประกอบดนตรี กีฬาเป

ตอง กฬีาบาสเกตบอล กรฑีา กฬีาพื้นเมือง และกฬีาเซปกตะกรอ 

 กรณีที่นักศึกษาสนใจเลนกีฬาแบดมินตันมากอาจจะมาจากการจัดการเรียนการสอนตั้งแต

ระดับมัธยมศกึษาก็จะมีเรยีนกีฬาแบดมินตัน และรายวิชากีฬาศึกษาของนักศึกษาช้ันปที่ 1 ก็จะเรียน

กฬีาแบดมินตันอีกดวยทําใหนักศกึษาเลนเปน ก็เลยสามารถนําไปใชในการออกกําลังกายได และใชเลน
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ในชวงเวลาวาง นอกจากนี้การเลนแบดมินตันสามารถเลนได 2 คน และสถานที่เลนในบรเิวณใดกไ็ดทีมี่

ที่วางและลมไมแรงสามารถเลนไดทุกสถานที่ จึงสงผลใหนักศกึษาสนใจเลนกฬีาแบดมินตันอยูในระดับ

มาก ซ่ึงสะทอนใหเห็นวาการสอนกฬีานัน้ควรสอนใหนักศกึษาเลนเปน และเนนความสนุกโดยอยางไป

มุงกฎ ระเบียบมากนักก็จะสงผลตอการออกกําลังกายในชีวิตประจําวันของเขาเอง หรือแมแตคนใน

ชุมชนยังมีผลอีกดวยวา คนในทองถิ่นก็นิยมการออกกําลังกายโดยเลนกีฬาประเภทบุคคล และ

แบดมินตันก็เปนกฬีาอีกประเภทที่คนนยิมเลนกัน ดวยเหตุผลที่นักศึกษาเลนกีฬาประเภทบุคคลนี้เอง

อาจจะสงผลใหคุณลักษณะที่จะไดจากกีฬาประเภททีม เชนการทํางานประสานกับคนอ่ืน หรือการ

เคารพกฎ ระเบยีบอาจจะนอยลงก็เปนได ซ่ึงอาจจะสงผลตอระดับคุณภาพชีวิตทั้งในดานของสัมพันธ

ภาพกับบุคคลอ่ืน ดานสิ่งแวดลอมเปนตน 

 จากผลการวิเคราะหขอมูลระดับคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขต

พระราชวังสนามจันทร พบวาระดับคุณภาพชีวติทุกดานอยูในระดับปานกลางซ่ึงสอดคลองกับสานิต 

ศริวิศิษิฐกุล(2552) ไดทําการวจิัยเรื่อง คุณภาพชีวติของนักศกึษามุสลมิที่ศกึษาระดับปรญิญาตร ี 

วิทยาลัยนอรทกรุงเทพปการศึกษา 2550การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อศึกษาเพื่อศึกษาระดับ

คุณภาพชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่นับถือศาสนาอิสลามวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ และ

ความสัมพันธระหวางปจจัยดานสวนบุคคล ปจจัยดานครอบครัว และปจจัยดานสภาพแวดลอม

ทางการเรียนกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรีพบวาระดับคุณภาพชีวิตของนักศึกษา

มุสลมิอยูในระดับปานกลาง และสอดคลองกับสุชิน   บัวงาม(2552)ไดทําการวจิัยเรื่องคุณภาพชีวติของ

นักศึกษาสถาบันการพลศึกษาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของนักศึกษา

สถาบันการพลศึกษา จําแนกตามเพศ  คณะที่ศึกษา  และภาคที่ตั้งวิทยาเขต  กลุมตัวอยางเปน

นักศกึษาสถาบันการพลศกึษา  17  วทิยาเขต  ปการศกึษา  2551  จํานวน  382 คนผลการวิจัยพบวา

คุณภาพชีวติโดยรวมของนักศกึษาสถาบันการพลศกึษา  อยูในระดับปานกลาง   จากผลการวิเคราะห

ขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวานักศกึษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรมีระดับ

คุณภาพชีวิตระดับปานกลางซ่ึงถาหากจะพิจารณาถึงเงื่อนไขการยกระดับคุณภาพชีวิตจะตอง

ดําเนนิการเสรมิสรางคุณสมบัตทิี่จะชวยทําใหสามารถยกระดับคุณภาพชีวติไดแก การมีจุดมุงหมายใน

ชีวติ การมีความสามารถในการตัดสนิใจ การมีพื้นฐานความรูเกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดลอม และการ

มีความพยายามอุตสาหะและอดทนคุณสมบัตทิี่สงเสรมิการอยูรวมกันอยางสันตสิุข ไดแก การมีความ

มักนอย ไมโลภ รูจักเอาใจเขามาใสใจเรา การมีระเบยีบวนิัย และการมีจรยิธรรมอ่ืน ๆ ที่สังคมยอมรับ 

ดังนั้นจากเหตุที่นักศึกษาพักอาศัยอยูหอพักนอกมหาวิทยาลัยเปนจํานวนมาก จึงสงผลใหการจัด

กจิกรรมสําหรับนักศกึษาที่พักในหอพักเพื่อพัฒนานักศกึษาใหมีจุดมุงหมายชีวติ มีความสามารถในการ

ตัดสนิใจ และคุณลักษณะที่จะชวยใหมีคุณภาพชีวติที่ดี นั้นไมอาจจะสงผลตอนักศึกษาที่พักอยูหอพัก

นอกมหาวทิยาลัยจงึสงผลใหระดับคุณภาพชีวติอยูในระดับปานกลาง 
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 จากผลการวเิคราะหระดับคุณภาพชีวติของนักศกึษามหาวทิยาลัยศลิปากรวิทยาเขตพระราชวัง

สนามจันทรจําแนกรายขอพบวา 

1. ขอที่ไดคาระดับมากไดแก ขอ 3 เปนขอที่วัดองคประกอบคุณภาพชีวติดานรางกาย ขอ 5,7,8  

เปนขอวัดองคประกอบคุณภาพชีวิตดานจิตใจ ขอ 13,14 เปนขอที่วัดองคประกอบคุณภาพชีวิตดาน

สัมพันธภาพทางสังคม  ขอ 15, 16, 17 เปนขอที่วัดองคประกอบคุณภาพชีวติดานสิ่งแวดลอม  

2. ขอที่ไดคาระดับปานกลางไดแก ขอ 2, 4, 10, 12 เปนขอที่วัดองคประกอบคุณภาพชีวติดาน 

รางกาย ขอ 6, 9,23 เปนขอที่วัดองคประกอบคุณภาพชีวติดานจติใจ ขอ 24 เปนขอที่วัดองคประกอบ

คุณภาพชีวติดานสัมพันธภาพทางสังคม ขอ 18, 19, 20, 21, 22 เปนขอที่วัดองคประกอบคุณภาพชีวิต

ดานสิ่งแวดลอม 

3. ขอที่ไดคาระดับนอยไดแก ขอ 11 เปนขอที่วัดองคประกอบคุณภาพชีวติดานรางกาย 

จากผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดนําเสนอมานี้พบวาคาระดับคุณภาพชีวิตดานรางกายจะมีทั้ง

ระดับมาก , ปานกลางและนอยซ่ึงแสดงใหเห็นวานักศกึษามหาวทิยาลัยศลิปากร วิทยาเขตพระราชวัง

สนามจันทรมีการรับรูสภาพรางกายที่มีผลตอชีวิตประจําวันเชน การรับรูความสมบูรณแข็งแรงของ

รางกาย การรับรูถงึความรูสกึสุขสบาย ความสามารถในการจัดการกับความเจ็บปวดทางรางกายได 

การรับรูพละกําลังในการดําเนนิชีวติประจําวัน การรับรูวาตนไมตองพ่ึงพายาตาง ๆ หรอืการรักษาทาง

การแพทย ซ่ึงเปนคุณภาพชีวิตดานรางกายที่อยูในระดับปานกลาง แตมีขอที่ไดนอยคือขอที่เกี่ยวกับ

ความรูสึกนึกคิดของการไปรับการรักษาพยาบาลวาไมมีความจําเปนสะทอนให เห็นวาการไปใช

สถานพยาบาลเพื่อบําบัดรักษายังนอยอยูหรอืก็อาจจะสะทอนวานักศึกษามีสุขภาพดีการเจ็บปวยจะมี

เพียงเล็กนอยทําใหเขาไมมีความจําเปนตองไปรักษาจากสถานพยาบาลก็เปนได 

 ผลการวเิคราะหขอมูลความสัมพันธระหวางระดับความสนใจในการเลนกฬีากับระดับคุณภาพ

ชีวติของนักศกึษามหาวทิยาลัยศลิปากรวทิยาเขตพระราชวังสนามจันทรพบวาระดับความสนใจในการ

เลนกฬีาประเภทบุคคลมีความสัมพันธแบบผกผันกับระดับคุณภาพชีวิตดานรางกายอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงใหเห็นวาความสนใจในการเลนกีฬาประเภทบุคคลระดับมากก็จะชวย

สงเสรมิระดับคุณภาพชีวติดานรางกายนอยลง ที่เปนเชนนี้อาจจะเปนเพราะวา นักศกึษาสวนมากจะพัก

อาศัยอยูหอพักนอกมหาวทิยาลัยทําใหโอกาสในการเลนกฬีาประเภทบุคคลมีนอยลงทั้ง ๆ ที่สนใจมาก

แตไมมีโอกาสไดเลนจึงสงผลตอระดับคุณภาพชีวิตดานรางกาย นอกจากนี้ตารางการเรียนนักศึกษา

สวนมากจะมีตารางการเรยีนมากในแตละวันจงึสงผลตอเวลาวางเพื่อเลนกีฬานอยลงหรืออาจจะไมมี

โอกาสเลยจงึสงผลใหระดับคุณภาพชีวติโดยเฉพาะดานรางกายลดลง 

 นอกจากนี้หากพิจารณาผลการวเิคราะหความสัมพันธระหวางระดับความสนใจในการเลนกฬีา

กับระดับคุณภาพชีวติดานรางกายแยกเปนรายคณะก็จะพบวาตัวเลขของคาการวเิคราะหเปนตดิลบทุก

คณะ ซ่ึงสะทอนใหเห็นวาสภาพแวดลอมคือสนามกีฬา และโอกาสในการใชเวลาวางเลนกีฬานอยลง
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หรอืแทบไมมีเลยเพราะตารางการเรยีนมีมากดังนัน้ถงึแมวาความสนใจอยูในระดับมากแตโอกาสที่จะ

ไดเลนไมมีก็จะสงผลเชิงลบตอระดับคุณภาพชีวติเปนตน 

 ผลการวเิคราะหความสัมพันธระหวางระดับความสนใจในการเลนกีฬากับระดับคุณภาพชีวิต

จําแนกตามรายคณะผลปรากฏวา 

คณะอักษรศาสตร พบวาความสัมพันธของระดับความสนใจในการเลนกฬีามีความสัมพันธเชิง

ลบกับระดับคุณภาพชีวติทัง้ดานรางกาย และดานจติใจแสดงใหเห็นวานักศึกษาคณะอักษรศาสตรที่มี

ความสนใจในการเลนกฬีาระดับสูงก็จะมีคุณภาพชีวิตทั้งดานรางกาย และดานจิตใจต่ําซ่ึงอาจจะเปน

ผลมาจากเหตุผลที่ผูวจิัยไดนําเสนอไวแลวในตอนตนนอกจากนี้นักศกึษาคณะอักษรศาสตรก็จะมีภาระ

การเรียนมากเชนเดียวกัน สงผลทําใหเวลาที่จะใชในการออกกําลังกายมีนอย นอกจากนี้

สภาพแวดลอมที่อยูหางสนามกฬีาและสถานที่เลนกฬีาจงึเปนผลทําใหนักศกึษามีโอกาสในการเลนกฬีา

นอยลง 

คณะศึกษาศาสตรพบวาคาความสัมพันธระหวางระดับความสนใจในการเลนกีฬามี

ความสัมพันธเชิงลบกับระดับคุณภาพชีวิตดานรางกาย ดานสัมพันธภาพทางสังคม และดาน

สิ่งแวดลอมอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 แสดงใหเห็นวานักศึกษาที่สนใจเลนกีฬามากแตไมมี

โอกาสไดเลนก็จะสงผลใหระดับคุณภาพชีวติดานรางกาย สัมพันธภาพทางสังคม และสิ่งแวดลอมอยูใน

ระดับนอยหรือปานกลาง สวนดานจิตใจไมมีความสัมพันธกับระดับความสนใจในการเลนกีฬาทั้งนี้

อาจจะเปนเพราะวานักศกึษาคณะศกึษาศาสตรมีกจิกรรมดานอ่ืน ๆ มาก ซ่ึงจะสงผลตอระดับคุณภาพ

ชีวติดานจติใจ เชน กจิกรรมเชิงวัฒนธรรมเปนตน 

คณะวทิยาศาสตร คณะเภสัชศาสตร และคณะวศิวกรรมศาสตรนัน้ระดับความสนใจในการเลน

กฬีากับระดับคุณภาพชีวติไมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงใหเห็นวา

ระดับความสนใจในการเลนกีฬาจะไมมีผลตอระดับคุณภาพชีวิตทุกดาน ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะวา

นักศกึษาทัง้ 3 คณะนี้จะมีตารางการเรยีนมากโดยเฉพาะในชวงเย็นจนไมเอ้ือใหมีเวลาวางไปเลนกีฬา

ดังนัน้จงึไมสงผลตอระดับคุณภาพชีวติของนักศกึษา ทุกดาน 

 

ขอเสนอแนะจากการวจัิย 

 จากผลการวิจัยพบวาระดับคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขต

พระราชวังสนามจันทร อยูในระดับปานกลาง ทุกดาน ทุกคณะวชิา ดังนัน้มหาวิทยาลัยศลิปากรควรจดั

โปรแกรมกจิกรรมพัฒนานักศกึษาที่จะชวยพัฒนาคุณภาพชีวติใหมีคุณภาพชีวติที่ดข้ึีนดังนี้ 
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1. กจิกรรมกฬีาและนันทนาการ จัดสถานที่เลนกฬีาประเภทบุคคลใหมีกระจายอยูในคณะวชิา 

และบริเวณหอพักดวย เชน ลานแบดมินตัน หองปงปองมหาสนุก  เปนตน เ พราะวาจะไดชวยเพ่ิม

โอกาสในการเลนกฬีาใหกับนักศกึษามากข้ึน ทั้งนี้จะชวยสงเสริมคุณภาพชีวิตดานรางกาย ดานจิตใจ 

และดานสัมพันธภาพทางสังคมอีกดวย 

2. การปรับปรุงระบบอาจารยที่ปรกึษาฝายกจิการนักศกึษา จะตองปรับบทบาทของอาจารยที ่

ปรกึษาใหมีบทบาทเชิงรุกมากข้ึน นั่นคอืจะตองจัดใหมีอาจารยที่ปรกึษาฝายกจิการนักศึกษาเพ่ิมข้ึน มี

บทบาทหนาที่ที่ชัดเจน และมีการอบรมพัฒนาอาจารยที่ปรึกษาเปนระยะ ๆ เพื่อใหเกิดการพัฒนา

อาจารยที่ปรึกษาอยางตอเนื่องและทําหนาที่ไดเต็มที่  และการจัดโครงการพัฒนานักศึกษาควรเปด

โอกาสใหนักศกึษามีสวนรวมมากข้ึนซ่ึงจะชวยใหนักศกึษา มีความรัก ผูกพันตามแนวคิดทฤษฎีของแอ

สตนิ(Alexander W. Astin อางถงึในวัชนยี เชาวดํารง, 2542 : 61)สงผลใหนักศกึษาที่อยูหอพักขางนอก

จะใชเวลาวาง ๆ ภายในวทิยาเขตพระราชวังสนามจันทร มากข้ึน ดังนัน้เม่ือจัดกิจกรรมใหกับนักศึกษา

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติก็จะไดผลมากข้ึนเปนตน 

3. การปรับปรุงสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรยีนรู จําเปนตองดําเนนิการอยางเรงดวนเพื่อให 

นักศกึษาไดมีแหลงเรยีนรูจากการคนควาทางเทคโนโลยสีารสนเทศและสถานที่พักผอนหยอนใจและมี

อิสระเพื่อสงเสรมิใหเกดิการรวมกลุมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรยีนรู และเกดิทักษะในการใชชีวติรวมกับคน

อ่ืนซ่ึงเปนทักษะที่สําคัญที่จะชวยสงเสรมิคุณภาพชีวิตดานสัมพันธภาพทางสังคม และสิ่งแวดลอมอีก

ดวย 

4. เปาหมายของการจัดโครงการพัฒนานักศกึษาในระดับสโมสร ชมรม และคณะวชิาจะตองชัด 

เจนและประยุกตใชทฤษฎีพัฒนานักศึกษาใหมากข้ึน เพื่อใหมีเปาหมายในการพัฒนานักศึกษา และ

กระบวนการหรอืกจิกรรมที่ชวยใหบรรลุตามเปาหมายไดดข้ึีนกวาการจัดกจิกรรมแบบไรทศิทาง 

5. การสรางเครอืขายระหวางคณะวชิา หรอืชมรม หรอืมหาวทิยาลัย มีความจําเปนเพื่อให 

นักศึกษาไดเรียนรูวัฒนธรรมที่ตางสายวิชา และสามารถปรับตัวไดดีข้ึน โดยอาศัยกิจกรรมพัฒนา

นักศกึษาเปนเครื่องมือที่สําคัญ 

 

ขอเสนอแนะในการทําวจัิย 

 จากการวจิัยครัง้นี้มีขอเสนอแนะสําหรับการทําวจิัยครัง้ตอไปดังนี้ 

1. การวจิัยเพื่อคนหากจิกรรมของนักศกึษา หรอืกจิกรรมดานกฬีาและนันทนาการที่จะมาชวย 

เสริมสรางคุณภาพชีวิตดานรางกาย ดานจิตใจ ดานสัมพันธภาพทางสังคม และดานสิ่งแวดลอม

เพื่อที่จะไดนํามาใชเปนเครื่องมือพัฒนานักศกึษาตอไป 

2. การวจิัยเพื่อหาความสัมพันธระหวางระดับคุณภาพชีวติของนักศกึษากับผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรยีน เพื่อที่จะไดขอคนพบที่สามาถนํามาใชเปนทิศทางในการพัฒนานักศึกษาเพื่อใหสามารถ

ศกึษาตอจนสําเร็จการศกึษา ลดปญหาการพนสภาพของนักศกึษาใหเหลอืนอยที่สุด อีกดวย 
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แบบสอบถามเพ่ือการวจัิย 

เรื่อง การศกึษาความสัมพันธตองความสนใจในการเลนกฬีากับคุณภาพชีวติของนักศกึษา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรขอความอนุเคราะหใหนักศึกษาชวยตอบ

แบบสอบถามตอนที่ 1 และตอนที่ 2 ขอมูลที่ไดจะนํามาใชประโยชนเพื่อการศึกษาวิจัยเทานั้น มิได

กอใหเกดิผลกระทบตอทานใด และขอบพระคุณที่ชวยตอบแบบสอบถามทุกทาน 

รศ.ดร.คณติ เขียวชัย และคณะ 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปและความสนใจในการเลนกฬีา 

1.  ช่ือ............................................สกุล.........................................รหัสนักศกึษา................................ 

2. ที่พักอาศัย          หอพักนักศกึษา   พักหอพักขางนอก 

    เดนิทางไป – กลับ 

3. กฬีาที่สนใจและเม่ือมีเวลาจะไปเลนไดแก...............................(ใหใสเครื่องหมาย  ลงในชองระดับ

ความสนใจ) 

ระดับความสนใจ  

รายการ 5        

มากที่สุด 

4           

มาก 

3            

ปานกลาง 

2            

นอย 

1             

นอยที่สุด 

3.1 บาสเกตบอล      

3.2 ฟุตบอล      

3.3 วอลเลยบอล      

3.4 เปตอง      

3.5 ปงปอง      

3.6 เทนนสิ      

3.7 แบดมินตัน      

3.8 กอลฟ      

3.9 หมากกระดาน      

3.10 กรฑีา (วิ่ง)      

3.11 รักบี้      

3.12 ซอลฟบอล      

3.13 แฮนดบอล      

3.14 วายน้ํา      
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ตอนท่ี 2 วัดระดับคุณภาพชีวติ 

เครื่องช้ีวัดคุณภาพชีวติขององคการอนามัยโลกชุดยอ ฉบับภาษาไทย(WHOQOL – BREF – THAI) 

คําช้ีแจง ขอคําถามตอไปนี้จะถามถงึประสบการณอยางใดอยางหนึ่งของทาน ในชวง 2 สัปดาหที่ผาน

มาใหทานสํารวจตัวทานเอง และประเมินเหตุการณหรอืความรูสกึของทาน แลวทําเครือ่งหมาย  

 ในชวงคําตอบที่เหมาะสมและเปนจรงิกับตัวทานมากที่สุด โดยคําตอบมี 5 ตัวเลอืก 

 ไมมีเลย  หมายถงึ ทานไมมีความรูสกึเชนนัน้เลย รูสกึไมพอใจมาก หรอืรูสกึแยมาก 

 เล็กนอย หมายถงึ ทานมีความรูสกึเชนนัน้นาน ๆ ครัง้รูสกึเชนนัน้เล็กนอยรูสกึไม 

       พอใจหรือรูสกึแย 

         ปานกลาง หมายถงึ ทานมีความรูสกึเชนนัน้ปานกลาง รูสกึพอใจระดับกลาง ๆ หรอื 

       รูสกึแยระดับกลาง ๆ     

 มาก   หมายถงึ ทานมีความรูสกึเชนนัน้บอย ๆ รูสกึพอใจหรอืรูสกึด ี   

 มากที่สุด หมายถงึ ทานมีความรูสกึเชนนัน้เสมอ รูสกึเชนนัน้มากที่สุด หรอืรูสกึวา 

       สมบูรณ  รูสกึพอใจมาก รูสกึดมีาก 

ขอที ่ ในชวง 2 สปัดาหที่ผานมา 
ไม

เลย 

เล็ก  

นอย 

ปาน

กลาง 

มาก มาก

ที่สุด 

1 ทานพอใจกับสุขภาพของทานในตอนนี้เพียงใด      

2 การเจ็บปวดตามรางกาย เชน ปวดหัว ปวดทอง ปวด

ตามตัวทําใหทานไมสามารถทําในสิ่งที่ตองการมากนอย

เพียงใด 

     

3 ทานมีกําลังเพียงพอที่จะทําสิ่งตาง ๆ ในแตละวันไหม

(ทัง้เรื่องงานหรอืการดําเนนิชีวติประจําวัน) 

     

4 ทานพอใจกับการนอนหลับของทานมากนอยเพียงใด      

5 ทานรูสึกพึงพอใจในชีวิต (เชน มีความสุข ความสงบมี

ความหวัง) มากนอยเพียงใด 

     

6 ทานมีสมาธใินการทํางานตาง ๆ ดเีพียงใด      

7 ทานรูสกึพอใจในตนเองมากนอยแคไหน      

8 ทานยอมรับรูปรางหนาตาของตัวเองไดไหม      

9 ทานมีความรูสกึไมด ีเชน รูสึกเหงา เศรา หดหู สิ้นหวัง

วติกกังวล บอยแคไหน 
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ขอที ่ ในชวง 2 สปัดาหที่ผานมา 
ไม

เลย 

เล็ก  

นอย 

ปาน

กลาง 

มาก มาก

ที่สุด 

10 ทานรูสกึพอใจมากนอยแคไหนที่สามารถทําอะไร ๆผาน

ไปไดในแตละวัน 

     

11 ทานจําเปนตองไปรับการรักษาพยาบาลมากนอย

เพียงใดเพื่อที่จะทํางานหรอืมีชีวติอยูไปไดในแตละวัน 

     

12 ทานพอใจกับความสามารถในการทํางานไดอยางที่เคย

ทํามามากนอยเพียงใด 

     

13 ทานพอใจตอการผูกมิตรหรือเขากับคนอ่ืน อยางที่ผาน

มาแคไหน 

     

14 ทานพอใจกับการชวยเหลือที่เคยไดรับจากเพื่อน ๆ แค

ไหน 

     

15 ทานรูสกึวาชีวติมีความม่ันคงปลอดภัยดไีหมในแตละวัน      

16 ทานพอใจกับสภาพบานเรือนที่อยูตอนนี้มากนอย

เพียงใด 

     

17 ทานมีเงนิพอใชจายตามความจําเปนมากนอยเพียงใด      

18 ทานพอใจที่จะสามารถไปใชบริการสาธารณสุขไดตาม

ความจําเปนเพียงใด 

     

19 ทานไดรูเรื่องราวขาวสารที่จําเปนในชีวิตแตละวันมาก

นอยเพียงใด 

     

20 ทานมีโอกาสไดพักผอนคลายเครยีดมากนอยเพียงใด      

21 สภาพแวดลอมดตีอสุขภาพของทานมากนอยเพียงใด      

22 ทานพอใจกับการเดินทางไปไหนมาไหนของทาน

(หมายถงึการคมนาคม) มากนอยเพียงใด 

     

23 ทานรูสกึวาชีวติทานมีความหมายมากนอยแคไหน      

24 ทานสามารถไปไหนมาไหนดวยตนเองไดดเีพียงใด      

25 ทานพอใจในชีวติทางเพศของทานแคไหน? (ชีวติทางเพศ 

หมายถึงเม่ือเกิดความรูสึกทางเพศข้ึนแลวทานมีวิธี

จัดการทําใหผอนคลายลงได รวมถงึการชวยตัวเองหรือ

การมีเพศสัมพันธ) 

     

26 ทานคิดวาทานมีคุณภาพชีวิต (ชีวิตความเปนอยู)อยูใน

ระดับใด 
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