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 การวจิยัเร่ือง คุณภาพชีวตินกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์: กรณีศึกษานกัศึกษาเขา้ใหม่ปีการศึกษา 

2555 มีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาระดบัคุณภาพชีวติของนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษเ์ขา้ใหม่               

ปีการศึกษา 2555 ดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคม ดา้นส่ิงแวดลอ้มภายในวทิยาลยั 

และดา้นวชิาการ 2) เพื่อเปรียบเทียบระดบัคุณภาพชีวตินกัศึกษาขณะท่ีศึกษาอยูท่ี่วทิยาลยัราชพฤกษ ์    

ปีการศึกษา 2555 กบัสถาบนัการศึกษาเดิมท่ีเคยศึกษามาโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์ท่ีเขา้ศึกษาในปีการศึกษา 

2555 ทั้งในหลกัสูตร 4 ปี และหลกัสูตร 4 ปีเทียบโอน จ านวน 400 คน ซ่ึงเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยวธีิ

แบ่งชั้น ( Stratified Random Sampling) โดยอา้งอิงจากตารางแสดงขนาดตวัอยา่งของ Seymour 

Sudman สถิติใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน โดยการทดสอบ

สมมติฐานดว้ยค่า t-test และค่า F-test ส าหรับตวัอยา่งมากกวา่ 2 กลุ่มข้ึนไป ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 

.05  ผลการศึกษาพบวา่ 



ง 

 

 นกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษมี์ระดบัคุณภาพชีวติในภาพรวมทั้ง 5 ดา้น อยูใ่นระดบัมาก 3 ดา้น

คือ ดา้นวชิาการ ดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคม และดา้นจิตใจ และมีระดบัคุณภาพชีวติอยูใ่นระดบั    

ปานกลาง 2 ดา้น คือ ดา้นร่างกายและดา้นส่ิงแวดลอ้มภายในวทิยาลยั 

 เม่ือเปรียบเทียบระดบัคุณภาพชีวติของนกัศึกษาขณะท่ีศึกษาอยูท่ี่วทิยาลยัราชพฤกษ ์              

ปีการศึกษา 2555 กบัตวัแปรอิสระพบวา่ 1) นกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษท่ี์มีเพศต่างกนัมีระดบัคุณภาพ

ชีวติในวทิยาลยัราชพฤกษโ์ดยรวมไม่แตกต่างกนั 2) นกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษท่ี์มีอายตุ่างกนัมีระดบั

คุณภาพชีวติไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่นกัศึกษาท่ีมีระหวา่ง 22 – 25 ปี และ

นกัศึกษาท่ีมีอายรุะหวา่ง 26 – 29 ปี มีระดบัคุณภาพชีวติดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ และดา้นความสัมพนัธ์

ทางสังคมแตกต่างกนั 3) นกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษท่ี์ศึกษาในคณะสาขาวชิาท่ีต่างกนัมีระดบัคุณภาพ

ชีวติในแต่ละดา้นทั้ง 5 ดา้น  ไม่แตกต่างกนั  4) นกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษท่ี์มาจากสถาบนัในเครือตั้ง

ตรงจิตรและนกัศึกษาท่ีมาจากสถาบนันอกเครือตั้งตรงจิตร มีระดบัคุณภาพชีวติ   ในขณะท่ีศึกษาอยูท่ี่

วทิยาลยัราชพฤกษไ์ม่แตกต่างกนั  
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Abstract 
 The objectives of this research Quality of Life of Ratchaphruek Students: A Case Study 
of Students Registered in Academic were 1) to study the levels of quality of life of Ratchaphruek 
students registered in academic year 2012 on physical, spiritual, social relationship, environmental 
and academic aspects, 2) to compare the levels of quality of life of students while studying in 
Ratchaphruek College in academic year 2012 with their previous educational institutions. The 
questionnaire used as a tool for collecting data. The research sample was 400 students who 
registered in academic year 2012 in both 4-year curriculum and 4-year transferred curriculum, by 
using purposive sampling referred from Seymour Sudman. The statistics used for analyzing were 
descriptive and deductive statistics. The hypothesis was tested by using t-test sample and f-test 
with statistical significance at .05.    
 The research results revealed that the following 3 aspects of quality of life of 
Ratchaphruek students, academic, social relationship and spirit, were at a high level. Physical and 
environmental aspects were at         a moderate level.   
 When compared the quality of life of Ratchaphruek students who registered in academic 
year 2012 with Independent Variables, it was found that 1) Ratchaphruek students who have 
different genders didn’t have, on the average, different quality of life. 2) Ratchaphruek students 
who had different ages didn’t have different quality of life and when considered in separate aspect 
it was found that students who were 22-25 years old and 26-29 years old had different quality of 
life on physical, spiritual and social relationship aspects. 3) Ratchaphruek students who studied in 
different departments didn’t have different quality of life in all aspects. 4) Ratchaphruek students 
who graduated from Tangtrongchit Commercial School and student outside Tangtrongchit 
College School were not different in quality of life while studying at Ratchaphruek College . 
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บทที ่1 
 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 

 มนุษยเ์ป็นทรัพยากรหลกัท่ีส าคญัของประเทศ การพฒันาทรัพยากรมนุษยจึ์งเป็นปัจจยัท่ี
ส าคญัท่ีท าใหป้ระเทศมีการพฒันาอยา่งมีประสิทธิภาพ  จะเห็นไดจ้ากทิศทางการพฒันาประเทศ
ประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559 : 7-8) ท่ีมีสรุป
สาระส าคญัวา่ การพฒันาประเทศในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 11ไดต้ระหนกัถึงสถานการณ์และ
ความเส่ียงซ่ึงเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงในระดบัโลกและภายในประเทศ โดยเฉพาะภาวะผนัผวน
ดา้นเศรษฐกิจ พลงังานและภูมิอากาศ ท่ีเป็นไปอยา่งรวดเร็วและส่งผลกระทบอยา่งชดัเจนต่อ
ประเทศไทยทั้งเชิงบวกและลบ ดงันั้น ทิศทางการบริหารจดัการประเทศภายใตห้ลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงดงักล่าว จึงเป็นการใชจุ้ดแขง็และศกัยภาพท่ีมีอยูใ่ห้
เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาประเทศเพื่อสร้างความเขม้แขง็และรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยใหค้วามส าคญักบัการพฒันาเศรษฐกิจภายในประเทศ ท่ีเนน้การเสริมสร้างความ
เขม้แขง็ของฐานการผลิตภาคเกษตร และการประกอบการของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ย 
ขณะเดียวกนั จ าเป็นตอ้งปรับตวัในการเช่ือมโยงกบัระบบเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค ซ่ึงประเทศไทย
มีพนัธกรณี ภายใตก้รอบความร่วมมือต่างๆ เพื่อสามารถใชโ้อกาสท่ีเกิดข้ึนและเพิ่มภูมิคุม้กนัของ
ทุนท่ีมีในสังคมไทยไดอ้ยา่งเหมาะสม พร้อมกา้วสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 
ขณะเดียวกนั จ าเป็นตอ้งสร้างความพร้อมส าหรับเช่ือมโยงดา้นกายภาพ  ทั้งโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ ควบคู่กบัการยกระดบัคุณภาพคน การเสริมสร้างองคค์วามรู้ การพฒันา
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีนวตักรรมและความคิดสร้างสรรคใ์หเ้ป็นพลงัขบัเคล่ือนการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมไทย 
 การก าหนดทิศทางการพฒันาประเทศในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 11 จึงเป็นการสร้าง
ภูมิคุม้กนัในมิติต่างๆ เพื่อใหก้ารพฒันาประเทศสู่ความสมดุลและย ัง่ยนื โดยน าทุนของประเทศท่ีมี
ศกัยภาพมาใชป้ระโยชน์อยา่งบูรณาการและเก้ือกลูกนั พร้อมทั้งเสริมสร้างใหแ้ขง็แกร่งเพื่อเป็น
รากฐานการพฒันาประเทศท่ีส าคญั ไดแ้ก่ การเสริมสร้างทุนสังคม ซ่ึงประกอบดว้ยทุนมนุษย ์ทุน
สังคม ทุนทางวฒันธรรม ใหค้วามส าคญักบัการพฒันาคนและสังคมไทยสู่สังคมคุณภาพ มุ่งสร้าง
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ภูมิคุม้กนัตั้งแต่ระดบัปัจเจกบุคคล ครอบครัว และชุมชน สามารถจดัการความเส่ียง และปรับตวัเขา้
กบัการเปล่ียนแปลง มีโอกาสเขา้ถึงทรัพยากรและไดรั้บประโยชน์จากการพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมอยา่งเป็นธรรม ส าหรับการเสริมสร้างทุนเศรษฐกิจ (ทุนกายภาพ ทุนทางการเงิน) มุ่งพฒันา
เศรษฐกิจภายในประเทศใหเ้ขม้แขง็ โดยใชภู้มิปัญญา วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและความคิด
สร้างสรรค ์ใหค้วามส าคญักบัการปรับโครงสร้างการคา้และการลงทุนใหส้อดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ การผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และมีการ
เช่ือมโยงกบัประเทศในภูมิภาคต่างๆ บนพื้นฐานการพึ่งพาซ่ึงกนัและกนั ในส่วนการเสริมสร้างทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ใหค้วามส าคญักบัการสร้างความมัน่คงดา้นอาหาร การบริหาร
จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นฐานการผลิตภาคเกษตร โดยมุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจ
และสังคมคาร์บอนต ่าและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม การเตรียมความพร้อมรองรับการเปล่ียนแปลง
ภูมิอากาศและภยัพิบติัทางธรรมชาติ รวมทั้งการสร้างภูมิคุม้กนัดา้นการคา้จากเง่ือนไขดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม ควบคู่ไปกบัการเพิ่มบทบาทไทยในเวทีประชาคมโลก 
 คุณภาพชีวติของประชากร จึงเป็นส่ิงจ าเป็นในการพฒันาประเทศเพราะมนุษยเ์ป็นปัจจยั
ส าคญัท่ีสุดและปัญหาส่วนใหญ่นั้น มีสาเหตุมาจากมนุษย ์การพฒันาประชากรใหมี้คุณภาพชีวติท่ีดี
จึงจ าเป็นตอ้งเร่ิมตั้งแต่วยัเด็กโดยองคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีช่วยใหม้นุษยมี์ศกัยภาพสูงสุดคือการศึกษา 
มนุษยจ์ะพฒันาใหมี้คุณภาพดีข้ึนนั้น อยู่ท่ีการไดรั้บการศึกษา เพราะการศึกษาเป็นรากฐานของการ
พฒันาคุณภาพของมนุษย์ ดงัค ากล่าวท่ีวา่ “การศึกษาพฒันาคน คนพฒันาเศรษฐกิจสังคมและ
ประเทศชาติ” กล่าวคือ ประชากรท่ีมีความรู้ความสามารถ  จะสามารถพฒันาประเทศให้
เจริญกา้วหนา้และสามารถแข่งขนักบัประเทศอ่ืนได ้(สุพรรณิการ์ มาศยคง, 2554: 2) 
 ส านกังานปฏิรูปการศึกษา (2544 : 27) ไดใ้หค้วามหมายของการศึกษาวา่เป็นเคร่ืองมือใน
การพฒันามนุษยทุ์กๆดา้นทั้งทางร่างกายจิตใจและสติปัญญาเพื่อช่วยใหเ้ป็นพลเมืองดี มีคุณภาพมี
ประสิทธิภาพ นอกจากน้ี  ดวงกมล  สินเพง็ (2553: 2) ยงัไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการศึกษา ไวว้า่ 
“การศึกษาเป็นกระบวนการพฒันาชีวติบุคคลและสังคมใหมี้คุณภาพ  มีความเจริญงอกงามซ่ึงเป็น
ปัจจยัในการพฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยนื” 
 หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีพฒันาเด็กและเยาวชนใหไ้ดรั้บการศึกษา คือ สถาบนัการศึกษา เพราะมี
หนา้ท่ีส าคญัในการจดัการศึกษาและพฒันาผูเ้รียนใหมี้ร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาตาม
ศกัยภาพและความสามารถของผูเ้รียนโดยเฉพาะนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีในชั้นปีท่ี  1 หลกัสูตร     
4 ปี  และนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี 3 หลกัสูตร  4 ปีเทียบโอน  เป็น กลุ่มนกัศึกษาท่ียา่งกา้ว
พน้จากสถาบนัการศึกษาระดบัโรงเรียนและ ระดบัอาชีวศึกษาซ่ึง เป็นช่วงวยัรุ่นท่ีอยูร่ะหวา่งวยัเด็ก
และวยัผูใ้หญ่ เป็นวยัท่ีมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนหลายๆดา้นพร้อมกนั ไม่วา่จะเป็นดา้นร่างกาย ดา้น
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อารมณ์ ดา้นจิตใจ และดา้นสังคม  ท าใหต้อ้งมีการปรับตวัหลายๆดา้นในเวลาพร้อมๆ กนั หากกลุ่ม
นกัศึกษาเหล่าน้ีสามารถปรับตวัไดส้ าเร็จก็จะเติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีบุคลิกภาพดีมีทกัษะความรู้
ความสามารถและความพร้อมในการด ารงชีวติ ซ่ึงจะเป็นพื้นฐานส าคญัของการเป็นผูใ้หญ่ใน
อนาคต 
 สุพตัรา สุภาพ  (254 5: 60)ใหแ้นวคิดถึงปัญหาท่ีเกิดแก่วยัรุ่นวา่เป็นปัญหาท่ีเกิดจากการ
แสดงออกท่ีไม่เหมาะสมทั้งการทะเลาะววิาท  การรวมกลุ่มมัว่สุม  การพกพาอาวธุและการก่อ
อาชญากรรมทั้งหลายเหล่าน้ี เป็นเพราะความคึกคะนองท่ีเกิดมาจากสภาพส่ิงแวดลอ้มรอบๆตวัท่ีอยู่
รอบตวัเด็กไม่วา่จะเป็นครอบครัว ครู เพื่อน หรือแมก้ระทัง่สังคม  ดงันั้นวยัรุ่นท่ีมีอาย ุ17-2 5 ปี      
จึงเป็นกลุ่มท่ีสถาบนัการศึกษาตอ้งใหค้วามส าคญั ดูแล  เอาใจใส่เป็นพิเศษ เพื่อใหว้ยัรุ่นท่ีอยูใ่นวยั
ศึกษากลุ่มน้ีมีคุณภาพชีวติท่ีดี  เจริญเติบโต  ไปในทางท่ีถูกตอ้งเหมาะสม  สามารถเป็นก าลงัหลกัใน
การพฒันาประเทศในอนาคต 
 วทิยาลยัราชพฤกษเ์ป็นสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาท่ีเปิดสอนในระดบัปริญญาตรีทั้ง
หลกัสูตร4 ปีและหลกัสูตร  4 ปี เทียบโอน และในปีการศึกษา 2555 วทิยาลยัรับนกัศึกษาท่ีส าเร็จ
การศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) แล ะระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.)    
จากสถาบนัในเครือตั้งตรงจิตรซ่ึงประกอบดว้ยวทิยาลยัเทคโนโลยตีั้งตรงจิตรพาณิชยการ  วทิยาลยั
เทคโนโลยตีั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ  วทิยาลยัเทคโนโลยวีมิล ศรียา่น วทิยาลยัเทคโนโลยวีมิล
บริหารธุรกิจ เขา้มาศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 1 และ ชั้นปีท่ี  3  ซ่ึงนกัศึกษาส่วนใหญ่จะมี
อายใุนช่วง 16-23 ปี เป็นช่วงวยัท่ีตอ้งการความสนใจ  การดูแลเอาใจใส่จากครู-อาจารยใ์น
สถานศึกษาและดว้ยนกัศึกษาจากสถาบนัในเครือตั้งตรงจิตร มีวถีิชีวติความเป็นอยูใ่นแต่ละสถาบนั
ท่ีมีครูอาจารยดู์แลเอาใจใส่เสมือนลูกเสมือนหลานในครอบครัวเดียวกนั เป็นวฒันธรรมท่ีแต่ละ
สถาบนัการศึกษาของสถาบนัในเครือตั้งตรงจิตร สร้างเป็นเอกลกัษณ์และสืบทอดเป็นวฒันธรรม
องคก์รต่อมา นอกจากน้ีวทิยาลยัราชพฤกษย์งัเปิดรับนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ระดั บ
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ(ปวช. 3) และ นกัเรียน ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง(ปวส .)                            
จากสถาบนัการศึกษาอ่ืนๆ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลโดยสถาบนัการศึกษาต่างๆ  มีรูปแบบ
วฒันธรรมภายในแต่ละสถาบนัท่ีดูแลนกัเรียนนกัศึกษาในขณะท่ีศึกษาอยูข่องแต่ละแห่งจะมีความ
แตกต่างกนั เม่ือวทิยาลยัรับนกัศึกษาเขา้มาศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี ทั้งหลกัสูตร 4 ปีและ
หลกัสูตร  4 ปี เทียบโอน  จึงเป็นหนา้ท่ีหลกัและบทบาทท่ีส าคญัของคณาจารยทุ์กฝ่ายในวทิยาลยั    
ราชพฤกษ ์ท่ีตอ้งใหค้วามส าคญัและดูแลนกัศึกษาเขา้ใหม่ในปีการศึกษา 2555 ใหมี้คุณภาพชีวติ  ท่ีดี 
มีความสุขและมีทกัษะความรู้  เติมเตม็ใหน้กัศึกษามีศกัยภาพ  นกัศึกษาจะเจริญเติบโตไปในทางท่ี
ถูกตอ้งและเหมาะสม ไม่เกิดปัญหาลาออกกลางคนั  และเกิดปัญหาการมัว่สุมทะเลาะววิาท เพราะ
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การขาดการเอาใจใส่ดูแล และช้ีแนะแนวทางใหแ้ก่นกัศึกษา  อีกทั้งการท่ีนกัศึกษามาศึกษาต่อท่ี
วทิยาลยัราชพฤกษจ์ะมีแนวความคิดและความมุ่งหวงัตอ้งการส าเร็จการศึกษามีอาชีพเป็นท่ียอมรับ
ของหน่วยงานต่างๆ ในสังคม  จึงเป็นความส าคญัท่ีวทิยาลยัจะตอ้งรู้ถึงความคิด  ความรู้สึก  ความ
พอใจและความตอ้งการของนกัศึกษาในขณะท่ีศึกษาอยูเ่พื่อเสริมสร้างความรู้ทางดา้นวชิาการ  
วชิาชีพตลอดจนกิจกรรมต่างๆ เพื่อแทรกซึมความรู้ ความคิดท่ีดีใหแ้ก่นกัศึกษาก่อนท่ีจะเป็นบณัฑิต
ของวทิยาลยัราชพฤกษ ์และกา้วไปสู่องคก์รหน่วยงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
 การพฒันาปรับปรุงคุณภาพชีวติของนกัศึกษาในวทิยาลยัราชพฤกษเ์ป็นเร่ืองส าคญัท่ีงาน
ประชาสัมพนัธ์ตอ้งดูแลและรับทราบขอ้มูลต่างๆ เพื่อร่วมน าเสนอแนวทางแกไ้ขขอ้ปัญหาและ
ป้องกนัมิใหเ้กิดข้ึนแก่นกัศึกษารุ่นต่อๆ ไปอีก จึงไดท้  าการส ารวจความตอ้งการจ าเป็นของนกัศึกษา
ชั้นปีท่ี 1 ระดบัปริญญาตรี ในหลกัสูตร 4 ปี และ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3  ในหลกัสูตร 4 ปีเทียบโอน     
เพื่อหาความตอ้งการของนกัศึกษาในปีการศึกษา 2555 ดา้นกายภาพ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวติของ
นกัศึกษาและน าขอ้มูลมาปรับปรุงและพฒันาวทิยาลยัต่อไป 

 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาคุณภาพชีวติของนกัศึกษาเขา้ใหม่ใน                 
ปีการศึกษา  2555 วา่  มีคุณภาพชีวติอยูใ่นวทิยาลยั ราชพฤกษ์ เป็นอยา่งไรในขณะท่ีศึกษาอยู่ และมี
ความตอ้งการส่ิงใดจากวทิยาลยัรวมทั้ง นกัศึกษาท่ีเขา้มาศึกษาท่ีวทิยาลยัราชพฤกษใ์นปีการศึกษา 
2555 มาจากสถาบนัใดบา้งและมีปัจจยัใดบา้งท่ีท าใหน้กัศึกษามีคุณภาพชีวติอยูใ่นวทิยาลยัแตกต่าง
จากสถาบนัการศึกษาเดิมก่อนท่ีจะมาศึกษาต่อท่ีวทิยาลยัราชพฤกษ ์เพื่อน าผลการศึกษามาเป็น
แนวทาง   ในการวางแผนส่งเสริมและปรับปรุงพฒันาวทิยาลยั  การจดัการดา้นกายภาพ ส่งเสริม
คุณภาพชีวติใหแ้ก่นกัศึกษาใหเ้ป็นสถาบนัท่ีน่าอยู ่น่าเรียน นกัศึกษามีความพึงพอใจ สามารถพฒันา
ตนเองไดมี้ศกัยภาพ สามารถใชชี้วติอยูใ่นร้ัววทิยาลยัไดอ้ยา่งมีความสุข ทุกคนกา้วเขา้มาอยูด่ว้ย
ความพึงพอใจและกลบัออกไปดว้ย   ภูมิความรู้มีความรักในสถาบนัการศึกษาและส าเร็จการศึกษา
ออกไป เป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพ ในองคก์รส านกังาน ท่ีดี เติบโตเป็นก าลงัส าคญัต่อ
ประเทศชาติต่อไปในอนาคต 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 
 1. เพื่อศึกษา ระดบั คุณภาพชีวติของนกัศึกษาเขา้ใหม่ปีการศึกษา 2555 ดา้นร่างกาย             
ดา้นจิตใจ  ดา้นสัมพนัธ์ทางสังคม  ดา้นส่ิงแวดลอ้มภายในวทิยาลยั  และดา้นวชิาการ  
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    2 . เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวตินกัศึกษา ขณะท่ีศึกษาอยูท่ี่วทิยาลยัราชพฤกษ์  ปีการศึกษา 
2555 จ  าแนกตามคุณลกัษณะทางประชากรศาสตร์และกลุ่มสถาบนัท่ีเคยศึกษามา 
 

ค าถามการวจิัย 
 
 1) นกัศึกษา วทิยาลยัราชพฤกษ์ ปีการศึกษา  2555  มีระดบัคุณภาพชีวติขณะศึกษาอยูท่ี่
วทิยาลยัราชพฤกษเ์ป็นอยา่งไร 
 2) นกัศึกษา วทิยาลยัราชพฤกษ์ ท่ีมาจากสถาบนัการศึกษาในเครือตั้งตรงจิตรและนอกเครือ
ตั้งตรงจิตรมีระดบัคุณภาพชีวติแตกต่างกนัอยา่งไร 
 

สมมุติฐานการวจิัย 
 
 นกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์ปีการศึกษา 2555 ท่ีมีเพศ อาย ุคณะท่ีศึกษา และ
สถาบนัการศึกษาท่ีเคยศึกษามาแตกต่างกนั มีระดบัคุณภาพชีวติแตกต่างกนั 
 

 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

 1. ไดรั้บขอ้มูลของระดบัคุณภาพชีวติของนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษปี์การศึกษา 2555      
เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานในการก าหนดยทุธศาสตร์ในการบริการใหแ้ก่นกัศึกษาในปีต่อๆไปใหมี้
ระดบัคุณภาพชีวติท่ีดีเม่ือเขา้มาศึกษาในวทิยาลยัราชพฤกษ์                     
 2. ได้ไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบั คุณภาพชีวติของนกัศึกษาท่ีศึกษาอยูใ่นวทิยาลยัราชพฤกษ์ ปี
การศึกษา 2555 จ าแนกตามคุณลกัษณะนกัศึกษาดา้นเพศ อาย ุและสาขาวชิาท่ีศึกษา 
 3. งานประชาสัมพนัธ์ สามารถน าขอ้มูล ท่ีไดรั้บจากงานวจิยั ไปวางแผนประชาสัมพนัธ์ให้
ถึงกลุ่มเป้าหมายและน าจุดเด่นไปเผยแพร่  พร้อมทั้งน าจุดดอ้ยดา้นต่างๆ  ของวทิยาลยัร่วมพฒันา
ปรับปรุงแกไ้ขเพื่อประกอบการด าเนินงานต่อไป 
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ขอบเขตการวจิัย 
 
 1. ขอบเขตด้านเนือ้หา 
 

         เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาคุณภาพชีวตินกัศึกษา วทิยาลยัราช พฤกษ ์    
โดยมุ่งเนน้นกัศึกษาเขา้ใหม่ปีการศึกษา 2555 
  1. 1 คุณลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของนกัศึกษาเขา้ใหม่ปีการศึกษา 2555          
ทั้งหลกัสูตร 4 ปีและหลกัสูตร 4 ปีเทียบโอน ไดแ้ก่เพศ อาย ุสาขาท่ีศึกษา สถาบนัการศึกษาท่ีส าเร็จ
การศึกษา มา ภูมิล าเนาท่ีอยูอ่าศยั  อาชีพ  บิดา มารดา รายไดเ้ฉล่ียของบิดา มารดาหรือผูป้กครอง          
ต่อเดือน 
  1.2 ขอ้มูลพื้นฐานไดแ้ก่สถาบนัเดิมท่ีส าเร็จการศึกษาก่อนท่ีจะเลือกศึกษาต่อท่ี
วทิยาลยัราชพฤกษ ์การรับขอ้มูลข่าวสารจากวทิยาลยัราชพฤกษ ์ความคาดหวงั ของนกัศึกษา จาก
วทิยาลยัราชพฤกษใ์นขณะศึกษา ความคาดหวงัเม่ือส าเร็จการศึกษา 
  1.3 คุณภาพชีวติของนกัศึกษา ทั้ง 5 ดา้น คือ  ดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ  ดา้นสัมพนัธ์   
ทางสังคม ดา้นส่ิงแวดลอ้มในวทิยาลยั และดา้นวชิาการ 
  
 2. ขอบเขตด้านประชากร 
 
         ในการศึกษาคร้ังน้ีประชากรเป็นนกัศึกษาเขา้ใหม่ปีการศึกษา 2555 จ านวน  1,400 คน
ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งตามแบบของ Seymour Sudman โดยวธีิศึกษาแบบเจาะจง ( Purposive 
Sampling) ในภาคเรียนท่ี  2 ปีการศึกษา 2555 โดยท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลระหวา่งเดือนธนัวาคม 
พ.ศ. 2555 – เดือนเมษายน พ.ศ. 2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 
ตัวแปรอสิระ  (Independence Variable) ประกอบด้วย 
 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่  เพศ  อาย ุ คณะท่ีศึกษา สถาบนัการศึกษาท่ีส าเร็จ
การศึกษามาก่อน ท่ีจะเขา้ศึกษาต่อท่ีวทิยาลยัราชพฤกษ ์  
 คุณลกัษณะของนกัศึกษา ไดแ้ก่ เหตุผลท่ีเลือกศึกษาต่อท่ี วทิยาลยัราชพฤกษ ์ 
 
ตัวแปรตาม  (Dependence Variable)  

คือคุณภาพชีวติของนกัศึกษาขณะศึกษาอยูใ่นวทิยาลยัราชพฤกษ ์ปีการศึกษา 2555          
โดยศึกษาจากคุณภาพชีวติของนกัศึกษา 1) ดา้นร่างกาย  2) ดา้นจิตใจ  3) ดา้นความสัมพนัธ์            
ทางสังคม 4) ดา้นส่ิงแวดลอ้มภายในวทิยาลยั 5) ดา้นวชิาการ 
 

นิยามศัพท์ 
 
 1. คุณภาพชีวตินักศึกษา หมายถึงระดบัคุณภาพชีวติของนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษข์ณะท่ี
เขา้มาศึกษาในปีการศึกษา 2555 ทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นสัมพนัธ์ทางสังคม       
ดา้นส่ิงแวดลอ้มในวทิยาลยั และดา้นวชิาการ             
            1) ระดับคุณภาพชีวติของนักศึกษา   หมายถึง  ความเป็นอยูท่ี่ดีในขณะท่ีศึกษาอยูท่ี่
วทิยาลยัราชพฤกษ ์ เป็นชีวติท่ีมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจซ่ึงเป็นผลจากการ ไดรั้บการ
ตอบสนองความตอ้งการในขณะท่ีศึกษาอยูใ่นวทิยาลยัราชพฤกษโ์ดยแบ่งเป็น 5 ดา้นประกอบดว้ย 

คุณลกัษณะทางประชากรศาสตร์  
- เพศ 
- อาย ุ
- คณะท่ีศึกษา 
-สถาบนัการศึกษาท่ีส าเร็จ 
 การศึกษาก่อนท่ีจะเขา้ศึกษาต่อท่ี    
ราชพฤกษ ์

 

 
 

คุณภาพชีวติของนักศึกษาขณะศึกษาอยู่
ในวทิยาลยัราชพฤกษ์ 5 ด้าน 
1. ดา้นร่างกาย 
2. ดา้นจิตใจ 
3. ดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคม 
4. ดา้นส่ิงแวดลอ้มภายในวทิยาลยั 
5. ดา้นวชิาการ 
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   (1) ด้านร่างกาย  หมายถึง  พฤติกรรมท่ีแสดงความรู้สึกของนกัศึกษาต่อ
การบริการต่างๆ  เช่น อาหาร น ้าด่ืม การออกก าลงักาย การบริการสวสัดิการ ดา้นพฒันาร่างกาย
ต่างๆท่ีแสดงถึงความสมบูรณ์แขง็แรงของร่างกาย 
   (2) ด้านจิตใจ   หมายถึง  พฤติกรรมท่ีแสดงความรู้สึกและสภาพจิตใจของ
นกัศึกษา หมายถึงพฤติกรรมความรู้สึกของนกัศึกษา  ต่อการบริการต่างๆท่ีนกัศึกษาไดรั้บเช่นการ
แนะน าปรึกษา ความรู้สึกอบอุ่นท่ีไดรั้บการดูแลเอาใจใส่ ความสุขจากการไดรั้บการยอมรับ 
   (3) ด้านสัมพนัธ์ทางสังคม  หมายถึงพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรู้สึก
ของนกัศึกษาท่ีมีต่ออาจารย์  ดา้นการดูแลเอาใจใส่ การใหค้  าแนะน าปรึกษา การติดตามนกัศึกษา     
การใหค้วามส าคญั การติดต่อท่ีรวดเร็วในเวลาท่ีนกัศึกษามีปัญหาต่าง ๆ  
   (4)  ด้านส่ิงแวดล้อมภายในวทิยาลยั ราชพฤกษ์  หมายถึง  พฤติกรรม 
ความรู้สึกของนกัศึกษาท่ีแสดงความคิดเห็นต่อการบริการต่างๆเช่นอาคารเรียน ส่ือการเรียน หอ้งน ้า 
หอ้งสมุด หอ้งทะเบียน หอ้งงานการเงิน หอ้งบริการกองทุนใหกู้ย้มื ส านกัวชิาการ หอ้งกิจการ
นกัศึกษา    หน่วยรักษาความปลอดภยั 
   (5) ด้านวชิาการ หมายถึง พฤติกรรมและความรู้สึกของนกัศึกษา เก่ียวกบั
การแสดงออกทางวชิาการและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมนอกหลกัสูตร 
งานท่ีไดรั้บมอบหมายของแต่ละรายวชิา การสอนของครูอาจารย ์ผลการเรียนและความรู้
ความสามารถในการเรียน 
 2. นักศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ์ เข้าใหม่ปีการศึกษา 2555  หมายถึง  นกัศึกษาท่ีมาสมคัรเรียน
ในปีการศึกษา 2555  ระดบัปริญญาตรี ในชั้นปีท่ี 1หลกัสูตร 4 ปีและชั้นปีท่ี 3 ในหลกัสูตร 4 ปี     
เทียบโอน 
 3. คุณลกัษณะทางประชากรศาสตร์  หมายถึง เพศ อาย ุระดบัชั้นท่ีก าลงัศึกษา ค่าใชจ่้าย ท่ี
ไดรั้บจากผูป้กครอง หรือผูอุ้ปการะดูแล ภูมิล าเนาท่ีอยูอ่าศยั สถาบนัการศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษามา
ก่อนท่ีจะศึกษาท่ีวทิยาลยัราชพฤกษ ์อาชีพ บิดา มารดา รายไดบิ้ดา มารดาหรือผูป้กครองต่อเดือน 
สถานภาพสมรสของผูป้กครอง 
 4.  สถาบันการศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษามาก่อน ทีจ่ะเข้าศึกษาต่อทีว่ทิยาลยัราชพฤกษ์  
หมายถึง สถานศึกษาท่ีนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 เคยศึกษามาก่อนไม่วา่จะเป็นในเครือตั้งตรงจิตรหรือนอก
เครือตั้งตรงจิตร 
 

  



 

 

บทที ่2 
 

เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 
 การศึกษาวจิยั  เร่ืองคุณภาพชีวตินกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ์  : กรณีศึกษานกัศึกษาเขา้ใหม่  
ปีการศึกษา 2555 ผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎีเพื่อเป็นกรอบในการศึกษาดงัน้ี 
 1. แนวคิดทฤษฎีเกีย่วกบัคุณภาพชีวติ 
  1.1 ความหมายและความส าคญัของการพฒันาคุณภาพชีวติ  
  1.2 องคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวติ  
  1.3 ตวัช้ีวดัคุณภาพชีวติ  
  1.4 ความส าคญัของการพฒันาคุณภาพชีวติระดบับุคคล 
  1.5 การศึกษากบัการพฒันาคุณภาพชีวติ 
  1.6 คุณภาพชีวติในสถาบนัการศึกษา 
  1.7 การจดัสภาพแวดลอ้มในสถาบนัการศึกษา 
  1.8 หลกัการจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศึกษา  
  1.9 บทบาทหนา้ท่ีของสถานศึกษา  
 2. แนวคิดทางสังคมและทฤษฎสัีงคม 
  2.1 ประเภทของแนวคิดทางสังคม 
  2.2 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัวยัรุ่น 
  2.3 แนวคิดเก่ียวกบัการปรับตวั 
 3. ประวตัิวทิยาลยัราชพฤกษ์และสภาพแวดล้อมภายในวทิยาลยัราชพฤกษ์ 
  3.1 ขอ้มูลพื้นฐานของวทิยาลยัราชพฤกษ ์

  3.2 ภูมิทศัน์วทิยาลยัท่ีเอ้ือต่อคุณภาพชีวตินกัศึกษา  

 4. เอกสารงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 
1.  แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัคุณภาพชีวติ 
 
 เหตุท่ีตอ้งมีการพฒันาคุณภาพชีวติ เพราะสังคมแห่งการพึ่งพาเก่ียวเน่ืองกนัของมนุษย ์เป็น
องคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีท าใหค้นในสังคมมีความสุข จากการท่ีไดรั้บการยอมรับ ดีใจเม่ือไดรั้บการ   
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ช่ืนชม พอใจเม่ือไดรั้บความรักความอบอุ่น เกิดความสุขทางใจส่งผลใหค้วามสุขทางกายเกิดข้ึนใน
ชีวติประจ าวนั 
 ศิริ ฮามสุโพธ์ิ (2543 : 25)  กล่าวถึงแนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพชีวติไวว้า่  
คุณภาพชีวติ  หมายถึงสภาพเป็นอยูข่องบุคคลทางดา้นร่างกาย  อารมณ์  สังคมความคิดและจิตใจ      
ซ่ึงรวมทุกดา้นของชีวติไวห้มด โดยจะสามารถแสดงมิติต่าง ๆ ของคุณภาพชีวติไวไ้ดด้งัน้ี คือ 
 1. ส่ิงช้ีบอกคุณภาพชีวติดา้นร่างกาย  คือ อาหาร น ้า เคร่ืองนุ่งห่ม  ท่ีอยูอ่าศยั  สุขภาพอนามยั  
พลงังาน การออมทรัพย ์ส่ิงอ านวยความสะดวกในครอบครัว และในการประกอบอาชีพ 
 2. ส่ิงช้ีบอกคุณภาพชีวติดา้นอารมณ์  คือ การพกัผอ่นหยอ่นใจท่ีมีคุณประโยชน์ความนิยม
ชมชอบในศิลปวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน  ความสัมพนัธ์ท่ีอบอุ่นในครอบครัวและในชุมชน  ความรัก
และความเป็นเจา้ของท่ีมีต่อส่วนรวม 
 3. ส่ิงช้ีบอกคุณภาพชีวติดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ  คือ ภาวะแวดลอ้มท่ีบริสุทธ์ิ
สะอาดและเป็นระเบียบ  ปราศจากมลภาวะในดิน  น ้า อากาศและเสียง  มีทรัพยากรท่ีจ าเป็นแก่การ
ด ารงชีวติและการคมนาคมท่ีสะดวก 
 4. ส่ิงช้ีบอกคุณภาพชีวติดา้นสภาพแวดลอ้มทางวฒันธรรม คือ โอกาสในการศึกษาและการ
ประกอบอาชีพท่ีเท่าเทียมกนั  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะ  ความปลอดภยัในชีวติร่างกาย
และทรัพยสิ์น การปกครองท่ีใหสิ้ทธิเสรีภาพและความเสมอภาค ความเป็นธรรมดา้นรายไดแ้ละการ
ไดรั้บการยอมรับทางสังคม ความร่วมมือร่วมใจในชุมชน ความเป็นระเบียบวนิยั  มีความเห็นอกเห็น
ใจกนัและกนั และมีค่านิยมท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัธรรมในศาสนา 
 5. ส่ิงช้ีบอกคุณภาพชีวติดา้นความคิด  คือ ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัโลก  ชีวติและชุมชน  
การศึกษา  วชิาอาชีพ  ความสามารถในการป้องกนัแกไ้ขปัญหาต่าง  ๆ ของตวัเอง  ครอบครัวและ
ชุมชน การเป็นท่ียอมรับของชุมชน  การสร้างความส าเร็จดว้ยตนเอง  การยอมรับตวัเอง  และการมี
เป้าหมายในชีวติท่ีเหมาะสมทฤษฎีเก่ียวกบัความตอ้งการของมนุษย ์

มาส์โลว ์(Maslow) เป็นบุคคลแรกท่ีไดต้ั้งทฤษฏีทัว่ไปเก่ียวกบัการจูงใจ  (Maslow’s general 
theory of human and motivation อา้งถึงใน สุชา จนัทร์เอม,  2544: 45) และไดต้ั้งสมมติฐานเก่ียวกบั
พฤติกรรมของมนุษยไ์ว ้3 ประการ ดงัน้ี 
 1. มนุษยมี์ความตอ้งการ ความตอ้งการมีอยูเ่สมอและไม่มีส้ินสุด  แต่ส่ิงท่ีมนุษยต์อ้งการนั้น  
ข้ึนอยูก่บัวา่เขามีส่ิงนั้นอยูแ่ลว้หรือยงั  ขณะท่ีความตอ้งการใดไดรั้บการตอบสนองแลว้  ความ
ตอ้งการอยา่งอ่ืนจะเขา้มาแทนท่ี กระบวนการน้ีไม่มีท่ีส้ินสุด และจะเร่ิมตน้ตั้งแต่เกิดจนกระทัง่ตาย 
 2. ความตอ้งการท่ีไดรั้บการตอบสนองแลว้ จะไม่เป็นส่ิงจูงใจของพฤติกรรมอีกต่อไปความ
ตอ้งการท่ีไม่รับตอบสนองเท่านั้น ท่ีเป็นส่ิงจูงใจของพฤติกรรม 
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 3. ความตอ้งการของมนุษย ์มีเป็นล าดบัขั้นตามล าดบัความส าคญักล่าวคือเม่ือความตอ้งการ
ในระดบัต ่าไดรั้บการตอบสนองแลว้ ความตอ้งการระดบัสูงก็จะเรียกร้องใหมี้การตอบสนองทนัที 

มาส์โลว ์(Maslow) ไดจ้ดัระดบัความตอ้งการของมนุษยไ์ว  ้5 ระดบัดงัน้ี 
 1. ความตอ้งการทางร่างกาย  (physiological needs) ความตอ้งการขั้นพื้นฐานของ

มนุษยแ์ละเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีสุดส าหรับการด ารงชีวติเช่น  อาหาร อากาศ น ้าด่ืม เคร่ืองนุ่งห่ม  ยารักษา
โรคอุณหภูมิท่ีพอเหมาะ เป็นตน้ 

                      2. ความตอ้งการความมัน่คงและปลอดภยั  (safety and security neesds) ความ
ตอ้งการทางดา้นร่างกายไดรั้บการตอบสนองแลว้  ความตอ้งการทางดา้นความปลอดภยัก็จะเกิดข้ึน  
ความปลอดภยัดงักล่าวมี  2 แบบ คือ ความตอ้งการความปลอดภยัทางดา้นร่างกาย  และความมัน่คง
ทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ การมีสุขภาพท่ีดี การปลอดภยัจากโจรผูร้้าย อุบติัเหตุ ความมัน่คงในการท างาน
ไดรั้บการปฏิบติัอยา่งยติุธรรม นอกจากน้ียงัตอ้งการท่ีจะมีรายไดพ้อสมควรในการด ารงชีวติ 
    3. ความตอ้งการความรัก  (need for love) เม่ือบุคคลไดรั้บการตอบสนองความ
ตอ้งการในสองประการดงักล่าว  ก็จะมีความตอ้งการสูงข้ึนอีก  คือความตอ้งการทางดา้นสังคม  มี
ความตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม  ตอ้งการความรักหรือเป็นพวกพอ้ง  ตอ้งการการยอมรับ  
ตอ้งการมีส่วนร่วมในกิจกรรม มีความรู้สึกเป็นหน่ึงของหน่วยงาน 
   4. ความตอ้งการมีศกัด์ิศรี  (need for esteem) คือความเช่ือมัน่ในตนเอง  ความส าเร็จ
ความรู้ความสามารถ  การนบัถือตนเอง  ความเป็นอิสระและเสรีภาพ  ตอ้งการมีเกียรติมีช่ือเสียงมี
ต าแหน่งเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไป 
   5. ความตอ้งการมีสัจจะการแห่งตน  (need for self – actualization) เป็นความ
ตอ้งการขั้นสูงสุดของบุคคล  เป็นความตอ้งการท่ีบุคคลตอ้งใชค้วามสามารถอยา่งเตม็ท่ีเพื่อให้
ประสบความส าเร็จในส่ิงท่ีตนเองปรารถนา เช่นความตอ้งการใหต้นไดก้า้วหนา้ในต าแหน่งท่ีตนเอง
ปรารถนา 
 จากแนวคิดทฤษฎีดงักล่าวจะเห็นวา่คุณภาพชีวติเป็นส่ิงบ่งช้ีถึงความสุข ความเตม็ใจและ
ความพอใจในการอยูร่่วมกนัของคนในสังคมและส่งผลต่อวถีิทางแห่งความสุขในการด าเนินชีวติ   
มีความพึงพอใจในการอยูร่่วมกนัในสังคม เพราะไดรั้บการตอบสนองตรงตามความตอ้งการของ
ตนเอง 
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 1.1 ความหมายและความส าคัญของการพฒันาคุณภาพชีวติ 
        ความหมายของคุณภาพชีวติ 
  ค  าวา่ “คุณภาพชีวติ” เป็นค าท่ีใชก้นัแพร่หลายในช่วงเวลาประมาณสามทศวรรษท่ี
ผา่นมา โดยมากมกัจะใชก้บังานโครงการพฒันาต่างๆ ท่ีมีเป้าหมายเพื่อการพฒันาบุคคลและสังคม
ใหบ้รรลุถึงคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์เช่น งานโครงการพฒันาของกลุ่มแพทยแ์ละสาธารณสุข         
มีเป้าหมายการพฒันาคุณภาพชีวติในการใหค้วามส าคญัต่อการมีสุขภาพอนามยัท่ีดี กลุ่มผูน้ าศาสนา
พฒันาคุณภาพชีวติแก่บุคคลโดยการอบรมสั่งสอนใหผู้ค้นยดึมัน่ในคุณ ธรรมใหป้ระพฤติตามค าสั่ง
สอนของศาสนา กลุ่มผูน้ าทางการศึกษาหรือครูอาจารย ์พฒันาคุณภาพชีวติแก่บุคคลโดยมุ่งเนน้ให้
นกัศึกษาทุกคนเป็นผูใ้ฝ่รู้ใฝ่เรียน รู้จกัพฒันาความคิด และสติปัญญา 
 จากแนวคิดของงานโครงการในแต่ละกลุ่มดงักล่าว ต่างมุ่งเนน้การพฒันาคุณภาพชีวติของ
บุคคลแตกต่างไปคนละดา้น แต่โดยภาพรวมทุกกลุ่มต่างมีเป้าประสงคท่ี์เหมือนกนัคือ เพื่อใหบุ้คคล
ในสังคมมีชีวติท่ีมีคุณภาพ มีความสุข ความสมบูรณ์ และมีการกินดีอยูดี่ 
  ปัจจุบนั “คุณภาพชีวติ ” ไดรั้บการก าหนดใหเ้ป็นเป้าหมายสูงสุดในการพฒันาประเทศ 
ดงันั้นเป้าหมายของการพฒันาทุกดา้นไม่วา่จะในดา้นสังคม เศรษฐกิจ การปกครอง ฯลฯ ลว้นมุ่ง
ไปสู่การมีคุณภาพชีวติท่ีดีของมนุษยใ์นสังคม ดว้ยเหตุน้ีค านิยามความหมายของคุณภาพชีวติจึง
ไดรั้บการอธิบาย และตีความกนัอยา่งกวา้งขวาง ดงัจะยกตวัอยา่งค าจ ากดัความท่ีนกัวชิาการหลาย
ท่านไดอ้ธิบายความหมายไว ้ซ่ึงมีทั้งส่วนท่ีคลา้ยคลึงกนัและแตกต่างกนั ดงัน้ี 
 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (ราชบณัฑิตยสถาน, 2530 : 45) ระบุไวว้า่คุณภาพชีวติ
ประกอบดว้ยค า 2 ค า คือ คุณภาพ หมายถึงลกัษณะประจ าของบุคคล หรือส่ิงของ และชีวติ หมายถึง 
ความเป็นอยู ่ดงันั้นคุณภาพชีวติ หมายถึง ลกัษณะความเป็นอยูท่ี่ดีของบุคคล 
 ยพุา อุดมศกัด์ิ (2516 : 82) กล่าววา่ “คุณภาพชีวติ” หมายถึง คุณภาพในดา้นสุขภาพ สังคม 
เศรษฐกิจ การศึกษา การเมืองและศาสนา ซ่ึงเป็นค่าเทียบเคียง ไม่มีกฎตายตวัแน่นอน กล่าวคือ      
ทุกคนหรือทุกประเทศอาจจะก าหนดมาตรฐานต่างๆ กนัไปตามตอ้งการ และความตอ้งการใน     
ดา้นคุณภาพชีวติน้ี ยอ่มเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลาและภาวะของบุคคล 
 พทัยา สายหู (2556 : 11) ไดใ้หท้รรศนะเก่ียวกบัคุณภาพชีวติหรือชีวติท่ีมีคุณภาพดงัน้ี “ชีวติ
ท่ีมีคุณภาพ คือ ชีวติท่ีท าประโยชน์ใหผู้อ่ื้นในสังคม ครอบครัว ตอ้งเป็นแห่งแรกท่ีสร้างคุณภาพ
ชีวติ คนรวยไม่จ  าเป็นตอ้งมีคุณภาพชีวติท่ีดีเสมอไป ในทางตรงขา้ม คนท่ียากจนเกินไป ก็ไม่
จ  าเป็นตอ้งขาดคุณภาพชีวติ หรืออาจมีคุณภาพชีวติท่ีดีได”้ 
 อุ่นตา นพคุณ ( 2552: 10) ไดก้ล่าวถึงความหมายคุณภาพชีวติวา่ คุณภาพชีวติ คือ ชีวติท่ีเป็น
ลกัษณะหรือแบบอยา่งของคนท่ี “คิดเป็น ท าเป็น แกปั้ญหาเป็น : การศึกษาท่ีดีจะตอ้งเป็นการศึกษา
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เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนทั้งในและนอกระบบโรงเรียนมีคุณลกัษณะของการคิดเป็น ท าเป็น      
แกปั้ญหาเป็น ” เพราะตามความเช่ือพื้นฐานของคนคิดเป็นนั้น จะตอ้งปรับปรุงตนเอง ครอบครัว 
และส่ิงแวดลอ้มใหผ้สมผสานและกลมกลืนกบัวชิาความรู้ท่ีไดรั้บ 
 ในขณะท่ีนกัวชิาการต่างประเทศท่ีมีการศึกษาเก่ียวกบัคุณภาพชีวติจนเป็นท่ียอมรับของ
สังคมท่ีส าคญั เช่น 
 จอร์จ และเบอร์สัน ( George & Berson, 1908 อา้งใน ทิวา พรหมอินทร์, 2544 : 9) ไดใ้ห้
ความหมายคุณภาพชีวติวา่ หมายถึง มิติของการมีชีวติท่ีดี ประกอบดว้ยความสุข ความพอใจในชีวติ 
ความนบัถือตนเอง สุขภาพและสถานภาพการท างานของร่างกายและสภาพเศรษฐกิจท่ีดี โดยสรุป
แลว้ คุณภาพชีวติจึงเป็นระดบัของการมีชีวติท่ีดี มีความสุข ความพึงพอใจในชีวติ เป็นเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสภาพความเป็นอยู ่การด าเนินชีวติของปัจเจกบุคคลในสังคม 
 เฟรเดอร์ ( Fradier, 1976 อา้งใน สุภางค ์จนัทวานิชและวศินี ศิลตระกลู, 2539 : 59-61) ไดใ้ห้
ความหมายของคุณภาพชีวติวา่ คือ ความสัมพนัธ์ทุกดา้นระหวา่งบุคคลกบัส่ิงแวดลอ้มตาม
ธรรมชาติท่ีบุคคล     อาศยัอยู ่โดยแต่ละดา้นจะมีลกัษณะเฉพาะในการสนองความตอ้งการของ
บุคคล ขณะท่ีองคก์ารยเูนสโก ไดนิ้ยามวา่ หมายถึง ระดบัความเป็นอยูท่ี่ดีของสังคมและระดบัตาม
พึงพอใจในความตอ้งการส่วนหน่ึงของมนุษย ์
 ดาลก้ี และโรคี ( Dalkey & Rourke, 1973: 15 อา้งถึงใน งามพิศ สัตยส์งวน, 2544 : 11) ไดใ้ห้
ความหมายของคุณภาพชีวติวา่เป็นความรู้สึกเป็นสุขของบุคคล ความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจกบัชีวติ
หรือการมีความสุข ไม่สุขกบัชีวติ ความพึงพอใจในการด าเนินชีวติน้ีเปรียบเสมือนพารามิเตอร์ของ
การวดัคุณภาพชีวติของบุคคลดว้ย 
 วอลเลส ( Wallace, S.A. 1974: 6 อา้งถึงในวภิาพร มาพบสุข , 2550: 3) กล่าววา่  “คุณภาพ
ชีวติ” หมายถึง องคป์ระกอบทั้งหลายท่ีใหค้วามพึงพอใจแก่บุคคลทั้งทางร่างกายและจิตใจในช่วง
ระยะเวลาหน่ึง 
 ชาร์มา ( Sharma, R.C. 1975: 109-131 อา้งถึงในวภิาพร มาพบสุข , 2550: 3) อธิบายวา่  
“คุณภาพชีวติเป็นเร่ืองท่ีซบัซอ้น” ทั้งน้ีเป็นเพราะวา่คุณภาพชีวติเป็นเร่ืองของความพึงพอใจอนัเกิด
มาจากการไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการทางจิตใจและสังคม ทั้งในระดบัจุลภาคและมหาภาค 
และยงัเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสามารถทางสังคมในการตอบสนองความตอ้งการขั้นพื้นฐาน
ของสมาชิกในสังคมดว้ย 
 ยเูนสโก ( Unesco, 1978: 89 อา้งถึงในวภิาพร มาพบสุข , 2550: 3) ไดส้รุปความคิดเก่ียวกบั
คุณภาพชีวติไวว้า่ “คุณภาพชีวติเป็นความรู้สึกของการอยูอ่ยา่งพึงพอใจ” ต่อองคป์ระกอบต่างๆ ของ
ชีวติซ่ึงเป็นส่วนส าคญัมากท่ีสุดของบุคคล 
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 นิพนธ์ คนัธเสวี  (2553: 2) ใหค้  านิยามวา่ “คุณภาพชีวติคือระดบัของการด ารงชีวติของ
มนุษยต์ามองคป์ระกอบของชีวติอนัไดแ้ก่ ทางร่างกาย อารมณ์ สังคม ความคิด และจิตใจ” 
 อมัพร สุคนัธวนิช (25 48: 7) อธิบายวา่ “คุณภาพชีวติ หมายถึง การมีร่างกายปกติ มีจิตใจ
ปกติ มีความส าเร็จในหนา้ท่ีการงานและมีความส าเร็จในสังคม” ดงัภาพต่อไปน้ี 
 

 
                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2 ความหมายคุณภาพชีวติ (อา้งถึงใน อมัพร สุคนัธวนิช, 2548 : 8) 
 
 สิปปนนท ์เกตุทตั (2538 : 2) ใหค้วามหมายคุณภาพชีวติไวว้า่ “ชีวติท่ีมีคุณภาพคือชีวติท่ี
สามารถปรับตวัเองเขา้กบัธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มไดท้ั้งส่ิงแวดลอ้มกายภาพ ส่ิงแวดลอ้มทาง
สังคม และสามารถปรับธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม และสังคมใหเ้ขา้กบัตน โดยไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น หรือ
กล่าวสั้นๆ คือเรียนรู้ธรรมชาติ จนปรับตนเองและธรรมชาติใหเ้ขา้กนัไดโ้ดยไม่เบียดเบียนกนั” 
 จากค าจ ากดัความดงักล่าวขา้งตน้สรุปไดว้า่ คุณภาพชีวติ หมายถึง ชีวติท่ีมีความสุขทั้ง       
ทางร่างกายและจิตใจ อนัเน่ืองมาจากการไดรั้บการตอบสนองตามความตอ้งการในดา้นต่างๆ              
อยา่งเพียงพอและเหมาะสมกบัความสุขทางกาย ไดแ้ก่ การมีอาหาร เส้ือผา้ ท่ีอยูอ่าศยั เคร่ืองอ านวย
ความสะดวกต่างๆ อยา่งเหมาะสมกบัสภาพและฐานะของตน ความสุขทางจิตใจ ไดแ้ก่ การไดรั้บ
ความรัก ความอบอุ่น การยอมรับ และความมัน่คงทางจิตใจ เป็นตน้ 
 
ความส าคัญของการพฒันาคุณภาพชีวติ 
 
  จากค าอธิบายเร่ืองความหมายของคุณภาพชีวติจะเห็นไดว้า่ คุณภาพชีวติเป็นส่ิงท่ีมี
คุณค่าส าคญัต่อบุคคลและสังคม เน่ืองจากคุณภาพชีวติเป็นส่ิงท่ีมนุษยส์ามารถก าหนดการสร้าง

     ความส าเร็จในหนา้ท่ีการงาน 

ร่างกายปกติ จิตใจปกติ คุณภาพชีวติ 

     ความส าเร็จในสังคม 



15 

 

เกณฑม์าตรฐานเพื่อใหมี้ระดบัการคุณภาพชีวติท่ีดีได ้จึงท าใหม้นุษยเ์กิดการขวนขวายใหไ้ดม้าใน
ส่ิงน้ีเพื่อท าใหพ้ฒันาตนเองและสังคม ไปสู่เป้าหมายท่ีพึงปรารถนา บุคคลแต่ละคนและแต่ละ
ครอบครัวจึงมีการพฒันาตนเองในดา้นการศึกษา การมีแนวความคิดและเจตคติท่ีดี การรู้จกับริหาร
ตนเอง การมีความเอ้ืออาทรต่อบุคคลอ่ืน การมีอาชีพ มีรายได ้มีคุณธรรม และศีลธรรม ฯลฯ ทุกคน
ในสังคมสามารถปฏิบติัไดเ้ช่นน้ีก็เท่ากบัวา่ สามารถช่วยยกระดบัทั้งตนเองและสังคม ใหมี้คุณค่ามี
ความเจริญงอกงามพฒันาไปสู่สังคมในอุดมคติ ปัญหาต่างๆ ในสังคมจะลดลงหรือหมดไปได ้เช่น 
ปัญหาครอบครัว ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาโสเภณี ปัญหาอาชญากรรม ปัญหามลภาวะเป็นพิษ เป็นตน้ 
ดงันั้น ประเทศต่างๆ จึงใชค้วามพยายามอยา่งเตม็ท่ีในการท่ีจะพฒันาและปรับปรุงคุณภาพชีวติของ
ประชาชนใหมี้คุณภาพชีวติท่ีสูงข้ึนจนถึงระดบัมาตรฐานท่ีสังคมตอ้งการทั้งน้ีเพื่อช่วยใหส้มาชิกใน
สังคมทุกคนมีความกินดีอยูดี่มีความสุขสมบูรณ์ 
  ดงันั้นการพฒันาคุณภาพชีวติจึงมีความส าคญัต่อบุคคลและสังคมอยา่งยิง่ ซ่ึงสรุป
ความส าคญัของการพฒันาคุณภาพชีวติไดด้งัน้ี 
  1. การพฒันาคุณภาพชีวติ ช่วยท าใหบุ้คคลและสังคมมีแนวทางในการด ารงชีวติท่ี
ดีข้ึน ซ่ึงจะส่งผลใหส้ังคมมีความสงบสุขไปดว้ย 
  2. การพฒันาคุณภาพชีวติ กระตุน้ใหบุ้คคลและสังคมเกิดความกระตือรือร้นคิดท่ี
จะปรับปรุงตนเอง สังคมและส่ิงแวดลอ้มใหดี้ข้ึนอยูเ่สมอ 
  3. การพฒันาคุณภาพชีวติท าใหบุ้คคลรู้จกัใชปั้ญญา เหตุผล ความมีคุณธรรม 
จริยธรรม หลกัจิตวทิยา หลกัการบริหาร เพื่อมาแกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัตนเองและสังคม 
  4. การพฒันาคุณภาพชีวติท าใหบุ้คคลและสังคมมีการอยูร่่วมกนัดว้ยความ
สมานฉนัท ์ช่วยลดปัญหาความขดัแยง้และปัญหาสังคม 
  5. การพฒันาคุณภาพชีวติท าใหบุ้คคลและสังคมมีความรู้ความเขา้ใจในการร่วมมือ
ร่วมใจส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี และค่านิยมท่ีดีงามใหเ้กิดข้ึนในสังคม 
 
 ลกัษณะชีวติทีม่ีคุณภาพ  
 
  ก.ลกัษณะชีวติท่ีมีคุณภาพ เป็นท่ีพึงประสงคข์องบุคคลและสังคม มีผูเ้ส นอ
แนวความคิดไวห้ลายท่าน เช่น นิโคลสั เบนเนต (Nicolus Bennet อา้งถึงในวฒิุ วฒิุธรรมเวช, 2554: 9) 
ไดส้รุปถึงลกัษณะบุคคลท่ีมีคุณภาพชีวติไวด้งัน้ี 
      1) บุคคลนั้นมีส่ิงจ าเป็นพื้นฐานแก่ความตอ้งการของชีวติ ไดแ้ก่  
              (1) อาหาร หมายถึง อาหารท่ีจ าเป็นต่อสุขภาพ  
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       (2) ท่ีอยูอ่าศยั ประกอบดว้ยหอ้งและเคร่ืองป้องกนัอนัตรายต่างๆ  
       (3) เส้ือผา้ส าหรับสวมใส่อยา่งเหมาะสม และเคร่ืองป้องกนัความรุนแรง       
ของอากาศ 
       (4) สุขภาพ หมายถึง การมีสุขภาพแขง็แรง กระปร้ีกระเปร่า เจบ็ไขน้อ้ย  
       (5) ความมัน่คง และมีอิสระจากความไม่ถูกตอ้ง หมายถึง มีเศรษฐกิจท่ีดี    
สังคมดี และสนใจการเมือง 
      2) ความพึงพอใจต่อตนเอง สังคม และส่ิงแวดลอ้ม  
       โดยบุคคลจะตอ้งรู้สึกวา่ชีวติของตน มีการผสมผสานกลมกลืนกบัส่ิงต่างๆ 
อยา่งดี คือ กลมกลืนกบัความตอ้งการของตน กบัความส าเร็จท่ีน่าจะเป็นไปได ้ความราบร่ืนของ
ครอบครัว ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งบุคคลต่อชุมชน และต่อประเทศชาติ ตลอดจนความกลมกลืน
กบัส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงภาวะความพึงพอใจดงักล่าวจะเกิดข้ึน บุคคลนั้นจะตอ้งมีลกัษณะดงัน้ี 
       (1) มีค่านิยมท่ีเหมาะสมกลมกลืนกบัสังคม วฒันธรรม การเมือง และ
ส่ิงแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีแต่ละบุคคลสามารถใชเ้ป็นรากฐานการตดัสินใจอนัส าคญั
ของชีวติ 
       (2) มีความสมดุลระหวา่งความปรารถนา และความเป็นไปไดท่ี้จะบรรลุถึง
ความสมปรารถนา 
      (3) มีจุดมุ่งหมายของชีวติ เช่น มีแนวควมคิดและหลกัปรัชญาในการด ารงชีวติ      
การรู้จกักลยทุธ์บริหารตนเอง เป็นตน้ 
      (4) มีชีวติกลมกลืนกบัครอบครัว ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม  
 แบตเตน ( T.R. Batten อา้งถึงใน สัญญา สัญญาววิฒัน์ , 2532: 38-39) นกัพฒันาสังคม      
ชาวองักฤษไดอ้ธิบายลกัษณะของคนท่ีเจริญซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพไวด้งัน้ี 
 1. เป็นคนท่ีรู้จกัคิดอยา่งมีจุดหมายปลายทางมากกวา่  
 2. เป็นคนท่ีสามารถคาดการณ์อนาคตไดม้ากกวา่  
 3. เป็นคนท่ีสามารถด าเนินกิจกรรมท่ียุง่ยากซบัซอ้นไดม้ากกวา่  
 4. เป็นคนท่ียนิดีจะรับฟัง และท าความเขา้ใจ ความคิดเห็นและความสนใจของผูอ่ื้น  
 5. เป็นคนท่ีมีความช านาญ ในการท่ีจะด าเนินการใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องตน    
ท่ีมีต่อผูอ่ื้น 
           สัญญา สัญญาววิฒัน์ (2546 : 55-78) ใหค้วามคิดเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกบัคุณสมบติัพื้นฐาน ท่ี
ส าคญัของบุคคลท่ีมีคุณภาพชีวติอีก 5 ประการ คือ 
 1. มีความรับผดิชอบ  
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 2. มีความสม ่าเสมอ  
 3. มีความเช่ือมัน่ในตนเอง  
 4. มีการพึ่งตนเอง  
 5. มีความซ่ือสัตยเ์ท่ียงตรงไม่คดโกง  
 สรุปไดว้า่ บุคคลท่ีมีคุณภาพชีวติท่ีดีจะตอ้งไดรั้บส่ิงจ าเป็นพื้นฐานท่ีใชใ้นการด ารงชีวติ 
และมีความพึงพอใจท่ีต่อตนเอง สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 
 
  1.2 องค์ประกอบทีม่ีอทิธิพลต่อคุณภาพชีวติ 
 
  การพิจารณาองคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดคุณภาพชีวติ ในระดบับุคคล
จดัไดว้า่เป็นการพิจารณาระดบัจุลภาค (Micro level) นกัวชิาการหลายท่าน ไดก้ าหนดไวด้งัน้ี 

  แคมเบล และคณะ (Campbell A., 1972: 51 อา้งถึงใน นงเยาว ์อรุณศิริวงศ,์  2553: 
11-7) ไดก้ าหนดองคป์ระกอบคุณภาพชีวติเป็น 3 ดา้นคือ 

 1) ดา้นกายภาพ ซ่ึงประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นมลภาวะ ความหนาแน่นของประชากร
และสภาพท่ีอยูอ่าศยั 

 2) ดา้นสังคม ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นการศึกษา สุขภาพอนามยั และความ
หนาแน่นของครอบครัว 

 3) ดา้นจิตวทิยา ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นความพึงพอใจ ความส าเร็จ ความผดิหวงั 
และความคบัขอ้งใจในชีวติ ซ่ึงสามารถอธิบายได ้ดงัน้ี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่3 องคป์ระกอบคุณภาพชีวติตามแนวคิดของแคมเบล  
              (อา้งถึงในวภิาพร มาพบสุข, 2550 : 27) 

ด้านจิตวทิยา 
- ความพึงพอใจ 
- ความส าเร็จ 
- ความผดิหวงั 
- ความคบัขอ้งใจในชีวติ 
 

ด้านกายภาพ 
- มลภาวะ 
- ความหนาแน่นของประชาชน 
- สภาพท่ีอยูอ่าศยั 
 

คุณภาพชีวติ 

ด้านสังคม 
- สุขภาพอนามยั 
- ความมัน่คงของครอบครัว 
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ลิว (Liu, B.C. 1976: 12 อา้งถึงในวภิาพร มาพบสุข, 2550 : 27) อธิบายวา่ คุณภาพ
ชีวติประกอบดว้ยปัจจยั 2 ดา้น คือ 

1) ดา้นจิตวสิัยหรือดา้นจิตวทิยา (Subjective Factor or Psycho;ogical Factor) 
ไดแ้ก่ อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดเก่ียวกบัความเช่ือและค่านิยมของบุคคล ความรู้สึกต่อการไดรั้บการ
เอาใจใส่จากบุคคลรอบขา้ง 

2) ดา้นวตัถุวสิัย (Objective Factor) ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มของบุคคลในดา้นต่างๆ 
เช่น ดา้นสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มทัว่ไป 

องคป์ระกอบดา้นวตัถุวสิัย เป็นองคป์ระกอบท่ีสามารถวดัค่าของการมีคุณภาพชีวติ
ไดช้ดัเจนแน่นอนกวา่องคป์ระกอบดา้นจิตวสิัย เพราะเป็นองคป์ระกอบเชิงปริมาณ แนวคิดของลิว 
สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

 
  
 

 
 
 
ภาพที ่4 องคป์ระกอบคุณภาพชีวติ  
              (อา้งถึงในวภิาพร มาพบสุข, 2550 : 28) 

 
ชาร์มา  (Sharma, R.C. 197 5 : 11  อา้งถึงในวภิาพร  มาพบสุข,  2550  : 2 7)                 

แบ่งองคป์ระกอบของคุณภาพชีวติเป็นประเภทคือ 
1) องคป์ระกอบดา้นกายภาพ สามารถพิจารณาวดัไดท้ั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

ไดแ้ก่  ปัจจยัดา้น อาหาร น ้า ท่ีอยูอ่าศยั เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค เป็นตน้ 
 2) องคป์ระกอบดา้นสังคมและวฒันธรรม สามารถพิจารณาวดัไดท้ั้งเชิงปริมาณ

และคุณภาพไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการศึกษา การมีงานท าและสภาพแวดลอ้มท่ีท างาน การแพทยแ์ละ
สาธารณสุข การพกัผอ่น ความคิดสร้างสรรค ์เป็นตน้ 

 
 
 
 
 

ด้านวตัถุวสัิย 
- ส่ิงแวดลอ้ม 
- สังคม 
- เศรษฐกิจ 
- การเมือง 
 

ด้านจิตวสัิย 
ไดแ้ก่ อารมณ์ และความรู้สึก 
 นึกคิดท่ีเก่ียวกบั 
- ความเช่ือ 
- ค่านิยม 
 

คุณภาพชีวติ 
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ภาพที ่5 องคป์ระกอบคุณภาพชีวติตามแนวของชาร์มา 
              (อา้งถึงในวภิาพร มาพบสุข, 2550 : 28) 
 

 ยเูนสโก (Unesco. Population Education 1981: 1 อา้งถึงในวภิาพร มาพบสุข , 
2550: 29 ) ช้ีใหเ้ห็นวา่ ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวติ ไดแ้ก่ 

 1) อาหาร  
 2) สุขภาพอนามยั และโภชนาการ  

3) การศึกษา 
4) ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากร 
5) ท่ีอยูอ่าศยั และการตั้งถ่ินฐาน 
6) การมีงานท า 
7) ค่านิยม ศาสนา จริยธรรม กฎหมาย 
8) ปัจจยัดา้นจิตวทิยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่6 องคป์ระกอบคุณภาพชีวติในทศันะขององคก์ารยเูนสโก  
                (Unesco 1981 : 1 อา้งถึงใน วภิาพร มาพบสุข, 2550 : 29) 

องค์ประกอบด้านกายภาพ 
ได้แก่ 
- อาหาร 
- น ้า 
- ท่ีอยูอ่าศยั 
- เคร่ืองนุ่งห่ม 
- ยารักษาโรค 
   
 

องค์ประกอบด้านสังคม
และวฒันธรรม ได้แก่ 
- ดา้นการศึกษา 
- การมีงานท า 
- บริการดา้นการแพทย ์
- การพกัผอ่น 
- สภาพแวดลอ้มท่ีท างาน 
 
 

คุณภาพชีวติ 

1. อาหาร 3. การศึกษา 8. ดา้นจิตวทิยา 

7. ค่านิยมศาสนา 
จริยธรรม
กฎหมาย 

 
4. ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากร 

5. ท่ีอยูอ่าศยัและการตั้งถ่ินฐาน 

2. สุขภาพอนามยัโภชนาการ 

6. การมีงานท า 

คุณภาพชีวติ 
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คอนโด (A.K. Kondo in Unesco, 1985 : 66 อา้งถึงในวภิาพร มาพบสุข, 2550 : 29)     
เสนอแนวคิดเก่ียวกบัองคป์ระกอบของคุณภาพชีวติไว ้3 ดา้นคือ 

1) มาตรฐานความเป็นอยูท่างดา้นร่างกาย (Physical Standard of Living) ไดแ้ก่ 
องคป์ระกอบดา้น อาหารและโภชนาการ สุขภาพ ท่ีอยูอ่าศยั ส่ิงแวดลอ้ม ส่ิงอ านวยความสะดวก
ต่างๆ  

2) จิตใจ หรืออารมณ์ (Mental or Emotional) ไดแ้ก่ องคป์ระกอบดา้น ความรัก 
หรือความเป็นเพื่อน การแต่งงาน หรือการมีบุตร มีครอบครัว นนัทนาการ หรือการใชเ้วลาวา่ง 
การศึกษาความพึงพอใจในงาน ความมัน่คง และสถานภาพ 

3) ความรู้สึกนึกคิด (Spirital) ประกอบดว้ย การมีอิสระต่อความเช่ือ การมีอิสระต่อ
การปฏิบติัตามความเช่ือของตน 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่7 ความหมายคุณภาพชีวติตามแนวความคิดของคอนโด  
              (อา้งถึงใน วภิาพร มาพบสุข, 2550 : 30) 
 
 
 

 

1.  มาตรฐานความเป็นอยู่
ทางด้านร่างกาย 
- อาหาร 
- โภชนาการ 
- สุขภาพ 
- ท่ีอยูอ่าศยั 
- ส่ิงแวดลอ้ม 
 

3. ความรู้สึกนึกคิด 
- การมีอิสระต่อความเช่ือ 
- การมีอิสระตามความเช่ือ 
  ของตน 
 

คุณภาพชีวติ 

2. จิตใจหรืออารมณ์ 
- ความรักหรือความเป็นเพื่อน 
- การแต่งงานหรือการมีบุตร มีครอบครัว  
- พฒันาการหรือการใชเ้วลาวา่ง 
- การศึกษา 
- ความพึงพอใจในงาน 
- สถานภาพ 
- ความมัน่คง 
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นิพนธ์ คนัธเสว ี(2553 : 6-7) ไดจ้  าแนกองคป์ระกอบของการมีคุณภาพชีวติไว ้  
5 ประการ คือ 

1) ดา้นร่างกาย 
2) ดา้นอารมณ์ 
3) สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 
4) สภาพแวดลอ้มทางวฒันธรรม 
5) ดา้นความคิดและจิตใจ 
สายสุรี จุติกุล (2553  : 15-18) กล่าวถึงคุณภาพชีวติของคนไทยวา่ การท่ีคนไทย     

จะมีคุณภาพชีวติไดน้ั้น ตอ้งมีองคป์ระกอบพื้นฐานท่ีส าคญั 5 ประการ คือ 
1) สุขภาพกาย 
2) สุขภาพจิต 
3) การพฒันาสติปัญญา 
4) จริยธรรม 
5) ความเป็นคนไทย 
จากความคิดเห็นเก่ียวกบัองคป์ระกอบของคุณภาพชีวติ ระดบับุคคลท่ีน าเสนอนั้น 

พอจะสรุปไดว้า่องคป์ระกอบท่ีจะท าใหบุ้คคลมีคุณภาพชีวติท่ีดีตอ้งประกอบดว้ยปัจจยัพื้นฐาน ท่ี
ส าคญัคือ                  

1. ความสมบูรณ์ด้านร่างกาย และสติปัญญา หมายถึง บุคคลใดจะมีคุณภาพชีวติท่ีดี
ไดน้ั้นตอ้งมีร่างกายปกติ มีอวยัวะครบทุกส่วน มีร่างกายสมบูรณ์ แขง็แรง มีการด ารงชีวติดา้น
ร่างกายอยา่งถูกสุขลกัษณะมีความสะอาดในการรับประทานอาหาร และการรักษาสุขภาพท่ีดี 

2. ความสมบูรณ์ด้านจิตใจและอารมณ์ หมายถึง การเป็นผูมี้จิตใจ และอารมณ์ดี    
มีความมัน่คง ไม่แปรเปล่ียนง่าย ไม่โมโหง่าย ไม่อิจฉาริษยา มีคุณธรรมประจ าใจ มีความซ่ือสัตย์
สุจริต อ่อนนอ้มถ่อมตนมีเมตตากรุณา มีมนุษยสัมพนัธ์ด าเนินชีวติดว้ยความมีจริยธรรมท่ีดีงาม   
มองโลกในแง่ดี มีเป้าหมายในการด าเนินชีวติและรู้จกับริหารตนเองในดา้นต่าง ๆ และการรู้จกั
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้ 

3. ความสมบูรณ์ด้านปัจจัยทีจ่ าเป็นต่อการด ารงชีพ หมายถึง ความสามารถท่ีจะ
จดัหาส่ิงต่าง ๆ ท่ีจะช่วยในการด ารงชีวตีิท่ีดีตามฐานะของตนเอง ปัจจยัท่ีจ  าเป็นเหล่าน้ีไดแ้ก่ อาหาร 
เส้ือผา้    ท่ีอยูอ่าศยั ยารักษาโรค การไดรั้บการศึกษา การพกัผอ่น และส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
การท่ีบุคคลไดรั้บส่ิงเหล่าน้ีอยา่งเพียงพอ ยอ่มช่วยใหบุ้คคลมีความสะดวกสบาย มีความสุข       
ความพึงพอใจ และมีคุณค่าในชีวติ 
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4. ความสมบูรณ์ด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม หมายถึง การเป็นบุคคลท่ีมี             
มนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี รู้จกัการผกูมิตร และการครองใจคน มีความสามารถในการปรับตวัท่ีดีต่อ
ครอบครัวต่อเพื่อนในโรงเรียน ในวทิยาลยั ในมหาวทิยาลยั ในหน่วยงานท่ีท างาน ตลอดจนในวง
สังคมทัว่ๆไปทุกๆ สถานท่ี รู้จกัการมีมารยาท มีวนิยั รู้จกัวฒันธรรม ประเพณี และกฎหมาย รู้จกั
วางตวัไดอ้ยา่งเหมาะสม การปฏิบติัตนของบุคคลดงักล่าวยอ่มไดรั้บการยอมรับจากสังคม และเม่ือ
ทุกๆ คนปฏิบติัตนดียอ่มช่วยใหส้ังคมและส่ิงแวดลอ้มมีความสมบูรณ์ในท านองเดียวกนั          
ความสมบูรณ์ของสังคม และส่ิงแวดลอ้มจะช่วยใหบุ้คคลสามารถด ารงชีวติอยูไ่ดด้ว้ยความ
เหมาะสม ราบร่ืน และมีความสุข 

 
                        สรุปไดว้า่องคป์ระกอบคุณภาพชีวติทั้ง 4 ประการ ลว้นมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้ง     
ซ่ึงกนัและกนั และจะเป็นพื้นฐานน าไปสู่การมีคุณภาพชีวติท่ีดีของบุคคล ดงัภาพต่อไปน้ี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่8 องคป์ระกอบของคุณภาพชีวติในระดบับุคคล (ส าราญ จูช่วย, 2554: 12)  

 
 1.3  ตัวช้ีวดัคุณภาพชีวติ 
 

 นกัศึกษายอ่มมีความตอ้งการคุณภาพชีวติระดบัหน่ึงท่ีเป็นพื้นฐานในการด ารงชีวติ
การมีเกณฑส์ าหรับประเมินคุณภาพชีวติ  จะช่วยใหเ้ปรียบเทียบคุณภาพชีวติของแต่ละบุคคลไดว้า่
ตนเองมีคุณภาพชีวติหรือไม่ ระดบัใด แนวคิดเก่ียวกบัตวัช้ีวดัคุณภาพชีวติ  (quality of lifeindicators) 

2. ความสมบูรณ์ของ
จิตใจและอารมณ์ 

1. ความสมบูรณ์ของร่างกาย
และสติปัญญา 

4. ความสมบูรณ์ของ
สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

คุณภาพชีวติของบุคคล 

3. ความสมบูรณ์ของปัจจยัท่ีจ  าเป็น
ต่อการด ารงชีวติ 
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ไดมี้นกัวชิาการ  นกัคิดนกัวจิยัและหน่วยงานไดท้  าการศึกษาเร่ืองน้ีไวห้ลากหลายทั้งในระดบั         
มหภาคและจุลภาค หรือในระดบัประเทศและในระดบัครอบครัว ดงัต่อไปน้ี 

  1) องคก์ารความร่วมมือทางดา้นเศรษฐกิจและการพฒันา  (Organization for 
Economic Cooperation and Development : OECD Unesco, 1978: 89 อา้งถึงใน ยพุา อุดมศกัด์ิ, 
มปป.) ไดว้ดัความเป็นอยูท่ี่ดีของประเทศต่าง ๆ โดยใชด้ชันีช้ีวดั 8 ดา้นคือ 

 
        1. สุขภาพ 
        2. การพฒันาของปัจเจกบุคคลโดยการเรียนรู้  
        3. การจา้งงานและคุณภาพชีวติในการท างาน 
        4. เวลาและการใชเ้วลาวา่ง 
        5. ความตอ้งการในเร่ืองสินคา้และบริการ 
        6. ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (บา้นประชากร ประโยชน์ท่ีประชากรไดรั้บจาก

การจดัการส่ิงแวดลอ้ม) 
        7. ความปลอดภยัของบุคคลและการบริการกระบวน 
        8. โอกาสทางสังคมและความไม่เสมอภาค 

เอสแคบ (ESCAP, 1990: 9-12 อา้งถึงใน ผจงจิตต ์อธิคมนนัทะ,  2542: 20) แนวคิดการวดั
คุณภาพชีวติขององคก์ารเอสแคป  ไดมี้การปรับปรุงตลอดมา  ล่าสุดไดมี้การก าหนดตวัแปรหลกั        
7 ตวั แยกเป็นตวัช้ีวดัรวม 28 ตวัไดแ้ก่ 

  1. ความมัน่คงปลอดภยัทางเศรษฐกิจ  ไดแ้ก่ รายได้ การใชจ่้าย  การออม  และ   
ความยากจน 

  2. สุขภาพ ไดแ้ก่ อายขุยัเฉล่ีย  การเป็นโรค  การตาย โภชนาการ  ภยัพิบติั หรือ     
ความหายนะ 

  3. ชีวติดา้นการใชส้ติปัญญา  ไดแ้ก่ การอ่านออกเขียนได้  การศึกษานอกโรงเรียน     
การเรียนรู้ตลอดชีวติ ชีวติเชิงวฒันธรรม ชีวติดา้นการใชห้ลกัเหตุ 

  4. ชีวติการท างาน  ไดแ้ก่  การวา่งงาน  อุบติัเหตุจากการท างาน  ความขดัแยง้            
ทางอุตสาหกรรม สภาพการท างาน 

  5. สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ไดแ้ก่ ท่ีอยูอ่าศยัโครงสร้างพื้นฐานในการคมนาคม
และการติดต่อส่ือสารสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ 

  6. ชีวติครอบครัว ไดแ้ก่ เด็ก วยัรุ่น ผูใ้หญ่ และความแตกแยกในครอบครัว 
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  7. ชีวติในชุมชน  ไดแ้ก่  การมีส่วนร่วมในสังคม  การมีส่วนร่วมทางการเมือง        
ความวุน่วายในชุมชน อตัราการเกิดอาชญากรรม 

เคร่ืองช้ีวดัจดัท าเป็นแนวทางขององคก์ารสหประชาชาติ  (United Nation – Guidelines)   
(UN., 1990 : 15 อา้งใน ผจงจิตต ์อธิคมนนัทะ, 2542 : 25) มีดงัต่อไปน้ี คือ 

1. ประชากร 
2. การตั้งครอบครัว 
3. การเรียนรู้และการบริการสังคม 
4. กิจกรรมเพื่อการมีรายไดแ้ละกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
5. การกระจายรายได ้การบริโภคและการออม 
6. ความมัน่คงทางสังคม และการบริการทางดา้นสวสัดิการ 
7. สุขภาพ บริการดา้นสุขภาพ และการใชบ้ริการสุขภาพ 
8. ท่ีอยูอ่าศยัและสภาพแวดลอ้ม 
9. ระเบียบสังคม และความปลอดภยั 

สุพรรณี ไชยอ าพร และสนิท สมคัรการ  (2534 : 148 – 158) ไดก้ล่าวถึงตวัช้ีวดัคุณภาพชีวติ
ของคนไทยใน 13 ดา้น คือ 

1. ครอบครัวประกอบดว้ยความสัมพนัธ์ของคนในครอบครัว  ส่ิงแวดลอ้มภายใน  
และภายนอกครอบครัว รวมถึงความสะดวกในการเดินทางไปท่ีอ่ืน 

2. สังคมประกอบดว้ย  ความสัมพนัธ์กบัเพื่อน  เพื่อนบา้น  ผูคุ้น้เคย  การมีส่วนร่วม
ในสโมสร องคก์ร สังคม ความสะดวกสบายในการพบปะสังสรรค ์

3. การงานประกอบดว้ยความมัน่คง ความอิสระ โอกาสในการแสดงความสามารถ
โอกาสท่ีจะกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการท างาน  รวมทั้งค่าตอบแทนนอกจากน้ียงัรวมถึงความสัมพนัธ์ของ
เพื่อนร่วมงานและสภาพของท่ีท างาน 

4. สุขภาพอนามยัประกอบดว้ยความแขง็แรงของสุขภาพร่างกายและการออก      
ก าลงักาย 

5. เวลาวา่ง  และการพกัผอ่นหยอ่นใจ  ประกอบดว้ยการใชเ้วลาวา่งในการเล่นกีฬา  
ท างานอดิเรก   ชมรายการบนัเทิงต่าง ๆ และความสะดวกในการเดินทางไปพกัผอ่นหยอ่นใจ 

6. ความเช่ือเร่ืองศาสนา ประกอบดว้ยเสรีภาพในการนบัถือ  การประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนาความศรัทธาต่อหลกัธรรมทางศาสนา และการปฏิบติัธรรมของสงฆ ์

7. ตนเองประกอบดว้ยความภาคภูมิใจในตวัเอง เก่ียวกบัความส าเร็จในชีวติ
ทางดา้นการท างาน การศึกษา และความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนรวมทั้งความเช่ือมัน่ในตนเอง 
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8. สาธารณสุข ประกอบดว้ยการใหบ้ริการสถานพยาบาล  ความสามารถของแพทย์
และพยาบาล 
  9. การบริโภคสินคา้และการบริการต่างๆ ประกอบดว้ยความหลากหลายของสินค้ า 
คุณภาพสินคา้ ราคาสินคา้ และการใหบ้ริการร้านคา้ 

10. ทรัพยสิ์นประกอบดว้ย  บา้น เฟอร์นิเจอร์  ส่ิงอ านวยความสะดวกในบา้น
ยานพาหนะ   เคร่ืองแต่งกาย และเคร่ืองประดบัต่าง ๆ 

11. ทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ยการใหบ้ริการของชุมชนทางดา้นสาธารณสุข  สาธารณ
ภยัสาธารณูปโภค การศึกษา การขนส่ง และสวสัดิการอ่ืน ๆ 

12. รัฐบาลไทย  ประกอบดว้ยนโยบายและการบริหารงานดา้นเศรษฐกิจ  สังคม
ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ 

13. ชีวติในเมืองไทย  ประกอบดว้ยสิทธิพื้นฐานในการไดรั้บข่าวสารความมัน่คง
ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น  ความยติุธรรมในกระบวนการยติุธรรม  คุณภาพการศึกษาการ
เลือกสถานะในสังคม  การอนุรักษส์ภาพแวดลอ้มธรรมชาติ 

วอลแลนซ์  (wallance, 1974 อา้งใน ผจงจิตต ์อธิคมนนัทะ, 2542 : 25) เขียนไวใ้นหนงัสือ  
“Identific of Quality of LifeIndicators for Use in Family Planning Programs” เกณฑป์ระเมิน
คุณภาพชีวติประกอบดว้ย 

1. มีสุขภาพและสวสัดิการ 
2. มีการติดต่อส่ือสารกนัในสภาพส่ิงแวดลอ้มของตน 
3. เป็นทรัพยากรมนุษย ์
4. สามารถติดต่อกบับุคคลไดทุ้กคน 
5. มีสติปัญญา ร่างกายและอารมณ์ดี 
6. มีการพฒันาเศรษฐกิจ 
7. มีความมัน่คงปลอดภยั   
 
จากขอ้มูลดงักล่าวจะเห็นวา่นกัศึกษาตอ้งการมีคุณภาพชีวติท่ีดีขณะท่ีศึกษาอยูใ่น

สถานศึกษา โดยเฉพาะเม่ือเขา้มาศึกษาในสถาบนัการศึกษาใดก็ตามแลว้ ส่ิงท่ีนกัศึกษาตอ้งการ      
คือ ความสุขทางร่างกาย ทางจิตใจ ทางสภาพแวดลอ้ม และทางวชิาการ ซ่ึงเป็นตวับ่งช้ีท่ีสามารถ
ส่งเสริมไดช้ดัเจนถึงความมัน่คง เช่น สุขภาพของนกัศึกษา สติปัญญา ความรู้ความสามารถและ
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ นอกจากน้ีความมัน่คงของตวัช้ีวดัดงักล่าว ยงัส่งผลถึงความมัน่คงทาง
เศรษฐกิจและฐานะของสังคมของนกัศึกษาอีกดว้ย 
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 1. 4 ความส าคัญของการพฒันาคุณภาพชีวติ ระดับบุคคล  
 
  เพื่อใหส้ามารถพฒันาตนเองและสังคมไปสู่เป้าหมายท่ีพึงปรารถนา บุคคลแต่ละคน    
แต่ละครอบครัวจึงตอ้งมีการพฒันาตนเอง ในดา้นการศึกษา การมีแนวคิดเจตคติท่ีดี การรู้จกับริหาร
ตนเอง การมีความเอ้ืออาทรต่อบุคคลอ่ืน มีอาชีพ มีรายไดท่ี้พอเพียงต่อการด าเนินชีวติ มีคุณธรรม
และศีลธรรม ทุกคนในสังคมสามารถปฏิบติัไดเ้ช่นน้ีก็เท่ากบัวา่ สามารถช่วยยกระดบัทั้งตนเอง และ
สังคมใหมี้คุณค่า มีความเจริญงอกงาม พฒันาไปสู่สังคมในอุดมคติ ปัญหาต่าง ๆ ในสังคมจะลดลง
หมดไปได ้เช่น ปัญหาครอบครัว ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาโสเภณี ปัญหาอาชญากรรม ปัญหา
มลภาวะเป็นพิษ ฯลฯ ดงันั้น ประเทศต่าง ๆ จึงใชค้วามพยายามอยา่งเตม็ท่ี ในการท่ีจะพฒันาและ
ปรับปรุงคุณภาพชีวติของประชาชนใหมี้คุณภาพชีวติท่ีสูงข้ึน จนถึงระดบัมาตรฐานท่ีสังคมตอ้งการ 
เพื่อช่วยใหส้มาชิกทุกคนในสังคมมีความกินดีอยูดี่ มีความสุขสมบูรณ์ 
  การพฒันาตนเองถือวา่เป็น ส่ิงส าคญัมาก มนุษยเ์ราทุกคนตอ้งรู้จกัความเด่นและความ
ดอ้ยของตนเองก่อน การรู้ความเด่นก็เพื่อท างานท่ีเหมาะสมกบัความสามารถของตน การรู้ความดอ้ย
ก็เพื่อแกไ้ขขอ้บกพร่องของตน  หลาย ๆ คน มกัมองไม่เห็นความผดิพลาดของตน แต่จะมองเห็น
ความผดิพลาดของผูอ่ื้นไดง่้าย ซ่ึงความส าคญัของการพฒันาตนเองไปไดดี้นั้น ตอ้งอาศยัพื้นฐาน
ความเช่ือและองคป์ระกอบหลาย ๆ ดา้น ดงัท่ีมีผูใ้หข้อ้ทศันะดงัน้ี 
  ประยทุธ ปยตฺุโต. (ป.อ. ปยตฺุโต, 2537 : 2) ใหแ้นวคิดวา่ “ความเช่ือในความเป็นมนุษย์
ท่ีพฒันาได ้หรือเช่ือในความเป็นมนุษยว์า่ เป็นสัตวท่ี์พฒันาได ้จะท าใหเ้กิดจิตส านึกท่ีจะตอ้งฝึกฝน
พฒันาตนเองซ่ึงแสดงอาการออกดว้ยการเป็นผูท่ี้มีความอ่อนนอ้มถ่อมตน อนัช้ีบ่งถึงความเป็นผู ้
พร้อมท่ีจะฝึกฝนพฒันาตนใหสู้งข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิง่จิตส านึกในการศึกษาหรือฝึกฝนพฒันาตน 
จะท าใหบุ้คคลมีท่าทีต่อประสบการณ์ทั้งหลายอยา่งท่ีเรียกวา่ มองทุกอยา่งเป็นการเรียนรู้ท่ีจะเอามา
ใชป้ระโยชน์ในการพฒันาตน”  
  ดงันั้น ประโยชน์ของการพฒันาคุณภาพชีวติ  

   1) การพฒันาคุณภาพชีวติช่วยท าใหบุ้คคลด าเนินชีวติอยูใ่นสังคมโดยมีแนวทางใน
การด ารงชีวติท่ีดีข้ึน ซ่ึงจะส่งผลใหส้ังคมมีความสงบสุขไปดว้ย 
   2) การพฒันาคุณภาพชีวติ กระตุน้ใหบุ้คคลและสังคมเกิดความกระตือรือร้นคิดท่ีจะ
ปรับปรุงตนเอง สังคม และส่ิงแวดลอ้มใหดี้ข้ึนอยูเ่สมอ 
   3) การพฒันาคุณภาพชีวติท าใหบุ้คคลรู้จกัใชปั้ญญา มีเหตุผล ความมีคุณธรรม 
จริยธรรม หลกัจิตวทิยา หลกัการบริหาร เพื่อมาแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัตนเองและสังคม 
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   4) การพฒันาคุณภาพชีวติท าใหบุ้คคลและสังคมมีการอยูร่่วมกนัดว้ยความสมานฉนัท ์
ช่วยลดปัญหาความขดัแยง้ และปัญหาสังคม 
   5) การพฒันาคุณภาพชีวติ  ท าใหบุ้คคล และสังคมท่ีมีความรู้ความเขา้ใจ อยูร่่วมกนั
อยา่งสันติสุข  เกิดการร่วมมือ ร่วมใจ ในการส่งเสริมศิลปวฒันธรรมประเพณี และค่านิยมท่ีดีงามให้
เกิดข้ึนในสังคม 
 จากความส าคญัของการพฒันาคุณภาพชีวติดงักล่าว จะเห็นวา่มนุษยมี์คุณลกัษณะท่ีส าคญั
คือ ความสามารถท่ีพฒันาได ้และเม่ือไดรั้บการพฒันาแลว้จะมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย และจิตใจ  
จะมีวถีิชีวติความเป็นอยูท่ี่ดี และมีความสุขบนพื้นฐานความตอ้งการของมนุษย ์

 
 1.5 การศึกษากบัการพฒันาคุณภาพชีวติ 
 

 การศึกษานบัวา่เป็นปัจจยัส าคญัในการเสริมสร้างคนใหมี้คุณภาพชีวติอนัพึง
ปรารถนาทั้งน้ีเพราะบุคคลจะมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน ถา้ไดรั้บการศึกษาท่ีถูกวธีิ  การศึกษาช่วยใหค้นมี
ความรู้พื้นฐานในการด ารงชีวติอยา่งฉลาด  ประกอบอาชีพอยา่งมีคุณภาพ  สามารถปรับตวัและ
แกปั้ญหาไดใ้ชชี้วติอยูใ่นสังคมอยา่งมีความสุข   

สิปปนนท์ เกตุทตั (2538: 90-96) ไดก้ล่าวสนบัสนุนวา่  การศึกษานั้นมีความส าคญัอยา่งยิง่
ต่อการพฒันาคุณภาพชีวติของแต่ละบุคคลและการศึกษาจะช่วยพฒันาคนใหมี้คุณภาพสูงข้ึนได้  ถา้
การศึกษานั้นจดัข้ึนอยา่งเหมาะสม  และยงัไดใ้หค้วามคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการศึกษาเพื่อพฒันา
คุณภาพชีวติไวด้งัน้ี 

 1. ควรค านึงถึงปัจจยัท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงชีวติ  คือ ปัจจยัส่ี  ตราบใดท่ีคนเรายงัมี
ความหิว มีความอดอยาก ป่วยไข ้ยอ่มไม่เกิดการพฒันาท่ีดีได ้

 2. ควรใหบุ้คคลท่ีเรียนมุ่งพฒันา โดย สามารถก าหนดชีวติของตนเองไดบ้า้ง
พอสมควรถา้ตราบใดท่ีการด ารงชีวติของประชาชนยงัข้ึนอยูก่บัอิทธิพลของกลุ่มบุคคลกลุ่มใดกลุ่ม
หน่ึง หรือคนใดคนหน่ึงแลว้  ประชาชนยอ่มไม่กระตือรือร้นท่ีจะต่อสู้เพื่อปรับปรุงตนเอง  แต่จะ
ปล่อยชีวติใหข้ึ้นอยูก่บัโชคชะตา  อนัเป็นเหตุใหบุ้คคลเหล่านั้นขาดความมัน่ใจ  ขาดความภูมิใจใน
ตนเองและชีวติของเขาจะหาความสุขไดไ้ม่เตม็ภาคภูมิ 

 3. ควรค านึงถึงความเป็นอยูท่ี่สามารถจะจดัตวัเองใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้มและ
สถานท่ีท่ีมีอยูเ่ดิมและพยายามใชค้วามรู้และเทคโนโลยอ่ืีน ๆ เขา้ช่วยตามความเหมาะสม 

 4. ค านึงถึงการเสริมใหป้ระชาชนคิดเป็น  แกปั้ญหาเป็น  โดยใชเ้หตุผลเขา้ช่วย
สามารถใชค้วามคิดแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ ระเบียบ ซ่ึงช่วยใหอ้ยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งปกติสุข 
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กระทรวงศึกษาธิการ  (2544 : 15)ไดมี้นโยบาย การพฒันา สังคมและคุณภาพชีวติ นกัเรียน
นกัศึกษาไว ้ดงัน้ี 

 1) ลงทุนเพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษาทั้งระบบครอบคลุมการพฒันาครู หลกัสูตร
ส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศ  เพื่อผลสัมฤทธ์ิดา้นคุณภาพ  และความรู้ของนกัเรียนตามแผนการเรียน
การสอนอยา่งสัมพนัธ์กบัทรัพยากรและปัจจยัแวดลอ้มต่าง  ๆ อนัจะน าไปสู่การสร้างระบบการ
เรียนรู้ตลอดชีวติของประชาชน และการเป็นศูนยก์ลางดา้นการศึกษาในภูมิภาค 

 2) จดัใหค้นไทยทุกคนมีโอกาสรับการศึกษาไม่นอ้ยกวา่  12 ปี โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย
โดยเฉพาะผูย้ากไร้  ผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ  ผูอ้ยูใ่นสภาวะยากล าบาก  รวมทั้งบุคคลออทิสติก           
เด็กสมาธิสั้น  และผูด้อ้ยโอกาสอ่ืน  ๆ ไดรั้บการศึกษาอยา่งทัว่ถึง  และเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อ          
ผา่นกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษาและเช่ือมโยงกบันโยบายการผลิตบณัฑิตเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ  ของประเทศ  รวมทั้งต่อยอดใหทุ้นการศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ 

 3) ปรับระบบการผลิตและพฒันาครูใหมี้คุณภาพและคุณธรรม มีคุณภาพชีวติท่ีดี  มี
รายไดค้่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสม  พฒันาหลกัสูตรส่ือการเรียนการสอนใหท้นัสมยัและ
สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของโลก ควบคู่กบัการส่งเสริมการเรียนภาษาไทยและประวติัศาสตร์
เพื่อสร้างจิตส านึกในความเป็นไทย  พร้อมทั้งขยายบทบาทของระบบการเรียนรู้เชิงสร้างสรรคผ์า่น
องคก์รต่างๆ เช่น ส านกังานบริหารและพฒันาองคค์วามรู้  ระบบหอ้งสมุดสมยัใหม่  หรืออุทยานการ
เรียนรู้ พิพิธภณัฑ์  การเรียนรู้แห่งชาติ  ศูนยส์ร้างสรรคง์านออกแบบ  ศูนยพ์ฒันาดา้นกีฬา  ดนตรี
ศิลปะ ศูนยบ์  าบดัและพฒันาศกัยภาพของบุคคลออทิสติก เด็กสมาธิสั้น และผูด้อ้ยโอกาสอ่ืนๆ 

 4) ส่งเสริมการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้
อยา่งจริงจงั  ส่งเสริมการใชส่ื้อการเรียนรู้ทางไกล  จดัใหมี้การเขา้ถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
อยา่งกวา้งขวาง  จดัหาอุปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อประกอบแผนการเรียนการสอนของครูให้
สถาบนัการศึกษาอยา่งทัว่ถึง ตลอดจนพฒันาทกัษะดา้นภาษาต่างประเทศ 

 5) พฒันาคุณภาพและมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษาใหมี้ความเป็นเลิศดา้นการ
ศึกษาวจิยัและสร้างสรรคน์วตักรรม  การใหบ้ริการวชิาการและวชิาชีพชั้นสูง  การผลิตและพฒันา
ก าลงัคน ใหส้อดรับการเปล่ียนแปลงโครงสร้างภาคการผลิตและบริการ  พร้อมทั้งเร่งผลิตก าลงัคน
ระดบัอาชีวศึกษาใหมี้คุณภาพและมีเส้นทางอาชีพท่ีชดัเจนเพื่อสนบัสนุนขีดความสามารถในการ
แข่งขนัของประเทศดา้นต่างๆ  เช่น ปิโตรเคมี  ซอฟแวร์ อาหาร ส่ิงทอ บริการสุขภาพ  การท่องเท่ียว
และการบริหารจดัการขนส่งสินคา้และบริการ  เป็นตน้ ตลอดจนจดัใหมี้การรับรองสมรรถนะของ
บุคคลในการประกอบอาชีพและสานต่อการขยายบทบาทศูนยซ่์อมสร้างเพื่อชุมชน 
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 6) ส่งเสริมสนบัสนุนการกระจายอ านาจการจดัการศึกษาไปยงัเขตพื้นท่ีการศึกษา
และสถานศึกษา  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการจดัการศึกษาอยา่งกวา้งขวาง  ดว้ย
มาตรการท่ีเป็นรูปธรรม  ควบคู่กบัการพฒันาศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหพ้ร้อมรับ
การถ่ายโอนการจดัการศึกษา  ตลอดจนการปรับระเบียบวธีิเพื่อใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
สามารถสนบัสนุนการจดัการศึกษาไดอ้ยา่งมีคุณภาพมาตรฐาน 

 7) ส่งเสริมกลไกการบริหารจดัการศึกษาทั้งระบบ  โดยครอบคลุมระบบการวาง
แผนการบริหารจดัการ  การก ากบัดูแล  และการติดตามประเมินผล  เพื่อน าขอ้มูลต่าง  ๆ มาใชใ้นการ
ปรับกลยทุธ์ของการจดัการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

มุกดา  ยพุาเมืองปัก  (2550 ) กิจกรรมแนะแนวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต.( online)            
วนัท่ีสืบคน้ 10 มกราคม 2556 สืบคน้จาก  www.google.com ไดก้ล่าวใน  กิจกรรมแนะแนวกบัการ
พฒันาคุณภาพชีวติวา่  นกัการศึกษา  นกัปราชญ์ นกัคิด นกับริหาร  ผูท้รงคุณวฒิุ  และผูเ้รียน  ไดใ้ห้
แนวคิดเก่ียวกบัคุณลกัษณะ การเป็นคนดี คนเก่ง และคนมีความสุข สรุปสาระส าคญั ดงัน้ี 

 คนดี คือ คนท่ีด าเนินชีวติอยา่งมีคุณภาพ  มีจิตใจท่ีดีงาม  มีคุณธรรม  จริยธรรม          
มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท์ั้งทางดา้นจิตใจและพฤติกรรมท่ีแสดงออก  เช่น มีวนิยั มีความเอ้ือเฟ้ือ
เก้ือกลู มีเหตุผล    รู้หนา้ท่ี ซ่ือสัตย์ พากเพียร  ขยนั ประหยดั มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย  เคารพความ
คิดเห็นและสิทธิของผูอ่ื้น มีความเสียสละ รักษาส่ิงแวดลอ้ม สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข 

 คนเก่ง คือ คนท่ีมีสมรรถภาพสูงในการด าเนินชีวติ โดยมีความสามารถดา้นใดดา้น
หน่ึงหรือรอบดา้น  หรือมีความสามารถพิเศษเฉพาะดา้น  เช่น  ความสามารถดา้นคณิตศาสตร์                
มีความคิดสร้างสรรค์  มีความสามารถดา้นภาษา  ดนตรี กีฬา มีภาวะผูน้ า  รู้จกัตนเอง  ควบคุมตนเอง
ได ้เป็นคนทนัสมยั  ทนัเหตุการณ์  ทนัโลก ทนัเทคโนโลยี  มีความเป็นไทย  สามารถพฒันาตนเองได้
อยา่งเตม็ศกัยภาพ และท าประโยชน์ใหเ้กิดแก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติได ้

 คนมีความสุข คือ คนท่ีมีสุขภาพกายและใจดี  เป็นคนร่าเริง  แจ่มใส ร่างกาย
แขง็แรงจิตใจเขม้แขง็  มีมนุษยสัมพนัธ์  มีความรักต่อทุกสรรพส่ิง  มีอิสรภาพ ปลอดพน้จากการตก
เป็นทาสของอบายมุข  และสามารถด ารงชีวติไดอ้ยา่งพอเพียงแก่อตัภาพ  การพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็น
คนดี คนเก่ง และมีความสุข ท่ามกลางสภาพสังคมปัจจุบนันบัเป็นส่ิงยากยิง่  โดยเฉพาะในยคุท่ี
สังคมโลกมีการเปล่ียน ไปอยา่งรวดเร็ว  ทั้งดา้นเศรษฐกิจและสังคม  เทคโนโลยี  ส่งผลกระทบ
โดยตรง และโดยทางออ้มต่อการด าเนินชีวติของคน  ทุกเพศ ทุกช่วงวยัของชีวติ  ปัญหาสังคมไดท้วี
ความซบัซอ้น รุนแรงข้ึนทุกขณะ  ไม่วา่จะเป็นปัญหาการมีค่านิยมฟุ้งเฟ้อ  การเลียนแบบ  การแพร่
ระบาดของสาร   เสพติด การก่ออาชญากรรม  การท าแทง้  การฆ่าตวัตาย  ความอ่อนไหวทางจิตใจ  
ปัญหาเหล่าน้ีมีสาเหตุส าคญั  คือ บุคคลไม่รู้จกัตนเองและสภาพแวดลอ้มท่ีดีพอ   ขาดทกัษะการคิด

http://www.google.com/
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ตดัสินใจแกปั้ญหา  และไม่สามารถปรับตวัใ หเ้ขา้กบัสถานการณ์ต่างๆได้  ซ่ึงจ าเป็นท่ีสถานศึกษา
ตอ้งใชก้ระบวนการแนะแนวเป็นกลไกส าคญัในการป้องกนัช่วยเหลือ  ส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียน
ตั้งแต่เยาวว์ยั เพราะจุดมุ่งหมายของการแนะแนวเป็นกระบวนการท่ีมุ่งสร้างเสริมผูเ้รียนใหมี้คุณภาพ
เหมาะสมตามความแตกต่างระหวา่งบุคคล  คน้พบและพฒันาศกัยภาพของตน  มีทกัษะการด าเนิน
ชีวติ มีวฒิุภาวะทางอารมณ์  ศีลธรรม  จริยธรรม  รู้จกัการเรียนรู้ในเชิงพหุปัญญา  รู้จกัคิดตดัสินใจ  
แกปั้ญหาในช่วงวกิฤต  วางแผนการศึกษาต่อ  และพฒันาตนสู่โลกอาชีพ  และการมีงานท า  รวมทั้ง
ด าเนินชีวติอยูใ่นสังคมอยา่งมีความสุข  ดงันั้น การแนะแนวจึงมีบทบาทส าคญัยิง่ต่อการพฒันาคน
โดยองคร์วม  ทั้งทางดา้นสติปัญญา  อารมณ์  สังคมและจิตใจ  ใหเ้ป็นบุคคลท่ีสามารถบูรณาการ  
ความคิด ค่านิยม ประเพณี วฒันธรรม และเทคโนโลยเีขา้สู่วถีิชีวติคนไทยไดอ้ยา่งเหมาะสม 

จะเห็นวา่การศึกษามีความส าคญั เพราะเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินชีวติของบุคคล 
สามารถพฒันาคนใหมี้ความรู้ ความคิดในการแกปั้ญหา สามารถเขา้ใจระเบียบของสังคม มีเหตุผล
ด ารงชีวติอยา่งเป็นสุข เม่ือคนในสังคมเป็นสุขส่งผลต่อสังคมก็จะปกติสุขไปดว้ย 

 
 1.6 คุณภาพชีวติในสถาบันการศึกษา 

 
 จากการศึกษาความหมายของคุณภาพชีวติในสถาบนัการศึกษา พบวา่มีผูท่ี้ใหค้วามหมาย
หรือค านิยาม ของค าวา่ “คุณภาพชีวติในสถาบนัการศึกษา ” ไวอ้ยา่งชดัเจน แ ละมีผูใ้หค้วามหมาย
กวา้งๆไวด้งัน้ี 
 จุฬาวลยั สุนทรวภิาต (2540  : 4) คุณภาพชีวติของผูเ้รียน หมายถึงสภาพความเป็นอยูท่ี่ดี 
ในขณะท่ีศึกษาในแต่ละสถาบนัการศึกษา การไดรั้บการบริการต่างๆจากสถานศึกษา การส่งเสริม
พฒันาการทางร่างกายและจิตใจ ความสุขเม่ือไดอ้ยูใ่นสถานศึกษา 
 พิศมยั เครือชารี (2544  : 4) กล่าววา่ พฤติกรรมของผูเ้รียนท่ีแสดงความรู้สึกต่อครูผูส้อน
และการจดักิจกรรมการเรียนการสอนมีผลต่อความรู้สึกพอใจ ความรู้สึกทางบวกในขณะท่ีใชชี้วติ
อยู ่ส่งผลใหก้ารแสดงออกของพฤติกรรมเป็นไปในลกัษณะต่อตา้นหรือคลอ้ยตาม 
 กนกวรรณ ทองต าลึง (2552  : 30) กล่าววา่ คุณภาพชีวติของนกัเรียน นกัศึกษา เม่ืออยูใ่น
สถานศึกษา หมายถึงความรู้สึกพอใจ ความรู้สึกเป็นสุข กระตือรือร้นท่ีจะมาเรียน 
 ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการศึกษาอบรมและดูแลวยัรุ่น ในช่วงอายุ  13 – 18 ปี        
(2535 : 10) ไดมี้เป้าหมายในการพฒันาคุณภาพชีวติของนกัเรียน นกัศึกษา ท่ีก าลงัอยูใ่นช่วง วยัรุ่น     
ไวด้งัน้ี 
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  1) มีสุขภาพดีทั้งกายและใจ มีการเจริญเติบโต สมเพศ สมวยั ร่าเริง แจ่มใส มีความ
สมบูรณ์แขง็แรงทั้งร่างกายและจิตใจ รู้จกัรักษาสุขภาพอนามยั มีนิสัยการบริโภคท่ีเหมาะสม 
หลีกเล่ียงอบายมุขต่างๆและส่ิงเสพติด 
  2) มีการใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักความจริง มีโลกทศัน์กวา้ง รู้จกัการปรับตวัและวางตวัได้
อยา่งเหมาะสม รู้จกัการคิดวเิคราะห์ตามกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และมีการแกปั้ญหาอยา่งเป็น
ระบบ 
  3) มีคุณธรรมและมีน ้าใจ มีความเอ้ืออาทร รู้จกัคิด มีความ กลา้หาญ เป็นคน            
มีคุณธรรมและมีน ้าใจ มีความอ่อนนอ้มถ่อมตน มีความซ่ือสัตยสุ์จริตและมีความกตญัญู 
  4) รักประเทศไทย มีความภูมิใจในความเป็นไทย รักและภูมิใจในทอ้งถ่ินของ
ตนเอง สนใจท่ีจะท าประโยชน์เพื่อทอ้งถ่ิน มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษตัริย ์
  5) รู้จกัการพึ่งตนเอง มีความรู้ความสามารถ มีนิสัยรักการท างาน มีความขยนั
อดทน ประณีต ประหยดั รู้จกัคุณค่าของเงินและเวลา มีความคิดสร้างสรรค ์รู้จกัการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งเหมาะสม 
 จากแนวคิดและความหมายดงักล่าวจะเห็นวา่สถาบนัการศึกษามีส่วนส าคญัในการเอ้ือ
ประโยชน์ใหแ้ก่ผูเ้รียน ใหมี้การใชชี้วติอยูใ่นสถานศึกษาไดอ้ยา่งมีความสุขและครู-อาจารย ์ผูส้อน
คือส่วนหล่อหลอมใหผู้เ้รียนพฒันาเติมเตม็ตามศกัยภาพแห่งตนโดยมีปัจจยัส าคญัทั้งสถานท่ี         
การจดัการเรียนการสอน สภาพแวดลอ้ม การสร้างวนิยัและการดูแลเอาใจใส่ เป็นท่ีปรึกษาช้ีแนะ
แนวทางใหแ้ก่ผูเ้รียน จะส่งผลใหผู้เ้รียนมีความสุขและมีคุณภาพชีวติท่ีดี ในขณะท่ีศึกษาอยู ่
 
 องค์ประกอบของคุณภาพชีวติในสถานศึกษา  
 
         มีผูเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัองคป์ระกอบของคุณภาพชีวติ ในสถานศึกษาของผูเ้รียน
ไวด้งัต่อไปน้ี 
         จุฬาวลยั สุนทรวภิาต (2540 : 4) ไดเ้สนอขอ้สรุปเก่ียวกบัองคป์ระกอบของคุณภาพ
ชีวติของผูเ้รียนประกอบไปดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่ 
           1. ดา้นร่างกาย ไดแ้ก่ ความเจริญเติบโตของร่างกาย การรับประทานอาหารท่ีดีมี
คุณภาพ     การออกก าลงักาย การไดอ้ยูใ่นส่ิงแวดลอ้มท่ีดีของสถาบนัการศึกษาและมีความปลอดภยั 
            2. ดา้นวชิาการ ไดแ้ก่ ผลการเรียน การแสดงออกทางวชิาการ การเขา้ร่วม
กิจกรรมการเรียนการสอน 
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            3. ดา้นอารมณ์และจิตใจ ไดแ้ก่ การมีสุขภาพจิตท่ีดี มีคุณธรรมไดบ้  าเพญ็
ประโยชน์ ตลอดจนไดรั้บการยอมรับ 
            4. ดา้นสังคม ไดแ้ก่ การมีโอกาสเขา้ร่วมกิจกรรม ไดส้ร้างความสัมพนัธ์กบัคน     
ท่ีอยูร่อบๆตวั การไดรั้บความช่วยเหลือจากสังคม 
            5. ดา้นส่ิงแวดลอ้มในสถาบนัการศึกษา ไดแ้ก่ พื้นท่ี การบริการต่างๆ                             
ท่ีสถาบนัการศึกษาจดัให ้เช่น หอ้งน ้า หอ้งสมุด หอ้งวชิาการ หอ้งทะเบียนวดัผลและหอ้งการเงิน 
          เบญจวรรณ หอมหวน (อา้งถึงใน สุพรรรณิการ์ มาศยคง , 2554  : 11) กล่าวถึง
องคป์ระกอบของคุณภาพชีวติในสถาบนัการศึกษาไว ้9 ดา้น ประกอบดว้ย 
            1. ดา้นการเรียน หมายถึง สภาพท่ี ผูเ้รียนรับรู้และประเมินตนเองเก่ียวกบัโอกาส
ในการแสดงออกทางวชิาการ การมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน การจดักิจกรรม      
ท่ีส่งเสริมความรู้ทั้งกิจกรรมในหลกัสูตรและนอกหลกัสูตร งานท่ีไดรั้บมอบหมาย การสอนของ
อาจารย ์
            2. ดา้นความพอใจในสถานศึกษา หมายถึงพฤติกรรมและความรู้สึกของผูเ้รียนท่ี
มีอิทธิพลต่อการศึกษา ซ่ึงเกิดจากการไดรั้บประสบการณ์ในขณะ ท่ีศึกษาอยู ่รวมทั้งการจดักิจกรรม
ต่างๆของสถาบนัการศึกษา 
            3. ดา้นความพอใจในสภาพความเป็นอยู ่หมายถึงระดบัความพึงพอใจของผูเ้รียน 
ต่อการบริการต่างๆ ท่ีสถาบนัการศึกษาจดัให ้ทั้งดา้นการสงเคราะห์ในดา้นอาหาร เคร่ืองใชส่้วนตวั 
ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น โทรศพัท ์ไฟฟ้า ประปา การจดัท่ีพกัอาศยัหรือสถานท่ีส าหรับ
พกัผอ่นหยอ่นใจ 
            4. ดา้นความเครียด หมายถึงภาวะท่ีร่างกายและจิตใจของ ผูเ้รียนมีปฏิกิริยา
ตอบสนองต่อส่ิงท่ีมาจากภายในหรือภายนอกร่างกาย ท่ีคุกคาม ขดัขวางความตอ้งการของตนเอง 
            5. ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม หมายถึงสภาพท่ีนกัเรียนรับรู้และประเมินตนเอง
เก่ียวกบัพฤติกรรมและความรู้สึกของตนเองท่ีแสดงออกต่อเพื่อน ครู และบุคลากรและส่ิงแวดลอ้ม 
            6. ดา้นความรู้สึกต่อตนเอง หมายถึงการรับรู้สภาพทางจิตใจของตนเอง เช่น การ
รับรู้ความรู้สึกทางบวกท่ีนกัเรียนมีต่อตนเอง การรับรู้ภาพลกัษณ์ของตนเอง การรับรู้ถึงความรู้สึก
ภาคภูมิใจในตนเอง 
            7. ดา้นบูรณาการทางสังคม หมายถึงสภาพท่ี ผูเ้รียนรับรู้และประเมินตนเอง 
เก่ียวกบัความสามารถในการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้ม เพื่อใหด้ ารงชีวติในสังคมไดอ้ยา่ง       
มีความสุข 
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            8. ดา้นนนัทนาการ หมายถึงสภาพท่ีนกัเรียนรับรู้และประเมินตนเองเก่ียวกบั
โอกาสหรือพฤติกรรมของผูเ้รียนในการเขา้ร่วมกิจกรรมสันทนาการต่างๆ เพื่อก่อใหเ้กิดการพฒันา
อารมณ์ สุขภาพจิตในดา้นท่ีพึงประสงคข์องสังคม 
            9. ดา้นสุขภาพ หมายถึงการรับรู้สภาพทางร่างกายของผูเ้รียน ซ่ึงมีผลต่อ
ชีวติประจ าวนั เช่น การรับรู้ถึงความสามารถท่ีจะจดัการกบัความเจบ็ป่ว ยทางร่างกายได ้การรับรู้ถึง
พละก าลงัในการด าเนินชีวติประจ าวนั การรับรู้เร่ืองการนอนหลบัและพกัผอ่น ซ่ึงการรับรู้เหล่าน้ีมี
ผลต่อการด าเนินชีวติประจ าวนั 
 
 จากขอ้มูลดงักล่าวเห็นวา่องคป์ระกอบคุณภาพชีวติของผูเ้รียนประกอบดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่     
1) ดา้นร่างกาย 2) ดา้นร่างกาย 3) ดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคม 4) ดา้นส่ิงแวดลอ้มภายในวทิยาลยั      
5) ดา้นวชิาการ นัน่หมายความวา่ ผูเ้รียนมีคุณภาพชีวติท่ีดีเม่ืออยูใ่นสถาบนัการศึกษานั้นดว้ยการ
ไดรั้บการพฒันาทั้ง 5 ดา้นดงักล่าว 
 
 1.7  การจัดการสภาพแวดล้อมในสถาบันการศึกษา 
 
        สถาบนัการศึกษามีความส าคญัต่อการเรียนรู้และการสร้างคุณลกัษณะของผูเ้รียน  
และเป็นสถานท่ีในการอบรมสั่งสอนใหว้ชิาความรู้  ความคิด  ทกัษะ  และทศันคติท่ีน าไปสู่การ
ด ารงชีวติในอนาคต  รวมทั้งมีส่วนช่วยในการพฒันาสังคมใหเ้กิดความสงบสุข  และความ
เจริญกา้วหนา้ยิง่ๆ ข้ึนไป  สภาพแวดลอ้มในสถาบนัการศึกษาเป็นการผสมผสานกนัระหวา่ง
หลกัสูตร  เน้ือหา  สาระวชิาท่ีเรียน  คณาจารย ์ กฎระเบียบขอ้บงัคบั  การปกครอง  และเพื่อนร่วม
ชั้นเรียนและร่วมสถาบนัการศึกษา  ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นองคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อผูเ้รียน  ทั้งในดา้น
การพฒันาความคิด  การสร้างเสริมประสบการณ์  การปรับตวัและบุคลิกภาพใหส้อดคลอ้งกบัสภาพ
และการด ารงชีวติในสังคม  ดงันั้นการจดัสภาพแวดลอ้มในสถาบนัการศึกษา  จึงเป็นเร่ืองท่ีมี
ความส าคญัและเป็นองคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม  และคุณลกัษณะ
ของผูเ้รียนเป็นอยา่งดี  การจดัสภาพแวดลอ้มในสถาบนัการศึกษาเป็นหนา้ท่ีโดยตรงของสถาบนั  
เพราะสถาบนัการศึกษาเป็นท่ีรวมผูเ้รียนซ่ึงมาจากหลายท่ีมารวมกนั  สถาบนัการศึกษาท่ีมีการจดั
สภาพแวดลอ้มท่ีดี  จะส่งผลใหผู้เ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีตามไป  ดว้ยสภาพแวดลอ้ม
ภายในสถาบนัเกิดจากคุณลกัษณะ 4 ดา้น  (สุพรรณิการ์  มาศยคง, 2554: 15) หมายถึง 
  1)  ดา้นนิเวศวทิย า (Ecology) หมายถึง  คุณลกัษณะ ทางดา้นกายภาพท่ีมีอยูใ่น
สถาบนัการศึกษา เช่น  ขนาดเน้ือท่ีของสถาบนัการศึกษา ขนาดของหอ้งเรียน อายขุองสถานท่ีใน
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การก่อสร้าง ลกัษณะของอาคารเรียน ความสะอาดของอสาคารเรียน  รวมถึงเทคโนโลยแีละอุปกรณ์
ต่างๆท่ีใชใ้นอาคารเรียน อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนและการจดัหอ้งเรียน 
  2)  ดา้นสภาพแวดลอ้ม ท่ีเป็นนามธรรม (Milieu) หมายถึงคุณลกัษณะของส่ิงต่างๆ 
ท่ีด ารงอยูแ่ละเกิดข้ึนในสถาบนัการศึกษารวมทั้งความสันพนัธ์กบับุคคลท่ีอยูใ่นสถาบนัเดียวกนั
ไดแ้ก่ ลกัษณะของแต่ละบุคคล แรงจูงใจ ความพึงพอใจในงานท่ีไดรั้บผดิชอบ ขวญั และก าลงัใจ 
คุณภาพของหลกัสูตร บุคลิกภาพของผูบ้ริหาร บุคลิกภาพของครู การเปล่ียนงานของครู               
และกลุ่มเพื่อน 
  3)  ดา้นระบบสังคม ( Social System) หมายถึงคุณลกัษณะของระบบการจดัการ
องคก์ร โครงสร้างของการบริหารองคก์ร การบริหารการศึกษา รูปแบบการส่ือสาร การตดัสินใจ 
และโครงการฝึกอบรบ 
  4)  ดา้นประเพณีวฒันธรรม ( Culture) หมายถึงคุณลกัษณะของค่านิยม ความเช่ือ
ปทสัฐาน  และเจตคติท่ีมีอยูข่องบุคคลในสถาบนัการศึกษา 
 คุณลกัษณะทั้ง 4 ดา้นดงักล่าว มีความสัมพนัธ์ท่ีส่งผลใหเ้กิดบรรยากาศการเรียนใหแ้ก่
ผูเ้รียน  บรรยากาศของสถาบนัการศึกษาท่ีน่าเรียนน่าอยูเ่กิดข้ึนไดจ้ากการบริหารของผูบ้ริหาร
สถาบนั 
 
 องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 
 
        สภาพแวดลอ้มในสถาบนัการศึกษาประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบคือ องคป์ระกอบ              
ดา้นกายภาพ องคป์ระกอบดา้นจิตภาพ และองคป์ระกอบดา้นสังคม ซ่ึงแต่ละองคป์ระกอบส่งผลต่อ
แนวความคิดการเรียนรู้และการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูเ้รียนในลกัษณะท่ีแตกต่างกนั  ดงันั้น
สถาบนัการศึกษาจึงตอ้งจดัสภาพแวดลอ้มทางการเรียนใหค้รบถว้น โดยแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดงัน้ี 
  1)  องคป์ระกอบดา้นกายภาพ เป็นสภาพแวดลอ้มท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน ไดแ้ก่ อาคาร 
สถานท่ี โตะ๊  เกา้อ้ี ส่ือ อุปกรณ์การสอนต่างๆ รวมทั้งส่ิงต่างๆ ท่ีอยูต่ามธรรมชาติ ไดแ้ก่ ตน้ไม ้พืช 
ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ  เป็นตน้ สภาพแวดลอ้มทางการเรียนดา้นกายภาพ จะส่งผลต่อการเรียนการ
สอน และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอน และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ ผูเ้รียน แบ่งออกเป็น
สภาพแวดลอ้มในหอ้งเรียนและสภาพแวดลอ้มนอกหอ้งเรียน ดีงน้ี 
     (1) สภาพแวดลอ้มภายในหอ้งเรียน ประกอบดว้ย หอ้งเรียนและอุปกรณ์การ
เรียนต่างๆ ไดแ้ก่ หอ้ง พื้นหอ้ง ผนงั ประตู หนา้ต่าง ขนาดและพื้นท่ีวา่งภายในหอ้งเรียน โตะ๊ เกา้อ้ี 
กระดานด า  อุปกรณ์ตกแต่งหอ้งเรียน  รวมทั้งแสงสวา่งจากหลอดไฟประดิษฐแ์ละแสงสวา่งจาก
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ธรรมชาติของดวงอาทิตย ์ นอกจากน้ีอุณหภูมิในหอ้งเรียน ความช้ืนของอากาศ การถ่ายเทของ
อากาศ การระบายอากาศโดยธรรมชาติ และการระบายอากาศจากอุปกรณ์อ านวยความสะดวก 
ไดแ้ก่ พดัลม เคร่ืองปรับอากาศ ก็เป็นส่ิงแวดลอ้มภายในหอ้งเรียนท่ีเอ้ือต่อการเรียนการสอน ส่วน
เสียง ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัในการสร้างบรรยากาศของผูส้อน จากเคร่ืองขยายเสียงหรือจากตวัผูส้อน
และผูเ้รียนเป็นส่ิงส าคญัท่ีตอ้งมีระดบัความดงัท่ีพอเหมาะ 
     (2)  สภาพแวดลอ้มภายนอกหอ้งเรียน ไดแ้ก่ แหล่งความรู้ต่างๆ เช่น แหล่งวทิยุ
บริการ  หอ้งปฏิบติัการ หอ้งทดลอง โรงฝึกงาน หอ้งสมุด ศูนยว์ฒันธรรมต่างๆ ซ่ึงส่ิงต่างๆ เหล่าน้ี 
จะมีความสัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองกบัการเรียน การศึกษาคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากใน
หอ้งเรียน 
     (3) องคป์ระกอบดา้นจิตภาพ ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มท่ีมีผลกระทบต่อความรู้สึก 
จิตใจ  เจตคติของผูเ้รียนท่ีมีผลต่อการเรียนการสอน แบ่งเป็นองคป์ระกอบส าคญั 3 องคป์ระกอบคือ 
 
     ก. องค์ประกอบด้านผู้เรียน 
 
            (1) บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผูเ้รียน จะมีความสัมพนัธ์และอิทธิพลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน บุคลิกภาพและพฤติกรรมของ ผูเ้รียนท่ีส าคญั ไดแ้ก่ การร่วมกิจกรรม      
การเป็นส่วนหน่ึงของหมู่คณะ การสมาคมภายในกลุ่ม ความมีระเบียบในการท างาน ความเป็น
ประชาธิปไตย 
            (2) ระดบัสติปัญญาของผูเ้รียนมีความสัมพนัธ์และมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ดงันั้นในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  ควรเลือกเน้ือหาและกิจกรรมใหเ้หมาะสม
กบัภูมิความรู้และระดบัสติปัญญาของผูเ้รียนดว้ย 
            (3) สถานภาพทางครอบครัว พื้นฐานทางครอบครัวจะส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนดว้ยความเอาใจใส่ของผูป้กครอง ซ่ึงหากสถาบนัไดรั้บทราบวา่ผูเ้รียนมาจากสภาพ
ครอบครัวอยา่งไร ก็สามารถจดัสภาพแวดลอ้มไดเ้หมาะสม เช่น จดัหาทุนการศึกษาใหแ้ก่ผูเ้รียนท่ีมี
สภาพครอบครัวท่ียากจน เพื่อท่ีผูเ้รียนจะไดมี้ก าลงัใจท่ีจะศึกษาเล่าเรียนมากยิง่ข้ึน 
 
     ข. องค์ประกอบด้านผู้สอน 
 
         (1) บุคลิกภาพและพฤติกรรมของครูผูส้อนมีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของผูเ้รียน บุคลิกภาพและพฤติกรรมของครูท่ี ผูเ้รียนตอ้งการ ไดแ้ก่ อารมณ์ดี ร่าเริง ยิม้แยม้
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แจ่มใส ไม่ดุด่านกัเรียนโดยไม่มีเหตุผล พดูจาไพเราะอ่อนหวาน ไม่หยาบคาย ด่ืมสุรา ยาเสพติด 
และเล่นการพนนั 
         (2) ความรู้และประสบการณ์ของครูมีความสัมพนัธ์และอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ซ่ึงผลการวจิยัพบวา่ ผูเ้รียนท่ีเรียนจากครูท่ีมีคุณวฒิุสูง จะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง
กวา่นกัเรียนท่ีเรียนจากครูท่ีมีคุณวฒิุต ่า เน่ือจากครูท่ีมีคุณวฒิุสูง ยอ่มจะผา่นกระบวนการและ
เทคนิควธีิการสอนและวชิาการมากกวา่ครูท่ีมีคุณวฒิุต ่า และยิง่ถา้ไดส้อบตรงหรือสอดคลอ้งกบั
สาขาท่ีไดเ้รียนมาดว้ยแลว้ จะท าใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
         (3) เทคนิคการสอน การสอนของครูเร่ิมตั้งแต่ การวางแผนการสอน การ
ด าเนินการสอนและการประเมินผล จากงานวจิยัพบวา่ การวางแผนการสอนเป็นตวัแปรส าคญั         
ท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หากครูผูส้อนมีการวางแผนการสอนท่ีดี จะท าใหก้ารสอน
ด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพและท าใหผู้เ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึน 
 
    ค. องค์ประกอบทางด้านสังคม  
 
      ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มท่ีเกิดจากปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล เช่น ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ผูเ้รียนกบัผูเ้รียน ผูเ้รียนกบัผูส้อน รวมถึงกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ ของ สถาบนัการศึกษา  
องคป์ระกอบของสภาพแวดลอ้มทางการเรียนดา้นสังคม เช่น 
  (1) การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน มีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
  (2) การสร้างแรงจูงใจ หากผูเ้รียนมีแรงจูงใจท่ีจะเรียนจะท าใหผ้ลการเรียนดีข้ึน 
แรงจูงใจจะมีทั้งภายนอกและภายใน ส าหรับแรงจูงใจภายนอกนั้น ผูส้อนสามารถกระตุน้เพื่อให้
ผูเ้รียนสามารถแสดงพฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงตามท่ีตอ้งการได ้
         (3) ความสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบัผูเ้รียน ความส าเร็จดา้นวชิาการและพฤติกรรมของ
ผูเ้รียน มีผลมาจากความสัมพนัธ์ท่ีมีระหวา่งครูกบัผูเ้รียน กล่าวคือ คุณภาพของความสัมพนัธ์และ
การใหค้วามสนบัสนุน ร่วมมือกนัส่วนบุคคลในชั้นเรียน มีผลต่อระดบัความตอ้งการของผูเ้รียนแต่
ละคนและความสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบัผูเ้รียน มีผลโดยตรงต่อความส าเร็จในการท ากิจกรรมดา้น
การเรียนการสอน 
 จากขอ้มูลดงักล่าวจะเห็นวา่สภาพแวดลอ้มในสถาบนัการศึกษาเป็นอีกดา้นหน่ึงท่ีส่งเสริม
ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้เพิ่มพนูสติปัญญาและเกิดความสุขเม่ืออยูใ่นสถานท่ีแห่งนั้น นอกจากน้ี
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องคป์ระกอบดา้นผูเ้รียนและองคป์ระกอบดา้นผูส้อน ยงัส่งผลใหเ้กิดการเรียนรู้ทั้งทางดา้นวชิาการ
ไดบ้รรลุผลส าเร็จมากข้ึน 
 
 1.8 หลกัการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา     
 
              การจดัสภาพแวดลอ้มในสถาบนัการศึกษา สามารถจดัได ้3 ลกัษณะ (ส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2553: 14)  
  ลกัษณะที ่1  การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  ไดแ้ก่ ส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นวตัถุ เช่น 
บริเวณภายในสถาบนั อาคารเรียน หอ้งเรียน  ภูมิทศัน์  ครุภณัฑ ์วสัดุต่างๆ ส่ิงท่ีช้ีวดัแสดงลกัษณะ
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ีดี ไดแ้ก่ ความชุ่มช้ืน การถูกสุขลกัษณะ ความร่มร่ืน  ความสวยงาม 
ความเป็นระเบียบและความสะอาด 
  ลกัษณะที ่2 สภาพแวดล้อมทางวชิาการ ไดแ้ก่ การจดับรรยากาศการเรียนการสอน
ทั้งภายในและภายนอกหอ้งเรียน ตลอดจนการจดับริการเพื่อส่งเสริมสนบัสนุนทางวชิาการต่างๆ      
ท่ีท  าใหผู้เ้รียนไดรั้บความรู้และประสบการณ์ไดม้ากท่ีสุด ภายใตบ้รรยากาศท่ีน่าเรียนรู้ ซ่ึงสามารถ
จดัไดโ้ดยการสร้างบรรยากาศใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ การใหผู้เ้รียนเป็นจุด
ศูนยก์ลางของการเรียนการสอน การด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนดว้ยความเป็นกนัเอง การให้
เกียรติซ่ึงกนัและกนั  การส่งเสริมการเรียนเป็นกลุ่ม และการส่งเสริมความสามารถการเรียนรู้ของ     
แต่ละบุคคล 
  ลกัษณะที ่3 สภาพแวดล้อมทางการบริหารและการจัดการ  ไดแ้ก่ การด าเนินการ   
ใด ๆ ภายในขอบเขตของสถาบนัการศึกษาท่ีปฏิบติัใหส้ าเร็จดว้ยความร่วมมือของบุคลากร สังเกต
ไดจ้ากการด าเนินงานอยา่งมีระบบ ลกัษณะของการบริหารและการจดัการท่ีก่อใหเ้กิดบรรยากาศท่ีดี 
เร่ิมจากการก าหนดนโยบายใหบุ้คลากรในสถาบนัการศึกษามีส่วนร่วม มีการน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
ส ารวจสภาพปัจจุบนัมาก าหนดนโยบายแกปั้ญหา  การพฒันางานของสถาบนัการศึกษา                
การมอบหมายหรือสั่งการตามสายงานบงัคบับญัชา ควรมีความชดัเจนและเหมาะสมกบั
ความสามารถ มีการยกยอ่งชมเชย สร้างขวญัก าลงัใจ และการจดัสวสัดิการในรูปแบบต่าง ๆ 
 การจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพของสถาบนั สามารถด าเนินการใหเ้กิดข้ึนภายใต้
สภาพแวดลอ้มท่ีเป็นวตัถุจบัตอ้งได ้และสามารถพฒันาปรับปรุงใหดี้ข้ึนจากการด าเนินงานของ
สถาบนัดงัน้ี 
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  1) พื้นท่ีและบริเวณในสถาบนัตอ้งมีเพียงพอแก่การใชป้ระโยชน์ต่างๆ ไม่เป็นหลุม
เป็นบ่อ สามารถรับแสงสวา่งจากธรรมชาติไดม้าก มีการปลูกตน้ไมใ้หร่้มร่ืน สวยงามดว้ยไมด้อกไม้
ประดบัและมีร้ัวโดยรอบ 
  2) อาคารเรียน เป็นส่ิงก่อสร้างท่ีควรหนัหนา้ไปทางทิศท่ีรับลมไดส้ะดวก แสงแดด
หรือฝนไม่รบกวนมากนกั ควรตกแต่งหอ้งดว้ยสีท่ีเยน็ตา ประกอบไปดว้ยรูปภาพท่ีสวยงามและ
ค านึงถึงความสะอาด อากาศถ่ายเทไดเ้ป็นอยา่งดี 
  3) หอ้งเรียนและเคร่ืองใชใ้นหอ้งเรียน การจดัโตะ๊เรียนและเกา้อ้ี ไม่ควรจดัแบบติด
กบัพื้นหอ้งเรียนตายตวั ตอ้งใหส้ามารถเคล่ือนท่ีได ้มีความเหมาะสมต่อการจดักลุ่มของผูเ้รียน 
สามารถใชป้ระโยชน์อยา่งอ่ืน การจดัแถวของโตะ๊เรียนตอ้งจดัใหมี้ช่องวา่งสามารถเดินผา่นได ้
  4) การถ่ายเทอากาศและแสงสวา่ง หอ้งเรียนตอ้งไม่มีความร้อนและกล่ิน ถา้
หอ้งเรียนมีการระบายอากาศไม่ดีพอจะท าใหร้้อนอบตวั มีกล่ินไม่ดี ท าใหผู้เ้รียนเฉ่ือยชาไม่
กระปร้ีกระเปร่าและอาจท าใหเ้กิดโรคติดต่อไดง่้าย ตอ้งมีช่องระบายอากาศ หนา้ต่าง ประตูมีพื้นท่ี
ส าหรับถ่ายเทอากาศอยา่งเพียงพอ ตวัอาคารเรียนไม่ควรตั้งอยูใ่นท่ี  ท่ีมีส่ิงกีดขวางทางลม หอ้งเรียน
ควรมีแสงสวา่งพอแก่การเรียนการสอน 
  5) เสียง หอ้งเรียนท่ีดีตอ้งออกแบบใหส้ามารถป้องกนัเสียงรบกวนได ้ถา้มีเสียงดงั
มาก เล็ดลอดเขา้มาในหอ้งเรียนจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอน นกัเรียนจะขาดสมาธิ ฟังครู
สอนไม่ไดย้นิ 
  6) หอ้งพยาบาล ทุกสถาบนัการศึกษา ตอ้งจดัใหมี้หอ้งพยาบาลเพื่อด าเนินงานดา้น
สุขภาพของผูเ้รียน ควรจดัหอ้งพยาบาลไวช้ั้นล่างของอาคารเรียน เพื่อใหน้กัเรียนใชไ้ดส้ะดวก     
และภายในหอ้งพยาบาลตอ้งจดัใหมี้เคร่ืองมือ เคร่ืองใชใ้นการปฐมพยาบาลอยา่งครบครัน 
  7) โรงอาหารสวสัดิการร้านคา้ ควรจดัใหมี้โรงอาหารหรือท่ีส าหรับใหผู้เ้รียน
รับประทานอาหาร มีโตะ๊ท่ีนัง่เพียงพอกบัจ านวนนกัเรียน มีน ้าด่ืม น ้าใชท่ี้สะอาดเพียงพอ มีภาชนะ
ส าหรับรองรับเศษอาหารท่ีถูกสุขลกัษณะ มีระเบียบและไดรั้บการดูแลรักษาความสะอาดตลอดเวลา 
  8) สนาม สถาบนัการศึกษาควรจดัใหมี้สนามทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก โดย
สนามใหญ่ควรอยูด่า้นหนา้สถาบนัหรือดา้นหลงัสถาบนั เพื่อใชใ้นการออกก าลงักายและจดัการ
เรียนการสอน        วชิานนัทนาการใหแก่นกัศึกษา สภาพสนามควรเป็นพื้นท่ีราบเรียบม่มีหลุมหรือ
บ่อ มีการปลูกหญา้และดูแลรักษาเป็นอยา่งดี ริมขอบสนามควรปลูกตน้ไมใ้หญ่ใหเ้กิดร่มเงา ส าหรับ
การพกัผอ่นหยอ่นใจของผูเ้รียนและเกิดทศันียภาพสวยงาม 
  9) น ้าด่ืม น ้าใช ้ทุกสถาบนัการศึกษาตอ้งจดัใหมี้น ้าด่ืม น ้าใชท่ี้สะอาดปราศจากเช้ือ
โรค และ  มีปริมาณเพียงพอแก่ผูเ้รียน 
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  10) หอ้งสุขา สถาบนัการศึกษาตอ้งจดัหอ้งสุขาใหถู้กสุขลกัษณะส าหรับนกัศึกษา 
มีความเพียงพอและรักษาความสะอาด มีหอ้งสุขาชายและหญิง แยกกนัเพื่อใหน้กัศึกษาไดใ้ชส้ะดวก
ยิง่ข้ึน 
  11) การก าจดัขยะมูลฝอย ขยะท่ีเกิดข้ึนใน สถาบนัการศึกษา มี 2 ชนิด คือ ขยะแหง้
และขยะสดหรือขยะเปียก ตอ้งมีการดูแลและเก็บใหถู้กวธีิ มิฉะนั้นจะเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุของแมลง
และเช้ือโรค และยงัเป็นภาพท่ีไม่น่าดู หากสถาบนัปล่อยปะละเลยดูแลความสะอาด นกัศึกษาจะขาด
การช้ีแนะแนวทางและไม่เห็นแบบอยา่งท่ีดีของการทิ้งขยะใหถู้กท่ี ฉะนั้นสถาน ศึกษา จึงควรให้
ความส าคญักบัถงัขยะท่ีมีไวใ้หใ้ส่ขยะดว้ย 
  12) การรักษาความสะอาดและการดูแลรักษาส่ิงท่ีสถาบนัการศึกษาตอ้งดูแลรักษา
ใหส้ะอาดอยูเ่ป็นประจ า คือ บริเวณอาคารเรียนและสนาม หอ้งเรียน อุปกรณ์และเคร่ืองใชใ้นการ
เรียน เช่น กระดาน โตะ๊ เกา้อ้ี ตูห้นงัสือ ท่อน ้าโสโครกหรือรางระบายน ้า และทางเดินเทา้ภายใน
บริเวณสถานศึกษา 
 จากขอ้มูลดงักล่าวจะเห็นวา่ การจดัการสภาพแวดลอ้มภายในสถานศึกษา เป็นองคป์ระกอบ
ส าคญัท่ีสามารถเอ้ือใหน้กัศึกษาเกิดการเรียนรู้ และมีความสุขเม่ือกา้วเขา้มาในสถาบนัการศึกษาทุก
วนั ความสวยงาม ความสะอาดของสถานท่ี สร้างความกระปร้ีกระเปร่าใหแ้ก่ผูเ้รียน ความสามารถ
ในการสอนของครูผูส้อนสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน และอุปกรณ์การเรียนการ
สอนในสถาบนัเอ้ือต่อการศึกษาคน้ควา้เพิ่มพนูความรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียน ทั้งหมดน้ีคือสภาพแวดลอ้ม       
ท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติของผูเ้รียน ขณะท่ีอยูใ่นสถาบนัการศึกษา 
 

2. แนวคดิทางสังคมและทฤษฎสัีงคม 
 
 แนวคิดทางสังคม (Social thought) หมายถึง ความคิดของมนุษยโ์ดยมนุษยแ์ละเพื่อมนุษย ์
ความคิดท่ีมนุษยป์ระดิษฐคิ์ดคน้ข้ึนมา จะกระท าโดยคนเดียว หรือหลายคนก็ได ้กรณีท่ีคิดคนเดียวก็
ตอ้งเป็นท่ียอมรับของผูอ่ื้นดว้ย แมไ้ม่ยอมรับทั้งหมดก็อาจยอมรับเพียงบางส่วน ความคิดนั้นจึงคง
อยูไ่ด ้ 
 Emory Bogardus (อา้งถึงใน สุพรรณิการ์ มาศยคง, 2554  : 21-23) ไดใ้หค้วามหมายแนวคิด
ทางสังคมวา่ “เป็นความคิดเก่ียวกบัการสอบถามหรือปัญหาทางสังคมของบุคคลต่างๆไม่วา่จะเป็น
อดีตหรือปัจจุบนั เป็นการคิดร่วมกนัของเพื่อนหรือผูท่ี้อยูใ่นความสัมพนัธ์ เป็นความคิดของแต่ละ
คนและของกลุ่มคน  หรือปรับตวัเขา้กบัสังคมใหม่ บุคคลใหม่ใหมี้ความสุขในชีวติได้  ในเร่ือง
รอบตวัมนุษย ์ซ่ึงมนุษยข์องสังคมแต่ละยคุแต่ละสมยัก็ตอ้งคิด เพื่อหาทางแกปั้ญหา  
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 สนธยา พลศรี (2547  : 20) ใหค้วามหมายวา่ “แนวคิดทางสังคมเป็นความคิดของมนุษย ์เกิด
จากการรวมกนัเป็นกลุ่มเป็นกอ้นของมนุษย ์เป็นเร่ืองเก่ียวกบัชีวติมนุษยโ์ดยทัว่ไป และปัญหาท่ี
ประสบความคิดน้ีเป็นท่ียอมรับกนัในหมู่มนุษย ์ไม่สูญหาย มีการสืบความคิดกนัต่อไป”  
 2.1 ประเภทของแนวคิดทางสังคม 
 
  ได้มีการเรียบเรียงจากความคิดของ Emory Bogardus (อา้งถึงใน สัญญา สัญญา
ววิฒัน์, 2532 : 5) ได ้5 ประเภท เรียกวา่ “แนวทางหา้สายของความคิดมนุษย์ ” (five lines of human 
thought) ดงัน้ี 
 1. ความคิดเก่ียวกบัจกัรวาล เป็นความคิดของคนโบราณเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะของ
สากล จกัรวาล และความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัจกัรวาล มนุษยย์คุโบราณสนใจในศาสนา ในจิต
และวญิญาณ มีความเช่ือในเร่ืองเทพเจา้ ภูต ผ ีเทวดา ลทัธิศาสนาต่างๆ เช่น ลทัธิเทพเจา้องคเ์ดียว  
(monotheism) ลทัธิเทพเจา้หลายองค์  (polytheism) การปกครองโดยสงฆ์  (monotheism) ส่ิงเหล่าน้ี
ท าใหม้นุษยเ์กิดความกลวัและความหวงั อุดมการณ์และการบูชายนัตด์ว้ยชีวติ  
 2. ความคิดเก่ียวกบัปรัชญา ในขั้นน้ีมีระดบัความคิดเชิงปัญญาสูงข้ึน แต่ก็ยงัเป็น
ความคิดเก่ียวกบัความสัมพนัธ์กบัจกัรวาลเก่ียวขอ้งกบัส่ิงมีชีวติและไม่มีชีวติ แต่ไม่เก่ียวกบัศาสนา
หรือไม่ใช่ความคิดท่ีสนองความจ าเป็นทางศาสนา ความเช่ือ มนุษยพ์ยายามลดความคลุมเครือ หา
ความกระจ่างในส่ิงแวดลอ้มของจกัรวาล 
     เกณฑค์ าอธิบายต่างๆอยา่งมีเหตุผล หาเอกภาพจากการเปล่ียนแปลงและหาแก่น
สารในความซบัซอ้น มนุษยไ์ดพ้บวา่ในยคุน้ีควรมีการเปล่ียนแปลงตามธรรมชาติ เช่ือมัน่ใน
ความสามารถของมนุษย ์และรู้วา่ในท่ีสุดทุกส่ิงจะตอ้งแตกดบัไป มนุษยพ์ยายามสร้างความหมาย
สูงสุดของส่ิงต่างๆอยา่งไม่มีอคติตามความรู้ความสามารถท่ีสูงข้ึนของตน 
 3. ความคิดเก่ียวกบัตนเอง เม่ือมีความรู้เก่ียวกบัจกัรวาลและความรู้ทางปรัชญา
เพียงพอแลว้ มนุษยก์็หวนกลบัมาคิดถึงตวัเอง คิดถึงบุคลิกลกัษณะ โครงสร้างและหนา้ท่ีของการคิด
การกระท าหรือการประพฤติปฏิบติัของตนเอง คิดถึงความฉลาด ความโง่ ความจ า ความฝันและ     
ส่ิงต่างๆเก่ียวกบัตนเอง ซ่ึงเป็นท่ีมาของวชิาจิตวทิยาสมยัใหม่ 
 4. ความคิดเก่ียวกบัวตัถุ ไดแ้ก่ความรู้สึกเก่ียวกบั หิน ดิน น ้า อากาศ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยู่
รอบตวัมนุษย ์และมนุษยจ์  าเป็นตอ้งรู้จั ก เพื่อป้องกนัอนัตราย หรือใชป้ระโยชน์จากส่ิงเหล่าน้ี      
การคิดเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ี ท าใหม้นุษยไ์ดบ้่อถ่านหิน บ่อน ้ามนั บ่อแก๊ส น ามาปรับปรุงการ
คมนาคมขนส่ง ความคิดความรู้อนัแยบยลของมนุษย ์ท าใหม้นุษยรู้์จกัใชป้ระโยชน์จากวตัถุต่างๆ 
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สามารถควบคุม ใหเ้ป็น ธรรมชาติได ้นัน่คือท่ีมาของความคิดทางวทิยาศาสตร์ ท่ีท าใหเ้กิด                      
ความสะดวกสบาย 
 5. แนวความคิดเก่ียวกบัเพื่อนมนุษยห์รือสังคมมนุษย ์ในประวติัศาสตร์มนุษย์               
มีความคิดเก่ียวกบัเพื่อนมนุษยใ์นลกัษณะเป็นกลุ่มนอ้ย เม่ือเปรียบเทียบกบัสัดส่วนท่ีท า เก่ียวกบั
เร่ืองต่างๆใน 4 ขอ้แรก และไดห้นัมาสนใจเร่ืองของเพื่อนมนุษยเ์ม่ือไม่นานมาน้ี โดยอาศยัวธีิการ
ทางวทิยาศาสตร์ ไดแ้ก่ ความคิดเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยด์ว้ยกนั ระหวา่งมนุษยก์บั
สังคม ภาระหนา้ท่ีความผกูพนัท่ีมีต่อเพื่อนมนุษย ์ต่อสังคม ลกัษณะของชีวติสังคม แนวโนม้ทาง
สังคม ปัญหาสังคม หลกัการ การศึกษาวเิคราะห์สังคม อนัเป็นความคิดพื้นฐานของสังคมศาสตร์     
ในสังคมสมยัใหม่ 
  1) ทฤษฎสัีงคมวทิยา (Sociological Theory) 
           ความหมายของทฤษฎี  สังคมวทิยาอาจมีไดท้ั้งความหมายอยา่งกวา้ง หรือ
ความหมายอยา่งแคบเจาะจง ทฤษฎีสังคมวทิยาทุกทฤษฎีจะตอ้งมีลกัษณะพื้นฐานเดียวกบัทฤษฎี
สังคม คือ ตอ้งเป็นค าอธิบายปรากฏการณ์สังคมตามหลกัเหตุผล มีระบบและพยากรณ์ได ้ตวัอยา่ง
ทฤษฎีสังคมอยา่งกวา้ง คือ ทฤษฎีเชิงสังคมวทิยา มหภาพ  (Grand Theories) ซ่ึงเป็นทฤษฎีเชิง
บรรยายความ หากจะพิสูจน์ความจริงก็ตอ้งน ามาเขียนใหม่ จดัรูป ก าหนดสังกปัใหมี้จ านวน
พอสมควร แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งสังกดั แลว้จึงสามารถพิสูจน์ได ้ทฤษฎีสังคมอยา่งแคบ คือ 
ทฤษฎีสมยัใหม่ยงัไม่มีจ  านวนนอ้ย มีขอ้ความกะทดัรัดชดัเจนพิสูจน์ไดด้ว้ยหลกัฐานประจกัษ ์
ตวัอยา่ง ถา้มีคนตั้งแต่สองคนหรือมากกวา่มีการกระท าระหวา่งกนั ถา้เขาสามารถพดูคุยกนั       
เขา้ใจกนั ถา้การกระท านั้นยนืยาวเป็นเวลา 15 นาที หรือนานกวา่นั้นแลว้ กลุ่มขนาดเล็กแบบซ่ึงหนา้  
(face-to-face) ก็เกิดข้ึน ทฤษฎีแบบน้ีมีสังกปัจ านวน แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งสังกปัและคนตาม
หลกัเหตุผล มีระบบสามารถท านายเหตุการณ์ขา้งหนา้ได ้ความหมายของทฤษฎีสังคมวทิยาจึง
หมายถึง ค าอธิบายปรากฏการณ์สังคมตามหลกั เหตุผล แสดงความสัมพนัธ์ ระหวา่งองคป์ระกอบ
ของปรากฏการณ์นั้นอยา่งมีระบบจนสามารถพิสูจน์ความจริงนั้นได ้
  ทฤษฎีสังคมวทิยา เป็นทฤษฎีวทิยาศาสตร์ท่ีอาศยัลกัษณะของความสัมพนัธ์ทาง
สังคมเป็นหลกัในการอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคม 
  2) ทฤษฎสัีงคม (Social Theory) 
            ความหมายของทฤษฎีสังคม คือ ค าอธิบายส่ิงหน่ึงส่ิงใดหรือเร่ืองหน่ึงเร่ืองใด
ส าหรับนกัวทิยาศาสตร์ ทฤษฎีจะตอ้งเป็นค าอธิบายตามหลกัเหตุผลแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ส่วนต่างๆของส่ิงนั้นอยา่งมีระบบจนสามารถพยากรณ์ส่ิงนั้นในอนาคตได้ 
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            ดงันั้น ความหมายของทฤษฎีสังคม จึงเป็น เร่ืองของคนแล ะความสัมพนัธ์
ระหวา่งคนตามหลกัเหตุผล และความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนต่างๆของคน หรือระหวา่งคนต่อคน คน
ต่อกลุ่ม คนต่อสภาพแวดลอ้ม อยา่งมีระบบจนสามารถพยากรณ์ได ้
            ทฤษฎีสังคมตามความหมายดงักล่าว จึงมีขอบเขตกวา้งขวาง เป็นค าอธิบาย
เก่ียวกบัคนแต่ละบุคคล กลุ่มคน ความสัมพนัธ์ระหวา่งคนต่างๆรวมไปถึงค าอธิบายความสัมพนัธ์
ระหวา่งคนกบัส่ิงแวดลอ้มทั้งท่ีเป็นส่ิงมีชีวติและไม่มีชีวติ ขอ้ส าคญันั้นจะตอ้งเป็นไปตามหลกั
เหตุผล มีระบบระเบียบพอท่ีจะเป็นฐานในการพยากรณ์เร่ืองท านองเดียวกนัในอนาคตได ้ Jame 
Miley “โดยทัว่ไป ความพยายามท่ีจะอธิบายส่วนหน่ึงส่วนใดของสังคม (Social life) ถือไดว้า่เป็น
ทฤษฎีสังคม” และ Henry P Fairchild (อา้งถึงใน สัญญา สัญญาววิฒัน์, 2532 : 21) ใหค้วามหมายวา่ 
“ทฤษฎีสังคม คือ การวางนยัทัว่ๆไปหรือขอ้สรุปท่ีใชไ้ดท้ัว่ไป เพื่ออธิบายปรากฏการณ์สังคมอยา่ง
ใดอยา่งหน่ึง” 
    ทฤษฎีทางสังคมกบัแนวคิดทางสังคม มีความคลา้ยคลึงกนั  แต่ไม่เหมือนกนั ดงัน้ี 
            ประการแรก ทฤษฎีทางสังคมเป็นค าอธิบายเร่ืองเก่ียวกบัคน หรือความสัมพนัธ์
ระหวา่งคน ซ่ึงเป็นการรู้ระดบัหน่ึงท่ียงัไม่ถึงขั้นอธิบาย 
            ประการท่ีสอง ทฤษฎีทางสังคม แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนต่างๆของคน
หรือระหวา่งคนต่อคนอยา่งมีระบบ แต่ความคิดทางสังคมไม่ก าหนดวา่ตอ้งเป็นเช่นนั้น 
            ประการท่ีสาม ทฤษฎีทางสังคมมีความสามารถพยากรณ์อนาคตได ้แต่ความคิด
ทางสังคมไม่ถึงขั้นนั้น 
            ประการท่ีส่ี ทฤษฎีทางสังคมอาจมีรูปของขอ้ความท่ีเตรียมไวส้ าหรับการพิสูจน์
ดว้ยขอ้มูลประจกัษ ์ทฤษฎีทางสังคมอาจมีทั้งท่ีเคยตรวจสอบดว้ยขอ้มูลประจกัษ ์หรือยงัไม่เคยผา่น 
แต่ไดมี้การเตรียมหรือมีลกัษณะท่ีพร้อมจะใหพ้ิสูจน์ 
            กล่าวโดยสรุป ทฤษฎีสังคม คือ ค าอธิบายปรากฏการณ์สังคมอยา่งใดอยา่งหน่ึง
ตามหลกัเหตุผล โดยแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบของปรากฏการณ์สังคมนั้น            
จนสามารถท่ีจะ พยาการณ์ปรากฏการณ์สังคมในอนาคตได ้ทฤษฎีสังคมมีความหมายกวา้งเป็น
ทฤษฎีของจิตวทิยา ซ่ึงอาจหมายถึงเร่ืองของคนแต่ละคนก็ได ้ (Psychology studies human 
interaction of individuals) หรืออาจหมายถึงทฤษฎีรัฐศาสตร์ ซ่ึงเป็นเร่ืองของอ านาจของคนหลาย
คนท่ีเก่ียวขอ้งกนั หรืออาจหมายถึงทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ อนัเป็นเร่ืองของคนหลายคนกบัวตัถุในการ
ผลิตการจ าหน่ายจ่ายแจกผลิตภณัฑแ์ละบริการในการอุปโภคบริโภคได ้และอาจเป็นทฤษฎีสังคม
วทิยา เป็นเร่ืองของรูปแบบความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยห์รืออาจจะเป็นทฤษฎีของมนุษยว์ทิยาเป็น
เร่ืองของคนท่ีมีแบบแผนการคิด การกระท าหรือวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั ทฤษฎีทางสังคมจึงคลา้ย
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กบัแนวคิดทางสังคม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคนและความสัมพนัธ์ระหวา่งคน รวมทั้งระหวา่งคนกบั
ส่ิงแวดลอ้ม แต่ก็มีความแตกต่างกนัท่ีทฤษฎีเป็นขอ้ความท่ีเป็นไปตามหลกัเหตุผล มีระบบและ
พยากรณ์ปรากฏการณ์ในอนาคต 
 
 2.2 แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัวยัรุ่น 
 
            1 ) ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัเด็กวยัรุ่น 
        กุลชรี คา้ขาย (2542 : 2) ใหค้วามหมายของค าวา่ “วยัรุ่น ” (Adolescence) 
หมายถึง การเจริญเติบโตไปสู่วฒิุภาวะ ถา้จะมองวยัรุ่นโดยเนน้ทางสังคม ก็จะกล่าวไดว้า่ วยัรุ่น คือ 
ระยะเวลาของการเปล่ียนแปลงสภาพจากวยัเด็ก จะตอ้งไดรั้บการดูแลอยา่งใกลชิ้ดจากบิดามารดา 
หรือจากผูใ้หญ่ ซ่ึงจะตอ้งช่วยเหลือและพึ่งพาอาศยัตนเองเป็นส าคญั ส่วนทางจิตวทิยาจะมองวยัรุ่น
วา่เป็นสภาวะ  หวัเล้ียวหวัต่อแห่งชีวติท่ีจะตอ้งมีการปรับตนต่อส่ิงแวดลอ้มใหม่ ๆ รวมทั้งจะตอ้งมี  
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมแบบเด็ก ๆ ไปสู่พฤติกรรมของผูใ้หญ่ ซ่ึงแต่ละสังคม   จะเป็นตวัก าหนด
แบบฉบบัแห่งพฤติกรรมเหล่านั้น 
           2) ลกัษณะส าคญัของเด็กวยัรุ่น 
      นวลอนงค ์บุญจรูญศิลป์ (2546  : 4) อธิบายถึง เด็กวยัรุ่นเป็นวยัท่ีมีความส าคญั
มากในชีวติอีกวยัหน่ึง การสร้างเด็กวยัรุ่นใหเ้ป็นบุคคลท่ีเติบโตข้ึ นมาอยา่งมีความสุขและมีคุณภาพ 
เป็นก าลงัส าคญัของสังคมและประเทศชาติในอนาคตไดน้ั้น ส าหรับผูท่ี้จะตอ้งรับภาระในการให้
การศึกษาอบรมแก่เด็กวยัรุ่นมากท่ีสุดคือ ครูรวมตลอดไปถึงผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งไม่วา่จะเป็นบิดา
มารดา ผูป้กครอง จะตอ้งศึกษาเขา้ใจในพฒันาการต่างๆ ตามความตอ้งการ ความสนใน และหาทาง
ช่วยเหลือตลอดจนส่งเสริมใหเ้ด็กวยัรุ่นไดมี้การปรับตวัไดอ้ยา่งเหมาะสม  
  เพชรรัตน์ คีรีวงศ,์ 2554 : 21 เด็กวยัรุ่นสามารถด ารงชีวติอยูอ่ยา่งมีความสุขและ
อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จึงขอเสนอลกัษณะของเด็กวยัรุ่น เพื่อก่อใหเ้กิดความเขา้ใจ
วยัรุ่น และเห็นความส าคญัดงัน้ี  
      ( 1) เด็กวยัรุ่นเป็นวยัท่ีมีการพฒันาการทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญาเป็นลกัษณะเฉพาะไม่เหมือนวยัอ่ืน ๆ  
                      - การพฒันาการทางกายจะมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะ
อวยัวะส่วนปลาย คือ แขนและขาจะเจริญเร็วกวา่อวยัวะส่วนกลางคือล าตวั ซ่ึงจะมีผลท าใหเ้ด็ก
วยัรุ่นบงัคบัใชอ้วยัวะส่วนแขน ขาไดอ้ยา่งไม่ค่อยถูกตอ้งนกั 
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                                 - การพฒันาการทางอารมณ์ ปรากฏวา่เด็กวยัรุ่นจะมีการเปล่ียนแปลงได้
ง่าย คือ อารมณ์ต่าง ๆ จะเกิดง่าย หายเร็ว และอารมณ์ท่ีเกิดข้ึนจะมีลกัษณะรุนแรง 
                                 - การพฒันาการทางสังคม จะมีการจบักลุ่มอยา่งเหนียวแน่น เด็กวยัรุ่น     
ท าอะไรมกัจะยดึถือตามเพื่อนฝงูเป็นส าคญั 
                                 - การพฒันาการทางสติปัญญา เป็นวยัท่ีมีความสามารถทางสมอง          
จะพฒันาถึงขีดสูงสุด 
 ( 2) เด็กวยัรุ่นเป็นวยัท่ีตอ้งเผชิญปัญหามาก เพราะเป็นหวัเล้ียวหวัต่อท่ีส าคญั
อยา่งยิง่ เป็นวยัแห่งความยุง่ยาก สับสน และวยัแห่งการปรับตวั 
        ( 3) เด็กวยัรุ่นเป็นวยัหวัเล้ียวหวัต่อ จากวยัเด็กมาสู่วยัผูใ้หญ่ เด็กวยัรุ่นจึงมีความ
สับสนเก่ียวกบั การปฏิบติัตนใหเ้หมาะสมกบัวยั บางคร้ังเขาก็คิดวา่เขายงัเป็นเด็ก เพราะครู 
ผูป้กครอง บิดามารดา  เอาใจใส่ดูแลเหมือนเขาเป็นเด็ก ๆ ไม่ปล่อยใหเ้ขาเป็นอิสระบางคร้ังก็คิดวา่
เขาเป็นผูใ้หญ่แลว้ เพราะร่างกายเติบโตเหมือนผูใ้หญ่ ไดรั้บการบอกใหว้างตวัเป็นผูใ้หญ่ จึงมีปัญหา
การปรับตวั บางคนกลายเป็นอนัธพาล โรคจิต โรคประสาท มัว่สุมอบายมุขต่าง ๆ ติดยาเสพยติ์ด 
เท่ียวโสเภณี เป็นตน้ 
 

3.  ประวตัิวทิยาลยัราชพฤกษ์ 
 
 วทิยาลยัราชพฤกษ ์เป็นสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนสถาบนัหน่ึงท่ีถือก าเนิดมาจากปณิธานอนั
แน่วแน่ของท่านอาจารย ์ดร. กมล ชูทรัพย ์และท่านอาจารย ์ดร. วภิาพรรณ ชูทรัพย ์ประธาน
คณะกรรมการบริหารสถาบนัในเครือตั้งตรงจิตร ตอ้งการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา เพื่อพฒันา
เยาวชนไทยใหมี้ความรู้ดา้นวชิาชีพและวชิาการโดยมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาการศึกษาเพื่อประโยชน์แก่
สังคมและประเทศชาติ 
 วทิยาลยัราชพฤกษ ์ไดรั้บการอนุญาตจดัตั้งเป็นสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมการศึกษาจาก
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เม่ือวนัท่ี 20 เดือนเมษายน พ.ศ. 2549 
 ท่ีตั้งหลกัของวทิยาลยั ตั้งอยูเ่ลขท่ี 9 หมู่ 1 ถนนนครอินทร์ ต าบลบางขนุน อ าเภอบางกรวย 
จหัวดันนทบุรี รหสัไปรษณีย ์11130 โทรศพัท ์02-432-6101-5 โทรสาร 02-432-6107 www.rc.ac.th 
และมีศูนย์นอกท่ีตั้ง ณ จงัหวดัภูเก็ต สถานท่ีเรียนวทิยาลยัเทคโนโลยภูีเก็ต เลขท่ี 224/9  ถนนเทพ
กษตัรี ต าบลตลาดใหญ่   อ าเภอเมือง จงัหวดัภูเก็ต รหสัไปรษณีย ์83000  
 ในปัจจุบนัวทิยาลยัราชพฤกษ ์บริหารงานโดย ดร.อณาวฒิุ ชูทรัพย ์อธิการบดี  
 

http://www.rc.ac.th/
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 3.1 ข้อมูลพืน้ฐานของวทิยาลยัราชพฤกษ์ 
 
  ตน้ไมป้ระจ าวทิยาลยั 
  ตน้ราชพฤกษ ์เป็นไมป้ระจ าชาติไทยโดยช่ือมีความหมายวา่ เป็นราชาแห่งตน้ไม ้
เป็นไมย้นืตน้ มีความอดทนสูงเหมาะท่ีจะปลูกทัว่ไปในทุกภูมิภาคของประเทศ ออกดอกประมาณ
เดือนกุมภาพนัธ์ถึง  เดือนเมษายน เป็นไมม้งคล แสดงถึงความมีคุณธรรม ความสงบ ความ
เจริญรุ่งเรือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่9 ตน้ไมป้ระจ าวทิยาลยัราชพฤกษ ์ท่ีมา : ขอ้ก าหนดวทิยาลยัราชพฤกษ ์ 
               (ปีการศึกษา 2549 : 3)           
 
หลกัสูตรและคณะสาขาทีว่ทิยาลยัเปิดสอนในปีการศึกษา 2555 จ านวน 6 คณะ 14 สาขาวชิา ดังนี ้
 ระดับปริญญาตรี 
 1. คณะบริหารธุรกิจ หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (Bachelor of Business Administration) 
      - สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
      - สาขาวชิาการตลาด 
      - สาขาวชิาการจดัการ 
      - สาขาวชิาการจดัการการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
      - สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ 
 2. คณะบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (Bachelor of Accountancy program) 
      - สาขาวชิาการบญัชี 
 3. คณะนิติศาสตร์ หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต (Bachelor of Laws) 
      - สาขาวชิานิติศาสตร์ 
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 4. คณะนิเทศศาสตร์ หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต (Bachelor of Communication Arts) 
      - สาขาวชิาการโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์ 
 5. คณะวทิยาศาสตร์ และสาธารณสุขศาสตร์ หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต ( Bachelor of 
Science) 
      - สาขาวชิาคอมพิวเตอร์แอนนิเมชนั 
      - สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ 
 6. คณะศิลปศาสตร์ หลกัสูตรศิลปศาสตร์บณัฑิต (Bachelor of Arts) 
      - สาขาวชิาภาษาองักฤษธุรกิจ 
 ระดับปริญญาโท 
  - หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (Master of Business Administration : M.B.A.) 
  - หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต (Master of Public Administration : M.P.A.) 
 - หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต (Master of Education(Education Administration: 
M.Ed.) 
 
 3.2 ภูมิทศัน์วทิยาลยัทีเ่อือ้ต่อคุณภาพชีวตินักศึกษา 
 
  วทิยาลยัราชพฤกษ ์ตั้งอยูบ่นเน้ือท่ีสวนลอ้มรอบ อยูใ่นท าเลท่ีมีการจดั
สภาพแวดลอ้มท่ีร่มร่ืนสามารถเอ้ือประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนกัศึกษา พื้นท่ีของวทิยาลยั
ประกอบดว้ยอาคารเรียน 2 หลงัเป็นอาคาร 5 ชั้นและอาคาร 8 ชั้น อาคารโรงอาหาร อาคารกิจการ
นกัศึกษา อาคารพลาซ่า อาคารเรียนทุกหลงัและทุกชั้นประกอบไปดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวกมี
สนามกีฬากวา้งขวาง เหมาะส าหรับการออกก าลงักาย ภายในวทิยาลยัมีตน้ไมท่ี้ร่มร่ืนสวยสดดว้ยไม้
ดอกและไมใ้บ ไดรั้บการตกแต่งอยา่งสวยงามมีท่ีนัง่พกัผอ่นใหน้กัศึกษาเลือกไดต้ามใจชอบบริเวณ
โดยรอบอาคารเรียนและสถานท่ีพกัผอ่นใตอ้าคารเรียน โดยมีองคป์ระกอบในดา้นภูมิทศัน์ ดงัน้ี 
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ภาพที ่10 ภูมิทศัน์วทิยาลยัราชพฤกษ ์ท่ีมา : คู่มือนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์  
                 (ปีการศึกษา 2555 : 2) 
  
 1) สนามกีฬา 
  วทิยาลยัไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการดูแลรักษาสุขภาพของนกัศึกษาดว้ยการ
ออกก าลงักายจึงไดจ้ดัใหมี้ศูนยกี์ฬาในร่ม สนามฟุตบอลสนามฟุตซอลขนาดมาตรฐานสนาม
บาสเกตบอลสนามวอลเลยบ์อล และสนามเปตองเพื่อใชส้ าหรับเป็นสถานท่ีฝึกซอ้มและออกก าลงั
กายของนกัศึกษา นอกจากน้ีวทิยาลยัยงัไดใ้หก้ารสนบัสนุนและส่งเสริมการแข่งขนักีฬาโดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อใหน้กัศึกษาไดมี้โอกาสแสดงความสามารถทางดา้นกีฬาและใชเ้วลาวา่งใหเ้กิด
ประโยชน์และฝึกความมีน ้าใจเป็นนกักีฬาเพื่อประโยชน์แก่นกัศึกษาในการด าเนินชีวติต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ภาพที ่11 สนามกีฬาวทิยาลยัราชพฤกษ ์ท่ีมา : คู่มือนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์ 

                 (ปีการศึกษา  2555 : 3) 
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 2) บริการหอพกันกัศึกษา 
  ภายในและภายนอกวทิยาลยัมีหอพกันกัศึกษาเป็นหอพกัใหม่แต่ละหอ้งมีส่ิง
อ านวยความสะดวกตามความตอ้งการของนกัศึกษามีลานจอดรถและยามรักษาความปลอดภยัคอย
ดูแลตลอด   24 ชัว่โมง หอพกัทั้งสองแห่งตั้งอยูด่า้นหลงัสนามฟุตบอลของวทิยาลยัเดินทางมา
วทิยาลยัไดส้ะดวก 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่12 หอพกันกัศึกษา ท่ีมา : คู่มือนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์ 
              (ปีการศึกษา 2555 : 3) 
 
 3) ศูนยค์อมพิวเตอร์และการบริการ 
  ศูนยค์อมพิวเตอร์เป็นศูนยศึ์กษาคน้ควา้ของวทิยาลยัเป็นศูนยก์ลางในการเรียนรู้
และการบริการเพื่อการเรียนการสอน มีการพฒันาระบบสัญญาณ Wi-Fi ในการใชง้านต่างๆและการ
บริการ INTERNET  เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่13 ศูนยค์อมพิวเตอร์ ท่ีมา : คู่มือนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์ 
              (ปีการศึกษา 2555 : 4) 
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 4) ศูนยอ์าหารและสวสัดิการร้านคา้ 
  วทิยาลยัไดจ้ดัเตรียมอาคารโรงอาหารท่ีมีโถงอาหารขนาดใหญ่เปิดใหบ้ริการได้
อยา่งเพียงพอกบัจ านวนนกัศึกษา มีการคดัเลือกผูป้ระกอบการท่ีมีมาตรฐานในเร่ืองคุณภาพอาหาร
และความสะอาด ภายใตค้วามรับผดิชอบของฝ่ายกิจการนกัศึกษาภายในอาคารมีส่ิงอ านวยความ
สะดวกอยา่งครบครัน 
 
 
 
 
 
 
  
 
ภาพที ่14 ร้านอาหารในวทิยาลยัราชพฤกษ ์ท่ีมา : คู่มือนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์
                (ปีการศึกษา 2555 : 5) 
  อาคารพลาซ่าของวทิยาลยัประกอบไปดว้ยร้านกาแฟร้านอาหาร  ร้านถ่ายรูป             
ร้านสหกรณ์ ร้านจ าหน่ายอุปกรณ์การเรียน และมินิมาร์ทมีเจา้หนา้ท่ีและพนกังานดูแลอ านวยความ
สะดวกใหแ้ก่นกัศึกษาตลอดเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่15 อาคารร้านคา้ ร้านสหกรณ์  ดา้นหนา้วทิยาลยั ท่ีมา : คู่มือนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์                       
(ปีการศึกษา 2555 : 5) 
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 5) ส านกังานและบริการ 
  เป็นส านกังานท่ีเปรียบเสมือนกองบญัชาการของวทิยาลยัจะประกอบดว้ยหอ้ง
ท างานของนายกสภาวทิยาลยั ผูรั้บใบอนุญาตส านกังานอธิการบดีส านกัผูบ้ริหารฝ่ายต่างๆหอ้ง
ประชุมสภาวทิยาลยัส านกังานวชิาการงานทะเบียนฝ่ายวชิาการฝ่ายบริหารงานการเงินหอ้งประชุม
ทุกหอ้งมีการจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์  ส่ิงอ านวยความสะดวกและมีการตกแต่งอยา่งสวยงาม 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่16 อาคารส านกัอธิการบดี ท่ีมา : คู่มือนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์ 
              (ปีการศึกษา 2555 : 5) 
 
 6) หอ้งประชุมสัมมนา 
  ภายในของอาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบติัครบ 60 ปีชั้น 5 ประกอบไป
ดว้ยหอ้งประชุมสัมมนาขนาดใหญ่ท่ีสามารถบรรจุท่ีนัง่ไดถึ้ง 1,000-1,500 ท่ีนัง่และภายในอาคาร
ดร.กมลชูทรัพยช์ั้น 8 ประกอบไปดว้ยหอ้งประชุมขนาดยอ่ยบรรจุท่ีนัง่ไดถึ้ง 800-1,000 ท่ีนัง่ 
ภายในตกแต่งไวอ้ยา่งสวยงาม มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกส าหรับใชใ้นการจดัประชุมและ
สัมมนาใหแ้ก่นกัศึกษาและบุคคลภายนอกไดอ้ยา่งครบครัน 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่17 หอ้งประชุมสัมมนา ท่ีมา : คู่มือนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์ 
              (ปีการศึกษา 2555 : 6) 
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 7) ศูนยว์ทิยบริการ 
  ศูนยส์ารสนเทศและหอ้งสมุดของวทิยาลยัใหบ้ริการท่ีอาคารดร .กมลชูทรัพย ์ชั้น 2 
เปิดใหบ้ริการแก่นกัศึกษาในการศึกษาคน้ควา้ และวทิยาลยัไดมุ้่งพฒันาทั้งในดา้นบริการศึกษา
คน้ควา้ดว้ยระบบเทคโนโลยอียา่งต่อเน่ือง เพื่อใหน้กัศึกษาและคณาจารยไ์ดใ้ชป้ระโยชน์อยา่ง
พอเพียงและรวดเร็ววทิยาลยัจึงไดน้ าเทคโนโลยใีหม่ๆ เขา้มาใชใ้นการด าเนินการเพื่อใหศู้นย์
สารสนเทศและหอ้งสมุดเป็นแหล่งใหค้วามรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อนกัศึกษา 
 
 
 
 
 
 
  
ภาพที ่18  ศูนยว์ทิยบริการและหอ้งสมุด  ท่ีมา : คู่มือนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์ 
              (ปีการศึกษา 2555 : 6) 

 
5. เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 
 สุพรรณิการ์ มาศยคง (2554 : 145) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง “คุณภาพชีวติในโรงเรียนของ
นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร ” ผลการศึกษาพบวา่ นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลายในกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวติในโรงเรียนโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมี
คุณภาพชีวติในโรงเรียนในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นสัมพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัเพื่อนในโรงเรียน
อยูใ่นระดบัดี ส่วนดา้นร่างกาย ดา้นอารมณ์และจิตใจ ดา้นวชิาการ และดา้นสัมพนัธภาพระหวา่ง
นกัเรียนกบัครู อยูใ่นระดบัปานกลาง และดา้นส่ิงแวดลอ้มภายในโรงเรียนอยูใ่นระดบัไม่ดี 
 สุเมธ พงษเ์ภตรา (2553  : บทคดัยอ่) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อสัมพนัธภาพ
ระหวา่งนกัเรียนกบัเพื่อนของนกัเรียนในช่วงชั้นท่ี 4 ของโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร ” ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัสัมพนัธภาพระหวา่ง
นกัเรียนกบัเพื่อนของนกัเรียนในช่วงชั้นท่ี 4 ของโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัทางสตถติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ปัจจยัท่ีมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัสัมพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัเพื่อนของนกัเรียนในช่วงชั้นท่ี 4 ของ
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โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัทางสตถติท่ีระดบั 0.01 ไดแ้ก่ 
อตัมโนทศัน์ ทศันคติต่อการคบเพื่อน สัมพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัผูป้กครอง สัมพนัธภาพ
ระหวา่งนกัเรียนกบัส่วนปัจจยัท่ีส่งผลต่อสัมพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัเพื่อนของนกัเรียนในช่วง
ชั้นท่ี 4 ของโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัทางสตถติท่ีระดบั 
0.01 โดยเรียงล าดบัจากปัจจยัท่ีส่งผลมากท่ีสุดไปหาปัจจยัท่ีส่งผลนอ้ยท่ีสุด คือ ทศันคติต่อการคบ
เพื่อน การเลียนแบบการปฏิบติัตนของเพื่อน สัมพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัครู สัมพนัธภาพ
ระหวา่งนกัเรียนกบัผูป้กครอง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และบุคลิกภาพ ซ่ึงปัจจยัทั้ง 6 สามารถ
ร่วมกนัอภิปรายความแปรปรวน สัมพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัเพื่อน ไดร้้อยละ 46.60 
 กนกวรรณ ทองต าลึง (2552  : บทคดัยอ่) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง  “ปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวติ
ในโรงเรียนของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง ” ผล
การศึกษาพบวา่นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง มี
ความคิดเห็นต่อสภาพแวดลอ้มในโรงเรียนโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัพอใช ้และนกัเรียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหงมีคุณภาพชีวติในภาพรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง ส าหรับคุณภาพชีวติในโรงเรียนดา้นสังคม และดา้นจิตวทิยาอยูใ่นระดบัดี ส่งผลต่อท่ีอยู่
ในระดบัดี สัมฤทธ์ิทางการเรียน อาชีพผูป้กครอง สถานภาพสมรสของผูป้กครอง และสัมพนัธภาพ
ระหวา่งนกัเรียนกบัผูป้กครองแตกต่างกนั มีคุณภาพชีวติในโรงเรียนไม่แตกต่างกนัในทางสถิติ 
(p0.05) ส่วนนกัเรียนท่ีผูป้กครองมีรายไดเ้ท่ากบัหรือมากกวา่ 20,00 บาทต่อเดือนมีคุณภาพชีวติ
ในโรงเรียนดา้นจิตวทิยา ดีกวา่นกัเรียนท่ีผูป้กครองมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 20,000 บาทและยงั
พบอีกวา่สภาพแวดลอ้มในโรงเรียนมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัคุณภาพชีวติในโรงเรียน 
 สานิต ศิริวศิิษฐก์ุล (2550  : 159) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง  “คุณภาพชีวติของนกัศึกษามุสลิมท่ี
ศึกษาระดบัปริญญาตรีวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ” ผลการวจิยัพบวา่ คุณภาพชีวติ ในภาพรวมทั้ง 4 ดา้น 
ระดบัปานกลางมีค่าเฉล่ีย 3.38 เม่ือจ าแนกรายดา้น พบวา่ทุกดา้นมีคุณภาพชีวติในระดบัปานกลาง 
โดยคุณภาพชีวติดา้นร่างกายมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ดา้นจิตใจ ดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคม 
และดา้นส่ิงแวดลอ้ม ตามล าดบั และพบวา่ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ ชั้นปีท่ีก าลงัศึกษา สาขาวชิา 
ระดบัผลการเรียน ค่าใชจ่้ายต่อเดือน ไม่พบวา่มีความสัมพนัธ์ต่อระดบัคุณภาพชีวติของนกัศึกษา
มุสลิมท่ีศึกษาระดบัปริญญาตรีวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ ส่วนปัจจยัดา้นครอบครัว ไดแ้ก่  รายไดข้อง
ผูป้กครอง(ต่อเดือน) อาชีพของผูป้กครอง สถานภาพสมรสของผูป้กครอง สัมพนัธภาพระหวา่ง
นกัศึกษากบัสมาชิกในครอบครัว ไม่พบวา่มี ความสัมพนัธ์ต่อระดบัคุณภาพชีวติของนกัศึกษา 
 สุพล อนามยั (2549  : บทคดัยอ่) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง “การจดัการสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ของนกัเรียนโรงเรียนเอกชน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ” 
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ผลการวจิยัพบวา่    การจดัการสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนกัเรียนในภาพรวมและราย
ดา้น ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ และสภาพแวดลอ้มทางวชิาการ มีการปฏิบติัอยูใ่นล าดบัมาก 
ส่วนการรวบรวมปัญหาและขอ้เสนอแนะสรุปไดว้า่ ปัญหาการจดัการสภาพแวดลอ้มท่ีส าคญัท่ีสุด
คือ มีจ านวนนกัเรียนมากเกินไป โรงเรียนมีพื้นท่ีอุปกรณ์การเล่นกีฬานอ้ย กิจกรรมการเรียนการ
สอนไม่ไดส่้งเสริมใหน้กัเรียนกลา้แสดงออก โรงเรียนขาดแคลนส่ือและอุปกรณ์การเรียนการสอน      
โดยครูมีขอ้เสนอแนะวา่ควรพิจารณารับนกัเรียนในปริมาณท่ีเหมาะสม จดัหามุมสนามหญา้เพื่อให้
นกัเรียนพกัผอ่นจดักิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนกลา้แสดงออก และควรมี
กิจกรรมท่ีพานกัเรียนไปทศันศึกษานอกสถานท่ีเพื่อเปิดโลกทรรศน์นกัเรียน 
 ปลูก พรมรัตน์ (2545 : 125) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวติในโรงเรียนของนกัเรียน 
สังกดักรมสามญัศึกษา ในเขตจงัหวดักาฬสินธ์ุ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและเปรียบเทียบคุณภาพ
ชีวติในโรงเรียนของนกัเรียนสังกดักรมสามญัศึกษา ในเขตจงัหวดักาฬสินธ์ุ ทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
ร่างกาย ดา้นวชิาการ ดา้นอารมณ์และจิตใจ ดา้นสังคม และดา้นส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน ผลการวจิยั
พบวา่ นกัเรียนส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวติในโรงเรียนอยูใ่นระดบัปานกลาง การเปรียบเทียบคุณภาพ
ชีวติในโรงเรียนของนกัเรียน ตามขนาดของโรงเรียน พบวา่ คุณภาพชีวติในโรงเรียน ดา้นวชิาการ 
และดา้นส่ิงแวดลอ้มแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยในโรงเรียนขนาดใหญ่มี
คุณภาพชีวติในโรงเรียน ดา้นวชิาการและดา้นส่ิงแวดลอ้ม สูงกวา่นกัเรียนในโรงเรียนขนาดกลาง
และขนาดเล็ก  
 อาจารีย ์ช่างประดบั (2550  : บทคดัยอ่) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง “องคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อ
สัมพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัเพื่อนของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 3 โรงเรียนอินทร์บุรี อ าเภออินทร์บุรี 
จงัหวดัสิงห์บุรี” ผลการศึกษาพบวา่องคป์ระกอบท่ีมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัสัมพนัธภาพระหวา่ง
นกัเรียนกบัเพื่อนของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 3 โรงเรียนอินทร์บุรี อ าเภออินทร์บุรี จงัหวดัสิงห์บุรี อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว และสภาพครอบครัวซ่ึง
บิดามารดาอยูด่ว้ยกนั ส่วนองคป์ระกอบท่ีมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัสัมพนัธภาพระหวา่งนกัเรียน
กบัเพื่อนของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 3 โรงเรียนอินทร์บุรี อ าเภออินทร์บุรี จงัหวดัสิงห์บุรี อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ไดแ้ก่ เพศ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน บุคลิกภาพ อตัมโนทศัน์ 
ทศันคติต่อการคบเพื่อน สัมพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัผูป้กครอง สัมพนัธภาพระหวา่งนกัเรียน
กบัครู และลกัษณะกายภาพดา้นการเรียน และองคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อสัมพนัธภาพระหวา่ง
นกัเรียนกบัเพื่อนของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 3 โรงเรียนอินทร์บุรี อ าเภออินทร์บุรี จงัหวดัสิงห์บุรี อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยเรียงล าดบัจากองคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดคือ ทศันคติต่อ
การคบเพื่อน อตัมโนทศัน์ ช่วงชั้นท่ี 3 โรงเรียนอินทร์บุรี อ าเภออินทร์บุรี จงัหวดัสิงห์บุรี อยา่งมี
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นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 สัมพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัผูป้กครอง สัมพนัธภาพระหวา่ง
นกัเรียนกบัครู และลกัษณะกายภาพดา้นการเรียน ซ่ึงองคป์ระกอบทั้ง 5 สามารถร่วมกนัอภิปราย
ความแปรปรวน สัมพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัเพื่อนของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 3 โรงเรียนอินทร์บุรี 
อ าเภออินทร์บุรี จงัหวดัสิงห์บุรี ไดร้้อยละ 51.4 
 จากงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งสรุปไดว้า่ คุณภาพชีวติของนกัเรียน นกัศึกษา มีคุณภาพชีวติ
แตกต่างกนัตามปัจจยัท่ีเกิดข้ึน ทั้งในดา้นสัมพนัธภาพระหวา่งเพื่อนในโรงเรียน ดา้นอารมณ์       
ดา้นจิตใจ ดา้นวชิาการ และดา้นสัมพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัครู รวมถึงส่ิงแวดลอ้มใน
สถาบนัการศึกษา ปัจจยัทางครอบครัว ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีเกิดจากความแตกต่างระดบัคุณภาพชีวติของ
นกัเรียน นกัศึกษา สามารถสัมพนัธ์เช่ือมโยงถึงผลการเรียน และวถีิชีวติความเป็นอยูใ่น
สถาบนัการศึกษาของนกัศึกษาใหมี้ความแตกต่างกนั ผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาคุณภาพชีวติของ
นกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์: กรณีศึกษานกัศึกษาเขา้ใหม่ปีการศึกษา 2555 วา่ ในขณะท่ีศึกษาอยูใ่น
วทิยาลยัราชพฤกษ ์มีระดบัคุณภาพชีวติเป็นอยา่งไร และมีความแตกต่างกนัตามคุณลกัษณะทาง
ประชากร และคุณลกัษณะของนกัศึกษาทั้ง 5 ดา้น คือดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นความสัมพนัธ์ทาง
สังคม ดา้นส่ิงแวดลอ้มภายในวทิยาลยั และดา้นวชิาการ แตกต่างกนัอยา่งไร 
 



บทที ่3 
 

วธิีด าเนินการวจิัย 
 

 การศึกษาคุณภาพชีวติของนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ์ :กรณีศึกษานกัศึกษาเขา้ใหม่             
ปีการศึกษา 2555 เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ ( Survey Research) โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ    
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล มีรายละเอียดการด าเนินการดงัน้ี 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  
 3.3 การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ  
 3.4 การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล   
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 
 1) ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีเขา้ใหม่ปีการศึกษา 2555 
ทั้งหลกัสูตร 4 ปี และหลกัสูตร 4 ปีเทียบโอน จ านวน 1,400 คน  ซ่ึงเป็นนกัศึกษารอบปกติ,          
รอบเสาร์-อาทิตย ์และรอบค ่า 
 2) กลุ่มตวัอยา่ง  
  ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดก้  าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คนโดยการ
อา้งอิงจากตารางแสดงขนาดตวัอยา่งของ Seymour Sudman (อา้งถึงใน กุณฑลี ร่ืนรมย,์ 2549 : 187) 
ท่ีแสดงขนาดตวัอยา่งในการวจิยัท่ีมีการใชห้น่วยตวัอยา่งเป็นรายบุคคล หากท าการศึกษาระดบั
ทอ้งถ่ิน กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีจ  านวนไม่มาก ใชจ้  านวน 200 – 500 คน โดยใชว้ธีิการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง
ดว้ยวธีิแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ตามกลุ่มสถาบนัท่ีเคยศึกษา แบ่งเป็นสถาบนัในเครือ
ตั้งตรงจิตร 200 คน และนอกสถาบนัในเครือตั้งตรงจิตรอีก 200 คน รวม 400 คน  โดยมีขั้นตอน 
ดงัน้ี 
  (1) คดัเลือกนกัศึกษาท่ีศึกษาในหลกัสูตร 4 ปี ท่ีส าเร็จการศึกษาระดบั
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) จากสถาบนัในเครือตั้งตรงจิตร จ านวน 100 คน และนกัศึกษา
หลกัสูตร 4 ปี ท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6 และปวช.3 จากสถาบนัการศึกษาอ่ืนๆ         
ท่ีไม่ใช่ในเครือตั้งตรงจิตร จ านวน 100 คน รวมเป็น 200 คน 
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  (2) คดัเลือกนกัศึกษาท่ีศึกษาในหลกัสูตร 4 ปีเทียบโอน ท่ีส าเร็จการศึกษาระดบั
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากสถาบนัในเครือตั้งตรงจิตร จ านวน 100 คน และนกัศึกษา
ท่ีศึกษาในหลกัสูตร 4 ปีเทียบโอน ท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
จากสถาบนัการศึกษาอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่ ในเครือตั้งตรงจิตร จ านวน 100 คน รวมเป็น 200 คน 

 (3) ผูว้จิยัใชว้ธีิการเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งในหอ้งเรียนท่ีนกัศึกษาลงทะเบียน
เรียนวชิาพื้นฐานทั้งหมดจ านวน 40 หอ้งเรียน โดยใชแ้บบสอบถามแจกใหแ้ก่นกัศึกษาท่ีส าเร็จ
การศึกษามาจากสถาบนัในเครือตั้งตรงจิตร หอ้งเรียนละ 10 ชุด และนกัศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษามา
จากสถาบนันอกเครือตั้งตรงจิตร หอ้งเรียนละ 10 ชุด 
 

3.2 เคร่ืองมอืในการวจิัย  
 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม ซ่ึงมีขั้นตอน
การสร้างเคร่ืองมือตามล าดบัดงัน้ี 
  1) ศึกษาคน้ควา้จากเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ จากต ารา เอกสาร 
งานวจิยั เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
  2) รวบรวมสาระเน้ือหาต่างๆ ท่ีไดจ้ากต ารา เอกสาร งานวจิยั เพื่อน ามาสร้าง
แบบสอบถาม 
  3) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้จิยัจดัท าข้ึน โดยแบ่งออกเป็น    
3 ส่วน ดงัน้ี 
  ส่วนที ่1  แบบสอบถามเก่ียวกบัคุณลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง 
ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ ( Check - List) จ านวน 8 ขอ้  และแบบสอบถาม
คุณลกัษณะของนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามภูมิล าเนาและการรับรู้ข่าวสารของวทิยาลยั       
ราชพฤกษผ์า่นส่ือประชาสัมพนัธ์ เหตุผลท่ีเลือกศึกษาต่อท่ีวทิยาลยัราชพฤกษค์วามคาดหวงัเม่ือ
ส าเร็จการศึกษาจากวทิยาลยัราชพฤกษ ์ มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ ( Check-List) จ านวน 
5 ขอ้ 
  ส่วนที ่2  แบบสอบถามเก่ียวกบัคุณภาพชีวติ จ  านวน 5 ดา้น คือ ดา้นร่างกาย ดา้น
จิตใจ   ดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และดา้นวชิาการ ท่ีมีต่อวทิยาลยัราชพฤกษ ์
โดยผูว้จิยัไดส้ร้างแบบสอบถามแบบประมาณค่า ( Rating Scale) มี 5 ระดบั ตามแบบของลิเคิร์ท 
(Likert’s Scale) ใหค้่าน ้าหนกัแต่ละระดบัความส าคญั ดงัน้ี 
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  คะแนน 5 หมายถึง ระดบัคุณภาพชีวติมากท่ีสุด  
  คะแนน 4 หมายถึง ระดบัคุณภาพชีวติมาก  
  คะแนน 3 หมายถึง ระดบัคุณภาพชีวติปานกลาง  
  คะแนน 2 หมายถึง ระดบัคุณภาพชีวตินอ้ย  
  คะแนน 1 หมายถึง ระดบัคุณภาพชีวตินอ้ยท่ีสุด  
 
  จากเกณฑก์ารประเมินค่าระดบัคุณภาพชีวติของนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ์
ดงักล่าวแปลความหมายจากค่าเฉล่ียเป็น 5 ระดบัตามท่ี ประจกัษ ์สุดประเสริฐ (2531 : 6) ไดด้งัน้ี 
  ค่าเฉลีย่     ระดับคุณภาพชีวติ  
         4.50 – 5.00     ระดบัคุณภาพชีวติมากท่ีสุด 
         3.50 – 4.49     ระดบัคุณภาพชีวติมาก  
    2.50 – 3.49     ระดบัคุณภาพชีวติปานกลาง  
    1.50 – 2.49     ระดบัคุณภาพชีวตินอ้ย  
    1.00 – 1.49     ระดบัคุณภาพชีวตินอ้ยท่ีสุด  
 
  ส่วนที ่3  ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมของกลุ่มตวัอยา่งต่อระดบั    
คุณภาพชีวติวทิยาลยัราชพฤกษ ์
 
 3.2.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล จาการศึกษา ในคร้ังน้ี  คือ แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เร่ืองคุณภาพชีวตินกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ์ : กรณีศึกษานกัศึกษาเขา้ใหม่              
ปีการศึกษา 2555 ซ่ึงผูว้จิยัไดส้ร้างข้ึนโดยมีรายละเอียดแบ่งออกเป็น 3 ตอนดงัน้ี 
 
  ตอนที ่1 คุณลกัษณะทัว่ไปของนักศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ์ปีการศึกษา 2555    
   1) จ าแนกตามคุณลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ 
เพศ อาย ุสถาบนัการศึกษาท่ีส าเร็จมาก่อนท่ีจะศึกษาท่ีวทิยาลยัราชพฤกษ์  อาชีพบิดา อาชีพมารดา 
รายไดบิ้ดา รายไดม้ารดาต่อเดือน มีลกัษณะเป็นขอ้ค าถาม จ านวน 8 ขอ้ 
   2) จ าแนกตามคุณลกัษณะของนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งปีการศึกษา 2555 
จ าแนกตามภูมิล าเนา การรับทราบขอ้มูลของวทิยาลยัผา่นส่ือประชาสัมพนัธ์ เหตุผลในการเลือก
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ศึกษาต่อท่ีวทิยาลยัราชพฤกษ ์ส่ิงท่ีนกัศึกษาคาดหวงัมากท่ีสุดเม่ือส าเร็จการศึกษาจากวทิยาลยั        
ราชพฤกษ ์มีลกัษณะเป็นขอ้ค าถามจ านวน 5 ขอ้ 
  ตอนที่ 2 เป็นข้อค าถามประเมินระดับคุณภาพชีวติ นักศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ์ : 
กรณศึีกษา นักศึกษาเข้าใหม่ปีการศึกษา 2555 เป็นขอ้ค าถาม ประเมินระดบัคุณภาพชีวติและ
ความรู้สึกเก่ียวกบัคุณภาพชีวตินกัศึกษาในขณะท่ีศึกษาอยูใ่นวทิยาลยัราชพฤกษ ์จ านวน 5 ดา้น คือ 
ดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นวชิาการ ดา้นละ 10 ขอ้     
มีลกัษณะก าหนดค่าน ้าหนกัของการประเมิน 5 ระดบั ดงัน้ี 
  การวเิคราะห์ระดบัคุณภาพชีวติของนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษใ์นภาพรวมรายดา้น
แบ่งเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคม ดา้นส่ิงแวดลอ้มภายใน
วทิยาลยั ดา้นวชิาการ โดยน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
    ตอนที่  3 การปรียบเทยีบระดับคุณภาพชีวติของนักศึกษาขณะทีศึ่กษาอยู่ใน                  
วทิยาลยัราชพฤกษ์ปีการศึกษา 2555  จ  าแนกตามเพศ อาย ุคณะท่ีศึกษา และสถาบนัการศึกษาท่ีเคย
ศึกษามา ทดสอบสมมุติฐานโดยการทดสอบค่า t-test ส าหรับกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม และค่า  F-test 
ส าหรับกลุ่มตวัอยา่งมากกวา่ 2 กลุ่มข้ึนไป เม่ือพบการแตกต่างใชก้ารเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวธีิ      
แอลเอสดี (LSD Method) 
 

3.3  วธีิการด าเนินการสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมอื 
 

 ผูว้จิยัไดห้าคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัดงัน้ี 
               1) ค่าความเท่ียง (Validity) โดยการน าแบบสอบถามเสนอต่อท่ีปรึกษางานวจิยัและ
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาษา เพื่อท าการตรวจสอบความเท่ียงตรงตามโครงสร้างและเน้ือหา ( Content 
Validity) ตรวจสอบแกไ้ขใหต้รงตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั 

การตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (Content Validity) โดยไดสู้ตร ดงัต่อไปน้ี 
   IOC  =  R 
       N 
  เม่ือ  IOC = ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective 
Congruence) 
   R = คะแนนความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญต่อ ค าถามแต่ละขอ้ 
   N = จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ  
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  2) ค่าความเช่ือมัน่  (Reliability) โดยการน าแบบสอบถามไปทดสอบ (Try - out) กบั
นกัศึกษาปีการศึกษา 2554 จ านวน 50 คน เพื่อน าคะแนนไปประเมินหาคุณภาพของเคร่ืองมือ โดย
พิจารณาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบาด ( Cronbach 
Alpha – Coefficient) (ลดัดาวลัย ์เพชรโรจน์ อฉัรา ช านิประศาสน์.2549 :149) ซ่ึงค่าท่ีไดจ้ะแสดงถึง
ระดบัความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยจะมีค่าระหวา่ง 0 ≤ @ ≤ 1 ค่าท่ีใกลเ้คียงกบั 1 มาก แสดง
วา่มีค่าความเช่ือมัน่สูง ไดค้่าแอลฟาทั้งฉบบัเท่ากบั 0.779 เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นพบวา่ ไดค้่า
ความเช่ือมัน่จากแบบสอบถาม สูงกวา่ 0.873 ทุกดา้น โดยแสดงรายละเอียดดงัน้ี  
 
 ตารางที ่1 ค่าความเช่ือมัน่ของครอนบาด จ าแนกตามภาพรวมและรายดา้นของคุณภาพชีวติ
ในวทิยาลยัราชพฤกษ ์ 
              คุณภาพชีวตินกัศึกษาในวทิยาลยัราชพฤกษ ์                                        ค่าความเช่ือมัน่ 
                      1.  ดา้นร่างกาย                                                                                  0.783 
                      2.  ดา้นจิตใจ                                                                                     0.878 
                      3.  ดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคม                                                        0.832 
                      4.  ดา้นส่ิงแวดลอ้ม                                                                           0.775 
                      5.  ดา้นวชิาการ                                                                                 0.843 

                            รวม                                                                                             0.875 
 

 

3.4  การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 3.4.1  การศึกษาในคร้ังนีไ้ด้มีการรวบรวมข้อมูลเป็น  2  ส่วน  คือ   
1) ขอ้มูลปฐมภูมิ  (Primary  Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูล      

โดยใชเ้คร่ืองมือในการวจิยั คือ  แบบสอบถาม  โดยน าไปสอบถามกบักลุ่ม ตวัอยา่งท่ีไดจ้ากการ        
เลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยวธีิแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) 
  2) ขอ้มูลทุติยภูมิ  (Secondary  Data)  เป็นการคน้ควา้ขอ้มูลจากเอกสาร หนงัสือ  
วารสาร วทิยานิพนธ์  และเวบ็ไซดท่ี์เก่ียวขอ้ง  เพื่อน า มาวเิคราะห์ ( Content Analysis) ขอ้มูล           
มาประกอบการศึกษาในคร้ังน้ี 
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 3.4.2  สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล  
  ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัน าขอ้มูลมาประมวลผลการวเิคราะห์ดว้ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ดงัน้ี 
  1) การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณลกัษณะทางประชากรศาสตร์ วเิคราะห์โดยใช้
สถิติเชิงพรรณา ( Decriptive Statistic) โดยการหาค่าความถ่ี ( Frequency) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่า
ร้อยละ (Percentaqe)  
  2) ระดบัคุณภาพชีวติของนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์วเิคราะห์โดยใชส้ถิติ         
เชิงพรรณา ไดแ้ก่  ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD)  
       3) ในการเปรียบเทียบระดบัคุณภาพชีวติของนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์จ าแนก
ตามคุณลกัษณะของนกัศึกษา ใชค้่าสถิติ ( t-test) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของประชากรท่ีมากกวา่ 2 กลุ่ม โดยใชค้่าสถิติ F-Test ในการวเิคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว ( One – Way Analysis of Variance) และท าการทดสอบความแตกต่าง    
รายคู่โดยวธีิแอลเอสดี (LSD Method)  
 
 



บทที ่4  
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การศึกษาคุณภาพชีวตินกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์ : กรณีศึกษานกัศึกษเขา้ใหม่                    
ปีการศึกษา  2555 มีการวเิคราะห์ขอ้มูลและการน าเสนอผลการวเิคราะห์เป็น 3 ตอนตามล าดบัดงัน้ี 
  4.1 ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม 
  4.2 ระดบัคุณภาพชีวติของผูต้อบแบบสอบถาม 
  4.3 การเปรียบเทียบระดบัคุณภาพชีวติของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
อาย ุคณะสาขาวชิาท่ีศึกษาอยู ่และกลุ่มสถาบนัการศึกษาท่ีเคยศึกษามา  
  
 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัคุณลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของนักศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ์        
ปีการศึกษา 2555 
 ตอนที ่1  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัคุณลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของนกัศึกษาวทิยาลยัราช
พฤกษปี์การศึกษา 2555 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้อบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อาย ุคณะท่ีศึกษาอยู ่วฒิุการศึกษา ค่าใชจ่้ายท่ีไดรั้บของนกัศึกษา 
รายไดข้องบิดาหรือมารดา อาชีพของบิดาหรือมารดา สถานภาพการสมรสของบิดาหรือมารดาหรือ
ผูป้กครอง ภูมิล าเนา การรับทราบข่าวสารขอ้มูลวทิยาลยัราชพฤกษผ์า่นส่ือประชาสัมพนัธ์ ช่อง
ทางการรับรู้ข่าวสารของนกัศึกษา นกัศึกษาเลือกศึกษาต่อท่ีวทิยาลยัราชพฤกษด์ว้ยเหตุผลใด และส่ิง
ท่ีนกัศึกษาคาดหวงัมากท่ีสุดเม่ือเลือกศึกษาท่ีวทิยาลยัราชพฤกษ ์จ านวน 400 คน โดยแสดงเป็น
จ านวนร้อยละ ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ปรากฎรายละเอียดในในตารางท่ี 2 และ 3 ดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่2 จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามคุณลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

                     คุณลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
 

     จ านวน 
    (n=400) 

ร้อยละ 
 

1. เพศ 
             ชาย  
             หญิง 
               รวม 

 
              89 

   311 
   400 

 
22.30 
77.80 

           100 
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ตารางที ่2 (ต่อ)   

                     คุณลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
 

จ านวน 
(n=400) 

ร้อยละ 
 

2. อาย ุ
             18 – 21 ปี 
             22 – 25 ปี 
             26 – 29 ปี 
             30 – 35 ปี 
               รวม 

 
   362 
     18 
       4 
     16 
   400 

 
90.50 
  4.50 
  1.00 
  4.00 
   100 

3. คณะท่ีศึกษาอยูใ่นปัจจุบนั 
         คณะบริหารธุรกิจ 
         คณะบญัชี 
         คณะนิติศาสตร์ 
         คณะนิเทศศาสตร์ 
         คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
               รวม 

 
   189 
   154 

   12 
   25 
  20 

  400 

 
       47.25 
       38.50 

       3.00 
       6.25 
      5.00 
        100 

4. วฒิุการศึกษาท่ีส าเร็จมาก่อนท่ีจะศึกษาต่อท่ีวทิยาลยัราช
พฤกษ ์
         มธัยมศึกษาปีท่ี 6 
         ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช) 
         ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส) 
                รวม 

 
      
     177                                          
     25 

     298 
     400 

 
  
44.25 
  6.25 
 74.50  
    100 

5. ค่าใชจ่้ายท่ีนกัศึกษาไดรั้บจากบิดาหรือมารดาหรือผูป้กครองเฉล่ียต่อเดือน  
         ต  ่ากวา่ 3,000 บาท                                                                         171                             42.75 
         3,001 – 4,000 บาท                                                                       109                             27.25 
         4,001 – 5,000 บาท                                                                         38                               9.50 
         5,001 – 6,000 บาท                                                                         14                               3.50 
         6,001 – 7,000 บาท                                                                         21                               5.25 
         7,000 บาทข้ึนไป                                                                            47                             11.75 
                 รวม                                                                                       400                                100 
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ตารางที ่2 (ต่อ) 

                     คุณลกัษณะทางประชากรศาสตร์                                     จ านวน                   ร้อยละ 
                                                                                                             (n=400) 

6. รายไดข้องบิดาหรือมารดาหรือผูป้กครองคนใดคนหน่ึงเฉล่ียต่อเดือน 
         ต  ่ากวา่ 10,000 บาท                                                                       137 
         10,000 – 15,000 บาท                                                                    131 
         15.001 – 20,000 บาท                                                                      31 
         20,001 – 25,000 บาท                                                                      37 
         25,001 – 30,000 บาท                                                                      24 
         30,000 บาทข้ึนไป                                                                           40 
         รวม                                                                                                400 

 
34.30 
32.80 

7.80 
9.30 
6.00 

10.00 
  100 

7. อาชีพของบิดาหรือมารดาหรือผูป้กครอง 
        รับราชการ / พนกังานรัฐวสิาหกิจ                                                    79 
        ลูกจา้ง / พนกังานบริษทัเอกชน                                                      158 
        เกษตรกร                                                                                          69 
        ธุรกิจส่วนตวั                                                                                    59 
        ไม่ไดท้  างาน                                                                                     10 
         อ่ืนๆ โปรดระบุ                                                                               32 
                   รวม                                                                                     400 

 
        18.00 
        39.50 
        17.30 
        14.80 
          2.50 
          8.00 

      100 

8. สถานภาพการสมรสของบิดาหรือมารดาหรือผูป้กครอง 
         อยูด่ว้ยกนั                                                                                       345                          86.50 
         หยา่ร้าง                                                                                             29                            7.30 
         แยกกนัอยูต่ามอาชีพ                                                                        15                             3.80 
         อ่ืนๆ                                                                                                  11                            2.80 
                     รวม                                                                                     400                             100 
  

 จากตารางที ่2  พบวา่นกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศชายร้อยละ 22.30 และเป็นเพศหญิง    
ร้อยละ 77.80 มีอายรุะหวา่ง 18 -21 ปี มากท่ีสุดร้อยละ 90.50 รองลงมามีอายรุะหวา่ง 22 – 25 ปี   
ร้อยละ 4.50 ศึกษาอยูใ่นคณะบริหารธุรกิจมากท่ีสุดร้อยละ 47.25 รองลงมาเป็นนกัศึกษาคณะบญัชี
ร้อยละ 38.50 ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษามาจากระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) ร้อยละ 
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74.50 รองลงมาเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6 มากท่ีสุดร้อยละ 44.25 และไดรั้บ
ค่าใชจ่้ายจากผูป้กครองต่อเดือนโดยเฉล่ียต ่ากวา่เดือนละ 3,000 บาท ถึงร้อยละ 42.75 รองลงมา
ไดรั้บค่าใชจ่้ายท่ีไดรั้บจากผูป้กครองต่อเดือนโดยเฉล่ียต่อเดือนท่ี 3,001 – 4,000 บาท ร้อยละ 27.25  
เม่ือพิจารณารายไดข้องบิดาหรือมารดาหรือผูป้กครองคนใดคนหน่ึงในครอบครัวพบวา่มีรายได้
โดยประมาณต่อเดือนอยูใ่นระดบัต ่ากวา่ 10,000 บาท มากท่ีสุดถึงร้อยละ 34.30 รองลงมามีรายได้
อยูใ่นระดบั 10,000 – 15,000 บาท ร้อยละ 32.80 และอยูใ่นระดบั 15,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 7.80 
ตามล าดบั นอกจากน้ีพบวา่บิดาหรือมารดาหรือผูป้กครองประกอบอาชีพลูกจา้งหรือพนกังาน
บริษทัเอกชนมากท่ีสุดถึงร้อยละ 39.50 รองลงมาประกอบอาชีพรับราชการร้อยละ 18.00 ตามล าดบั 
เม่ือพิจารณาสถานภาพในครอบครัวพบวา่บิดามารดา  ในครอบครัวมีสถานภาพอยูด่ว้ยกนัมากท่ีสุด
ร้อยละ 86.30 รองลงมาคือหยา่ร้างร้อยละ 7.30 และแยกกนัอยูต่ามอาชีพร้อยละ 3.80 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่3 จ  านวนและร้อยละของตวัอยา่งจ าแนกตามลกัษณะของนกัศึกษา 

ลกัษณะของนกัศึกษาเขา้ใหม่ปีการศึกษา 2556 
จ านวน 

(n = 400) 
ร้อยละ 

1. ภูมิล าเนาเดิม 
         ภาคกลางและปริมณฑล 
         ภาคใต ้
         ภาคเหนือ 
         กรุงเทพมหานคร 
         ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 
161 
118 
 14 
 77 
 30 

 
40.25 
29.50 
 3.50 
19.25 
 7.50 

รวม 400  100 

2. นกัศึกษาทราบขอ้มูลวทิยาลยัราชพฤกษผ์า่นส่ือประชาสัมพนัธ์ช่องทางใด 
         หนงัสือพิมพ ์
         เวบ็ไซดว์ทิยาลยั 
         เวบ็ไซดต่์างๆ 
         ประชาสัมพนัธ์แนะแนวของวทิยาลยั 
         อาจารยฝ่์ายแนะแนวสถาบนัเดิม 
         อ่ืนๆ  

 
29 

111 
 40 
137 
 16 
 67 

 
 7.25 
27.75 
10.00 
34.25 
 4.00 
16.75 

รวม 400 100 

   



65 
 

ตารางที ่3 (ต่อ)   

ลกัษณะของนกัศึกษาเขา้ใหม่ปีการศึกษา 2556 
จ านวน 

(n = 400) 
ร้อยละ 

3. ช่องทางการรับรู้ข่าวสารของนกัศึกษาท่ีเขา้ถึงนกัศึกษามากท่ีสุด 
         อินเทอร์เน็ต 
         ทีว ี
         วทิยชุุมชน 
         หนงัสือพิมพ ์

159 
201 
35 
5 

39.75 
50.25 
8.75 
1.25 

รวม 400 100 

4. นกัศึกษาเลือกศึกษาต่อท่ีวทิยาลยัราชพฤกษด์ว้ยเหตุผลใด 
         ช่ือของวทิยาลยั 
         เป็นสถาบนัในเครือตั้งตรงจิตร 
         สถานท่ีสวยงาม 
         ใกลบ้า้น 
         การเดินทางสะดวก 

 
189 
 43 
 25 
 45 
 13 

 
47.25 
10.75 
 6.25 
11.25 
 3.25 

4. นกัศึกษาเลือกศึกษาต่อท่ีวทิยาลยัราชพฤกษด์ว้ยเหตุผลใด 
         ช่ือของวทิยาลยั 
         เป็นสถาบนัในเครือตั้งตรงจิตร 
         สถานท่ีสวยงาม 
         ใกลบ้า้น 
         การเดินทางสะดวก 
         มีคณะสาขาวชิาน่าสนใจ 

 
189 
 43 
 25 
 45 
 13 
 85 

 
47.25 
10.75 
 6.25 
11.25 
 3.25 
21.25 

รวม 400   100 

5. ส่ิงท่ีนกัศึษาคาดหวงัมากท่ีสุดเม่ือเลือกศึกษาท่ีวทิยาลยัราชพฤกษ ์
         จบแลว้มีงานท า 
         คณะสาขาท่ีเลือกศึกษาเป็นท่ีพึงพอใจ 
         ไดรั้บการยอมรับจากสถานประกอบการ 
         มีทกัษะความรู้ในคณะสาขา 
         มีช่ือเสียงในสาขางานอาชีพ 

 
176 
142 
 19 
 38 
 25 

 
44.00 
35.50 
 4.75 
 9.50 
 6.25 

รวม 400  100 
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 จากตารางที ่3  พบวา่ นกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งมีภูมิล าเนาเดิมอยูใ่นภาคกลางและปริมณฑล
มากท่ีสุดร้อยละ 40.25 รองลงมามีภูมิล าเนาอยูใ่นเขตภาคใตร้้อยละ 29.50 และนกัศึกษาทราบขอ้มูล
วทิยาลยัราชพฤกษผ์า่นทางประชาสัมพนัธ์ของวทิยาลยัประเภทประชาสัมพนัธ์แนะแนวของ
วทิยาลยัมากท่ีสุดร้อยละ 34.25 รองลงมาคือช่องทางการประชาสัมพนัธ์ผา่นเวบ็ไซดข์องวทิยาลยั
ร้อยละ 27.75 ในส่วนช่องทางการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ของวทิยาลยั พบวา่นกัศึกษารับทราบจาก
ช่องทางทีวมีากท่ีสุดร้อยละ 50.25 รองลงมาคือการรับรู้ผา่นอินเตอร์เน็ต 39.75 และนกัศึกษาเลือก
ศึกษาต่อท่ีวทิยาลยัราชพฤกษ ์จากเหตุผลในช่ือเสียงของวทิยาลยัมากท่ีสุดร้อยละ 47.25 รองลงมา
คือวทิยาลยัมีคณะสาขาวชิาท่ีน่าสนใจร้อยละ 21.25 ในส่วนความคาดหวงัของนกัศึกษาเม่ือเลือก
ศึกษาต่อท่ีวทิยาลยัราชพฤกษคื์อจบแลว้มีงานท าร้อยละ 44.00 รองลงมาคือ คณะท่ีเลือกศึกษาเป็นท่ี
พึงพอใจร้อยละ 35.50 
 
ตอนที ่2 ผลการวเิคราะห์ระดับคุณภาพชีวติของนักศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ์ปีการศึกษา 2555  
 การศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดศึ้กษาระดบัคุณภาพชีวติของนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์      
ในภาพรวมรายดา้นแบ่งเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคม  
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และดา้นวชิาการ รายละเอียดปรากฎในตารางท่ี 4 – 9 ดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่4 ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ของระดบัคุณภาพชีวติของนกัศึกษา    
                 วทิยาลยัราชพฤกษปี์การศึกษา 2555 โดยภาพรวม 
 

ด้าน 𝒙  SD แปลผล 

1. ดา้นร่างกาย 
2. ดา้นจิตใจ 
3. ดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคม 
4. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
5. ดา้นวชิาการ 

3.29 
3.53 
3.54 
3.37 
4.42 

0.239 
0.045 
0.192 
0.249 
0.493 

ปานกลาง 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
มาก 

รวม 3.63 0.244 มาก 

  
  จากตารางที ่4  พบวา่ระดบัคุณภาพชีวติของนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษปี์การศึกษา 2555 
ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.63) และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ คุณภาพชีวติ
นกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษอ์ยูใ่นระดบัมาก 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นวชิาการ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.42) 
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รองลงมาดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคม(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.54) และดา้นจิตใจ (มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.53) 
ตามล าดบั เม่ือพิจารณาดา้นท่ีมีระดบัคุณภาพชีวติปานกลางมี 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นร่างกายและ        
ดา้นส่ิงแวดลอ้มมีค่าเฉล่ียระดบั 3.29 และ 3.37 ตามล าดบั 
 
 ระดับคุณภาพชีวตินักศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ์ ปีการศึกษา 2555  
  ผลการวเิคราะห์ระดบัคุณภาพชีวติของนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์ดา้นร่างกาย           
มีรายละเอียดดงัตารางท่ี 5 
 
ตารางที่  5 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัความส าคญัของคุณภาพชีวติของนกัศึกษา

วทิยาลยัราชพฤกษด์า้นร่างกาย 
 

   

คุณภาพชีวติด้านร่างกาย 𝒙  SD แปลผล 

1. วทิยาลยัมีการตรวจสุขภาพประจ าปีใหก้บันกัศึกษา 
2. นกัศึกษาไดรั้บการส่งเสริมการออกกก าลงักายในขณะท่ีอยูท่ี่  

วทิยาลยั 
3. สถานท่ีและภูมิทศัน์ของวทิยาลยัเอ้ือประโยชน์ต่อสุขภาพของ

นกัศึกษา 
4. นกัศึกษาไดอ้ยูใ่นอาคารเรียนท่ีสะอาด 
5. นกัศึกษาไดอ้ยูใ่นอาคารเรียนท่ีกวา้งขวางส่งผลต่อความสุขทาง    

การเรียนของนกัศึกษา 
6. นกัศึกษาไดเ้รียนในหอ้งเรียนมีความสวา่งท่ีเพียงพอ 
7. บรรยากาศในวทิยาลยัเงียบสงบ 
8. อุปกรณ์ต่างๆภายในวทิยาลยัอยูใ่นสถาพท่ีดีสามารถอ านวย        

ความสะดวกใหก้บันกัศึกษา 
9. การเดินทางไป-กลบัระหวา่งวทิยาลยัและท่ีพกัมีความปลอดภยัต่อ

นกัศึกษา 
10.วทิยาลยัมีกิจกรรมส่งเสริมต่อตา้นยาเสพติดและใหค้วามรู้           

ดา้นยาเสพติดกบันกัศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดี 
รวม 

2.59 
2.69 

 
3.18 

 
3.45 
3.50 

 
3.84 
3.58 
3.32 

 
3.33 

 
3.41 

 
3.29 

0.874 
0.749 

 
0.880 

 
0.796 
0.996 

 
0.854 
0.775 
0.980 

 
0.970 

 
1.145 

 
0.499 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 
มาก 

 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
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 จากตารางที ่5 พบวา่ นกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษปี์การศึกษา 2555 มีระดบัคุณภาพชีวติใน
วทิยาลยัดา้นร่างกายอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากบั 3.29) และเม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบวา่ระดบัคุณภาพชีวติของนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษด์า้นร่างกายระดบัมาก ไดแ้ก่ นกัศึกษา
ไดเ้รียนในหอ้งเรียนท่ีมีแสงสวา่งเพียงพอมี (ค่าเฉล่ีย 3.84) และมีบรรยากาศในวทิยาลยัท่ีเงียบสงบ 
(ค่าเฉล่ีย 3.58) และนกัศึกษาไดอ้ยูใ่นอาคารเรียนท่ีกวา้งขวางส่งผลต่อความสุขทางการเรียนของ
นกัศึกษา (ค่าเฉล่ีย 3.50) และในขอ้อ่ืนๆ มีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง โดยมีคุณภาพชีวติในเร่ือง
วทิยาลยัในการตรวจสุขภาพประจ าปีใหแ้ก่นกัศึกษามีค่าเฉล่ียต ่าสุด 2.59 
 
ตารางที่  6  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัคุณภาพชีวตินกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์     

ดา้นจิตใจ 

คุณภาพชีวติด้านจิตใจ 𝒙  SD แปลผล 

1. อาจารยผ์ูส้อนใหค้  าแนะน าและเสนอแนะแก่นกัศึกษาเป็นอยา่งดี 
2. เพื่อนมีความใกลชิ้ดมีความผกูพนัและใหก้ารช่วยเหลือเก้ือกลูต่อกนั   
เป็นอยา่งดี 

3. ส่ิงแวดลอ้มของวทิยาลยัส่งเสริมใหน้กัศึกษามีความสุข 
4. นกัศึกษาไดรั้บการดูแลเอาใจใส่จากวทิยาลยัและอาจารยเ์ป็นอยา่งดี 
5. ระบบการดูแลนกัศึกษาของวทิยาลยัในดา้นต่างๆท าใหน้กัศึกษา   

รู้สึกอบอุ่น 
6. เม่ือนกัศึกษามีความทุกขส์ามารถปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษา            

ของวทิยาลยัได ้
7. หน่วยงานต่างๆ ของวทิยาลยัใหก้ารดูแลนกัศึกษาเป็นอยา่งดี 
8.นกัศึกษาไดรั้บการช่วยเหลือใหค้  าแนะน าทุกคร้ังท่ีมาติดต่อ           

กบัหน่วยงาน 
9. นกัศึกษาสามารถใชชี้วติและเรียนหนงัสือร่วมกบัผูท่ี้นบัถือ          

ต่างศาสนาไดเ้ป็นอยา่งดี โดยไม่เกิดความรู้สึกแปลกแยก 
10. นกัศึกษามีความสุขกบัการเรียนการใชชี้วติอยูใ่นวทิยาลยั 

รวม 

3.82 
3.60 

 
3.47 
3.44 
3.59 

 
3.52 

 
3.36 
3.50 

 
3.56 

 
3.49 
3.53 

0.790 
0.789 

 
0.697 
0.672 
0.811 

 
0.752 

 
0.926 
0.801 

 
0.953 

 
0.898 
0.432 

มาก 
มาก 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
มาก 

 
มาก 

 
ปานกลาง 
มาก 

 
มาก 

 
ปานกลาง 
มาก 

 
 จากตารางที ่6 พบวา่ นกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษมี์ระดบัคุณภาพชีวติดา้นจิตใจโดยรวมอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.53) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ระดบัคุณภาพชีวติของ
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นกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษด์า้นจิตใจอยูใ่นระดบัมาก 6 ขอ้ ไดแ้ก่ อาจารยผ์ูส้อนใหค้  าแนะน าและ
เสนอแนะแก่นกัศึกษาเป็นอยา่งดี (ค่าเฉล่ียท่ี 3.82) รองลงมา คือเพื่อนมีความใกลชิ้ดความผกูพนัธ์
และใหก้ารช่วยเหลือเก้ือกลูต่อกนัเป็นอยา่งดี (ค่าเฉล่ีย 3.60) และดา้นระบบดูแลนกัศึกษาของ
วทิยาลยัในดา้นต่างๆท าใหน้กัศึกษาเกิดความอบอุ่น (ค่าเฉล่ีย 3.59) เม่ือนกัศึกษามีความทุกข์
สามารถปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาของวทิยาลยัได ้(ค่าเฉล่ีย 3.52) ตามล าดบั และเม่ือพิจารณาระดบั
ปานกลาง พบวา่การใหก้ารดูแลนกัศึกษาจากหน่วยงานต่างๆ (ค่าเฉล่ีย 3.36) อยูใ่นระดบัปานกลางท่ี
ต ่าสุด 
 
ตารางที่  7 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัคุณภาพชีวตินกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษด์า้น

ความสัมพนัธ์ทางสังคม 
 

คุณภาพชีวติด้านความสัมพนัธ์ทางสังคม 𝒙  SD แปลผล 

1. ความแตกต่างจากสถาบนัเดิมไม่เป็นเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินชีวติ 
และการท ากิจกรรมต่างๆของนกัศึกษา 

2. กิจกรรมต่างๆ ท่ีทางวทิยาลยัจดัข้ึนท าใหน้กัศึกษามีความสัมพนัธ์   
กบัเพื่อนๆดีข้ึน 

3. นกัศึกษาสามารถปรับตวัเขา้กบัเพื่อนๆไดเ้ป็นอยา่งดี 
4. นกัศึกษาสามารถปรับตวัเขา้กบัเพื่อนนกัศึกษาและอาจารยผ์ูส้อน    
ไดเ้ป็นอยา่งดี 

3.44 
 

3.63 
 

3.65 
3.78 

 

0.623 
 

0.793 
 

0.867 
0.821 

ปานกลาง 
 

มาก 
 

มาก 
มาก 

 

5. นกัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีทางมหาวทิยาลยัจดัข้ึนเป็นประจ า 
6. เพื่อนมกัจะบอกเล่าและใหค้  าปรึกษาปัญหาต่างๆกบัท่าน 
7. อาจารยเ์ปิดโอกาสใหน้กัศึกษาคิดอยา่งเป็นอิสระ 
8. วทิยาลยัเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาคิดอยา่งเป็นอิสระ 
9. นกัศึกษามีส่วนร่วมในการเลือกผูน้ านกัศึกษา 
10. นกัศึกษารู้สึกหวงแหนและดูแลสมบติัของทางวทิยาลยั 

รวม 

3.61 
3.50 
3.59 
3.23 
3.52 
3.50 
3.54 

0.868 
0.708 
0.830 
0.846 
0.749 
1.021 
0.467 

มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
 จากตารางที ่7  พบวา่นกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษปี์การศึกษา 2555 มีระดบัคุณภาพชีวติใน
วทิยาลยัดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.54) และเม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้พบวา่ระดบัคุณภาพชีวติของนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์ดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคมใน
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ระดบัมาก ไดแ้ก่ นกัศึกษาสามารถปรับตวัเขา้กบัเพื่อนนกัศึกษาและอาจารยผ์ูส้อนไดเ้ป็นอยา่งดี 
(ค่าเฉล่ีย 3.78) นกัศึกษาสามารถปรับตวัเขา้กบัเพื่อนๆไดเ้ป็นอยา่งดี (ค่าเฉล่ีย 3.65) และกิจกกรม
ต่างๆ ท่ีทางวทิยาลยัจดัข้ึนท าใหน้กัศึกษามีความสัมพนัธ์กบัเพื่อนๆ ดีข้ึน (ค่าเฉล่ีย 3.63)              
และนกัศึกษาไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามท่ีวทิยาลยัจดัข้ึนเป็นประจ า (ค่าเฉล่ีย 3.61) ตามล าดบั 
เม่ือพิจารณาระดบัคุณภาพชีวติดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคมระดบัปานกลางพบวา่นกัศึกษามีส่วน
ร่วมในการเลือกผูน้ านกัศึกษา (ค่าเฉล่ีย 3.52) นกัศึกษารู้สึกหวงแหนและดูแลสมบติัของทาง
วทิยาลยั (ค่าเฉล่ีย 3.50) ความแตกต่างจากสถาบนัเดิมไม่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินชีวติและการท า
กิจกรรมต่างๆ ของนกัศึกษา (ค่าเฉล่ีย 3.44) และวทิยาลยัเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาคิดอยา่งเป็นอิสระ 
(ค่าเฉล่ีย 3.23) อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 
ตารางที่  8  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัคุณภาพชีวตินกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์    

ดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคม 

คุณภาพชีวติด้านส่ิงแวดล้อมภายในวทิยาลยั 𝒙  SD แปลผล 

1. วทิยาลยัมีพื้นท่ีสีเขียวอยา่งเพียงพอ 
2.วทิยาลยัมีการจดัสถานพยาบาลท่ีสะอาดและพยาบาลดูแลอยา่ง           
เพียงพอ 

3. นกัศึกษาไดรั้บความสะดวกในการติดต่อกบัหน่วยงานต่างๆ          
ในวทิยาลยั 

4. วทิยาลยัมีการจดัสถานท่ีพกัผอ่นอยา่งเพียงพอเช่นโตะ๊ สวนหยอ่ม 
5. วทิยายาลยัมีการจดัหอ้งสุขาท่ีสะอาด สะดวกและมีความเพียงพอ 
6. วทิยาลยัจดัสถานท่ีออกก าลงักายพร้อมอุปกรณ์อยา่งเพียงพอ 
7. อุปกรณ์การเรียนการสอนมีความทนัสมยัเพียงพอและเอ้ือต่อ             

การเรียนรู้ 
8. สภาพแวดลอ้มไม่ขดัต่อหลกัธรรมค าสอนและหลกัปฏิบติั                  

ของศาสนาต่างๆ 
9. หอ้งสมุดของวทิยาลยัมีหนงัสือและส่ิงอ านวยความสะดวกอยา่ง

เพียงพอ 
10. สถานท่ีในวทิยาลยัมีความทนัสมยั 

รวม 

3.54 
3.29 

 
3.36 

 
3.28 
3.46 
3.14 
3.38 

 
3.32 

 
3.48 

 
3.41 
3.37 

1.018 
0.779 

 
0.750 

 
0.943 
0.900 
0.996 
0.752 

 
0.909 

 
1.033 

 
0.848 
0.547 

มาก 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
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 จากตารางที ่8  พบวา่ระดบัคุณภาพชีวตินกัศึกษาของวทิยาลยัราชพฤกษปี์การศึกษา 2555    
มีระดบัคุณภาพชีวติดา้นส่ิงแวดลอ้มภายในวทิยาลยัมีค่าระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.37)       
เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่มีค่าระดบัมากมีเพียง 1 ขอ้ ไดแ้ก่วทิยาลยัมีพื้นท่ีสีเขียวอยา่งเพียงพอ 
(ค่าเฉล่ียท่ี 3.40) และวทิยาลยัจดัสถานท่ีออกก าลงักายพร้อมอุปกรณ์อยา่งพอเพียง (ค่าเฉล่ีย 3.14) 
อยูใ่นระดบัปานกลางท่ีต ่าสุด 
 
ตารางที่  9  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัคุณภาพชีวตินกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์    

ดา้นวชิาการ 
 

คุณภาพชีวติด้านวชิาการ 𝒙  SD แปลผล 

1. นกัศึกษามีโอกาสเขา้ร่วมกิจกรรมของวทิยาลยั 
2. วทิยาลยัเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาไดแ้สดงความสามารถดา้นวชิาการ 
3. คณาจารยใ์นวทิยาลยัใชส่ื้อการสอนท่ีน่าสนใจ 
4. คณาจารยใ์นวทิยาลยัมีการถ่ายทอดความรู้ไดเ้ป็นอยา่งดี 
5. นกัศึกษามีความสุขในการเขา้เรียน ในหอ้งแต่ละรายวชิา 
6. นกัศึกษาไดรั้บความรู้ในวชิาการระดบัสูง ขณะท่ีเรียนในวทิยาลยั  
7. นกัศึกษามีความสุขกบับรรยากาศในชั้นเรียน 
8. คณาจารยใ์นวทิยาลยัเขา้สอนตรงเวลา 
9. นกัศึกษามีการคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติมหลงัจากเรียนในหอ้งเรียน 
10. คณะสาขาวชิาพานกัศึกษาออกไปท ากิจกรรมนอกหอ้งเรียน 

รวม 

3.94 
4.04 
3.28 
3.15 
3.33 
3.98 
3.84 
4.05 
3.96 
4.07 
4.42 

0.777 
0.858 
1.112 
1.178 
1.017 
0.763 
0.771 
0.759 
0.772 
0.848 
0.573 

มาก 
มาก 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

  
 จากตารางที ่9  พบวา่ระดบัคุณภาพชีวติของนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษปี์การศึกษา 2555    
ดา้นวชิาการโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.42) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ระดบั
คุณภาพชีวติดา้นวชิาการอยูใ่นระดบัมาก 7 ขอ้ เรียงล าดบั 2 ขอ้แรก ไดแ้ก่ คณะสาขาพานกัศึกษา
ออกไปท ากิจกรรมนอกหอ้งเรียนขณะท่ีเรียนท่ีวทิยาลยัราชพฤกษใ์นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.07) 
รองลงมา คณาจารยใ์นวทิยาลยัเขา้สอนตรงเวลา (ค่าเฉล่ีย 4.05) และวทิยาลยัเปิดโอกาสใหน้กัศึกษา
ไดแ้สดงความสามารถดา้นวชิาการ (ค่าเฉล่ียท่ี 4.04) เม่ือพิจารณารายขอ้ท่ีมีค่าระดบัปานกลาง 
พบวา่ 3 ขอ้ ไดแ้ก่นกัศึกษามีความสุขในการเขา้เรียนในหอ้งแต่ละรายวชิา (ค่าเฉล่ีย 3.33) คณาจารย์
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ในวทิยาลยัใชส่ื้อการสอนท่ีน่าสนใจ (ค่าเฉล่ีย 3.28) คณาจารยใ์นวทิยาลยัมีการถ่ายทอดความรู้ได้
เป็นอยา่งดี (ค่าเฉล่ีย 3.15)  

ตอนที ่3 การเปรียบเทยีบคุณภาพชีวติของนักศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ์ปีการศึกษา 2555 จ าแนกตาม   
คุณลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

  โดยก าหนดสมมติฐานไวว้า่คุณลกัษณะทางประชากรศาสตร์ดา้นเพศ อาย ุคณะท่ีศึกษา 
และสถาบนัการศึกษาท่ีเคยศึกษามาแตกต่างกนั จะมีผลต่อคุณภาพชีวติแตกต่างกนั ผลการวเิคราะห์
ขอ้มูลปรากฎในตารางท่ี 10 - 18 
 
ตารางที ่10 การเปรียบเทียบคุณลกัษณะทางประชากรศาสตร์กบัระดบัคุณภาพชีวติของนกัศึกษาวทิยาลยั

ราชพฤกษ ์จ าแนกตามเพศ 
 

                    
ด้าน 

เพศ  
t-test 

 
Sig ชาย หญงิ 

𝒙  SD 𝒙  SD 

1. ดา้นร่างกาย 
2. ดา้นจิตใจ 
3. ดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคม 
4. ดา้นส่ิงแวดลอ้มภายในวทิยาลยั 
5. ดา้นวชิาการ 

3.48 
3.55 
3.54 
3.56 
3.52 

0.544 
0.530 
0.531 
0.534 
0.561 

3.57 
3.61 
3.52 
3.55 
3.63 

0.520 
0.536 
0.586 
0.564 
0.486 

0.172 
0.410 
0.099 
0.428 
0.002 

0.696 
0.000* 
0.320 
0.235 
0.592 

ภาพรวมทุกด้าน 3.53 0.540 3.58 0.538 0.222 0.281 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัคุณภาพชีวติของนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ์
จ าแนกตามเพศดว้ย t-test พบวา่ โดยรวมไม่แตกต่างกนัจึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวจิยัท่ี     
ตั้งไว ้เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ นกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษท์ั้งเพศชายและเพศหญิงมีระดบั
คุณภาพชีวติดา้นจิตใจแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตารางที ่11 การเปรียบเทียบระดบัคุณภาพชีวติของนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์จ าแนกตามอายุ 

 
ด้าน 

อายุ  
F-test 

 
Sig 18 – 21 ปี 22 – 25 ปี 26 – 29 ปี 

𝒙  SD 𝒙  SD 𝒙  SD 

1. ดา้นร่างกาย 
2. ดา้นจิตใจ 
3. ดา้นความสัมพนัธ์ทาง
สังคม 
4. .ดา้นส่ิงแวดลอ้มในวทิยาลยั 
5.ดา้นวชิาการ 

3.30 
3.54 
3.56 

 
3.38 
3.38 

0.511 
0.439 
0.528 

 
0.559 
0.559 

3.13 
3.41 
3.47 

 
3.19 
3.19 

0.233 
0.330 
0.617 

 
0.577 
0.342 

4.10 
4.00 
3.50 

 
3.50 
4.00 

0.499 
0.432 
0.536 

 
0.000 
0.547 

0.001 
0.022 
0.629 

 
0.100 
0.010 

0.002* 
0.010* 
0.023* 

 
0.007* 
0.061 

ภาพรวมทุกด้าน 3.56 0.545 3.41 0.500 3.50 0.577  0.318 0.036 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 จากตารางที ่11  พบวา่ผลการเปรียบเทียบระดบัคุณภาพชีวติของนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์
จ าแนกตามอาย ุโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวจิยั
ท่ีตั้งไว ้เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จ านวน 3 ดา้น ไดแ้ก่  
คุณภาพชีวติดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ และดา้นวชิาการ 
 

ตารางที ่12  การทดสอบรายคู่ความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ โดยวธีิ LSD ของนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์ 
                    ท่ีมีอายแุตกต่างกนัเก่ียวกบัคุณภาพชีวติดา้นร่างกาย 
 

ประเมินระดบัคุณภาพชีวติ ค่าเฉล่ีย 
𝒙  

18-21 ปี 22-25 ปี 26-29 ปี 

1.ดา้นร่างกาย 
18-21 ปี      
22-25 ปี     
26-29 ปี                

 
3.30 
3.13 
4.10 

3.30 
- 
 
 

 3.13 
0.084 

- 

4.10 
0.004* 
0.002* 

- 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

             จากตารางที ่12  การทดสอบรายคู่ของค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัคุณภาพ
ชีวติดา้นร่างกายของอาย ุพบวา่กลุ่มท่ี 1) มีอายรุะหวา่ง 18-21 ปี และอายรุะหวา่ง 26-29 ปี มีระดบัคุณภาพ
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ชีวติแตกต่างกนั และกลุ่มท่ี 2) มีอายรุะหวา่ง 22-25 ปี และอายรุะหวา่ง  26-29 ปี มีระดบัคุณภาพชีวติ
แตกต่างกนั 

 

ตารางที ่13  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่โดยวธีิ LSD  ของนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์
                    ท่ีมีอายแุตกต่างกนัเก่ียวกบัคุณภาพชีวติดา้นจิตใจ 
 

ประเมินระดบัคุณภาพชีวติ ค่าเฉล่ีย 
𝒙  

18-21 ปี 22-25 ปี 26-29 ปี 

1.ดา้นจิตใจ 
18-21 ปี      
22-25 ปี     
26-29 ปี                

 
3.54 
3.41 
4.00 

3.54 
- 
- 
- 

3.41 
0.105 

- 

4.00 
0.031* 
0.012* 

- 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

  จากตารางที ่1 3 ผลการเปรียบเทียบรายคู่ของค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบั
คุณภาพชีวติดา้นจิตใจอาย ุพบวา่กลุ่มท่ี 1) มีอายรุะหวา่ง 18-21 ปี และอายรุะหวา่ง 26-29 ปี มีระดบัคุณภาพ
ชีวติแตกต่างกนั กลุ่มท่ี 2) มีอายรุะหวา่ง 22-25 ปี และอายรุะหวา่ง 26-29 ปี มีระดบัคุณภาพชีวติแตกต่างกนั  

 
 ตารางที ่1 4  การทดสอบรายคู่ความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่โดยวธีิ LSD ของนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์

                    ท่ีมีอายแุตกต่างกนัเก่ียวกบัคุณภาพชีวติดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคม 

ประเมินระดบัคุณภาพชีวติ ค่าเฉล่ีย 
𝒙  

18-21 ปี 22-25 ปี 26-29 ปี 

1.ดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคม 
18-21 ปี      
22-25 ปี     
26-29 ปี                

 
3.56 
3.47 
3.50 

3.56 
- 
- 
- 

3.47 
0.031* 

- 
- 

3.50 
0.063 

0.016* 
- 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

             จากตารางที ่1 4  ผลการเปรียบเทียบรายคู่ของค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบั
คุณภาพชีวติดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคม ของอาย ุพบวา่มีกลุ่มท่ี 1) มีอายรุะหวา่ง 18-21 ปี และอายรุะหวา่ง 
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22-25 ปี มีระดบัคุณภาพชีวติแตกต่างกนั และกลุ่มท่ี 2) มีอายรุะหวา่ง 22-25 ปี และอายรุะหวา่ง  26-29 ปี มี
ระดบัคุณภาพชีวติแตกต่างกนั 

 
ตารางที ่15  ผลการทดสอบรายคู่ความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่โดยวธีิ LSD  ของนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์
                    ท่ีมีอายแุตกต่างกนัเก่ียวกบัคุณภาพชีวติดา้นส่ิงแวดลอ้มภายในวทิยาลยั 

ประเมินระดบัคุณภาพชีวติ ค่าเฉล่ีย 
𝒙  

18-21 ปี 22-25 ปี 26-29 ปี 

1.ดา้นส่ิงแวดลอ้มในวทิยาลยั 
18-21 ปี      
22-25 ปี     
26-29 ปี                

 
3.38 
3.19 
3.50 

3.38 
- 

3.19 
0.012* 

- 

3.50 
1.003 
2.018 

- 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

             จากตารางที ่15 การทดสอบรายคู่ของค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัคุณภาพ
ชีวติดา้นส่ิงแวดลอ้มในวทิยาลยั ของอาย ุพบวา่มีกลุ่มท่ี 1) มีอายรุะหวา่ง 18-21 ปี และอายรุะหวา่ง 22-25 ปี 
มีระดบัคุณภาพชีวติแตกต่างกนั  

 

ตารางที ่16 การเปรียบเทียบระดบัคุณภาพชีวติของนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์จ าแนกตามคณะท่ีศึกษา  

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
ด้าน 

คณะทีศึ่กษา  
F-test 

 
Sig บริหารธุรกจิ บัญชี นิตศิาสตร์ นิเทศศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 

𝒙  SD 𝒙  SD 𝒙  SD 𝒙  SD 𝒙  SD 

1. ดา้นร่างกาย 
2. ดา้นจิตใจ 
3.ดา้นความสมัพนัธ์
ทางสงัคม 
4. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
ในวทิยาลยั 
5.ดา้นวชิาการ 

3.29 
3.53 
3.36 

 
3.55 
3.36 

0.496 
0.433 
0.547 

 
0.536 
0.547 

3.03 
3.74 
3.70 

 
3.57 
3.70 

0.660 
0.321 
0.500 

 
0.535 
3.500 

3.25 
3.98 
3.26 

 
3.47 
3.15 

0.428 
0.531 
0.521 

 
0.543 
0.564 

3.01 
2.99 
3.10 

 
3.24 
3.01 

0.398 
0.412 
0.514 

 
0.438 
0.498 

3.75 
3.79 
4.01 

 
3.59 
3.48 

0.594 
0.526 
0.492 

 
0.591 
0.584 

0.165 
0.199 
0.104 

 
0.916 
0.104 

0.165 
0.199 
0.104* 
 
0.014* 
0.196 

รวมทุกด้าน 3.42 0.512 3.55 1.103 3.89 0.551 3.212 0.453 3.36 0.499 0.298 0.125 
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 จากตารางที ่1 6 การเปรียบเทียบระดบัคุณภาพชีวติของนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์จ าแนก
ตามคณะท่ีศึกษาพบวา่  โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ นกัศึกษาท่ีศึกษาอยูใ่นคณะ
สาขาวชิาท่ีแตกต่างกนัมีคุณภาพชีวติ ดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคมและดา้นส่ิงแวดลอ้มในวทิยาลยัแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
                ตารางที ่17  การเปรียบเทียบระดบัคุณภาพชีวติของนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์จ าแนกตามกลุ่มสถาบนั    

ท่ีเคยศึกษา 

                                     
ด้าน 

กลุ่มสถาบันทีเ่คยศึกษา  
F-test 

 
Sig ในเครือตั้งตรงจิตร นอกเครือตั้งตรงจิตร 

𝒙  SD 𝒙  SD 

1. ดา้นร่างกาย 
2. ดา้นจิตใจ 
3. ดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคม 
4. ดา้นส่ิงแวดลอ้มภายในวทิยาลยั 
5. ดา้นวชิาการ 

3.22 
3.45 
3.31 
3.52 
3.31 

0.510 
0.564 
0.565 
0.515 
0.564 

3.37 
3.59 
3.41 
3.57 
3.42 

0.488 
0.410 
0.533 
0.549 
0.533 

0.671 
0.030 
0.190 
0.350 
0.180 

0.013* 
0.024* 
0.134 

0.001* 
0.002* 

ภาพรวมทุกด้าน 3.36 0.544 3.46 0.503 0.284 0.281 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

 จากตารางที ่1 7 ผลการเปรียบเทียบระดบัคุณภาพชีวติของนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์          
ปีการศึกษาท่ี 2555   ท่ีจบมาจากสถาบนัการศึกษาในเครือตั้งตรงจิตรและนกัศึกษาท่ีจบมาจาก
สถาบนัการศึกษานอกเครือตั้งตรงจิตร เม่ือมาศึกษาต่อท่ีวทิยาลยัราชพฤกษโ์ดยรวมมีระดบัคุณภาพชีวติ       
ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 จึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีก าหนดไว ้เม่ือจ าแนกเป็น        
รายดา้น ดา้นร่างกาย ดา้นส่ิงแวดลอ้มภายในวทิยาลยั ดา้นวชิาการ และดา้นจิตใจ แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัท่ีระดบั .05 และเม่ือพิจารณาในภาพรวมรายดา้นพบวา่นกัศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษามาจากสถาบนัใน
เครือตั้งตรงจิตร มีค่าเฉล่ียรายไดต้  ่ากวา่นกัศึกษาท่ีมาจากสถาบนันอกเครือตั้งตรงจิตร 
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 ตารางที ่18   การทดสอบรายคู่ความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่โดยวธีิ LSD ของนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์
                    ท่ีมีอายแุตกต่างกนัเก่ียวกบัระดบัคุณภาพชีวติรวมทุกดา้น 
 

ประเมินระดบัคุณภาพชีวติ ค่าเฉล่ีย 
𝒙  

18-21 ปี 22-25 ปี 26-29 ปี 

1.รวมทุกดา้น 
18-21 ปี      
22-25 ปี     
26-29 ปี                

 
3.56 
3.19 
4.00 

3.56 
1.026 

- 
- 

3.19 
0.026* 
0.061 

- 

4.00 
0.923 

0.048* 
0.056 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

             จากตารางที ่18  ผลการเปรียบเทียบรายคู่ของค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ
ภาพรวมระดบัคุณภาพชีวติ ของอาย ุพบวา่กลุ่มท่ี 1) มีอายรุะหวา่ง 18-21 ปี และอายรุะหวา่ง 22-25 ปี มี
ระดบัคุณภาพชีวติแตกต่างกนั และกลุ่มท่ี 2) มีอายรุะหวา่ง 22-25 ปี และอายรุะหวา่ง  26-29 ปี มีระดบั
คุณภาพชีวติแตกต่างกนั 

 
   

 
 



 

 

บทที ่5 
 

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 
 การวจิยัเร่ือง คุณภาพชีวตินกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ์  : กรณีศึกษานกัศึกษาเขา้ใหม่             
ปีการศึกษา 2555 เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ ( Survey Research) โดยมีวตัถุประสงค์  1) เพื่อศึกษา
ระดบัคุณภาพชีวติของนกัศึกษาเขา้ใหม่ปีการศึกษา 2555 ดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นความสัมพนัธ์
ทางสังคม ดา้นส่ิงแวดลอ้มภายในวทิยาลยัและดา้นวชิาการ 2) เพื่อเปรียบเทียบระดบัคุณภาพชีวติ
ของนกัศึกษาท่ีศึกษาอยูท่ี่วทิยาลยัราชพฤกษปี์การศึกษา 2555 กบัสถาบนัการศึกษาเดิมท่ีเคย       
ศึกษามา 
 

วธิีการด าเนินการวจิัย 
  
 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็นนกัศึกษาหลกัสูตร 4 ปี ชั้นปีท่ี 1 ท่ีเขา้ศึกษาใน              
ปีการศึกษา 2555 จ านวน 200 คน และนกัศึกษาหลกัสูตร 4 ปีเทียบโอน ชั้นปีท่ี 1 ท่ีเขา้ศึกษาใน       
ปีการศึกษา 2555 จ านวน 200 คน โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีจ  านวน 400 คน ไดโ้ดยมา
จากการค านวณดว้ยวธีิ แบ่งชั้น ( Stratified Random Sampling) เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้
แบบสอบถาม (guestionnaire) แบ่งออกเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ ตอนท่ี 1 แบบสอบถามคุณลกัษณะทัว่ไป
ของนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษปี์การศึกษา 2555 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามประเมินระดบัคุณภาพ
ชีวตินกัศึกษาปีการศึกษา 2555 ตอนท่ี 3 เป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา ( Deseriptive 
Statities) บรรยายลกัษณะขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่งโดยการแจกแจงความถ่ี ( Frequencies) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย ( 𝑥 ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D.) และทดสอบสมมุติฐานโดยใชส้ถิติ
เชิงอนุมาน ดว้ยการทดสอบค่า t-test ส าหรับกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม และหาค่า F-test ส าหรับกลุ่ม
ตวัอยา่งมากกวา่ 2 กลุ่มข้ึนไป เม่ือพบการแตกต่างใชก้ารเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวธีิแอลเอสดี ( LSD 
Method) 
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สรุปผลการวจิัย 
 
 1 . คุณลกัษณะของนักศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ์ ปีการศึกษา 2555 สรุปได้ว่า 
  1 ) นกัศึกษาเป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย มีอายอุยูร่ะหวา่ง 18-21 ปี มากท่ีสุดร้อย
ละ 90.50 ก าลงัศึกษาอยูใ่นคณะบริหารธุรกิจมากท่ีสุดร้อยละ 47.25 และนกัศึกษาส่วนใหญ่เลือก
ศึกษาในหลกัสูตร 4 ปี เทียบโอนมากท่ีสุดร้อยละ 74.50 โดยเป็นผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาระดบั
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) นกัศึกษาส่วนใหญ่ไดรั้บเงินค่าใชจ่้ายรายเดือนจากบิดาและ
มารดาต่อเดือนต ่ากวา่ 3,000 บาท และมีรายไดเ้ฉล่ียของผูป้กครองคนใดคนหน่ึงในครอบครัวต ่า
กวา่ 10,000 บาท ร้อยละ 34.30 อาชีพของบิดาหรือมารดาส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริษทัเอกชนร้อย
ละ 39.50 สถานภาพการสมรสของบิดามารดาหรือผูป้กครองของนกัศึกษามีสถานภาพอยูด่ว้ยกนั
ร้อยละ 86.30 
  2) คุณลกัษณะของนกัศึกษาปีการศึกษา 2555 พบวา่ นกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์  
ปีการศึกษา 2555 มีภูมิล าเนาอยูใ่นภาคกลางและปริมณฑลร้อยละ 40.25 นกัศึกษาทราบขอ้มูล
ข่าวสารของวทิยาลยัราชพฤกษจ์ากการประชาสัมพนัธ์แนะแนวของวทิยาลยัมากท่ีสุดร้อยละ 34.25 
และนกัศึกษาเลือกศึกษาต่อท่ีวทิยาลยัราชพฤกษจ์ากเหตุผลดว้ยช่ือเสียงของวทิยาลยัร้อยละ 47.25 
เม่ือเลือกศึกษาท่ีวทิยาลยัราชพฤกษแ์ลว้ส่ิงท่ีนกัศึกษาคาดหวงัมากท่ีสุด คือ จบแลว้มีงานท ามาก
ท่ีสุดร้อยละ 44.00 
 
 2. ระดับคุณภาพชีวติของนักศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ์ปีการศึกษา 2555 สรุปได้ว่า 
  นกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์มีคุณภาพชีวติในวทิยาลยัราชพฤกษใ์นภาพรวมทั้ง     
5 ดา้น อยูใ่นระดบัมาก 3 ดา้น คือ ดา้นวชิาการ ดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคมและดา้นจิตใจ และมี
ระดบัคุณภาพชีวติอยูใ่นระดบัปานกลาง 2 ดา้น คือดา้นร่างกายและดา้นส่ิงแวดลอ้มภายในวทิยาลยั 
 
 เมื่อเปรียบเทยีบคุณภาพชีวติของนักศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ์ทั้ง 5 ด้าน  โดยจ าแนกตาม
คุณลกัษณะนกัศึกษาดา้นเพศ อาย ุคณะท่ีศึกษาและกลุ่มสถาบนัการศึกษาในเครือตั้งตรงจิตรและ
สถาบนัการศึกษานอกเครือตั้งตรงจิตรพบวา่ 
  1) นกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษท่ี์มีเพศต่างกนัมีระดบัคุณภาพชีวติในวทิยาลยัราช
พฤกษโ์ดยรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่นกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษท์ั้งเพศชาย
และเพศหญิงมีระดบัคุณภาพชีวติดา้นจิตใจแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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  2) นกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษท่ี์มีอายตุ่างกนัมีระดบัคุณภาพชีวติไม่แตกต่างกนั   
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่นกัศึกษาท่ีมีอายรุะหวา่ง 22 – 25 ปี และนกัศึกษาท่ีมีอายรุะหวา่ง          
26 – 29 ปี มีระดบัคุณภาพชีวติดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ และดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคมแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
  3) นกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษท่ี์ศึกษาในคณะสาขาวชิาท่ีต่างกนัมีระดบัคุณภาพ
ชีวติโดยรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่นกัศึกษาท่ีศึกษาอยูใ่นคณะสาขาวชิาท่ี
แตกต่างกนัมีคุณภาพชีวติดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคมและดา้นส่ิงแวดลอ้มภายในวทิยาลยัแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  4) นกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษท่ี์มาจากสถาบนัในเครือตั้งตรงจิตรและนกัศึกษา
ท่ีมาจากสถาบนันอกเครือตั้งตรงจิตร มีระดบัคุณภาพชีวติในขณะท่ีศึกษาอยูท่ี่วทิยาลยัราชพฤกษ์   
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีก าหนดไว ้ 
 

อภิปรายผล 
  
 1. คุณลกัษณะของนักศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ์ปีการศึกษา 2555 
  1) นกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษส่์วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชายและศึกษาใน
คณะบริหารธุรกิจมากท่ีสุด ส่วนใหญ่เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) ซ่ึงตรงกบัภูมิหลงัของวทิยาลยัราชพฤกษท่ี์มีฐานการจดัการการศึกษาท่ีเติบโตมาจากสถาบนั
ในเครือตั้งตรงจิตรผลิตนกัศึกษาสายบริหารธุรกิจท่ีสามารถต่อยอดศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี         
ท่ีวทิยาลยัราชพฤกษใ์นหลกัสูตร 4 ปีเทียบโอน แสดงใหเ้ห็นวา่ท่ีงานประชาสัมพนัธ์ของวทิยาลยั
ราชพฤกษ ์ตอ้งศึกษาขอ้มูลและมีการวางแผนประชาสัมพนัธ์ใหส้ามารถเขา้ถึงกลุ่มนกัเรียนระดบั
มธัยมตอนปลาย (ม.6) ใหเ้พิ่มข้ึน 
  2) นกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษมี์ภูมิล าเนาอยูใ่นภาคกลางและปริมณฑลเป็น     
ส่วนใหญ่ ซ่ึงนกัศึกษาทราบขอ้มูลของวทิยาลยัจากการประชาสัมพนัธ์ท่ีเขา้ถึงตวันกัศึกษา เหตุผลท่ี
นกัศึกษาเลือกศึกษาต่อท่ีวทิยาลยัราชพฤกษเ์พราะช่ือเสียงของวทิยาลยั และมีความคาดหวงัสูงสุด 
เม่ือส าเร็จการศึกษาแลว้มีงานท ามากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีของ ศิริ ฮามสุโพธ์ิ     
(2543: 25) ท่ีกล่าววา่ “ส่ิงช้ีบอกถึงคุณภาพชีวติดา้นความคิด คือ ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัโลก 
ชีวติและชุมชน การศึกษาวชิาอาชีพ ความสามารถในการป้องกนัแกไ้ขปัญหาต่างๆ ของตวัเอง 
ครอบครัว และชุมชน การเป็นท่ียอมรับของชุมชน การสร้างความส าเร็จดว้ยตนเอง การยอมรับ
ตวัเอง และการมีเป้าหมายในชีวติท่ีเหมาะสม ทฤษฎีเก่ียวกบัความตอ้งการของมนุษย ์ดงันั้นความ
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คาดหวงัของนกัศึกษาเม่ือส าเร็จการศึกษาจากวทิยาลยัราชพฤกษ ์จึงมาจากระดบัคุณภาพชีวติดา้น
ความคิดท่ีดีของนกัศึกษา และสอดคลอ้งกบัประยทุธ ปยตฺุโต (ป.อ. ปยตฺุโต, 2537 : 2) ท่ีใหแ้นวคิด
วา่ ความเป็นมนุษยพ์ฒันาไดแ้ละมีประโยชน์คือ ช่วยท าใหบุ้คคลด าเนินชีวติอยูใ่นสังคมโดยมี
แนวทางในการด ารงชีวติท่ีดีข้ึน ซ่ึงจะส่งผลใหส้ังคมมความสุขไปดว้ย” 
 
 2. ระดับคุณภาพชีวติของนักศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ์ปีการศึกษา 2555  
 
 นกัศึกษามีระดบัคุณภาพชีวติทั้ง 5 ดา้น คือ ดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นความสัมพนัธ์ทาง
สังคม ดา้นส่ิงแวดลอ้มในวทิยาลยัและดา้นวชิาการ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากเพื่อพิจารณาเป็นราย
ดา้นพบวา่คุณภาพชีวติ ดา้นวชิาการ ดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคมและดา้นจิตใจ อยูใ่นระดบัมากซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีของคอนโด ( A.K. Kondo I Uneseo, 1985 : 66 อา้งถึงในวภิาพร มาพบ
สุข, 2550 : 29) ท่ีกล่าววา่ “คุณภาพชีวติท่ีดีส่งผลต่อความเป็นอยูอ่ยา่งมีความสุขทางดา้นจิตใจ 
อารมณ์ ซ่ึงประกอบดว้ย ความรัก ความเป็นเพื่อน ความสัมพนัธ์ท่ีดี ความมัน่คงในความรู้สึกนึกคิด 
ซ่ึงส่งผลต่อสติปัญญาและการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพไดสู้งข้ึน ” และสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ 
กนกวรรณ ทองต าลึง (2552  : บทคดัยอ่)    ท่ีไดท้  าการศึกษาวจิยัเร่ือง “ ปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวติ
ในโรงเรียนของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง  ท่ีพบวา่ 
คุณภาพชีวติในโรงเรียนดา้นสังคม และดา้นจิตวทิยาอยูใ่นระดบัดี ส่วนดา้นกายภาพอยูใ่นระดบั
ปานกลาง และส่งผลต่อระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูใ่นระดบัดี” 
 คุณภาพชีวติของนกัศึกษาในวทิยาลยัราชพฤกษปี์การศึกษา 2555 จากการศึกษา              
โดยพิจารณารายละเอียดพบประเด็นท่ีน่าสนใจ คือ นกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษมี์ระดบัคุณภาพชีวติ
ดา้นร่างกาย และดา้นส่ิงแวดลอ้มภายในวทิยาลยัอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายละเอียด           
พบประเด็นท่ีควรน ามาเป็นขอ้มูลในการปรับปรุงวทิยาลยัคือ สถานท่ีและภูมิทศัน์ของวทิยาลยัให้
ประโยชน์ต่อสุขภาพของนกัศึกษาและนกัศึกษาไดรั้บการส่งเสริมใหอ้อกก าลงักาย ในขณะท่ีศึกษา
อยูใ่นวทิยาลยัมีค่าระดบัคุณภาพชีวติดีนอ้ยกวา่ขอ้อ่ืน (ค่าคะแนนเฉล่ียต ่าสุด) จึงเป็นส่ิงท่ีวทิยาลยั
ควรหาทางปรับปรุงและส่งเสริมกิจกรรมการออกก าลงักายใหแ้ก่นกัศึกษาในวทิยาลยัใหม้ากข้ึน ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัหลกัการจดัการสภาพแวดลอ้มในสถานศึกษา ท่ีสามารถด าเนินการได ้3 ลกัษณะ 
(ส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2553 : 14) คือ 1) การจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ไดแ้ก่ 
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นวตัถุ เช่น บริเวณภายในสถาบนั อาคารเรียน หอ้งเรียน  ภูมิทศัน์  ครุภณัฑ ์วสัดุ
ต่างๆ ส่ิงท่ีช้ีวดัแสดงลกัษณะสภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ีดี ไดแ้ก่ ความชุ่มช้ืน การถูกสุขลกัษณะ 
ความร่มร่ืน ความสวยงาม ความเป็นระเบียบและความสะอาด  2) สภาพแวดลอ้มทางวชิาการ ไดแ้ก่ 
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การจดับรรยากาศการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกหอ้งเรียน ตลอดจนการจดับริการเพื่อ
ส่งเสริมสนบัสนุนทางวชิาการต่างๆ ท่ีท าใหผู้เ้รียนไดรั้บความรู้และประสบการณ์ไดม้ากท่ีสุด 
ภายใตบ้รรยากาศท่ีน่าเรียนรู้ ซ่ึงสามารถจดัไดโ้ดยการสร้างบรรยากาศใหส้อดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ การใหผู้เ้รียนเป็นจุดศูนยก์ลางของการเรียนการสอน การด าเนินกิจกรรม
การเรียนการสอนดว้ยความเป็นกนัเอง การใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนั  การส่งเสริมการเรียนเป็นกลุ่ม 
และการส่งเสริมความสามารถการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล  3) สภาพแวดลอ้มทางการบริหารและการ
จดัการ ไดแ้ก่ การด าเนินการใดๆ ภายในขอบเขตของสถาบนัการศึกษาท่ีปฏิบติัใหส้ าเร็จดว้ยความ
ร่วมมือของบุคลากร สังเกตไดจ้ากการด าเนินงานอยา่งมีระบบ ลกัษณะของการบริหารและการ
จดัการท่ีก่อใหเ้กิดบรรยากาศท่ีดี เร่ิมจากการก าหนดนโยบายใหบุ้คลากรในสถาบนัการศึกษามีส่วน
ร่วม มีการน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส ารวจสภาพปัจจุบนัมาก าหนดนโยบายแกปั้ญหา  การพฒันางาน
ของสถาบนัการศึกษา การมอบหมายหรือสั่งการตามสายงานบงัคบับญัชา ควรมีความชดัเจนและ
เหมาะสมกบัความสามารถ มีการยกยอ่งชมเชย สร้างขวญัก าลงัใจ และการจดัสวสัดิการในรูปแบบ
ต่างๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุพล อนามยั (2549 : 86) ท่ีไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง การจดัการ
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนกัเรียนในโรงเรียนเอกชน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ผลการวจิยัพบวา่ การจดัการสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน
ในภาพรวมและรายดา้นพบขอ้เสนอแนะในดา้นปัญหาการจดัการสภาพแวดลอ้มส าคญัท่ีสุด เม่ือ
สภาพแวดลอ้มดีท าใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้ไดดี้และเป็นสุข 
 คุณภาพชีวติของนกัศึกษาในวทิยาลยัราชพฤกษปี์การศึกษา 2555 ดา้นจิตใจ จากการ 
พิจารณารายละเอียดพบประเด็นท่ีน่าสนใจ คือ หน่วยงานต่างๆ ของวทิยาลยัใหค้วามเอาใจใส่และ
ดูแลนกัศึกษายงัไม่เป็นท่ีพึงพอใจของนกัศึกษา พบวา่มีค่าเฉล่ียต ่าสุด แสดงใหเ้ห็นวา่ นกัศึกษาส่วน
หน่ึงไม่ไดรั้บการดูแลเอาใจใส่และไม่ไดรั้บค าแนะน าท่ีดีจากหน่วยงานต่างๆ ของวทิยาลยั ดงันั้น
ทางวทิยาลยัจึงควรหามาตรการในการใหบ้ริการดูแลอ านวยความสะดวกใหแ้ก่นกัศึกษา เม่ือมา
ติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ ของวทิยาลยัใหม้ากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  จุฬาวลยั สุนทรวภิาต 
(2540 : 4) ท่ีกล่าววา่ “คุณภาพชีวติของผูเ้รียน หมายถึง สภาพความเป็นอยูท่ี่ดี ในขณะท่ีศึกษาไดรั้บ
การดูแลใหบ้ริการต่าง ๆ จากหน่วยงานไดรั้บการยอมรับ ” และสอดคลอ้งกบั ลิว (Liu, 1975 : 12  
อา้งถึงในวภิาพร มาพบสุข, 2550 : 28) ท่ีกล่าววา่ “ความสุขทางจิต หรือ จิตใจ คือ ความรู้สึกท่ีไดรั้บ
การเอาใจใส่จากบุคคลรอบขา้งขณะอยูใ่นสถาบนัการศึกษา เป็นการส่งเสริมใหน้กัศึกษามีความสุข
ได”้ 
 คุณภาพชีวติของนกัศึกษาในวทิยาลยัราชพฤกษปี์การศึกษา 2555 ดา้นความสัมพนัธ์    
ทางสังคม จากการศึกษาหากพิจารณารายละเอียดรายขอ้ พบประเด็นในขอ้ ความแตกต่างจาก
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สถาบนัเดิมไม่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินชีวติและการท ากิจกรรมต่างๆ ของนกัศึกษา มีค่าระดบั          
คะแนนต ่าสุด ทั้งน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่ลกัษณะการท ากิจกรรมของนกัศึกษายงัมีความผกูพนัต่อกลุ่ม
เพื่อนท่ีมาจากสถาบนัเดียวกนั มีความใกลชิ้ดสนิทสนมกบักลุ่มเพื่อนเก่ามากกวา่ และมีความพอใจ
กลุ่มเพื่อนเดิมๆ มากกวา่ การพยายามท าความรู้จกักบัเพื่อนใหม่ท่ีมาจากหลาย ๆ สถาบนัในขณะท่ี
ศึกษาอยูท่ี่วทิยาลยัราชพฤกษ ์ลกัษณะดงักล่าวอาจส่งผลต่อปัญหาการปรับตวั ความคิดเห็นท่ีขดัแยง้
กนั วทิยาลยัจึงควรส่งเสริมใหมี้กิจกรรมละลายพฤติกรรมนกัศึกษาท่ีเขา้มาเรียนใหม่ ใหมี้ความรัก
ผกูพนักนัในขณะท่ีศึกษาอยูใ่นวทิยาลยั โดยไม่ยดึติดกบัเพื่อนนกัศึกษากลุ่มเดิม  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ ประยทุธ (ป.อ.ปยตฺุโต.,  2537 : 2) ท่ีกล่าววา่ การมีแนวคิด เจตคติท่ีดี การรู้จกับริหาร
ตนเอง การมีความเอ้ืออาทรต่อบุคคลอ่ืน ช่วยยกระดบัทั้งตนเองและสังคมใหมี้คุณค่า มีความเจริญ
งอกงาม พฒันาไปสู่สังคมในอุดมคติ ปัญหาต่าง ๆ ในสังคมจะลดลงได ้และสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ สุเมธ พงษเ์ภตรา (2553  : บทคดัยอ่) ท่ีไดท้  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อสัมพนัธภาพ
ระหวา่งนกัเรียนกบัเพื่อนของนกัเรียนในช่วงชั้นท่ี 4 ของโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร พบวา่ สัมพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัส่วนปัจจยัท่ีส่งผลต่อสัมพนัธภาพระหวา่ง
นกัเรียนกบัเพื่อนของนกัเรียนส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดอ้ยา่งมีนยัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 คุณภาพชีวติของนกัศึกษาในวทิยาลยัราชพฤกษปี์การศึกษา 2555 ดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ภายในวทิยาลยั เม่ือพิจารณารายละเอียดพบประเด็นท่ีมีค่าระดบัคุณภาพชีวติมีค่าเฉล่ียต ่าคือ          
ขอ้ค าถามวทิยาลยัจดัสถานท่ีออกก าลงักายพร้อมอุปกรณ์อยา่งเพียงพอ แสดงใหเ้ห็นวา่นกัศึกษายงั
ตอ้งการสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มท่ีอ านวยความสะดวกต่อการออกก าลงักายในรูปแบบต่างๆ ซ่ึงวทิยาลยั
ควรใหค้วามส าคญัในการจดัสร้างสถานท่ีออกก าลงักาย กีฬาประเภทต่าง ๆ ใหแ้ก่นกัศึกษาจะส่งผล           
ใหร้ะดบัคุณภาพชีวติของนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษสู์งข้ึน สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ กนกวรรณ 
ทองต าลึง (2552 : 30) ท่ีกล่าววา่ คุณภาพชีวติของนกัศึกษา เม่ืออยูใ่นสถานศึกษา หมายถึง 
ความรู้สึกพึงพอใจ ความรู้สึกเป็นสุข กระตือรือร้นท่ีจะมาเรียน และสอดคลอ้งกบั เบญจวรรณ 
หอมหวน   (อา้งถึงใน สุพรรณิการ์ มาศยคง, 2554 : 11) กล่าวถึงองคป์ระกอบของคุณภาพชีวติ 1 ใน 
9 ดา้น ประกอบดว้ยดา้นท่ี 3 ดา้นนนัทนาการ เป็นโอกาสหรือพฤติกรรมของผูเ้รียนในการร่วม
กิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ ก่อใหเ้กิดความสมบูรณ์และพฒันาการทางร่างกาย อารมณ์และ
สุขภาพจิตท่ีพึงประสงคข์องสังคม 
 คุณภาพชีวติของนกัศึกษาในวทิยาลยัราชพฤกษปี์การศึกษา 2555 ดา้นวชิาการ เป็น
ดา้นท่ีมีระดบัคุณภาพชีวติในวทิยาลยัท่ีมีคะแนนค่าเฉล่ียสูงสุดกวา่ทุกดา้น อาจเป็นเพราะนกัศึกษามี
ทั้งกลุ่มท่ีท างานไปดว้ยเรียนไปดว้ย จึงใหค้วามส าคญัต่อการศึกษาความรู้ทางวชิาการ และไดรั้บ
ความรู้จากครูผูส้อนเป็นท่ีน่าพึงพอใจ แต่เม่ือพิจารณารายละเอียดเป็นรายขอ้ พบประเด็นในขอ้ท่ีมี



84 

 

ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ คณาจารยใ์นวทิยาลยัมีวธีิการถ่ายทอดความรู้ไดเ้ป็นอยา่งดี และมีขอ้
เปรียบเทียบท่ีมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัสูงคือ คณะสาขาพานกัศึกษาออกไปท ากิจกรรมนอกหอ้งเรียน 
ซ่ึงเป็นประเด็นส าคญัท่ีฝ่ายวชิาการของวทิยาลยัควรใหค้วามส าคญัต่อการส่งเสริมเทคนิคการสอน
ตอ้งพฒันาความรู้และกลวธีิการถ่ายทอดความรู้ของคณาจารยใ์หส้ามารถส่งถ่ายความรู้ใหถึ้งตวั
นกัศึกษาไดม้ากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ พิศมยั เครือชารี (2544 : 4) ท่ีกล่าววา่ พฤติกรรม
ของผูเ้รียนท่ีแสดงความรู้สึกต่อครูผูส้อนและการจดักิจกรรมการเรียนการสอนมีผลต่อความรู้สึก
พอใจจะเกิดทางบวกในขณะท่ีศึกษาอยูแ่ละสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปลูก พรมรัตน์ (2545  : 
บทคดัยอ่) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวติในโรงเรียนของนกัเรียนสังกดักรมสามญัศึกษาในเขต
จงัหวดักาฬสินธ์ุ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและเปรียบเทียบคุณภาพชีวติในโรงเรียนของนกัเรียน
สังกดักรมสามญัศึกษาในเขตจงัหวดักาฬสินธ์ุ พบวา่โรงเรียนขนาดใหญ่มีคุณภาพชีวติในโรงเรียน 
ดา้นวชิาการและดา้นส่ิงแวดลอ้มสูงกวา่นกัเรียนในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก 
 3. เปรียบเทยีบระดับคุณภาพชีวติของนักศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ์ทั้ง 5 ด้าน  จ  าแนก
ตามเพศ อาย ุคณะท่ีศึกษาและกลุ่มสถาบนัการศึกษาท่ีเคยศึกษามาก่อนท่ีจะเขา้ศึกษาต่อท่ีวทิยาลยั
ราชพฤกษ ์พบวา่ระดบัคุณภาพชีวติของนกัศึกษาทั้ง 5 ดา้นไม่แตกต่างกนัจึงไม่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานท่ีก าหนดไว ้เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ 
 1) นกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษท์ั้งเพศหญิงและเพศชายมีระดบัคุณภาพชีวติโดยรวม  
ไม่แตกต่างกนั แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายไดพ้บวา่มีความแตกต่างดา้นจิตใจ โดยนกัศึกษาชายมีค่าเฉล่ีย 
3.55 และนกัศึกษาหญิงมีค่าเฉล่ีย 3.61 ดว้ยกลุ่มนกัศึกษามีทั้งหลกัสูตรเทียบโอน ท่ีมีความ
หลากหลายในดา้นอายท่ีุเก่ียวเน่ืองกบัความตอ้งการดา้นการบริการ ความตอ้งการดา้นความสัมพนัธ์
ระหวา่งทางสังคมของกลุ่มเพื่อนต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ จุฬาวลยั สุนทรวภิาต (2540 : 
4) ท่ีกล่าววา่ สภาพความเป็นอยูท่ี่ดีในขณะท่ีศึกษาในแต่ละสถาบนัการศึกษา การไดรั้บการบริการ
ต่างๆ จากสถานศึกษา รวมทั้งไดรั้บการส่งเสริมพฒันาการทางร่างกาย และจิตใจความสุขเม่ือไดอ้ยู่
ในสถานศึกษา 
 2) นกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษท่ี์มีอายตุ่างกนัมีระดบัคุณภาพชีวติโดยรวมไม่แตกต่าง
กนัเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ นกัศึกษาท่ีมีอายใุนช่วง 26-29 ปี มีระดบัคุณภาพชีวติท่ีดีกวา่
นกัศึกษาท่ีมีอายรุะหวา่ง 18-25 ปี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวทฤษฎีเก่ียวกบัวยัรุ่น ท่ีกล่าววา่ “เด็กวยัรุ่น
เป็นช่วงวยัหวัเล้ียวหวัต่อจากวยัเด็กมาสู่วยัผูใ้หญ่ เด็กวยัรุ่นจึงมีความสับสนเก่ียวกบัการปฏิบติัตน
ใหเ้หมาะสม กบัวยั” 
 3) นกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษท่ี์ศึกษาในคณะวชิาต่างกนัมีระดบัคุณภาพชีวติโดยรวม
ไม่แตกต่างกนัแต่มีความแตกต่างดา้นส่ิงแวดลอ้มตามคณะท่ีศึกษาดว้ยลกัษณะความตอ้งการพื้นท่ี
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ในการพกัผอ่นหรือท ากิจกรรมของแต่ละคนมีความตอ้งการลกัษณะพื้นท่ีในหอ้งเรียน แสงสวา่ง 
หรืออุปกรณ์ต่างๆ ในวทิยาลยัต่างกนั เช่น หอ้งฝึกปฏิบติั คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ การใช้
หอ้งและอุปกรณ์ต่างกนัในแต่ละคณะสาขาวชิา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีทางสังคมของ      
วราคม ทีสุกะ (2544 : 20) ท่ีกล่าววา่ “แนวคิดทางสังคมเป็นความคิดของมนุษยเ์กิดจากการรวมกนั
เป็นกลุ่มเป็นกอ้นของมนุษย ์เป็นเร่ืองเก่ียวกบัชีวติมนุษยโ์ดยทัว่ไป และปัญหาท่ีประสบความคิดน้ี 
เป็นท่ียอมรับในหมู่มนุษยไ์ม่สูญหายมีการสืบความคิดกนัต่อไป ” จึงหมายรวมถึงนกัศึกษาในแต่ละ
คณะสาขาวชิามีการปรับตวัอยูร่่วมกนัเป็นกลุ่มกอ้นไดดี้จึงไม่เกิดความแตกต่างในระดบัคุณภาพ
ชีวติท่ีอยูร่วมกนัขณะท่ีศึกษาในคณะสาขาวชิาต่างๆ ของวทิยาลยัราชพฤกษ ์
 4) นกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษท่ี์มาจากสถาบนัในเครือตั้งตรงจิตรและนกัศึกษาท่ีมา
จากสถาบนันอกเครือตั้งตรงจิตร มีระดบัคุณภาพชีวติในขณะท่ีศึกษาอยูท่ี่วทิยาลยัราชพฤกษท์ั้ง       
5 ดา้นไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีทางสังคมของ Emory Bogardus (อา้งถึงใน 
สุพรรณิการ์ มาศยคง , 2554 : 21-23) ไดใ้หค้วามหมายแนวคิดทางสังคมวา่  “เป็นความคิดเก่ียวกบั
การสอบถามหรือปัญหาทางสังคมของบุคคลต่างๆ ไม่วา่จะเป็นอดีตหรือปัจจุบนั เป็นการคิดร่วมกนั
ของเพื่อนหรือผูท่ี้อยูใ่นความสัมพนัธ์เดียวกนัเป็นความคิดของแต่ละคนและของกลุ่มคนในเร่ือง
รอบตวัมนุษย ์ซ่ึงมนุษยข์องสังคมแตะละยคุแต่ละสมยัก็ตอ้งคิดเพื่อหาทางแกปั้ญหาหรือปรับตวัเขา้
กบัสังคมใหม่ บุคคลใหม่ใหมี้ความสุขในชีวติได”้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะทัว่ไป  
       ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากแบบสอบถามปลายเปิดท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันา
วทิยาลยัราชพฤกษด์งัน้ี 
       1) จากขอ้มูลเก่ียวกบัคุณลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนก 
ตามเพศ อาย ุคณะสาขาวชิาท่ีศึกษาอาชีพบิดา มารดา และรายไดข้องบิดา มารดา หรือผูป้กครองคน
ใดคนหน่ึงในครอบครัวยงังมีรายไดค้่อนขา้ต ่า และการประกอบอาชีพของบิดา มารดา หรือ
ผูป้กครองในครอบครัวอาจยงัไม่มัน่คงจึงพบประเด็นท่ีวทิยาลยัควรใหก้ารดูแลช่วยเหลือในดา้น
รายไดข้องนกัศึกษาระหวา่งท่ีศึกษาอยูใ่นวทิยาลยั ทุนการศึกษา และพฒันาศกัยภาพนกัศึกษาใหมี้
ทกัษะความสามารถในการประกอบอาชีพใหม้ากข้ึน เพื่อช่วยใหน้กัศึกษาสามารถหางานท าใน
ระหวา่งท่ีศึกษาไดม้ากข้ึนส่งผลต่อความอยูดี่มีสุขระดบัคุณภาพชีวติในครอบครัวของนกัศึกษาข้ึน 
       2) ขอ้มูลท่ีไดรั้บวทิยาลยัควรปรับปรุงอาคารสถานท่ีใหมี้ความร่มร่ืน บรรยากาศ
เยน็สบาย โดยเฉพาะการสร้างโรงยมิ สนามกีฬาประเภทต่างๆ เพื่อใหน้กัศึกษาไดมี้โอกาสออก
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ก าลงักายใหม้ากข้ึนและส่งเสริมการท ากิจกรรมร่วมกนัของนกัศึกษาเพื่อใหน้กัศึกษามีความผกูพนัธ์
ในกลุ่มเพื่อนใหม่ท่ีวทิยาลยัราชพฤกษ ์
       3) วทิยาลยัควรปรับปรุงคุณภาพการบริการของหน่วยงานต่างๆในวทิยาลยั        
ทั้งสถานท่ีและบุคคลากร เพื่อใหก้ารบริการเป็นท่ีพึงพอใจแก่นกัศึกษาท่ีเขา้มาศึกษาในรุ่นต่อๆ ไป 
       4) วทิยาลยัควรส่งเสริมดา้นเทคนิคการสอน กระบวนการถ่ายทอดความรู้ของ
คณาจารยใ์หมี้ความน่าสนใจแก่นกัศึกษาใหม้ากข้ึน 
       5) เม่ือพิจารณาคุณลกัษณะของนกัศึกษาของวทิยาลยัราชพฤกษใ์นประเด็นต่างๆ 
ดา้นการเลือกศึกษาท่ีวทิยาลยัราชพฤกษด์ว้ยเหตุผล การจบแลว้มีงานท า วทิยาลยัจึงควรให้
ความส าคญัต่องานสหกิจศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ รวมทั้งส่งเสริมการแนะแนวอาชีพ
เพื่อใหน้กัศึกษามีงานท าเม่ือส าเร็จการศึกษา 
       6) งานประชาสัมพนัธ์วทิยาลยัราชพฤกษ ์ควรใหค้วามส าคญัต่อช่องทางการ
ประชาสัมพนัธ์ท่ีส่งถึงตวันกัศึกษา ทางช่องทางทีวแีละประชาสัมพนัธ์แนะแนวของวทิยาลยั ใหมี้
ความสามารถในการส่งถ่ายขอ้มูลถึงตวันกัศึกษาไดค้ล่องตวัมากข้ึน 
 
 2. ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
       1) ควรท าวจิยัเพิ่มเติมโดยศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวติของนกัศึกษาในแต่ละ
คณะสาขาวชิา 
       2) ควรท าวจิยัเก่ียวกบัความตอ้งการกิจกรรมหรือโครงการพฒันาทางดา้นการ            
ออกก าลงักาย เพื่อพฒันาระดบัคุณภาพชีวติของนกัศึกษารุ่นต่อๆ ไป ใหมี้คุณภาพชีวติท่ีดีเม่ือมา
ศึกษาต่อท่ีวทิยาลยัราชพฤกษ ์
       3) ควรเปรียบเทียบระดบัคุณภาพชีวติของนกัศึกษาระหวา่งสถาบนัการศึกษา
รัฐบาลกบัเอกชน 
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ภาคผนวก ข 

ประวตัิผู้วจิัย 

 



แบบสอบถาม 
 

แบบสอบถามน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อจดัท าวจิยัเร่ืองคุณภาพชีวติของนกัศึกษา วทิยาลยัราชพฤกษ์         
ปีการศึกษา 2555  โดยเป็นการน าขอ้มูลมาใชเ้ป็นประโยชน์ทางดา้นการพฒันาการจดัการเรียนการสอน    
การพฒันาคุณภาพชีวตินกัศึกาษาใหมี้ความสุขในขณะท่ีศึกษาอยูท่ี่วทิยาลยัราชพฤกษ ์

ค าช้ีแจง แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล 
  1.1 ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์  
  1.2 ขอ้มูลดา้นคุณลกัษณะของนกัศึกษา  
 ส่วนท่ี 2 คุณภาพชีวติของนกัศึกษาในดา้นต่าง ๆ 
 ส่วนท่ี 3 เปรียบเทียบคุณภาพชีวติของนกัศึกษาในปัจจุบนักบัสถาบนัท่ีส าเร็จ 
 ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 

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

ส่วนที ่1 คุณลกัษณะทางประชากรศาสตร์  
1.1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ 

 ขอให้ท่านท าเคร่ืองหมาย  ลงในหัวข้อทีต่รงกบัความเป็นจริงเกีย่วกบัตัวท่านมากทีสุ่ด  
1. เพศ   หญิง     ชาย  

 
2. ปัจจุบนัท่านมีอายอุยูใ่นช่วง 

  1.   18-21 ปี   2.   22-25 ปี 
  3.  26-29 ปี   4.  30-35 ปี 

 
 3. ท่านศึกษาอยูใ่นคณะ  

1.  บริหารธุรกิจ   2  บญัชี  
3.  นิติศาสตร์   4 . นิเทศศาสตร์  
5.  สาธารณสุขศาสตร์ 

 
4. วฒิุการศึกษาท่ีส าเร็จก่อนเขา้ศึกษาท่ีวทิยาลยัราชพฤกษ์  

1.  มธัยมศึกษาปีท่ี 6   2.  ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) 
3.  ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.)   
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5. ค่าใชจ่้ายของท่านท่ีไดรั้บจากบิดาหรือมารดาหรือผูป้กครองโดยเฉล่ียต่อเดือน 
1.  ต ่ากวา่ 3,0 00 บาท   2.  3,000 – 4,000 บาท  
3.  4,001 – 5,000 บาท   4.  5,001– 6,000 บาท  
5.  6,001 – 7,000 บาท   6.  7,000 บาทข้ึนไป  

 

6. รายไดข้องบิดา-มารดา หรือผูป้กครองคนใดคนหน่ึง คนเดียวประมาณเดือนละ 
1.  ต  ่ากวา่ 10,000 บาท  2.  10,000 – 15,000 บาท 
3.  15,001 – 20,000 บาท              4.  20,001 – 25,000 บาท 
5.  25,001 – 30,000 บาท  6.  30,000 บาทข้ึนไป  

 
7. อาชีพของบิดา – มารดาหรือผูป้กครอง  

1.  รับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ  2.  ลูกจา้ง/พนกังานบริษทัเอกชน 
3.  เกษตรกร    4.  ธุรกิจส่วนตวั 

  5.  ไม่ไดท้  างาน   6.  อ่ืน ๆ โปรดระบุ 
  

8. สถานภาพสมรสของผูป้กครอง 
 1.   อยูร่่วมกนั  2.   หยา่ร้าง  3.   แยกกนัอยูแ่ต่ไม่หยา่ร้าง 
 

1.2 ข้อมูลด้านคุณลกัษณะของนักศึกษา 
 
1. ภูมิล าเนาเดิมของนกัศึกษา 
 1.  ภาคกลางและปริมณฑล  2.  ภาคใต ้
 3.  ภาคเหนือ    4.  กรุงเทพมหานคร 
 5.  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ    
 
2. นกัศึกษาทราบขอ้มูลวทิยาลยัราชพฤกษผ์า่นส่ือประชาสัมพนัธ์ช่องทางใด 
 1.  หนงัสือพิมพ ์  2.  เวปไซดว์ทิยาลยั 
 3.  เวปไซดต่์าง ๆ   4.  ประชาสัมพนัธ์แนะแนวของวทิยาลยั 
 5.  อาจารยฝ่์ายแนะแนวสถาบนัเดิม   
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3. ช่องทางการรับรู้ข่าวสารของนกัศึกษาท่ีเขา้ถึงนกัศึกษามาก 
 1.  อินเทอร์เน็ต    2.  ทีว ี
 3.  วทิยชุุมชน    4.  หนงัสือพิมพ ์  
4. นกัศึกษาเลือกศึกษาต่อท่ีวทิยาลยัราชพฤกษด์ว้ยเหตุผลใด 
 1.  ช่ือของวทิยาลยั   2.  เป็นสถาบนัในเครือตั้งตรงจิตร 
 3.  สถานท่ีสวยงาม   4.  ใกลบ้า้น 
 5.  การเดินทางสะดวก  6.  มีคณะสาขาวชิาน่าสนใจ 
 
5. ส่ิงท่ีนกัศึกษาคาดหวงัมากท่ีสุด เม่ือเลือกศึกษาท่ีวทิยาลยัราชพฤกษ ์
 1.  จบแลว้มีงานท า   2.  คณะสาขาท่ีเลือกศึกษาเป็นท่ีพึงพอใจ 
 3.  ไดรั้บการยอมรับจากสถานประกอบการ 4.  มีทกัษะความรู้ในคณะสาขา 
 5.  มีช่ือเสียงในสาขางานอาชีพ   
  

ตอนที ่2. ระดับคุณภาพชีวตินักศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ์ปีการศึกษา 2555 
ค าช้ีแจง โปรดตอบขอ้ค าถามต่อไปน้ีใหต้รงกบัความคิดเห็น  โดยขีด / ลงในช่องตรงกบั คุณภาพชีวติความ

เป็นอยูข่องนกัศึกษาขณะท่ีศึกษาอยูใ่นวทิยาลยัราชพฤกษม์ากท่ีสุด 
 

 
ข้อค าถาม 

ระดับคุณภาพชีวติ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

ด้านร่างกาย      
1.วทิยาลยัมีการตรวจสุขภาพประจ าปีใหก้บันกัศึกษา      
2.นกัศึกษาไดรั้บการส่งเสริมการออกก าลงักายในขณะ  ท่ี
ศึกษาอยูท่ี่วทิยาลยั 

     

3.สถานท่ีและภูมิทศัน์ของวทิยาลยัเ อ้ือประโยชน์ต่อ
สุขภาพของนกัศึกษา 

     

4.นกัศึกษาไดอ้ยูใ่นอาคารเรียนท่ีสะอาด      
5.นกัศึกษาไดอ้ยูใ่นอาคารเรียนและท่ีมีพื้นท่ีกวา้งขวาง
ส่งผลต่อความสุขทางการเรียนของนกัศึกษา 

     

6.หอ้งเรียนมีความสวา่งท่ีเพียงพอ      
7.บรรยากาศในวทิยาลยัเงียบสงบ      
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ข้อค าถาม 

ระดับคุณภาพชีวติ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

8.อุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในวทิยาลยัอยูใ่นสภาพท่ีดีสามารถ
อ านวยความสะดวกใหแ้ก่นกัศึกษา 

     

9.การเดินทางไป – กลบั ระหวา่งวทิยาลยัและท่ีพกั 
มีความปลอดภยัต่อนกัศึกษา 

     

10.วทิยาลยัมีกิจกรรมส่งเสริมต่อตา้นยาเสพติดและให้
ความรู้ดา้นยาเสพติดใหแ้ก่นกัศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดี 

     

ด้านจิตใจ      
1.อาจารยผ์ูส้อนใหค้  าแนะน าและเสนอแนะแก่นกัศึก ษา
เป็นอยา่งดี 

     

2.เพื่อนมีความใกลชิ้ด มีความผกูพนัและใหก้ารช่วยเหลือ
เก้ือกลูต่อกนัเป็นอยา่งดี 

     

3.ส่ิงแวดลอ้มของวทิยาลยั ส่งเสริมใหน้กัศึกษามีความสุข      
4.นกัศึกษาไดรั้บการดูแลเอาใจใส่จากวทิยาลยัและ
อาจารยเ์ป็นอยา่งดี 

     

5.ระบบการดูแลนกัศึกษาของวทิยาลยัในดา้นต่างๆ ท าให้
นกัศึกษารู้สึกอบอุ่น 

     

6.เม่ือนกัศึกษามีความทุกข ์สามารถปรึกษาอาจารย ์
ท่ีปรึกษาของวทิยาลยัได ้

     

7.หน่วยงานต่าง ๆ ของวทิยาลยัใหค้วามเอาใจใส่ดูแล
นกัศึกษาเป็นอยา่งดี 

     

8.นกัศึกษาไดรั้บการช่วยเหลือใหค้  าแนะน าทุกคร้ังท่ีมา
ติดต่อกบัหน่วยงานต่างๆ 

     

9.นกัศึกษาสามารถใชชี้วติ และเรียนหนงัสือร่วมกบัผูท่ี้

นบัถือต่างศาสนาไดเ้ป็นอยา่งดี โดยไม่เกิดความรู้สึก

แปลกแยก 

     

10.นกัศึกษามีความสุ ขกบัการเรียนและใชชี้วติอยูใ่น

วทิยาลยั 
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ข้อค าถาม 

ระดับคุณภาพชีวติ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

ด้านความสัมพนัธ์ทางสังคม      
1.ความแตกต่างจากสถาบนัเดิมไม่เป็นอุปสรรคต่อการ
ด าเนินชีวติและการท ากิจกรรมต่างๆ ของนกัศึกษา 

     

2.กิจกรรมต่างๆ ท่ีทางวทิยาลยัจดัข้ึนท าใหน้กัศึกษามี
ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนๆ ดีข้ึน 

     

3.นกัศึกษาสามารถปรับตวัเขา้กบัเพื่อนๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี      
4.นกัศึกษาสามารถปรับตวัเขา้กบัเพื่อนนกัศึกษาและ
อาจารยผ์ูส้อนไดเ้ป็นอยา่งดี 

     

5.นกัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆท่ีทางวทิยาลยัจดัข้ึนเป็น
ประจ า 

     

6.เพื่อนมกัจะบอกเล่าและใหค้  าปรึกษาปัญหาต่างๆต่อกนั      
7.อาจารยเ์ปิดโอกาสใหน้กัศึกษาคิดอยา่งเป็นอิสระ      
8.วทิยาลยัเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาท ากิจกรรมไดอ้ยา่งเป็น
อิสระ 

     

9.นกัศึกษามีส่วนร่วมในการเลือกผูน้ านกัศึกษา      
10.นกัศึกษารู้สึกหวงแหนและดูแลสมบติัของทางวทิยาลยั      

ด้านส่ิงแวดล้อมภายในวทิยาลยั      
1.วทิยาลยัมีพื้นท่ีสีเขียวอยา่งเพียงพอ      
2.วทิยาลยัมีการจดัสถานพยาบาลท่ีสะอาดและพยาบาล
ส าหรับดูแลอยา่งเพียงพอ 

     

3.นกัศึกษาไดรั้บความสะดวกในการติดต่อกบัหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในวทิยาลยั 

     

4.วทิยาลยัมีการจดัสถานท่ีพกัผอ่นอยา่งเพียงพอ เช่น โตะ๊ 
เกา้อ้ี/สวนหยอ่ม 

     

5.วทิยาลยัมีการจดัหอ้งสุขาท่ีสะอาด สะดวกและมีความ 
เพียงพอ 
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ข้อค าถาม 

ระดับคุณภาพชีวติ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

6.วทิยาลยัจดัสถานท่ีออกก าลงักายพร้อมอุปกรณ์อยา่ง
เพียงพอ 

     

7.อุปกรณ์การเรียนการสอนมีความทนัสมยัเพียงพอและ
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

     

8.สภาพแวดลอ้มไม่ขดัต่อหลกัธรรมค าสอนและหลกั
ปฏิบติัของศาสนาต่าง ๆ 

     

9.หอ้งสมุดของวทิยาลยัหนงัสือและส่ิงอ านวยความ
สะดวกอยา่งเพยีงพอ 

     

10.สถานท่ีในวทิยาลยัมีความทนัสมยั      
ด้านวชิาการ      
1.นกัศึกษามีโอกาสเขา้ร่วมกิจกรรมของวทิยาลยั      
2.วทิยาลยัเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาไดแ้สดงความสามารถ
ดา้นวชิาการ 

     

3.คณาจารยใ์นวทิยาลยัใชส่ื้อการเรียนการสอน 
ท่ีน่าสนใจ 

     

4.คณาจารยใ์นวทิยาลยัมีความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู้ไดเ้ป็นอยา่งดี 

     

5.นกัศึกษามีความสุขท่ีเขา้เรียนในหอ้งในแต่ละวชิา      
6.นกัศึกษาไดรั้บความรู้ในวชิาการระดบัสูง ขณะท่ีเรียน
ในวทิยาลยัราชพฤกษ ์ 

     

7.นกัศึกษามีความสุขกบับรรยากาศในชั้นเรียนแต่ละ
รายวชิา 

     

8. คณาจารยใ์นวทิยาลยัเขา้สอนตรงต่อเวลา      
9. นกัศึกษาคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติมหลงัจากเรียนใน
หอ้งเรียน 

     

10.คณะสาขาวชิา พานกัศึกษาออกไปท ากิจกรรมนอก
หอ้งเรียน 
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ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
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..........................................................................................................................................................................
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.......................................................................................................................................................................... 
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ประวตัิผู้วจัิย 

 

ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย) นางส าราญ  จูช่วย  

ช่ือ-สกุล (ภาษาองักฤษ)  Sumran  Juchooy 

วุฒิการศึกษา   ระดบัปริญญาตรี   ศึกษาศาสตร์บณัฑิต (ศศษ.) มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  

ระดบัปริญญาโท  การศึกษามหาบณัฑิต (กศม.) หลกัสูตรและการสอน   

มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร  

        ต าแหน่ง  หวัหนา้สาขาวชิาศึกษาทัว่ไป  คณะศิลปศาสตร์ วทิยาลยัราชพฤกษ ์ 

สถานทีท่ างาน  วทิยาลยัราชพฤกษ ์จงัหวดันนทบุรี เลขท่ี 9หมู่1 ถนนนครอินทร์  ต าบล  

    บางขนุน อ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี 11130 โทร 02 –4326101ต่อ111    

ประสบการณ์ด้านการวจัิย 

 1. แนวทางการประชาสัมพนัธ์ตามคุณลกัษณะ ของนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์ 

ปีการศึกษา 2550 

2. รูปแบบการด าเนินชีวติของคนในชุมชนบางขนุน  อ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี  

ปีการศึกษา 2551 

3. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ์

ปีการศึกษา 2552 

4. ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการเรียนการสอนของครูอาสาสมคัรชาวจีนระดบัอุดมศึกษา

ปีการศึกษา 2552 

5.  ส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อท่ีวทิยาลยัราชพฤกษ ์  ปีการศึกษา 2553 

 6 .  การด าเนินชีวติของคนในชุมชนบางขนุนภายใตก้ารเปล่ียนแปลงของวฒันธรรมทอ้งถ่ิน     

ปีการศึกษา 2554 

 ประวตัิการได้รับทุน 

 1. ไดรั้บทุนการศึกษาขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ เร่ือง วถีิชีวติความเป็นอยูแ่บบดั้งเดิมของ

ชุมชนกุฎีจีน กรุงเทพมหานคร ของส านกันโยบายและแผนงาน  กระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2549 

 2. ไดรั้บทุนการวจิยัวทิยาลยัราชพฤกษ ์ปีการศึกษา 2550 – 2554  
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       ผลงานวจัิยทีพ่มิพ์เผยแพร่ 

 1. บทความวารสารวชิาการกระทรวงศึกษาธิการ บทความวารสารวชิาการวทิยาลยั  

ราชพฤกษ ์

      2. น าเสนอผลงานวจิยัในการประชุมวชิาการระดบัชาติท่ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัเร่ือง 

ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการเรียนการสอนของครูอาสาสมคัรชาวจีนระดบัอุดมศึกษา 

          3. น าเสนอผลงานวจิยัในการประชุมวชิาการระดบัชาติ ท่ีมหาวทิยาลยัทกัษิณ เร่ืองการด าเนิน

ชีวติของคนในชุมชนบางขนุนภายใตก้ารเปล่ียนแปลงของวฒันธรรมทอ้งถ่ิน  
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ประวตัิผู้วจัิย 

 

ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย) นางสาวสลกัจิตร หิรัญสาลี  

ช่ือ-สกุล (ภาษาองักฤษ)  Salakjit Hirunsalee 

วุฒิการศึกษา   ระดบัปริญญาตรี   บริหารธุรกิจ สาขาวชิาการตลาด มหาวทิยาลยัสยาม  

ระดบัปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการตลาด             มหาวทิยาลยัสยาม  

        ต าแหน่ง  อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาการตลาด  

สถานทีท่ างาน  วทิยาลยัราชพฤกษ ์จงัหวดันนทบุรี เลขท่ี 9 หมู่ 1 ถนนนครอินทร์  ต าบล  

    บางขนุน อ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี 11130 โทร 02 – 4326101 ต่อ 111    

ประสบการณ์ด้านการวจัิย 

 1. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ OTOP ของประชาชนในเขตอ.บางกรวย  

          จ.นนทบุรี 

             2. การตลาดเพื่อสังคมของวทิยาลยัราชพฤกษ ์ตามความคิดเห็นของประชาชนในเขต  

                อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 

       ประวตัิการได้รับทุน 

 1. ไดรั้บทุนการวจิยัวทิยาลยัราชพฤกษ ์ปีการศึกษา 2552 – 2555  
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ประวตัิผู้วจัิย 

ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย) นางสาวสุนทรีย ์ สองเมือง  

ช่ือ-สกุล (ภาษาองักฤษ) SUNTREE  SONGMUANG 

วฒิุการศึกษา  ระดบัปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต (การตลาด) (บธ.บ)  

   มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  

   ระดบัปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การตลาด) (บธ.ม)  

   มหาวทิยาลยัรามค าแหง  

ต าแหน่ง  อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ วทิยาลยัราชพฤกษ์  

สถานท่ีท างาน  วทิยาลยัราชพฤกษ์  

ประสบการณ์ดา้นการวจิยั  

 1. การศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาทุนโครงการทุนอุดมศึกษา โครงการทุนอุดมศึกษา

เพื่อการพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ท่ีมีต่อวทิยาลยัราชพฤกษ ์ปีการศึกษา 2551 

 2. ปัจจยัทางการตลาดบริการของการเลือกสถาบนัเขา้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาของ

นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ วทิยาลยัราชพฤกษ ์ปีการศึกษา 2554 

 


