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หัวข้องานวิจัย  การศกึษาคณุภาพชีวิตนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี  คณะศกึษาศาสตร์   
มหาวิทยาลยัศลิปากร      

ชื�อผู้วิจัย           ดร.ภทัรพล  มหาขนัธ์ 
ปีการศึกษา   2550 
 
 การวิจัยครั 'งนี 'มีความมุ่งหมาย 1) เพื.อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร   มีทั 'งหมด 5 ด้าน  ได้แก่  ด้านชีวิตการ
เรียน   ชีวิตสงัคม  ที.อยูอ่าศยั  ความสมัพนัธ์กบับคุคลอื.น  บริการที.ได้รับจากมหาวิทยาลยั    
2) เพื.อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตนักศึกษาระดบัปริญญาตรี  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัย
ศลิปากร  โดยจําแนกตาม  เพศ  ผลสมัฤทธิ8ทางการเรียน  สาขา  และรายได้   
 กลุ่มตัวอย่างที. นํามาศึกษาเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร  จํานวน 176 คน ปีการศึกษา 2548 โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื.องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล  สถิติที.ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี.ย  ค่าเบี.ยงเบน
มาตรฐาน  เปรียบเทียบทดสอบความแตกตา่งด้วยสถิติ  t-test  และ one-way  ANOVA  ทดสอบรายคู่
ด้วยสถิต ิ LSD  (Least  Significant Difference)   
 ผลการวิจยัพบว่า   1.) นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี  คณะศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร  
มีระดบัคณุภาพชีวิตมากที.สดุ  ได้แก่  ด้านความสมัพนัธ์กบับคุคลอื.น  และ มีระดบัคณุภาพชีวิตน้อย
ที.สุด  ได้แก่  ด้านบริการที.ได้รับจากมหาวิทยาลยั  2.) การเปรียบเทียบคณุภาพชีวิตนกัศกึษาระดบั
ปริญญาตรี  คณะศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร  พบว่า นกัศกึษาหญิง  มีระดบัคณุภาพชีวิต
สูงกว่า  นกัศึกษาชาย  ในด้านความสมัพนัธ์กับบุคคลอื.น  ส่วนนักศึกษาที.เรียนสาขาวิชาที.ต่างกันมี
คณุภาพชีวิตในด้านการเรียนที.แตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัที.ระดบั.05  นกัศกึษาที.มีรายได้ตา่งกนั  มี
คุณภาพชีวิตด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอื.นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที.ระดบั.05 สําหรับด้าน
ผลสมัฤทธิ8ทางการเรียนไมพ่บความแตกตา่ง 
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Research Title  The  Study quality of life  Bachelor Degree Faculty education. 
Silpakorn University. 

By Dr. PATTARAPON  MAHAKHAN 
Year                    2550.  

ABATRACT 

The objective of the research were  1) to study the quality of life of the 
bachelor degree Faculty  Education. Silpakorn University  in 5 aspects; school life, 
social life is based.  Relationships with others services received from the University 2) to 
compare the quality of life  bachelor degree Faculty  education.  Silpakorn University 
The achievement by gender, income and Learning Branch.  

  Sample  study the quality of life of the bachelor degree Faculty  Education. 
Silpakorn University 176 people by the year 2548 questionnaire as a tool to collect 
statistics based on data analysis is the average percentage standard deviation values. 
Comparative tests with two different t-test and one-way ANOVA test with two more pairs 
LSD (Least Significant Difference).  

  The research found that 1.) Faculty of Education. Silpakorn University is a quality 
of life, most are.  In relationship with others and.  The quality of life are minimal.  Services 
received from the University 2.) Compare the quality of life Faculty  Education  Silpakorn 
University found.  Female students. Quality of life is higher than male students.  In 
relationships with others that the students learn different areas of quality of life in 
learning the difference is significant at the .05-income students has a different quality of 
life in relationships with people. other difference is significant at .05 level of achievement 
for Learning no difference.  

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                              

บทที�  5 
 

สรุป  อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

ในการวิจยัครั งนี เป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (survey  research)  การศกึษาคณุภาพชีวิต
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี  คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร  มีวตัถปุระสงค์  ดงันี    
 1. เพื6อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร  โดยรวมและเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านชีวิตการเรียน (Academic Life) ชีวิต
สงัคม (Student Social Life) ที6อยู่อาศยั (Housing) ความสมัพนัธ์กบับคุคลอื6น (Relationships) 
และบริการที6ได้รับจากมหาวิทยาลัย (Student Services) จําแนกตามตวัแปร เพศ ผลสัมฤทธิP

ทางการเรียน  รายได้ของนกัศกึษา  และสาขาวิชา 

 2.  เพื6อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร  โดยรวมและเป็นรายได้ ตามตวัแปรเพศ ผลสมัฤทธิPทางการเรียน  รายได้
ของนกัศกึษา  และสาขาวิชา 
 
สมมตฐิานของการวิจัย 

คณุภาพชีวิตนกัศึกษาปริญญาตรี คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร จําแนก
ตามเพศ ผลสมัฤทธิPทางการเรียน  รายได้  และสาขาวิชาต่างกัน มีคณุภาพชีวิตโดยรวมและเป็น
รายด้าน แตกตา่งกนั 
กลุ่มตัวอย่างและกลุ่มประชากร 

ประชากรที6ใช้ในการวิจยัครั งนี  คือ นกัศกึษาคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร  
ปีการศึกษา 2548   จํานวน  299  คน ประกอบด้วยสาขาวิชา การสอนภาษาไทย  การสอน
ภาษาอังกฤษ  การศึกษาปฐมวัย  การศึกษาประถมศึกษา  การสอนสังคมศึกษา  จิตวิทยา  
เทคโนโลยีทางการศึกษา  การศึกษาตลอดชีวิต  วิทยาศาสตร์การกีฬา  โดยสามารถจําแนกเป็น
กลุม่ตวัอยา่งได้ดงันี  
 กลุม่ตวัอยา่งใช้การสุม่แบบหลายขั นตอน  ดงันี  
 1.  จําแนกนกัศกึษาออกเป็นแตล่ะชั นปีตามสาขาวิชา 
    2. กลุ่มตวัอย่างที6ใช้ในการศึกษานี  เป็นนกัศึกษาที6กําลงัศกึษาอยู่ปีการศกึษา 2548              
คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร จํานวน 299 คน  โดยจําแนกนกัศกึษาตามสาขาวิชาและ 
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สุ่มตวัอย่างอย่างง่ายโดยการคํานวณแบบสัดส่วน  ด้วยสูตรของ ศ.ดร.บุญธรรม กิจปรีดาวิสุทธิP     
S =  400N / 399 + N  ซึ6งจะได้กลุม่ตวัอยา่ง จํานวน 176 คน 

เครื�องมือที�ใช้ในการวิจัย 
เครื6องมือที6ใช้ในการศกึษาค้นคว้า  มีดงันี    

 แบบสอบถามการศึกษาคุณภาพชีวิตนักศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร  ซึ6งแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามที6พฒันามาจากแนวคิดของ  Hendershott 
Wright & Henderson ปี 1992 เรื�อง “Quality of life Correlates for University” ลกัษณะ
แบบสอบถาม  แบง่ออกเป็น  2  ตอน 
 ตอนที6  1  เป็นข้อมูลทั6วไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม  เป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(check list)  เพศ  สาขาวิชา  ผลสมัฤทธิPทางการเรียน  รายได้ของนกัศกึษาตอ่เดือน 
 ตอนที6  2  เป็นแบบสอบถามประมาณคา่ (rating  scale)  แบบสอบถามการศึกษา
คณุภาพชีวิตนักศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร  จํานวนทั งสิ น  
58  ข้อ  ประกอบด้วย  5  ด้าน  ได้แก่  ด้านชีวิตการเรียน  จํานวน  17  ข้อ  ด้านศิลปวัฒนธรรม  
ด้านชิวิตสังคม  9  ข้อ  ด้านที6อยู่อาศยั  จํานวน 9 ข้อ  ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอื6น 13  ข้อ    
ด้านบริการที6ได้รับจากมหาวิทยาลยั  10  ข้อ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมลู  ได้วิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป  (SPSS  for  
window)  โดยมีสถิตทีิ6ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี คือ  ความถี6  คา่ร้อยละ  คา่เฉลี6ย  (mean)  และ
คา่เบี6ยงเบนมาตรฐาน  (standard  deviation)  เปรียบเทียบระดบัคา่คะแนนเฉลี6ยระหว่างกลุ่มโดย
จําแนกตามเพศ  อาย ุ ผลสมัฤทธิPทางการเรียน  ทดสอบด้วย  t-test,  เปรียบเทียบระดบัคา่คะแนน
เฉลี6ยระหว่างกลุ่มโดยจําแนกตาม รายได้  และสาขาวิชา ด้วยสถิติทดสอบ  One way ANOVA  
และหากพบวา่มีความแตกตา่งจะทําการทดสอบรายคูด้่วยคา่สถิติทดสอบ  LSD (least-significant  
difference) 
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สรุปผลการวิจัย 
  1. การศกึษาคณุภาพชีวิตนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร โดยภาพรวมและเป็นรายด้าน  5  ด้าน ได้แก่  ด้านชีวิตการเรียน  ด้านชีวิตสงัคม   ด้านที6อยู่
อาศยั   ด้านความสมัพนัธ์กับบุคคลอื6น  และด้านบริการที6ได้รับจากมหาวิทยาลยั  พบว่านกัศึกษามี
คณุภาพชีวิตโดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง  เมื6อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า นักศึกษามีคณุภาพ
ชีวิตด้านความสมัพนัธ์กบับคุคลอื6นและด้านที6อยู่อาศยัอยู่ในระดบัมาก ส่วนด้านชีวิตการเรียน ด้าน
ชีวิตสงัคม และด้านบริการที6ได้รับจากมหาวิทยาลยั  นกัศกึษามีคณุภาพชีวิตอยูใ่นระดบัปานกลาง  
     1.1  ด้านชีวิตการเรียน  การศึกษาคุณภาพชีวิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี        
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และมากที6สุด  คือ   
การเรียนทําให้มีความรู้เพิ6มขึ น  น้อยที6สดุอาจารย์ไมเ่ตรียมการสอนน้อยที6สดุ   
     1.2  ด้านชีวิตสังคม  การศึกษาคุณภาพชีวิตนักศึกษาระดบัปริญญาตรี   คณะ
ศกึษาศาสตร์มหาวิทยาลยัศิลปากร  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  และมากที6สุด  คือ เมื6อรู้สึก
เครียดจะผ่อนคลายในการทํางานอดิเรกมากที6สุด  น้อยที6สุด  คือ  ได้เข้าร่วมการแข่งขนักีฬา
ภายในมหาวิทยาลยัศลิปากร 

   1.3  ด้านที6อยู่อาศัย  การศึกษาคุณภาพชีวิตนักศึกษา ระดับปริญญาตรี          
คณะศกึษาศาสตร์มหาวิทยาลยัศิลปากร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  และมากที6สุด  คือ ชมุชน
ที6พกัอาศยัมีบริการด้านสาธารณูปโภค สมบรูณ์ (ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท์)   น้อยที6สดุ  คือ  ต้องใช้
เวลามากในการเดนิทางมาเรียน  
     1.4  ด้านความสมัพนัธ์กบับคุคลอื6น  การศึกษาคณุภาพชีวิตนกัศกึษา ระดบัปริญญา
ตรี  คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  และมากที6ส ุด  คือ  
สมาชิกในครอบครัวจะดแูลเอาใจใส่เมื6อท่านป่วยหรือสมาชิกคนใดเจ็บป่วย  น้อยที6สุด คือ  บิดา
มารดามกับน่วา่ในเรื6องการคบเพื6อน 
     1.5  การศึกษาคุณภาพชีวิตนักศึกษา  ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้านบริการที6ได้รับจากมหาวิทยาลัย โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  
และมากที6ส ุด  ได้รับความสะดวกสบายจากบริการที6มหาวิทยาลัยจัดให้  น้อยที6สุด  คือ  ใน
มหาวิทยาลยัและห้องสมดุมีหนงัสือและสื6อการเรียนที6ด้อยคณุภาพ 
 2. การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร โดยภาพรวมและเป็นรายด้าน 5 ด้านจําแนกตามตวัแปร เพศ  ผลสมัฤทธิP

ทางการเรียน สาขาวิชา และรายได้ของนกัศกึษาตอ่เดือน  สรุปได้ดงันี   
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    2.1 นกัศกึษาเพศชายและเพศหญิง  มีคณุภาพชีวิตโดยภาพรวมและเป็นรายด้าน  
5 ด้าน ไมแ่ตกตา่งกนั 
    2.2 นกัศกึษาที6มีผลสมัฤทธิPทางการเรียนแตกตา่งกนั มีคณุภาพชีวิตโดยภาพรวม
และเป็นรายด้าน 5 ด้าน ไมแ่ตกตา่งกนั 
    2.3 นกัศกึษาในสาขาวิชาที6แตกตา่งกนั มีคณุภาพชีวิตโดยภาพรวมไมแ่ตกตา่งกนั 
เมื6อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  ด้านชีวิตการเรียน แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที6ระดบั .05  
    2.4  นกัศึกษาที6มีรายได้ของนักศึกษาต่อเดือนแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตโดย
ภาพรวมไมแ่ตกตา่งกนัเมื6อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความสมัพนัธ์กบับคุคลอื6นแตกตา่งกนั
อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิ6ระดบั .05  
 
อภปิรายผล 
 จากผลการวิจยัเรื6อง  การศกึษาคณุภาพชีวิต นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี คณะศกึษาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศลิปากร”  ซึ6งเป็นวิจยัเชิงสํารวจคณุภาพชีวิตนกัศกึษา  คณะศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยั
ศิลปากร  และเปรียบเทียบความคิดเห็นการเข้าร่วมกิจกรรมทั ง  5 ด้าน  ได้แก่  ด้านชีวิตการเรียน          
ด้านชีวิตสงัคม  ด้านที6อยูอ่าศยั  ด้านความสมัพนัธ์กบับคุคลอื6น  ด้านบริการที6ได้รับจากมหาวิทยาลยั  

ตอนที� 1  ข้อมลูทั6วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากผลการวิจยัพบว่า นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั

ศิลปากรจํานวน  176  คน จําแนกตามเพศ พบว่า เป็นเพศชายจํานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ  
27.80  เป็นเพศหญิงจํานวน  127  คดิเป็นร้อยละ  72.20    
 จําแนกตามสาขาวิชาพบว่านกัศกึษาที6ศึกษาในสาขาวิชาการศกึษาปฐมวยั จํานวน 
18 คน คิดเป็นร้อยละ 10.20    สาขาวิชาการประถมศึกษา จํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 9.70
สาขาวิชาภาษาไทยจํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 7.30 สาขาวิชาภาษาองักฤษจํานวน 12 คน คิด
เป็นร้อยละ  6.80 สาขาวิชาสงัคมศกึษา จํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 8.90  สาขาวิชาเทคโนโลยี
ทางการศกึษา  จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00 สาขาวิชาจิตวิทยาจํานวน 21 คน คิดเป็นร้อย
ละ 12.10   สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต จํานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 17.60  และสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การกีฬาจํานวน 30 คน คดิเป็นร้อยละ  17.10 
 จําแนกตามผลสัมฤทธิPทางการเรียนพบว่านักศึกษาที6มีผลสัมฤทธิPทางการเรียน
ระหว่าง00.00 – 1.99 จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.80   ผลสมัฤทธิPทางการเรียนระหว่าง 2.00 – 
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2.99 จํานวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 33.90   และผลสมัฤทธิPทางการเรียน3.00 ขึ นไป  จํานวน 115 
คน คดิเป็นร้อยละ 65.30    
 จําแนกตามรายได้ของนกัศกึษาตอ่เดือน พบวา่นกัศกึษามีรายได้ตํ6ากว่า  1,500  บาท 
จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 6.80   มีรายได้ระหว่าง 1,501 - 3,000  บาทจํานวน 69 คน คิดเป็น
ร้อยละ 39.10    มีรายได้ระหว่าง 3,001 - 4,500  บาท จํานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 30.50  มี
รายได้ระหว่าง 4,501 – 6,000  บาท  จํานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 17.40  และมีรายได้ตั งแต ่6,001 
บาทขึ นไป จํานวน 10 คน คดิเป็นร้อยละ 5.90   

ตอนที�  2  การศึกษาคุณภาพชีวิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศลิปากร 

2.1  ด้านชีวิตการเรียน   

ผลการวิจยัพบว่า   การศกึษาคณุภาพชีวิต นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร    ด้านชีวิตการเรียน  ในภาพรวมปานกลาง  เมื6อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  
การเรียนทําให้มีความรู้เพิ6มขึ น  มีระดบัคณุภาพสงูที6สดุ  ทั งนี เนื6องจาก  นกัศกึษาได้นําความรู้มา
ใช้ประโยชน์ในการเรียนและได้เรียนรู้กบัสิ6งที6ตนเองสนใจในด้านต่าง ๆ  นอกจากนี ด้านการเรียน
การสอนทั งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนจงึทําให้นกัศกึษาได้มีประการณ์ในการเรียนรู้เพิ6มมากขึ น  
ซึ6งสอดคล้องกับ  เฮนเดอร์ชอทท์, ไรท์ และเฮนเดอร์สัน (1992) ได้ศึกษาปัจจัยที6สัมพันธ์กับ
คณุภาพชีวิตของนกัศกึษา โดยศกึษาจากประสบการณ์ใน  มหาวิทยาลยัและวดัความพึงพอใจใน
ความเป็นอยู่ของนักศึกษาโดยรวมและเป็นรายด้าน คือ ด้านชีวิตการเรียน ชีวิตสังคม ที6อยู ่
ความสมัพนัธ์กบัเพื6อน และบริการที6ได้รับในมหาวิทยาลยั พบว่า ในแง่ของความพึงพอใจโดยรวม
ขึ นอยู่ในระดบัสงู  และสอดคล้อง  ฟลาแกน (1978)  ได้ทําเครื6องมือความพึงพอในชีวิต  ด้านการ
พฒันาด้านสติปัญญา  ได้แก่  การเรียนรู้  การเข้าศึกษาในสถาบนัการศึกษา  การได้รับความรู้มี
ความสามารถทางสมอง  สามารถแก้ไขปัญหาและมีความเข้าใจในด้านตา่ง ๆ  ของชีวิตมากขึ น 

2.2 ด้านสงัคม   
ผลการวิจยัพบว่า   การศกึษาคณุภาพชีวิต นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์  

มหาวิทยาลยัศิลปากร    ด้านสงัคม  โดยรวมอยู่ระดบัปานกลาง  เมื6อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  
เมื6อรู้สึกเครียดจะผ่อนคลายในการทํางานอดิเรก  มีระดบัคณุภาพปานกลาง  ทั งนี เนื6องจาก  งาน
อดิเรกทําให้นกัศกึษาได้ผ่อนคลายจากการเรียนและความเครียดจากงานตา่ง ๆ ในแต่ละวนั  เช่น  
การเล่นกีฬาดูหนัง  ฟังเพลง  การพบปะเพื6อน ๆ   การสะสมแสตมป์  เลี ยงปลา  หรือเข้าร่วม
กิจกรรมที6ตนเองสนใจ  เป็นต้น  ซึ6งสอดคล้องกบั  ฟลาแกน (1978) ได้ทําเครื6องมือความพึงพอใน
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ชีวิต  การมีนนัทนาการ ดงันี   การมีปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลในสงัคม  การได้รับสิ6งบนัเทิง  การมองหา
สิ6งพกัผอ่นหยอ่นใจโดยตนเองเป็นผู้ปฏิบตั ิ และไมส่อดคล้อง  อนชุา  กิติชยัชาญ (2543)  ได้ศกึษา
คณุภาพชีวิต นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  วิทยาลยัพลศึกษากลุ่มภาคเหนือ พบว่าคณุภาพชีวิต
โดยรวมของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  วิทยาลยัพลศึกษากลุ่มภาคเหนือ  ด้านสมัพนัธภาพทาง
สงัคมจะอยูใ่นระดบัไมดี่ สงูที6สดุ   

2.3  ด้านที6อยูอ่าศยั 
ผลการวิจยัพบว่า   การศกึษาคณุภาพชีวิต นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์  

มหาวิทยาลยัศลิปากร    ด้านที6อยูอ่าศยั  โดยรวมอยู่ระดบัปานกลาง  เมื6อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  
ชมุชนที6พกัอาศยัมีบริการด้านสาธารณูปโภคสมบูรณ์ ( ไฟฟ้า  ประปา  โทรศพัท์)  ทั งนี เนื6องจาก  
นกัศึกษาชอบความสะดวกสบายในการดํารงชีวิตให้เหมาะสมกบัสภาพสงัคมปัจจบุนั  และไฟฟ้า  
ประปา  โทรศพัท์ เป็นสิ6งจําเป็นขั นพื นฐาน  เพื6อให้การใช้ชีวิตมีความสมบรูณ์มากขึ น  ซึ6งสอดคล้อง
กบั  สมจิตต์  สพุรรรทสัน์  และนิภา  มนญูปิจ ุ (2525 : 101-124)  ได้ให้รายละเอียดเกี6ยวกบัสิ6งที6
บอกคณุภาพชีวิต  ดงันี   คุณภาพชีวิตด้านร่างกาย ได้แก่  อาหาร  นํ า  เครื6องนุ่งห่ม  ที6อยู่อาศยั  
สขุภาพอนามยั  สิ6งอํานวยความสะดวกในครอบครัว  สิ6งอํานวยความสะดวกในการประกอบอาชีพ  
เป็นต้น   และสอดคล้องกบั  เฮนเดอร์ชอทท์, ไรท์ และเฮนเดอร์สนั (1992) ได้ศกึษาปัจจยัที6สมัพนัธ์
กบัคณุภาพชีวิตของนกัศกึษา โดยศกึษาจากประสบการณ์ใน  มหาวิทยาลยัและวดัความพึงพอใจ
ในความเป็นอยู่ของนักศึกษาโดยรวมและเป็นรายด้าน คือ ด้านชีวิตการเรียน ชีวิตสังคม ที6อยู ่
ความสมัพนัธ์กบัเพื6อน และบริการที6ได้รับในมหาวิทยาลยั พบว่า ในแง่ของความพึงพอใจโดยรวม
ขึ นอยูใ่นระดบัสงู 

2.4  ด้านความสมัพนัธ์กบับคุคลอื6น 
 ผลการวิจัยพบว่า   การศึกษาคณุภาพชีวิต นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร    ด้านความสมัพนัธ์กบับคุคลอื6น  โดยรวมอยู่ระดบัสงู  เมื6อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า  สมาชิกในครอบครัวจะดูแลเอาใจเมื6อท่านป่วยหรือสมาชิกคนใดเจ็บป่วย มีระดับ
คุณภาพชีวิตปานกลาง  ทั งนี เนื6องจาก  นักศึกษามีความผูกพันและอบอุ่น  นอกจากนี ยังให้
ความสําคญัด้านสุขภาพและห่วงใยบคุคลที6อยู่ในครอบครัว  และบคุคลที6ใกล้ชิด  ไม่ให้เกิดความ
เจ็บป่วยทั งทางร่างกาย  จิตใจ  คอยช่วยเหลือซึ6งกันและกันในยามเจ็บป่วย  ซึ6งทําให้เกิดความ
เข้าใจระหว่างตนเอง  ครอบครัว  และบุคคลที6ใกล้ชิด  ซึ6งสอดคล้องกับ  ฟลานาแกน  (1978)  ได้
ทําเครื6องมือความพึงพอในชีวิต  ด้านความสมัพนัธ์กับบุคคลอื6น  ดงันี   สมัพนัธภาพกับบุคคลใน
ครอบครัว ได้แก่  การที6บิดา  มารดา  รวมทั งเป็นสมาชิกอื6น ๆ  ในครอบครัว  มีการติดต่อสื6อสาร  
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การได้ทําสิ6งหนึ6งสิ6งใดร่วมกัน  มีการเยี6ยมเยือน  มีการสนุกสนานร่วมกัน  มีความเข้าใจและการ
ช่วยเหลือซึ6งกนัและกนั  และสอดคล้อง  แฮดเดิด (Haddad, A.S.  1986) ได้ศกึษาเรื6องคณุภาพชีวิต
นกัศกึษาวิทยาลยั  จอร์ดาเนียน  พบผลการวิเคราะห์บ่งชี ว่า ความพึงพอใจมีความสมัพนัธ์อย่างมี
นยัสําคญักับ 16 องค์ประกอบผู้ ที6มีความพึงพอใจในชีวิตมากกว่าผู้ ที6มีความพึงพอใจในสุขภาพ 
รายได้ ความสมัพนัธ์กบัเพื6อน และครอบครัวน้อย สรุปก็คือ การรับรู้ของนกัศกึษาเกี6ยวกับสขุภาพ 
ความสมัพนัธ์กบัครอบครัว ความสมัพนัธ์กบัเพื6อนและรายได้ เป็นตวัทํานายความพึงพอใจในชีวิต
ได้ดีที6สดุ 

2.5  ด้านบริการที6ได้รับจากมหาวิทยาลยั 
ผลการวิจยัพบว่า   การศกึษาคณุภาพชีวิต นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์  

มหาวิทยาลยัศิลปากร    ด้าน บริการที6ได้รับจากมหาวิทยาลยั โดยรวมอยู่ระดบัปานกลาง  เมื6อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ได้รับความสะดวกสบายจากการบริการที6มหาวิทยาลยัจดัให้  มีระดบั
คณุภาพชีวิตปานกลาง  ทั งนี เนื6องจาก  นกัศึกษาชอบใช้บริการของทางมหาวิทยาลยั  เพื6อให้เกิด
ความสะดวกสบายในการดํารงชีวิต  เช่น  หอพกัมหาวิทยาลยั  การใช้ห้องสมดุ  การใช้สนามกีฬา  
การใช้อินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์  ทนุการศกึษา  การรักษาความปลอดภยั  โรงอาหารที6สะอาด
และมีอาหารที6หลากหลายเป็นต้น  ซึ6งสอดคล้องกบั  ฟลาแกน (1978)  ได้ทําเครื6องมือความพึงพอ
ในชีวิต  ได้แก่  ความปกติสุขด้านร่างกาย  ประกอบด้วย  การมีอาหารที6ดี  มีที6อยู่อาศยั  มีความ
สะดวกสบาย  มีการคาดหวังสิ6งเหล่านี ในอนาคต  มีทรัพย์สินเงินทอง  และการประกันความ
ปลอดภยั  ซึ6งเป็นองค์ประกอบที6สําคญั  และสอดคล้องกบั  กบั  เฮนเดอร์ชอทท์, ไรท์ และเฮนเดอร์สนั 
(1992) ได้ศึกษาปัจจัยที6สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของนักศึกษา โดยศึกษาจากประสบการณ์ใน  
มหาวิทยาลยัและวดัความพงึพอใจในความเป็นอยู่ของนกัศกึษาโดยรวมและเป็นรายด้าน คือ ด้าน
ชีวิตการเรียน ชีวิตสงัคม ที6อยู ่ความสมัพนัธ์กบัเพื6อน และบริการที6ได้รับในมหาวิทยาลยั พบว่า ใน
แง่ของความพงึพอใจโดยรวมขึ นอยูใ่นระดบัสงู 

ตอนที6   3  ผลการทดสอบ  การศึกษาคุณภาพชี วิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี                      
คณะศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร   ตามตวัแปรเพศ  ผลสมัฤทธิPทางการเรียน  สาขาวิชา  และ
รายได้ของนกัศกึษา 

3.1  เพศ 
ผลการเปรียบเทียบศึกษาคุณภาพชีวิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะศึกษาศาสตร์  

มหาวิทยาลยัศิลปากร    ด้านชีวิตทางการเรียน ด้านชีวิตสงัคม  ด้านที6อยู่อาศยั  ด้านความสมัพนัธ์
กบับคุคลอื6น  และด้านบริการที6ได้รับจากมหาวิทยาลยั  พบว่าเพศชายและเพศหญิงแตกตา่งอย่าง
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มีนัยสําคัญทางสถิตที6ระดบั .05  ในด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอื6น  ทั งนี เนื6องจากเพศหญิงมี
ความสมัพนัธ์กับบคุคลอื6นมากว่าเพศชาย  เพราะเพศหญิงมีความอ่อนโยน  พูดจาสุภาพ  อีกทั ง
กริยาทา่ทางดเูรียบร้อย  ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมตา่ง ๆ  เพศหญิงให้ความร่วมมือมากกว่าเพศ
ชาย  ซึ6งไม่สอดคล้องกบั  ภาวนา  ใจประสาท (2534) ได้ศกึษาการดํารงชีวิตของนกัศกึษาภายใน
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พบว่า  นกัศกึษาชายและหญิงมีการดํารงชีวิตในมหาวิทยาลยัโดยส่วนรวม
ทั ง 5 ด้าน แตกตา่งกนัอย่างไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ ส่วนนกัศึกษา   ชั นปีที6 1 ถึง 4 มีการดํารงชีวิต
ในมหาวิทยาลยัโดยสว่นรวมทั ง 5 ด้าน   

3.2  ผลสมัฤทธิPทางการเรียน     
ผลการเปรียบเทียบศึกษาคุณภาพชีวิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะศึกษาศาสตร์  

มหาวิทยาลยัศิลปากร    ด้านชีวิตทางการเรียน ด้านชีวิตสงัคม  ด้านที6อยู่อาศยั  ด้านความสมัพนัธ์
กับบุคคลอื6น  และด้านบริการที6ได้รับจากมหาวิทยาลัย  พบว่า  ทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติที6ระดับ .05  ทั งนี อาจเป็นเพราะ นักศึกษาที6มีผลสัมฤทธิPทางการศึกษา       
2.00-2.99  และ 3.00 ขึ นไป  มีคณุภาพชีวิตในด้านชีวิตทางการเรียน  ด้านสงัคม  ด้านที6อยู่อาศยั  
ด้านความสมัพนัธ์กบับคุคลอื6น  และด้านบริการที6ได้รับจากทางมหาวิทยาลยั  ที6คล้าย ๆ  กนั  ซึ6ง
นกัศกึษาต้องดําเนินกิจกรรมในด้านตา่ง ๆ โดยไม่คํานึงถึงผลสมัฤทธิPทางการเรียน  จึงไม่เกิดความ
แตกตา่งกนั    

3.3  สาขาวิชา 
        ผลการเปรียบเทียบศึกษาคุณภาพชี วิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะ

ศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร    ด้านชีวิตทางการเรียน ด้านชีวิตสงัคม  ด้านที6อยู่อาศยั  ด้าน
ความสมัพนัธ์กบับคุคลอื6น  และด้านบริการที6ได้รับจากมหาวิทยาลยั  พบว่า  ด้านชีวิตสงัคม  ด้าน
ที6อยู่อาศยั  ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอื6น  และด้านบริการที6ได้รับจากมหาวิทยาลัย  แตกต่าง
อย่างไม่มีนยัสําคญัทางสถิติที6ระดบั .05  ส่วนด้านชีวิตทางการเรียน  พบความแตกต่างอย่างมี
นยัสําคญัที6ระดบั .05  เมื6อทดสอบรายคู่  พบว่า  ในสาขาวิชาปฐมศึกษา  สาขาประถมศึกษา  สาขา
ภาษาไทย  สาขาภาษาองักฤษ  สาขาสงัคมศึกษา  สาขาจิตวิทยา  และสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา  แตกตา่ง
กนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที6ระดบั  .05  ทั งนี เนื6องจาก  สาขาปฐมศกึษามีรายละเอียดเกี6ยวกบัพฒันาการ
ของเดก็และการจดักิจกรรมสําหรับเด็ก  จึงทําให้นกัศกึษาจะต้องศกึษาค้นคว้าเพื6อให้ได้ข้อมลูที6ชดัเจนและ
ถกูต้องในการนําเสนอและทํารายงานส่งอาจารย์   ส่วนสาขาประถมศึกษา  เป็นสาขาที6ต้องเรียนหลากหลาย
วิชาและต้องรอบรู้ในเรื6องตา่ง ๆ   แตไ่มล่กึเฉพาะทางเหมือนสาขาอื6น ๆ    เพราะนกัศกึษาต้องสามารถที6จะสอน
ในระดบัประถมศกึษาปีที6 1 – 6   ทําให้นกัศกึษาการสั6งงานหลายวิชาในเวลาเดียวกนัทําให้นกัศกึษาสบัสนใน
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การทํางาน  และส่งงาน  สําหรับสาขาภาษาไทย  มุ่งเรียนหลกัภาษาและวรรณคดีไทย  ซึ6งเนื อหาที6อาจารย์ที6
สอนต้องเป็นผู้ ชํานาญเฉพาะทางที6มีประการณ์เพื6อให้ถูกต้องตามหลกัภาษาและวรรณคดีเรื6องต่าง  ๆ ให้
สอดคล้องกบัหลกัภาษาและกาพย์  กลอน  โคลง  เป็นต้น  และนกัศกึษาภาษาองักฤษนั นเรียนเกี6ยวกบัหลกั
ภาษาองักฤษให้ถกูต้องตามหลกัไวยกรณ์  และการพดูอย่างถกูหลกัตามภาษานกัศกึษาได้เรียนในห้องโสตที6
มีความพร้อม  นอกจากนี นกัศกึษาได้เรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริงกับวิทยากรที6เป็นเจ้าของภาษา  หรือการ
เข้าคา่ยหรือกิจกรรมด้านภาษาที6ทางมหาวิทยาลยัจดัขึ น   สว่นนกัศกึษาสาขาสงัคมเป็นสาขาที6เรียนเกี6ยวกบั
ด้านสงัคม  การเมือง  และเศรษฐกิจ  ซึ6งต้องเรียนรู้  วิเคราะห์การเมืองในยุคต่าง ๆ  ของไทยจนถึงปัจจุบนั  
และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาตามสภาพของสังคมปัจจุบนั   สําหรับนกัศึกษาสาขาจิตวิทยาและสาขา
วิทยาศาสตร์การกีฬามีการเรียนทีต้องอาศยัหลกัการจําทฤษฎีตา่ง ๆ   ในห้องเรียนและศกึษาได้จากห้องสมดุ
และหลกัการตา่ง ๆ   จงึทํานกัศกึษาไมค่อ่ยสนใจในการเรียนเท่าไหร่  มีการเก็บคะแนนในห้องเรียนการปฏิบตัิ
และรายงาน  และการศึกษาตลอดชีวิตเป็นการเรียนเกี6ยวกับบทบาทของมนุษย์ ตั งแตเ่กิดจนตายตั งแต่
ชีวิตสว่นบคุคล ครอบครัว การงาน การพกัผอ่น สงัคมการเมือง เศรษฐกิจ การศกึษานอกระบบและ
ในระบบ  ซึ6งสามารถหาความรู้จากแหล่งตา่งๆ อาทิ ห้องสมดุ วิทย ุโทรทศัน์ พิพิธภณัฑ์ ฯลฯ  ซึ6ง
สอดคล้องกับ  ภาวนา  ใจประสาน (2534 : 170-171)  ได้ศึกษาการดํารงชีวิตของนักศึกษาภายใน
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  พบว่า  นกัศกึษาสาขาสงัคม  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และวิทยาศาสตร์การ
กีฬา  แตกต่างกันในด้านการศึกษา  และไม่สอดคล้องกับ สาธิต  ศิริวิศิษฐ์กุล  (2550)  ได้ศึกษา
คุณภาพชีวิตของนักศึกษามุสลิมที6ศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  พบว่า  ไม่มี
ความสมัพนัธ์กนัระหวา่งสาขาวิชาที6ศกึษากบัระดบัความคดิเห็นตอ่คณุภาพชีวิต 
 3.4  รายได้ 
    ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร    ด้านชีวิตทางการเรียน ด้านชีวิตสงัคม  ด้านที6อยู่อาศยั  ด้านความสมัพนัธ์
กับบุคคลอื6น  และด้านบริการที6ได้รับจากมหาวิทยาลยั  พบความแตกต่างอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติที6ระดบั .05  ในด้านความสมัพนัธ์กบับุคคลอื6น  เมื6อทดสอบรายคู่พบว่า นกัศกึษาที6มีรายได้  
ระหว่าง 1,501-3,000 บาท   ระหว่าง 3,001-4,500 บาท  ระหว่าง 4,501-6,000 บาท  ทั งนี 
เนื6องจาก  นกัศกึษาที6มีรายได้ตํ6ากว่า 1,500 บาท  มีความจําเป็นในการดํารงชีวิตและการเรียนจึงทําให้
มีความสมัพนัธ์กบัเพื6อน ๆ น้อยกว่านกัศกึษาที6มีรายได้ 1,501-3,000 บาท  ที6มีการพบปะกบัเพื6อนบ้าง
เป็นบางครั ง  ส่วนนกัศกึษาที6มีรายได้ 3,001-4500 บาท และ4,5001-6,000 บาท  เพราะนกัศกึษามีการ
พบปะสงัสรรค์กับเพื6อนบ่อยครั ง  หลงัเลิกเรียน  หรือเวลาว่าง  ซึ6งการพบปะกันแต่ละครั งจะพบกันที6
ร้านอาหาร  ซึ6งต้องมีค่าใช้จ่ายสําหรับอาหารและเครื6องดื6ม  เพื6อจะได้แลกเปลี6ยนประสบการณ์ในการ
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เรียนและการดํารงชีวิต  สอดคล้องกับ  ฟลาแกน (1978)  ได้ทําเครื6องมือความพึงพอในชีวิต  ด้าน
ความสัมพันธภาพกับเพื6อน  ได้แก่  การมีเพื6อนสนิท  มีกิจกรรมร่วมกัน  สนใจในสิ6งเดียวกัน  ให้การ
ยอมรับ  ไว้ใจ  สนับสนุน  แนะนํา  มีการให้และรับความช่วยเหลือซึ6งกันและกัน  และตลอดจนมีการ
เยี6ยมเยือนซึ6งกันและกัน  และสอดคล้องภาวนา  ใจประสาท (2534) ได้ศึกษาการดํารงชีวิตของ
นกัศกึษาภายในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่  พบว่า  นกัศกึษาที6รายได้ของบิดามารดาหรือผู้ปกครองระดบัตํ6า  
ปานกลาง  และสงู  มีการดํารงชีวิตในมหาวิทยาลยัโดยส่วนรวมทั ง 5  ด้าน  แตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิตทีิ6ระดบั  .0001 
 
ข้อเสนอแนะที�ได้จากการวิจัย 

1.  จากการผลวิจัยพบว่า  ด้านบริการที6ได้รับจากมหาวิทยาลัย  มีระดับคุณภาพ   
ปานกลาง  เมื6อเทียบกับด้านชีวิตทางการเรียน  สังคม  ที6อยู่อาศยั  ความสัมพันธ์กับบุคคลอื6น     
ซึ6งเมื6อนําตวัแปรเพศ  ผลสมัฤทธิPทางการเรียน  สาขาวิชา  และรายได้  พบว่าด้านบริการที6ได้รับ
บริการจากมหาวิทยาลยัมีค่าเฉลี6ยตํ6ากว่าด้านอื6น  แสดงให้เห็นว่านกัศึกษามีคณุภาพชีวิตในด้าน
บริการจากมหาวิทยาลยัตํ6ากว่าด้านอื6น ๆ  เพราะนกัศกึษาไม่ได้บริการที6สะดวกมีระเบียบขั นตอน
ในการใช้บริการหลายขั นตอน  การให้บริการของมหาวิทยาลัยไม่ครอบคลุมนักศึกษาในคณะ
ศึกษาศาสตร์  เช่น  การใช้บริการที6มีอาหารไม่หลากหลายหรือมีร้านค้าที6บริการไม่เพียงพอกับ
จํานวนของนกัศึกษา  การใช้บริการห้องสมุดมีหนงัสือไม่เพียงพอสําหรับนกัศกึษาสําหรับค้นคว้า  
ดงันั นมหาวิทยาลยัควรให้ความสําคญัในเรื6องการให้บริการเป็นอย่างยิ6ง  เพราะจะให้นกัศกึษาได้มี
คุณภาพชีวิตที6ดีขึ น  การสร้างทัศนคติที6ดีในการให้บริการของมหาวิทยาลัย  การจัดระบบการ
ให้บริการสอดคล้องกับความต้องการของนกัศึกษา  สร้างแรงจูงใจเพื6อให้นกัศึกษาเข้าใช้บริการ
ของมหาวิทยาลยั 

2.  จากผลการวิจัยพบว่า  ด้านความสมัพนัธ์กับบุคคลอื6น  มีระดบัคณุภาพชีวิตสูง 
และโดดเด่นกว่าด้านอื6น ๆ  จึงเป็นเรื6องที6พ่อ  แม่  ผู้ ปกครอง  และอาจารย์  ต้องตระหนักถึง
ความสําคญัการเอาใจใส่ดูแลนักศึกษาทุกคนที6ต้องการความอบอุ่น  ความเข้าใจ  และการให้
คําปรึกษาเมื6อนกัศกึษาเกิดปัญหา  จะทําให้นกัศึกษารู้สึกว่ามีที6ปรึกษาที6ดี  สามารถแก้ปัญหาได้  
และได้รับการยอมรับจากบคุคลที6ใกล้ชิด. 
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ข้อเสนอแนะเพื�อการวิจัยครั,งต่อไป 
  1. ควรทําวิจัยเรื6 อง  สภาพและปัญหาคุณภาพชีวิตนักศึกษาด้านการเรียน                
คณะศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศลิปากร 
  2.  เนื6องจากงานวิจัยครั งนี ศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างในคณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  ในการวิจัยครั งต่อไปอาจจะขยายกลุ่มไปยังคณะอื6น ๆ ในมหาวิทยาลัย
เดียวกนัหรือกลุม่ตวัอยา่งที6เป็นนกัศกึษาหลาย ๆ มหาวิทยาลยั   
  3.  ควรทําวิจยัเรื6องแรงจงูใจในการใช้บริการมหาวิทยาลยัของนกัศกึษา มหาวิทยาลยั
ศลิปากร 
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บทนํา 
 

ภูมิหลัง 

 ปัจจุบนัการขยายตวัทางเศรษฐกิจโดยส่วนรวมของประเทศอยู่ในอตัราสูง ทําให้เกิด
การเปลี$ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตอ่เนื$องในทกุ ๆ ด้าน นบัตั )งแต่โครงสร้างอายขุองประชากร วิถี
การดํารงชีวิตในสงัคม การย้ายถิ$น โอกาสและสถานภาพในการประกอบอาชีพ การแพร่กระจาย
ข่าวสารข้อมูล การถ่ายเทของวฒันธรรมไทยและค่านิยม การพฒันาและเผยแพร่เทคโนโลยี การ
รวมตวัของกลุ่มบุคคลและการพฒันาการเมือง ตลอดจนสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ
ผลกระทบที$เกิดต่อเด็กและเยาวชนนั )นมาจากพื )นฐานเดิมของสงัคมไทย เป็นสงัคมเกษตรกรรม 
ประชากรส่วนใหญ่อาศยัอยู่ในชนบท มีความเป็นอยู่เรียบง่ายในครอบครัวหรือครอบครัวใหญ่ 
อาศยัวดัเป็นศนูย์รวมจิตใจ พอ่แมแ่ละญาตผิู้ใหญ่หรือปู่ ย่าตายายทําหน้าที$อบรมเลี )ยงดบูตุรหลาน
ให้ประพฤติตนเป็นคนดีอยู่ในกรอบศีลธรรมจรรยา ถ่ายทอดการเรียนรู้และภูมิปัญญาแก่สมาชิก 
ทุกคนในครอบครัวมีความรักใคร่กลมเกลียว ผูกพนักันอย่างใกล้ชิด เมื$อสภาพสงัคมเปลี$ยนเป็น
อตุสาหกรรมและบริการ มีความเป็นอยู่ที$ต้องแข่งขนักนัสงูระหว่างบคุคล กลุ่มบคุคล และประเทศ
มากขึ )น การถ่ายเทวัฒนธรรมระหว่างประเทศเป็นไปได้ง่ายและรวดเร็ว มีการรับวัฒนธรรม
ตะวนัตกเข้ามา ปรับเปลี$ยนใช้แทนวฒันธรรมไทย  คา่นิยมของสงัคมไทยก็เปลี$ยนไปที$เห็นเดน่ชดั 
 การเปลี$ยนแปลงคา่นิยมในสงัคมไทยเหลา่นี )สง่ผลกระทบตอ่พฤตกิรรมของเยาวชนไทย
ในปัจจุบันมาก คือ มีความประพฤติไม่เหมาะสมและกระทําความผิดมากขึ )น ตั )งแต่ความผิด
เล็กน้อยจนถึงความผิดรุนแรง จารี  ทองตําลึง (2541 : 21-24) ซึ$งเป็นแนวความคิดเดียวกับ 
ปรัชญา  เวสารัชช์. (2544). “ปฏิรูปการศึกษาเพื$อความอยู่รอดของสังคมไทย,” ใน ประมวล   
บทความการปฏิรูปการศกึษา.1-4. ที$มองประเด็นที$ก่อให้เกิดปัญหาการเปลี$ยนแปลงในสงัคมโลก 
ไม่ว่าจะเป็นการเปลี$ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีนั )นก็คือ การ
เปลี$ยนแปลงดงักลา่ว เป็นไปอยา่งรวดเร็ว รุนแรง และกว้างขวางครอบคลมุและส่งผลกระทบตอ่วิถี
การดํารงชีวิต รวมทั )งรูปแบบการประกอบอาชีพทกด้าน ในสภาพการเปลี$ยนแปลงแห่งกระแส  
โลกาภิวตัน์ข้างต้น การจดัการศกึษาของไทยไมไ่ด้ตอบสนองอย่างทนัท่วงที และไม่รวดเร็วเพียงพอ 
ผลคือเมื$อเทียบกบัการศกึษาของประเทศอื$นที$ได้ปรับไปอย่างเร่งดว่นแล้ว  คณุภาพการศกึษาไทย
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ย่อมด้อยหรือแตกต่างจากคุณภาพการศึกษาของประเทศอื$นที$ก้าวหน้า ดังจะเห็นได้จากการ
จัดลําดบัคุณภาพการศึกษา ที$ประเทศไทยอยู่ในระดบัลดลงอย่างต่อเนื$อง เหตุผลดงักล่าวเป็น
ความจําเป็นที$นําไปสูก่ารปฏิรูปการศกึษา ตามพระราชบญัญัติการศกึษา แห่งชาติ พ.ศ. 2542 นั )น
กฎหมายได้ตั )งความหวงัจากการจดัการศกึษาไว้สงูมาก คือการศกึษาต้องเป็นไปเพื$อพฒันาคนไทย
ให้เป็นมนุษย์ที$สมบูรณ์ ทั )ง ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วฒันธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูร่่วมกบัผู้ อื$นได้อย่างมีความสขุ  (มาตรา 6) หากสามารถจดั
การศกึษาให้เป็นไปตามความมุ่งหมายแล้ว ประชาชนคนไทยย่อมเป็นพลเมืองที$มีคณุภาพ โดยแต่
ละคนจะมีความรู้ความสามารถ มีความพร้อมทุกด้าน มีความทันสมยั และเป็นกําลังสําคญัของ
ประเทศอยา่งแท้จริง ความมุง่หมายดงักล่าวสอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิ
ฉบบัที$ 8 (พ.ศ. 2540-2544) ที$ได้กําหนดวตัถุประสงค์หลกัประการหนึ$งของการพฒันา คือ เพื$อ
เสริมสร้างศกัยภาพของทกุคนตั )งแตป่ฏิสนธิไปจนตลอดชีวิต ทั )งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา
ให้เป็นคนดีมีคณุธรรม มีความรู้ ความสามารถและมีทกัษะในการประกอบอาชีพ รวมทั )งสามารถ
ปรับตวัให้มีชีวิตที$เป็นปกตสิขุในสงัคมที$มีการเปลี$ยนแปลงอยา่งรวดเร็วด้วย (คณะกรรมการพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิ 2539 : 4) 
 แนวความคดิของแผนพฒันาประเทศเหล่านี )มุ่งที$การพฒันาคณุภาพชีวิตของประชากร
เพื$อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่การพฒันาประเทศทั )งสิ )นไมเ่พียงแตใ่นแผนพฒันาประเทศเท่านั )นที$ให้
ความสําคญักบัคณุภาพชีวิต  นิศารัตน์  ศิลปะเดช (2539 : 66-67) ยงัได้กล่าวถึงความสําคญัของ
คุณภาพชีวิตไว้ในแนวคิดที$ใกล้เคียงกัน คือ คุณภาพชีวิตมีความสําคญัทั )งต่อบุคคลและสังคม 
คุณภาพชีวิตเป็นสิ$งที$มนุษย์กําหนดสร้างขึ )นและขวนขวายให้ได้มาด้วยตัวของมนุษย์เอง 
นอกจากนั )นยังเป็นเกณฑ์หรือมาตรฐานที$จะทําให้มนุษย์ได้พัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายในการ
ดําเนินชีวิตให้ดีขึ )นในทุก ๆ ด้าน ตลอดเวลา เป็นต้นว่า ด้านการศึกษา อาชีพ รายได้ สุขภาพ
อนามัย คุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะเช่นนี )บุคคลย่อมจะมีความสามารถในการปรับปรุงทั )ง
ตนเอง สังคม และสิ$งแวดล้อมให้เกิดคุณค่าหรือประโยชน์สูงสุด ปัญหาต่าง ๆ ในสงัคมจะลดลง
หรือหมดไปได้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาครอบครัว ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาอาชญากรรม ปัญหา
สิ$งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ส่วนประเทศที$ประชากรไม่มีคณุภาพ ชีวิตจะประสบปัญหา
ความล่าช้าหรือความล้มเหลวในการพฒันาประเทศ ซึ$งจะเป็นปัญหาต่อเสถียรภาพ ความมั$นคง
และความปลอดภยัของประเทศด้วย ดงันั )น ประเทศทั )งหลายจึงใช้ความพยายามกนัอย่างเต็มที$ใน
การที$จะปรับปรุงพฒันาประชากรที$ด้อยคณุภาพ ให้มีคณุภาพชีวิตสูงขึ )นจนถึงระดบัมาตรฐานที$
สงัคมต้องการ ทั )งนี )เพื$อชว่ยให้บคุคลและสงัคมเกิดความเจริญก้าวหน้า 
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 คณุภาพชีวิตมีความสําคญัและส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ ดงัที$ได้กล่าวมาทําให้มี    
ผู้ศึกษาและนิยามความหมายของคณุภาพชีวิตไว้หลายแนวคิด ตวัอย่างเช่น องค์การอนามยัโลก
ให้คํานิยามของคณุภาพชีวิตไว้ว่าหมายถึง การรับรู้ของบุคคลภายในบริบทของวัฒนธรรมระบบ
คุณค่าต่าง ๆ ของเขา อันสัมพันธ์กับเป้าหมายของชีวิต ความหวัง มาตรฐาน และสิ$งต่าง ๆ           
ที$เกี$ยวข้องอยู่ และหมายถึง แนวความคิดทีมีขอบเขตกว้างขวาง อันเป็นผลที$ซับซ้อนจากทาง
สุขภาพกายของบุคคล สภาพจิตใจ ระดับความเป็นอิสระ ความสัมพันธ์ทางสังคม และ
ความสัมพันธ์ทางสิ$งแวดล้อมในชีวิตของบุคคลเป็นสําคัญ (สุวัฒน์  มหัตนิรันดร์กุล และคณะ   
2541 : 4-5) และชนิดา  เรืองเดช (2539 : 11) ให้ความหมายว่า คือ สภาพความเป็นอยู่ที$ดีของ
บคุคล ทั )งร่างกายและจิตใจ โดยที$บุคคลนั )นรับรู้ความเป็นอยู่ของตนเอง อนัเนื$องมาจากสิ$งต่าง ๆ  
ที$มีอิทธิพลตอ่ประสบการณ์ในอดีตและในชีวิตประจําวนั คลินเพล (สมพร  แกล้วทนงค์  2539 : 3; 
อ้างอิงจาก Kleinpell  1991 : 223-229) นกัวิจยัทางการพยาบาลทําการวิเคราะห์  แนวคิดคณุภาพ
ชีวิต พบว่าตั )งแตปี่ 1976 มีรายงานการศึกษาที$เกี$ยวข้องกบัคณุภาพชีวิตกว่า 3,000 เรื$อง พบว่ามี
คํานิยามไปในหลายทาง พอสรุปได้ดงันี )คือ การรับรู้ความเป็นอยู่ที$ดีผลรวมของความพึงพอใจใน
ชีวิต การเป็นไปตามความต้องการ ภาพรวมของประสบการณ์ของชีวิต การได้รับการตอบสนอง
ตามเป้าหมายของชีวิต การมีประโยชน์ตอ่สงัคมหรือคณุคา่ของ ชีวิต ภาพรวมของสถานการณ์ตา่ง 
ๆ ของชีวิต ความสุขโดยทั$วไป ความสมดลุระหว่างความคาดหวงัและการได้รับการตอบสนองใน
บางขณะคณุภาพชีวิตอาจมีความหมายในเชิงวตัถุวิสัย (Objective Terms) เช่น รายได้ สภาพ
บ้านเรือน สภาวะร่างกาย และอาจมีความหมายในเชิงจิตวิสยั (Subjective Terms) เช่น ทศันคต ิ
ความรู้สึก ความเป็นอยู่ที$ดี และการรับรู้ด้านต่าง ๆ แม้จะมีความหมายที$แตกต่างกันออกไป 
คณุภาพชีวิตก็ยงัจะบ่งบอกถึงความเป็นอยู่ที$ดี ความรู้สึกเป็นปกติสุขในการดํารงชีวิต ซึ$งมมุมอง
เหล่านี )ล้วนสอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ก็คือ การพัฒนาเพื$อยกระดับ
ความเป็นอยูข่องประชาชนให้มีความเป็นอยูที่$ดีและมีคณุภาพชีวิตที$ดี 
 คณุภาพชีวิตจะแตกต่างกันขึ )นกับปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ เชื )อชาติ ศาสนา 
สถานภาพการสมรส อาชีพ รายได้ ระดบัการศึกษา ปัจจยัทางสงัคมและวฒันธรรม เช่น ค่านิยม
ของสงัคม ความเชื$อตา่ง ๆ ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อม และปัจจยัที$เกี$ยวข้องกบัสขุภาพ การประเมิน
คณุภาพชีวิตสามารถประเมินได้โดยตวัเอง เป็นการประเมินเชิงจิตวิสยัและประเมินโดยผู้ อื$นเป็น
การประเมินเชิงวตัถุวิสัย การประเมินคุณภาพชีวิตอาจประเมินทั )งเชิงจิตวิสัยและวัตถุวิสยั หรือ
ประเมินเพียงอยา่งใดอย่างหนึ$ง แตใ่นการศกึษาเกี$ยวกบัคณุภาพชีวิตที$ผ่านมามกัเป็นการประเมิน
เชิงจิตพิสยั เพราะเชื$อวา่คณุภาพชีวิตเป็นการรับรู้ของบคุคล ซึ$งจะมีความแตกตา่งกนั การประเมิน
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เชิงจิตวิสยัจะสามารถบอกถึงคณุภาพชีวิตได้ดีที$สุด (สุธาทิพย์  อุปลาบตัิ 2536 : 2; อ้างอิงจาก 
Burchardt 1985) ซึ$งสอดคล้องกับแนวคิดของแซน (Zhan) ที$ได้สรุปองค์ประกอบที$เกี$ยวข้องกับ
คณุภาพชีวิตไว้ 4 ด้าน คือ ความพึงพอใจในชีวิต (Life Satisfaction) อตัมโนทศัน์ (Self-Concept) 
ศกัยภาพของร่างกาย (Health and Functioning) และปัจจยัทางเศรษฐกิจและสงัคม (Socio-
economic Factors) ทั )งนี )ขึ )นอยู่กับลกัษณะพื )นฐานของแต่ละบคุคล (Personal Background) 
สิ$งแวดล้อมทางสงัคมและวฒันธรรม (Social Situation, Culture and Environment) ที$มีผลตอ่การ
รับรู้ของบุคคลนั )น ๆ (ชนิดา เรืองเดช  2539 : 18; อ้างอิงจาก Zhan 1992) และแนวคิดของ       
เฮนเดอร์ชอท, ไรท์ และแอนเดอร์สนั (Hendershott, Wright & Henderson 1992 : 11) ที$กล่าวถึง
ประสบการณ์ที$แสดงถึงคุณภาพชีวิตว่ากล่าวถึงได้ในแง่ของความพึงพอใจในชีวิต (Life 
Satisfaction) ความสุขส่วนบุคคล(Personal Happliness) ความต้องการความสําเร็จและ
ความรู้สึกสมบรูณ์ในชีวิต (Self Actualization) และความผาสกุโดยทั$วไปของชีวิต (General Well-
Being) โดยพวกเธอวดัคณุภาพชีวิตของนกัศกึษาด้วยความพึงพอใจในความเป็นอยู่ตามมิติตา่ง ๆ 
คือ ชีวิตการเรียน ชีวิตสงัคม ที$อยูอ่าศยั ความสมัพนัธ์กบัเพื$อน และบริการที$ได้รับ 
 ส่วนฟลานาแกน (Flanagan  1978) ก็ได้กล่าวถึงคณุภาพชีวิตไว้ในแง่ของมิติความพึง
พอใจ 5 ด้าน ได้แก่ ความปกติสขุด้านร่างกายและองค์ประกอบในการดําเนินชีวิต สมัพนัธภาพกบั
บคุคลอื$น กิจกรรมทางสงัคม การพฒันาตนเองและมีความสมหวงัในการทํางาน และการมีสนัทนาการ 
 การพฒันาคนให้มีคณุภาพหรือมีคณุภาพชีวิตที$ดีได้นั )น จะต้องอาศยักระบวนการทาง
การศึกษาที$ต่อเนื$อง โดยเริ$มตั )งแต่ระดับประถมศึกษา ซึ$งจัดว่าเป็นการศึกษาขั )นพื )นฐานหรือ
เรียกว่าเป็นการศึกษาภาคบังคับ ซึ$งเด็ก ๆ ทุกคนจะต้องผ่านกระบวนการนี ) และผู้ ที$ผ่าน
กระบวนการนี )หรือจบการศกึษาระดบัประถมศกึษาจะต้องมีความสามารถอ่านออกเขียนได้ และมี
พัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาที$สมบูรณ์ จึงจะสอดคล้องกับ         
จุดมุ่งหมายของการศึกษาภาคบังคับ ที$มุ่งพัฒนาผู้ เรียนให้มีความรู้และทักษะพื )นฐานในการ
ดํารงชีวิต ทันต่อการเปลี$ยนแปลง มีสุขภาพสมบูรณ์ทั )งทางร่างกายและจิตใจ ทํางานเป็น        
ครองชีวิตได้อย่างมีความสุข (กรมวิชาการ  2533) นอกจากการศึกษาภาคบงัคบัแล้ว การศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาจัดเป็นการศึกษาในระดบัสูงและมีความสําคญัในระบบการศึกษา ดงัระบุไว้ใน
แผนการศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2520 (ภาวนา  ใจประสาท  2534 : 1; อ้างอิงจาก ราชกิจจานเุบกษา  
2520 : 350) หมวด 2 ข้อ 33 ว่า “การศึกษาระดบัอุดมศึกษามุ่งพัฒนาความเจริญงอกงามทาง
สตปัิญญาและความคดิเพื$อความก้าวหน้าทางวิชาการ มุ่งสร้างสรรค์กําลงัคนในระดบัวิชาการและ
วิชาชีพชั )นสูง เพื$อพัฒนาประเทศ และมุ่งพัฒนาคนให้เป็นผู้ ที$มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้และ
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ความเข้าใจในศิลปวฒันธรรม เพื$อให้สามารถดําเนินชีวิตอนัมีคณุค่าแก่บุคคลและประเทศชาติ”  
สําหรับสถาบนัที$ต้องเข้ามาทําหน้าที$ในการอบรมให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ก็คือ สถาบนัการศกึษา 
ซึ$งเป็นสถานที$ที$ให้การศึกษากับประชาชนในชาติ สถาบันการศึกษาในปัจจุบันมีความหมาย
ครอบคลุม ถึงองค์ประกอบสําคัญ ๆ มากมาย ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ สอนและผู้ เรียน 
บรรยากาศในสถานศึกษา หลักสูตรการจัดการเรียน  การสอน เพื$อช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที$เกิด
ประโยชน์สงูสดุ แก่ตวัผู้ เรียน ทั )งยงัเป็นแหล่งที$ช่วย หล่อหลอมพฒันาบคุลิกภาพที$กลมกลืนให้เกิด
ขึ )นกับตวัผู้ เรียน ไม่มุ่งเฉพาะแต่การพัฒนาในด้านความรู้และสติปัญญาเพียงด้านเดียวเท่านั )น 
(จรรจา  สวุรรณทตั  2528 : 41) 
 โดยทั$วไประดบัอดุมศกึษานิสิตนกัศกึษาจะมีอายรุะหว่าง 17 – 22 ปี เป็นผู้ กําลงัอยู่ใน
วัยหนุ่มสาว ซึ$งตามทฤษฎีพัฒนาการทางสังคมของอีริคสัน (Erikson) ที$เน้นความสําคัญของ
ความสัมพันธ์และความต้องการทางสังคม ได้กล่าวถึงพัฒนาการของคนในวัยนี )ว่าอยู่ในช่วง        
ขั )นที$  5 ของพัฒนาการ คือ การมีเอกลักษณ์ของตนเอง (Identity) และความสับสนไม่เข้าใจ    
ตนเอง (Role Confusion) โดยจะมีความสมัพนัธ์กบักลุ่มเพื$อนในวยัเดียวกนั และหาบคุคลอื$นเพื$อ
ยึดเหนี$ยว เ ริ$ มค้นหาบทบาทที$ เหมาะสมกับชี วิตของตน ไม่ว่าจะเ ป็นบทบาททางเพศ              
ความรับผิดชอบ การใช้เหตผุล การมีทศันคติและการวางค่านิยมสําหรับตนเอง พฒันาสู่ขั )นที$ 6 
ของพัฒนาการ คือ ความรู้สึกใกล้ชิดสนิทสนม (Intimacy) และความรู้สึกอ้างว้างโดดเดี$ยว 
(Isolation) จะเป็นความสมัพนัธ์กับเพื$อนรัก เพศตรงข้าม ลกัษณะความสมัพนัธ์ที$สําคญัที$สุด คือ 
ความรู้สึกเป็นเพื$อนที$จะต้องมีการร่วมกันในการทํางาน หรือมีการแข่งขนัชิงดีชิงเด่นกัน ผู้ ที$ผ่าน
วยัรุ่นด้วยความรู้สึกเป็นตวัของตวัเอง จะมีบทบาทความเป็นผู้ ใหญ่ที$สามารถสร้างความสมัพนัธ์ที$
ดีกับผู้ อื$นได้ ไม่ว่าจะเป็นเพื$อนเพศเดียวกัน หรือเพศตรงข้าม ส่วนพวกที$ผ่านวัยรุ่นมาด้วย
ความรู้สึกเคว้งคว้างไม่รู้ว่าตนเองอยากจะเป็นอย่างไรในอนาคตแน่ จะรู้สึกอ้างว้างโดดเดี$ยวไม่
สามารถสร้างความสนิทกับผู้ ใดได้อย่างแท้จริง (สุณีย์  ธีรดากร  2523 : 83-87) ซึ$งสอดคล้องกับ 
วลัลภา  เทพหสัดนิ ณ อยธุยา (2527 : 1-2) ที$กล่าวถึงนกัศกึษาระดบัอดุมศกึษาว่า เป็นวยัที$มีพลงั
กายและพลงัความคิด ที$จะสามารถนํามาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อสงัคมได้   อย่างดี โดยเฉพาะวยั 
18-19 ปี เป็นวัยที$นักจิตวิทยาพัฒนาการเชื$อว่าสมองได้รับการพัฒนาถึงขีดสูงสุด คือ วัยที$จะ
เปลี$ยนแปลง ดงันั )น การศึกษาระดบัอุดมศึกษาจึงต้องรับผิดชอบต่อการพฒันาสมองของชาติใน
ระดับนี ) ด้วยความตั )ง ใจและระมัดระวัง ที$ สุด  อาจกล่าวได้ว่าภารกิจหลักที$ สําคัญของ
สถาบนัอดุมศกึษา คือ มีหน้าที$รับผิดชอบในการสร้างคนให้มีความรู้ความสามารถในวิชาการชั )นสงู 
ที$พร้อมจะรับผิดชอบในหน้าที$การงานที$ได้รับมอบหมาย และสามารถนําความรู้ความคิดมา
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ประยกุต์ใช้ในการทํางาน ได้อยา่งถกูต้องและเหมาะสม ตลอดจนสร้างบคุลิกภาพ พฒันานิสยั และ
พฤติกรรมของนักศึกษาให้พร้อมที$จะเป็นคนที$สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอยู่และ
ทํางานร่วมกับบุคคลอื$นในสังคมได้อย่างมีความสุข และพร้อมที$จะสร้างสรรค์ประเทศให้
เจริญก้าวหน้า หรือโดยอีกนยัหนึ$งก็คือ การสร้างคนให้มีคณุภาพชีวิตที$ดี 
 นอกจากนี )แล้ว เหตทีุ$ผู้ วิจยัสนใจศกึษานกัศกึษาในคณะศกึษาศาสตร์ เนื$องมาจากการ
ให้ความสําคญั ตามแนวความคิดของการปฏิรูปการศึกษา ของ วิจิตร  ศรีสอ้าน (2544). “ปฏิรูป
การศึกษา : พัฒนาวิชาชีพครู,” ใน ประมวลบทความปฏิรูปการศึกษา. 21-27.  ที$กล่าวถึง        
สารบญัญัติสําคญั 4 ประการ สําหรับการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ การประกัน
คุณภาพ การใช้เทคโนโลยี และการปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ$งประการสุดท้ายนี )      
ถือเป็นส่วนที$สําคญัที$สุด เพราะไม่ว่าจะปฏิรูปในแนวใด ครูและบุคลากรทางการศึกษาถือว่าเป็น
กญุแจสําคญัของความสําเร็จ หรือความล้มเหลวของการปฏิรูปการศึกษา ดงันั )น พระราชบญัญัติ
การศกึษาแห่งชาติ จึงได้กําหนดสารบญัญัติเกี$ยวกบัเรื$องการปฏิรูปครูและบคุลากรทางการศกึษา
เอาไว้ ในลักษณะที$เป็นการเปลี$ยนแปลงครั )งใหญ่ เรียกว่าเป็นการปฏิรูปทั )งระบบและครบ
กระบวนการก็ว่าได้ ตามความคิดที$ว่า หากไม่สามารถพัฒนาครูให้มีคุณภาพที$ดีขึ )น และให้    
วิชาชีพครูมีมาตรฐานสูงขึ )น โอกาสที$ครูจะเป็นกลไกของการปฏิรูปการเรียนรู้ก็คงจะทําได้ยาก     
สิ$งที$ต้องคํานึงถึงก็คือ การยกระดับมาตรฐานของวิชาชีพ การพัฒนาเพื$อให้ครูประจําการและ        
ครูใหมมี่คณุภาพตามมาตรฐาน และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 จากความสําคัญของคุณภาพชีวิตและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ย่อมจะทําให้การ
คาดหวังว่าคุณภาพชีวิตของนักศึกษาที$ศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์ ซึ$ง เป็นวิชาชีพครูใน
ระดับอุดมศึกษา และเป็นสถาบันการศึกษาขั )นสูงของประเทศย่อมมีสูงตามไปด้วย เหตุนี )เอง  
ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจและเห็นถึงความจําเป็นในการที$จะศึกษา คุณภาพชีวิตของนิสิตคณะ
ศกึษาศาสตร์ ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัศลิปากร  อนัเป็นกลุ่มบคุคลซึ$งจะเป็นกําลงัสําคญัตอ่
การพฒันาประเทศในอนาคต เพื$อให้ได้ทราบถึงระดบัคณุภาพชีวิตตามตวัแปรส่วนบคุคล ทั )งนี )เพื$อ
จะได้ข้อมูลพื )นฐานมาเป็นแนวทางในการางแผนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนิสิตให้ดี
ยิ$งขึ )นตอ่ไป และในการวิจยัครั )งนี ) ผู้ วิจยัได้นําแนวคิดของ เฮนเดอร์ชอท และคนอื$น ๆ (Hendershott 
and others  1992 : 11-19) มาใช้เป็นกรอบในการแบง่การศกึษาคณุภาพชีวิตของนิสิตออกเป็น        
5 ด้าน คือ ชีวิตการเรียน ชีวิตสงัคม ที$อยู่อาศยั ความสมัพนัธ์กับบุคคลอื$น และบริการที$ได้รับจาก
มหาวิทยาลยั 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.  เพื$อศึกษาระดับคุณภาพชีวิต  นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร ชั )นปีที$  2  โดยรวมและเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านชีวิตการเรียน (Academic 
Life) ชีวิตสังคม (Student Social Life) ที$อยู่อาศัย (Housing) ความสัมพันธ์กับบุคคลอื$น 
(Relationships) และบริการที$ได้รับจากมหาวิทยาลยั (Student Services) จําแนกตามตวัแปร เพศ 
ผลสมัฤทธิ|ทางการเรียน  รายได้ของนกัศกึษา  และสาขาวิชา 
 2. เพื$อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิต  นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร  ชั )นปีที$ 2  โดยรวมและเป็นรายได้ ตามตวัแปรเพศ ผลสมัฤทธิ|ทางการเรียน  
รายได้ของนิสิต  และสาขาวิชา 
 
สมมตฐิานของการวิจัย 
 คณุภาพชีวิตนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ชั )น
ปีที$ 2 จําแนกตามเพศ ผลสัมฤทธิ|ทางการเรียน  รายได้  และสาขาวิชาต่างกัน มีคุณภาพชีวิต
โดยรวมและเป็นรายด้าน แตกตา่งกนั 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากร 

 ประชากรที$ใช้ในการศึกษาครั )งนี ) เป็นนักศึกษาที$กําลังศึกษาอยู่ในชั )นปีที$ 2 คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ได้แก่ การสอนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา 
การศึกษาปฐมวัย ประถมศึกษา การศึกษาตลอดชีวิต จิตวิทยา เทคโนโลยีทางการศึกษา 
วิทยาศาสตร์การกีฬา จํานวน  299  คน 
 
  ตัวแปรที�ศึกษา 

 1. ตวัแปรต้น  คือ เพศ  ผลสมัฤทธิ|ทางการเรียน  รายได้ของนิสิต  และสาขาวิชา  
 2. ตวัแปรตาม คือ คุณภาพชีวิตโดยรวมและเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านชีวิตการเรียน 
ด้านชีวิตสังคม ด้านที$อยู่อาศัย ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอื$น และด้านบริการที$ได้รับจาก
มหาวิทยาลยั 
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นิยามศัพท์  

 คณุภาพชีวิต  หมายถึง สภาพที$นกัศึกษารับรู้และประเมินตนเอง จากสิ$งต่าง ๆ ที$มี
อิทธิพลตอ่ประสบการณ์ในอดีตและชีวิตประจําวนั ซึ$งประเมินได้จากด้านตา่ง ๆ ดงันี ) 

1.ชีวิตการเรียน (Academic Life) ประกอบด้วย จํานวนหน่วยกิตงาน  ที$ได้รับ
มอบหมาย เนื )อหารายวิชา การสอนของอาจารย์ ผลการเรียน ความรู้ความสามารถ  

2. ชีวิตสงัคม(Social Life) ประกอบด้วย การพกัผอ่น งานอดเิรก กิจกรรมทั )งใน 
และนอกมหาวิทยาลยั การเลน่กีฬา 

3. ที$อยูอ่าศยั (Housing)  ประกอบด้วย ความสะดวกสบายของที$อยู ่สภาพ 
แวดล้อม ความปลอดภยั พื )นที$ใช้สอยในกิจกรรมตา่ง ๆ การเดนิทาง  

4. ความสมัพนัธ์กบับคุคลอื$น (Relationship) ประกอบด้วย ความสมัพนัธ์กบั 
บคุคลในครอบครัว ความสมัพนัธ์กบักลุม่เพื$อน 

5. บริการที$ได้รับจากมหาวิทยาลยั(Student Service) ประกอบด้วย โรงอาหาร  
ห้องสมดุ สโมสร สนามกีฬา สหกรณ์  
 นกัศึกษา หมายถึง ผู้ ที$กําลงัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชั )นปีที$ 2 ในคณะศกึษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศลิปากร 
 สาขาวิชา  หมายถึง หน่วยงานที$นักศึกษาสังกัดประกอบด้วย สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา การศึกษาปฐมวัย ประถมศึกษา การศึกษาตลอดชีวิต 
เทคโนโลยีทางการศกึษา จิตวิทยา และวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ผลสมัฤทธิ|ทางการเรียน หมายถึง นักศึกษาที$มีผลการเรียนเป็นระดบัคะแนนเฉลี$ย
สะสม(Grade Point Average) ในภาคเรียนที$ 2 / 2548 โดยแบง่ออกเป็น 3 ระดบั คือ 

ผลสมัฤทธิ|ทางการเรียนตํ$า หมายถึงนกัศกึษาที$มีผลการเรียนน้อยกวา่  2.00 
ผลสมัฤทธิ|ทางการเรียนปานกลาง หมายถึงนกัศกึษาที$มีผลการเรียนตั )งแต ่2.00 – 3.00 
ผลสมัฤทธิ|ทางการเรียนสงู หมายถึงนกัศกึษาที$มีผลการเรียนตั )งแต ่3.00 – 4.00  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  

การศกึษาวจิยัเรื�องคณุภาพชีวิตนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี คณะศกึษาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ได้มีการพฒันามาจากแนวคิดของHendershott  Wright & Henderson      
ปี 1992 เรื$อง “Quality of life Correlates for University”  ตามกรอบแนวคดิการวิจยัดงันี ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัแปรตาม  คณุภาพชีวิตของนักศึกษา 

             1.ชวีติการเรยีน (Academic Life) 
              2.ชวีติสงัคม(Social Life)  
              3.ที�อยูอ่าศยั (Housing)   

    4.ความสมัพนัธก์บับุคคลอื�น    
       (Relationship)  

              5.บรกิารที�ไดร้บัจากมหาวทิยาลยั  
                 (Student Service) 
 

ตัวแปรต้น  
1. เพศ 
2. รายได ้
3. ผลสมัฤทธิ Gทางการเรยีน 
4. สาขาวชิา 
 



บทที�  2 
 

เอกสารและงานวิจัยที�เกี�ยวข้อง 
 

 การศึกษาครั 
งนี 
ผู้ วิจัยมุ่งศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมถึงแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาเหล่านี 
 ผู้ วิจัยได้
ศกึษาเอกสารและงานวิจยัที.เกี.ยวข้อง และได้นําเสนอตามลําดบัดงัตอ่ไปนี 
 
 1. ความหมายของคณุภาพชีวิต 
 2. แนวคดิเชิงทฤษฎีหลกัการตา่ง ๆ เกี.ยวกบัคณุภาพชีวิต 
 3. องค์ประกอบของคณุภาพชีวิต 
 4. การประเมินคณุภาพชีวิต 
 5. งานวิจยัที.เกี.ยวข้องกบัคณุภาพชีวิต 
 
1.  ความหมายของคุณภาพชีวิต 
 คณุภาพชีวิตเป็นเรื.องที.สําคญัและอยู่ในความสนใจของนกัวิจยัในหลาย ๆ สาขา จึง
เป็นคําที.ถกูใช้อย่างแพร่หลาย แตค่วามหมายนั 
นจะแตกต่างกันไปตามสภาพสงัคม สภาพปัญหา 
คา่นิยม โครงสร้าง ประสบการณ์ ความรู้ ดงันั 
น จึงเป็นการยากที.จะนิยามความหมายของคณุภาพ
ชีวิตอยา่งเฉพาะเจาะจง 

อนชุาต ิพวงสําลี; และ อรทยั อาจอํ.า (2539: 61) สรุปความหมายของคณุภาพชีวิตไว้
ว่า คณุภาพชีวิต หมายถึง ระดบัของการมีชีวิตที.ดี ความสขุ ความพึงพอใจในชีวิต เป็นเรื.องที.
เกี.ยวข้อง กบัสภาพความเป็นอยู ่การดําเนินชีวิตของปัจเจกบคุคลในสงัคมไทย  

สวุฒัน์ มหตันิรันดร์กลุ; และคนอื.นๆ (2540: 24) ได้สรุปความหมายของคณุภาพชีวิต
ไว้ว่า คณุภาพชีวิต หมายถึง ระดบัการมีชีวิตที.ดี มีความสขุ และความพึงพอใจในชีวิต ทั 
งในด้าน
ร่างกาย จิตใจ สงัคม อารมณ์ และการดําเนินชีวิตของปัจเจกบคุคลในสงัคม เป็นการประสานการ
รับรู้ของ บคุคล ในด้านร่างกาย จิตใจ ความสมัพนัธ์ทางสงัคม สิ.งแวดล้อม ภายใต้วฒันธรรม 
คา่นิยม และ เป้าหมายในชีวิตของแตล่ะคน  

นิศารัตน์ ศิลปเดช (2540: 65) ได้สรุปไว้ว่า คณุภาพชีวิต หมายถึงสภาพการ
ดํารงชีวิตที. บคุคลเกิดความสขุ ทั 
งทางร่างกายและจิตใจ อนัเนื.องมาจากการได้รับการตอบสนอง
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ความต้องการ ในด้านตา่งๆ อย่างพอเพียงและเหมาะสม สําหรับด้านความสขุทางกายที.ก่อให้เกิด
ความพอใจคือ 

ผาสกุ มุทธเมธา (2540: 72 – 73) อธิบายว่า คณุภาพชีวิตหมายถึง สภาพการ
ดํารงชีวิตที.สามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้อย่างเหมาะสมกบัอตัภาพ อยู่ในกรอบ
และระเบียบ แบบแผน วฒันธรรมที.ดีงามตามมาตรฐานที.ยอมรับของสงัคมโดยทั.วไป พร้อมที.จะ
พฒันาตนเองให้เหมาะสมกบัการเปลี.ยนแปลงของสงัคม  

ไกรวฒุิ ชว่ยสถิตย์ (2541: 17) กล่าวว่า คณุภาพชีวิต หมายถึง ความพึงพอใจในชีวิต
ที.เป็น สุข มีความสมบรูณ์ทั 
งทางร่างกายและจิตใจ อยู่ในครอบครัวที.อบอุ่นมีความมั.นคงทาง
เศรษฐกิจมีชีวิตอยู่ในสงัคมและสภาพแวดล้อมที.ดี มีการพกัผ่อนหย่อนใจที.เพียงพอมีความพร้อม
และสามารถที.จะดํารงสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า        
และปัญหาที.สลบัซบัซ้อนได้และสามารถดําเนินชีวิตด้วยวิธีการที.ชอบธรรมเพื.อให้ได้มาในสิ.งที.ตน
พงึประสงค์ภายใต้เครื.องมือและทรัพยากรที.มีอยู ่ 

คําตนั บญุมณี (2545:14)  ได้สรุปความหมายของคณุภาพชีวิตไว้ว่า คณุภาพชีวิต 
หมายถึง การที.บคุคลมีสขุภาพกาย และจิตที.ดีอนัเนื.องมาจากการได้รับการตอบสนองในสิ.งที.เป็น
ประโยชน์ ตอ่ร่างกายและจิตใจโดยความต้องการทางร่างกายได้แก่การมีอาหารบริโภคในจํานวนที.
เพียงพอทํา ให้ร่างกายดํารงอยูไ่ด้มีที.อยู่อาศยัที.คงทนแข็งแรงถกูสขุลกัษณะ มีเครื.องนุ่งห่มตลอดปี 
(โดยเฉพาะ ฤดกูาล) มีการศกึษา สําหรับด้านจิตใจได้แก่ การมีอาชีพมั.นคง มีรายได้พอเพียง        
มีบริการด้านสาธารณปูโภค มีโอกาสสร้างสรรค์  
พฒันาตนเอง มีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน มีการคมนาคมที.สะดวกมีอิสระ (ในกรอบของ 
กฎหมายและเป็นธรรม)  มีนนัทนาการและการใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์  

สวสัดิJ ภู่ทอง (2546: 65) ได้สรุปความหมายของคณุภาพชีวิตไว้ว่าคณุภาพชีวิต 
หมายถึง สภาวะของการมีระดบัชีวิตความเป็นอยู่ที.ดีมีความสุข มีความพึงพอใจในชีวิตความ
เป็นอยู่ของตนเอง โดยสามารถปรับตวัให้อยู่ร่วมกบัสงัคม และสิ.งแวดล้อมได้อย่างมีความสขุ ใน
การดําเนิน ชีวิตให้มีคณุภาพชีวิตที.ดีจะมีปัจจยัที.เกี.ยวข้องกบัเศรษฐกิจสงัคม วฒันธรรม ร่างกาย
และจิตใจ 

ในขณะที.นกัวิชาการตา่งประเทศที.มีการศกึษาเกี.ยวกบัคณุภาพชีวิตจนเป็นที.ยอมรับ
ของ สงัคมที.สําคญัเชน่  

จอร์จ และเบอร์สนั (George & Berson, 1908 อ้างใน ทิวา พรหมอินทร์, 2544:9)ได้ 
ให้ความหมายคณุภาพชีวิตวา่ หมายถึง มิตขิองการมีชีวิตที.ดี ประกอบด้วยความสขุ ความพอใจใน
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ชีวิต ความนบัถือตนเอง สขุภาพและสถานภาพการทํางานของร่างกายและสภาพเศรษฐกิจที.ดีโดย 
สรุปแล้ว คณุภาพชีวิตจึงเป็นระดบัของการมีชีวิตที.ดี มีความสขุ ความพึงพอใจในชีวิต เป็นเรื.องที. 
เกี.ยวข้องกับสภาพความเป็นอยู่  การดําเนินชีวิตของปัจเจกบุคคลในสงัคม คณุภาพชีวิต หมายถึง 
ระดบัการมีชีวิตที.มีความสขุ มีความพึงพอใจทั 
งทางด้านวตัถุ สงัคมและจิตใจ รวมถึงความสมัพนัธ์ 
ทางสงัคม สิ.งแวดล้อม วฒันธรรม คา่นิยม และเป้าหมายในชีวิตของแตล่ะบคุคลชีวิต ไว้ว่าหมายถึง 
สภาพทั 
งหลายซึ.งนํามาสูค่วามพงึพอใจแก่บคุลทั 
งหลายทั 
งทางด้าน ร่างกายและจิตใจในช่วงระยะเวลา
หนึ.ง 

เฟรเดอร์ (Fradier,1976 อ้างในสภุางค์ และ วิศนี, 2539:59-61) ได้ให้ความหมาย
ของ คณุภาพชีวิตว่าคือ ความสมัพนัธ์ทกุด้านระหว่างบคุคลกบัสิ.งแวดล้อมตามธรรมชาติที.บคุคล
อาศยั อยู่ โดยแตล่ะด้านจะมีลกัษณะเฉพาในการสนองความต้องการของบคุคล  ขณะที.องค์การ
ยเูนสโก ได้นิยามว่าหมายถึง ระดบัความเป็นอยู่ที.ดีของสงัคม และระดบัความพึงพอใจในความ
ต้องการสว่นหนึ.งของมนษุย์  

แอนดรู และ ไวท์ (Andrews and Withey 1976 อ้างในสภุางค์ และ วิศนี, 2539 : 
59-61) นกัสงัคมวิทยาชาวอเมริกนัเชื.อว่า ความคิดเรื.อง “คณุภาพชีวิต” ควรมองในสองประการที.
เกี.ยวข้องกนั คือประการแรก  ในระดบัชาติซึ.งเกี.ยวข้องกบัความคิดเรื.องมาตรฐานความเป็นอยู่ใน
ลักษณะที. เป็นเกณฑ์วัดระดบัความเป็นอยู่ที.ดีของสังคมและวัดความก้าวหน้าเพื.อที.จะบรรลุ
เป้าหมายของสงัคมประการที.สอง เป็นเรื.องปัจเจกบคุคลซึ.งเกี.ยวข้องกบัการพิจารณาระดบัความ
เป็นเลิศในวิถี ชีวิตของบคุคล ซึ.งแนน่อนวา่เป็นการตดัสินในระดบัสงูเมื.อรวมแนวคิดทั 
งสองประการ
เข้าด้วยกันแล้วความคิดเรื.อง “คณุภาพชีวิต” จึงเป็นแนวคิดที.เกี.ยวข้องกับการวดัระดบัความ
เป็นอยู่ที.ดีของมนุษย์ในลักษณะมาตรฐานความเป็นอยู่ของสังคมและระดับความเป็นเลิศใน
รูปแบบการดําเนินชีวิตของบคุคล  

ดาลกี 
 และโรคี (Dalkey & Rourke, 1973: 15) ได้ให้ความหมายของคณุภาพชีวิต
ว่าเป็น ความรู้สึกเป็นสุขของบุคคล ความพึงพอใจ  พึงพอใจกับชีวิตหรือการมีความสขุ ไม่มี
ความสขุกบัชีวิต ความพึงพอใจในการดําเนินชีวิตนี 
เปรียบเสมือนพารามิเตอร์ของการวดัคณุภาพ
ชีวิตของบคุคลด้วย 

แคมป์เบล (Compbell, 1976 : 399) ได้สรุปว่าคณุภาพชีวิตเป็นมิติที.มีหลาย
รูปแบบโดยเน้น ที.ความสุขและความพึงพอใจในชีวิตที.แต่ละคนเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อ
สถานการณ์ที.เป็นอยู่กับสถานการณ์ที.ต้องการให้เป็นหรือที.คาดหวงัผลที.ได้จะเป็นความพึงพอใจ
หรือไมพ่งึพอใจ ความสขุหรือไมมี่ความสขุซึ.งเป็นการตดัสินของแตล่ะบคุคล  
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แฮง และฟอร์เมอร์ (Hang & Folmar, 1986, อ้างใน จรูญ คณุมี, 2529 :7)ได้
สรุปว่า คณุภาพชีวิต หมายถึง การที.บคุคลประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ การมีสขุภาพดี    
มีรายได้เพียงพอ ไมมี่ความผิดปกตทิางด้านจิตใจและการมีสมัพนัธภาพกบับคุคลอื.น ๆ  

องค์การยเูนสโก (UNESCO, 1993 :128) ได้ให้คํานิยามคําว่า คณุภาพชีวิตไว้ในชดุ 
ฝึกอบรมทางการศกึษาเพื.อพฒันาคณุภาพชีวิตว่า หมายถึง ระดบัความเป็นอยู่ที.ดีของสงัคม และ 
ระดบัความพึงพอใจในความต้องการส่วนหนึ.งของมนุษย์ และได้นิยามโครงการเพื.อปรับปรุง 
คณุภาพชีวิตวา่ เป็นโครงการที.มีเป้าหมายเพื.อช่วยให้ผู้ เรียนและชมุชนได้รับความรู้ เจตคติคา่นิยม 
และทกัษะที.จําเป็นเพื.อให้กลุม่เป้าหมายสามารถปรับปรุงคณุภาพชีวิต ทั 
งในลกัษณะปัจเจกบคุคล 
และในฐานะที.เป็นสมาชิกของชมุชน  

วอลเลส (Wallace, 1974 : 6) ได้กล่าวว่าคณุภาพชีวิต หมายถึง องค์ประกอบ
ทั 
งหลายที.ให้ ความพึงพอใจ (Satisfaction) แก่บคุคลทั 
งทางด้านร่างกาย (Physical) และจิตใจ 
(Psychological) ในชว่งระยะเวลาหนึ.ง ๆ  

ชาร์มา (Sharma, 1975 : 109 - 131)  ได้เสนอความคิดเห็นเกี.ยวกบัคณุภาพชีวิตไว้
วา่ “คณุภาพชีวิตเป็นความคดิรวบยอดที.สลบัซบัซ้อน (Complex) ทั 
งที.เป็นความพึงพอใจทีเกิดจาก
การ ได้รับการตอบสนองความต้องการด้านจิตใจและในด้านสังคมนั 
น ๆ ในระดบัจุลภาค           
และระดบัภาค และยงัเป็นเรื.องที.เกี.ยวกบัวามสามารถของสงัคมในการตอบสนองความต้องการขั 
น
พื 
นฐาน ของสมาชิกในสงัคมด้วย  

ลิว (Liu, 1975 : 1) ได้กล่าวถึงคณุภาพชีวิตว่า “คณุภาพชีวิต” เป็นชื.อใหม่ของ
ความคิดเดิม (Old Notion) ซึ.งถ้าเรียกเป็นชื.อทางด้านจิตวิสยั (Subjective) ก็จะใช้คําว่า อยู่ดี    
กินดีมีสขุ (Well- Being) คือการอยู่ดีของคนและสิ.งแวดล้อมตามสภาพทั.ว ๆ ไป ส่วนในด้านบคุคล
คณุภาพชีวิตจะ แสดงออกในรูปของความต้องการ (Wants) เมื.อได้รับการตอบสนองแล้วจะทําให้
บคุคลนั 
น ๆ มี ความสขุหรือความพอใจ 

องค์การวิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO, 1978: 89)        
ได้สรุป แนวความคดิเกี.ยวกบัคณุภาพชีวิตไว้ว่า “คณุภาพชีวิตเป็นความรู้สึกของการอยู่อย่างพอใจ   
(มี ความสขุ ความพอใจ) ตอ่องค์ประกอบตา่ง ๆ ของชีวิตที.มีสว่นสําคญัมากที.สดุของบคุคล” 
 คณะกรรมการว่าด้วยคณุภาพชีวิตของชาวอเมริกัน (The Panel on the Quality of 
American Life) ได้ให้คําจํากดัความของคณุภาพชีวิตว่า เป็นความรู้สึกสขุสบาย พลวตัของความ
พึงพอใจ ซึ.งประกอบด้วย 2 ระดบั คือ ระดับที.หนึ.ง มีอิสรภาพจากความหิวโหย  ความยากจน 
ความเจ็บป่วย ความไม่รู้หนงัสือ และความหวาดกลวัต่อผลกระทบของภยนัตรายต่าง ๆ ต่อชีวิต 
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ส่วนระดบัที.สอง คือ มีโอกาสสําหรับความเจริญงอกงามส่วนบุคคล (Personal Growth) ความ    
สมปรารถนา และความภาคภูมิใจในตนเองในเรื.องตา่ง ๆ ได้แก่ โอกาสที.จะสร้างสมัพนัธภาพทาง
สงัคมกบัครอบครัว เพื.อนฝงู ชมุชน และผู้ ร่วมงาน โอกาสที.จะได้มีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จาก
กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมของครอบครัว ชุมชน และหน้าที.การงาน ความสามารถที.จะเข้าถึง
และได้ชื.นชมความสวยงาม ตลอดจนความเพลิดเพลินทางสติปัญญาซึ.งหมายรวมถึง การเข้าชม
พิพิธภณัฑ์ งานแสดงดนตรี การใช้สวนสาธารณะและห้องสมดุประชาชน การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
เพื.อการศึกษาและอื.น ๆ รวมไปถึงความสามารถที.จะเข้าถึงกิจกรรมที.มีไว้เพื.อนันทนาการ เช่น    
การทอ่งเที.ยว การกีฬา การอา่นและดโูทรทศัน์ เป็นต้น    (พิเชษฐ์  อดุมรัตน์  2535 : 168-169) 
 ชิดชยั  สนั.นเสียง (2529 : 5) สรุปเกี.ยวกบัคณุภาพชีวิตได้เป็น 3 แนวคดิ คือ 
 1. ชีวิตที.มีคุณภาพ คือ ชีวิตที.บุคคลสามารถปรับตวัเองให้เข้ากับสภาพเศรษฐกิจ 
สงัคม การเมือง ตลอดจนสภาพแวดล้อมได้ ดงันั 
น จึงพิจารณาว่า ชีวิตที.ดีนั 
นขึ 
นอยู่กับตวับุคคล
เป็นสําคญัที.จะปรับตวัให้ผสมกลมกลืนกบัระบบที.ตวับคุคลอาศยัอยู ่
 2. ชีวิตที.มีคุณภาพ คือ ชีวิตที.อยู่ในระบบสังคมที.ดี โดยการปรับสภาพเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง ตลอดจนสิ.งแวดล้อมให้ดีเพื.ออํานวยให้บุคคลมีชีวิตที.ดี ดงันั 
น จึงพิจารณาว่า    
ชีวิตที.มีคณุภาพขึ 
นอยูก่บัระบบของสงัคม ที.จะปรับให้คนในสงัคมดํารงชีวิตอยา่งมีความสขุ 
 3. ชี วิต ที. มี คุณ ภ าพ  คือ  ชี วิต ที. บุคค ล แล ะ สัง ค ม มี กา รป รั บตัว เ ข้ า ด้ วยกัน                    
ซึ.งแนวความคิดนี 
ถือว่า ชีวิตที.ดี  มีคณุภาพนั 
นต้องมีการปรับตวัทั 
งระบบสงัคมและตวับุคคลให้
ผสมกลมกลืนไป 
 เบนเนทท์ (วนัเพ็ญ  วอกลาง  2525 : 11; อ้างอิงจาก Bennett  2519) ได้พิจารณาเรื.อง 
“ชีวิตที.มีคุณภาพ” แทน “คุณภาพชีวิต” โดยได้กล่าวว่าคนที.แตกต่างกันทางวัฒนธรรมและ
สิ.งแวดล้อม ย่อมให้ความหมายคณุภาพชีวิตแตกตา่งกนั ไม่มีวิธีการตายตวัใด ๆ ที.จะวดัคณุภาพ
ชีวิตของบคุคล และตามความเห็นของ Bennett ได้แบง่ชีวิตที.มีคณุภาพออกเป็น  2 ระดบั 
 1. ระดบัแรก เกี.ยวข้องกับปัจจยัที.เป็นสิ.งจําเป็นในการดํารงชีวิต ได้แก่ ความจําเป็น
พื 
นฐาน อาหาร ที.อยู่อาศัย เสื 
อผ้า เครื.องนุ่งห่ม สุขภาพ มีความมั.นคง และอิสระจากความไม่
ถกูต้อง 
 2. ระดับสอง เกี.ยวข้องกับความต้องการ ซึ.งเป็นที.พอใจของแต่ละบุคคล เพื.อให้มี
คณุภาพชีวิตที.ดี โดยบคุคลจะต้อง 
  2.1 มีคา่นิยมที.เหมาะสมกลมกลืนกบัสงัคม วฒันธรรม การเมือง และสิ.งแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจ เป็นสิ.งที.ซึ.งแตล่ะบคุคลสามารถใช้เป็นรากฐานการตดัสินใจอนัสําคญัของชีวิต 
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  2.2 มีความสมดลุระหว่างความปรารถนา และความเป็นไปได้ที.จะบรรลุถึงความ
ปรารถนา 
  2.3 มีจดุมุง่หมายของชีวิต 
  2.4 มีชีวิตกลมกลืนกบัครอบครัว ชมุชน และสิ.งแวดล้อม 
 ประภา  รัตนเมธานนท์ (2532 : 13) กล่าวสรุปว่า คณุภาพชีวิต คือ ความรู้สึกเป็นปกติ
สขุ (Sense of Well-Being) มีความหมายใกล้เคียงกบัความพึงพอใจในชีวิต ซึ.งเป็นผลรวมของการ
ตอบสนองความรู้สกึภายในบคุคล 
 ซาน (Zhan  1992 : 979) กล่าวว่า คณุภาพชีวิต คือ ระดบัความพึงพอใจ ซึ.งขึ 
นกับ
ประสบการณ์ในชีวิตของแตล่ะบคุคล 
 โอเรม (Orem  1985 : 179) กล่าวว่า คณุภาพชีวิตมีความหมายเช่นเดียวกับความ
ผาสุก (Well-Being) ซึ.งการรับรู้ของบุคคลต่อการมีชีวิตอยู่ตามประสบการณ์ของความพึงพอใจ 
ความรู้สกึเป็นสขุภายในใจ 
 ยงั และลองแมน (Padilla & Grant  1985 : 46; citing Young & Longman 1983)   
ได้ให้ความหมายของคณุภาพชีวิตว่า เป็นระดบัความพึงพอใจในชีวิตปัจจบุนั เกิดขึ 
นจากการรับรู้
ของบคุคลนั 
น 
 พาดิลลา และคณะ (Padilla et.al. 1983 : 177) ได้กล่าวถึงคณุภาพชีวิตว่า เป็นการ
รับรู้ความพึงพอใจในชีวิตที.เปลี.ยนแปลงไปตามภาวะสุขภาพโดยวดัจากความสามารถในการทํา
หน้าที.ต่าง ๆ  ของร่างกาย ทศันคติของตนเองต่อสขุภาพ ความพึงพอใจในชีวิต และความรู้สึกว่า
ตนเองได้รับการชว่ยเหลือจากสงัคม 
 เมื.อพิจารณาจากการศึกษาข้างต้น จะพบว่าคุณภาพชีวิตมีความหมายกว้างขวาง 
ซบัซ้อน ครอบคลมุลกัษณะที.เป็นความต้องการทางวตัถุและทางจิตของบุคคลและลกัษณะที.เป็น
คุณค่า มีความสําคัญและจําเป็นต่อการดํารงชีวิตของบุคคล หรือสรุปได้ว่า แนวคิดเกี.ยวกับ
คุณภาพชีวิตได้ว่า ความเป็นอยู่ที.ดีของบุคคล ทั 
งร่างกายและจิตใจ โดยที.บุคคลนั 
นรับรู้ความ
เป็นอยู่ของตนเองอันเนื.องมาจากสิ.งต่าง ๆ ที. มี อิทธิพลต่อประสบการณ์ในอดีตและใน
ชีวิตประจําวนั 
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2.  แนวคิดเชิงทฤษฎี และหลักการต่าง ๆ ที�เกี�ยวกับคุณภาพชีวิต 
 
 ทฤษฎีที.มกัจะถูกกล่าวถึง ในงานวิจยัเกี.ยวกับคณุภาพชีวิต คือ ทฤษฎีความต้องการ
ของมาสโลว์ (Owen  1987 : 97-105) เป็นทฤษฎีที.กล่าวถึง ความต้องการของมนษุย์ใน 5 ด้านหลกั 
คือ กาย จิต และสงัคม ซึ.งสรุปวา่ความต้องการของมนษุย์นั 
นมีการพฒันาเป็นลําดบัขั 
น  มนษุย์ทกุ
คนจะพยายามหาทางสนองตอบความต้องการตั 
งแตร่ะดบัตํ.าสดุ เมื.อความต้องการขั 
นตํ.าสดุได้รับ
การตอบสนองจนเกิดความพึงพอใจแล้ว ความต้องการขั 
นที.สองจะเกิดขึ 
น และเป็นตวักระตุ้นให้
เกิดแรงจูงใจที.จะหาทางตอบสนองความต้องการนั 
น เมื.อความต้องการขั 
นที.สองได้รับการ
ตอบสนองบรรลเุป้าหมายแล้ว ความต้องการขั 
นที. 3 จะถกูพฒันาและกระตุ้นเป็น   แรงจงูใจทําให้
เกิดความต้องการระดบัตอ่ไป 
 ลําดบัขั 
นความต้องการของมนษุย์ตามแนวคดิของมาสโลว์มีลําดบัดงัตอ่ไปนี 
 
 1. ความต้องการขั 
นพื 
นฐานทางสรีระ (Basic Physiological Needs) เป็นความ
ต้องการเบื 
องต้นที.จําเป็นต่อการทํางานของร่างกาย เพื.อสนองความต้องการพื 
นฐาน ให้ร่างกาย   
คงสภาพอยูไ่ด้  ได้แก่ ความต้องการอาหาร อากาศ ที.อยูอ่าศยั ยารักษาโรค การพกัผอ่น  เป็นต้น 
 2. ความต้องการความมั.นคงปลอดภัย (Safety & Security Needs) เป็นความ
ต้องการความมั.นคงปลอดภัย ทางร่างกาย จิตใจ รวมทั 
งทรัพย์สินและผลประโยชน์ เช่น วัยเด็ก
ต้องการการปกป้องคุ้มครองจากผู้ใหญ่ และผู้ใหญ่ต้องการความมั.นคงในอาชีพ การเงิน เป็นต้น 
 3. ความต้องการความรักและการเป็นเจ้าของ (Love & Belongings Needs)        
เป็นความต้องการความรักจากพอ่แม ่ญาตพีิ.น้อง คนรอบข้าง ต้องการให้คนอื.นยอมรับตน ต้องการ
ความเป็นมิตรจากคนอื.น ต้องการความสิทธิ ความเป็นเจ้าของ ต้องการเป็นสมาชิก เป็นส่วนหนึ.ง
ของกลุม่ 
 4. ความต้องการเกียรติยศ ความภาคภูมิใจในตน (Self-Esteem Needs) เป็นความ
ต้องการความมีชื.อเสียง เป็นที.นบัถือของคนอื.น ต้องการให้คนอื.นยกย่องและเห็นว่าตนมีคณุค่า 
เป็นประโยชน์ตอ่สงัคม 
 5. ความต้องการที.จะให้ตนเองได้ประสบความสําเร็จ ตามที.ปรารถนาสงูสดุโดยอยู่บน
พื 
นฐานแห่งความเป็นจริง (Self-Actualization Needs) เช่น ต้องการเป็นคนดี มีคณุธรรม ประสบ
ความสําเร็จในหน้าที.การงาน ได้อยูใ่นตําแหนง่บริหาร ใช้ความสามารถของตนเองให้เตม็ที. เป็นต้น 
 ในระยะหลัง มาสโลว์ ได้เพิ.มระดบัความต้องการอีก 2 ขั 
น คือ ความต้องการที.จะรู้   
และเข้าใจ (Need to Know and Understand) ได้แก่ ความต้องการที.จะแสวงหาความรู้ที.มีคณุคา่
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อย่างกว้างขวางชัดเจน ต้องการรู้และเข้าใจโลกอย่างแจ่มชัด และความต้องการด้านสุนทรียะ 
(Aesthetic Needs) ได้แก่ ความต้องการที.จะรู้จกั เข้าถึง และรู้สึกซาบซึ 
งในสิ.งที.เป็นศิลปะจรรโลง
ใจ ความต้องการทั 
ง 7 ขั 
นนี 
 ความต้องการ 4 ขั 
นแรก มีความจําเป็นต้องได้รับการตอบสนอง 
ไมเ่ชน่นั 
นแล้วจะทําให้บคุคลเกิดความเครียด เป็นทกุข์ ส่วนความต้องการ 3 ขั 
น หลงัอาจจะไม่เกิด
กบัทกุคน และเมื.อเกิดแล้วแม้ไม่ได้รับการตอบสนองก็ไม่ทําให้เดือดร้อนหรือเป็นทุกข์ แตถ้่าได้รับ
การตอบสนองจะทําให้บคุคลมีความพึงพอใจสงูขึ 
นมาก การที.มนษุย์ได้รับสิ.งที.ตอบสนองตอ่ความ
ต้องการด้านร่างกายในจํานวนที.เหมาะสม จะทําให้มีสขุภาพกายดีและการได้รับสิ.งที.ตอบสนองตอ่
ความต้องการด้านจิตใจอยา่งเพียงพอ จะทําให้มีสขุภาพจิตดี การมีสขุภาพกายและสขุภาพจิตดีจะ
นําความสุขความพอใจมาสู่มนุษย์ นั.นคือ การได้รับสิ.งที.ต้องการจะนําความสุขความพอใจมาสู่
มนษุย์ ซึ.งหมายถึง การมีความเป็นอยูที่.ดีมีคณุภาพชีวิตที.ดีนั.นเอง 
 
3.  องค์ประกอบของคุณภาพชีวิต 
 

อมร นนทสตุ (2526, อ้างใน รณยทุธ์ บตุรแสนคม, 2540) กล่าวถึงองค์ประกอบ
ของ คณุภาพชีวิตคือ อาหารและโภชนาการที.เหมาะสม เครื.องนุ่งห่ม ที.อยู่อาศยัที.เหมาะสม       
การดแูล อย่างง่ายๆสําหรับสขุภาพทางกายและจิต การศกึษาขั 
นพื 
นฐานและการพฒันาอาชีพ 
ความปลอดภยั ในชีวิตและทรัพย์สิน บริการพื 
นฐานทางเศรษฐกิจและสงัคม ที.จําเป็นเพื.อการประ
กออบการและ การดํารงชีพอย่างยตุิธรรมชยัวฒัน์ ปัญจพงษ์ (2525, อ้างใน รณยทุธ์ บตุรแสนคม, 
2540) ได้สรุป องค์ประกอบที.มีคณุภาพชีวิตของบคุคล คือ สขุภาพ ที.อยู่อาศยั การบริการทาง
การแพทย์ และ สาธารณสุข อนามยัแม่และเด็กอาหาร บริการและคณุภาพทางการศึกษา 
ทรัพยากรและสิ.งแวดล้อม รายได้ สภาพจิตใจ  

Leonard and Anderson (1975, อ้างใน รณยทุธ์ บตุรแสนคม, 2540) ได้กล่าวถึง
คณุภาพชีวิต ของมนษุย์วา่ดไูด้จากองค์ประกอบ 9 ประการ คือ  

1. สขุภาพอนามยั  
2. อาหาร  
3. การศกึษา  
4. การประกอบอาชีพ  
5. ที.อยูอ่าศยั  
6. สวสัดกิารทางสงัคม  
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7. เครื.องนุง่หม่  
8. นนัทนาการ  
9. สิทธิมนษุยชน  
เฟอร์แรนส์ และพาวเวอร์ (Ferranc and Power, 1990) พิจารณาองค์ประกอบ

ของคณุภาพ ชีวิต จากความพงึพอใจในชีวิต แบง่ออกเป็น 4 ด้านดงันี 
  
1. สขุภาพและหน้าที. ได้แก่ การดแูลสขุภาพตนเอง การพกัผ่อน การทํากิจกรรม

ตา่งๆ ใน เวลาวา่ง การมีกิจกรรมในครอบครัว และการเดนิทาง  
2. สงัคมเศรษฐกิจ ได้แก่สภาพความเป็นอยู่ รายได้ การทํางาน เพื.อนร่วมงาน 

และที.อยู ่อาศยั  
3. จิตวิญญาณ ได้แก่ความรู้สึกพึงพอใจในชีวิตความสงบทางจิตใจ การบรรลุ

เป้าหมายชีวิต และความพงึพอใจในชิตความเป็นอยู ่ 
4. ครอบครัว ได้แก่ความสขุในครอบครัว ความสมัพนัธ์กบัคูส่มรส บตุร และภาวะ

สขุภาพของครอบครัว  
ซาน (Zhan, 1992) ได้กล่าวว่าคณุภาพชีวิตนั 
นมีส่วนเกี.ยวข้องกับปัจจยัส่วน

บคุคล โดย สามารถรับรู้และประเมินได้ด้วยตนเอง ซึ.งแบง่องค์ประกอบออกเป็น 4 ด้านคือ  
1. ด้านความพึงพอใจในชีวิต เป็นการรับรู้ในสิ.งที.ตนเป็นอยู่ ได้แก่ความพึงพอใจ

ในสภาพ ความเป็นอยู ่สภาพแวดล้อมและการดําเนินชีวิต  
2. ด้านอตัตมโนทศัน์ (self concept) เป็นความรู้สึกหรือความคิดเห็นที.มีต่อ

ตนเอง การ ยอมรับและการรับรู้ถึงคณุคา่ของตนเอง รวมถึงภาพลกัษณ์ของตนเอง  
3. ด้านสขุภาพและการทํางานของร่างกาย เป็นการรับรู้เกี.ยวกบัความสามารถ  
4. ด้านสงัคมเศรษฐกิจ เป็นการรับรู้ถึงความพึงพอใจในด้านสงัคมทั.วไป รวมถึง

รายได้ อาชีพ และการศกึษา 
1.  ด้านร่างกาย  คือการรับรู้  สภาพทางด้านร่างกายของบุคคลซึ.งมีผลต่อ

ชีวิตประจําวนั  ได้แก่การรับรู้สภาพความสมบรูณ์แข็งแรงของร่างกาย  การรับรู้ถึงความสามารถที.
จะจดัการกับความเจ็บป่วยทางด้านร่างกาย  การรักษาทางการแพทย์  การรับรู้พละกําลงัในการ
ดําเนินชีวิตประจําวนั  การพกัผอ่นนอนหลบั  การปฏิบตักิิจวตัรประจําวนั  และการทํางาน 

2. ด้านจิตใจ คือการรับรู้สภาพจิตใจของตนเอง ได้แก่การรับความรู้สึกทางบวกที.
บคุคลมี ตอ่ตนเอง การับรู้ภาพลกัษณ์ของตนเอง ความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง ความมั.นใจใน
ตนเอง การ รับรู้ถึงความคิด ความจํา สมาธิ การตดัสินใจ ความสามารถนาการจดักบัการความ
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เศร้า ความกงัวล การรับรู้ถึงความเชื.อด้านจิตวิญญาณ ศาสนา การให้ความหมายของชีวิตและ
ความเชื.ออื.นๆ ที.มีผล ตอ่การดําเนินชีวิต และการเอาชนอปุสรรค ตา่งๆ ที.เกิดขึ 
น  

3.ด้านความสมัพนัธ์ทางสงัคม คือการรับรู้ด้านความสมัพนัธ์ของตนเองกบับคุคล
อื.น การ รับรู้ถึงการได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอื.นในสงัคม การรับรู้ว่าตนได้เป็นผู้ ให้ความ
ชว่ยเหลือ บคุคลอื.นในสงัคม รวมถึงการรับรู้ในอารมณ์ทางเพศ หรือการมีเพศสมัพนัธ์  

4. ด้านสิ.งแวดล้อม คือการับรู้เกี.ยวกบัสิ.งแวดล้อมที.มีผลตอ่การดําเนินชีวิตเช่น
การรับรู้ว่า ตนมีชีวิตอย่างอิสระ ไม่ถกูกกัขงั มีความปลอดภยัมั.นคงในชีวิต การได้รับรู้ว่าได้อยู่ใน
สิ.งแวดล้อม ทางกายภาพที.ดี การคมนาคมที.สะดวก มีแหล่งประโยชน์ด้านการเงิน มีสถานบริการ
สขุภาพ สถานบริการด้านสงัคม การับรู้ว่าตนมีโอกาสได้รับข่าวงสาร ได้มีกิจกรรมนนัทนาการ    
และมีกิจกรรมในเวลาวา่งเป็นต้น  
 จากการศึกษางานวิจัยต่าง ๆ พบว่ามีการกําหนดองค์ประกอบของคุณภาพชีวิต  
แตกตา่งกนัออกไป ดงันี 
 
 สมจิตต์  สุพรรณทัสน์ และนิภา  มนูญปิจุ (2525 : 101-124) ได้ให้รายละเอียด   
เกี.ยวกับสิ.งชี 
บอกคุณภาพชีวิต 3 ด้าน ดังนี 
 1) คุณภาพชีวิตด้านร่างกาย สิ.งชี 
บอกมีอาหาร          
นํ 
า  เครื.องนุง่หม่  ที.อยูอ่าศยั  สขุภาพอนามยั  สิ.งอํานวยความสะดวกในครอบครัว สิ.งอํานวยความ
สะดวกในการประกอบอาชีพ ภาวะแวดล้อมที.ปราศจากมลภาวะในดิน นํ 
า อากาศ เสียง              
มีทรัพยากรที.จําเป็นแก่การดํารงชีวิต ได้แก่ รายได้ มีการคมนาคมที.สะดวก มีโอกาสได้รับ
การศึกษา และการประกอบอาชีพที.เท่ากัน มีความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน เป็นต้น      
2) คณุภาพชีวิตด้านอารมณ์ สิ.งชี 
บอกมี การพกัผ่อนหย่อนใจที.มีคณุประโยชน์ การแสดงออกทาง
อารมณ์ อันเป็นผลมาจากความสัมพันธ์ภายในครอบครัวและชุมชน ความรักในหมู่คณะ             
3)  คณุภาพชีวิตด้านความคิด จิตใจ ได้แก่ ความมีระเบียบวินยั ค่านิยมทางวฒันธรรม มีความรู้ 
สตปัิญญา ความสามารถป้องกนัและแก้ปัญหาทั 
งในระดบับคุคล ครอบครัว และชมุชน 
 นิพนธ์  พัวพงศกร (ทวีทอง  หงส์วิวัฒน์ และเพ็ญจันทร์  ประดับมุข  2535 : 
บรรณาธิการ; อ้างอิงจาก นิพนธ์  พวัพงศกร  2531) กลา่วถึงองค์ประกอบคณุภาพชีวิตจําแนกตาม
ความต้องการด้านตา่ง ๆ ของชีวิต 6 ด้าน คือ 
 1. ด้านร่างกาย ได้แก่ ปัจจัย 4 สุขภาพอนามยั พลังงาน การออมทรัพย์  สิ.งอํานวย
ความสะดวกในครอบครัว และในการประกอบอาชีพ 
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 2. ด้านอารมณ์ ได้แก่ การพักผ่อนหย่อนใจที.มีคุณประโยชน์ ความนิยมชมชอบใน
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ.น ความสมัพันธ์ที.อบอุ่นในครอบครัวและในชุมชน ความรัก และความ
เป็นเจ้าของที.มีตอ่หมูค่ณะ 
 3. สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ ภาวะแวดล้อมที.บริสุทธิJ  สะอาด และเป็น
ระเบียบ ปราศจากมลภาวะในดิน นํ 
า อากาศ และเสียง มีทรัพยากรที.จําเป็นตอ่การดํารงชีวิตและ
การคมนาคมที.สะดวก 
 4. สภาพแวดล้อมทางวฒันธรรม ได้แก่ โอกาสในการศึกษาและประกอบอาชีพที.เท่า
เทียมกนั การมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะ ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน การปกครองที.
ให้สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค ความเป็นธรรมในสงัคม ความร่วมมือร่วมใจในชมุชน การเป็น
ที.ยอมรับในชมุชน การสร้างความสําเร็จด้วยตนเอง การยอมรับตวัเอง และการมีเป้าหมายในชีวิตที.
เหมาะสม 
 5. ด้านความคิด ได้แก่ ความรู้ ความเข้าใจเกี.ยวกับโลก ชีวิตและชุมชน การศึกษา
วิชาชีพ ความสามารถในการป้องกนัแก้ไขปัญหาตา่ง ๆ ของตนเอง ครอบครัวและชมุชน การเป็นที.
ยอมรับในชมุชน การสร้างความสําเร็จด้วยตนเอง การยอมรับตวัเอง และการมีเป้าหมายในชีวิตที.
เหมาะสม 
 6. ด้านจิตใจ ได้แก่ การมีคณุธรรมในส่วนตวัและในสงัคม เช่น ความซื.อสตัย์ สุจริต 
เมตตากรุณา ช่วยเหลือเกื 
อกูล กตญั�ูกตเวที ความจงรักภักดีต่อชาติ ความศรัทธาในศาสนา 
ความเสียสละ และการละเว้นจากอบายมขุ 
 อทุมุพร  จามรมาน (2528 : บทคดัย่อ) ได้ศกึษาคณุภาพชีวิตของคนกรุงเทพมหานคร 
พบองค์ประกอบที.บ่งถึงคุณภาพชีวิตที. สําคัญ 8 ประการ คือ 1) ทัศนคติต่อการมีชีวิตอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร  2) ลักษณะความเป็นอยู่  3) การเป็นเจ้าของหรือการถือครองบ้านและที.ดิน      
4) อาชีพหลักอาชีพรอง  5) นนัทนาการ  6) บริการจากรัฐ  7) การใช้เวลาว่างที.บ้าน 8) สุขภาพ
อนามัย ประเทศไทยเน้น คําว่า “คุณภาพชีวิต” ถูกกําหนดให้เป็นเป้าหมายสูงสุดในการพัฒนา
สงัคม 
 คณะกรรมการอํานวยการพฒันาคณุภาพชีวิตของประชาชนในชนบท (พชช.) (เติมศกัดิJ  
เศรษฐวัชราวนิช และคณะ  2542 : 72-76) ได้กําหนดความจําเป็นพื 
นฐาน (จปฐ.) ซึ.งหมายถึง 
ความจําเป็นขั 
นตํ.าที.สุดที.ทุกคนในชุมชนควรจะมี หรือควรจะเป็นในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ.ง 
เพื.อให้มีชีวิตที.ดีและสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสงัคมได้อย่างปกติสขุตามสมควร เพื.อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทของประเทศไทย ตั 
งแต่ ปี 2533 ขณะนั 
นได้
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กําหนดความจําเป็นพื 
นฐาน (จปฐ.) ออกเป็น 8 หมวด 32 ตวัชี 
วดั และได้มีการพฒันาและปรับปรุง
ตวัชี 
วดัเรื.อยมาจนในปี 2540 ได้พฒันาความจําเป็นพื 
นฐานให้มีทั 
งหมด   8 หมวด 39 ตวัชี 
วดั ดงันี 
 
 หมวดที. 1  สขุภาพดี (ประชาชนมีสขุภาพอนามยัดี) 
  1.1 หญิงตั 
งครรภ์ได้รับการดแูลก่อนคลอด และฉีดวคัซีนครบ 
  1.2 หญิงตั 
งครรภ์ได้รับการทําคลอด และดแูลหลงัคลอด 
  1.3 หญิงตั 
งครรภ์ได้กินอาหารอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ซึ.งมีผลทําให้เด็กแรก
เกิดมีนํ 
าหนกัไมตํ่.ากวา่ 2,500 กรัม 
  1.4 เดก็แรกเกิดได้กินนมอยา่งเดียวอยา่งน้อย 4 เดือนแรกตดิตอ่กนั 
  1.5 เดก็อายตํุ.ากวา่ 1 ปี ได้รับการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคครบ 
  1.6 เดก็แรกเกิดถึง 5 ปี ได้กินอาหารอยา่งเหมาะสมและเพียงพอ 
  1.7 เดก็อาย ุ6-15 ปี ได้กินอาหารถกูต้องครบถ้วน 
  1.8 เดก็อาย ุ6-12 ปี ได้รับการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคครบ 
  1.9 ครัวเรือนไมกิ่นอาหารประเภทเนื 
อสตัว์ที.ไมทํ่าให้สกุด้วยความร้อน 
  1.10 ครัวเรือนมีการบริโภคเกลือไอโอดีน 
  1.11 ครัวเรือนได้กินอาหารควบคมุที.มีตรา อย. 
  1.12 ครัวเรือนมีความรู้เรื.องการใช้ยาที.ถกูต้องเหมาะสม 
 หมวดที. 2 มีบ้านอาศยั (ประชาชนมีที.อยูอ่าศยัและสภาพแวดล้อมที.เหมาะสม) 
  2.1 ครัวเรือนมีที.อยูอ่าศยัที.มีสภาพคงทนถาวรอยา่งน้อย 5 ปี 
  2.2 ครัวเรือนมีและใช้ส้วมถกูหลกัสขุาภิบาล 
  2.3 ครัวเรือนมีนํ 
าสะอาดบริโภคเพียงพอตลอด 5 ลิตร ตอ่คนตอ่วนั 
  2.4 ครัวเรือนจดับ้านเรือนเป็นระเบียบถกูสขุลกัษณะ 
  2.5 ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากเสียงความสั.นสะเทือน ฝุ่ นละออง กลิ.นเหม็น หรือ
มลพิษทางอากาศ นํ 
าเสีย ขยะ และสารพิษ 
 หมวดที. 3  ศึกษาถ้วนทั.ว (ประชาชนเข้าถึงบริการสังคมขั 
นพื 
นฐานที.จําเป็นแก่การ
ดํารงชีวิต) 
  3.1 เดก็อาย ุ2-5 ปี ได้รับการเลี 
ยงดทีู.ถกูต้อง 
  3.2 เดก็ที.อายคุรบเกณฑ์ได้เข้าเรียนศกึษาภาคบงัคบั 
  3.3 เดก็ที.จบการศกึษาภาคบงัคบัได้เข้าศกึษาตอ่ในระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นหรือ
เทียบเทา่ 



 

 

  22 

   
 

  3.4 เด็กที.จบการศึกษาภาคบงัคบัไม่ได้เข้าศกึษาตอ่ ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ
ตา่ง ๆ 
  3.5 คนในครัวเรือนอาย ุ14-50 ปี อา่นและเขียนภาษาไทยได้ 
  3.6 ครัวเรือนได้รับรู้ขา่วสารที.เป็นประโยชน์อยา่งน้อยสปัดาห์ 3 ครั 
ง 
  3.7 ครัวเรือนมีความรู้เกี.ยวกบัโรคเอดส์ 
 หมวดที. 4  ครองครัวสขุสบาย 
  4.1 คูส่มรสมีภรรยาอาย ุ15-44 ปี ให้บริการคมุกําเนิด 
  4.2 ครอบครัวมีความอบอุน่ 
  4.3 ครัวเรือนมีความปลอดภยัจากอบุตัภิยัและมีการป้องกนั 
  4.4 ครัวเรือนมีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 
 หมวดที. 5  รายได้มาก (ประชาชนมีการประกอบอาชีพ และมีรายได้พอเพียงแก่การ
ดํารงชีวิต) 
  5.1 ครัวเรือนมีรายได้เฉลี.ยไมตํ่.ากวา่คนละ 20,000 บาทตอ่ปี 
 หมวดที. 6  อยากร่วมพัฒนา (ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาความเป็นอยู่และ
กําหนดชีวิตของตนเองและชมุชน) 
  6.1 ครัวเรือนเป็นสมาชิกกลุม่ที.ตั 
งขึ 
นในหมูบ้่านตําบล 
  6.2 ครัวเรือนไปใช้สิทธิเลือกตั 
งตามระบอบประชาธิปไตย 
  6.3 ครัวเรือนเข้าร่วมกิจกรรมในการบํารุงรักษาสาธารณสมบตั ิ
 หมวดที. 7  พาสูค่ณุธรรม (ประชาชนมีการพฒันาจิตใจของตนเองได้ดีขึ 
น) 
  7.1 ครัวเรือนปฏิบตักิิจกรรมทางศาสนาอยา่งน้อยสปัดาห์ละครั 
ง 
  7.2 คนในครัวเรือนไมต่ดิสรุา 
  7.3 คนในครัวเรือนไมต่ดิบหุรี. 
  7.4 ครัวเรือนเข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณี ศลิปวฒันธรรมท้องถิ.น 
  7.5 คนสงูอายแุละคนพิการได้รับการดแูล 
 หม วดที.  8   บํ า รุ ง สิ. ง แวด ล้ อม  (ประ ช าช นมี จิ ต สํ านึก  แล ะ ร่ วม กันอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ.งแวดล้อม) 
  8.1 ครัวเรือนได้ร่วมทํากิจกรรมเกี.ยวกบัการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ
  8.2 ครัวเรือนได้ร่วมทํากิจกรรมป้องกนัและควบคมุสิ.งแวดล้อม 
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 ยเูนสโก (วนัเพ็ญ  วอกลาง  2535 : 13; อ้างอิงจาก UNESCO 1981) ได้กําหนดคณุภาพ
ชีวิตจะดีหรือไมเ่พียงใด ขึ 
นอยูก่บัองค์ประกอบ 5 ประการดงันี 
 
 1. มาตรฐานการครองชีพ อาจพิจารณาได้จากรายได้ตอ่บคุคล สขุภาพ การศกึษา ที.
อยูอ่าศยั การสงัคมสงเคราะห์ เป็นต้น 
 2. การเปลี.ยนแปลงของประชาชากร ในเรื.องขนาด โครงสร้างทางอายุและเพศ อตัรา
การเตบิโตของประชากร อตัราการเกิด อตัราการตาย การย้ายถิ.น เป็นต้น 
 3. ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม พิจารณาจากระบบสังคม ค่านิยมทางศาสนา   
คา่นิยมทางวฒันธรรม และชีวิตความเป็นอยู ่เป็นต้น 
 4. กระบวนการพฒันา พิจารณาจากลําดบัความสําคญัของการพฒันาประสิทธิภาพ
และความสามารถของบคุคล การพฒันาทางด้านเศรษฐกิจสงัคม การค้า 
 5. ทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรบุคคล ธรรมชาติ อาหาร เงินทุน ตลอดจนเทคโนโลยี
ตา่ง ๆ 
 องค์การอนามยัโลก (ณรงค์ศกัดิJ  ตะละภฏั  2535 : 24) ได้กําหนดองค์ประกอบสําคญั
ของคณุภาพชีวิตสําหรับบคุคลทั.วไปว่า ควรประกอบด้วยองค์ประกอบสําคญัของคณุภาพชีวิต 6 
ด้านหลกั คือ 
 1. ด้านร่างกาย (Physical Domain) คือ การรับรู้สภาพทางด้านร่างกายของบคุคล ซึ.ง
มีผลตอ่ชีวิตประจําวนั เช่น การรับรู้สภาพความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย การรับรู้ถึงความรู้สึก
สขุสบาย ไม่มีความเจ็บปวด การรับรู้ถึงความสามารถที.จะจดัการกบัความเจ็บปวดทางร่างกายได้ 
การรับรู้ถึงพละกําลงัในการดําเนินชีวิตประจําวนั การรับรู้เรื.องการนอนหลบัและพักผ่อน รวมทั 
ง
การรับรู้เรื.องการมีเพศสมัพนัธ์ ซึ.งการรับรู้เหลา่นี 
มีผลตอ่การดําเนินชีวิตประจําวนั 
 2. ด้านจิตใจ (Psychological Domain) คือ การรับรู้สภาพทางด้านจิตใจของตนเอง 
เช่น การรับรู้ความรู้สึกทางบวกที.บุคคลมีต่อตนเอง การรับรู้ภาพลักษณ์ของตนเอง การรับรู้ถึง
ความรู้สกึภาคภมูิใจในตนเอง การรับรู้ถึงความมั.นใจในตนเอง การรับรู้ถึงความคิด ความจํา  สมาธิ 
การตดัสินใจ และความสามารถในการเรียนรู้เรื.องราวตา่ง ๆ ของตน และการรับรู้ถึงความสามารถ
ในการจดัการกบัความเศร้า หรือกงัวล เป็นต้น 
 3. ด้านระดบัความเป็นอิสระของบุคคล (Level of Independence) คือ การรับรู้ถึง
ความเป็นอิสระที.ไม่ต้องพึ.งพาผู้ อื.น การรับรู้ถึงความสามารถในการเคลื.อนไหวของตน การรับรู้ถึง
ความสามารถในการปฏิบตัิกิจวตัรประจําวนัของตน การรับรู้ถึงความสามารถในการทํางาน  การ
รับรู้วา่ตนไมต้่องพึ.งพายาตา่ง ๆ หรือการรักษาทางการแพทย์อื.น ๆ เป็นต้น 
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 4. ด้านความสมัพนัธ์ทางสงัคม (Social Relationships) คือ การรับรู้เรื.องความสมัพนัธ์
ของตนกบับคุคลอื.น การรับรู้ถึงการที.ได้รับความชว่ยเหลือจากบคุคลอื.นในสงัคม รวมทั 
งการรับรู้ว่า
ตนได้เป็นผู้ให้ความชว่ยเหลือบคุคลอื.นในสงัคมด้วย 
 5. ด้านสิ.งแวดล้อม (Environment) คือ การรับรู้เกี.ยวกับสิ.งแวดล้อมที.มีผลต่อการ
ดําเนินชีวิต เชน่ การรับรู้วา่ตนมีชีวิตอยู่อย่างอิสระ ไม่ถกูกกัขงั มีความปลอดภยั และมั.นคงในชีวิต 
การรับรู้ว่าได้อยู่ในสิ.งแวดล้อมทางกายภาพที.ดี ปราศจากมลพิษต่าง ๆ การคมนาคมสะดวก มี
แหลง่ประโยชน์ด้านการเงิน สถานบริการทางสขุภาพ และสงัคมสงเคราะห์ การรับรู้ว่า ตนมีโอกาส
ที.จะได้รับขา่วสาร หรือฝึกฝนทกัษะตา่ง ๆ การรับรู้ว่าตนได้มีกิจกรรมสนัทนาการ และมีกิจกรรมใน
เวลาวา่ง เป็นต้น 
 6. ด้านความเชื.อส่วนบุคคล (Spirituality/Religion/Personal Beliefs) คือ การรับรู้
เกี.ยวกับความเชื.อต่าง ๆ ของตน ทีมีผลต่อการดําเนินชีวิต เช่น การรับรู้ถึงความเชื.อด้านจิต
วิญญาณ ศาสนา การให้ความหมายของชีวิต และความเชื.ออื.น ๆ ที.มีผลในทางที.ดีต่อการดําเนิน
ชีวิต มีผลตอ่การเอาชนะอปุสรรค เป็นต้น 
 เดย์ (ปฤณฏรัตน์  คําสว่าง  2542 : 21; อ้างอิงจาก Day  1978 : 37-38) ได้เสนอว่า 
ชีวิตของมนษุย์แตล่ะคนนั 
นประกอบด้วย 13 มิตยิอ่ย คือ 
 1. ครอบครัว (Family Life) 
 2. การงานอาชีพ (Work Life) 
 3. ชีวิตสงัคม (Social Life) 
 4. การพกัผอ่นหยอ่นใจ (Leisure/Recreation) 
 5. สขุภาพอนามยั (Personal Health) 
 6. การสาธารณสขุ (Health Care) 
 7. การบริโภคสินค้าและบริการ (Purchase and Consumption of Goods and 
Services) 
 8. การครอบครัวทรัพย์สิน (Material Possessions) 
 9. ทศันภาพเกี.ยวกบัตนเอง (Self) 
             10. ความเชื.อและศาสนา (Spiritual Life) 
             11. ความรู้สกึเกี.ยวกบัท้องถิ.นของตน (State and Local Government) 
             12. ความรู้สกึเกี.ยวกบัรัฐบาลของตน (The Federal Government) 
             13. ความรู้สกึเกี.ยวกบัประเทศของตน (Life in Thailand) 
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 ถึงแม้ว่ากิจกรรมในบางกิจกรรมหรือในบางมิติ ดงักล่าวมาแล้ว อาจมีน้อยมากหรือ
แทบไมมี่เลย แตถ้่ามองในภาพรวมแล้ว กิจกรรมบางกิจกรรมหรือบางมิตก็ิแสดงออกถึงความพอใจ
หรือคณุภาพชีวิตของมนษุย์ได้เพียงพอ ความพงึพอใจในที.นี 
 หมายถึง สภาพทางจิตที.แสดงออกถึง
ความสขุที.ได้รับรู้วา่สิ.งที.ตนปรารถนาได้รับการตอบสนองตอบตามที.ตั 
งหรือคาดหวงัไว้ การที.บคุคล
แสดงความพงึพอใจตอ่สภาพการดํารงชีวิตของตนในชว่งเวลาใดเวลาหนึ.งย่อมแสดงว่า ชีวิตในช่วง
เวลานั 
นมีคณุภาพตามที.เจ้าของชีวิตต้องการ 
 ซาน (Zhan  1992 : 796) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบคณุภาพชีวิต ควรประกอบไปด้วย 
ด้านความพึงพอใจในชีวิตในเรื.องทั.วไป ด้านอัตมโนทัศน์ เป็นความรู้สึก ความคิดเห็น  เกี.ยวกับ
ตนเอง เกี.ยวกับด้านภาพลกัษณ์ ความรู้สึกมีคณุคา่ในตนเอง ด้านสุขภาพและหน้าที.ของร่างกาย 
การปฏิบตัิกิจวตัรประจําวนั ด้านสงัคมและเศรษฐกิจ เป็นความพึงพอใจเกี.ยวกบัอาชีพ การศกึษา 
และรายได้ 
 แฮนเดอร์ชอทท์, ไรท์ และแฮนเดอร์สนั (Hendershott, Wright & Handerson  1992 : 
11-19) ได้ศกึษาปัจจยัที.สมัพนัธ์กบัคณุภาพชีวิตของนกัศกึษามหาวิทยาลยั โดยวิเคราะห์ลกัษณะ
ความสมัพนัธ์ของข้อมลูประชากรของนกัศกึษากบัการประเมินเชิงจิตวิสยั ของการใช้ชีวิตโดยทั.วไป
ของนกัศึกษาในภาพรวมและรายด้าน รวมถึงผลทั 
งทางตรงและทางอ้อมของตวัแปรอิสระที.มีต่อ
ความเป็นอยูที่.ดี ซึ.งเป็นตวัแปรตาม ซึ.งถกูแบง่ออกเป็น 5 องค์ประกอบ คือ 
 1. ชีวิตการเรียน (Academic Life) เป็นการวดัสิ.งที.เกี.ยวข้องกับตวันกัศึกษาในเชิง
วิชาการ สภาพแวดล้อมในการเรียน 
 2. ชีวิตสงัคม (Student Social Life) คือ การแสดงหรือการกระทํากิจกรรมตา่ง ๆ ของ
นกัศกึษา ทั 
งในและนอกมหาวิทยาลยั การมีสว่นร่วมในกิจกรรมที.จดัขึ 
น 
 3. ที.อยูอ่าศยั (Housing) สภาพแวดล้อมของที.อยู ่เชน่ หอพกั 
 4. ความสมัพนัธ์กบัเพื.อน (Student Relationships) 
 5. บริการที.ได้รับ (Student Services) ประกอบด้วย อาหาร ความปลอดภัย การให้
คําปรึกษา สขุภาพ ศนูย์ทางศาสนา ศนูย์บริการนกัศกึษานานาชาต ิ
 เฟอร์แรนส์ และเพาเวอร์ (Ferrans & Powers  1992 : 29-38) ได้วิเคราะห์ปัจจยั 
(Factor Analysis) ขององค์ประกอบคณุภาพชีวิตของ George และ Bearson แล้วจึงได้สรุป
องค์ประกอบของคณุภาพชีวิตเป็น 4 องค์ประกอบ คือ 
 1. ด้านสุขภาพและหน้าที. เกี.ยวกับสถานภาพของร่างกาย และความสามารถใน 
หน้าที. ที.จะดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ กิจวัตรประจําวัน และการแสดงออกทางบทบาทสังคม 
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ประกอบด้วย สุขภาพของตนเอง ความเครียด การดูแลสุขภาพ การพึ.งตนเองทางด้านร่างกาย 
เพศสัมพันธ์  ความรับผิดชอบต่อครอบครัว การบําเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมในยามว่าง 
ความสามารถในการเดนิทาง การสร้างความสขุในวยัสงูอาย ุและการมีอายยืุน 
 2. ด้านสงัคมและเศรษฐกิจ เป็นสถานภาพทางสงัคม และเศรษฐกิจของบคุคล เพราะ
บุคคลต้องอยู่ร่วมกันในสังคม ต้องการเพื.อนช่วยแนะนําทางแก้ปัญหาซึ.งกันและกัน ต้องการ
กําลงัใจ การได้รับการเชื.อถือไว้วางใจ ต้องการบ้านอยู่อาศยัเป็นหลกัแหล่ง มีงานทําและมีเงินที.ใช้
ในการดํารงชีวิต ประกอบด้วย มาตรฐานการดํารงชีวิต การพึ.งพาตนเองด้านเงิน ที.พกัอาศยั การ
ทํางาน เพื.อน เพื.อนบ้าน สถานการณ์ของบ้านเมือง การได้รับการสนับสนุนทางด้านจิตใจและ
การศกึษา 
 3. ด้านจิตใจและวิญญาณ เป็นสถานภาพของการรับรู้ การตอบสนองทางอารมณ์ 
หรือทางวิญญาณ ต่อสิ.งเร้าที.มากระทบในชีวิต ประกอบด้วย ความพอใจในชีวิต ความสุขทั.วไป 
ความพอใจในตนเอง จุดมุ่งหมายในชีวิต ความสงบสุขของจิตใจ ความศรัทธาในศาสนา และ
รูปร่างหน้าตาของตน 
 4. ด้านครอบครัว เป็นสภาพของสมัพนัธภาพในครอบครัวของบุคคล ประกอบด้วย 
ความสขุในครอบครัว ภาวะสขุภาพของสมาชิกในครอบครัว บตุร และความสมัพนัธ์กบัผู้สมรส 
 ฟลานาแกน (Flanagan 1978) ได้ทําการศึกษาเกี.ยวกับคณุภาพชีวิตของคนอเมริกัน 
กล่าวว่า มิติหนึ.งของคุณภาพชีวิต ก็คือ ความพึงพอใจในเรื.องต่าง ๆ ซึ.งเป็นความ  ต้องการของ
บคุคล (Domain Life Satisfaction) ซึ.งสอดคล้องกบัความต้องการของมนษุย์ของ  มาสโลว์ (1970) 
เครื.องมือวดัความพงึพอใจในชีวิตของ ฟลานาแกน (1978) ประกอบด้วย      ด้านตา่ง ๆ ดงันี 
 
 1. ความปกตสิขุด้านร่างกาย และองค์ประกอบในการดําเนินชีวิต 
  1.1 องค์ประกอบในการดําเนินชีวิต ประกอบด้วย การมีอาหารที.ดี มีที.อยู่อาศัย    
มีความสะดวกสบาย มีการคาดหวงัสิ.งเหล่านี 
ในอนาคต มีทรัพย์สินเงินทอง และการประกนั ความ
ปลอดภยัซึ.งเป็นองค์ประกอบที.สําคญั 
  1.2 สุขภาพและความปลอดภัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย การมีความสุขความ
ปลอดภัยจากความเจ็บปวดด้านร่างกายและจิตใจ หลีกเลี.ยงจากการประสบอุบัติเหตุ รวมทั 
ง 
อนัตรายอื.น ๆ หลีกเลี.ยงจากปัญหาเกี.ยวกบัการตดิสรุา ยาเสพย์ตดิ หรือปัญหาที.เกี.ยวข้องกบัความ
ตายและผู้ ป่วยสงูอาย ุการรักษาและการแก้ปัญหาเกี.ยวกบัสขุภาพอย่างมีประสิทธิภาพ   จดัได้ว่า
เป็นองค์ประกอบที.สําคญั 
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 2. สมัพนัธภาพกบับคุคลอื.น 
  2.1 สัมพันธภาพกับคู่สมรสห รือคู่ รั ก  ไ ด้แ ก่  การแต่ง งานหรือการมีคู่ รั ก     
สมัพนัธภาพนี 
รวมถึงการมีความรัก มีมิตรภาพและความเป็นเพื.อนให้แก่กันและกนั มีความ    พึง
พอใจในเพศสมัพนัธ์ ความเข้าใจซึ.งกนัและกนั มีการตดิตอ่สื.อสารที.ดี รู้คณุคา่ของฝ่าย      ตรงข้าม 
ยอมสละหรืออทิุศเพื.อคนที.ตนรัก 
  2.2 การมีและได้เลี 
ยงดูบุตรหลาน ได้แก่ การที.ตนได้กลายเป็นบิดามารดา           
มีบตุรหลาน ความสมัพนัธ์นี 
รวมไปถึงการได้เฝ้าดกูารเจริญเติบโตของลกูหลาน การใช้เวลาในการ
อยู่และมีความสุขกับบุตรหลาน และการเป็นแบบอย่าง การแนะนําช่วยเหลือและเรียนรู้จากบุตร
หลานไปพร้อมกนัด้วย 
  2.3 สมัพนัธภาพกบับคุคลในครอบครัว ได้แก่ การมีบิดามารดา รวมทั 
งเป็นสมาชิก
อื.น ๆ ในครอบครัว มีการติดต่อสื.อสาร การได้ทําสิ.งหนึ.งสิ.งใดร่วมกัน มีการเยี.ยมเยือน  มีการ
สนกุสนานร่วมกนั มีความเข้าใจและให้การชว่ยเหลือซึ.งกนัและกนั 
  2.4 สมัพนัธภาพกบัเพื.อน ได้แก่ การมีเพื.อนสนิท มีการทํากิจกรรมร่วมกนั   สนใจ
ในสิ.งเดียวกนั ให้การยอมรับ ไว้ใจ สนบัสนนุ แนะนํา มีการให้และรับความช่วยเหลือซึ.งกนัและกัน 
ตลอดจนมีการเยี.ยมเยือนซึ.งกนัและกนั 
 3. กิจกรรมทางสงัคม 
  3.1 กิจกรรมในการให้ความชว่ยเหลือบคุคลอื.น ๆ ในสงัคม ทั 
งเด็กและผู้ ใหญ่ในรูป
ที.กระทําเป็นการส่วนตัวหรือเป็นสมาชิกขององค์กร กลุ่มอาสาสมัคร และการทํางานที. เป็น
ประโยชน์ตอ่สงัคม 
  3.2 กิจกรรมในท้องถิ.นและหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการเลือกตั 
ง 
การมีอิสระในทางการเมือง สงัคม และการนบัถือศาสนา 
 4. การพฒันาตนเองและมีความสมหวงัในการทํางาน 
  4.1 การพฒันาด้านสตปัิญญา ได้แก่ การเรียนรู้ การเข้าศกึษาในสถาบนัการศกึษา 
การได้รับความรู้มีความสามารถทางสมอง สามารถแก้ไขปัญหาและมีความเข้าใจในด้านต่าง ๆ 
ของชีวิตมากขึ 
น 
  4.2 ความเข้าใจส่วนบคุคล และการวางแผนของตนเอง ได้แก่ การพฒันาและการ
สร้างหลกัการเบื 
องต้นของชีวิต รวมถึงการมีวุฒิภาวะสงูขึ 
น การยอมรับในทรัพย์สินและข้อจํากัด
ของตน การเจริญเติบโตและการพัฒนาตนเอง มีความสามารถในการตัดสินใจและ  วางแผน
กิจกรรมในชีวิต และบทบาทของตนเอง 
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  4.3 การประกอบอาชีพการทํางาน ได้แก่ มีความสนใจ ท้าทาย และรู้สึกถึงคณุค่า
ในการทํางาน มีความพึงพอใจในการทํางานได้ดี สามารถใช้ความสามารถที.มีอยู่ เรียนรู้ จดจํา 
และปฏิบตังิานให้ประสบความสําเร็จได้ 
  4.4 การแสดงความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ การกล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ 
และจินตนาการ มีพรสวรรค์ในเรื.องดนตรี ศลิปะ การเขียน งานฝีมือ การละคร  การถ่ายภาพ       
การเป็นนกัปฏิบตักิารหรือนกัวิทยาศาสตร์ หรือการทํากิจกรรมประจําวนั 
 5.  นนัทนาการ 
  5.1 การมีปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลในสงัคม ได้แก่ การมีความสนกุสนานทั 
งที.บ้าน หรือ
ที.อื.น ๆ ก็ตาม ได้ร่วมงานปาร์ตี 
 หรืองานสงัคมอื.น ๆ ได้พบปะกบับคุคลใหม่ ๆ ซึ.งรวมถึง การมีส่วน
ร่วมในองค์การของสงัคม 
  5.2 การได้รับสิ.งบนัเทิง ได้แก่ การดูโทรทศัน์ ฟังเพลง อ่านหนังสือ ดูภาพยนตร์ 
หรือดกีูฬา 
  5.3 การหาสิ.งพักผ่อนหย่อนใจโดยตนเองเป็นผู้ ปฏิบัติ  ไ ด้แก่ การเล่นกีฬา         
การลา่สตัว์ การตกปลา การเลน่เรือ การเลน่แคมป์ การเดนิป่า และการทอ่งเที.ยวตา่ง ๆ เป็นต้น 
 จากองค์ประกอบต่าง ๆ ที.ผู้ วิจยัได้ศึกษาค้นคว้ามานั 
น ผู้ วิจยัมีความสนใจที.จะศึกษา
ตามแนวความคดิของเฮนเดอร์ชอทท์ ไรท์ และแฮนเดอร์สนั (Hendershott, Wright & Handerson) 
ที.ได้ศึกษาปัจจัยที.สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัย โดยวัดคุณภาพชีวิตตาม
องค์ประกอบ 5 ด้าน คือ ชีวิตการเรียน ชีวิตสงัคม ที.อยู่อาศยั ความสมัพนัธ์กับเพื.อน การบริการที.
ได้รับ ซึ.งผู้ วิจัยนําแนวความคิดขององค์ประกอบทั 
ง 5 ด้าน ของการศึกษานี 
มาปรับใช้เพื.อให้
เหมาะสมกับการวิจัยคุณภาพชีวิตของนิสิตระดบัปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศลิปากร 
 
4.  การประเมินคุณภาพชีวิต 
 
 การประเมินคุณภาพชีวิต หรือการวัดคุณภาพชีวิต มีความแตกต่างกันขึ 
นอยู่กับ 
แนวคดิและวตัถปุระสงค์ของการวิจยั ได้มีผู้ศกึษาและประเมินคณุภาพชีวิตไว้หลายแนวทาง ดงันี 
 
 องค์การ UNESCO กําหนดเกณฑ์การประเมินคณุภาพชีวิตไว้ 2 ด้าน ซึ.งสอดคล้องกับ
การศกึษาของ แอนดรูว์กบัวิททีย์ มีเบอร์ก และซาน (UNESCO  1980 : 312; Andrew & Withey  
1976; Meeberg  1993 : 32-38; Zhan  1992 : 796) คือ 
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 1. ด้านวตัถุพิสยั (Objective Indicators) คือ สิ.งที.กําหนดขึ 
นเพื.อใช้เป็นตวัชี 
วดัของ
สังคมโดยรวม วัดได้โดยอาศัยข้อมูลด้านรูปธรรมที.มองเห็นได้ นับได้ วัดได้ ได้แก่ ข้อมูลด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ.งแวดล้อม เช่น อัตราการว่างงาน อัตราการเกิดอาชญากรรม ความ    
หนาแนน่ของประชากร รายได้ประชาชาต ิอตัราการฆา่ตวัตาย เป็นต้น 
 2. ด้านจิตวิสัย (Subjective Measures) คือ การที.บุคคลนั 
น บอกเล่าถึงการรับรู้ 
ความรู้สึกและการตอบสนองตอ่สิ.งแวดล้อมตา่ง ๆ รอบตวั เป็นการประเมินข้อมลูด้านจิตวิทยา ซึ.ง
อาจทําได้โดยการสอบถามความรู้สึกและเจตคติ ตอ่ประสบการณ์ของบคุคลเกี.ยวกบัชีวิต  การรับรู้
ตอ่สภาพความเป็นอยู ่การดํารงชีวิต รวมทั 
งสิ.งตา่ง ๆ ที.เกี.ยวข้องกบัชีวิต ความพงึพอใจในชีวิต 
 ถ้าพิจารณาการประเมินคณุภาพชีวิต อาจจะเป็นการบรรยายหรือเป็นคะแนนแสดงให้
เห็นระดบัคณุภาพชีวิต รวมทั 
งผู้ ที.ประเมินอาจจะเป็นตวับคุคลที.ต้องการจะประเมินเอง  หรือผู้ อื.น 
 สตอร์มเบอร์ก (ชนิดา เรืองเดช  2539; อ้างอิงจาก Stromberg  1984) กลา่วถึง  
การประเมินคณุภาพชีวิตใน 3 ลกัษณะ ดงันี 
 
 1. เชิงวตัถวิุสยัโดยวดัเป็นปริมาณ (Objective Scale Yielding Quantitative Data) 
เป็นเครื.องมือที.ประเมินโดยบุคคลโดยผู้ อื.นเป็นผู้ประเมิน เช่น ในกรณีที.บุคคลอยู่ในสภาวะความ
เจ็บป่วย ผู้ประเมินคือ บคุลากรทางการแพทย์ โดยประเมินออกมาเป็นคะแนน 
 2. เชิงจิตวิสยัโดยวดัเป็นปริมาณ (Subjective Scale Yielding Quantitative Data) 
เป็นเครื.องมือที.ประเมินโดยตวับคุคลผู้นั 
นเอง ผลออกมาเป็นคะแนน 
 3. เชิงจิตวิสยัโดยวดัเป็นบรรยาย (Objective Scale Yielding Qualitative Data)    
เป็นเครื.องมือที.ประเมินโดยตวับคุคลผู้นั 
นเอง ผลออกมาเป็นการบรรยายและบอกถึงลกัษณะสภาพ
ที.บคุคลนั 
นเป็นอยู ่
 โดยให้ข้อคดิเห็นในการพิจารณาเลือกวิธีการประเมินคณุภาพชีวิต ดงันี 
 
 1. เครื.องมือที.ใช้วัดนั 
นสามารถวัดโดยใช้แนวคิดเพียงอันเดียว หรือต้องใช้หลาย ๆ 
แนวคดิในการวดั (Multiple Versus Single Instruments) 
 2. เครื.องมือที.ใช้วดัให้ผลออกมาเป็นการบรรยายคณุลกัษณะ (Qualitative) หรือบอก
เป็นปริมาณ (Quantitative) เครื.องมือที.บรรยายคณุลกัษณะจะอธิบายเฉพาะเกี.ยวกับผลของโรค 
และทําให้เกิดการเปลี.ยนแปลงของคุณภาพชีวิต ส่วนเครื.องมือที.ให้ผลหรือบอกเป็นปริมาณจะ
ประเมินออกมาเป็นคะแนน 
 3. เครื.องมือนั 
นเป็นการประเมินโดยบุคคลอื.นหรือประเมินโดยตนเอง (Objective 
Versus Subjective Instrument) 
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 4. การมองมิติของคณุภาพชีวิตนั 
น มองในมิติเชิงวตัถุวิสยั (Objective Dimension) 
หรือมองในมิตเิชิงจิตวิสยั (Subjective Dimension) 
 ฉะนั 
นในการเลือกเครื.องมือเพื.อใช้วดัคณุภาพชีวิต จะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม
ว่าจุดประสงค์ของการวิจยัคืออะไร ต้องการให้ผู้ อื.นเป็นผู้ประเมิน เช่น เจ้าหน้าที.ทางด้านสขุภาพ 
หรือต้องการให้ผู้ ป่วยประเมินตนเองว่ารู้สึกถึงคณุภาพชีวิตตนเองเป็นอย่างไร นอกจากนี 
 ผู้ วิจัย
ต้องการประเมินเชิงวตัถวิุสยั หรือจิตวิสยั 
 ฟลานาแกน (Flanagan  1978) ได้พยายามที.จะประเมินคณุภาพชีวิตของประชาชน
ชาวอเมริกัน โดยได้ทําการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนชาวอเมริกัน 3,000 คน ที.ต่างอาย ุ  
เชื 
อชาติ และภูมิหลัง เพื.อที.จะหาองค์ประกอบของคุณภาพชีวิต ข้อคําถามที.ใช้ถาม จะถามถึง
ความคดิเห็นวา่ที.ผา่นมามีความรู้สกึพงึพอใจกบัสิ.งใด และคิดว่าสิ.งใดมีความสําคญัและจําเป็นกบั
ชีวิตมากที.สดุ ซึ.งจากผลการสํารวจรวบรวมได้ทั 
งหมด 6,500 เหตกุารณ์ เหตกุารณ์บางเหตกุารณ์มี
ความใกล้เคียงกนั จงึจดัเป็นหมวดหมูไ่ด้ทั 
งหมด 5 ด้าน และ 15 ข้อยอ่ย 
 สําหรับประเทศไทย รัฐบาลได้ตั 
งเกณฑ์ เพื.อเป็นเครื.องบ่งชี 
ถึงคุณภาพชีวิตที.เรียกว่า 
“ความจําเป็นพื 
นฐาน” (จปฐ.) และมีโครงการรณรงค์คุณภาพชีวิต ตั 
งแต่ปี พ.ศ.2528-2530     
มาก แต่ก็พอถือได้ว่าเป็นเกณฑ์เบื 
องต้นสําหรับใช้ในการพฒันาสงัคมได้ในช่วงเวลาหนึ.ง สําหรับ
ประชาชนในชนบทที.ยงัมีความยากจนและขดัสนทางด้านวตัถอุยู ่
 นอกจากนี 
การประเมินคณุภาพชีวิตอาจพิจารณาจากโครงสร้างของคณุภาพชีวิต ดงันี 
 
 1. การประเมินโดยพิจารณาว่าคณุภาพชีวิตประกอบด้วย โครงสร้างมิติเดียวซึ.งนิยม
กันมากในอดีต บุคคลจะประเมินคุณภาพชีวิตของคนโดยใช้คําถามเดียวสรุปถึงคุณภาพชีวิต 
โดยรวมทั 
งหมด ซึ.งถือวา่เป็นการประเมินที.เที.ยงตรงและเชื.อถือได้ (สมคดิ  หนเูจริญกลุ  1988 : 35; 
อ้างอิงจาก Andrew & McKennell  1980) 
 2. การประเมินโดยมีแนวคิดว่าคุณภาพชีวิตประกอบด้วย โครงสร้างหลายมิต ิ
คณุภาพชีวิตของบคุคลไมไ่ด้ขึ 
นกบัสิ.งใดสิ.งหนึ.งเพียงอย่างเดียว แตข่ึ 
นกบัหลายสิ.ง ซึ.งประกอบเป็น
คณุภาพชีวิต แนวคิดนี 
ได้นํามาใช้ในการประเมินคณุภาพชีวิตในบุคคลที.เจ็บปวด โดยเชื.อว่าจะ
ประเมินคณุภาพชีวิตผู้ ป่วยได้เหมาะสม ถกูต้องตามสภาพความเป็นจริงกว่าประเมินจากมิติเดียว 
(Padilla & Grant  1985 : 53; Zhan  1992 : 796) 
 สปิทเซอร์ และคณะ (Spitzer et. al.  1981 : 34) ได้กล่าวสรุปถึงเครื.องมือที.ใช้ในการ
ประเมินคณุภาพชีวิตที.ดีวา่ ควรประกอบด้วยลกัษณะ 10 ประการ ดงันี 
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 1. ข้อความสั 
น เข้าใจง่าย และนําไปใช้ได้สะดวก 
 2. กว้างขวาง ครอบคลุมองค์ประกอบของชีวิตแต่ละด้าน จํานวนข้อความควรมี  
รายละเอียดมากพอที.จะครอบคลมุประกอบในแตล่ะด้าน 
 3. เนื 
อหาสอดคล้องกับกลุ่มประชากรที.ศึกษา เช่น ในการประเมินคณุภาพชีวิตของ
คนไทยควรจะสอดคล้องกบัคา่นิยม วฒันธรรมของสงัคมไทย 
 4. ควรเป็นปริมาณ เชน่ ข้อมลูที.ใช้รวบรวมสามารถให้คะแนนเป็นตวัเลข 
 5. สามารถใช้ในหลายสถานการณ์ด้วยข้อจํากัดที.น้อยที.สุดเกี.ยวกับปัจจัยทางด้าน
อาย ุเพศ อาชีพ และชนิดของโรคเรื 
อรัง 
 6. ได้ตรวจสอบความเชื.อมั.นก่อนนําไปใช้ 
 7. เป็นที.ยอมรับในการวดั โดยเฉพาะผู้ ชํานาญทางคลินิก 
 8. มีความไวตอ่การเปลี.ยนแปลงในภาวะสขุภาพของผู้ถกูวดั 
 9. แสดงให้เห็นถึงความแตกตา่งอย่างเดน่ชดั ในกลุ่มผู้ถกูวดัที.มีระดบัคณุภาพชีวิตที.
แตกตา่งกนั 
               10. มีเหตผุลดี 
 ในการวิจยัครั 
งนี 
มีจุดมุ่งหมายเพื.อศกึษาระดบัคณุภาพชีวิตของนิสิตระดบัปริญญาตรี 
รวมถึงแนวทางในการพฒันาคณุภาพชีวิตของนิสิต ผู้ วิจัยจึงเน้นการประเมินทั 
งทางด้านจิตวิสัย
เป็นหลกั เนื.องมาจากตวัแปรอิสระของการวิจยัจะเป็นลกัษณะข้อมูลเชิงอตัวิสยั ทําให้ได้ประเมิน
ตามเกณฑ์ทั 
งทางจิตวิสยัและอตัวิสยัไปพร้อม ๆ กนั 
 
5.  งานวิจัยที�เกี�ยวข้องกับคุณภาพชีวิต 
 5.1 งานวิจัยในประเทศ 

  ศรีผ่อง  จิตกรณ์กิจศิลป์  (2526) ได้ทําการศึกษา การรับรู้เรื.องคณุภาพชีวิตของผู้
อาศยัอยู่ในอาคารสงเคราะห์ของการเคหะแห่งชาติ เขตห้วยขวาง โดยทําการศึกษาปัจจัยที.เป้น
ตวักําหนดคณุภาพชีวิตและสิ.งที.ผลกระทบกระเทือนตอ่คณุภาพชีวิต โดยแบง่มิติสขุภาวะ  14 มิต ิ
คือ อาหาร เครื.องนุ่งห่ม ยารักษาโรคและสขุภาพ ที.อยู่อาศยั รายได้ สวสัดิการสงัคม  การมีงานทํา 
ชื.อเสียงเกียรติยศ สิทธิเสรีภาพ การศึกษา สงัคม สิ.งแวดล้อม ศาสนา และ ขนบธรรมเนียม กลุ่ม
ตวัอยา่งเป็นผู้อาศยัอยูใ่นอาคารสงเคราะห์ของการเคหะแหง่ชาต ิเขต   ห้วยขวาง จํานวน 336 คน 
  ผลการศกึษาพบวา่ 
  1. ปัจจยัที.เป็นตวักําหนดคณุภาพชีวิตนั 
น ขึ 
นอยู่กบัการรับประทานอาหารที.ปรุง
สะอาด ถูกหลักอนามัย การมีเครื. องนุ่งห่มเพียงพอตามความจําเป็น การที. เจ็บป่วยแล้ว                 
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มีโรงพยาบาลและสถานีอนามัยอย่างเพียงพอ การมีที.อยู่อาศยัที.พอหลับนอนได้เป็นที.เป็นทาง   
การมีรายได้เพียงพอสําหรับใช้จ่ายในสิ.งจําเป็น การมีรถโดยสารบริการให้ความสะดวกในการ  
เดินทาง การมีความมั.นคงและก้าวหน้าในหน้าที.การงาน การเป็นผู้ บําเพ็ญคุณความดีจนได้รับ   
การยกย่องชมเชยโดยทั.วไป การมีเสรีภาพในการนับถือศาสนา การจบการศึกษาภาคบงัคบัเป็น
อย่างน้อย การอยู่ร่วมกันโดยไม่เบียดเบียนซึ.งกันและกัน การมีอากาศบริสุทธิJปราศจากควันพิษ 
การมีศาสนาประจําชาติ และการมีความภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมของชาต ิ
เป็นอนัดบัแรกของแตล่ะปัจจยั และอยูใ่นเกณฑ์เกือบทั 
งหมด ยกเว้นการเป็นผู้ บําเพ็ญ  คณุความดี
จนได้รับการยกย่องชมเชยโดยทั.วไป ผู้ อาศยัอยู่ในอาคารสงเคราะห์แห่งนี 
รับรู้ว่า  คุณภาพชีวิต
ขึ 
นอยู่กับเรื.องดงักล่าวในเกณฑ์ปานกลาง สําหรับการรับรู้ในเรื.องสิ.งที.มีผลกระทบกระเทือนต่อ
คุณภาพชี วิต พบว่า การรับ รู้ความไม่ปลอดภัยจากโจรผู้ ร้ ายและภาวะค่าครองชีพสูง 
กระทบกระเทือนต่อคณุภาพชีวิตเป็นอนัดบัแรก ส่วนสิ.งที.มีผลกระทบกระเทือนตอ่คณุภาพชีวิตใน
อันดับรอง ๆ ลงไปตามลําดับอีก 4 อันดับ คือ การติดยาเสพติดให้โทษ สิ.งแวดล้อมเป็นพิษ        
การวา่งงาน และการไร้ที.อยูอ่าศยั โดยรับรู้วา่สิ.งตา่ง ๆ ดงักล่าวกระทบกระเทือนตอ่คณุภาพชีวิตใน
เกณฑ์มาก 
  2. ผลการเปรียบเทียบการรับรู้เรื. องคุณภาพชีวิตของผู้ อาศัยอยู่ในอาคาร
สงเคราะห์ ของการเคหะแห่งชาติ เขตห้วยขวาง ตามตวัแปร เพศ อาชีพ รายได้ ระดบัการศึกษา
และขนาดครอบครัว พบว่า ในเรื.องปัจจัยที.เป็นตวักําหนดคุณภาพชีวิตนั 
น ผู้ อาศยัอยู่ในอาคาร
สงเคราะห์ของการเคหะแห่งชาติ เขตห้วยขวาง มีการรับรู้เรื.องนี 
ไม่แตกตา่งกันตามตวัแปรข้างต้น 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที.ระดับ .05 ทั 
งการกรณีพิจารณาแยกแต่ละปัจจัยและพิจารณารวม
ทั 
งหมด   สําหรับเรื.องสิ.งที.มีผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพชีวิตนั 
น พบว่า ผู้ อาศยัอยู่ในอาคาร
สงเคราะห์มีการรับรู้เรื.องนี 
โดยสว่นรวม ไมแ่ตกตา่งกนัตามตวัแปรข้างต้นอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ
ที.  ระดบั .05 แต่เมื.อพิจารณาแยกรายข้อ พบว่า ผู้ อาศัยอยู่ในอาคารสงเคราะห์ของการเคหะ
แห่งชาติ เขตด้วยขวาง มีการรับรู้แตกต่างกันตามตวัแปร เพศ อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที.ระดบั 
.05 ในข้อ 8 การมีประชากรวัยเด็กมาก ๆ ข้อ 12 อัตราเสี.ยงต่อความตายสูง และข้อ 24 การ
สงครามและการสู้ รบ ส่วนข้ออื.น ๆ และตัวแปรอื.น ๆ พบว่า มีการรับรู้ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิตทีิ.ระดบั .05 
  สวา่งจิต  ศรีระษา (2530) ได้วิจยัเรื.อง “ชีวิตนกัศกึษามหาวิทยาลยัขอนแก่น” ด้วย
วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผู้ วิจัยเข้าไปพักอาศยัและใช้ชีวิตอยู่ในหอพักร่วมกับนักศึกษาเป็นเวลา
ปร ะ ม า ณ  6  วัน   แ ล ะ รว บ ร ว ม ข้อ มูล โ ดย ใ ช้ วิ ธี สัง เ ก ต แล ะ สัม ภ าษ ณ์ ชี วิ ตนัก ศึก ษ า
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มหาวิทยาลยัขอนแก่น ครอบคลุม 6 ด้าน คือ ด้านการดําเนินชีวิตประจําวนั ด้านวฒันธรรมและ
ประเพณี ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา และด้านการเมืองการปกครอง และศึกษา
องค์ประกอบที.มีผลต่อชีวิตนักศึกษา ผลการวิจัยพบว่า การดําเนินชีวิตประจําวันของนักศึกษา  
ส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลยั และเที.ยวเตร่ในเมืองขอนแก่น ชีวิตนกัศึกษาด้านวฒันธรรม
และประเพณี ส่วนใหญ่วัฒนธรรมและประเพณีที.จัดขึ 
นมีความสัมพันธ์กับนักศึกษาใหม่ชีวิต   
นักศึกษาด้านสังคม นักศึกษาส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื.อนมากกว่าบุคคลอื.น ด้าน 
เศรษฐกิจส่วนใหญ่ใ ช้ เ งินเ ป็นค่าอาหาร และสิ. งของเครื. องใ ช้ ที. จํ า เ ป็นด้านการศึกษา                    
รุ่นพี.มีบทบาทสําคญั ในการให้คําปรึกษาด้านการเรียนแก่นักศึกษารุ่นน้อง ด้านการเมือง การ
ปกครอง การจดักิจกรรมจะเกิดจากการเรียกร้องสิทธิและผลประโยชน์ เนื.องมาจากความ  บกพร่อง
ของการบริหารงานของมหาวิทยาลัย องค์ประกอบที. มีผลต่อชีวิตนักศึกษา ได้แก่ สภาพ
มหาวิทยาลยั สภาพหอพกันกัศกึษา วฒันธรรมและประเพณีนกัศึกษา ลกัษณะการเรียนการสอน
กลุ่มเพื.อน การบริหารงานของมหาวิทยาลยั ลกัษณะนกัศึกษา ครอบครัว และกลุ่มสงัคมก่อนเข้า
มหาวิทยาลยั สภาพสงัคม สภาพการเมืองการปกครองของประเทศ และสื.อสาร  มวลชน 
  เสาวนีย์  ตนะดุลย์ (2533) ได้ทําการศึกษา “คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขต  
กรุงเทพมหานคร” โดยได้ทําการศึกษาระดับความพึงพอใจในชีวิตของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร ความพึงพอใจในงานอาชีพ ครอบครัวหรือชีวิตสมรส ที.อยู่อาศยั สิ.งแวดล้อม  
และความพึงพอใจในสุขภาพ นอกจากนี 
ยังได้ทําการศึกษาการให้ความสําคญัที.สุดแก่มิติต่าง ๆ    
ที.เกี.ยวข้องกับคุณภาพชีวิต และวิเคราะห์ปัจจัยที.คาดว่ามีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต ได้แก่    
แรงสนับสนุนทางสังคม ความเครียด ความศรัทธาในศาสนา และความเชื.อในไสยศาสตร์              
กลุ่มตวัอย่างเป็นประชาชนในหมู่บ้านปัญญา นวธานี  เสนานิเวศน์  แฟลตดินแดง และชุมชน      
ส.พทัยา จํานวน 288 คน 
  ผลการศกึษา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีคณุภาพชีวิตดี กล่าวคือ มีความรู้สึกว่า   
พึงพอใจในชีวิต นอกจากนั 
นเมื.อพิจารณาความพึงพอใจในมิติต่าง ๆ พบว่า โดยเฉลี.ยแล้ว       
ประชาชนมีความพึงพอใจในงานอาชีพและสุขภาพในระดบัปานกลาง ในมิติครอบครัวหรือชีวิต
สมรส และมิตทีิ.อยูอ่าศยัพบวา่ ประชาชนมีความพงึพอใจในมิติดงักล่าวสงู สําหรับสิ.งแวดล้อมของ
กรุงเทพมหานคร พบวา่ ประชาชนมีความพงึพอใจในมิตนีิ 
อยู่ในระดบัตํ.า การให้ความสําคญัแก่มิติ
ตา่ง ๆ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสําคญัแก่ครอบครัว หรือชีวิตสมรสมากที.สุด รองลงมา 
ได้แก่ สุขภาพ งานอาชีพ และที.อยู่อาศยั ตามลําดบั เมื.อวิเคราะห์คุณภาพชีวิตจําแนกตามเพศ 
พบวา่เพศไมส่ง่ผลตอ่ความพงึพอใจในชีวิตโดยรวม และความพงึพอใจในมิติตา่ง ๆ เช่นเดียวกบัตวั
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แปรอายุ ไม่พบว่าอายสุ่งผลกับความพึงพอใจในชีวิตโดยรวม สําหรับ ความพึงพอใจในแตล่ะมิต ิ
พบว่า อายุมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในงานอาชีพและความพึงพอใจในสิ.งแวดล้อม 
นอกจากนั 
นพบวา่ สถานภาพสมรสมีความสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจในชีวิตโดยรวมเทา่นั 
น 
  การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ พบว่า รายได้มีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจในชีวิต 
โดยรวม และความพึงพอใจในมิติต่าง ๆ อย่างมีนัยสําคัญ ยกเว้น ความพึงพอใจในสุขภาพ       
ส่วนสถานภาพทางอาชีพมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในชีวิต และความพึงพอใจในทุกมิต ิ
สําหรับการวิเคราะห์ระดบัการศกึษา พบวา่ ระดบัการศกึษามีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจในทกุ
มิติเช่นกัน แต่ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับความพึงพอใจในชีวิตโดยรวม   
นอกจากนี 
พบว่า แรงสนบัสนุนทางสงัคม ความศรัทธาในศาสนา ความเครียดมีความสมัพนัธ์กับ
ความพึงพอใจในชีวิตโดยรวม แต่ไม่พบความสมัพนัธ์ระหว่างความเชื.อในไสยศาสตร์กบัความพึง
พอใจในชีวิต 
  สวุรรณี  ไชยอําพร และสนิท  สมคัรการ (2534) ได้ทําการศกึษา “คณุภาพชีวิตของ
คนไทย” ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างชาวเมืองกับชาวชนบท” กลุ่มตวัอย่างที.ศึกษามีจํานวน 600 
ราย โดยแบ่งเป็นผู้ ที.อยู่ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 200 ราย แยกเป็นผู้ ที.อยู่ในชุมชนแออดั  100 
ราย และนอกชุมชนแออัด 100 ราย ผู้ ที.อยู่ในชนบทเป็นกลุ่มตัวอย่างที.อยู่ใน 8 จังหวัด ได้แก่ 
จงัหวดัอ่างทอง สิงห์บรีุ ชยันาท นครนายก สมุทรสาคร สพุรรณบรีุ ราชบุรี และสระบุรี   มีจํานวน 
400 ราย อยู่ในเขตเทศบาล 200 ราย และนอกเขตเทศบาล 200 ราย เครื.องมือที.ใช้ในการวิจยั คือ 
แบบสมัภาษณ์ที.มีโครงสร้างแน่นอน ซึ.งได้รับการพฒันามาจากแนวความคิดการวดัคณุภาพชีวิต
ของ เดย์ (Day) และโอรส ลีลากุลธนิต ซึ.งได้แบ่งชีวิตโดยรวมของแต่ละคน   ออกไปเป็น 13 มิต ิ
ดงัที.กลา่วในองค์ประกอบของคณุภาพชีวิตนั 
น 
  ผลการศึกษาพบว่า คนไทยในกรุงเทพมหานครและจงัหวดัภาคกลาง ส่วนมากมี
ความพึงพอใจในชีวิตของตน มิติชีวิตที.แสดงระดบัความพึงพอใจสูงมาก ได้แก่ ครอบครัว ตนเอง 
สงัคม สุขภาพอนามยั และความเชื.อและศาสนา มีความแตกต่างกันอยู่บ้างสําหรับผู้ ที.อยู่ในเขต
เมืองและชนบท คือ เรื.องการงาน ซึ.งรวมทั 
งรายได้ด้วย พบว่า ผู้ ที.อยู่ในเขตชนบทและในชุมชน
แออดัของกรุงเทพมหานคร มีความพงึพอใจตํ.า แตผู่้ ที.อยู่นอกเขตชมุชนแออดัของกรุงเทพมหานคร 
และในเขตเทศบาลของจงัหวดัภาคกลาง มีความพงึพอใจคอ่นข้างสงู 
  ภาวนา  ใจประสาท (2534) ได้ศึกษาการดํารงชีวิตของนักศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเพื.อเปรียบเทียบการดํารงชีวิตของนักศึกษาโดยส่วนรวม และแต่ละ
ด้านทั 
ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการศกึษา ด้านสงัคม ด้นความเป็นอยู่ในหอพกั ด้านเศรษฐกิจ และด้าน
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การเข้าร่วมกิจกรรม โดยใช้แบบสอบถามการดํารงชีวิตของนกัศกึษาภายในมหาวิทยาลยั เชียงใหม ่
ตามตวัแปร เพศ ระดบัชั 
นปี สาขาวิชา ภูมิลําเนา รายได้ของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง และอาชีพ
ของบดิามารดาหรือผู้ปกครอง กลุม่ตวัอย่าง เป็นนกัศกึษามหาวิทยาลยั  เชียงใหม่ สถิติที.ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ t-test และ F-test 
  ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษามีการดํารงชีวิตภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย    
ส่วนรวมทั 
ง 5 ด้าน ในระดับปานกลาง เรียงตามคะแนนค่าเฉลี.ยจากสูงไปตํ.า ดงันี 
 ด้านความ
เป็นอยู่ในหอพัก ด้านสังคม ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ และด้านการเข้าร่วมกิจกรรม เมื.อ
เปรียบเทียบการดํารงชีวิตของนักศึกษาพบว่า นักศึกษาชายและหญิงมีการดํารงชีวิตใน
มหาวิทยาลยัโดยสว่นรวมทั 
ง 5 ด้าน แตกตา่งกนัอย่างไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ ส่วนนกัศกึษา   ชั 
นปี
ที. 1 ถึง 4 มีการดํารงชีวิตในมหาวิทยาลยัโดยส่วนรวมทั 
ง 5 ด้าน แตกต่างกันนกัศึกษาสาขาวิชา
สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีการดํารงชีวิตใน
มหาวิทยาลยัทั 
ง 5 ด้าน แตกตา่งกันอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที.ระดบั .05 นกัศกึษาที.มีภูมิลําเนา
แตกตา่งกนั มีการดํารงชีวิตในมหาวิทยาลยัโดยสว่นรวมทั 
ง 5 ด้าน แตกตา่งกนัอย่างไม่มีนยัสําคญั
ทางสถิติ นักศึกษาที.รายได้ของบิดามารดาหรือผู้ ปกครองระดับตํ.า ปานกลาง และสูง มีการ
ดํารงชีวิตในมหาวิทยาลัยโดยส่วนรวมทั 
ง 5 ด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที.ระดบั 
.001 
  อ่องจิต  เมธยะประภาส (2537) ได้ศึกษาผลกระทบของการจัดการศึกษาต่อ
คณุภาพชีวิตนกัเรียน โดยศกึษากรณีโรงเรียนนวมินทราชทิูศ โดยศกึษาถึงผลของการจดัการศกึษา
ในด้านวิชาการ กิจการนกัเรียน ด้านบริการชมุชน และสวสัดิการนกัเรียน และระดบัคณุภาพชีวิต 
ของนกัเรียนในโรงเรียน ซึ.งแบง่ออกเป็น 3 ด้าน ดงันี 
 
  1. ด้านสรีระ ประกอบด้วย การมีร่างกายแข็งแรง การรับประทานอาหารถูก
สขุลกัษณะ ความสามารถทางกีฬา 
  2. ด้านสตปัิญญา ประกอบด้วย ผลการเรียน การแสดงออกทางวิชาการ 
  3. ด้านจิตใจ ประกอบด้วย ความเมตตากรุณา ความมีคุณธรรม การบําเพ็ญ 
ประโยชน์ 
  กลุม่ตวัอย่างที.ใช้ในการวิจยัเป็นนกัเรียนชั 
นมธัยมศกึษาปีที. 2 ถึงมธัยมศกึษาปีที. 6 
  ผลการวิจยัพบว่า ผลการจดัการศกึษาทั 
ง 4 ด้าน อยู่ในระดบัปานกลาง และระดบั 
คณุภาพชีวิตของนกัเรียนทั 
ง 3 ด้าน อยู่ในระดบัปานกลาง และเมื.อควบคมุปัจจัยด้านครอบครัว 
พบว่า การจัดการศึกษาด้านบริหารงานวิชาการ ด้านบริหารกิจการนักเรียน ด้านบริการชุมชน    



 

 

  36 

   
 

การจดัสวสัดกิาร สง่ผลตอ่คณุภาพชีวิตของนกัเรียนในระดบัปานกลาง สําหรับด้านบริการ  กิจการ
นกัเรียน ด้านสขุภาพอนามยั ส่งผลตอ่คณุภาพชีวิตของนกัเรียนในระดบัตํ.า ส่วนการจดัการศกึษา
ร่วมทั 
ง 4 ด้าน สง่ผลตอ่คณุภาพชีวิตของนกัเรียนในระดบัปานกลาง 
 อนชุา กิติชยัชาญ (2543) คณุภาพชีวิตของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี วิทยาลยัพล
ศกึษา กลุ่มภาคเหนือ เครื.องมือที.ใช้ในการวิจยัเป็นแบบวดัคณุภาพชีวิตขององค์การอนามยัโลก 
ฉบบั ภาษาไทย ชดุ 26 ตวัชี 
วดั ซึ.งเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
ผลการวิจยั พบว่า คณุภาพชีวิตโดยรวมของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี วิทยาลยัพลศึกษากลุ่ม
ภาคเหนือ อยูใ่น ระดบัที.ดี ร้อยละ 15.14 อยู่ในระดบัปานกลาง ร้อยละ 84.65 และอยู่ในระดบัที.ไม่
ดี ร้อยละ 0.21 โดยคณุภาพชีวิตด้านจิตใจอยู่ในระดบัที.ดี สงูที.สดุ ร้อยละ 51.81 รองลงมาคือด้าน
สขุภาพร่างกาย ร้อยละ 41.58 ส่วนคณุภาพชีวิตด้านสมัพนัธภาพทางสงัคมจะอยู่ในระดบัที.ไม่ดี 
สงูที.สดุ ร้อยละ 3.62 รองลงมาคือ ด้านสิ.งแวดล้อม ร้อยละ 2.13 นกัศกึษาชาย และนกัศกึษาหญิง
มีคณุภาพชีวิต โดยรวมไม่แตกตา่งกนั เมื.อพิจารณาคณุภาพชีวิตเป็นรายด้าน พบว่า มีคณุภาพ
ชีวิตรายด้านแตกตา่ง กันอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที.ระดบั .05 อยู่ 2 ด้าน คือ คณุภาพชีวิต      
ชีวิตด้านร่างกายและคณุภาพ ชีวิตด้านสมัพนัธภาพทางสงัคม โดยพบว่านกัศกึษาชายมีคณุภาพ
ชีวิตดีกว่านกัศกึษาหญิง นกัศกึษา ชั 
นปีที. 3 และนกัศกึษาชั 
นปีที. 4 มีคณุภาพชีวิตโดยรวม และ
คณุภาพชีวิตรายด้านไมแ่ตกตา่งกนั 
 กฤษณา กมลนัย (2549) ปัจจัยที.ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบตัร วิชาชีพ(ปวช.) สงักดัสํานกังานคณะกรรมการอาชีวศกึษาจงัหวดัหนองคาย ได้
ศกึษาคณุภาพชีวิต ของนกัศกึษาสงักดัสํานกังานคณะกรรมการอาชีวศกึษาเป็นอีกลกัษณะหนึ.งที.
ควรศกึษา เพราะ สงัคมมกัจะมองภาพลกัษณ์นกัศกึษาตา่งไปจากนกัศกึษาในมหาวิทยาลยั การ
วิจยัครั 
งนี 
จึงมีความมุ่ง หมาย เพื.อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านส่วนบคุคล ปัจจยัด้าน
ครอบครัว และปัจจยัด้าน 

1. ปัจจยัสว่นบคุคล ปัจจยัด้านครอบครัว และปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมทางการเรียน
ที.มี สมัพนัธ์ทางบวกกบัคณุภาพชีวิตของนกัศกึษา อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที.ระดบั .01 ได้แก่ 
เพศหญิง สาขาวิชาพาณิชการ การใช้เวลาในการเรียน ลักษณะมุ่งอนาคต ทางการเรียน 
บรรยากาศทางการ เรียน ค่านิยมของนักศึกษา สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับเพื.อน 
สมัพนัธภาพระหว่างนกัศกึษา กบัครู สมัพนัธภาพระหว่างนกัศกึษากบัสมาชิกในครอบครัว และมี
ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัคณุภาพชีวิต ของนกัศกึษา อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที.ระดบั.05 ได้แก่ 
ระดบัผลการเรียนสงู และคา่ใช้จา่ยตอ่เดือนระดบัปานกลาง  



 

 

  37 

   
 

2. ปัจจยัส่วนบคุคล ปัจจยัด้านครอบครัวและปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมทางการเรียน
ที. สามารถพยากรณ์คณุภาพชีวิตของนกัศึกษา คือ ค่านิยมของนกัศึกษา สมัพนัธภาพระหว่าง
สมาชิก ในครอบครัว สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับครู ลักษณะมุ่งอนาคตทางการเรียน       
และค่าใช้จ่ายต่อ เดือนของนักศึกษาระดับปานกลาง ค่าสัมประสิทธิJสหสัมพันธ์พหุคูณ 
(R)เทา่กบั.595 อยา่งมี นยัสําคญัทางสถิติที.ระดบั.01 คา่สมัประสิทธิJพยากรณ์ (R2adj)เท่ากบั.349 
แสดงวา่มีอํานาจการ พยากรณ์ได้ร้อยละ34.9โดยมีความคลาดเคลื.อน มาตรฐาน (SEest ) เท่ากบั 
6.564 คา่คงที.ของสมการในรูปคะแนนดบิเทา่กบั 30.504 

พาฝัน วราวิทยา (2545) ศึกษา ปัจจยัที.มีผลต่อคณุภาพชีวิตของครูพลศึกษาใน
โรงเรียน มธัยมศกึษา สงักดักรมสามญัศกึษา จงัหวดันครราชสีมา ปัจจยัที.มีผลตอ่คณุภาพชีวิตใน
การทํางาน ของครูพลศกึษา ผลการศกึษาพบว่าโดยภาพรวมพบว่า ปัจจยัที.มีผลตอ่คณุภาพชีวิต
ของครูพล ทั 
ง 8 ด้าน คือ ปัจจยัด้านสขุภาพ ปัจจยัด้านเศรษฐกิจ ปัจจยัด้านสงัคม ปัจจยัด้าน
ความสมัพนัธ์กบั ผู้บงัคบับญัชา ปัจจยัด้านเพื.อนร่วมงาน ปัจจยัด้านนนัทนาการ ปัจจยัด้านที.อยู่
อาศยั ปัจจยัด้าน คณุธรรม อยู่ในระดบัมาก ปัจจยัด้านสขุภาพ โดยภาพรวมให้ความสําคญัอยู่ใน
ระดบัมาก ในราย ด้านพบว่าการได้ทําจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ การได้ดแูลสขุภาพทางกาย
และสขุภาพทางจิตให้ สมบรูณ์อยู่เสมอ การได้รับประทานอาหารที.ถกูสขุลกัษณะและถกูต้องตาม
หลกัโภชนาการ การได้ ดแูลสุขภาพร่างกายอย่างสมํ.าเสมอ การได้ออกกําลงักายในที.ที.อากาศ
ถ่ายเทได้สะดวก การได้แบง่ เวลาในการพกัผ่อนได้อย่างเหมาะสม ส่วนการได้ออกกําลงักายอย่าง
สมํ.าเสมอและการได้รับการ ตรวจสขุภาพประจําปี อยู่ในระดบัปานกลาง ปัจจยัด้านเศรษฐกิจ โดย
ภาพรวมให้ความสําคญัอยู่ใน ระดบัมาก ในรายด้านพบว่า การได้รับเงินเดือนเหมาะสมกับ
ตําแหน่งหน้าที. พอใจในผลประโยชน์ เกื 
อกลูและสวสัดิการตา่งๆ ที.ทางราชการจดัให้ เช่น คา่เบี 
ย
เลี 
ยง ค่าพาหนะเดินทาง ค่ารักษาพยาบาล การมีรายได้เพียงพอกับรายจ่าย พอใจในคา่จ้าง 
คา่ตอบแทนที.ได้รับจากการปฏิบตัิงานในหน้าที. พิเศษ อยู่ในระดบัปานกลาง และมีการหารายได้
จากอาชีพเสริมน้อย ปัจจยัด้านสงัคม โดยภาพรวม ให้ความสําคญัอยู่ ในระดบัปานกลาง ในราย
ด้านพบว่า ได้สร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่าง โรงเรียนกบัชมุชน ได้ร่วมกบัชุมชนในการจดัการ
แขง่ขนัและตดัสินกีฬา ได้จดักิจกรรมให้แก่ เยาวชนในชมุชนเพื.อ ป้องกนัสิ.งที.เป็นภยัและสิ.งเสพติด 
ได้สร้างความเข้าใจอนัดีระหวา่งชมุชนกบัครูพละ 
 
  
 
 



 

 

  38 

   
 

 5.2 งานวิจัยในต่างประเทศ 

  แฮดเดิด   (H   a   d  d  a  d  ,      A. S   .   1 9  8 6)     ได้ศกึษาเรื.องคณุภาพชีวิตนกัศกึษาวิทยาลยั
จอร์ดาเนียน โดยใช้แบบสอบถามเกี.ยวกับความพึงพอใจและความสําคญั 16 องค์ประกอบ  เพื.อ
บ่งชี 
ถึงคุณภาพชีวิตในกลุ่มตวัอย่าง จํานวน 300 คน เป็นชาย 175 คน หญิง 122 คน  ผลการ
วิเคราะห์บ่งชี 
ว่า ความพึงพอใจมีความสมัพนัธ์อย่างมีนยัสําคญักับ 16 องค์ประกอบ  ผู้ ที.มีความ
พึงพอใจในชีวิตมากกว่าผู้ ที. มีความพึงพอใจในสุขภาพ รายได้ ความสัมพันธ์กับเพื.อน และ
ครอบครัวน้อย สรุปก็คือ การรับรู้ของนักศึกษาเกี.ยวกับสุขภาพ ความสัมพันธ์กับครอบครัว 
ความสมัพนัธ์กบัเพื.อนและรายได้ เป็นตวัทํานายความพงึพอใจในชีวิตได้ดีที.สดุ 
  ฟลานาแดน (Flanagan 1978) ทําการศึกษา เพื.อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาว
อเมริกนั โดยหาคําจํากดัความของคณุภาพชีวิตในกลุม่ผู้ใหญ่ ซึ.งสํารวจโดยใช้กลุ่มตวัอย่าง 3 กลุ่ม 
คือ กลุ่มอายุ 30 ปี กลุ่มอายุ 50 ปี และกลุ่มอายุ 70 ปี พบว่าเรื.องตา่ง ๆ ที.ชาวอเมริกนั ส่วนใหญ่
กําหนดว่าเป็นส่วนประกอบคุณภาพชีวิตมี 15 เรื. อง เรียกว่า มิติของความพอใจในชีวิต มี
รายละเอียดดังนี 
 คือ องค์ประกอบในการดําเนินชีวิต สุขภาพและความปลอดภัยส่วนบุคคล    
สมัพนัธภาพกบัคูส่มรส การเลี 
ยงดบูตุรหลาน สมัพนัธภาพกบับคุคลในครอบครัว สมัพนัธภาพกับ
เพื.อนสนิท การให้ความช่วยเหลืออื.น ๆ ในสงัคม การร่วมกิจกรรมในท้องถิ.นหรือหน่วยงานของรัฐ 
การพัฒนาสติปัญญา ความเข้าใจส่วนบุคคลและการวางแผนการประกอบอาชีพ ความคิดริเริ.ม
สร้างสรรค์ การมีปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลในสงัคม การได้รับสิ.งบนัเทิง และการหาสิ.งพกัผ่อนหย่อนใจ 
โดยร้อยละ 85 ของกลุ่มตวัอย่างรายงานว่ามีคณุภาพชีวิตในระดบัที.ดีและดีมาก รวมทั 
งยงัเสนอ
การใช้การศกึษารายบคุคลในเชิงลึก เพื.อกําหนดคําจํากดัความของคณุภาพชีวิต และเพื.อวางแผน
พฒันารูปแบบของแบบประเมินที.ใช้พฒันาคณุภาพชีวิต 
  เฮนเดอร์ชอทท์, ไรท์ และเฮนเดอร์สัน (Hendershott, Wright & Henderson  
1992) ได้ศึกษาปัจจัยที.สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของนักศึกษา โดยศึกษาจากประสบการณ์ใน  
มหาวิทยาลยัและวดัความพงึพอใจในความเป็นอยู่ของนกัศกึษาโดยรวมและเป็นรายด้าน คือ ด้าน
ชีวิตการเรียน ชีวิตสงัคม ที.อยู ่ความสมัพนัธ์กบัเพื.อน และบริการที.ได้รับในมหาวิทยาลยั พบว่า ใน
แง่ของความพึงพอใจโดยรวมขึ 
นอยู่ในระดบัสูง นอกจากนั 
นยงัพบว่า ความพึงพอใจในชีวิตสงัคม 
ความสัมพันธ์กับเพื.อน และชีวิตการเรียน มีผลอย่างมากต่อความเป็นอยู่ที.ดีหรือ คุณภาพชีวิต
โดยรวม ส่วนบริการที.นกัศึกษาได้รับกับที.อยู่ไม่แตกต่างอย่างมีนยัสําคญั แต่ก็เป็นที.น่าสงัเกตว่า
นักศึกษาส่วนใหญ่จะมีความรู้เกี.ยวกับบริการต่าง ๆ น้อย และยังมีการรับรู้ที.ผิดเกี.ยวกับความ
ปลอดภัยในมหาวิทยาลัย ส่วนข้อมูลประชากรนั 
น เพศมีความสําคัญที.สุด โดยเพศหญิงมี
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ความสัมพันธ์ทางบวกกับความเป็นอยู่ที. ดีโดยรวม ชีวิตด้านการเรียนและสังคมอายุจะมีผล
ทางบวกเมื.อมีอายุมากขึ 
น โดยจะมีผลตอ่ชีวิตสงัคม การเรียนและความสมัพนัธ์กับเพื.อน ซึ.งอาจ
อธิบายได้วา่นกัศกึษาในขั 
นสงูกวา่ มีความเกี.ยวข้องกนัในชั 
นเรียนมากกวา่ 
  จากการศกึษางานวิจยัที.เกี.ยวข้องพบว่า งานวิจยัในประเทศส่วนใหญ่นั 
นมุ่งเน้นใน
ด้านการศกึษาชีวิตความเป็นอยู่และคณุภาพชีวิตโดยทั.วไปของประชาชนมากกว่าที.จะสนใจศกึษา
คุณภาพชีวิตของกลุ่มนิสิตนักศึกษา และไม่พบการศึกษาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาของคณะ
ศึกษาศาสตร์  ต่าง ๆ โดยตรง ซึ.งผู้ วิจัยเห็นว่าเป็นเรื.องน่าสนใจที.จะศึกษาเพราะงานวิจัยใน
ต่างประเทศ   หลาย ๆ งานวิจยัให้ความสําคญักับคณุภาพชีวิตของบุคคลในวัยเรียนมาก อีกทั 
ง
งานวิจยัต่าง ๆ ก็มีการศกึษาคณุภาพชีวิตในองค์ประกอบที.แตกตา่งกันไปตามแต่ความสนใจของ
ผู้ วิจยั เพราะคุณภาพชีวิตเป็นคําที.มีความหมายกว้าง ด้วยเหตุนี 
เองจึงทําให้ผู้ วิจัยได้นําแนวคิด
การศึกษาคณุภาพชีวิตมาใช้ในการศึกษากับกลุ่มนกัศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร   โดยหวงัเป็นอย่างยิ.งว่าจะเป็นประโยชน์และแนวทางในการศกึษาวิจยัในนกัศกึษากลุ่ม
อื.น ๆ  เพื.อนําผลที.ได้ไปใช้ในการพฒันาและเสริมสร้างคณุภาพชีวิตตอ่ไป 
 



 

 

บทที�  3 
 

วิธีดาํเนินการวิจัย 
 

 ในการวิจยัครั งนี  ผู้ วิจยัได้ดําเนินการตามลําดบัขั นตอนดงันี  คือ 
 1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอยา่ง 
 2. การสร้างเครื)องมือที)ใช้ในการวิจยั 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
 4. การจดักระทําและวิเคราะห์ข้อมลู 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร 
  ปร ะ ช า ก ร ที) ใ ช้ ใ น ก า ร ศึก ษ าค รั ง นี เ ป็ น นักศึก ษ า ใ น ปี ก าร ศึก ษ า  2 5 4 8                       
คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร จํานวน 299 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง 

  ป ร ะ ช า ก ร ที) ใ ช้ ใ น ก า ร ศึ ก ษ า ไ ด้ แ ก่  นั ก ศึ ก ษ า ใ น ปี ก า ร ศึ ก ษ า   2 5 4 8                     
คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร  โดยสามารถจําแนกเป็นกลุม่ตวัอยา่งได้ ดงันี  

กลุม่ตวัอยา่ง ผู้ วิจยัใช้การสุ่มแบบหลายขั นตอน ดงันี  
       1.จําแนกนกัศกึษาออกเป็นแตล่ะชั นปีตามสาขาวิชา 
           2 สุม่ตวัอยา่งอยา่งง่ายในแตล่ะชั นปีโดยการคํานวณแบบสดัสว่น ด้วยสตูรของ  
ศ.ดร.บญุธรรม กิจปรีดาวิสทุธิ:  S =  400N / 399 + N  ซึ)งจะได้กลุม่ตวัอยา่ง จํานวน 172 คนและ
สามารถจําแนกได้ดงัปรากฏในตารางที) 1 
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ตารางที� 1 จํานวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

สาขาวิชา จํานวนประชากร จํานวนกลุม่ตวัอยา่ง 
การสอนภาษาไทย 21 13 
การสอนภาษาองักฤษ 22 12 
การสอนสงัคมศกึษา 31 18 
การศกึษาปฐมวยั 30 18 
การศกึษาประถมศกึษา 28 17 
จิตวิทยา 35 21 
เทคโนโลยีทางการศกึษา 32 16 
การศกึษาตลอดชีวิต 51 31 
วิทยาศาสตร์การกีฬา 49 30 

รวม 299 176 
 

  
การสร้างเครื�องมือที�ใช้ในการวิจัย 
 เครื)องมือที)ใช้ในการวิจยัครั งนี  เป็นแบบสอบถามที)ผู้ วิจยัสร้างขึ นเอง โดยประกอบด้วย
แบบสอบถามดงัตอ่ไปนี  
 1. แบบสอบถามข้อมลูสว่นตวัของนกัศกึษา 
 2. แบบสอบถามคณุภาพชีวิตของนกัศกึษา 
 ขั &นตอนในการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื�องมือ 
 1. แบบสอบถามข้อมูลส่วนตวัของนิสิต เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี)ยวกับเพศ สาขา
วิชาเอก ระดบัชั นปี ผลสมัฤทธิ:ทางการเรียน และรายได้ของนิสิต ซึ)งมีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบ 
(Check List) 
 2. แบบสอบถามคุณภาพชีวิตของนิสิต เป็นแบบสอบถามคุณภาพชีวิตของนิสิตใน
ด้านตา่ง ๆ ซึ)งมีขั นตอนในการสร้างดงันี  
  2.1 ผู้ วิจัยศึกษาแนวคิดและทฤษฎีจากหนังสือ ตํารา เอกสาร และงานวิจัยที)
เกี)ยวข้องกบัคณุภาพชีวิต เพื)อนํามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
  2.2 ผู้ วิจัยศึกษาวิธีสร้างแบบสอบถามตามวิธีแบบลิเคิร์ท (Likert’s Scale) จาก
หลกัการสร้างและวิเคราะห์เครื)องมือที)ใช้ในการวิจยัของ วิเชียร  เกตสุิงห์ (2530 : 79-80) 
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  2.3 ผู้ วิจัยสร้างข้อคําถาม ให้สอดคล้องกับนิยามศพัท์เฉพาะในการวิจัย อาศัย
แนวคิดจากแบบวดัคณุภาพชีวิตและงานวิจัยที)เกี)ยวข้องกับคณุภาพชีวิต โดยกําหนดข้อคําถาม
ตามแนวคิดของ แฮนเดอร์ชอทท์, ไรท์ และเฮนเดอร์สนั (Hendershott, Wright & Henderson  
1992 : 11-19) เป็นหลกั 
  2.4 ผู้ วิจัยนําแบบสอบถามคุณภาพชีวิตของนิสิตที)สร้างขึ น จํานวน 5 ด้าน  
ทั งหมด  50  ข้อ  ได้แก่ด้านชีวิตการเรียน  จํานวน 17  ข้อ ด้านสงัคม จํานวน 9 ข้อ ด้านที)อยู่อาศยั 
9  ข้อ  ด้านความสมัพนัธ์กบัคุคลอื)น  จํานวน  13  ข้อ  ด้านที)ได้รับบริการจามหาวิทยาลยั  จํานวน 
10 ข้อ  ซึ)งเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบของลิเคิร์ท 
(Likert) มี 5 ระดบั ได้แก่ จริงที)สดุ จริง จริงบ้าง จริงน้อย ไมจ่ริงเลย   
  2.5 ผู้ วิจยันําแบบสอบถามคณุภาพชีวิตของนิสิตไปหาค่าความเชื)อมั)น โดยหาค่า
สมัประสิทธิ:แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (พวงรัตน์  ทวีรัตน์  2538 : 
125-126) ปรากฏว่าความเชื)อมั)นของแบบสอบถามชุดใหม่ที)มี 58 ข้อคําถาม มีความเชื)อมั)นทั ง
ฉบบัเทา่กบั 0.9150 
 เกณฑ์การให้คะแนน 
 ผู้ วิจยัตรวจและให้คะแนนตามลกัษณะของข้อความในแตล่ะข้อดงัตอ่ไปนี  
 1. ข้อความที)มีลกัษณะทางบวก ให้คะแนนดงันี  
  จริงที)สดุ   ให้  5  คะแนน 
  จริง    ให้  4  คะแนน 
  จริงบ้าง   ให้  3  คะแนน 
  จริงน้อย   ให้  2  คะแนน 
  ไมจ่ริงเลย ให้  1  คะแนน 
 2. ข้อความที)มีลกัษณะทางลบ ให้คะแนนดงันี  
  จริงที)สดุ   ให้  1  คะแนน 
  จริง    ให้  2  คะแนน 
  จริงบ้าง   ให้  3  คะแนน 
  จริงน้อย   ให้  4  คะแนน 
  ไมจ่ริงบ้าง ให้  5  คะแนน 
 การแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี)ยของคะแนนคําตอบจากแบบสอบถาม ผู้ วิจัยได้
กําหนดเกณฑ์ ตามสตูรการหาคา่อนัตรภาคชั น (วรรณรี  ปานศริิ และอํานาจ  วงัจีน  2542 : 19)  
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  การกําหนดเกณฑ์คา่คะแนนเฉลี)ยของแบบสอบถาม ดงันี  
  คา่คะแนนเฉลี)ย  1.00 – 2.33  หมายถึง  ระดบัคณุภาพชีวิตตํ)า 
  คา่คะแนนเฉลี)ย  2.34 – 3.67  หมายถึง  ระดบัคณุภาพชีวิตปานกลาง 
  คา่คะแนนเฉลี)ย  3.68 – 5.00  หมายถึง  ระดบัคณุภาพชีวิตสงู 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ในการดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู ผู้ วิจยัดําเนินการตามขั นตอนดงันี  
 1.  อาจารย์แจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากนักศึกษาคณะ
ศกึษาศาสตร์   
 2.  อาจารย์เก็บข้อมลูกบันกัศกึษา  คณะศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร  มาทําการ
วิเคราะห์ข้อมลูและสถิตที)ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.  ตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบสอบถามที)ได้รับกลบัคืนมาทกุฉบบั 
 2.  ตรวจคําตอบและกําหนดคา่ให้กบัคําตอบทกุข้อในแบบสอบถามปลายปิด 
 3.  บนัทกึคา่คําตอบที)ได้จากแบบสอบถามแตล่ะข้อเข้าแฟ้มข้อมลูของระบบคอมพิวเตอร์ 
 4.  กําหนดโปรแกรมคําสั)งในการวิเคราะห์ข้อมูล   และดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
คอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป  Statistical  Package  for  Social  Science.     

สถิตทีิ)ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
 1.  หาคา่ร้อยละ  ค่าคะแนนเฉลี)ย (Mean) และ ค่าความเบี)ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)  คณุภาพชีวิต  นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี  คณะศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร    
โดยรวมเป็นรายด้าน 

2.    การทดสอบ t-test  เพื)อเปรียบเทียบคณุภาพชีวิต  นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี  คณะ
ศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร    จําแนกตามเพศ  ผลสัมฤทธิ:ทางการเรียน  รายได้ของ
นกัศกึษา 

3.  การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว One Way ANOVA  เพื)อเปรียบเทียบ
คณุภาพชีวิต  นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี  คณะศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร  จําแนกตาม
สาขาวิชา เมื)อพบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบรายคู่ด้วยค่าสถิติ
ทดสอบ LSD  (least-significant  difference) 
 
 



บทที�  4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

จากการศึกษาวิจัยเ รื� อง  “การศึกษาคุณภาพชีวิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี         
คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร”  ผลการวิเคราะห์ข้อมลูสรุปเป็น  2  ตอน  ดงันี . 

ตอนที�  1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  วิเคราะห์ข้อมลูโดยแจกแจงความถี�   
คา่ร้อยละ  คา่เฉลี�ย  (mean)  และคา่เบี�ยงเบนมาตรฐาน  (standard  deviation)  ประกอบตาราง 

ตอนที�   2  ผลการวิเคราะห์คุณภาพชี วิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  แบ่งออกเป็น  5  ด้าน  คือ  ด้านชีวิตการเรียน  ด้านชีวิต
สงัคม  ด้านที�อยู่อาศยั  ด้านความสมัพนัธ์กับบุคคลอื�น และด้านบริการที�ได้รับจากมหาวิทยาลยั  
ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณคา่  (rating  scale)  5  ระดบั  วิเคราะห์ข้อมลู
ด้วยคา่เฉลี�ย  (mean)  และคา่เบี�ยงเบนมาตรฐาน  (standard  deviation)   เปรียบเทียบระดบัคา่
คะแนนเฉลี�ยระหว่างกลุ่มโดยจําแนกตามเพศ และผลสัมฤทธิKทางการเรียน ด้วยสถิติทดสอบ        
t-test,  เปรียบเทียบระดบัคา่คะแนนเฉลี�ยระหว่างกลุ่มโดยจําแนกตามสาขาวิชา  และรายได้ของ
นกัศกึษาต่อเดือน    ด้วยสถิติทดสอบ  One way ANOVA  และหากพบว่ามีความแตกตา่งจะทํา
การทดสอบรายคูด้่วยคา่สถิตทิดสอบ  LSD  (least-significant  difference) 
 
ตอนที�  1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  จําแนกตาม  เพศ  สาขาวิชา  ผลสมัฤทธิKทางการ
เรียน  และรายได้ของนกัศกึษาตอ่เดือน     
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ตารางที�  2  จํานวน  และร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งจําแนกตามตวัแปร  เพศ  สาขาวิชา  ผลสมัฤทธิK 
     ทางการเรียน  และรายได้ของนกัศกึษาตอ่เดือน    (n = 176) 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล จาํนวน  (คน) ร้อยละ 

1.  เพศ   
         ชาย 49 27.80 
         หญิง 127 72.20 
               รวม 176 100.00 

2.  สาขาวิชา   
         การศกึษาปฐมวยั 18 10.20 
         การประถมศกึษา 17 9.70 
         ภาษาไทย 13 7.30 
         ภาษาองักฤษ 12 6.80 
         สงัคมศกึษา 18 10.20 
         เทคโนโลยีทางการศกึษา 16 9.00 
         จิตวิทยา 21 12.10 
         การศกึษาตลอดชีวิต 31 17.60 
         วิทยาศาสตร์การกีฬา 30 17.10 
               รวม 176 100.00 

3.  ผลสมัฤทธิKทางการเรียน   
         00.00 – 1.99 2 0.80 
         2.00 – 2.99 59 33.90 
         3.00 ขึ .นไป 115 65.30 
               รวม 176 100.00 

4.  รายได้ของนกัศกึษาตอ่เดือน   

         ตํ�ากวา่  1,500  บาท 12 6.80 
         ระหวา่ง 1,500 - 2,999  บาท 69 39.40 
         ระหวา่ง 3,000 - 4,499  บาท 54 30.50 
         ระหวา่ง 4,500 – 5,999  บาท 31 17.40 
         ตั .งแต ่6,000 บาทขึ .นไป 10 5.90 
               รวม 176 100.00 
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จากตารางที� 2 พบว่า นักศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศลิปากรจํานวน  176  คน จําแนกตามเพศ พบว่า เป็นเพศชายจํานวน 49 คน         คิดเป็นร้อยละ  
27.80  เป็นเพศหญิงจํานวน  127  คดิเป็นร้อยละ  72.20    
 จําแนกตามสาขาวิชาพบว่านกัศกึษาที�ศึกษาในสาขาวิชาการศกึษาปฐมวยั จํานวน 
18 คน คิดเป็นร้อยละ 10.20    สาขาวิชาการประถมศึกษา จํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 9.70
สาขาวิชาภาษาไทยจํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 7.30 สาขาวิชาภาษาองักฤษจํานวน 12 คน คิด
เป็นร้อยละ  6.80 สาขาวิชาสงัคมศกึษา จํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 8.90  สาขาวิชาเทคโนโลยี
ทางการศกึษา  จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00 สาขาวิชาจิตวิทยาจํานวน 21 คน คิดเป็นร้อย
ละ 12.10   สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต จํานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 17.60  และสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การกีฬาจํานวน 30 คน คดิเป็นร้อยละ  17.10 
 จําแนกตามผลสัมฤทธิKทางการเรียนพบว่านักศึกษาที�มีผลสัมฤทธิKทางการเรียน
ระหว่าง00.00 – 1.99 จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.80   ผลสมัฤทธิKทางการเรียนระหว่าง 2.00 – 
2.99 จํานวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 33.90   และผลสมัฤทธิKทางการเรียน3.00 ขึ .นไป  จํานวน 115 
คน คดิเป็นร้อยละ 65.30    
 จําแนกตามรายได้ของนกัศกึษาตอ่เดือน พบวา่นกัศกึษามีรายได้ตํ�ากว่า  1,500  บาท 
จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 6.80   มีรายได้ระหว่าง 1,501 - 3,000  บาทจํานวน 69 คน คิดเป็น
ร้อยละ 39.10    มีรายได้ระหว่าง 3,001 - 4,500  บาท จํานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 30.50  มี
รายได้ระหว่าง 4,501 – 6,000  บาท  จํานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 17.40  และมีรายได้ตั .งแต ่6,001 
บาทขึ .นไป จํานวน 10 คน คดิเป็นร้อยละ 5.90   
 
ตารางที�  3 คา่เฉลี�ย  และคา่เบี�ยงเบนมาตรฐานของการศกึษาคณุภาพชีวิต นกัศกึษาระดบั 
                   ปริญญาตรี คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร  โดยภาพรวม   (n = 176) 
 

การศึกษาคุณภาพชวีิตนักศึกษา   S.D. ระดับ 

1.  ด้านชีวติการเรียน  3.41 .38 ปานกลาง 
2.  ด้านชีวิตสงัคม    3.21 .54 ปานกลาง 
3.  ด้านที�อยูอ่าศยั  3.58 .55 ปานกลาง 
4.  ด้านความสมัพนัธ์กบับคุคลอื�น  3.76 .42 สงู 
5.  ด้านบริการที�ได้รับจากมหาวิทยาลยั    3.04 .49 ปานกลาง 
               รวม  3.40 .32 ปานกลาง 

 

X  
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 จากตารางที� 3  โดยภาพรวมพบว่า   การศกึษาคณุภาพชีวิตนกัศกึษาระดบัปริญญา
ตรี คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร อยู่ในระดบัปานกลาง (Χ  =  3.40, S.D. = 0.32 )   
เมื�อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลําดบัพบว่า ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอื�นมีระดบัคุณภาพ
ชีวิตสูงที�สุด (Χ  =  3.76, S.D. = 0.42 )  รองลงมาด้านที�อยู่อาศยั  (Χ  =  3.58, S.D. = 0.55)   
ด้านชีวิตการเรียน (  Χ  =  3.41, S.D.  = 0.38)    และด้านบริการที�ได้รับจากมหาวิทยาลยัเป็น
ลําดบัสดุท้าย ( Χ  =  3.04, S.D.  = 0.49 ) 
 
ตารางที�  4  จํานวน  และร้อยละของระดบัการศกึษาคณุภาพชีวิตนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี  

     คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร ด้านชีวิตการเรียน  (n = 176) 
                   

การศึกษาคุณภาพชวีิต
นักศึกษา  

ด้านชีวติการเรียน   

ระดับการศึกษา     

S.D. 
ระดับ 

การศึกษา 
จริง

ที�สุด 

(%) 

จริง 

 

(%) 

จริง

บ้าง 

(%) 

จริง 

น้อย 

(%) 

ไม่จริง

เลย 

(%) 
1.  มีความพอใจในงาน 
     แตล่ะวิชาที�อาจารย์ 
     มอบหมายให้ 
     ในแตล่ะสปัดาห์ 

5 
 

40 
 

99 
 

28 
 

4 
 

3.08 .77 ปานกลาง 

2.  มีความสขุกบัการเรียน 
 

12 
 

84 
 

65 
 

15 
 

0 
 

3.52 .75 ปานกลาง 

3.  มีความรู้สกึพอใจ 
     ผลการเรียน 

17 
 

71 
 

63 
 

22 
 

3 
 

3.44 .88 ปานกลาง 

4.  การเรียนทําให้มี     
     ความรู้เพิ�มขึ .น 

80 
 

78 
 

15 
 

3 
 

0 
 

4.33 .69 สงู 

5.  มีความพอใจในระบบ 
     การเรียนการสอนที�เป็นอยู่ 
     ในขณะนี .  

11 
 

82 
 

69 
 

12 
 

2 
 

3.50 .75 ปานกลาง 

6.  ได้พฒันาความสามารถ 
     ของตนเองจากการเรียน 

28 
 

92 
 

51 
 

5 
 

0 
 

3.81 .73 สงู 

7.  คิดวา่ได้เรียนใน  
     สาขาวิชาที�ตนเองถนดั  

37 
 

66 
 

46 
 

19 
 

8 
 

3.61 1.05 ปานกลาง 

8.  ครอบครัวสนบัสนนุ 
     ให้เรียนคณะศกึษาศาสตร์ 

55 
 

65 
 

40 
 

10 
 

6 
 

3.86 1.03 สงู 

 
 

X
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ตารางที�  4  จํานวน  และร้อยละของระดบัการศกึษาคณุภาพชีวิตนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี  
                  คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร ด้านชีวิตการเรียน  (ตอ่)  (n = 176) 
                    

การศึกษาคุณภาพชีวิตนักศึกษา  
ด้านชีวิตการเรียน   

ระดับการศึกษา     

S.D. 
ระดับ 

การศึกษา 
จริง
ที�สุด 
(%) 

จริง 
 

(%) 

จริง
บ้าง 
(%) 

จริง 
น้อย 
(%) 

ไม่จริง
เลย 
(%) 

9.  คณะศกึษาศาสตร์ 
     ผลิตนกัศกึษาที�มีคณุภาพ   

60 
 

81 
 

33 
 

2 
 

0 
 

4.12 .76 สงู 

10.  มีความรู้สกึเบื�อวิชาเรียน  10 
 

25 
 

43 
 

93 
 

7 
 

2.92 .87 ปานกลาง 

11.  อาจารย์ไมเ่ตรียมการสอน 
       

3 
 

8 
 

21 
 

68 
 

76 
 

1.83 .92 ตํ�า 

12.  เวลาอาจารย์มอบหมาย 
      งานให้ นกัศกึษาสามารถ 
      เข้าใจได้ชดัเจนวา่อาจารย์ 
      ต้องการให้ทําอะไร 

16 
 

62 
 

82 
 

16 
 

0 
 

3.44 .77 ปานกลาง 

13.  งานแตล่ะวิชาที�อาจารย์ 
     มอบหมายให้ทํา เหมาะสม 
     กบัจํานวนหน่วยกิตของ 
     วิชานั .นๆ 

13 
 

62 
 

75 
 

22 
 

4 
 

3.41 .88 ปานกลาง 

14.  นกัศกึษาสามารถเข้าใจ 
       สิ�งที�อาจารย์สอนได้ 
       ชดัเจน  

7 
 

66 
 

96 
 

7 
 

0 
 

3.41 .64 ปานกลาง 

15.  มาตรฐานการให้คะแนน 
       ของอาจารย์ที�สอนมี  
       ความเหมาะสมกบั 
       ความสามารถของ 
       นกัศกึษา 

12 
 

30 
 

92 
 

41 
 

1 
 

3.58 .72 สงู 

16.  จํานวนนกัศกึษา 
       แตล่ะห้องมีมากเกินไป    

13 
 

33 
 

47 
 

58 
 

25 
 

2.76 1.14 ปานกลาง 

17.  ตารางการเรียนในแตล่ะ 
       สปัดาห์มีความเหมาะสม  

17 
 

56 
 

65 
 

24 
 

14 
 

3.36 .93 ปานกลาง 

       รวมค่าเฉลี�ย      3.41 .38 ปานกลาง 

 
 
 
 

X
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 จากตารางที� 4  การศกึษาคณุภาพชีวิตนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี คณะศกึษาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ด้านชีวิตการเรียน  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  ( Χ  =  3.40, S.D. 
= 0.38)    เมื�อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า   การเรียนทําให้มีความรู้เพิ�มขึ .นมีคณุภาพชีวิตสงูที�สุด     
( Χ  =  4.33, S.D. = 0.69)  คณะศกึษาศาสตร์ผลิตนกัศกึษาที�มีคณุภาพ ( Χ  =  4.12, S.D. = 
0.76)     ครอบครัวสนบัสนนุให้เรียนคณะศกึษาศาสตร์  ( Χ  =  3.86, S.D. = 1.03)  ส่วนจํานวน
นกัศกึษาแตล่ะห้องมีมากเกินไปและอาจารย์ไม่เตรียมการสอน อยู่ในระดบัตํ�าที�สดุ  (Χ  =  2.76, 
S.D. = 1.14 และ Χ  =  1.83, S.D. = 0.92 ตามลําดบั )   
 
ตารางที�  5   จํานวน  และร้อยละของระดบัการศกึษาคณุภาพชีวิตนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี     
                   คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร  ด้านชีวิตสงัคม  (n = 176) 

 

การศึกษาคุณภาพชวีิต  
นักศึกษา 

ด้านชีวติสังคม   

ระดับการศึกษา     

S.D. 
ระดับ 

การศึกษา 
จริง
ที�สุด 
(%) 

จริง 
 

(%) 

จริง
บ้าง 
(%) 

จริง 
น้อย 
(%) 

ไม่จริง
เลย 
(%) 

1.  มีเวลาในการพกัผ่อน 
     หยอ่นใจเพียงพอ 

19 
 

49 
 

57 
 

43 
 

8 
 

3.16 1.06 ปานกลาง 

2.  นอกจากการเรียนแล้ว 
     ยงัมีเวลาเหลือพอที�จะ 
     ทํากิจกรรมอื�นอีก 

14 
 

69 
 

51 
 

32 
 

10 
 

3.26 1.02 ปานกลาง 

3.  มีความสขุกบักิจกรรม 
     ในชีวิตประจําวนั 

23 
 

76 
 

54 
 

20 
 

3 3.55 .90 ปานกลาง 

4.  ใช้เวลาวา่งไปทํา 
     กิจกรรมที�ชอบ 

38 
 

19 
 

78 
 

37 
 

4 
 

3.68 .98 สงู 

5.  เมื�อมีการอบรมใน 
     มหาวิทยาลยั จะไม่ 
     เข้าร่วมการอบรมนั .น 

7 
 

31 
 

66 
 

57 
 

15 
 

2.75 .97 ปานกลาง 

6.  มีความพอใจที�ได้ 
     มีสว่นร่วมในองค์การ    
     นกัศกึษาหรือกิจกรรม 
     ในมหาวิทยาลยั 

24 
 

70 
 

61 
 

18 
 

3 
 

3.53 .91 ปานกลาง 

7.  เมื�อรู้สกึเครียดจะ 
     ผ่อนคลายในการทํางาน 
     อดิเรก 

47 
 

82 
 

40 
 

6 
 

1 
 

3.94 .82 สงู 

 

X
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ตารางที�  5  จํานวน  และร้อยละของระดบัการศกึษาคณุภาพชีวิตนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี     
                   คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร  ด้านชีวิตสงัคม (ตอ่)  (n = 176) 
 

การศึกษาคุณภาพชวีิต  
นักศึกษา 

ด้านชีวติสังคม   

ระดับการศึกษา     

S.D. 
ระดับ 

การศึกษา 
จริง
ที�สุด 
(%) 

จริง 
 

(%) 

จริง
บ้าง 
(%) 

จริง 
น้อย 
(%) 

ไม่จริง
เลย 
(%) 

8.  ไมเ่คยได้รับเลือกให้ 
     เป็นตวัแทนของกลุม่เพื�อน 
     ในการทํากิจกรรมตา่งๆ 

7 
 

28 
 

54 
 

49 
 

38 
 

2.52 1.11 ปานกลาง 

9.  ได้เข้าร่วมการแข่งขนั 
     กีฬาภายในมหาวิทยาลยั 
     ศิลปากร 

19 
 

24 
 

42 
 

33 
 

58 
 

2.49 1.35 ปานกลาง 

       รวมค่าเฉลี�ย      3.21 .54 ปานกลาง 

 
จากตารางที� 5  การศกึษาคณุภาพชีวิตนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี   คณะศกึษาศาสตร์

มหาวิทยาลยัศิลปากร ด้านชีวิตสงัคม  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  ( Χ  =  3.21, S.D. = 0.54)  
เมื�อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า เมื�อรู้สึกเครียดจะผ่อนคลายในการทํางานอดิเรก มีระดบั
คุณภาพชีวิตสูงที�สุด  (Χ  =  3.94, S.D. = 0.82)   ใช้เวลาวา่งไปทํากิจกรรมที�ชอบ( Χ  =  3.68, 
S.D. = 0.98)  มีความสขุกบักิจกรรมในชีวิตประจําวนั ( Χ  =  3.55, S.D. = 0.90)    ส่วน ไม่เคย
ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของกลุ่มเพื�อนในการทํากิจกรรมต่างๆและได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ภายในมหาวิทยาลยัศิลปากร อยู่ในระดบัตํ�า  (Χ  =  2.52, S.D. = 1.11 และ Χ  =  2.49, S.D. 
= 1.35 ตามลําดบั )   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X
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ตารางที�  6   จํานวน และร้อยละของระดบัการศกึษาคณุภาพชีวิตนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี     
                   คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร ด้านที�อยูอ่าศยั  (n = 176) 
 

การศึกษาคุณภาพชวีิต 
นักศึกษา  

ด้านที�อยู่อาศัย 

ระดับการศึกษา     

S.D. 
ระดับ

การศึกษา 
จริง
ที�สุด 
(%) 

จริง 
 

(%) 

จริง
บ้าง 
(%) 

จริง 
น้อย 
(%) 

ไม่จริง
เลย 
(%) 

1.  ต้องใช้เวลามากใน 
     การเดินทางมาเรียน 

11 
 

27 
 

25 
 

48 
 

65 
 

2.26 1.27 ตํ�า 

2.  ชมุชนที�พกัอาศยัมีบริการ 
     ด้านสาธารณปูโภค  
     สมบรูณ์ (ไฟฟ้า ประปา  
     โทรศพัท์) 

90 
 

51 
 

29 
 

4 
 

2 
 

4.26 .88 สงู 

3.  มีความพอใจสภาพบ้านที� 
     พกัอาศยัอยูใ่นขณะนี . 

54 
 

66 
 

39 
 

11 
 

6 
 

3.86 1.03 สงู 

4.  การเดินทางจากบ้านไป   
     มหาวิทยาลยัมีความ 
     สะดวก 

66 
 

66 
 

34 
 

9 
 

1 
 

4.07 .89 สงู 

5.  มีความพอใจในสิ�งอํานวย 
     ความสะดวกภายในบ้าน 

54 
 

67 
 

37 
 

15 
 

3 
 

3.91 .95 สงู 

6.  เพื�อนบ้านมีอธัยาศยัและ 
     มีนํ .าใจตอ่กนั 

38 
 

65 
 

59 
 

10 
 

4 
 

3.69 .95 สงู 

7.  ในละแวกบ้านไมมี่ปัญหา 
     อาชญากรรม 

50 
 

63 
 

38 
 

19 
 

6 
 

3.75 1.07 สงู 

8.  ขนาดพื .นที�ของบ้าน 
     เหมาะสมกบัจํานวนผู้พกั 
     อาศยั (ไมแ่ออดั) 

51 
 

57 
 

41 
 

16 
 

11 
 

3.69 1.16 สงู 

9.  ไมมี่ความเป็นสว่นตวั 
     เมื�ออยูบ้่าน 

19 
 

34 
 

43 
 

40 
 

40 
 

2.71 1.29 ปานกลาง 

       รวมค่าเฉลี�ย      3.58 .55 สูง 

 

จากตารางที� 6  การศกึษาคณุภาพชีวิตนกัศกึษา ระดบัปริญญาตรี  คณะศกึษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศลิปากร ด้านที�อยูอ่าศยั โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัสงู  ( Χ  =  3.58, S.D. = 0.55)   
เมื�อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ชุมชนที�พักอาศัยมีบริการด้านสาธารณูปโภคสมบูรณ์ (ไฟฟ้า 
ประปา โทรศพัท์) มีระดบัคณุภาพชีวิตสงูที�สดุ ( Χ  =  4.26, S.D. = 0.88)   การเดินทางจากบ้าน
ไปมหาวิทยาลยัมีความสะดวก ( Χ  =  4.07, S.D. = 0.89)   มีความพอใจในสิ�งอํานวยความ

X
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สะดวกภายในบ้าน  ( Χ  =  3.91, S.D. = 0.95)    ส่วน ไม่มีความเป็นส่วนตวัเมื�ออยู่บ้าน  และ
ต้องใช้เวลามากในการเดินทางมาเรียน มีระดบัคณุภาพชีวิตอยู่ในระดบัตํ�า (Χ  =  2.71, S.D. = 
1.29 และ Χ  =  2.26, S.D. = 1.27 ตามลําดบั )   

 

ตารางที�  7   จํานวน และร้อยละของระดบัการศกึษาคณุภาพชีวิตนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี     
                   คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร ด้านความสมัพนัธ์กบับคุคลอื�น (n = 176) 

 

การศึกษาคุณภาพชวีิต  
นักศึกษาด้าน 

ความสัมพนัธ์กับบุคคลอื�น 

ระดับการศึกษา     

S.D. 
ระดับ

การศึกษา 
จริง
ที�สุด 
(%) 

จริง 
 

(%) 

จริง
บ้าง 
(%) 

จริง 
น้อย 
(%) 

ไม่จริง
เลย 
(%) 

1.  มีความรู้สกึวา่ไมมี่ใคร 
     เข้าใจและเห็นอกเห็นใจ 

4 
 

20 
 

40 
 

68 
 

44 
 

2.26 1.03 ตํ�า 

2.  ชีวิตครอบครัว 
     มีความสขุ  

76 
 

70 
 

25 
 

4 
 

1 
 

4.23 .80 สงู 

3.  สมาชิกครอบครัวเข้าใจ 
     และยอมรับในตวัทา่น 

84 
 

66 
 

19 
 

5 
 

2 
 

4.29 .82 สงู 

4.  มีการทํากิจกรรมตา่งๆ   
     ร่วมกบัสมาชิกใน 
     ครอบครัวเสมอ 

64 
 

64 
 

35 
 

10 
 

3 
 

4.00 .95 สงู 

5.  มีการติดตอ่และชว่ยเหลือ 
     เพื�อนเมื�อมีโอกาส 

49 
 

89 
 

35 
 

3 
 

0 
 

4.04 .73 สงู 

6.  มีความสขุใน 
     การคบหาสมาคมกบัผู้ อื�น 

55 
 

84 
 

32 
 

4 
 

1 
 

4.07 .78 สงู 

7.  เมื�อมีปัญหา  มีคน 
     คอยชว่ยเหลือ 

43 
 

77 
 

44 
 

11 
 

1 
 

3.85 .87 สงู 

8.  ทา่นเข้ากบัเพื�อนใน 
     ชั .นเรียนได้ดีทกุคน 

29 
 

84 
 

48 
 

13 
 

2 
 

3.72 .86 สงู 

9.  ได้รับของขวญัใน 
     โอกาสพิเศษจากบคุคล 
     ใกล้ชิดอยูเ่สมอ 

31 
 

63 
 

60 
 

17 
 

5 
 

3.55 .98 ปานกลาง 

10.  พี�น้องแบง่ปัน 
       สิ�งของซึ�งกนัและกนั 

53 
 

93 
 

25 
 

3 
 

2 
 

4.10 .76 สงู 

 
 
 

X
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ตารางที�  7   จํานวน และร้อยละของระดบัการศกึษาคณุภาพชีวิตนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี     
                   คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร ด้านความสมัพนัธ์กบับคุคลอื�น (ตอ่)   
                  (n = 176) 

 

การศึกษาคุณภาพชวีิต  
นักศึกษาด้าน 

ความสัมพนัธ์กับบุคคลอื�น 

ระดับการศึกษา     

S.D. 
ระดับ

การศึกษา 
จริง
ที�สุด 
(%) 

จริง 
 

(%) 

จริง
บ้าง 
(%) 

จริง 
น้อย 
(%) 

ไม่จริง
เลย 
(%) 

11.  สมาชิกในครอบครัวจะ 
       ดแูลเอาใจใสเ่มื�อทา่น 
       ป่วยหรือสมาชิกคนใด          
       เจ็บป่วย 

89 
 

75 
 

10 
 

2 
 

0 
 

4.42 .64 สงู 

12.  บิดามารดาเอาใจใสใ่น 
       การเรียนของทา่นและ 
       คอยให้กําลงัใจเสมอ 

93 
 

59 
 

17 
 

5 
 

2 
 

4.34 .83 สงู 

13.  บิดามารดามกับน่วา่ทา่น 
       ในเรื�องการคบเพื�อน 

5 
 

17 
 

33 
 

33 
 

88 
 

1.98 1.15 ตํ�า 

       รวมค่าเฉลี�ย      3.76 .42 สูง 

 

จากตารางที� 7  การศกึษาคณุภาพชีวิตนกัศกึษา ระดบัปริญญาตรี  คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลยัศิลปากร ด้านความสมัพนัธ์กับบคุคลอื�น โดยภาพรวมอยู่ในระดบัสูง  ( Χ  =  3.76, 
S.D. = 0.42)  เมื�อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า สมาชิกในครอบครัวจะดแูลเอาใจใส่เมื�อท่านป่วย
หรือสมาชิกคนใดเจ็บป่วย มีระดบัคณุภาพชีวิตสงูที�สดุ ( Χ  =  4.42, S.D. = 0.64)  บิดามารดา
เอาใจใส่ในการเรียนของท่านและคอยให้กําลงัใจเสมอ ( Χ  =  4.34, S.D. = 0.83)  สมาชิก
ครอบครัวเข้าใจและยอมรับในตวัท่าน ( Χ  =  4.29, S.D. = 0.82)  ส่วน มีความรู้สึกว่าไม่มีใคร
เข้าใจและเห็นอกเห็นใจและบิดามารดามักบ่นว่าท่านในเรื�องการคบเพื�อน มีคณุภาพชีวิตอยู่ใน
ระดบัตํ�า (Χ  =  2.26, S.D. = 1.03 และ Χ  =  1.98, S.D. = 1.15 ตามลําดบั )   

 

 

 

 

 

 

X  
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ตารางที�  8   จํานวน และร้อยละของระดบัการศกึษาคณุภาพชีวิตนกัศกึษา ระดบัปริญญาตรี     
                   คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากรด้านบริการที�ได้รับจากมหาวิทยาลยั  

(n = 176) 
 

การศึกษาคุณภาพชวีิต  
นักศึกษาด้านบริการ 

ที�ได้รับจากมหาวทิยาลัย 

ระดับการศึกษา     

S.D. 
ระดับ

การศึกษา 
จริง
ที�สุด 
(%) 

จริง 
 

(%) 

จริง
บ้าง 
(%) 

จริง 
น้อย 
(%) 

ไม่จริง
เลย 
(%) 

1.  ได้รับความสะดวกสบาย 
     จากบริการที�มหาวิทยาลยั 
     จดัให้ 

13 
 

84 
 

62 
 

14 
 

3 
 

3.52 .80 ปานกลาง 

2.  สินค้าในร้านสหกรณ์มี 
     ไมต่รงตามความต้องการ 

22 
 

51 
 

69 
 

26 
 

8 
 

3.32 1.00 ปานกลาง 

3.  ห้องสมดุมีหนงัสือไม่ 
     เพียงพอ 

16 
 

35 
 

55 
 

50 
 

20 
 

2.86 1.12 ปานกลาง 

4.  ห้องสมดุมีสื�อการเรียน 
     ไม่เพียงพอ 

14 
 

29 
 

62 
 

51 
 

20 
 

2.81 1.09 ปานกลาง 

5.  ห้องสมดุมีหนงัสือและสื�อ 
     การเรียนที�ด้อยคณุภาพ 

10 
 

24 
 

52 
 

57 
 

33 
 

2.54 1.11 ปานกลาง 

6.  เมื�อมีปัญหาสามารถ 
     ใช้บริการให้คําปรึกษาของ 
     ฝ่ายแนะแนว กองกิจการ 
     นกัศกึษา ในมหาวิทยาลยั 

6 
 

37 
 

58 
 

50 
 

25 
 

2.69 1.05 ปานกลาง 

7.  โรงอาหารมีอาหารสะอาด 
     เพียงพอกบัความต้องการ 
     ของนกัศกึษา 

10 
 

28 
 

92 
 

30 
 

15 
 

3.27 .88 ปานกลาง 

8.  มหาวิทยาลยัมีทนุสาํหรับ 
     นกัศกึษาที�ขาดแคลนอยา่ง 
     อยา่งเพียงพอ 

10 
 

44 
 

71 
 

38 
 

13 
 

3.13 .98 ปานกลาง 

9.  มหาวิทยาลยัมีสถานที�และ 
     อปุกรณ์กีฬาให้นกัศกึษา 
     ได้ใช้ 

9 
 

42 
 

60 
 

52 
 

13 
 

2.90 1.00 ปานกลาง 

 
 

 
 
 

X  
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ตารางที�  8   จํานวน และร้อยละของระดบัการศกึษาคณุภาพชีวิตนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี     
                    คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร ด้านบริการที�ได้รับจากมหาวิทยาลยั (ตอ่)   
                    (n = 176) 

 

การศึกษาคุณภาพชวีิต  
นักศึกษาด้านบริการ 

ที�ได้รับจากมหาวทิยาลัย 

ระดับการศึกษา     

S.D. 
ระดับ

การศึกษา 
จริง
ที�สุด 
(%) 

จริง 
 

(%) 

จริง
บ้าง 
(%) 

จริง 
น้อย 
(%) 

ไม่จริง
เลย 
(%) 

10.  สโมสรนกัศกึษาเป็น 
       ตวัแทนที�ดีในการ 
       ประสานงานกิจกรรมที� 
      เกี�ยวข้องกบัมหาวิทยาลยั 
      ให้แก่นกัศกึษา 

19 
 

57 
 

69 
 

25 
 

6 
 

3.33 .95 ปานกลาง 

       รวมค่าเฉลี�ย      3.04 .49 ปานกลาง 

 
จากตารางที�  8  การศึกษาคณุภาพชีวิตนกัศึกษา  ระดบัปริญญาตรี คณะศกึษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้านบริการที�ได้รับจากมหาวิทยาลัย โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง       
( Χ  =  3.04, S.D. = 0.49)  เมื�อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ได้รับความสะดวกสบายจากบริการที�
มหาวิทยาลยัจดัให้ มีระดบัคณุภาพชีวิตสงูที�สดุ ( Χ  =  3.52, S.D. = 0.80)   สโมสรนกัศกึษา
เป็นตวัแทนที�ดีในการประสานงานกิจกรรมที�เกี�ยวข้องกับมหาวิทยาลยัให้แก่นกัศกึษา  ( Χ  =  
3.33, S.D. = 0.95)   สินค้าในร้านสหกรณ์มีไม่ตรงตามความต้องการ ( Χ  =  3.32, S.D. = 
1.00)  ส่วนเมื�อมีปัญหาสามารถใช้บริการให้คําปรึกษาของฝ่ายแนะแนว กองกิจการนกัศกึษา ใน
มหาวิทยาลยัและห้องสมดุมีหนงัสือและสื�อการเรียนที�ด้อยคณุภาพมีระดบัคณุภาพชีวิตอยู่ในระดบั
ตํ�า (Χ  =  2.69, S.D. = 1.05 และ Χ  =  2.54, S.D. = 1.11 ตามลําดบั )   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

X  
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ตอนที�  2  การทดสอบความแตกต่างของการศึกษาคุณภาพชีวิตนักศึกษา 
                ระดับปริญญาตรี  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   
 

การเสนอผลการวิจยัเพื�อทดสอบสมมตฐิาน  โดยการวิเคราะห์ความแตกตา่งระหวา่ง
คา่เฉลี�ยของตวัแปรซึ�งจําแนกเป็นสองกลุม่  โดยใช้สถิตทิดสอบ  t-test  และวิเคราะห์ความ
แตกตา่งระหวา่งคา่เฉลี�ยของตวัแปรซึ�งจําแนกเป็น  3  กลุ่มขึ .นไป  โดยใช้สถิตทิดสอบ  One – way 
ANOVA 
 
ตารางที�  9  เปรียบเทียบการศกึษาคณุภาพชีวิตนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี คณะศกึษาศาสตร์  
                   มหาวิทยาลยัศิลปากร จําแนกตามเพศ  (n = 176) 
 

การศึกษาคุณภาพชวีิตนักศึกษา 
ชาย 

(n=49) 
หญิง 

(n=127) 
t p 

  S.D.  S.D.   

1.  ด้านชีวิตการเรียน 3.41 .39 3.41 .37 .109 .913 
2.  ด้านชีวิตสงัคม   3.23 .55 3.20 .53 .354 .724 
3.  ด้านที�อยูอ่าศยั 3.59 .61 3.57 .53 .238 .812 
4.  ด้านความสมัพนัธ์กบับคุคลอื�น 3.65 .44 3.79 .40 -2.083 .038* 
5.  ด้านบริการที�ได้รับจากมหาวิทยาลยั   2.98 .57 3.05 .46 -.978 .329 

     รวม 3.37 .37 3.40 .30 -.610 .542 
*มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั  .05 

 
จากตารางที� 9   การเปรียบเทียบการศกึษาคณุภาพชีวิตนกัศกึษา  ระดบัปริญญาตรี   

คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร ที�มีสถานภาพต่างกัน   จําแนกตามเพศ โดยภาพรวม
พบวา่ไมแ่ตกตา่งกนั เมื�อพิจารณาเป็นรายด้านแล้วพบวา่ ด้านความสมัพนัธ์กบับคุคลอื�น  แตกตา่ง
กันอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05  ส่วนด้านชีวิตทางการเรียน  ด้านชีวิตสังคม  ด้านที�อยู่
อาศยั  และด้านบริการที�ได้รับจากมหาวิทยาลยั แตกต่างกันอย่างไม่มีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 
.05 
 
 
 
 

X  X  
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ตารางที�  10  เปรียบเทียบการศกึษาคณุภาพชีวิตนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี คณะศกึษาศาสตร์  
                   มหาวิทยาลยัศิลปากรรายด้าน จําแนกตามผลสมัฤทธิKทางการเรียน 
 

การศึกษาคุณภาพชวีิตนักศึกษา 
2.00-2.99 
(n=59) 

3.00 ขึ Fนไป 
(n=115) 

t p 

  S.D.  S.D.   

1.  ด้านชีวิตการเรียน 3.38 .38 3.42 .38 -.753 .452 
2.  ด้านชีวิตสงัคม   3.25 .51 3.18 .55 .985 .326 
3.  ด้านที�อยูอ่าศยั 3.52 .54 3.60 .56 -1.103 .271 
4.  ด้านความสมัพนัธ์กบับคุคลอื�น 3.72 .48 3.78 .38 -.967 .334 
5.  ด้านบริการที�ได้รับจากมหาวิทยาลยั   3.00 .51 3.07 .48 -1.026 .306 
     รวม 3.38 .34 3.41 .31 -.789 .431 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั  .05 

 
จากตารางที�  10   การเปรียบเทียบการศกึษาคณุภาพชีวิตนกัศกึษา  ระดบัปริญญาตรี   

คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลยัศิลปากร ที�มีสถานภาพต่างกัน   จําแนกตามผลสัมฤทธิKทางการ
เรียน โดยภาพรวมพบว่าไม่แตกต่างกัน เมื�อพิจารณาเป็นรายด้านแล้วพบว่า ไม่แตกต่างกัน
เชน่เดียวกนัด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X  X  
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ตารางที�  11   คา่เฉลี�ย  และคา่เบี�ยงเบนมาตรฐาน การศกึษาคณุภาพชีวิตนกัศกึษา ระดบัปริญญาตรี            
คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร ที�จําแนกตามสาขาวิชา  (n = 176) 

                        

การศึกษา 
คุณภาพชวีิต

นักศึกษา 

ด้าน 
ชีวิตการ
เรียน 

ด้าน 
ชีวิตสังคม 

ด้าน 
ที�อยู่อาศัย 

ด้าน
ความสัมพนัธ์
กับบุคคลอื�น 

ด้านบริการที� 
ได้รับจาก

มหาวทิยาลัย 
รวม 

X  

 
S.D. 

  
S.D. 

  
S.D. X  

 
S.D. X  

 
S.D. X  

 
S.D. 

1. การศกึษาปฐมวยั 
(n=24) 

3.50 .44 3.18 .37 3.48 .51 3.78 .45 3.04 .43 3.40 .31 

2. การประถมศกึษา 
(n=25) 

3.52 .36 3.28 .62 3.66 .49 3.85 .42 3.17 .52 3.50 .34 

3. ภาษาไทย (n=27) 3.34 .30 3.09 .39 3.46 .57 3.67 .35 3.02 .38 3.32 .25 
4. ภาษาองักฤษ 
(n=15) 

3.67 .43 2.98 .80 3.45 .60 3.85 .50 3.08 .65 3.40 .37 

5. สงัคมศกึษา 
(n=21) 

3.28 .37 3.01 .38 3.58 .41 3.69 .36 3.07 .46 3.32 .24 

6. เทคโนโลยีทางการ
ศกึษา 
(n=26) 

3.49 .32 3.43 .44 3.59 .51 3.74 .36 3.05 .40 3.46 .21 

7. จิตวิทยา (n=29) 3.33 .38 3.26 .61 3.70 .59 3.81 .35 3.11 .46 3.44 .36 
8. การศกึษา 
ตลอดชีวิต (n=41) 

3.36 .34 3.24 .56 3.69 .60 3.80 .44 2.99 .47 3.41 .30 

9. วิทยาศาสตร์ 
การกีฬา (n=28) 

3.33 .38 3.26 .54 3.47 .61 3.65 .51 2.88 .66 3.32 .42 

 
จากตารางที� 11   พบว่าการศึกษาคุณภาพชีวิตนักศึกษา  ระดบัปริญญาตรี   

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร จําแนกตามสาขาวิชา  โดยภาพรวมพบว่าไม่แตกต่าง
กนัเมื�อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การศึกษาคณุภาพชีวิตนกัศึกษาด้านความสมัพนัธ์กับบุคคล
อื�นของนกัศกึษาสาขาการประถมศกึษา มีระดบัคณุภาสงูที�สดุ  (  Χ  =  3.85, S.D.  = 0.42)   
รองลงมาได้แก่ นกัศกึษาสาขาภาษาองักฤษ ( Χ  =3.85, S.D.  = 0.50)     ส่วนการศกึษา
คณุภาพชีวิตนกัศกึษาด้านบริการที�ได้รับจากมหาวิทยาลัยของนักศึกษาสาขาการศึกษาตลอด
ชีวิตและสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬามีคณุภาพชีวิตอยู่ในระดบัตํ�า ( Χ  =  2.99, S.D.  = 0.47 
และΧ  =  2.88, S.D. = 0.66 ตามลําดบั )  และในภาพรวมพบว่า นกัศกึษาสาขาการประถมศกึษา

X
 

X
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มีคณุภาพชีวิตในระดบัสงูที�สดุ  ( Χ  =3.50, S.D.  = 0.34) สําหรับนกัศกึษาในสาขาอื�นๆ มีระดบั
ใกล้เคียงกนั      
ตารางที�  12  วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวเกี�ยวกบัการศกึษาคณุภาพชีวิตนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
  คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากรที�จําแนกตามสาขาวิชา  (n = 176) 

          
การศึกษาคุณภาพชวีิตนักศึกษา source df SS MS F p 

1.  ด้านชีวิตการเรียน Between  Group 8 2.56 .32 2.32 .021* 
 Within  Group 227 31.40 .13   
 Total 235 33.97    
2.  ด้านชีวิตสงัคม   Between  Group 8 3.61 .45 1.57 .133 
 Within  Group 227 65.01 .28   
 Total 235 68.62    
3.  ด้านที�อยูอ่าศยั Between  Group 8 2.21 .27 .89 .521 
 Within  Group 227 70.15 .30   
 Total 235 72.37    
4.  ด้านความสมัพนัธ์กบับคุคลอื�น Between  Group 8 1.13 .14 .79 .609 
 Within  Group 227 40.43 .17   
 Total 235 41.56    
5.  ด้านบริการที�ได้รับจากมหาวิทยาลยั   Between  Group 8 1.46 .18 .74 .654 
 Within  Group 227 56.04 .24   
 Total 235 57.51    
      รวม Between  Group 8 .87 .11 1.05 .399 
 Within  Group 227 23.69 .10   
 Total 235 24.57    
*มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั  .05 

 
จากตารางที�  12 พบว่ า การศึกษาคุณภาพชี วิตนักศึกษา  ระดับปริญญาตรี                     

คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร เมื�อจําแนกตามสาขาวิชาโดยภาพรวมพบว่าไม่แตกตา่งกนั เมื�อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  ด้านชีวิตการเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดับ .05          
ขั .นตอ่ไปจะทําการเปรียบเทียบเป็นรายคู ่ตามวิธีของ  LSD  ดงัตารางที�  13 
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ตารางที�  13  ผลการทดสอบความแตกตา่งรายคูด้่านชีวิตการเรียนด้วยวิธี  LSD  (n = 176) 

 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั  .05 

 
จากตารางที� 13  พบว่า  การศึกษาคุณภาพชีวิตนักศึกษา ด้านชีวิตการเรียนของ

นกัศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย แตกต่างกับนักศึกษาสาขาสังคมศึกษา  อย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิตทีิ�ระดบั  .05  

การศึกษาคุณภาพชีวิตนักศึกษา ด้านชีวิตการเรียนของนักศึกษาสาขาการ
ประถมศกึษา แตกตา่งกบันกัศกึษาสาขาสงัคมศกึษา อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิ�ระดบั  .05  

การศึกษาคุณภาพชีวิตนักศึกษา ด้านชีวิตการเรียนของนักศึกษาสาขาภาษาไทย 
แตกตา่งกบันกัศกึษาสาขาภาษาองักฤษ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิ�ระดบั  .05  

การศกึษาคณุภาพชีวิตนกัศกึษา ด้านชีวิตการเรียนของนกัศกึษาสาขาภาษาองักฤษ 
แตกต่างกับนักศึกษาสาขาสังคมศึกษา สาขาจิตวิทยา สาขาการศึกษาตลอดชีวิตและสาขา
วิทยาศาสตร์การกีฬา อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิ�ระดบั  .05 
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การศกึษาปฐมวยั 3.50          
การประถมศกึษา 3.52          
ภาษาไทย  3.34          
ภาษาองักฤษ 3.67   .008       
สงัคมศกึษา 3.28 .042 .029  .002      
เทคโนโลย ี
ทางการศกึษา 

3.49 
         

จิตวิทยา  3.33    .005      
การศกึษา 
ตลอดชีวิต  

3.36 
   .007      

วิทยาศาสตร์ 
การกีฬา  

3.33 
   .006      

X
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ตารางที�  14  คา่เฉลี�ย  และคา่เบี�ยงเบนมาตรฐาน  การศกึษาคณุภาพชีวิตนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี  
                  คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากรที�จําแนกตามรายได้ของนกัศกึษาตอ่เดือน  
                     (n = 176) 
 

การศึกษา 
คุณภาพชวีิต

นักศึกษา 

ด้าน 
ชีวิตการ
เรียน 

ด้าน 
ชีวิตสังคม 

ด้าน 
ที�อยู่อาศัย 

ด้าน
ความสัมพนัธ์
กับบุคคลอื�น 

ด้านบริการที� 
ได้รับจาก

มหาวทิยาลัย 
รวม 

 S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

1. ตํ�ากวา่1,500 
บาท 
(n=16) 

3.40 .41 3.21 .59 3.59 .63 3.46 .48 3.11 .56 3.35 .36 

2. ระหวา่ง1,500-
2,999 บาท (n=93) 

3.38 .38 3.20 .54 3.55 .58 3.76 .46 3.06 .51 3.39 .34 

3. ระหวา่ง3,000-
4,500 บาท (n=72) 

3.46 .36 3.28 .52 3.62 .52 3.81 .33 3.05 .44 3.44 .30 

4. ระหวา่ง4,501-
6,000 บาท (n=41) 

3.42 .37 3.17 .55 3.51 .53 3.81 .40 2.95 .52 3.37 .30 

5. ตั .งแต ่6,001 
บาทขึ .นไป (n=14) 

3.34 .45 3.03 .52 3.73 .50 3.66 .36 2.98 .44 3.35 .21 

 
จากตารางที� 14 พบวา่การศกึษาคณุภาพชีวิตนกัศกึษา ระดบัปริญญาตรี คณะศกึษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร จําแนกตามรายได้ของนกัศกึษาต่อเดือน  โดยภาพรวมพบว่าไม่แตกต่างกัน เมื�อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การศึกษาคณุภาพชีวิตนกัศึกษาด้านความสมัพนัธ์กบับุคคลอื�นของ
นกัศกึษาที�มีรายได้ระหว่าง 4,501-6,000 บาท มากที�สดุ (  Χ  =  3.81, S.D.  = 0.40) รองลงมา
ได้แก่ นกัศกึษาที�มีรายได้ ระหว่าง3,001-4,500 บาท ( Χ  =3.81, S.D.  = 0.33) ส่วนการศกึษา
คณุภาพชีวิตนกัศกึษาด้านบริการที�ได้รับจากมหาวิทยาลัยของนักศึกษาที�มีรายได้ตั .งแต่ 6,001 
บาทขึ .นไป และนกัศกึษาที�มีรายได้ระหว่าง 4,501-6,000 บาท อยู่ในระดบัน้อย  ( Χ  =  2.98, 
S.D.  = 0.44 และ Χ  =  2.95, S.D.  = 0.52 ตามลําดบั ) และในภาพรวมพบว่า นกัศกึษาที�มี
รายได้ ระหว่าง3,001-4,500 บาท มีคณุภาพชีวิตในระดบัมากที�สุด( Χ  =3.44, S.D.  = 0.30) 
สําหรับนักศึกษาที�มีรายได้ตอ่เดือนอื�นๆ มีระดบัใกล้เคียงกัน      
 
 

X  
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ตารางที�  15  วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวเกี�ยวกบัการศกึษาคณุภาพชีวิตนกัศกึษา 
                      ระดบัปริญญาตรี คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร ที�จําแนกตามรายได้ 
                      ของนกัศกึษาตอ่เดือน  (n = 176) 

 

การศึกษาคุณภาพชวีิตนักศึกษา source df SS MS F p 

1.  ด้านชีวิตการเรียน Between  Group 4 .31 .07 .53 .712 
 Within  Group 231 33.66 .14   
 Total 235 33.97    
2.  ด้านชีวิตสงัคม   Between  Group 4 .86 .21 .73 .568 
 Within  Group 231 67.76 .29   
 Total 235 68.62    
3.  ด้านที�อยูอ่าศยั Between  Group 4 .69 .17 .55 .695 
 Within  Group 231 71.68 .31   
 Total 235 72.37    
4.  ด้านความสมัพนัธ์กบับคุคลอื�น Between  Group 4 1.90 .47 2.76 .028* 
 Within  Group 231 39.66 .17   
 Total 235 41.56    
5.  ด้านบริการที�ได้รับจากมหาวิทยาลยั   Between  Group 4 .48 .12 .49 .743 
 Within  Group 231 57.02 .24   
 Total 235 57.51    
      รวม Between  Group 4 .24 .06 .58 .673 
 Within  Group 231 24.32 .10   
 Total 235 24.57    
*มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั  .05 

 
จากตารางที�  15    พบวา่การศกึษาคณุภาพชีวิตนกัศกึษา   ระดบัปริญญาตรี   

คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร จําแนกตามรายได้ของนกัศกึษาตอ่เดือน  โดยภาพรวม
พบว่าไม่แตกตา่งกนั เมื�อพิจารณาเป็นรายด้านแล้วพบว่า ด้านความสมัพนัธ์กบับคุคลอื�นแตกตา่ง
กนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05  ขั .นตอ่ไปจะทําการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ ตามวิธีของ  
LSD  ดงัตารางที�  16 
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ตารางที�  16  ผลการทดสอบความแตกตา่งรายคูด้่านความสมัพนัธ์กบับคุคลอื�นด้วยวิธี  LSD   
                      (n = 176) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

     *มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั  .05 

 
จากตารางที� 16  พบว่า  การศกึษาคณุภาพชีวิตนกัศกึษา ด้านความสมัพนัธ์กบับุคคลอื�น

ของนกัศึกษาที�มีรายได้ตํ�ากว่า1,500 บาทแตกต่างกับนกัศึกษาที�มีรายได้ระหว่าง 1,501-3,000 
บาท  นักศึกษาที�มีรายได้ระหว่าง 3,001-4,500 บาท  และนกัศึกษาที�มีรายได้ระหว่าง 4,501-
6,000 บาท อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิ�ระดบั  .05  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ความสัมพันธ์ 
กับบุคคลอื�น  
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ไป

 

ตํ�ากวา่1,500 บาท 3.46      

ระหวา่ง1,501-3,000 บาท  3.76 .007     

ระหวา่ง3,001-4,500 บาท  3.81 .002     

ระหวา่ง4,501-6,000 บาท  3.81 .004     

ตั .งแต ่6,001 บาทขึ .นไป  3.66      

X  



 70 

บรรณานุกรม 

 
กรมพฒันาชมุชน. รายงานคณุภาพชีวิตคนไทยจากข้อมลูความจําเป็นพื %นฐาน (จปฐ.) 
 ปี พ.ศ. 2541.  กรุงเทพฯ : หจก.เพิ0มเสริมกิจ. 2542. 
กรมวิชาการ.  กระทรวงศกึษาธิการ. คูมื่อหลกัสตูรประถมศกึษา พทุธศกัราช 2521 

 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2533).  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา. 2533.   
กิตกิร  มีทรัพย์. “บทบรรณาธิการ เครื0องมือวดัคณุภาพชีวิต.” วารสารสถาบนัสขุภาพจิต. 
 ปีที02 (ธนัวาคม, 2537) : 62-70.  
กฤษณา กมลนยั. ปัจจยัที0สง่ผลตอ่คณุภาพชีวิตของนกัศกึษาระดบัประกาศนียบตัร วิชาชีพ(ปวช.)              
                สงักดัสํานกังานคณะกรรมการอาชีวศกึษาจงัหวดัหนองคาย. 2549 

ไกรวฒุิ ชว่ยสถิตย์. คณุภาพชีวิตด้านครอบครัวและชมุชนชาวไทยมสุลิมในชมุชนเมือง:  
ศกึษากรณีชมุชนบ้านหวัสะพานสะเตงและชมุชนกําปงบาโงย. ภาคนิพนธ์ สาขาพฒันา     
สงัคม.บณัฑิตวิทยาลยั พฒันบริหารศาสตร์มหาบณัฑิต.2541 

คณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ.แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
 ฉบบัที0 8 (พ.ศ. 2540-2544).  กรุงเทพฯ : สํานกังานคณะกรรมการพฒันา 
 เศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ.2539.   
คําตนั บญุมณี.  คณุภาพชีวิตของประชาชนในกําแพงนครเวียงจนัทน์ สาธารณรัฐ  

   ประชาธิปไตยประชาชนลาว. วิทยานิพนธ์ ศลิปศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาพฒันาสงัคม.  
     บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 2545 
________.  จดหมายขา่วโครงการพฒันาสงัคม.3. (2528, มีนาคม). 
________.  เอกสารแนะนําโครงการรณรงค์คณุภาพชีวิตของประชาชนในชาติ. 2528 
จรรจา  สวุรรณทตั. ประมวลบทความวิชาการ ฉบบัพิเศษ พ.ศ. 2525-2535.กรุงเทพฯ : 
 สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.2535. 
จารี  ทองตําลงึ.  .  “การสง่เสริมคณุภาพชีวิตด้วยกิจกรรมเยาวชน.”วารสารคหเศรษฐศาสตร์. 
 ปีที01 (มกราคม-เมษายน,2541) : 21-26. 
จินตนา  ศรีธรรมมา. “ปัจจยัที0มีผลตอ่คณุภาพชีวิตผู้สงูอายใุนชนบท จงัหวดัขอนแก่น. 

 วิทยานิพนธ์ศลิปศาสตรมหาบณัฑิต”.  มหาวิทยาลยัขอนแก่น. 2539. 
ชนิดา  เรืองเดช. “คณุภาพชีวิตของอาจารย์แพทย์ ในคณะแพทย์ศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั” 
 ปริญญานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต. สาขาวิชาสขุภาพจิต.บณัฑิตวิทยาลยั 
 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 2539. 



 71 

ชชัวาล  โอสถานนท์. “คณุภาพชีวิตของประชากรด้านสาธารณสขุ.”  รายงานการ 
 พฒันาเรื0องประชากรของประเทศไทย ครั %งที0 4.  กรุงเทพฯ : สํานกังาน 
 คณะกรรมการการวิจยัแหง่ชาต.ิ 2521.   
ชิดชยั  สนั0นเสียง. “การรับรู้เกี0ยวกบัคณุภาพชีวิตขั %นตํ0าของครูในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา.”   
 ปริญญานิพนธ์มหาบณัฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล.2529.   
ณรงค์ศกัดิN  ตะละภฏั และคนอื0น ๆ.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคณุภาพชีวิต.  
 พิมพ์ครั %งที0 2.  กรุงเทพฯ : พรศวิการพิมพ์. 2535. 
เตมิศกัดิN  เศรษฐวชัราวนิช และคณะ. วิทยาศาสตร์เพื0อคณุภาพชีวิต.  กรุงเทพฯ : 
 เธิร์ตเวฟเอ็นดเูคชั0น. 2542.   
ทิวา พรหมอินทร์. บทบาทของนกัปกครองท้องที0ในการส่งเสริมการพฒันาคณุภาพ  

    ชีวิตของประชาชน : ศกึษาเฉพาะกรณีอําเภอพระสมทุรเจดีย์. วิทยานิพนธ์  
     มหาบณัฑิตสาขาบริหารทั0วไป มหาวิทยาลยับรูพา. 2544 

ทวีทอง  หงส์วิวฒัน์ และเพ็ญจนัทร์  ประดบัมขุ (บรรณาธิการ). สิ0งแวดล้อมกบัสขุภาพ. 
 นครปฐม : สํานกังาเลขานกุารขา่ยงานวิจยัพฤติกรรมสขุภาพ. 2535.   
ทองเรียน  อมรัชกลุ. การบริหารกิจการนิสิต : ทฤษฎีและแนวปฏิบตั.ิ  กรุงเทพฯ : 
 หนว่ยศกึษานิเทศก์ กรมการฝึกหดัครู. 2525.   
ธนนั  อนมุานราชธน. การวิจยัเชิงปริมาณทางสงัคมศาสตร์.  เชียงใหม ่: 
 หจก.เชียงใหม ่พิมพ์สวย. 2544.   
นิพนธ์  คนัธเสวี.  คณุภาพชีวิตสําหรับสงัคมไทย เอกสารประกอบการสมัมนา 

 ระดบัชาติ เรื"อง ภาวะสงัคมไทย.  กรุงเทพฯ : สํานกังานสภาพฒันาเศรษฐกิจ 
 และสงัคมแหง่ชาต.ิ 2520.   
นิศารัตน์  ศลิปะเดช.  เอกสารประกอบการสอนรายวิชาประชากรกบัคณุภาพชีวิต. 
 กรุงเทพฯ : พิศษิฐ์การพิมพ์. 2539.   
บญุธรรม กิจปรีดาบริสทุธิN.  สถิตวิิเคราะห์เพื0อการวิจยั.  กรุงเทพฯ : เรือนแก้ว 
 การพิมพ์. 2543.   
ประภา  รัตนเมธานนท์.  การศกึษาปัจจยัที0มีผลกระทบตอ่คณุภาพชีวิตของผู้ ป่วย 

 โรคกล้ามเนื %อหวัใจตาย.  ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต.สาขาพยาบาลศาสตร์. 
 บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล. 2532.   
 



 72 

ปรัชญา  เวสารัชช์.  “ปฏิรูปการศกึษาเพื0อความอยูร่อดของสงัคมไทย.”  ใน 
 ประมวลบทความการปฏิรูปการศกึษา.  นภาลยั  สวุรรณธาดา.   
 กรุงทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช.( 2544) : 1-19. 
ปฤณฎรัตน์  คําสวา่ง. คณุภาพชีวิตของบคุลากรที0ไมใ่ชส่ายวิชาการในมหาวิทยาลยัมหิดล. 
 ปริญญานิพนธ์การศกึษามหาบณัฑิต. สาขาการอดุมศกึษา. บณัฑิตวิทยาลยั       
 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 2542.   
ผาสกุ ยทุธเมธา.  คติชาวบา้นกบัการพฒันาคณุภาพชีวิต. กรุงเทพฯ: คอมแพคท์พริ %นจํากดั. 

  2540 
พรชยั  พงศ์สงวนสิน.  “คณุภาพชีวิตของผู้ ป่วยจิตเวชญาตผิู้ดแูลและเจ้าหน้าที0ผู้ ให้บริการ : 
 เฉพาะกรณีโรงพยาบาลศรีธัญญา.”วารสารกรมสขุภาพจิต.  ปีที0 5 . 
 (2541, มิถนุายน-กนัยายน) : 16-24. 
พวงรัตน์  ทวีรัตน์.  วิธีการวิจยัทางพฤตกิรรมศาสตร์และสงัคมศาสตร์.  พิมพ์ครั %งที0 8. 
 กรุงเทพฯ : สํานกัทดสอบทางการศกึษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.
 2543.   
พิเชษฐ์  อดุมรัตน์. “จิตเวชศาสตร์กบัคณุภาพชีวิต.”  วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่ง 

 ประเทศไทย. (2535) : 168-169. 
เพ็ญศรี  ระเบียบ และคณะ. “การศกึษาเปรียบเทียบความสามารถในการดแูลตนเองคณุภาพชีวิต 
 และความผาสกุในชีวิตของผู้ ป่วยภายหลงัผา่ตดัเปลี0ยนลิ %นหวัใจระหวา่งเพศชายกบัเพศหญิง.” 
 สารสภาการพยาบาล.ปีที012. (2540, เมษายน-มิถนุายน) : 49-62 
พาฝัน  วราวิทยา. ปัจจยัที0มีผลตอ่คณุภาพชีวิตของครูพลศกึษาในโรงเรียนมธัยมศกึษา  

สงักดักรมสามญัศกึษา จงัหวดันครราชสีมา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
2545. 

ภาวนา  ใจประสาท. การดํารงชีวิตของนกัศกึษาภายในมหาวิทยาลยัเชียงใหม.่ปริญญานิพนธ์   
 สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว. บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.   
 . 2534. 
รัตนา  อตัภมูิสวุรรณ์.  “การเสริมสร้างคณุภาพชีวิตที0ดี.”วารสารเพิ0มผลผลิต.  ปีที02 
  (2542, เมษายน-พฤษภาคม) : 65-70. 
วรรณรี  ปานศริิ และอํานาจ  วงัจีน.  สถิตเิบื %องต้น.  พิมพ์ครั %งที0 4.  กรุงเทพฯ :  
 ศนูย์เทคโนโลยีทางการศกึษา ฝ่ายเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัศรีปทมุ.2542.   



 73 

วนัเพ็ญ  วอกลาง. รายงานการวิจยัคณุภาพชีวิตของคนใจกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : 
 สํานกัวิจยัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์.2535.   
วลัลภา  เทพหสัดิน ณ อยธุยา. อดุมศกึษา.  กรุงเทพฯ : จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 2527.   
วาสนา  เจือทอง. “ความสมัพนัธ์ระหวา่งภมูิหลงั รูปแบบการใช้ชีวิตกบัผลสมัฤทธิNทางการเรียน 

 ของนกัศกึษาพยาบาลในสถาบนัการศกึษาพยาบาล สงักดักระทรวงกลมโหม”       
 วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล .2531.   

วิจิตร  ศรีสอ้าน.“ปฏิรูปการศกึษา : พฒันาวิชาชีพครู.”  ใน ประมวลบทความการปฏิรูปการศกึษา.   
 นภาลยั  สวุรรณธาดา.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
  (2544) : 20-29.   
วิชยั  รูปขําดี และคณะ. รายงานการวิจยั เรื0องคณุภาพชีวิตของประชาชนในชมุชนริมคลอง 
 แสนแสบกบัการเปลี0ยนแปลงทางกายภาพของคลอง.  กรุงเทพฯ : 
 คณะพฒันาสงัคมสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 2542.   
วิเชียร  เกตสุิงห์. หลกัการสร้างและวิเคราะห์เครื0องมือที0ใช้ในการวิจยั.  กรุงเทพฯ : 
 กองวิจยัการศกึษา สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาต.ิ 2530. 
ศริิรัตน์  จนัทร์แสงรัตน์. “ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัสว่นบคุคล กิจการนกัศกึษาและ 

 สภาพแวดล้อมกบัคณุภาพชีวิตนกัศกึษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาล 
 สงักดักระทรวงสาธารณสขุ”. วิทยานิพนธ์พยาบาลมหาบณัฑิต สาขาการพยาบาลศกึษา. 
  บณัฑิตวิทยาลยั  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 2538. 

ศรีทบัทิม  พานิชพนัธ์.  “คณุภาพชีวิต : ความหมาย คณุลกัษณะ องค์ประกอบ และวฏัจกัร.”   
 วารสาร พ.ส.ล. ปีที07 (2540, พฤษภาคม-มิถนุายน). : 12-26. 
ศรีผอ่ง  จิตกรณ์กิจศลิป์.  การรับรู้คณุภาพชีวิตของผู้อาศยัในอาคารสงเคราะห์ของการเคหะ 

                แหง่ชาตเิขตห้วยขวาง. วิทยานิพนธ์ศลิปศาสตร์มหาบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั. 
 มหาวิทยาลยัมหิดล. 2526 
ศศพิินต์  ทรงสตัย์. ตวัแปรที0เกี0ยวข้องกบัคณุภาพชีวิตของนกัศกึษาปริญญาตรีสถาบนัราชภฏัเชียงใหม.่   
 ปริญญานิพนธ์การศกึษามหาบณัฑิต  สาขาจิตวิทยาการศกึษา.บณัฑิตวิทยาลยั  
 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 2542 
ศรีเรือน  แก้วกงัวาน.  จิตวิทยาพฒันาการชีวิตทกุชว่งวยั (เลม่ 2).  กรุงเทพฯ : 
 โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 2540.   
 



 74 

ศศรัิศมิN  วชิรโชต.ิ  “คณุภาพชีวิตของนกัเรียนไทยมสุลิมในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม: 
 กรณีศกึษาโรงเรียนมลูนิธิอาซิซสถาน อําเภอโคกโพธิN จงัหวดัปัตตานี”. วิทยานิพนธ์   
 สาขาพฒันาสงัคม.  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 2540 .   
สมจิตต์  สพุรรณทสัน์ และนิภา  มนญูปิจ.ุ  ประชากรกบัคณุภาพชีวิต.  กรุงเทพฯ : 
 โรงพิมพ์ศรีอนนัต์. 2525.   
สมพร  แกล้วทนงค์. รายงานวิจยั เรื0อง คณุภาพชีวิตของประชาชนในหมูบ้่านจฬุาลงกรณ์ 

 พฒันาและหมูบ้่านทั0วไป  จงัหวดันราธิวาส.  กรุงเทพฯ : ฝ่ายวางแผน 
 และวิจยัศนูย์การศกึษานอกโรงเรียนภาคใต้. 2540 
สวา่งจิต  ศรีระษา.  ชีวิตนกัศกึษามหาวิทยาลยัขอนแก่น.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต. 
   กรุงเทพฯ : จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 2530.  
สณีุย์  ธีรดากร. จิตวิทยาพฒันาการ.  กรุงเทพฯ : ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
 คณะครุศาสตร์ วิทยาลยัครูพระนคร. 2523.   
สธุาทิพย์  อปุลาบตัิ.  การศกึษาคณุภาพชีวิตของผู้ ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว. 
 ปริญญานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์. บณัฑิตวิทยาลยั 
 มหาวิทยาลยัมหิดล. 2536. 
สธิุดา  กาญจนรังสี.  ปัจจยัที0มีผลกระทบตอ่คณุภาพชีวิตของผู้สญูเสียขา. 
 วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต.  (การพยาบาลผู้ใหญ่).  กรุงเทพฯ : 
 มหาวิทยาลยัมหิดล.  2538.   
สมุาลี  สนัตพิลวฒุิ. “การพฒันาทรัพยากรมนษุย์ : การวดัคณุภาพชีวิตของประชากรไทยและ 
 ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย.”  วารสารพฒันบริหารศาสตร์. 

  (2541, มกราคม-มีนาคม).: 65-92. 
สพุรรณี  ไชยอําพร และสนิท  สมคัรการ.  คณุภาพชีวิตของคนไทย : ศกึษาเปรียบเทียบระหวา่ง 

 ชาวเมืองและชาวชนบท.  กรุงเทพฯ : โครงการวิจยัสมบรูณ์แบบคณะกรรมการสง่เสริมวิจยั 
 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 2534.   
สวุฒัน์  มหตันิรันดร์กลุ และคณะ.  “เปรียบเทียบแบบวดัคณุภาพชีวิตขององค์การอนามยัโลก 
 ชดุ 100 ตวัชี %วดั และ 26 ตวัชี %วดั.”  วารสารกรมสขุภาพจิต.  ปีที0 5   
  (2541, มิถนุายน-กนัยายน). : 4-15. 
เสาวนีย์  ตนะดลุ. คณุภาพชีวิตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร. ปริญญานิพนธ์ สาขาสงัคมวิทยา.   
 บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์.2533. 



 75 

อนชุา กิตชิยัชาญ. คณุภาพชีวิตของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี วิทยาลยัพลศกึษากลุ่ม  
ภาคเหนือ วิทยาลยัพละศกึษาจงัหวดัเชียงใหม ่วิทยาลยัพละศกึษาจงัหวดั  
เชียงใหม.่ วิทยานิพนธ์.สาขาพลศกึษา.บณัฑิตวิทยาลยั. มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

   . 2543 
ออ่งจิต  เมธยะประภาส. “ผลกระทบการจดัการศกึษาตอ่คณุภาพชีวิตนกัเรียน : 
 ศกึษากรณีโรงเรียนนวมินทราชทิูศ กรุงเทพมหานคร.”  วิทยานิพนธ์พฒันบริหาร 
 ศาสตรมหาบณัฑิต. สถาบนัพฒันบริหารศาสตร์. 2537.   
อจัฉรา  วงศ์วฒันามงคล. รายงานการวิจยั เรื0อง “คณุภาพชีวิตด้านครอบครัวของ 

 ชาวกรุงเทพมหานคร.”  กรุงเทพฯ : สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 2536.   
อํานวย  สนัเทพ.  ความต้องการคณุภาพชีวิตขั %นพื %นฐานของเจ้าหน้าที0สาธารณสขุ 

 ระดบัตําบลในเขตสาธารณสขุ 5.  วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. สาขาสาธารณสขุ.บณัฑิตวิทยาลยั 
 มหาวิทยาลยัมหิดล. 2532. 
อทุมุพร  จามรมาน.  การเขียนโครงการวิจยั.  กรุงเทพฯ : หจก.ฟันนี0พบับลิชชิ0ง.2533. 
________.  รายงานการวิจยัเรื"องคณุภาพชีวิตของคนกรุงเทพมหานคร. คณะครุศาสตร์. 

 กรุงเทพฯ : จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 2528.   
อไุรวรรณ  เหลืองไพโรจน์.  “ความสมัพนัธ์ระหวา่งคณุภาพชีวิตและพฤติกรรมการใช้ยาทางจิตของ 
 ผู้ ป่วยจิตเวชที0มารับบริการที0โรงพยาบาลศรีธญัญา.”  วารสารกรมสขุภาพจิต.   
 5 ,3 (2541, มิถนุายน-กนัยายน). : 58-64. 
เอม  อินทกรณ์.  เอกสารประกอบการาสอนรายวิชาจิตเวชศาสตร์พื %นฐาน .กรุงเทพฯ : 
 คณะแพทย์ศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 2537.   
เอื %ออารี  แจม่ผล.  “ปัจจยัที0มีผลตอ่คณุภาพชีวิตของวยัรุ่นตอนต้น.”  วิทยานิพนธ์ 
 คหกรรมศาสตรมหาบณัฑิต. สาขาคหกรรมศาสตร์.  บณัฑิตวิทยาลยั   
 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 2533. 
Andrews F.M., & Withey S.B.  Social Indicators of Well-being : America’s Perception 

 of Life Quality.  New York : Plenum. 1976.   
Benjamin, Michael, & Hollings, Anne E.  “Toward A Theory of Student Satisfaction : 
 An Exploratory Study of the Quality of Student Life,” Journal of College 
 Student Development.36,6(1995, November/December).   : 574-586. 
 



 76 

Campbell, A.  “Subjective Measures of Well-being.”  American Psychologist. 
 31 : 117-124. 1976.   
Cummins, Robert A., et. al.  “The Comprehensive Quality of Life Scale (ComQol) : 
 Instrument Development and Psychometric Evaluation on College 
 Staff and Student.”  Educational and Psychological Measurement. 
   54, 2 (1994, Summer). : 372-382. 
Epstein, Joyce L. & McPartiand, James M.  “The Concept and Measurement 
 of the Quality of School Life.” American Educational Research 

 Journal”.  13 ,1(1976,  Winter). : 15-30. 
Ferrans, C.E. & Power, M.J. “Psychometric Assessment of the Quality of 
 Life Index.”  Research in Nursing and Health.  Vol.15 (1992).  : 29-38. 
Flanagan, John.  “A Research Approach to Improving Our Quality of Life.” 
 American Psychologist.  .  Vol.31 (1978).  : 138-147. 
Haddad, A.S. Quality of Life of Jordanian College Student.  Los Angles : 
 University of California. 1986.   
Hendershott, Anne B., Wright, Sheila P. & Henderson, Deborah.   
 “Quality of life Correlates for University Students.”National Association of 
 Student Personnel Administrators Journal.  30 ,1 (1992. Fall). : 11-19. 
Meeberg, G.A.  “Quality of Life : A Concept Analysis.” Journal of Advanced Nursing. 

 18 : 13-38. 
Orem, D.D. Nursing Concepts of Practice.  3rd ed.  New York : McGraw-Hill  
 Book Company. 1985.   
Owen.  Robert G.  Organizational Behavior in Education.  3rd ed. 
 New Jersey : Prentice-Hall, Inc. 1987.   
Padilla, G.V. & Grant, M.M. “Quality of Life as A Concer Nursing Outcomes 
 Variable.”  Advances in Nursing Science. Vol. 8 (1985) : 45-60. 
Somchit Hanucharurnkul. Social Support, Self Care and Quality of Life in 

 Cancer Patients Receiving Radiotherapy in Thailand.  A Dissertation of the 
 Requirements of the Degree of Doctor of Philosophy (nursing) in the 



 77 

 Graduate School of Wayne State University. . 1988.   
Spitzer, W., Dobson, A. & Hall, J.  “Measuring the Quality of Life of Cancer 
 Patients.  A Concise Quality of Life-Index for Use by Physician.”   
 Journal of Chronic Disease.  Vol.34 (1981).  : 585-597. 
UNESCO.  .  “Evaluation the Quality of Life in Belgium.”  Social Indicators Research. 
   Vol.8 (1980): 312. 
Zhan, L.  “Quality of Life : Conceptual and Measurement Issues.”   
 Journal of Advanced Nursing.  Vol.17 (1992).  : 795-800. 
 


	(ปก)
	(คำนำ)
	(สารบัญ)
	(บทคัดย่อ)
	(บทที่  5)
	(บทที่ 1)
	(บทที่ 2)
	(บทที่ 3)
	(บทที่ 4)
	(บรรณานุกรม)
	(ภาคผนวก)



