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คุณภาพชีวติ นักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ : กรณี ศึกษานักศึกษาเข้าใหม่ปีการศึกษา

2555 มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวติ ของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์เข้าใหม่
ปี การศึกษา 2555 ด้านร่ างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ด้านสิ่ งแวดล้อมภายในวิทยาลัย
และด้านวิชาการ 2) เพื่อเปรี ยบเทียบระดับคุณภาพชีวติ นักศึกษาขณะที่ศึกษาอยูท่ ี่วทิ ยาลัยราชพฤกษ์
ปี การศึกษา 2555 กับสถาบันการศึกษาเดิมที่เคยศึกษามาโดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั เป็ นนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ที่เข้าศึกษาในปี การศึกษา
2555 ทั้งในหลักสู ตร 4 ปี และหลักสู ตร 4 ปี เทียบโอน จานวน 400 คน ซึ่ งเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธี
แบ่งชั้น ( Stratified Random Sampling) โดยอ้างอิงจากตารางแสดงขนาดตัวอย่างของ Seymour
Sudman สถิติใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน โดยการทดสอบ
สมมติฐานด้วยค่า t-test และค่า F-test สาหรับตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
.05 ผลการศึกษาพบว่า

ง

นักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์มีระดับคุณภาพชีวติ ในภาพรวมทั้ง 5 ด้าน อยูใ่ นระดับมาก 3 ด้าน
คือ ด้านวิชาการ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านจิตใจ และมีระดับคุณภาพชีวติ อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง 2 ด้าน คือ ด้านร่ างกายและด้านสิ่ งแวดล้อมภายในวิทยาลัย
เมื่อเปรี ยบเทียบระดับคุณภาพชีวติ ของนักศึกษาขณะที่ศึกษาอยูท่ ี่วทิ ยาลัยราชพฤกษ์
ปี การศึกษา 2555 กับตัวแปรอิสระพบว่า 1) นักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ที่มีเพศต่างกันมีระดับคุณภาพ
ชีวติ ในวิทยาลัยราชพฤกษ์โดยรวมไม่แตกต่างกัน 2) นักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ที่มีอายุต่างกันมีระดับ
คุณภาพชีวติ ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่านักศึกษาที่มีระหว่าง 22

– 25 ปี และ

นักศึกษาที่มีอายุระหว่าง 26 – 29 ปี มีระดับคุณภาพชีวติ ด้านร่ างกาย ด้านจิตใจ และด้านความสัมพันธ์
ทางสังคมแตกต่างกัน 3) นักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ที่ศึกษาในคณะสาขาวิชาที่ต่างกันมีระดับคุณภาพ
ชีวติ ในแต่ละด้านทั้ง 5 ด้าน ไม่แตกต่างกัน 4) นักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ที่มาจากสถาบันในเครื อตั้ง
ตรงจิตรและนักศึกษาที่มาจากสถาบันนอกเครื อตั้งตรงจิตร มีระดับคุณภาพชีวติ ในขณะที่ศึกษาอยูท่ ี่
วิทยาลัยราชพฤกษ์ไม่แตกต่างกัน
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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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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
มนุษย์เป็ นทรัพยากรหลักที่สาคัญของประเทศ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงเป็ นปัจจัยที่
สาคัญที่ทาให้ประเทศมีการพัฒนาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จะเห็นได้จากทิศทางการพัฒนาประเทศ
ประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559 : 7-8) ที่มีสรุ ป
สาระสาคัญว่า การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11ได้ตระหนักถึงสถานการณ์และ
ความเสี่ ยงซึ่ งเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกและภายในประเทศ โดยเฉพาะภาวะผันผวน
ด้านเศรษฐกิจ พลังงานและภูมิอากาศ ที่เป็ นไปอย่างรวดเร็ วและส่ งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อ
ประเทศไทยทั้งเชิงบวกและลบ ดังนั้น ทิศทางการบริ หารจัดการประเทศภายใต้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงเป็ นการใช้จุดแข็งและศักยภาพที่มีอยูใ่ ห้
เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ ที่เน้นการเสริ มสร้างความ
เข้มแข็งของฐานการผลิตภาคเกษตร และการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย
ขณะเดียวกัน จาเป็ นต้องปรับตัวในการเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค ซึ่ งประเทศไทย
มีพนั ธกรณี ภายใต้กรอบความร่ วมมือต่างๆ เพื่อสามารถใช้โอกาสที่เกิดขึ้นและเพิม่ ภูมิคุม้ กันของ
ทุนที่มีในสังคมไทยได้อย่างเหมาะสม พร้อมก้าวสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนในปี พ.ศ. 2558
ขณะเดียวกัน จาเป็ นต้องสร้างความพร้อมสาหรับเชื่อมโยงด้านกายภาพ ทั้งโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ ควบคู่กบั การยกระดับคุณภาพคน การเสริ มสร้างองค์ความรู ้ การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ให้เป็ นพลังขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมไทย
การกาหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึงเป็ นการสร้าง
ภูมิคุม้ กันในมิติต่างๆ เพื่อให้การพัฒนาประเทศสู่ ความสมดุลและยัง่ ยืน โดยนาทุนของประเทศที่มี
ศักยภาพมาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและเกื้อกูลกัน พร้อมทั้งเสริ มสร้างให้แข็งแกร่ งเพื่อเป็ น
รากฐานการพัฒนาประเทศที่สาคัญ ได้แก่ การเสริ มสร้างทุนสังคม ซึ่ งประกอบด้วยทุนมนุษย์ ทุน
สังคม ทุนทางวัฒนธรรม ให้ความสาคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยสู่ สังคมคุณภาพ มุ่งสร้าง
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ภูมิคุม้ กันตั้งแต่ระดับปั จเจกบุคคล ครอบครัว และชุมชน สามารถจัดการความเสี่ ยง และปรับตัวเข้า
กับการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างเป็ นธรรม สาหรับการเสริ มสร้างทุนเศรษฐกิจ (ทุนกายภาพ ทุนทางการเงิน) มุ่งพัฒนา
เศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็ง โดยใช้ภูมิปัญญา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และความคิด
สร้างสรรค์ ให้ความสาคัญกับการปรับโครงสร้างการค้าและการลงทุนให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ การผลิตที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม และมีการ
เชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคต่างๆ บนพื้นฐานการพึ่งพาซึ่ งกันและกัน ในส่ วนการเสริ มสร้างทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ให้ความสาคัญกับการสร้างความมัน่ คงด้านอาหาร การบริ หาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมที่เป็ นฐานการผลิตภาคเกษตร โดยมุ่งสู่ การเป็ นเศรษฐกิจ
และสังคมคาร์ บอนต่าและเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม การเตรี ยมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศและภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ รวมทั้งการสร้างภูมิคุม้ กันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้าน
สิ่ งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการเพิ่มบทบาทไทยในเวทีประชาคมโลก
คุณภาพชีวติ ของประชากร จึง เป็ นสิ่ งจาเป็ นในการพัฒนาประเทศเพราะมนุษย์เป็ นปั จจัย
สาคัญที่สุดและปั ญหาส่ วนใหญ่น้ นั มีสาเหตุมาจากมนุษย์ การพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพชีวติ ที่ดี
จึงจาเป็ นต้องเริ่ มตั้งแต่วยั เด็กโดยองค์ประกอบที่สาคัญที่ช่วยให้มนุษย์มีศกั ยภาพสู งสุ ดคือการศึกษา
มนุษย์จะพัฒนาให้มีคุณภาพดีข้ ึน นั้น อยู่ที่การได้รับการศึกษา เพราะการศึกษาเป็ นรากฐานของการ
พัฒนาคุณภาพของมนุษย์ ดัง คากล่าวที่วา่ “การศึกษาพัฒนาคน คนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและ
ประเทศชาติ” กล่าวคือ ประชากรที่มีความรู ้ความสามารถ
จะสามารถพัฒนาประเทศให้
เจริ ญก้าวหน้าและสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ (สุ พรรณิ การ์ มาศยคง, 2554: 2)
สานักงานปฏิรูปการศึกษา (2544 : 27) ได้ให้ความหมายของการศึกษาว่าเป็ นเครื่ องมือใน
การพัฒนามนุษย์ทุกๆด้านทั้งทางร่ างกายจิตใจและสติปัญญาเพื่อช่วยให้เป็ นพลเมืองดี มีคุณภาพมี
ประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี้ ดวงกมล สิ นเพ็ง (2553: 2) ยังได้กล่าวถึงความสาคัญของการศึกษา ไว้วา่
“การศึกษาเป็ นกระบวนการพัฒนาชีวติ บุคคลและสังคมให้มีคุณภาพ มีความเจริ ญงอกงามซึ่งเป็ น
ปั จจัยในการพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืน”
หน่วยงานที่มีหน้าที่พฒั นาเด็กและเยาวชนให้ได้รับการศึกษา คือ สถาบันการศึกษาเพราะมี
หน้าที่สาคัญในการจัดการศึกษาและพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาตาม
ศักยภาพและความสามารถของผูเ้ รี ยนโดยเฉพาะนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ในชั้นปี ที่ 1 หลักสู ตร
4 ปี และนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ช้ นั ปี ที่ 3 หลักสู ตร 4 ปี เทียบโอน เป็ น กลุ่ม นักศึกษาที่ยา่ งก้าว
พ้นจากสถาบันการศึกษาระดับโรงเรี ยนและ ระดับอาชีวศึกษาซึ่ง เป็ นช่วงวัยรุ่ นที่อยูร่ ะหว่างวัยเด็ก
และวัยผูใ้ หญ่ เป็ นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายๆด้านพร้อมกัน ไม่วา่ จะเป็ นด้านร่ างกาย ด้าน
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อารมณ์ ด้านจิตใจ และด้านสังคม ทาให้ตอ้ งมีการปรับตัวหลายๆด้านในเวลาพร้อมๆ กัน หากกลุ่ม
นักศึกษาเหล่านี้สามารถปรับตัวได้สาเร็ จก็จะเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ที่มีบุคลิกภาพดีมีทกั ษะความรู ้
ความสามารถและความพร้อมในการดารงชีวติ ซึ่ งจะเป็ นพื้นฐานสาคัญของการเป็ นผูใ้ หญ่ใน
อนาคต
สุ พตั รา สุ ภาพ (2545: 60)ให้แนวคิดถึงปั ญหาที่เกิดแก่วยั รุ่ นว่าเป็ นปั ญหาที่เกิดจากการ
แสดงออกที่ไม่เหมาะสมทั้งการทะเลาะวิวาท การรวมกลุ่มมัว่ สุ ม การพกพาอาวุธและการก่อ
อาชญากรรมทั้งหลายเหล่านี้ เป็ นเพราะความคึกคะนองที่เกิดมาจากสภาพสิ่ งแวดล้อมรอบๆตัวที่อยู่
รอบตัวเด็กไม่วา่ จะเป็ นครอบครัว ครู เพื่อน หรื อแม้กระทัง่ สังคม ดังนั้นวัยรุ่ นที่มีอายุ 17-2 5 ปี
จึงเป็ นกลุ่มที่สถาบันการศึกษาต้องให้ความสาคัญ ดูแล เอาใจใส่ เป็ นพิเศษ เพื่อให้วยั รุ่ นที่อยูใ่ นวัย
ศึกษากลุ่มนี้มีคุณภาพชีวติ ที่ดี เจริ ญเติบโต ไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสม สามารถเป็ นกาลังหลักใน
การพัฒนาประเทศในอนาคต
วิทยาลัยราชพฤกษ์เป็ นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เปิ ดสอนในระดับปริ ญญาตรี ท้ งั
หลักสู ตร4 ปี และหลักสู ตร 4 ปี เทียบโอน และในปี การศึกษา 2555 วิทยาลัยรับนักศึกษาที่สาเร็ จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แล ะระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.)
จากสถาบันในเครื อตั้งตรงจิตรซึ่ งประกอบด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีต้ งั ตรงจิตรพาณิ ชยการ วิทยาลัย
เทคโนโลยีต้ งั ตรงจิตรบริ หารธุ รกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีวมิ ล ศรี ยา่ น วิทยาลัยเทคโนโลยีวมิ ล
บริ หารธุ รกิจ เข้ามาศึกษาต่อในระดับปริ ญญาตรี ชั้นปี ที่ 1 และ ชั้นปี ที่ 3 ซึ่ งนักศึกษาส่ วนใหญ่จะมี
อายุในช่วง 16-23 ปี เป็ นช่วงวัยที่ตอ้ งการความสนใจ การดูแลเอาใจใส่ จากครู -อาจารย์ใน
สถานศึกษาและด้วยนักศึกษาจากสถาบันในเครื อตั้งตรงจิตร มีวถิ ีชีวติ ความเป็ นอยูใ่ นแต่ละสถาบัน
ที่มีครู อาจารย์ดูแลเอาใจใส่ เสมือนลูกเสมือนหลานในครอบครัวเดียวกัน เป็ นวัฒนธรรมที่แต่ละ
สถาบันการศึกษาของสถาบันในเครื อตั้งตรงจิตร สร้างเป็ นเอกลักษณ์และสื บทอดเป็ นวัฒนธรรม
องค์กรต่อมา นอกจากนี้วทิ ยาลัยราชพฤกษ์ยงั เปิ ดรับนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ระดั
บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช. 3) และ นักเรี ยน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง(ปวส .)
จากสถาบันการศึกษาอื่นๆ ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑลโดยสถาบันการศึกษาต่างๆ
มีรูปแบบ
วัฒนธรรมภายในแต่ละสถาบันที่ดูแลนักเรี ยนนักศึกษาในขณะที่ศึกษาอยูข่ องแต่ละแห่งจะมีความ
แตกต่างกัน เมื่อวิทยาลัยรับนักศึกษาเข้ามาศึกษาต่อในระดับปริ ญญาตรี ทั้งหลักสู ตร 4 ปี และ
หลักสู ตร 4 ปี เทียบโอน จึงเป็ นหน้าที่หลักและบทบาทที่สาคัญของคณาจารย์ทุกฝ่ ายในวิทยาลัย
ราชพฤกษ์ ที่ตอ้ งให้ความสาคัญและดูแลนักศึกษาเข้าใหม่ในปี การศึกษา 2555 ให้มีคุณภาพชีวติ ที่ดี
มีความสุ ขและมีทกั ษะความรู้ เติมเต็มให้นกั ศึกษามีศกั ยภาพ นักศึกษาจะเจริ ญเติบโตไปในทางที่
ถูกต้องและเหมาะสม ไม่เกิดปั ญหาลาออกกลางคัน และเกิดปั ญหาการมัว่ สุ มทะเลาะวิวาท เพราะ
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การขาดการเอาใจใส่ ดูแล และชี้แนะแนวทางให้แก่นกั ศึกษา อีกทั้งการที่นกั ศึกษามาศึกษาต่อที่
วิทยาลัยราชพฤกษ์จะมีแนวความคิดและความมุ่งหวังต้องการสาเร็ จการศึกษามีอาชีพเป็ นที่ยอมรับ
ของหน่วยงานต่างๆ ในสังคม จึงเป็ นความสาคัญที่วทิ ยาลัยจะต้องรู ้ถึงความคิด ความรู ้สึก ความ
พอใจและความต้องการของนักศึกษาในขณะที่ศึกษาอยูเ่ พื่อเสริ มสร้างความรู ้ทางด้านวิชาการ
วิชาชีพตลอดจนกิจกรรมต่างๆ เพื่อแทรกซึ มความรู ้ ความคิดที่ดีให้แก่นกั ศึกษาก่อนที่จะเป็ นบัณฑิต
ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ และก้าวไปสู่ องค์กรหน่วยงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพต่อไป
การพัฒนาปรับปรุ งคุณภาพชีวติ ของนักศึกษาในวิทยาลัยราชพฤกษ์เป็ นเรื่ องสาคัญที่งาน
ประชาสัมพันธ์ตอ้ งดูแลและรับทราบข้อมูลต่างๆ เพื่อร่ วมนาเสนอแนวทางแก้ไขข้อปั ญหาและ
ป้ องกันมิให้เกิดขึ้นแก่นกั ศึกษารุ่ นต่อๆ ไปอีก จึงได้ทาการสารวจความต้องการจาเป็ นของนักศึกษา
ชั้นปี ที่ 1 ระดับปริ ญญาตรี ในหลักสู ตร 4 ปี และ นักศึกษาชั้นปี ที่ 3 ในหลักสู ตร 4 ปี เทียบโอน
เพื่อหาความต้องการของนักศึกษาในปี การศึกษา 2555 ด้านกายภาพ เพื่อส่ งเสริ มคุณภาพชีวติ ของ
นักศึกษาและนาข้อมูลมาปรับปรุ งและพัฒนาวิทยาลัยต่อไป
จากที่กล่าวมาข้างต้นผูว้ จิ ยั จึงสนใจที่จะศึกษาคุณภาพชีวติ ของนักศึกษาเข้าใหม่ใน
ปี การศึกษา 2555 ว่า มีคุณภาพชีวติ อยูใ่ นวิทยาลัย ราชพฤกษ์ เป็ นอย่างไรในขณะที่ศึกษาอยู่ และมี
ความต้องการสิ่ งใดจากวิทยาลัยรวมทั้ง นักศึกษาที่เข้ามาศึกษาที่วทิ ยาลัยราชพฤกษ์ในปี การศึกษา
2555 มาจากสถาบันใดบ้างและมีปัจจัยใดบ้างที่ทาให้นกั ศึกษามีคุณภาพชีวติ อยูใ่ นวิทยาลัยแตกต่าง
จากสถาบันการศึกษาเดิมก่อนที่จะมาศึกษาต่อที่วทิ ยาลัยราชพฤกษ์ เพื่อนาผลการศึกษามาเป็ น
แนวทาง ในการวางแผนส่ งเสริ มและปรับปรุ งพัฒนาวิทยาลัย การจัดการด้านกายภาพ ส่ งเสริ ม
คุณภาพชีวติ ให้แก่นกั ศึกษาให้เป็ นสถาบันที่น่าอยู่ น่าเรี ยน นักศึกษามีความพึงพอใจ สามารถพัฒนา
ตนเองได้มีศกั ยภาพ สามารถใช้ชีวติ อยูใ่ นรั้ววิทยาลัยได้อย่างมีความสุ ข ทุกคนก้าวเข้ามาอยูด่ ว้ ย
ความพึงพอใจและกลับออกไปด้วย ภูมิความรู้มีความรักในสถาบันการศึกษาและสาเร็ จการศึกษา
ออกไป เป็ นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ ในองค์กรสานักงาน ที่ดี เติบโตเป็ นกาลังสาคัญต่อ
ประเทศชาติต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1.
เพื่อศึกษา ระดับ คุณภาพชีวติ ของนักศึกษาเข้าใหม่ปีการศึกษา 2555 ด้านร่ างกาย
ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธ์ทางสังคม ด้านสิ่ งแวดล้อมภายในวิทยาลัย และด้านวิชาการ
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2
. เพื่อเปรี ยบเทียบคุณภาพชีวติ นักศึกษา ขณะที่ศึกษาอยูท่ ี่วทิ ยาลัยราชพฤกษ์ ปี การศึกษา
2555 จาแนกตามคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ และกลุ่มสถาบันที่เคยศึกษามา

คาถามการวิจัย
1) นักศึกษา
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ปี การศึกษา 2555 มี ระดับคุณภาพชีวติ ขณะศึกษาอยูท่ ี่
วิทยาลัยราชพฤกษ์เป็ นอย่างไร
2) นักศึกษา
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ที่มาจากสถาบัน การศึกษาในเครื อตั้งตรงจิตรและนอกเครื อ
ตั้งตรงจิตรมีระดับคุณภาพชีวติ แตกต่างกันอย่างไร

สมมุติฐานการวิจัย
นักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปี การศึกษา 2555 ที่มีเพศ อายุ คณะที่ศึกษา และ
สถาบันการศึกษาที่เคยศึกษามาแตกต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวติ แตกต่างกัน

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1.
ได้รับข้อมูลของระดับคุณภาพชีวติ ของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ปีการศึกษา 2555
เพื่อใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานในการกาหนดยุทธศาสตร์ ในการบริ การให้แก่นกั ศึกษาในปี ต่อๆไปให้มี
ระดับคุณภาพชีวติ ที่ดีเมื่อเข้ามาศึกษาในวิทยาลัยราชพฤกษ์
2. ได้ ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ คุณภาพชีวติ ของนักศึกษาที่ศึกษาอยูใ่ นวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปี
การศึกษา 2555 จาแนกตามคุณลักษณะนักศึกษาด้านเพศ อายุ และสาขาวิชาที่ศึกษา
3. งานประชาสัมพันธ์ สามารถนาข้อมูล ที่ได้รับจากงานวิจยั ไปวางแผนประชาสัมพันธ์ให้
ถึงกลุ่มเป้ าหมายและนาจุดเด่นไปเผยแพร่ พร้อมทั้งนาจุดด้อยด้านต่างๆ ของวิทยาลัยร่ วมพัฒนา
ปรับปรุ งแก้ไขเพื่อประกอบการดาเนินงานต่อไป
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ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้ านเนือ้ หา
เนื้อหาในการศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาคุณภาพชีวติ นักศึกษา วิทยาลัยราช
พฤกษ์
โดยมุ่งเน้นนักศึกษาเข้าใหม่ปีการศึกษา 2555
1.
1 คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของนักศึกษาเข้าใหม่ปีการศึกษา 2555
ทั้งหลักสู ตร 4 ปี และหลักสู ตร 4 ปี เทียบโอน ได้แก่เพศ อายุ สาขาที่ศึกษา สถาบันการศึกษาที่สาเร็ จ
การศึกษา มา ภูมิลาเนาที่อยูอ่ าศัย อาชีพ บิดา มารดา รายได้เฉลี่ยของบิดา มารดาหรื อผูป้ กครอง
ต่อเดือน
1.2 ข้อมูลพื้นฐานได้แก่สถาบันเดิมที่สาเร็ จการศึกษาก่อนที่จะเลือกศึกษาต่อที่
วิทยาลัยราชพฤกษ์ การรับข้อมูลข่าวสารจากวิทยาลัยราชพฤกษ์ ความคาดหวัง ของนักศึกษา จาก
วิทยาลัยราชพฤกษ์ในขณะศึกษา ความคาดหวังเมื่อสาเร็ จการศึกษา
1.3 คุณภาพชีวติ ของนักศึกษา ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านร่ างกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธ์
ทางสังคม ด้านสิ่ งแวดล้อมในวิทยาลัย และด้านวิชาการ
2. ขอบเขตด้ านประชากร
ในการศึกษาครั้งนี้ประชากรเป็ นนักศึกษาเข้าใหม่ปีการศึกษา 2555 จานวน 1,400 คน
กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามแบบของ Seymour Sudman โดยวิธีศึกษาแบบเจาะจง ( Purposive
Sampling) ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2555 โดยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนธันวาคม
พ.ศ. 2555 – เดือนเมษายน พ.ศ. 2556
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์
- เพศ
- อายุ
- คณะที่ศึกษา
-สถาบันการศึกษาที่สาเร็ จ
การศึกษาก่อนที่จะเข้าศึกษาต่อที่
ราชพฤกษ์

คุณภาพชี วติ ของนักศึกษาขณะศึกษาอยู่
ในวิทยาลัยราชพฤกษ์ 5 ด้ าน
1. ด้านร่ างกาย
2. ด้านจิตใจ
3. ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
4. ด้านสิ่ งแวดล้อมภายในวิทยาลัย
5. ด้านวิชาการ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ (Independence Variable) ประกอบด้ วย
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ
คณะที่ศึกษา สถาบันการศึกษาที่สาเร็ จ
การศึกษามาก่อน ที่จะเข้าศึกษาต่อที่วทิ ยาลัยราชพฤกษ์
คุณลักษณะของนักศึกษา ได้แก่ เหตุผลที่เลือกศึกษาต่อที่
วิทยาลัยราชพฤกษ์
ตัวแปรตาม (Dependence Variable)
คือคุณภาพชีวติ ของนักศึกษาขณะศึกษาอยูใ่ นวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปี การศึกษา 2555
โดยศึกษาจากคุณภาพชีวติ ของนักศึกษา 1) ด้านร่ างกาย 2) ด้านจิตใจ 3) ด้านความสัมพันธ์
ทางสังคม 4) ด้านสิ่ งแวดล้อมภายในวิทยาลัย 5) ด้านวิชาการ

นิยามศัพท์
1. คุณภาพชี วติ นักศึกษา หมายถึงระดับคุณภาพชีวติ ของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ขณะที่
เข้ามาศึกษาในปี การศึกษา 2555 ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านร่ างกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธ์ทางสังคม
ด้านสิ่ งแวดล้อมในวิทยาลัย และด้านวิชาการ
1) ระดับ คุณภาพชี วติ ของนักศึกษา หมายถึง ความเป็ นอยูท่ ี่ดีในขณะที่ศึกษาอยูท่ ี่
วิทยาลัยราชพฤกษ์ เป็ นชีวติ ที่มีความสุ ขทั้งทางร่ างกายและจิตใจซึ่ งเป็ นผลจากการ
ได้รับการ
ตอบสนองความต้องการในขณะที่ศึกษาอยูใ่ นวิทยาลัยราชพฤกษ์โดยแบ่งเป็ น 5 ด้านประกอบด้วย
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(1) ด้ านร่ างกาย หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงความรู ้สึกของนักศึกษาต่อ
การบริ การต่างๆ เช่น อาหาร น้ าดื่ม การออกกาลังกาย การบริ การสวัสดิการ ด้านพัฒนาร่ างกาย
ต่างๆที่แสดงถึงความสมบูรณ์แข็งแรงของร่ างกาย
(2) ด้ านจิตใจ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงความรู้สึกและสภาพจิตใจของ
นักศึกษา หมายถึงพฤติกรรมความรู ้สึกของนักศึกษา ต่อการบริ การต่างๆที่นกั ศึกษาได้รับเช่นการ
แนะนาปรึ กษา ความรู ้สึกอบอุ่นที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ ความสุ ขจากการได้รับการยอมรับ
(3) ด้ านสั มพันธ์ ทางสั งคม หมายถึงพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรู้สึก
ของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ ด้านการดูแลเอาใจใส่ การให้คาแนะนาปรึ กษา การติดตามนักศึกษา
การให้ความสาคัญ การติดต่อที่รวดเร็ วในเวลาที่นกั ศึกษามีปัญหาต่าง ๆ
(4) ด้ านสิ่ งแวดล้อมภายในวิทยาลัย ราชพฤกษ์ หมายถึง พฤติกรรม
ความรู ้สึกของนักศึกษาที่แสดงความคิดเห็นต่อการบริ การต่างๆเช่นอาคารเรี ยน สื่ อการเรี ยน ห้องน้ า
ห้องสมุด ห้องทะเบียน ห้องงานการเงิน ห้องบริ การกองทุนให้กยู้ มื สานักวิชาการ ห้องกิจการ
นักศึกษา หน่วยรักษาความปลอดภัย
(5) ด้ านวิชาการ หมายถึง พฤติกรรมและความรู ้สึกของนักศึกษา เกี่ยวกับ
การแสดงออกทางวิชาการและการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนการสอน กิจกรรมนอกหลักสู ตร
งานที่ได้รับมอบหมายของแต่ละรายวิชา การสอนของครู อาจารย์ ผลการเรี ยนและความรู ้
ความสามารถในการเรี ยน
2. นักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เข้ าใหม่ ปีการศึกษา 2555 หมายถึง นักศึกษาที่มาสมัครเรี ยน
ในปี การศึกษา 2555 ระดับปริ ญญาตรี ในชั้นปี ที่ 1หลักสู ตร 4 ปี และชั้นปี ที่ 3 ในหลักสู ตร 4 ปี
เทียบโอน
3. คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ หมายถึง เพศ อายุ ระดับชั้นที่กาลังศึกษา ค่าใช้จ่าย ที่
ได้รับจากผูป้ กครอง หรื อผูอ้ ุปการะดูแล ภูมิลาเนาที่อยูอ่ าศัย สถาบันการศึกษาที่สาเร็ จการศึกษามา
ก่อนที่จะศึกษาที่วทิ ยาลัยราชพฤกษ์ อาชีพ บิดา มารดา รายได้บิดา มารดาหรื อผูป้ กครองต่อเดือน
สถานภาพสมรสของผูป้ กครอง
4. สถาบันการศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษามาก่อน ทีจ่ ะเข้ าศึกษาต่ อทีว่ ทิ ยาลัยราชพฤกษ์
หมายถึง สถานศึกษาที่นกั ศึกษาชั้นปี ที่ 1 เคยศึกษามาก่อนไม่วา่ จะเป็ นในเครื อตั้งตรงจิตรหรื อนอก
เครื อตั้งตรงจิตร

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึกษาวิจยั เรื่ องคุณภาพชีวติ นักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ : กรณี ศึกษานักศึกษาเข้าใหม่
ปี การศึกษา 2555 ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเพื่อเป็ นกรอบในการศึกษาดังนี้
1. แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับคุณภาพชี วติ
1.1 ความหมายและความสาคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวติ
1.2 องค์ประกอบที่มีอิทธิ พลต่อคุณภาพชีวติ
1.3 ตัวชี้วดั คุณภาพชีวติ
1.4 ความสาคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับบุคคล
1.5 การศึกษากับการพัฒนาคุณภาพชีวติ
1.6
คุณภาพชีวติ ในสถาบันการศึกษา
1.7
การจัดสภาพแวดล้อมในสถาบันการศึกษา
1.8 หลักการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา
1.9 บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษา
2. แนวคิดทางสั งคมและทฤษฎีสังคม
2.1 ประเภทของแนวคิดทางสังคม
2.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับวัยรุ่ น
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการปรับตัว
3. ประวัติวทิ ยาลัยราชพฤกษ์ และสภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัยราชพฤกษ์
3.1 ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัยราชพฤกษ์
3.2 ภูมิทศั น์วทิ ยาลัยที่เอื้อต่อคุณภาพชีวติ นักศึกษา
4. เอกสารงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง

1. แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับคุณภาพชีวติ
เหตุที่ตอ้ งมีการพัฒนาคุณภาพชีวติ เพราะสังคมแห่งการพึ่งพาเกี่ยวเนื่องกันของมนุษย์ เป็ น
องค์ประกอบที่สาคัญที่ทาให้คนในสังคมมีความสุ ข จากการที่ได้รับการยอมรับ ดีใจเมื่อได้รับการ
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ชื่นชม พอใจเมื่อได้รับความรักความอบอุ่น เกิดความสุ ขทางใจส่ งผลให้ความสุ ขทางกายเกิดขึ้นใน
ชีวติ ประจาวัน
ศิริ ฮามสุ โพธิ์ (2543 : 25) กล่าวถึงแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวติ ไว้วา่
คุณภาพชีวติ หมายถึงสภาพเป็ นอยูข่ องบุคคลทางด้านร่ างกาย อารมณ์ สังคมความคิดและจิตใจ
ซึ่งรวมทุกด้านของชีวติ ไว้หมด โดยจะสามารถแสดงมิติต่าง ๆ ของคุณภาพชีวติ ไว้ได้ดงั นี้ คือ
1. สิ่ งชี้บอกคุณภาพชีวติ ด้านร่ างกาย คือ อาหาร น้ า เครื่ องนุ่งห่ม ที่อยูอ่ าศัย สุ ขภาพอนามัย
พลังงาน การออมทรัพย์ สิ่ งอานวยความสะดวกในครอบครัว และในการประกอบอาชีพ
2. สิ่ งชี้บอกคุณภาพชีวติ ด้านอารมณ์ คือ การพักผ่อนหย่อนใจที่มีคุณประโยชน์ความนิยม
ชมชอบในศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น ความสัมพันธ์ที่อบอุ่นในครอบครัวและในชุมชน ความรัก
และความเป็ นเจ้าของที่มีต่อส่ วนรวม
3. สิ่ งชี้บอกคุณภาพชีวติ ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ คือ ภาวะแวดล้อมที่บริ สุทธิ์
สะอาดและเป็ นระเบียบ ปราศจากมลภาวะในดิน น้ า อากาศและเสี ยง มีทรัพยากรที่จาเป็ นแก่การ
ดารงชีวติ และการคมนาคมที่สะดวก
4. สิ่ งชี้บอกคุณภาพชีวติ ด้านสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม คือ โอกาสในการศึกษาและการ
ประกอบอาชีพที่เท่าเทียมกัน การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมสาธารณะ ความปลอดภัยในชีวติ ร่ างกาย
และทรัพย์สิน การปกครองที่ให้สิทธิเสรี ภาพและความเสมอภาค ความเป็ นธรรมด้านรายได้และการ
ได้รับการยอมรับทางสังคม ความร่ วมมือร่ วมใจในชุมชน ความเป็ นระเบียบวินยั มีความเห็นอกเห็น
ใจกันและกัน และมีค่านิยมที่สอดคล้องกับหลักธรรมในศาสนา
5. สิ่ งชี้บอกคุณภาพชีวติ ด้านความคิด คือ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโลก ชีวติ และชุมชน
การศึกษา วิชาอาชีพ ความสามารถในการป้ องกันแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ของตัวเอง ครอบครัวและ
ชุมชน การเป็ นที่ยอมรับของชุมชน การสร้างความสาเร็ จด้วยตนเอง การยอมรับตัวเอง และการมี
เป้ าหมายในชีวติ ที่เหมาะสมทฤษฎีเกี่ยวกับความต้องการของมนุษย์
มาส์โลว์ (Maslow) เป็ นบุคคลแรกที่ได้ต้ งั ทฤษฏีทวั่ ไปเกี่ยวกับการจูงใจ (Maslow’s general
theory of human and motivation อ้างถึงใน สุ ชา จันทร์เอม, 2544: 45) และได้ต้ งั สมมติฐานเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของมนุษย์ไว้ 3 ประการ ดังนี้
1. มนุษย์มีความต้องการ ความต้องการมีอยูเ่ สมอและไม่มีสิ้นสุ ด แต่สิ่งที่มนุษย์ตอ้ งการนั้น
ขึ้นอยูก่ บั ว่าเขามีสิ่งนั้นอยูแ่ ล้วหรื อยัง ขณะที่ความต้องการใดได้รับการตอบสนองแล้ว ความ
ต้องการอย่างอื่นจะเข้ามาแทนที่ กระบวนการนี้ไม่มีที่สิ้นสุ ด และจะเริ่ มต้นตั้งแต่เกิดจนกระทัง่ ตาย
2. ความต้องการที่ได้รับการตอบสนองแล้ว จะไม่เป็ นสิ่ งจูงใจของพฤติกรรมอีกต่อไปความ
ต้องการที่ไม่รับตอบสนองเท่านั้น ที่เป็ นสิ่ งจูงใจของพฤติกรรม
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3. ความต้องการของมนุษย์ มีเป็ นลาดับขั้นตามลาดับความสาคัญกล่าวคือเมื่อความต้องการ
ในระดับต่าได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการระดับสู งก็จะเรี ยกร้องให้มีการตอบสนองทันที
มาส์โลว์ (Maslow) ได้จดั ระดับความต้องการของมนุษย์ไว้ 5 ระดับดังนี้
1. ความต้องการทางร่ างกาย (physiological needs) ความต้องการขั้นพื้นฐานของ
มนุษย์และเป็ นสิ่ งจาเป็ นที่สุดสาหรับการดารงชีวติ เช่น อาหาร อากาศ น้ าดื่ม เครื่ องนุ่งห่ม ยารักษา
โรคอุณหภูมิที่พอเหมาะ เป็ นต้น
2. ความต้องการความมัน่ คงและปลอดภัย (safety and security neesds) ความ
ต้องการทางด้านร่ างกายได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการทางด้านความปลอดภัยก็จะเกิดขึ้น
ความปลอดภัยดังกล่าวมี 2 แบบ คือ ความต้องการความปลอดภัยทางด้านร่ างกาย และความมัน่ คง
ทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การมีสุขภาพที่ดี การปลอดภัยจากโจรผูร้ ้าย อุบตั ิเหตุ ความมัน่ คงในการทางาน
ได้รับการปฏิบตั ิอย่างยุติธรรม นอกจากนี้ยงั ต้องการที่จะมีรายได้พอสมควรในการดารงชีวติ
3. ความต้องการความรัก (need for love) เมื่อบุคคลได้รับการตอบสนองความ
ต้องการในสองประการดังกล่าว ก็จะมีความต้องการสู งขึ้นอีก คือความต้องการทางด้านสังคม มี
ความต้องการเป็ นส่ วนหนึ่งของกลุ่ม ต้องการความรักหรื อเป็ นพวกพ้อง ต้องการการยอมรับ
ต้องการมีส่วนร่ วมในกิจกรรม มีความรู ้สึกเป็ นหนึ่งของหน่วยงาน
4. ความต้องการมีศกั ดิ์ศรี (need for esteem) คือความเชื่อมัน่ ในตนเอง ความสาเร็ จ
ความรู้ความสามารถ การนับถือตนเอง ความเป็ นอิสระและเสรี ภาพ ต้องการมีเกียรติมีชื่อเสี ยงมี
ตาแหน่งเป็ นที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไป
5. ความต้องการมีสัจจะการแห่งตน (need for self – actualization) เป็ นความ
ต้องการขั้นสู งสุ ดของบุคคล เป็ นความต้องการที่บุคคลต้องใช้ความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อให้
ประสบความสาเร็ จในสิ่ งที่ตนเองปรารถนา เช่นความต้องการให้ตนได้กา้ วหน้าในตาแหน่งที่ตนเอง
ปรารถนา
จากแนวคิดทฤษฎีดงั กล่าวจะเห็นว่าคุณภาพชีวติ เป็ นสิ่ งบ่งชี้ถึงความสุ ข ความเต็มใจและ
ความพอใจในการอยูร่ ่ วมกันของคนในสังคมและส่ งผลต่อวิถีทางแห่งความสุ ขในการดาเนินชีวติ
มีความพึงพอใจในการอยูร่ ่ วมกันในสังคม เพราะได้รับการตอบสนองตรงตามความต้องการของ
ตนเอง
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1.1 ความหมายและความสาคัญของการพัฒนาคุณภาพชี วติ
ความหมายของคุณภาพชีวติ
คาว่า
“คุณภาพชีวติ ” เป็ นคาที่ใช้กนั แพร่ หลายในช่วงเวลาประมาณสามทศวรรษที่
ผ่านมา โดยมากมักจะใช้กบั งานโครงการพัฒนาต่างๆ ที่มีเป้ าหมายเพื่อการพัฒนาบุคคลและสังคม
ให้บรรลุถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เช่น งานโครงการพัฒนาของกลุ่มแพทย์และสาธารณสุ ข
มีเป้ าหมายการพัฒนาคุณภาพชีวติ ในการให้ความสาคัญต่อการมีสุขภาพอนามัยที่ดี กลุ่มผูน้ าศาสนา
พัฒนาคุณภาพชีวติ แก่บุคคลโดยการอบรมสั่งสอนให้ผคู ้ นยึดมัน่ ในคุณ ธรรมให้ประพฤติตามคาสั่ง
สอนของศาสนา กลุ่มผูน้ าทางการศึกษาหรื อครู อาจารย์ พัฒนาคุณภาพชีวติ แก่บุคคลโดยมุ่งเน้นให้
นักศึกษาทุกคนเป็ นผูใ้ ฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยน รู้จกั พัฒนาความคิด และสติปัญญา
จากแนวคิดของงานโครงการในแต่ละกลุ่มดังกล่าว ต่างมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของ
บุคคลแตกต่างไปคนละด้าน แต่โดยภาพรวมทุกกลุ่มต่างมีเป้ าประสงค์ที่เหมือนกันคือ เพื่อให้บุคคล
ในสังคมมีชีวติ ที่มีคุณภาพ มีความสุ ข ความสมบูรณ์ และมีการกินดีอยูด่ ี
ปัจจุบนั “คุณภาพชีวติ ” ได้รับการกาหนดให้เป็ นเป้ าหมายสู งสุ ดในการพัฒนาประเทศ
ดังนั้นเป้ าหมายของการพัฒนาทุกด้านไม่วา่ จะในด้านสังคม เศรษฐกิจ การปกครอง ฯลฯ ล้วนมุ่ง
ไปสู่ การมีคุณภาพชีวติ ที่ดีของมนุษย์ในสังคม ด้วยเหตุน้ ีคานิยามความหมายของคุณภาพชีวติ จึง
ได้รับการอธิ บาย และตีความกันอย่างกว้างขวาง ดังจะยกตัวอย่างคาจากัดความที่นกั วิชาการหลาย
ท่านได้อธิ บายความหมายไว้ ซึ่ งมีท้ งั ส่ วนที่คล้ายคลึงกันและแตกต่างกัน ดังนี้
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2530 : 45) ระบุไว้วา่ คุณภาพชีวติ
ประกอบด้วยคา 2 คา คือ คุณภาพ หมายถึงลักษณะประจาของบุคคล หรื อสิ่ งของ และชีวติ หมายถึง
ความเป็ นอยู่ ดังนั้นคุณภาพชีวติ หมายถึง ลักษณะความเป็ นอยูท่ ี่ดีของบุคคล
ยุพา อุดมศักดิ์ (2516
: 82) กล่าวว่า “คุณภาพชีวติ ” หมายถึง คุณภาพในด้านสุ ขภาพ สังคม
เศรษฐกิจ การศึกษา การเมืองและศาสนา ซึ่ งเป็ นค่าเทียบเคียง ไม่มีกฎตายตัวแน่นอน กล่าวคือ
ทุกคนหรื อทุกประเทศอาจจะกาหนดมาตรฐานต่างๆ กันไปตามต้องการ และความต้องการใน
ด้านคุณภาพชีวติ นี้ ย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและภาวะของบุคคล
พัทยา สายหู (2556
: 11) ได้ให้ทรรศนะเกี่ยวกับคุณภาพชีวติ หรื อชีวติ ที่มีคุณภาพดังนี้ “ชีวติ
ที่มีคุณภาพ คือ ชีวติ ที่ทาประโยชน์ให้ผอู ้ ื่นในสังคม ครอบครัว ต้องเป็ นแห่งแรกที่สร้างคุณภาพ
ชีวติ คนรวยไม่จาเป็ นต้องมีคุณภาพชีวติ ที่ดีเสมอไป ในทางตรงข้าม คนที่ยากจนเกินไป ก็ไม่
จาเป็ นต้องขาดคุณภาพชีวติ หรื ออาจมีคุณภาพชีวติ ที่ดีได้”
อุ่นตา นพคุณ (
2552: 10) ได้กล่าวถึงความหมายคุณภาพชีวติ ว่า คุณภาพชีวติ คือ ชีวติ ที่เป็ น
ลักษณะหรื อแบบอย่างของคนที่ “คิดเป็ น ทาเป็ น แก้ปัญหาเป็ น : การศึกษาที่ดีจะต้องเป็ นการศึกษา
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เพื่อส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนทั้งในและนอกระบบโรงเรี ยนมีคุณลักษณะของการคิดเป็ น ทาเป็ น
แก้ปัญหาเป็ น ” เพราะตามความเชื่อพื้นฐานของคนคิดเป็ นนั้น จะต้องปรับปรุ งตนเอง ครอบครัว
และสิ่ งแวดล้อมให้ผสมผสานและกลมกลืนกับวิชาความรู ้ที่ได้รับ
ในขณะที่นกั วิชาการต่างประเทศที่มีการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวติ จนเป็ นที่ยอมรับของ
สังคมที่สาคัญ เช่น
จอร์จ และเบอร์สัน (
George & Berson, 1908 อ้างใน ทิวา พรหมอินทร์ , 2544 : 9) ได้ให้
ความหมายคุณภาพชีวติ ว่า หมายถึง มิติของการมีชีวติ ที่ดี ประกอบด้วยความสุ ข ความพอใจในชีวติ
ความนับถือตนเอง สุ ขภาพและสถานภาพการทางานของร่ างกายและสภาพเศรษฐกิจที่ดี โดยสรุ ป
แล้ว คุณภาพชีวติ จึงเป็ นระดับของการมีชีวติ ที่ดี มีความสุ ข ความพึงพอใจในชีวติ เป็ นเรื่ องที่
เกี่ยวข้องกับสภาพความเป็ นอยู่ การดาเนินชีวติ ของปั จเจกบุคคลในสังคม
เฟรเดอร์ (
Fradier, 1976 อ้างใน สุ ภางค์ จันทวานิชและวิศนี ศิลตระกูล, 2539 : 59-61) ได้ให้
ความหมายของคุณภาพชีวติ ว่า คือ ความสัมพันธ์ทุกด้านระหว่างบุคคลกับสิ่ งแวดล้อมตาม
ธรรมชาติที่บุคคล อาศัยอยู่ โดยแต่ละด้านจะมีลกั ษณะเฉพาะในการสนองความต้องการของ
บุคคล ขณะที่องค์การยูเนสโก ได้นิยามว่า หมายถึง ระดับความเป็ นอยูท่ ี่ดีของสังคมและระดับตาม
พึงพอใจในความต้องการส่ วนหนึ่งของมนุษย์
ดาลกี้ และโรคี (
Dalkey & Rourke, 1973: 15 อ้างถึงใน งามพิศ สัตย์สงวน, 2544: 11) ได้ให้
ความหมายของคุณภาพชีวติ ว่าเป็ นความรู ้สึกเป็ นสุ ขของบุคคล ความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจกับชีวติ
หรื อการมีความสุ ข ไม่สุขกับชีวติ ความพึงพอใจในการดาเนินชีวติ นี้เปรี ยบเสมือนพารามิเตอร์ ของ
การวัดคุณภาพชีวติ ของบุคคลด้วย
วอลเลส (
Wallace, S.A. 1974: 6 อ้างถึงในวิภาพร มาพบสุ ข , 2550: 3) กล่าวว่า “คุณภาพ
ชีวติ ” หมายถึง องค์ประกอบทั้งหลายที่ให้ความพึงพอใจแก่บุคคลทั้งทางร่ างกายและจิตใจในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง
ชาร์มา (
Sharma, R.C. 1975: 109-131 อ้างถึงในวิภาพร มาพบสุ ข , 2550: 3) อธิ บายว่า
“คุณภาพชีวติ เป็ นเรื่ องที่ซบั ซ้อน” ทั้งนี้เป็ นเพราะว่าคุณภาพชีวติ เป็ นเรื่ องของความพึงพอใจอันเกิด
มาจากการได้รับการตอบสนองความต้องการทางจิตใจและสังคม ทั้งในระดับจุลภาคและมหาภาค
และยังเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับความสามารถทางสังคมในการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน
ของสมาชิกในสังคมด้วย
ยูเนสโก (
Unesco, 1978: 89 อ้างถึงในวิภาพร มาพบสุ ข , 2550: 3) ได้สรุ ปความคิดเกี่ยวกับ
คุณภาพชีวติ ไว้วา่ “คุณภาพชีวติ เป็ นความรู ้สึกของการอยูอ่ ย่างพึงพอใจ” ต่อองค์ประกอบต่างๆ ของ
ชีวติ ซึ่ งเป็ นส่ วนสาคัญมากที่สุดของบุคคล
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นิพนธ์ คันธเสวี
(2553: 2) ให้คานิยามว่า “คุณภาพชีวติ คือระดับของการดารงชีวติ ของ
มนุษย์ตามองค์ประกอบของชีวติ อันได้แก่ ทางร่ างกาย อารมณ์ สังคม ความคิด และจิตใจ”
อัมพร สุ คนั ธวนิช (25
48: 7) อธิ บายว่า “คุณภาพชีวติ หมายถึง การมีร่างกายปกติ มีจิตใจ
ปกติ มีความสาเร็ จในหน้าที่การงานและมีความสาเร็ จในสังคม” ดังภาพต่อไปนี้
ความสาเร็ จในหน้าที่การงาน

ร่ างกายปกติ

คุณภาพชีวติ

จิตใจปกติ

ความสาเร็ จในสังคม
ภาพที่ 2 ความหมายคุณภาพชีวติ (อ้างถึงใน อัมพร สุ คนั ธวนิช, 2548 : 8)
สิ ปปนนท์ เกตุทตั (2538
: 2) ให้ความหมายคุณภาพชีวติ ไว้วา่ “ชีวติ ที่มีคุณภาพคือชีวติ ที่
สามารถปรับตัวเองเข้ากับธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมได้ท้ งั สิ่ งแวดล้อมกายภาพ สิ่ งแวดล้อมทาง
สังคม และสามารถปรับธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม และสังคมให้เข้ากับตน โดยไม่เบียดเบียนผูอ้ ื่น หรื อ
กล่าวสั้นๆ คือเรี ยนรู ้ธรรมชาติ จนปรับตนเองและธรรมชาติให้เข้ากันได้โดยไม่เบียดเบียนกัน”
จากคาจากัดความดังกล่าวข้างต้นสรุ ปได้วา่ คุณภาพชีวติ หมายถึง ชีวติ ที่มีความสุ ขทั้ง
ทางร่ างกายและจิตใจ อันเนื่องมาจากการได้รับการตอบสนองตามความต้องการในด้านต่างๆ
อย่างเพียงพอและเหมาะสมกับความสุ ขทางกาย ได้แก่ การมีอาหาร เสื้ อผ้า ที่อยูอ่ าศัย เครื่ องอานวย
ความสะดวกต่างๆ อย่างเหมาะสมกับสภาพและฐานะของตน ความสุ ขทางจิตใจ ได้แก่ การได้รับ
ความรัก ความอบอุ่น การยอมรับ และความมัน่ คงทางจิตใจ เป็ นต้น
ความสาคัญของการพัฒนาคุณภาพชี วติ
จากคาอธิ บายเรื่ องความหมายของคุณภาพชีวติ จะเห็นได้วา่ คุณภาพชีวติ เป็ นสิ่ งที่มี
คุณค่าสาคัญต่อบุคคลและสังคม เนื่องจากคุณภาพชีวติ เป็ นสิ่ งที่มนุษย์สามารถกาหนดการสร้าง
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เกณฑ์มาตรฐานเพื่อให้มีระดับการคุณภาพชีวติ ที่ดีได้ จึงทาให้มนุษย์เกิดการขวนขวายให้ได้มาใน
สิ่ งนี้เพื่อทาให้พฒั นาตนเองและสังคม ไปสู่ เป้ าหมายที่พึงปรารถนา บุคคลแต่ละคนและแต่ละ
ครอบครัวจึงมีการพัฒนาตนเองในด้านการศึกษา การมีแนวความคิดและเจตคติที่ดี การรู้จกั บริ หาร
ตนเอง การมีความเอื้ออาทรต่อบุคคลอื่น การมีอาชีพ มีรายได้ มีคุณธรรม และศีลธรรม ฯลฯ ทุกคน
ในสังคมสามารถปฏิบตั ิได้เช่นนี้ก็เท่ากับว่า สามารถช่วยยกระดับทั้งตนเองและสังคม ให้มีคุณค่ามี
ความเจริ ญงอกงามพัฒนาไปสู่ สังคมในอุดมคติ ปั ญหาต่างๆ ในสังคมจะลดลงหรื อหมดไปได้ เช่น
ปั ญหาครอบครัว ปั ญหาเศรษฐกิจ ปั ญหาโสเภณี ปั ญหาอาชญากรรม ปั ญหามลภาวะเป็ นพิษ เป็ นต้น
ดังนั้น ประเทศต่างๆ จึงใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการที่จะพัฒนาและปรับปรุ งคุณภาพชีวติ ของ
ประชาชนให้มีคุณภาพชีวติ ที่สูงขึ้นจนถึงระดับมาตรฐานที่สังคมต้องการทั้งนี้เพื่อช่วยให้สมาชิกใน
สังคมทุกคนมีความกินดีอยูด่ ีมีความสุ ขสมบูรณ์
ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพชีวติ จึงมีความสาคัญต่อบุคคลและสังคมอย่างยิง่ ซึ่ งสรุ ป
ความสาคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวติ ได้ดงั นี้
1. การพัฒนาคุณภาพชีวติ ช่วยทาให้บุคคลและสังคมมีแนวทางในการดารงชีวติ ที่
ดีข้ ึน ซึ่ งจะส่ งผลให้สังคมมีความสงบสุ ขไปด้วย
2. การพัฒนาคุณภาพชีวติ กระตุน้ ให้บุคคลและสังคมเกิดความกระตือรื อร้นคิดที่
จะปรับปรุ งตนเอง สังคมและสิ่ งแวดล้อมให้ดีข้ ึนอยูเ่ สมอ
3. การพัฒนาคุณภาพชีวติ ทาให้บุคคลรู้จกั ใช้ปัญญา เหตุผล ความมีคุณธรรม
จริ ยธรรม หลักจิตวิทยา หลักการบริ หาร เพื่อมาแก้ไขปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเองและสังคม
4. การพัฒนาคุณภาพชีวติ ทาให้บุคคลและสังคมมีการอยูร่ ่ วมกันด้วยความ
สมานฉันท์ ช่วยลดปั ญหาความขัดแย้งและปั ญหาสังคม
5. การพัฒนาคุณภาพชีวติ ทาให้บุคคลและสังคมมีความรู ้ความเข้าใจในการร่ วมมือ
ร่ วมใจส่ งเสริ มศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และค่านิยมที่ดีงามให้เกิดขึ้นในสังคม
ลักษณะชี วติ ทีม่ ีคุณภาพ
ก.ลักษณะชีวติ ที่มีคุณภาพ เป็ นที่พึงประสงค์ของบุคคลและสังคม มีผเู้ ส
นอ
แนวความคิดไว้หลายท่าน เช่น นิโคลัส เบนเนต (Nicolus Bennet อ้างถึงในวุฒิ วุฒิธรรมเวช, 2554: 9)
ได้สรุ ปถึงลักษณะบุคคลที่มีคุณภาพชีวติ ไว้ดงั นี้
1) บุคคลนั้นมีสิ่งจาเป็ นพื้นฐานแก่ความต้องการของชีวติ ได้แก่
(1) อาหาร หมายถึง อาหารที่จาเป็ นต่อสุ ขภาพ
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(2) ที่อยูอ่ าศัย ประกอบด้วยห้องและเครื่ องป้ องกันอันตรายต่างๆ
(3) เสื้ อผ้าสาหรับสวมใส่ อย่างเหมาะสม และเครื่ องป้ องกันความรุ นแรง
ของอากาศ
(4) สุ ขภาพ หมายถึง การมีสุขภาพแข็งแรง กระปรี้ กระเปร่ า เจ็บไข้นอ้ ย
(5) ความมัน่ คง และมีอิสระจากความไม่ถูกต้อง หมายถึง มีเศรษฐกิจที่ดี
สังคมดี และสนใจการเมือง
2) ความพึงพอใจต่อตนเอง สังคม และสิ่ งแวดล้อม
โดยบุคคลจะต้องรู ้สึกว่าชีวติ ของตน มีการผสมผสานกลมกลืนกับสิ่ งต่างๆ
อย่างดี คือ กลมกลืนกับความต้องการของตน กับความสาเร็ จที่น่าจะเป็ นไปได้ ความราบรื่ นของ
ครอบครัว ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลต่อชุมชน และต่อประเทศชาติ ตลอดจนความกลมกลืน
กับสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งภาวะความพึงพอใจดังกล่าวจะเกิดขึ้น บุคคลนั้นจะต้องมีลกั ษณะดังนี้
(1) มีค่านิยมที่เหมาะสมกลมกลืนกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และ
สิ่ งแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่แต่ละบุคคลสามารถใช้เป็ นรากฐานการตัดสิ นใจอันสาคัญ
ของชีวติ
(2) มีความสมดุลระหว่างความปรารถนา และความเป็ นไปได้ที่จะบรรลุถึง
ความสมปรารถนา
(3) มีจุดมุ่งหมายของชีวติ เช่น มีแนวควมคิดและหลักปรัชญาในการดารงชีวติ
การรู้จกั กลยุทธ์บริ หารตนเอง เป็ นต้น
(4) มีชีวติ กลมกลืนกับครอบครัว ชุมชน และสิ่ งแวดล้อม
แบตเตน (
T.R. Batten อ้างถึงใน สัญญา สัญญาวิวฒั น์ , 2532: 38-39) นักพัฒนาสังคม
ชาวอังกฤษได้อธิ บายลักษณะของคนที่เจริ ญซึ่ งเป็ นบุคคลที่มีคุณภาพไว้ดงั นี้
1. เป็ นคนที่รู้จกั คิดอย่างมีจุดหมายปลายทางมากกว่า
2. เป็ นคนที่สามารถคาดการณ์อนาคตได้มากกว่า
3. เป็ นคนที่สามารถดาเนินกิจกรรมที่ยงุ่ ยากซับซ้อนได้มากกว่า
4. เป็ นคนที่ยนิ ดีจะรับฟัง และทาความเข้าใจ ความคิดเห็นและความสนใจของผูอ้ ื่น
5. เป็ นคนที่มีความชานาญ ในการที่จะดาเนินการให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของตน
ที่มีต่อผูอ้ ื่น
สัญญา สัญญาวิวฒั น์ (2546 : 55-78) ให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติพ้นื ฐาน ที่
สาคัญของบุคคลที่มีคุณภาพชีวติ อีก 5 ประการ คือ
1. มีความรับผิดชอบ
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2. มีความสม่าเสมอ
3. มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง
4. มีการพึ่งตนเอง
5. มีความซื่ อสัตย์เที่ยงตรงไม่คดโกง
สรุ ปได้วา่ บุคคลที่มีคุณภาพชีวติ ที่ดีจะต้องได้รับสิ่ งจาเป็ นพื้นฐานที่ใช้ในการดารงชีวติ
และมีความพึงพอใจที่ต่อตนเอง สังคม และสิ่ งแวดล้อม
1.2 องค์ ประกอบทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อคุณภาพชี วติ
การพิจารณาองค์ประกอบที่มีอิทธิ พลต่อการกาหนดคุณภาพชีวติ ในระดับบุคคล
จัดได้วา่ เป็ นการพิจารณาระดับจุลภาค (Micro level) นักวิชาการหลายท่าน ได้กาหนดไว้ดงั นี้
แคมเบล และคณะ
(Campbell A., 1972: 51 อ้างถึงใน นงเยาว์ อรุ ณศิริวงศ์, 2553:
11-7) ได้กาหนดองค์ประกอบคุณภาพชีวติ เป็ น 3 ด้านคือ
1) ด้านกายภาพ ซึ่ งประกอบด้วย ปั จจัยด้านมลภาวะ ความหนาแน่นของประชากร
และสภาพที่อยูอ่ าศัย
2) ด้านสังคม ประกอบด้วย ปัจจัยด้านการศึกษา สุ ขภาพอนามัย และความ
หนาแน่นของครอบครัว
3) ด้านจิตวิทยา ประกอบด้วย ปัจจัยด้านความพึงพอใจ ความสาเร็ จ ความผิดหวัง
และความคับข้องใจในชีวติ ซึ่ งสามารถอธิ บายได้ ดังนี้
ด้ านจิตวิทยา
- ความพึงพอใจ
- ความสาเร็ จ
- ความผิดหวัง
- ความคับข้องใจในชีวติ

คุณภาพชี วติ

ด้ านสั งคม
- สุ ขภาพอนามัย
- ความมัน่ คงของครอบครัว
ภาพที่ 3 องค์ประกอบคุณภาพชีวติ ตามแนวคิดของแคมเบล
(อ้างถึงในวิภาพร มาพบสุ ข, 2550 : 27)

ด้ านกายภาพ
- มลภาวะ
- ความหนาแน่นของประชาชน
- สภาพที่อยูอ่ าศัย
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ลิว (Liu, B.C. 1976: 12 อ้างถึงในวิภาพร มาพบสุ ข, 2550 : 27) อธิ บายว่า คุณภาพ
ชีวติ ประกอบด้วยปัจจัย 2 ด้าน คือ
1) ด้านจิตวิสัยหรื อด้านจิตวิทยา (Subjective Factor or Psycho;ogical Factor)
ได้แก่ อารมณ์ ความรู ้สึกนึกคิดเกี่ยวกับความเชื่อและค่านิยมของบุคคล ความรู ้สึกต่อการได้รับการ
เอาใจใส่ จากบุคคลรอบข้าง
2) ด้านวัตถุวสิ ัย (Objective Factor) ได้แก่ สภาพแวดล้อมของบุคคลในด้านต่างๆ
เช่น ด้านสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล้อมทัว่ ไป
องค์ประกอบด้านวัตถุวสิ ัย เป็ นองค์ประกอบที่สามารถวัดค่าของการมีคุณภาพชีวติ
ได้ชดั เจนแน่นอนกว่าองค์ประกอบด้านจิตวิสัย เพราะเป็ นองค์ประกอบเชิงปริ มาณ แนวคิดของลิว
สามารถอธิ บายได้ดงั นี้
ด้ านวัตถุวสิ ั ย
- สิ่ งแวดล้อม
- สังคม
- เศรษฐกิจ
- การเมือง

คุณภาพชี วติ

ด้ านจิตวิสัย
ได้แก่ อารมณ์ และความรู ้สึก
นึกคิดที่เกี่ยวกับ
- ความเชื่อ
- ค่านิยม

ภาพที่ 4 องค์ประกอบคุณภาพชีวติ
(อ้างถึงในวิภาพร มาพบสุ ข, 2550 : 28)
ชาร์มา (Sharma, R.C. 197 5 : 11 อ้างถึงในวิภาพร มาพบสุ ข, 2550 : 27)
แบ่งองค์ประกอบของคุณภาพชีวติ เป็ นประเภทคือ
1) องค์ประกอบด้านกายภาพ สามารถพิจารณาวัดได้ท้ งั เชิงปริ มาณและคุณภาพ
ได้แก่ ปั จจัยด้าน อาหาร น้ า ที่อยูอ่ าศัย เครื่ องนุ่งห่ม ยารักษาโรค เป็ นต้น
2) องค์ประกอบด้านสังคมและวัฒนธรรม สามารถพิจารณาวัดได้ท้ งั เชิงปริ มาณ
และคุณภาพได้แก่ ปั จจัยด้านการศึกษา การมีงานทาและสภาพแวดล้อมที่ทางาน การแพทย์และ
สาธารณสุ ข การพักผ่อน ความคิดสร้างสรรค์ เป็ นต้น
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องค์ ประกอบด้ านสั งคม
และวัฒนธรรม ได้ แก่
- ด้านการศึกษา
- การมีงานทา
- บริ การด้านการแพทย์
- การพักผ่อน
- สภาพแวดล้อมที่ทางาน

องค์ ประกอบด้ านกายภาพ
ได้ แก่
- อาหาร
- น้ า
- ที่อยูอ่ าศัย
- เครื่ องนุ่งห่ม
- ยารักษาโรค

คุณภาพชี วติ

ภาพที่ 5 องค์ประกอบคุณภาพชีวติ ตามแนวของชาร์มา
(อ้างถึงในวิภาพร มาพบสุ ข, 2550 : 28)
ยูเนสโก (Unesco. Population Education 1981: 1 อ้างถึงในวิภาพร มาพบสุ ข ,
2550: 29 ) ชี้ให้เห็นว่า ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั คุณภาพชีวติ ได้แก่
1) อาหาร
2) สุ ขภาพอนามัย และโภชนาการ
3) การศึกษา
4) สิ่ งแวดล้อมและทรัพยากร
5) ที่อยูอ่ าศัย และการตั้งถิ่นฐาน
6) การมีงานทา
7) ค่านิยม ศาสนา จริ ยธรรม กฎหมาย
8) ปัจจัยด้านจิตวิทยา
8. ด้านจิตวิทยา
3. การศึกษา
1. อาหาร
7. ค่านิยมศาสนา
จริ ยธรรม
กฎหมาย
6. การมีงานทา

2. สุ ขภาพอนามัยโภชนาการ
คุณภาพชี วติ
4. สิ่ งแวดล้อมและทรัพยากร
5. ที่อยูอ่ าศัยและการตั้งถิ่นฐาน

ภาพที่ 6 องค์ประกอบคุณภาพชีวติ ในทัศนะขององค์การยูเนสโก
(Unesco 1981 : 1 อ้างถึงใน วิภาพร มาพบสุ ข, 2550 : 29)
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คอนโด (A.K. Kondo in Unesco, 1985 : 66 อ้างถึงในวิภาพร มาพบสุ ข, 2550 : 29)
เสนอแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของคุณภาพชีวติ ไว้ 3 ด้านคือ
1) มาตรฐานความเป็ นอยูท่ างด้านร่ างกาย (Physical Standard of Living) ได้แก่
องค์ประกอบด้าน อาหารและโภชนาการ สุ ขภาพ ที่อยูอ่ าศัย สิ่ งแวดล้อม สิ่ งอานวยความสะดวก
ต่างๆ
2) จิตใจ หรื ออารมณ์ (Mental or Emotional) ได้แก่ องค์ประกอบด้าน ความรัก
หรื อความเป็ นเพื่อน การแต่งงาน หรื อการมีบุตร มีครอบครัว นันทนาการ หรื อการใช้เวลาว่าง
การศึกษาความพึงพอใจในงาน ความมัน่ คง และสถานภาพ
3) ความรู้สึกนึกคิด (Spirital) ประกอบด้วย การมีอิสระต่อความเชื่อ การมีอิสระต่อ
การปฏิบตั ิตามความเชื่อของตน
3. ความรู้ สึกนึกคิด
- การมีอิสระต่อความเชื่อ
- การมีอิสระตามความเชื่อ
ของตน

คุณภาพชี วติ

2. จิตใจหรืออารมณ์
- ความรักหรื อความเป็ นเพื่อน
- การแต่งงานหรื อการมีบุตร มีครอบครัว
- พัฒนาการหรื อการใช้เวลาว่าง
- การศึกษา
- ความพึงพอใจในงาน
- สถานภาพ
- ความมัน่ คง
ภาพที่ 7 ความหมายคุณภาพชีวติ ตามแนวความคิดของคอนโด
(อ้างถึงใน วิภาพร มาพบสุ ข, 2550 : 30)

1. มาตรฐานความเป็ นอยู่
ทางด้ านร่ างกาย
- อาหาร
- โภชนาการ
- สุ ขภาพ
- ที่อยูอ่ าศัย
- สิ่ งแวดล้อม
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นิพนธ์ คันธเสวี (2553 : 6-7) ได้จาแนกองค์ประกอบของการมีคุณภาพชีวติ ไว้
5 ประการ คือ
1) ด้านร่ างกาย
2) ด้านอารมณ์
3) สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
4) สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม
5) ด้านความคิดและจิตใจ
สายสุ รี จุติกุล (2553 : 15-18) กล่าวถึงคุณภาพชีวติ ของคนไทยว่า การที่คนไทย
จะมีคุณภาพชีวติ ได้น้ นั ต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานที่สาคัญ 5 ประการ คือ
1) สุ ขภาพกาย
2) สุ ขภาพจิต
3) การพัฒนาสติปัญญา
4) จริ ยธรรม
5) ความเป็ นคนไทย
จากความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบของคุณภาพชีวติ ระดับบุคคลที่นาเสนอนั้น
พอจะสรุ ปได้วา่ องค์ประกอบที่จะทาให้บุคคลมีคุณภาพชีวติ ที่ดีตอ้ งประกอบด้วยปั จจัยพื้นฐาน ที่
สาคัญคือ
1. ความสมบูรณ์ ด้านร่ างกาย และสติปัญญา หมายถึง บุคคลใดจะมีคุณภาพชีวติ ที่ดี
ได้น้ นั ต้องมีร่างกายปกติ มีอวัยวะครบทุกส่ วน มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง มีการดารงชีวติ ด้าน
ร่ างกายอย่างถูกสุ ขลักษณะมีความสะอาดในการรับประทานอาหาร และการรักษาสุ ขภาพที่ดี
2. ความสมบูรณ์ ด้านจิตใจและอารมณ์ หมายถึง การเป็ นผูม้ ีจิตใจ และอารมณ์ดี
มีความมัน่ คง ไม่แปรเปลี่ยนง่าย ไม่โมโหง่าย ไม่อิจฉาริ ษยา มีคุณธรรมประจาใจ มีความซื่ อสัตย์
สุ จริ ต อ่อนน้อมถ่อมตนมีเมตตากรุ ณา มีมนุษยสัมพันธ์ดาเนินชีวติ ด้วยความมีจริ ยธรรมที่ดีงาม
มองโลกในแง่ดี มีเป้ าหมายในการดาเนินชีวติ และรู ้จกั บริ หารตนเองในด้านต่าง ๆ และการรู ้จกั
ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ดี
3. ความสมบูรณ์ ด้านปัจจัยทีจ่ าเป็ นต่ อการดารงชี พ หมายถึง ความสามารถที่จะ
จัดหาสิ่ งต่าง ๆ ที่จะช่วยในการดารงชีวติ ีที่ดีตามฐานะของตนเอง ปั จจัยที่จาเป็ นเหล่านี้ได้แก่ อาหาร
เสื้ อผ้า ที่อยูอ่ าศัย ยารักษาโรค การได้รับการศึกษา การพักผ่อน และสิ่ งอานวยความสะดวกต่าง ๆ
การที่บุคคลได้รับสิ่ งเหล่านี้อย่างเพียงพอ ย่อมช่วยให้บุคคลมีความสะดวกสบาย มีความสุ ข
ความพึงพอใจ และมีคุณค่าในชีวติ

22

4. ความสมบูรณ์ ด้านสั งคมและสิ่ งแวดล้ อม
หมายถึง การเป็ นบุคคลที่มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี รู ้จกั การผูกมิตร และการครองใจคน มีความสามารถในการปรับตัวที่ดีต่อ
ครอบครัวต่อเพื่อนในโรงเรี ยน ในวิทยาลัย ในมหาวิทยาลัย ในหน่วยงานที่ทางาน ตลอดจนในวง
สังคมทัว่ ๆไปทุกๆ สถานที่ รู ้จกั การมีมารยาท มีวนิ ยั รู ้จกั วัฒนธรรม ประเพณี และกฎหมาย รู ้จกั
วางตัวได้อย่างเหมาะสม การปฏิบตั ิตนของบุคคลดังกล่าวย่อมได้รับการยอมรับจากสังคม และเมื่อ
ทุกๆ คนปฏิบตั ิตนดียอ่ มช่วยให้สังคมและสิ่ งแวดล้อมมีความสมบูรณ์ในทานองเดียวกัน
ความสมบูรณ์ของสังคม และสิ่ งแวดล้อมจะช่วยให้บุคคลสามารถดารงชีวติ อยูไ่ ด้ดว้ ยความ
เหมาะสม ราบรื่ น และมีความสุ ข
สรุ ปได้วา่ องค์ประกอบคุณภาพชีวติ ทั้ง 4 ประการ ล้วนมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง
ซึ่ งกันและกัน และจะเป็ นพื้นฐานนาไปสู่ การมีคุณภาพชีวติ ที่ดีของบุคคล ดังภาพต่อไปนี้
1. ความสมบูรณ์ของร่ างกาย
และสติปัญญา

4. ความสมบูรณ์ของ
สังคมและสิ่ งแวดล้อม

คุณภาพชีวติ ของบุคคล

2. ความสมบูรณ์ของ
จิตใจและอารมณ์

3. ความสมบูรณ์ของปัจจัยที่จาเป็ น
ต่อการดารงชีวติ
ภาพที่ 8 องค์ประกอบของคุณภาพชีวติ ในระดับบุคคล (สาราญ จูช่วย, 2554: 12)
1.3 ตัวชี้วดั คุณภาพชี วติ
นักศึกษาย่อมมีความต้องการคุณภาพชีวติ ระดับหนึ่งที่เป็ นพื้นฐานในการดารงชีวติ
การมีเกณฑ์สาหรับประเมินคุณภาพชีวติ จะช่วยให้เปรี ยบเทียบคุณภาพชีวติ ของแต่ละบุคคลได้วา่
ตนเองมีคุณภาพชีวติ หรื อไม่ ระดับใด แนวคิดเกี่ยวกับตัวชี้วดั คุณภาพชีวติ (quality of lifeindicators)
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ได้มีนกั วิชาการ นักคิดนักวิจยั และหน่วยงานได้ทาการศึกษาเรื่ องนี้ไว้หลากหลายทั้งในระดับ
มหภาคและจุลภาค หรื อในระดับประเทศและในระดับครอบครัว ดังต่อไปนี้
1)
องค์การความร่ วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา
(Organization for
Economic Cooperation and Development : OECD Unesco, 1978: 89 อ้างถึงใน ยุพา อุดมศักดิ์,
มปป.) ได้วดั ความเป็ นอยูท่ ี่ดีของประเทศต่าง ๆ โดยใช้ดชั นีช้ ีวดั 8 ด้านคือ
1. สุ ขภาพ
2. การพัฒนาของปัจเจกบุคคลโดยการเรี ยนรู้
3. การจ้างงานและคุณภาพชีวติ ในการทางาน
4. เวลาและการใช้เวลาว่าง
5. ความต้องการในเรื่ องสิ นค้าและบริ การ
6. สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ (บ้านประชากร ประโยชน์ที่ประชากรได้รับจาก
การจัดการสิ่ งแวดล้อม)
7. ความปลอดภัยของบุคคลและการบริ การกระบวน
8. โอกาสทางสังคมและความไม่เสมอภาค
เอสแคบ (ESCAP, 1990: 9-12 อ้างถึงใน ผจงจิตต์ อธิคมนันทะ, 2542: 20) แนวคิดการวัด
คุณภาพชีวติ ขององค์การเอสแคป ได้มีการปรับปรุ งตลอดมา ล่าสุ ดได้มีการกาหนดตัวแปรหลัก
7 ตัว แยกเป็ นตัวชี้วดั รวม 28 ตัวได้แก่
1. ความมัน่ คงปลอดภัยทางเศรษฐกิจ ได้แก่ รายได้ การใช้จ่าย การออม และ
ความยากจน
2. สุ ขภาพ ได้แก่ อายุขยั เฉลี่ย การเป็ นโรค การตาย โภชนาการ ภัยพิบตั ิ หรื อ
ความหายนะ
3. ชีวติ ด้านการใช้สติปัญญา ได้แก่ การอ่านออกเขียนได้ การศึกษานอกโรงเรี ยน
การเรี ยนรู้ตลอดชีวติ ชีวติ เชิงวัฒนธรรม ชีวติ ด้านการใช้หลักเหตุ
4. ชีวติ การทางาน ได้แก่ การว่างงาน อุบตั ิเหตุจากการทางาน ความขัดแย้ง
ทางอุตสาหกรรม สภาพการทางาน
5. สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ ที่อยูอ่ าศัยโครงสร้างพื้นฐานในการคมนาคม
และการติดต่อสื่ อสารสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
6. ชีวติ ครอบครัว ได้แก่ เด็ก วัยรุ่ น ผูใ้ หญ่ และความแตกแยกในครอบครัว

24

7. ชีวติ ในชุมชน ได้แก่ การมีส่วนร่ วมในสังคม การมีส่วนร่ วมทางการเมือง
ความวุน่ วายในชุมชน อัตราการเกิดอาชญากรรม
เครื่ องชี้วดั จัดทาเป็ นแนวทางขององค์การสหประชาชาติ (United Nation – Guidelines)
(UN., 1990 : 15 อ้างใน ผจงจิตต์ อธิคมนันทะ, 2542 : 25) มีดงั ต่อไปนี้ คือ
1. ประชากร
2. การตั้งครอบครัว
3. การเรี ยนรู้และการบริ การสังคม
4. กิจกรรมเพื่อการมีรายได้และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. การกระจายรายได้ การบริ โภคและการออม
6. ความมัน่ คงทางสังคม และการบริ การทางด้านสวัสดิการ
7. สุ ขภาพ บริ การด้านสุ ขภาพ และการใช้บริ การสุ ขภาพ
8. ที่อยูอ่ าศัยและสภาพแวดล้อม
9. ระเบียบสังคม และความปลอดภัย
สุ พรรณี ไชยอาพร และสนิท สมัครการ (2534 : 148 – 158) ได้กล่าวถึงตัวชี้วดั คุณภาพชีวติ
ของคนไทยใน 13 ด้าน คือ
1. ครอบครัวประกอบด้วยความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว สิ่ งแวดล้อมภายใน
และภายนอกครอบครัว รวมถึงความสะดวกในการเดินทางไปที่อื่น
2. สังคมประกอบด้วย ความสัมพันธ์กบั เพื่อน เพื่อนบ้าน ผูค้ ุน้ เคย การมีส่วนร่ วม
ในสโมสร องค์กร สังคม ความสะดวกสบายในการพบปะสังสรรค์
3. การงานประกอบด้วยความมัน่ คง ความอิสระ โอกาสในการแสดงความสามารถ
โอกาสที่จะก้าวหน้าในหน้าที่การทางาน รวมทั้งค่าตอบแทนนอกจากนี้ยงั รวมถึงความสัมพันธ์ของ
เพื่อนร่ วมงานและสภาพของที่ทางาน
4. สุ ขภาพอนามัยประกอบด้วยความแข็งแรงของสุ ขภาพร่ างกายและการออก
กาลังกาย
5. เวลาว่าง และการพักผ่อนหย่อนใจ ประกอบด้วยการใช้เวลาว่างในการเล่นกีฬา
ทางานอดิเรก ชมรายการบันเทิงต่าง ๆ และความสะดวกในการเดินทางไปพักผ่อนหย่อนใจ
6. ความเชื่อเรื่ องศาสนา ประกอบด้วยเสรี ภาพในการนับถือ การประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนาความศรัทธาต่อหลักธรรมทางศาสนา และการปฏิบตั ิธรรมของสงฆ์
7. ตนเองประกอบด้วยความภาคภูมิใจในตัวเอง เกี่ยวกับความสาเร็ จในชีวติ
ทางด้านการทางาน การศึกษา และความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่นรวมทั้งความเชื่อมัน่ ในตนเอง
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8. สาธารณสุ ข ประกอบด้วยการให้บริ การสถานพยาบาล ความสามารถของแพทย์
และพยาบาล
9. การบริ โภคสิ นค้าและการบริ การต่างๆ ประกอบด้วยความหลากหลายของสิ นค้ า
คุณภาพสิ นค้า ราคาสิ นค้า และการให้บริ การร้านค้า
10. ทรัพย์สินประกอบด้วย บ้าน เฟอร์นิเจอร์ สิ่ งอานวยความสะดวกในบ้าน
ยานพาหนะ เครื่ องแต่งกาย และเครื่ องประดับต่าง ๆ
11. ท้องถิ่น ประกอบด้วยการให้บริ การของชุมชนทางด้านสาธารณสุ ข สาธารณ
ภัยสาธารณูปโภค การศึกษา การขนส่ ง และสวัสดิการอื่น ๆ
12. รัฐบาลไทย ประกอบด้วยนโยบายและการบริ หารงานด้านเศรษฐกิจ สังคม
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
13. ชีวติ ในเมืองไทย ประกอบด้วยสิ ทธิ พ้นื ฐานในการได้รับข่าวสารความมัน่ คง
ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน ความยุติธรรมในกระบวนการยุติธรรม คุณภาพการศึกษาการ
เลือกสถานะในสังคม การอนุรักษ์สภาพแวดล้อมธรรมชาติ
วอลแลนซ์ (wallance, 1974 อ้างใน ผจงจิตต์ อธิคมนันทะ, 2542 : 25) เขียนไว้ในหนังสื อ
“Identific of Quality of LifeIndicators for Use in Family Planning Programs” เกณฑ์ประเมิน
คุณภาพชีวติ ประกอบด้วย
1. มีสุขภาพและสวัสดิการ
2. มีการติดต่อสื่ อสารกันในสภาพสิ่ งแวดล้อมของตน
3. เป็ นทรัพยากรมนุษย์
4. สามารถติดต่อกับบุคคลได้ทุกคน
5. มีสติปัญญา ร่ างกายและอารมณ์ดี
6. มีการพัฒนาเศรษฐกิจ
7. มีความมัน่ คงปลอดภัย
จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่านักศึกษาต้องการมีคุณภาพชีวติ ที่ดีขณะที่ศึกษาอยูใ่ น
สถานศึกษา โดยเฉพาะเมื่อเข้ามาศึกษาในสถาบันการศึกษาใดก็ตามแล้ว สิ่ งที่นกั ศึกษาต้องการ
คือ ความสุ ขทางร่ างกาย ทางจิตใจ ทางสภาพแวดล้อม และทางวิชาการ ซึ่ งเป็ นตัวบ่งชี้ที่สามารถ
ส่ งเสริ มได้ชดั เจนถึงความมัน่ คง เช่น สุ ขภาพของนักศึกษา สติปัญญา ความรู ้ความสามารถและ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ นอกจากนี้ความมัน่ คงของตัวชี้วดั ดังกล่าว ยังส่ งผลถึงความมัน่ คงทาง
เศรษฐกิจและฐานะของสังคมของนักศึกษาอีกด้วย
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1.

4 ความสาคัญของการพัฒนาคุณภาพชี วติ ระดับบุคคล

เพื่อให้สามารถพัฒนาตนเองและสังคมไปสู่ เป้ าหมายที่พึงปรารถนา บุคคลแต่ละคน
แต่ละครอบครัวจึงต้องมีการพัฒนาตนเอง ในด้านการศึกษา การมีแนวคิดเจตคติที่ดี การรู ้จกั บริ หาร
ตนเอง การมีความเอื้ออาทรต่อบุคคลอื่น มีอาชีพ มีรายได้ที่พอเพียงต่อการดาเนินชีวติ มีคุณธรรม
และศีลธรรม ทุกคนในสังคมสามารถปฏิบตั ิได้เช่นนี้ก็เท่ากับว่า สามารถช่วยยกระดับทั้งตนเอง และ
สังคมให้มีคุณค่า มีความเจริ ญงอกงาม พัฒนาไปสู่ สังคมในอุดมคติ ปั ญหาต่าง ๆ ในสังคมจะลดลง
หมดไปได้ เช่น ปั ญหาครอบครัว ปั ญหาเศรษฐกิจ ปั ญหาโสเภณี ปั ญหาอาชญากรรม ปั ญหา
มลภาวะเป็ นพิษ ฯลฯ ดังนั้น ประเทศต่าง ๆ จึงใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ ในการที่จะพัฒนาและ
ปรับปรุ งคุณภาพชีวติ ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวติ ที่สูงขึ้น จนถึงระดับมาตรฐานที่สังคมต้องการ
เพื่อช่วยให้สมาชิกทุกคนในสังคมมีความกินดีอยูด่ ี มีความสุ ขสมบูรณ์
การพัฒนาตนเองถือว่าเป็ น
สิ่ งสาคัญมาก มนุษย์เราทุกคนต้องรู ้จกั ความเด่นและความ
ด้อยของตนเองก่อน การรู ้ความเด่นก็เพื่อทางานที่เหมาะสมกับความสามารถของตน การรู ้ความด้อย
ก็เพื่อแก้ไขข้อบกพร่ องของตน หลาย ๆ คน มักมองไม่เห็นความผิดพลาดของตน แต่จะมองเห็น
ความผิดพลาดของผูอ้ ื่นได้ง่าย ซึ่ งความสาคัญของการพัฒนาตนเองไปได้ดีน้ นั ต้องอาศัยพื้นฐาน
ความเชื่อและองค์ประกอบหลาย ๆ ด้าน ดังที่มีผใู้ ห้ขอ้ ทัศนะดังนี้
ประยุทธ ปยุตฺโต. (ป.อ. ปยุตฺโต, 2537 : 2) ให้แนวคิดว่า “ความเชื่อในความเป็ นมนุษย์
ที่พฒั นาได้ หรื อเชื่อในความเป็ นมนุษย์วา่ เป็ นสัตว์ที่พฒั นาได้ จะทาให้เกิดจิตสานึกที่จะต้องฝึ กฝน
พัฒนาตนเองซึ่ งแสดงอาการออกด้วยการเป็ นผูท้ ี่มีความอ่อนน้อมถ่อมตน อันชี้บ่งถึงความเป็ นผู ้
พร้อมที่จะฝึ กฝนพัฒนาตนให้สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ จิตสานึกในการศึกษาหรื อฝึ กฝนพัฒนาตน
จะทาให้บุคคลมีท่าทีต่อประสบการณ์ท้ งั หลายอย่างที่เรี ยกว่า มองทุกอย่างเป็ นการเรี ยนรู ้ที่จะเอามา
ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตน”
ดังนั้น ประโยชน์ของการพัฒนาคุณภาพชีวติ
1) การพัฒนาคุณภาพชีวติ ช่วยทาให้บุคคลดาเนินชีวติ อยูใ่ นสังคมโดยมีแนวทางใน
การดารงชีวติ ที่ดีข้ ึน ซึ่ งจะส่ งผลให้สังคมมีความสงบสุ ขไปด้วย
2) การพัฒนาคุณภาพชีวติ กระตุน้ ให้บุคคลและสังคมเกิดความกระตือรื อร้นคิดที่จะ
ปรับปรุ งตนเอง สังคม และสิ่ งแวดล้อมให้ดีข้ ึนอยูเ่ สมอ
3) การพัฒนาคุณภาพชีวติ ทาให้บุคคลรู้จกั ใช้ปัญญา มีเหตุผล ความมีคุณธรรม
จริ ยธรรม หลักจิตวิทยา หลักการบริ หาร เพื่อมาแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเองและสังคม
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4) การพัฒนาคุณภาพชีวติ ทาให้บุคคลและสังคมมีการอยูร่ ่ วมกันด้วยความสมานฉันท์
ช่วยลดปั ญหาความขัดแย้ง และปั ญหาสังคม
5) การพัฒนาคุณภาพชีวติ ทาให้บุคคล และสังคมที่มีความรู้ความเข้าใจ อยูร่ ่ วมกัน
อย่างสันติสุข เกิดการร่ วมมือ ร่ วมใจ ในการส่ งเสริ มศิลปวัฒนธรรมประเพณี และค่านิยมที่ดีงามให้
เกิดขึ้นในสังคม
จากความสาคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวติ ดังกล่าว จะเห็นว่ามนุษย์มีคุณลักษณะที่สาคัญ
คือ ความสามารถที่พฒั นาได้ และเมื่อได้รับการพัฒนาแล้วจะมีความสมบูรณ์ท้ งั ร่ างกาย และจิตใจ
จะมีวถิ ีชีวติ ความเป็ นอยูท่ ี่ดี และมีความสุ ขบนพื้นฐานความต้องการของมนุษย์
1.5 การศึกษากับการพัฒนาคุณภาพชี วติ
การศึกษานับว่าเป็ นปั จจัยสาคัญในการเสริ มสร้างคนให้มีคุณภาพชีวติ อันพึง
ปรารถนาทั้งนี้เพราะบุคคลจะมีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน ถ้าได้รับการศึกษาที่ถูกวิธี การศึกษาช่วยให้คนมี
ความรู ้พ้นื ฐานในการดารงชีวติ อย่างฉลาด ประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพ สามารถปรับตัวและ
แก้ปัญหาได้ใช้ชีวติ อยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุ ข
สิ ปปนนท์ เกตุทตั (2538: 90-96) ได้กล่าวสนับสนุนว่า การศึกษานั้นมีความสาคัญอย่างยิง่
ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของแต่ละบุคคลและการศึกษาจะช่วยพัฒนาคนให้มีคุณภาพสู งขึ้นได้ ถ้า
การศึกษานั้นจัดขึ้นอย่างเหมาะสม และยังได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวติ ไว้ดงั นี้
1. ควรคานึงถึงปั จจัยที่จาเป็ นต่อการดารงชีวติ คือ ปัจจัยสี่ ตราบใดที่คนเรายังมี
ความหิว มีความอดอยาก ป่ วยไข้ ย่อมไม่เกิดการพัฒนาที่ดีได้
2. ควรให้บุคคลที่เรี ยนมุ่งพัฒนา โดย สามารถกาหนดชีวติ ของตนเองได้บา้ ง
พอสมควรถ้าตราบใดที่การดารงชีวติ ของประชาชนยังขึ้นอยูก่ บั อิทธิ พลของกลุ่มบุคคลกลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่ง หรื อคนใดคนหนึ่งแล้ว ประชาชนย่อมไม่กระตือรื อร้นที่จะต่อสู ้เพื่อปรับปรุ งตนเอง แต่จะ
ปล่อยชีวติ ให้ข้ ึนอยูก่ บั โชคชะตา อันเป็ นเหตุให้บุคคลเหล่านั้นขาดความมัน่ ใจ ขาดความภูมิใจใน
ตนเองและชีวติ ของเขาจะหาความสุ ขได้ไม่เต็มภาคภูมิ
3. ควรคานึงถึงความเป็ นอยูท่ ี่สามารถจะจัดตัวเองให้เข้ากับสิ่ งแวดล้อมและ
สถานที่ที่มีอยูเ่ ดิมและพยายามใช้ความรู ้และเทคโนโลยีอื่น ๆ เข้าช่วยตามความเหมาะสม
4. คานึงถึงการเสริ มให้ประชาชนคิดเป็ น แก้ปัญหาเป็ น โดยใช้เหตุผลเข้าช่วย
สามารถใช้ความคิดแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ ระเบียบ ซึ่ งช่วยให้อยูใ่ นสังคมได้อย่างปกติสุข
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กระทรวงศึกษาธิการ (2544 : 15)ได้มีนโยบาย การพัฒนา สังคมและคุณภาพชีวติ นักเรี ยน
นักศึกษาไว้ ดังนี้
1) ลงทุนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบครอบคลุมการพัฒนาครู หลักสู ตร
สื่ อเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อผลสัมฤทธิ์ ดา้ นคุณภาพ และความรู้ของนักเรี ยนตามแผนการเรี ยน
การสอนอย่างสัมพันธ์กบั ทรัพยากรและปั จจัยแวดล้อมต่าง ๆ อันจะนาไปสู่ การสร้างระบบการ
เรี ยนรู้ตลอดชีวติ ของประชาชน และการเป็ นศูนย์กลางด้านการศึกษาในภูมิภาค
2) จัดให้คนไทยทุกคนมีโอกาสรับการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 12 ปี โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย
โดยเฉพาะผูย้ ากไร้ ผูพ้ ิการหรื อทุพพลภาพ ผูอ้ ยูใ่ นสภาวะยากลาบาก รวมทั้งบุคคลออทิสติก
เด็กสมาธิ ส้ นั และผูด้ อ้ ยโอกาสอื่น ๆ ได้รับการศึกษาอย่างทัว่ ถึง และเพิม่ โอกาสในการศึกษาต่อ
ผ่านกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษาและเชื่อมโยงกับนโยบายการผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองความ
ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ของประเทศ รวมทั้งต่อยอดให้ทุนการศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ
3) ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครู ให้มีคุณภาพและคุณธรรม มีคุณภาพชีวติ ที่ดี มี
รายได้ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม พัฒนาหลักสู ตรสื่ อการเรี ยนการสอนให้ทนั สมัยและ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ควบคู่กบั การส่ งเสริ มการเรี ยนภาษาไทยและประวัติศาสตร์
เพื่อสร้างจิตสานึกในความเป็ นไทย พร้อมทั้งขยายบทบาทของระบบการเรี ยนรู ้เชิงสร้างสรรค์ผา่ น
องค์กรต่างๆ เช่น สานักงานบริ หารและพัฒนาองค์ความรู้ ระบบห้องสมุดสมัยใหม่ หรื ออุทยานการ
เรี ยนรู้ พิพิธภัณฑ์ การเรี ยนรู ้แห่งชาติ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ศูนย์พฒั นาด้านกีฬา ดนตรี
ศิลปะ ศูนย์บาบัดและพัฒนาศักยภาพของบุคคลออทิสติก เด็กสมาธิ ส้ นั และผูด้ อ้ ยโอกาสอื่นๆ
4) ส่ งเสริ มการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนรู ้
อย่างจริ งจัง ส่ งเสริ มการใช้สื่อการเรี ยนรู ้ทางไกล จัดให้มีการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ วสู ง
อย่างกว้างขวาง จัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประกอบแผนการเรี ยนการสอนของครู ให้
สถาบันการศึกษาอย่างทัว่ ถึง ตลอดจนพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ
5) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาให้มีความเป็ นเลิศด้านการ
ศึกษาวิจยั และสร้างสรรค์นวัตกรรม การให้บริ การวิชาการและวิชาชีพชั้นสู ง การผลิตและพัฒนา
กาลังคน ให้สอดรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิตและบริ การ พร้อมทั้งเร่ งผลิตกาลังคน
ระดับอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและมีเส้นทางอาชีพที่ชดั เจนเพื่อสนับสนุนขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศด้านต่างๆ เช่น ปิ โตรเคมี ซอฟแวร์ อาหาร สิ่ งทอ บริ การสุ ขภาพ การท่องเที่ยว
และการบริ หารจัดการขนส่ งสิ นค้าและบริ การ เป็ นต้น ตลอดจนจัดให้มีการรับรองสมรรถนะของ
บุคคลในการประกอบอาชีพและสานต่อการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
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6) ส่ งเสริ มสนับสนุนการกระจายอานาจการจัดการศึกษาไปยังเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา รวมทั้งการมีส่วนร่ วมของภาคเอกชนในการจัดการศึกษาอย่างกว้างขวาง ด้วย
มาตรการที่เป็ นรู ปธรรม ควบคู่กบั การพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นให้พร้อมรับ
การถ่ายโอนการจัดการศึกษา ตลอดจนการปรับระเบียบวิธีเพื่อให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
สามารถสนับสนุนการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน
7) ส่ งเสริ มกลไกการบริ หารจัดการศึกษาทั้งระบบ โดยครอบคลุมระบบการวาง
แผนการบริ หารจัดการ การกากับดูแล และการติดตามประเมินผล เพื่อนาข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ในการ
ปรับกลยุทธ์ของการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
มุกดา ยุพาเมืองปัก (2550 ) กิจกรรมแนะแนวกับการพัฒนาคุณภาพชี วิต.(
online)
วันที่สืบค้น 10 มกราคม 2556 สื บค้นจาก www.google.com ได้กล่าวใน กิจกรรมแนะแนวกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ว่า นักการศึกษา นักปราชญ์ นักคิด นักบริ หาร ผูท้ รงคุณวุฒิ และผูเ้ รี ยน ได้ให้
แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะ การเป็ นคนดี คนเก่ง และคนมีความสุ ข สรุ ปสาระสาคัญ ดังนี้
คนดี คือ คนที่ดาเนินชีวติ อย่างมีคุณภาพ มีจิตใจที่ดีงาม มีคุณธรรม จริ ยธรรม
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ท้ งั ทางด้านจิตใจและพฤติกรรมที่แสดงออก เช่น มีวนิ ยั มีความเอื้อเฟื้ อ
เกื้อกูล มีเหตุผล รู้หน้าที่ ซื่อสัตย์ พากเพียร ขยัน ประหยัด มีจิตใจเป็ นประชาธิปไตย เคารพความ
คิดเห็นและสิ ทธิของผูอ้ ื่น มีความเสี ยสละ รักษาสิ่ งแวดล้อม สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นอย่างมีความสุ ข
คนเก่ง คือ คนที่มีสมรรถภาพสู งในการดาเนินชีวติ โดยมีความสามารถด้านใดด้าน
หนึ่งหรื อรอบด้าน หรื อมีความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน เช่น ความสามารถด้านคณิ ตศาสตร์
มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถด้านภาษา ดนตรี กีฬา มีภาวะผูน้ า รู้จกั ตนเอง ควบคุมตนเอง
ได้ เป็ นคนทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก ทันเทคโนโลยี มีความเป็ นไทย สามารถพัฒนาตนเองได้
อย่างเต็มศักยภาพ และทาประโยชน์ให้เกิดแก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติได้
คนมีความสุ ข คือ คนที่มีสุขภาพกายและใจดี เป็ นคนร่ าเริ ง แจ่มใส ร่ างกาย
แข็งแรงจิตใจเข้มแข็ง มีมนุษยสัมพันธ์ มีความรักต่อทุกสรรพสิ่ ง มีอิสรภาพ ปลอดพ้นจากการตก
เป็ นทาสของอบายมุข และสามารถดารงชีวติ ได้อย่างพอเพียงแก่อตั ภาพ การพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ น
คนดี คนเก่ง และมี ความสุ ข ท่ามกลางสภาพสังคมปั จจุบนั นับเป็ นสิ่ งยากยิง่ โดยเฉพาะในยุคที่
สังคมโลกมีการเปลี่ยน ไปอย่างรวดเร็ ว ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม เทคโนโลยี ส่ งผลกระทบ
โดยตรง และโดยทางอ้อมต่อการดาเนินชีวติ ของคน ทุกเพศ ทุกช่วงวัยของชีวติ ปัญหาสังคมได้ทวี
ความซับซ้อ น รุ นแรงขึ้นทุกขณะ ไม่วา่ จะเป็ นปั ญหาการมีค่านิยมฟุ้ งเฟ้ อ การเลียนแบบ การแพร่
ระบาดของสาร เสพติด การก่ออาชญากรรม การทาแท้ง การฆ่าตัวตาย ความอ่อนไหวทางจิตใจ
ปั ญหาเหล่านี้มีสาเหตุสาคัญ คือ บุคคลไม่รู้จกั ตนเองและสภาพแวดล้อมที่ดีพอ ขาดทักษะการคิด
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ตัดสิ นใจแก้ปัญหา และไม่สามารถปรับตัวใ ห้เข้ากับ สถานการณ์ตา่ งๆได้ ซึ่งจาเป็ นที่สถานศึกษา
ต้องใช้กระบวนการแนะแนวเป็ นกลไกสาคัญในการป้ องกันช่วยเหลือ ส่ งเสริ มและพัฒนาผูเ้ รี ยน
ตั้งแต่เยาว์วยั เพราะจุดมุ่งหมายของการแนะแนวเป็ นกระบวนการที่มุ่งสร้างเสริ มผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพ
เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตน มีทกั ษะการดาเนิน
ชีวติ มีวฒ
ุ ิภาวะทางอารมณ์ ศีลธรรม จริ ยธรรม รู้จกั การเรี ยนรู้ในเชิงพหุปัญญา รู้จกั คิดตัดสิ นใจ
แก้ปัญหาในช่วงวิกฤต วางแผนการศึกษาต่อ และพัฒนาตนสู่ โลกอาชีพ และการมีงานทา รวมทั้ง
ดาเนินชีวติ อยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุ ข ดังนั้น การแนะแนวจึงมีบทบาทสาคัญยิง่ ต่อการพัฒนาคน
โดยองค์รวม ทั้งทางด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคมและจิตใจ ให้เป็ นบุคคลที่สามารถบูรณาการ
ความคิด ค่านิยม ประเพณี วัฒนธรรม และเทคโนโลยีเข้าสู่ วถิ ีชีวติ คนไทยได้อย่างเหมาะสม
จะเห็นว่าการศึกษามีความสาคัญ เพราะเป็ นส่ วนหนึ่งของการดาเนินชีวติ ของบุคคล
สามารถพัฒนาคนให้มีความรู ้ ความคิดในการแก้ปัญหา สามารถเข้าใจระเบียบของสังคม มีเหตุผล
ดารงชีวติ อย่างเป็ นสุ ข เมื่อคนในสังคมเป็ นสุ ขส่ งผลต่อสังคมก็จะปกติสุขไปด้วย
1.6 คุณภาพชี วติ ในสถาบันการศึกษา
จากการศึกษาความหมายของคุณภาพชีวติ ในสถาบันการศึกษา พบว่ามีผทู ้ ี่ให้ความหมาย
หรื อคานิยาม ของคาว่า “คุณภาพชีวติ ในสถาบันการศึกษา ” ไว้อย่างชัดเจน แ ละมีผใู้ ห้ความหมาย
กว้างๆไว้ดงั นี้
จุฬาวลัย สุ นทรวิภาต (2540
: 4) คุณภาพชีวติ ของผูเ้ รี ยน หมายถึงสภาพความเป็ นอยูท่ ี่ดี
ในขณะที่ศึกษาในแต่ละสถาบันการศึกษา การได้รับการบริ การต่างๆจากสถานศึกษา การส่ งเสริ ม
พัฒนาการทางร่ างกายและจิตใจ ความสุ ขเมื่อได้อยูใ่ นสถานศึกษา
พิศมัย เครื อชารี (2544
: 4) กล่าวว่า พฤติกรรมของผูเ้ รี ยนที่แสดงความรู ้สึกต่อครู ผสู ้ อน
และการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนมีผลต่อความรู ้สึกพอใจ ความรู ้สึกทางบวกในขณะที่ใช้ชีวติ
อยู่ ส่ งผลให้การแสดงออกของพฤติกรรมเป็ นไปในลักษณะต่อต้านหรื อคล้อยตาม
กนกวรรณ ทองตาลึง (2552
: 30) กล่าวว่า คุณภาพชีวติ ของนักเรี ยน นักศึกษา เมื่ออยูใ่ น
สถานศึกษา หมายถึงความรู้สึกพอใจ ความรู้สึกเป็ นสุ ข กระตือรื อร้นที่จะมาเรี ยน
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาอบรมและดูแลวัยรุ่ น
ในช่วงอายุ 13 – 18 ปี
(2535 : 10) ได้มีเป้ าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของนักเรี ยน นักศึกษา ที่กาลังอยูใ่ นช่วง วัยรุ่ น
ไว้ดงั นี้
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1) มีสุขภาพดีท้ งั กายและใจ มีการเจริ ญเติบโต สมเพศ สมวัย ร่ าเริ ง แจ่มใส มีความ
สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่ างกายและจิตใจ รู ้จกั รักษาสุ ขภาพอนามัย มีนิสัยการบริ โภคที่เหมาะสม
หลีกเลี่ยงอบายมุขต่างๆและสิ่ งเสพติด
2) มีการใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยน รักความจริ ง มีโลกทัศน์กว้าง รู้จกั การปรับตัวและวางตัวได้
อย่างเหมาะสม รู ้จกั การคิดวิเคราะห์ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และมีการแก้ปัญหาอย่างเป็ น
ระบบ
3) มีคุณธรรมและมีน้ าใจ มีความเอื้ออาทร รู ้จกั คิด
มีความ กล้าหาญ เป็ นคน
มีคุณธรรมและมีน้ าใจ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีความซื่ อสัตย์สุจริ ตและมีความกตัญญู
4) รักประเทศไทย มีความภูมิใจในความเป็ นไทย รักและภูมิใจในท้องถิ่นของ
ตนเอง สนใจที่จะทาประโยชน์เพื่อท้องถิ่น มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริ ย ์
5) รู้จกั การพึ่งตนเอง มีความรู้ความสามารถ มีนิสัยรักการทางาน มีความขยัน
อดทน ประณี ต ประหยัด รู ้จกั คุณค่าของเงินและเวลา มีความคิดสร้างสรรค์ รู ้จกั การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
จากแนวคิดและความหมายดังกล่าวจะเห็นว่าสถาบันการศึกษามีส่วนสาคัญในการเอื้อ
ประโยชน์ให้แก่ผเู ้ รี ยน ให้มีการใช้ชีวติ อยูใ่ นสถานศึกษาได้อย่างมีความสุ ขและครู -อาจารย์ ผูส้ อน
คือส่ วนหล่อหลอมให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาเติมเต็มตามศักยภาพแห่งตนโดยมีปัจจัยสาคัญทั้งสถานที่
การจัดการเรี ยนการสอน สภาพแวดล้อม การสร้างวินยั และการดูแลเอาใจใส่ เป็ นที่ปรึ กษาชี้แนะ
แนวทางให้แก่ผเู ้ รี ยน จะส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนมีความสุ ขและมีคุณภาพชีวติ ที่ดี ในขณะที่ศึกษาอยู่
องค์ ประกอบของคุณภาพชี วติ ในสถานศึกษา
มีผเู ้ สนอแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของคุณภาพชีวติ ในสถานศึกษาของผูเ้ รี ยน
ไว้ดงั ต่อไปนี้
จุฬาวลัย สุ นทรวิภาต (2540 : 4) ได้เสนอข้อสรุ ปเกี่ยวกับองค์ประกอบของคุณภาพ
ชีวติ ของผูเ้ รี ยนประกอบไปด้วย 5 ด้าน ได้แก่
1. ด้านร่ างกาย ได้แก่ ความเจริ ญเติบโตของร่ างกาย การรับประทานอาหารที่ดีมี
คุณภาพ การออกกาลังกาย การได้อยูใ่ นสิ่ งแวดล้อมที่ดีของสถาบันการศึกษาและมีความปลอดภัย
2. ด้านวิชาการ ได้แก่ ผลการเรี ยน การแสดงออกทางวิชาการ การเข้าร่ วม
กิจกรรมการเรี ยนการสอน
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3. ด้านอารมณ์และจิตใจ ได้แก่ การมีสุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรมได้บาเพ็ญ
ประโยชน์ ตลอดจนได้รับการยอมรับ
4. ด้านสังคม ได้แก่ การมีโอกาสเข้าร่ วมกิจกรรม ได้สร้างความสัมพันธ์กบั คน
ที่อยูร่ อบๆตัว การได้รับความช่วยเหลือจากสังคม
5. ด้านสิ่ งแวดล้อมในสถาบันการศึกษา ได้แก่
พื้นที่ การบริ การต่างๆ
ที่สถาบันการศึกษาจัดให้ เช่น ห้องน้ า ห้องสมุด ห้องวิชาการ ห้องทะเบียนวัดผลและห้องการเงิน
เบญจวรรณ หอมหวน (อ้างถึงใน สุ พรรรณิ การ์ มาศยคง , 2554 : 11) กล่าวถึง
องค์ประกอบของคุณภาพชีวติ ในสถาบันการศึกษาไว้ 9 ด้าน ประกอบด้วย
1. ด้านการเรี ยน หมายถึง สภาพที่ ผูเ้ รี ยนรับรู ้และประเมินตนเองเกี่ยวกับโอกาส
ในการแสดงออกทางวิชาการ การมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน การจัดกิจกรรม
ที่ส่งเสริ มความรู ้ท้ งั กิจกรรมในหลักสู ตรและนอกหลักสู ตร งานที่ได้รับมอบหมาย การสอนของ
อาจารย์
2. ด้านความพอใจในสถานศึกษา หมายถึงพฤติกรรมและความรู้สึกของผูเ้ รี ยนที่
มีอิทธิ พลต่อการศึกษา ซึ่ งเกิดจากการได้รับประสบการณ์ในขณะ ที่ศึกษาอยู่ รวมทั้งการจัดกิ จกรรม
ต่างๆของสถาบันการศึกษา
3. ด้านความพอใจในสภาพความเป็ นอยู่ หมายถึงระดับความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน
ต่อการบริ การต่างๆ ที่สถาบันการศึกษาจัดให้ ทั้งด้านการสงเคราะห์ในด้านอาหาร เครื่ องใช้ส่วนตัว
สิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆ เช่น โทรศัพท์ ไฟฟ้ า ประปา การจัดที่พกั อาศัยหรื อสถานที่สาหรับ
พักผ่อนหย่อนใจ
4. ด้านความเครี ยด หมายถึงภาวะที่ร่างกายและจิตใจของ
ผูเ้ รี ยนมีปฏิกิริยา
ตอบสนองต่อสิ่ งที่มาจากภายในหรื อภายนอกร่ างกาย ที่คุกคาม ขัดขวางความต้องการของตนเอง
5. ด้านสัมพันธภาพทางสังคม หมายถึงสภาพที่นกั เรี ยนรับรู้และประเมินตนเอง
เกี่ยวกับพฤติกรรมและความรู ้สึกของตนเองที่แสดงออกต่อเพื่อน ครู และบุคลากรและสิ่ งแวดล้อม
6. ด้านความรู ้สึกต่อตนเอง หมายถึงการรับรู ้สภาพทางจิตใจของตนเอง เช่น การ
รับรู ้ความรู ้สึกทางบวกที่นกั เรี ยนมีต่อตนเอง การรับรู ้ภาพลักษณ์ของตนเอง การรับรู ้ถึงความรู ้สึก
ภาคภูมิใจในตนเอง
7. ด้านบูรณาการทางสังคม หมายถึงสภาพที่ ผูเ้ รี ยนรับรู้และประเมินตนเอง
เกี่ยวกับความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม เพื่อให้ดารงชีวติ ในสังคมได้อย่าง
มีความสุ ข
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8. ด้านนันทนาการ หมายถึงสภาพที่นกั เรี ยนรับรู ้และประเมินตนเองเกี่ยวกับ
โอกาสหรื อพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนในการเข้าร่ วมกิจกรรมสันทนาการต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนา
อารมณ์ สุ ขภาพจิตในด้านที่พึงประสงค์ของสังคม
9. ด้านสุ ขภาพ หมายถึงการรับรู ้สภาพทางร่ างกายของผูเ้ รี ยน ซึ่ งมีผลต่อ
ชีวติ ประจาวัน เช่น การรับรู ้ถึงความสามารถที่จะจัดการกับความเจ็บป่ ว ยทางร่ างกายได้ การรับรู ้ถึง
พละกาลังในการดาเนินชีวติ ประจาวัน การรับรู ้เรื่ องการนอนหลับและพักผ่อน ซึ่ งการรับรู ้เหล่านี้มี
ผลต่อการดาเนินชีวติ ประจาวัน
จากข้อมูลดังกล่าวเห็นว่าองค์ประกอบคุณภาพชีวติ ของผูเ้ รี ยนประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่
1) ด้านร่ างกาย 2) ด้านร่ างกาย 3) ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม 4) ด้านสิ่ งแวดล้อมภายในวิทยาลัย
5) ด้านวิชาการ นัน่ หมายความว่า ผูเ้ รี ยนมีคุณภาพชีวติ ที่ดีเมื่ออยูใ่ นสถาบันการศึกษานั้นด้วยการ
ได้รับการพัฒนาทั้ง 5 ด้านดังกล่าว
1.7 การจัดการสภาพแวดล้อมในสถาบันการศึกษา
สถาบันการศึกษามีความสาคัญต่อการเรี ยนรู ้และการสร้างคุณลักษณะของผูเ้ รี ยน
และเป็ นสถานที่ในการอบรมสั่งสอนให้วชิ าความรู ้ ความคิด ทักษะ และทัศนคติที่นาไปสู่ การ
ดารงชีวติ ในอนาคต รวมทั้งมีส่วนช่วยในการพัฒนาสังคมให้เกิดความสงบสุ ข และความ
เจริ ญก้าวหน้ายิง่ ๆ ขึ้นไป สภาพแวดล้อมในสถาบันการศึกษาเป็ นการผสมผสานกันระหว่าง
หลักสู ตร เนื้อหา สาระวิชาที่เรี ยน คณาจารย์ กฎระเบียบข้อบังคับ การปกครอง และเพื่อนร่ วม
ชั้นเรี ยนและร่ วมสถาบันการศึกษา ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้เป็ นองค์ประกอบที่มีอิทธิ พลต่อผูเ้ รี ยน ทั้งในด้าน
การพัฒนาความคิด การสร้างเสริ มประสบการณ์ การปรับตัวและบุคลิกภาพให้สอดคล้องกับสภาพ
และการดารงชีวติ ในสังคม ดังนั้นการจัดสภาพแวดล้อมในสถาบันการศึกษา จึงเป็ นเรื่ องที่มี
ความสาคัญและเป็ นองค์ประกอบที่มีอิทธิ พลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และคุณลักษณะ
ของผูเ้ รี ยนเป็ นอย่างดี การจัดสภาพแวดล้อมในสถาบันการศึกษาเป็ นหน้าที่โดยตรงของสถาบัน
เพราะสถาบันการศึกษาเป็ นที่รวมผูเ้ รี ยนซึ่ งมาจากหลายที่มารวมกัน สถาบันการศึกษาที่มีการจัด
สภาพแวดล้อมที่ดี จะส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนมีสุขภาพกายและสุ ขภาพจิตที่ดีตามไป ด้วยสภาพแวดล้อม
ภายในสถาบันเกิดจากคุณลักษณะ 4 ด้าน (สุ พรรณิ การ์ มาศยคง, 2554: 15) หมายถึง
1) ด้านนิเวศวิทย า (Ecology) หมายถึง คุณลักษณะ ทาง ด้านกายภาพที่มีอยูใ่ น
สถาบันการศึกษา เช่น ขนาดเนื้อที่ของสถาบันการศึกษา ขนาดของห้องเรี ยน อายุของสถานที่ใน
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การก่อสร้าง ลักษณะของอาคารเรี ยน ความสะอาดของอสาคารเรี ยน รวมถึงเทคโนโลยีและอุปกรณ์
ต่างๆที่ใช้ในอาคารเรี ยน อุปกรณ์ประกอบการเรี ยนการสอนและการจัดห้องเรี ยน
2) ด้านสภาพแวดล้อม ที่เป็ นนามธรรม (Milieu) หมายถึงคุณลักษณะของสิ่ งต่างๆ
ที่ดารงอยูแ่ ละเกิดขึ้นในสถาบันการศึกษารวมทั้งความสันพันธ์กบั บุคคลที่อยูใ่ นสถาบันเดียวกัน
ได้แก่ ลักษณะของแต่ละบุคคล แรงจูงใจ ความพึงพอใจในงานที่ได้รับผิดชอบ ขวัญ และกาลังใจ
คุณภาพของหลักสู ตร บุคลิกภาพของผูบ้ ริ หาร บุคลิกภาพของครู การเปลี่ยนงานของครู
และกลุ่มเพื่อน
3) ด้านระบบสังคม ( Social System) หมายถึงคุณลักษณะของระบบการจัดการ
องค์กร โครงสร้างของการบริ หารองค์กร การบริ หารการศึกษา รู ปแบบการสื่ อสาร การตัดสิ นใจ
และโครงการฝึ กอบรบ
4) ด้านประเพณี วฒั นธรรม ( Culture) หมายถึงคุณลักษณะของค่านิยม ความเชื่อ
ปทัสฐาน และเจตคติที่มีอยูข่ องบุคคลในสถาบันการศึกษา
คุณลักษณะทั้ง 4 ด้านดังกล่าว มีความสัมพันธ์ที่ส่งผลให้เกิดบรรยากาศการเรี ยนให้แก่
ผูเ้ รี ยน บรรยากาศของสถาบันการศึกษาที่น่าเรี ยนน่าอยูเ่ กิดขึ้นได้จากการบริ หารของผูบ้ ริ หาร
สถาบัน
องค์ ประกอบของสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา
สภาพแวดล้อมในสถาบันการศึกษาประกอบด้วย 3 องค์ประกอบคือ องค์ประกอบ
ด้านกายภาพ องค์ประกอบด้านจิตภาพ และองค์ประกอบด้านสังคม ซึ่ งแต่ละองค์ประกอบส่ งผลต่อ
แนวความคิด การเรี ยนรู ้และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนในลักษณะที่แตกต่างกัน ดังนั้น
สถาบันการศึกษาจึงต้องจัดสภาพแวดล้อมทางการเรี ยนให้ครบถ้วน โดยแบ่งเป็ นประเภทต่างๆ ดังนี้
1) องค์ประกอบด้านกายภาพ เป็ นสภาพแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ อาคาร
สถานที่ โต๊ะ เก้าอี้ สื่ อ อุปกรณ์การสอนต่างๆ รวมทั้งสิ่ งต่างๆ ที่อยูต่ ามธรรมชาติ ได้แก่ ต้นไม้ พืช
ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ เป็ นต้น สภาพแวดล้อมทางการเรี ยนด้านกายภาพ จะส่ งผลต่อการเรี ยนการ
สอน และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนการสอน และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของ ผูเ้ รี ยน แบ่งออกเป็ น
สภาพแวดล้อมในห้องเรี ยนและสภาพแวดล้อมนอกห้องเรี ยน ดีงนี้
(1) สภาพแวดล้อมภายในห้องเรี ยน ประกอบด้วย ห้องเรี ยนและอุปกรณ์การ
เรี ยนต่างๆ ได้แก่ ห้อง พื้นห้อง ผนัง ประตู หน้าต่าง ขนาดและพื้นที่วา่ งภายในห้องเรี ยน โต๊ะ เก้าอี้
กระดานดา อุปกรณ์ตกแต่งห้องเรี ยน รวมทั้งแสงสว่างจากหลอดไฟประดิษฐ์และแสงสว่างจาก
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ธรรมชาติของดวงอาทิตย์ นอกจากนี้อุณหภูมิในห้องเรี ยน ความชื้นของอากาศ การถ่ายเทของ
อากาศ การระบายอากาศโดยธรรมชาติ และการระบายอากาศจากอุปกรณ์อานวยความสะดวก
ได้แก่ พัดลม เครื่ องปรับอากาศ ก็เป็ นสิ่ งแวดล้อมภายในห้องเรี ยนที่เอื้อต่อการเรี ยนการสอน ส่ วน
เสี ยง ซึ่งเป็ นปัจจัยสาคัญในการสร้างบรรยากาศของผูส้ อน จากเครื่ องขยายเสี ยงหรื อจากตัวผูส้ อน
และผูเ้ รี ยนเป็ นสิ่ งสาคัญที่ตอ้ งมีระดับความดังที่พอเหมาะ
(2) สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรี ยน ได้แก่ แหล่งความรู ้ต่างๆ เช่น แหล่งวิทยุ
บริ การ ห้องปฏิบตั ิการ ห้องทดลอง โรงฝึ กงาน ห้องสมุด ศูนย์วฒั นธรรมต่างๆ ซึ่ งสิ่ งต่างๆ เหล่านี้
จะมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับการเรี ยน การศึกษาค้นคว้าหาความรู ้เพิ่มเติมนอกเหนือจากใน
ห้องเรี ยน
(3) องค์ประกอบด้านจิตภาพ ได้แก่ สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อความรู ้สึก
จิตใจ เจตคติของผูเ้ รี ยนที่มีผลต่อการเรี ยนการสอน แบ่งเป็ นองค์ประกอบสาคัญ 3 องค์ประกอบคือ
ก. องค์ ประกอบด้ านผู้เรียน
(1) บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผูเ้ รี ยน จะมีความสัมพันธ์และอิทธิ พลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน บุคลิกภาพและพฤติกรรมของ ผูเ้ รี ยนที่สาคัญ ได้แก่ การร่ วมกิจกรรม
การเป็ นส่ วนหนึ่งของหมู่คณะ การสมาคมภายในกลุ่ม ความมีระเบียบในการทางาน ความเป็ น
ประชาธิปไตย
(2) ระดับสติปัญญาของผูเ้ รี ยนมีความสัมพันธ์และมีอิทธิ พลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน ดังนั้นในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ควรเลือกเนื้อหาและกิจกรรมให้เหมาะสม
กับภูมิความรู้และระดับสติปัญญาของผูเ้ รี ยนด้วย
(3) สถานภาพทางครอบครัว พื้นฐานทางครอบครัวจะส่ งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนด้วยความเอาใจใส่ ของผูป้ กครอง ซึ่ งหากสถาบันได้รับทราบว่าผูเ้ รี ยนมาจากสภาพ
ครอบครัวอย่างไร ก็สามารถจัดสภาพแวดล้อมได้เหมาะสม เช่น จัดหาทุนการศึกษาให้แก่ผเู ้ รี ยนที่มี
สภาพครอบครัวที่ยากจน เพื่อที่ผเู ้ รี ยนจะได้มีกาลังใจที่จะศึกษาเล่าเรี ยนมากยิง่ ขึ้น
ข. องค์ ประกอบด้ านผู้สอน
(1) บุคลิกภาพและพฤติกรรมของครู ผสู ้ อนมีความสัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนของผูเ้ รี ยน บุคลิกภาพและพฤติกรรมของครู ที่ ผูเ้ รี ยนต้องการ ได้แก่ อารมณ์ดี ร่ าเริ ง ยิม้ แย้ม
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แจ่มใส ไม่ดุด่านักเรี ยนโดยไม่มีเหตุผล พูดจาไพเราะอ่อนหวาน ไม่หยาบคาย ดื่มสุ รา ยาเสพติด
และเล่นการพนัน
(2) ความรู ้และประสบการณ์ของครู มีความสัมพันธ์และอิทธิ พลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน ซึ่ งผลการวิจยั พบว่า ผูเ้ รี ยนที่เรี ยนจากครู ที่มีคุณวุฒิสูง จะมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู ง
กว่านักเรี ยนที่เรี ยนจากครู ที่มีคุณวุฒิต่า เนื่อจากครู ที่มีคุณวุฒิสูง ย่อมจะผ่านกระบวนการและ
เทคนิควิธีการสอนและวิชาการมากกว่าครู ที่มีคุณวุฒิต่า และยิง่ ถ้าได้สอบตรงหรื อสอดคล้องกับ
สาขาที่ได้เรี ยนมาด้วยแล้ว จะทาให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งขึ้น
(3) เทคนิคการสอน การสอนของครู เริ่ มตั้งแต่ การวางแผนการสอน การ
ดาเนินการสอนและการประเมินผล จากงานวิจยั พบว่า การวางแผนการสอนเป็ นตัวแปรสาคัญ
ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หากครู ผสู ้ อนมีการวางแผนการสอนที่ดี จะทาให้การสอน
ดาเนินไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและทาให้ผเู ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ สูงขึ้น
ค. องค์ ประกอบทางด้ านสั งคม
ได้แก่ สภาพแวดล้อมที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เช่น ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนกับผูส้ อน รวมถึงกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของ สถาบันการศึกษา
องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมทางการเรี ยนด้านสังคม เช่น
(1) การสร้างบรรยากาศในชั้นเรี ยน มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน
(2) การสร้างแรงจูงใจ หากผูเ้ รี ยนมีแรงจูงใจที่จะเรี ยนจะทาให้ผลการเรี ยนดีข้ ึน
แรงจูงใจจะมีท้ งั ภายนอกและภายใน สาหรับแรงจูงใจภายนอกนั้น ผูส้ อนสามารถกระตุน้ เพื่อให้
ผูเ้ รี ยนสามารถแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ตอ้ งการได้
(3) ความสัมพันธ์ระหว่างครู กบั ผูเ้ รี ยน ความสาเร็ จด้านวิชาการและพฤติกรรมของ
ผูเ้ รี ยน มีผลมาจากความสัมพันธ์ที่มีระหว่างครู กบั ผูเ้ รี ยน กล่าวคือ คุณภาพของความสัมพันธ์และ
การให้ความสนับสนุน ร่ วมมือกันส่ วนบุคคลในชั้นเรี ยน มีผลต่อระดับความต้องการของผูเ้ รี ยนแต่
ละคนและความสัมพันธ์ระหว่างครู กบั ผูเ้ รี ยน มีผลโดยตรงต่อความสาเร็ จในการทากิจกรรมด้าน
การเรี ยนการสอน
จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่าสภาพแวดล้อมในสถาบันการศึกษาเป็ นอีกด้านหนึ่งที่ส่งเสริ ม
ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้เพิ่มพูนสติปัญญาและเกิดความสุ ขเมื่ออยูใ่ นสถานที่แห่งนั้น นอกจากนี้
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องค์ประกอบด้านผูเ้ รี ยนและองค์ประกอบด้านผูส้ อน ยังส่ งผลให้เกิดการเรี ยนรู ้ท้ งั ทางด้านวิชาการ
ได้บรรลุผลสาเร็ จมากขึ้น
1.8 หลักการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา
การจัดสภาพแวดล้อมในสถาบันการศึกษา สามารถจัดได้ 3 ลักษณะ (สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2553: 14)
ลักษณะที่ 1 การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ สิ่ งแวดล้อมที่เป็ นวัตถุ เช่น
บริ เวณภายในสถาบัน อาคารเรี ยน ห้องเรี ยน ภูมิทศั น์ ครุ ภณั ฑ์ วัสดุต่างๆ สิ่ งที่ช้ ีวดั แสดงลักษณะ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ดี ได้แก่ ความชุ่มชื้น การถูกสุ ขลักษณะ ความร่ มรื่ น ความสวยงาม
ความเป็ นระเบียบและความสะอาด
ลักษณะที่ 2 สภาพแวดล้อมทางวิชาการ ได้แก่ การจัดบรรยากาศการเรี ยนการสอน
ทั้งภายในและภายนอกห้องเรี ยน ตลอดจนการจัดบริ การเพื่อส่ งเสริ มสนับสนุนทางวิชาการต่างๆ
ที่ทาให้ผเู ้ รี ยนได้รับความรู ้และประสบการณ์ได้มากที่สุด ภายใต้บรรยากาศที่น่าเรี ยนรู ้ ซึ่ งสามารถ
จัดได้โดยการสร้างบรรยากาศให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้ การให้ผเู ้ รี ยนเป็ นจุด
ศูนย์กลางของการเรี ยนการสอน การดาเนินกิจกรรมการเรี ยนการสอนด้วยความเป็ นกันเอง การให้
เกียรติซ่ ึ งกันและกัน การส่ งเสริ มการเรี ยนเป็ นกลุ่ม และการส่ งเสริ มความสามารถการเรี ยนรู ้ของ
แต่ละบุคคล
ลักษณะที่ 3 สภาพแวดล้อมทางการบริหารและการจัดการ ได้แก่ การดาเนินการ
ใด ๆ ภายในขอบเขตของสถาบันการศึกษาที่ปฏิบตั ิให้สาเร็ จด้วยความร่ วมมือของบุคลากร สังเกต
ได้จากการดาเนินงานอย่างมีระบบ ลักษณะของการบริ หารและการจัดการที่ก่อให้เกิดบรรยากาศที่ดี
เริ่ มจากการกาหนดนโยบายให้บุคลากรในสถาบันการศึกษามีส่วนร่ วม มีการนาข้อมูลที่ได้จากการ
สารวจสภาพปั จจุบนั มากาหนดนโยบายแก้ปัญหา
การพัฒนางานของสถาบันการศึกษา
การมอบหมายหรื อสั่งการตามสายงานบังคับบัญชา ควรมีความชัดเจนและเหมาะสมกับ
ความสามารถ มีการยกย่องชมเชย สร้างขวัญกาลังใจ และการจัดสวัสดิการในรู ปแบบต่าง ๆ
การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพของสถาบัน สามารถดาเนินการให้เกิดขึ้นภายใต้
สภาพแวดล้อมที่เป็ นวัตถุจบั ต้องได้ และสามารถพัฒนาปรับปรุ งให้ดีข้ ึนจากการดาเนินงานของ
สถาบันดังนี้
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1) พื้นที่และบริ เวณในสถาบันต้องมีเพียงพอแก่การใช้ประโยชน์ต่างๆ ไม่เป็ นหลุม
เป็ นบ่อ สามารถรับแสงสว่างจากธรรมชาติได้มาก มีการปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่ น สวยงามด้วยไม้ดอกไม้
ประดับและมีร้ ัวโดยรอบ
2) อาคารเรี ยน เป็ นสิ่ งก่อสร้างที่ควรหันหน้าไปทางทิศที่รับลมได้สะดวก แสงแดด
หรื อฝนไม่รบกวนมากนัก ควรตกแต่งห้องด้วยสี ที่เย็นตา ประกอบไปด้วยรู ปภาพที่สวยงามและ
คานึงถึงความสะอาด อากาศถ่ายเทได้เป็ นอย่างดี
3) ห้องเรี ยนและเครื่ องใช้ในห้องเรี ยน การจัดโต๊ะเรี ยนและเก้าอี้ ไม่ควรจัดแบบติด
กับพื้นห้องเรี ยนตายตัว ต้องให้สามารถเคลื่อนที่ได้ มีความเหมาะสมต่อการจัดกลุ่มของผูเ้ รี ยน
สามารถใช้ประโยชน์อย่างอื่น การจัดแถวของโต๊ะเรี ยนต้องจัดให้มีช่องว่างสามารถเดินผ่านได้
4) การถ่ายเทอากาศและแสงสว่าง ห้องเรี ยนต้องไม่มีความร้อนและกลิ่น ถ้า
ห้องเรี ยนมีการระบายอากาศไม่ดีพอจะทาให้ร้อนอบตัว มีกลิ่นไม่ดี ทาให้ผเู ้ รี ยนเฉื่ อยชาไม่
กระปรี้ กระเปร่ าและอาจทาให้เกิดโรคติดต่อได้ง่าย ต้องมีช่องระบายอากาศ หน้าต่าง ประตูมีพ้นื ที่
สาหรับถ่ายเทอากาศอย่างเพียงพอ ตัวอาคารเรี ยนไม่ควรตั้งอยูใ่ นที่ ที่มีสิ่งกีดขวางทางลม ห้องเรี ยน
ควรมีแสงสว่างพอแก่การเรี ยนการสอน
5) เสี ยง ห้องเรี ยนที่ดีตอ้ งออกแบบให้สามารถป้ องกันเสี ยงรบกวนได้ ถ้ามีเสี ยงดัง
มาก เล็ดลอดเข้ามาในห้องเรี ยนจะเป็ นอุปสรรคต่อการเรี ยนการสอน นักเรี ยนจะขาดสมาธิ ฟังครู
สอนไม่ได้ยนิ
6) ห้องพยาบาล ทุกสถาบันการศึกษา ต้องจัดให้มีหอ้ งพยาบาลเพื่อดาเนินงานด้าน
สุ ขภาพของผูเ้ รี ยน ควรจัดห้องพยาบาลไว้ช้ นั ล่างของอาคารเรี ยน เพื่อให้นกั เรี ยนใช้ได้สะดวก
และภายในห้องพยาบาลต้องจัดให้มีเครื่ องมือ เครื่ องใช้ในการปฐมพยาบาลอย่างครบครัน
7) โรงอาหารสวัสดิการร้านค้า ควรจัดให้มีโรงอาหารหรื อที่สาหรับให้ผเู้ รี ยน
รับประทานอาหาร มีโต๊ะที่นงั่ เพียงพอกับจานวนนักเรี ยน มีน้ าดื่ม น้ าใช้ที่สะอาดเพียงพอ มีภาชนะ
สาหรับรองรับเศษอาหารที่ถูกสุ ขลักษณะ มีระเบียบและได้รับการดูแลรักษาความสะอาดตลอดเวลา
8) สนาม สถาบันการศึกษาควรจัดให้มีสนามทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก โดย
สนามใหญ่ควรอยูด่ า้ นหน้าสถาบันหรื อด้านหลังสถาบัน เพื่อใช้ในการออกกาลังกายและจัดการ
เรี ยนการสอน วิชานันทนาการใหแก่นกั ศึกษา สภาพสนามควรเป็ นพื้นที่ราบเรี ยบม่มีหลุมหรื อ
บ่อ มีการปลูกหญ้าและดูแลรักษาเป็ นอย่างดี ริ มขอบสนามควรปลูกต้นไม้ใหญ่ให้เกิดร่ มเงา สาหรับ
การพักผ่อนหย่อนใจของผูเ้ รี ยนและเกิดทัศนียภาพสวยงาม
9) น้ าดื่ม น้ าใช้ ทุกสถาบันการศึกษาต้องจัดให้มีน้ าดื่ม น้ าใช้ที่สะอาดปราศจากเชื้อ
โรค และ มีปริ มาณเพียงพอแก่ผเู ้ รี ยน
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10) ห้องสุ ขา สถาบันการศึกษาต้องจัดห้องสุ ขาให้ถูกสุ ขลักษณะสาหรับนักศึกษา
มีความเพียงพอและรักษาความสะอาด มีหอ้ งสุ ขาชายและหญิง แยกกันเพื่อให้นกั ศึกษาได้ใช้สะดวก
ยิง่ ขึ้น
11) การกาจัดขยะมูลฝอย ขยะที่เกิดขึ้นใน สถาบันการศึกษามี 2 ชนิด คือ ขยะแห้ง
และขยะสดหรื อขยะเปี ยก ต้องมีการดูแลและเก็บให้ถูกวิธี มิฉะนั้นจะเป็ นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลง
และเชื้อโรค และยังเป็ นภาพที่ไม่น่าดู หากสถาบันปล่อยปะละเลยดูแลความสะอาด นักศึกษาจะขาด
การชี้แนะแนวทางและไม่เห็นแบบอย่างที่ดีของการทิ้งขยะให้ถูกที่ ฉะนั้นสถาน ศึกษาจึงควรให้
ความสาคัญกับถังขยะที่มีไว้ให้ใส่ ขยะด้วย
12) การรักษาความสะอาดและการดูแลรักษาสิ่ งที่สถาบันการศึกษาต้องดูแลรักษา
ให้สะอาดอยูเ่ ป็ นประจา คือ บริ เวณอาคารเรี ยนและสนาม ห้องเรี ยน อุปกรณ์และเครื่ องใช้ในการ
เรี ยน เช่น กระดาน โต๊ะ เก้าอี้ ตูห้ นังสื อ ท่อน้ าโสโครกหรื อรางระบายน้ า และทางเดินเท้าภายใน
บริ เวณสถานศึกษา
จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่า การจัดการสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา เป็ นองค์ประกอบ
สาคัญที่สามารถเอื้อให้นกั ศึกษาเกิดการเรี ยนรู ้ และมีความสุ ขเมื่อก้าวเข้ามาในสถาบันการศึกษาทุก
วัน ความสวยงาม ความสะอาดของสถานที่ สร้างความกระปรี้ กระเปร่ าให้แก่ผเู ้ รี ยน ความสามารถ
ในการสอนของครู ผสู ้ อนสัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน และอุปกรณ์การเรี ยนการ
สอนในสถาบันเอื้อต่อการศึกษาค้นคว้าเพิ่มพูนความรู ้ให้แก่ผเู ้ รี ยน ทั้งหมดนี้คือสภาพแวดล้อม
ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวติ ของผูเ้ รี ยน ขณะที่อยูใ่ นสถาบันการศึกษา

2. แนวคิดทางสั งคมและทฤษฎีสังคม
แนวคิดทางสังคม (Social thought) หมายถึง ความคิดของมนุษย์โดยมนุษย์และเพื่อมนุษย์
ความคิดที่มนุษย์ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมา จะกระทาโดยคนเดียว หรื อหลายคนก็ได้ กรณี ที่คิดคนเดียวก็
ต้องเป็ นที่ยอมรับของผูอ้ ื่นด้วย แม้ไม่ยอมรับทั้งหมดก็อาจยอมรับเพียงบางส่ วน ความคิดนั้นจึงคง
อยูไ่ ด้
Emory Bogardus (อ้างถึงใน สุ พรรณิ การ์ มาศยคง, 2554 : 21-23) ได้ให้ความหมายแนวคิด
ทางสังคมว่า “เป็ นความคิดเกี่ยวกับการสอบถามหรื อปั ญหาทางสังคมของบุคคลต่างๆไม่วา่ จะเป็ น
อดีตหรื อปั จจุบนั เป็ นการคิดร่ วมกันของเพื่อนหรื อผูท้ ี่อยูใ่ นความสัมพันธ์ เป็ นความคิดของแต่ละ
คนและของกลุ่มคน หรื อปรับตัวเข้ากับสังคมใหม่ บุคคลใหม่ให้มีความสุ ขในชีวติ ได้ ในเรื่ อง
รอบตัวมนุษย์ ซึ่ งมนุษย์ของสังคมแต่ละยุคแต่ละสมัยก็ตอ้ งคิด เพื่อหาทางแก้ปัญหา
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สนธยา พลศรี (2547
: 20) ให้ความหมายว่า “แนวคิดทางสังคมเป็ นความคิดของมนุษย์ เกิด
จากการรวมกันเป็ นกลุ่มเป็ นก้อนของมนุษย์ เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับชีวติ มนุษย์โดยทัว่ ไป และปั ญหาที่
ประสบความคิดนี้เป็ นที่ยอมรับกันในหมู่มนุษย์ ไม่สูญหาย มีการสื บความคิดกันต่อไป”
2.1 ประเภทของแนวคิดทางสั งคม
ได้มีการเรี ยบเรี ยงจากความคิดของ Emory Bogardus (อ้างถึงใน สัญญา สัญญา
วิวฒั น์, 2532 : 5) ได้ 5 ประเภท เรี ยกว่า “แนวทางห้าสายของความคิดมนุษย์ ” (five lines of human
thought) ดังนี้
1. ความคิดเกี่ยวกับจักรวาล เป็ นความคิดของคนโบราณเกี่ยวข้องกับลักษณะของ
สากล จักรวาล และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั จักรวาล มนุษย์ยคุ โบราณสนใจในศาสนา ในจิต
และวิญญาณ มีความเชื่อในเรื่ องเทพเจ้า ภูต ผี เทวดา ลัทธิ ศาสนาต่างๆ เช่น ลัทธิ เทพเจ้าองค์เดียว
(monotheism) ลัทธิเทพเจ้าหลายองค์ (polytheism) การปกครองโดยสงฆ์ (monotheism) สิ่ งเหล่านี้
ทาให้มนุษย์เกิดความกลัวและความหวัง อุดมการณ์และการบูชายันต์ดว้ ยชีวติ
2. ความคิดเกี่ยวกับปรัชญา ในขั้นนี้มีระดับความคิดเชิงปั ญญาสู งขึ้น แต่ก็ยงั เป็ น
ความคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์กบั จักรวาลเกี่ยวข้องกับสิ่ งมีชีวติ และไม่มีชีวติ แต่ไม่เกี่ยวกับศาสนา
หรื อไม่ใช่ความคิดที่สนองความจาเป็ นทางศาสนา ความเชื่อ มนุษย์พยายามลดความคลุมเครื อ หา
ความกระจ่างในสิ่ งแวดล้อมของจักรวาล
เกณฑ์คาอธิ บายต่างๆอย่างมีเหตุผล หาเอกภาพจากการเปลี่ยนแปลงและหาแก่น
สารในความซับซ้อน มนุษย์ได้พบว่าในยุคนี้ควรมีการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ เชื่อมัน่ ใน
ความสามารถของมนุษย์ และรู ้วา่ ในที่สุดทุกสิ่ งจะต้องแตกดับไป มนุษย์พยายามสร้างความหมาย
สู งสุ ดของสิ่ งต่างๆอย่างไม่มีอคติตามความรู ้ความสามารถที่สูงขึ้นของตน
3. ความคิดเกี่ยวกับตนเอง เมื่อมีความรู ้เกี่ยวกับจักรวาลและความรู ้ทางปรัชญา
เพียงพอแล้ว มนุษย์ก็หวนกลับมาคิดถึงตัวเอง คิดถึงบุคลิกลักษณะ โครงสร้างและหน้าที่ของการคิด
การกระทาหรื อการประพฤติปฏิบตั ิของตนเอง คิดถึงความฉลาด ความโง่ ความจา ความฝันและ
สิ่ งต่างๆเกี่ยวกับตนเอง ซึ่ งเป็ นที่มาของวิชาจิตวิทยาสมัยใหม่
4. ความคิดเกี่ยวกับวัตถุ ได้แก่ความรู ้สึกเกี่ยวกับ หิ น ดิน น้ า อากาศ ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่อยู่
รอบตัวมนุษย์ และมนุษย์จาเป็ นต้องรู้จ ั ก เพื่อป้ องกันอันตราย หรื อใช้ประโยชน์จากสิ่ งเหล่านี้
การคิดเกี่ยวกับเรื่ องเหล่านี้ ทาให้มนุษย์ได้บ่อถ่านหิ น บ่อน้ ามัน บ่อแก๊ส นามาปรับปรุ งการ
คมนาคมขนส่ ง ความคิดความรู ้อนั แยบยลของมนุษย์ ทาให้มนุษย์รู้จกั ใช้ประโยชน์จากวัตถุต่างๆ
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สามารถควบคุม ให้เป็ น ธรรมชาติได้ นัน่ คือที่มาของความคิดทางวิทยาศาสตร์ ที่ทาให้เกิด
ความสะดวกสบาย
5. แนว ความคิดเกี่ยวกับเพื่อนมนุษย์หรื อสังคมมนุษย์ ในประวัติศาสตร์ มนุษย์
มีความคิดเกี่ยวกับเพื่อนมนุษย์ในลักษณะเป็ นกลุ่มน้อย เมื่อเปรี ยบเทียบกับสัดส่ วนที่ทา เกี่ยวกับ
เรื่ องต่างๆใน 4 ข้อแรก และได้หนั มาสนใจเรื่ องของเพื่อนมนุษย์เมื่อไม่นานมานี้ โดยอาศัยวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ความคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ดว้ ยกัน ระหว่างมนุษย์กบั
สังคม ภาระหน้าที่ความผูกพันที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ ต่อสังคม ลักษณะของชีวติ สังคม แนวโน้มทาง
สังคม ปั ญหาสังคม หลักการ การศึกษาวิเคราะห์สังคม อันเป็ นความคิดพื้นฐานของสังคมศาสตร์
ในสังคมสมัยใหม่
1) ทฤษฎีสังคมวิทยา (Sociological Theory)
ความหมายของทฤษฎี สังคมวิทยาอาจมีได้ท้ งั ความหมายอย่างกว้าง หรื อ
ความหมายอย่างแคบเจาะจง ทฤษฎีสังคมวิทยาทุกทฤษฎีจะต้องมีลกั ษณะพื้นฐานเดียวกับทฤษฎี
สังคม คือ ต้องเป็ นคาอธิ บายปรากฏการณ์สังคมตามหลักเหตุผล มีระบบและพยากรณ์ได้ ตัวอย่าง
ทฤษฎีสังคมอย่างกว้าง คือ ทฤษฎีเชิงสังคมวิทยา มหภาพ (Grand Theories) ซึ่งเป็ นทฤษฎีเชิง
บรรยายความ หากจะพิสูจน์ความจริ งก็ตอ้ งนามาเขียนใหม่ จัดรู ป กาหนดสังกัปให้มีจานวน
พอสมควร แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสังกัด แล้วจึงสามารถพิสูจน์ได้ ทฤษฎีสังคมอย่างแคบ คือ
ทฤษฎีสมัยใหม่ยงั ไม่มีจานวนน้อย มีขอ้ ความกะทัดรัดชัดเจนพิสูจน์ได้ดว้ ยหลักฐานประจักษ์
ตัวอย่าง ถ้ามีคนตั้งแต่สองคนหรื อมากกว่ามีการกระทาระหว่างกัน ถ้าเขาสามารถพูดคุยกัน
เข้าใจกัน ถ้าการกระทานั้นยืนยาวเป็ นเวลา 15 นาที หรื อนานกว่านั้นแล้ว กลุ่มขนาดเล็กแบบซึ่ งหน้า
(face-to-face) ก็เกิดขึ้น ทฤษฎีแบบนี้มีสังกัปจานวน แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสังกัปและคนตาม
หลักเหตุผล มีระบบสามารถทานายเหตุการณ์ขา้ งหน้าได้ ความหมายของทฤษฎีสังคมวิทยาจึง
หมายถึง คาอธิ บายปรากฏการณ์สังคมตามหลัก เหตุผล แสดงความสัมพันธ์ ระหว่างองค์ประกอบ
ของปรากฏการณ์น้ นั อย่างมีระบบจนสามารถพิสูจน์ความจริ งนั้นได้
ทฤษฎีสังคมวิทยา เป็ นทฤษฎีวทิ ยาศาสตร์ที่อาศัยลักษณะของความสัมพันธ์ทาง
สังคมเป็ นหลักในการอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคม
2) ทฤษฎีสังคม (Social Theory)
ความหมายของทฤษฎีสังคม คือ คาอธิ บายสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดหรื อเรื่ องหนึ่งเรื่ องใด
สาหรับนักวิทยาศาสตร์ ทฤษฎีจะต้องเป็ นคาอธิ บายตามหลักเหตุผลแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ส่ วนต่างๆของสิ่ งนั้นอย่างมีระบบจนสามารถพยากรณ์สิ่งนั้นในอนาคตได้
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ดังนั้น ความหมายของทฤษฎีสังคม จึงเป็ น เรื่ องของคนแล ะความสัมพันธ์
ระหว่างคนตามหลักเหตุผล และความสัมพันธ์ระหว่างส่ วนต่างๆของคน หรื อระหว่างคนต่อคน คน
ต่อกลุ่ม คนต่อสภาพแวดล้อม อย่างมีระบบจนสามารถพยากรณ์ได้
ทฤษฎีสังคมตามความหมายดังกล่าว จึงมีขอบเขตกว้างขวาง เป็ นคาอธิ บาย
เกี่ยวกับคนแต่ละบุคคล กลุ่มคน ความสัมพันธ์ระหว่างคนต่างๆรวมไปถึงคาอธิ บายความสัมพันธ์
ระหว่างคนกับสิ่ งแวดล้อมทั้งที่เป็ นสิ่ งมีชีวติ และไม่มีชีวติ ข้อสาคัญนั้นจะต้องเป็ นไปตามหลัก
เหตุผล มีระบบระเบียบพอที่จะเป็ นฐานในการพยากรณ์เรื่ องทานองเดียวกันในอนาคตได้
Jame
Miley “โดยทัว่ ไป ความพยายามที่จะอธิ บายส่ วนหนึ่งส่ วนใดของสังคม (Social life) ถือได้วา่ เป็ น
ทฤษฎีสังคม” และ Henry P Fairchild (อ้างถึงใน สัญญา สัญญาวิวฒั น์, 2532 : 21) ให้ความหมายว่า
“ทฤษฎีสังคม คือ การวางนัยทัว่ ๆไปหรื อข้อสรุ ปที่ใช้ได้ทวั่ ไป เพื่ออธิ บายปรากฏการณ์สังคมอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง”
ทฤษฎีทางสังคมกับแนวคิดทางสังคม มีความคล้ายคลึงกัน แต่ไม่เหมือนกัน ดังนี้
ประการแรก ทฤษฎีทางสังคมเป็ นคาอธิ บายเรื่ องเกี่ยวกับคน หรื อความสัมพันธ์
ระหว่างคน ซึ่ งเป็ นการรู ้ระดับหนึ่งที่ยงั ไม่ถึงขั้นอธิ บาย
ประการที่สอง ทฤษฎีทางสังคม แสดงความสัมพันธ์ระหว่างส่ วนต่างๆของคน
หรื อระหว่างคนต่อคนอย่างมีระบบ แต่ความคิดทางสังคมไม่กาหนดว่าต้องเป็ นเช่นนั้น
ประการที่สาม ทฤษฎีทางสังคมมีความสามารถพยากรณ์อนาคตได้ แต่ความคิด
ทางสังคมไม่ถึงขั้นนั้น
ประการที่สี่ ทฤษฎีทางสังคมอาจมีรูปของข้อความที่เตรี ยมไว้สาหรับการพิสูจน์
ด้วยข้อมูลประจักษ์ ทฤษฎีทางสังคมอาจมีท้ งั ที่เคยตรวจสอบด้วยข้อมูลประจักษ์ หรื อยังไม่เคยผ่าน
แต่ได้มีการเตรี ยมหรื อมีลกั ษณะที่พร้อมจะให้พิสูจน์
กล่าวโดยสรุ ป ทฤษฎีสังคม คือ คาอธิ บายปรากฏการณ์สังคมอย่างใดอย่างหนึ่ง
ตามหลักเหตุผล โดยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของปรากฏการณ์สังคมนั้น
จนสามารถที่จะ พยาการณ์ปรากฏการณ์สังคมในอนาคตได้ ทฤษฎีสังคมมีความหมายกว้างเป็ น
ทฤษฎีของจิตวิทยา ซึ่ งอาจหมายถึงเรื่ องของคนแต่ละคนก็ได้
(Psychology studies human
interaction of individuals) หรื ออาจหมายถึงทฤษฎีรัฐศาสตร์ ซึ่งเป็ นเรื่ องของอานาจของคนหลาย
คนที่เกี่ยวข้องกัน หรื ออาจหมายถึงทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ อันเป็ นเรื่ องของคนหลายคนกับวัตถุในการ
ผลิตการจาหน่ายจ่ายแจกผลิตภัณฑ์และบริ การในการอุปโภคบริ โภคได้ และอาจเป็ นทฤษฎีสังคม
วิทยา เป็ นเรื่ องของรู ปแบบความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์หรื ออาจจะเป็ นทฤษฎีของมนุษย์วทิ ยาเป็ น
เรื่ องของคนที่มีแบบแผนการคิด การกระทาหรื อวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ทฤษฎีทางสังคมจึงคล้าย
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กับแนวคิดทางสังคม ที่เกี่ยวข้องกับคนและความสัมพันธ์ระหว่างคน รวมทั้งระหว่างคนกับ
สิ่ งแวดล้อม แต่ก็มีความแตกต่างกันที่ทฤษฎีเป็ นข้อความที่เป็ นไปตามหลักเหตุผล มีระบบและ
พยากรณ์ปรากฏการณ์ในอนาคต
2.2

แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับวัยรุ่ น

1 ) ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับเด็กวัยรุ่ น
กุลชรี ค้าขาย (2542
: 2) ให้ความหมายของคาว่า “วัยรุ่ น ” (Adolescence)
หมายถึง การเจริ ญเติบโตไปสู่ วฒ
ุ ิภาวะ ถ้าจะมองวัยรุ่ นโดยเน้นทางสังคม ก็จะกล่าวได้วา่ วัยรุ่ น คือ
ระยะเวลาของการเปลี่ยนแปลงสภาพจากวัยเด็ก จะต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากบิดามารดา
หรื อจากผูใ้ หญ่ ซึ่ งจะต้องช่วยเหลือและพึ่งพาอาศัยตนเองเป็ นสาคัญ ส่ วนทางจิตวิทยาจะมองวัยรุ่ น
ว่าเป็ นสภาวะ หัวเลี้ยวหัวต่อแห่งชีวติ ที่จะต้องมีการปรับตนต่อสิ่ งแวดล้อมใหม่ ๆ รวมทั้งจะต้องมี
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแบบเด็ก ๆ ไปสู่ พฤติกรรมของผูใ้ หญ่ ซึ่ งแต่ละสังคม จะเป็ นตัวกาหนด
แบบฉบับแห่งพฤติกรรมเหล่านั้น
2) ลักษณะสาคัญของเด็กวัยรุ่ น
นวลอนงค์ บุญจรู ญศิลป์ (2546
: 4) อธิบายถึง เด็กวัยรุ่ นเป็ นวัยที่มีความสาคัญ
มากในชีวติ อีกวัยหนึ่ง การสร้างเด็กวัยรุ่ นให้เป็ นบุคคลที่เติบโตขึ้ นมาอย่างมีความสุ ขและมีคุณภาพ
เป็ นกาลังสาคัญของสังคมและประเทศชาติในอนาคตได้น้ นั สาหรับผูท้ ี่จะต้องรับภาระในการให้
การศึกษาอบรมแก่เด็กวัยรุ่ นมากที่สุดคือ ครู รวมตลอดไปถึงผูท้ ี่มีความเกี่ยวข้องไม่วา่ จะเป็ นบิดา
มารดา ผูป้ กครอง จะต้องศึกษาเข้าใจในพัฒนาการต่างๆ ตามความต้องการ ความสนใน และหาทาง
ช่วยเหลือตลอดจนส่ งเสริ มให้เด็กวัยรุ่ นได้มีการปรับตัวได้อย่างเหมาะสม
เพชรรัตน์ คีรีวงศ์, 2554
: 21 เด็กวัยรุ่ นสามารถดารงชีวติ อยูอ่ ย่างมีความสุ ขและ
อยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จึงขอเสนอลักษณะของเด็กวัยรุ่ น เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจ
วัยรุ่ น และเห็นความสาคัญดังนี้
(
1) เด็กวัยรุ่ นเป็ นวัยที่มีการพัฒนาการทั้งด้านร่ างกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญาเป็ นลักษณะเฉพาะไม่เหมือนวัยอื่น ๆ
- การพัฒนาการทางกายจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว โดยเฉพาะ
อวัยวะส่ วนปลาย คือ แขนและขาจะเจริ ญเร็ วกว่าอวัยวะส่ วนกลางคือลาตัว ซึ่ งจะมีผลทาให้เด็ก
วัยรุ่ นบังคับใช้อวัยวะส่ วนแขน ขาได้อย่างไม่ค่อยถูกต้องนัก
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- การพัฒนาการทางอารมณ์ ปรากฏว่าเด็กวัยรุ่ นจะมีการเปลี่ยนแปลงได้
ง่าย คือ อารมณ์ต่าง ๆ จะเกิดง่าย หายเร็ ว และอารมณ์ที่เกิดขึ้นจะมีลกั ษณะรุ นแรง
- การพัฒนาการทางสังคม จะมีการจับกลุ่มอย่างเหนียวแน่น เด็กวัยรุ่ น
ทาอะไรมักจะยึดถือตามเพื่อนฝูงเป็ นสาคัญ
- การพัฒนาการทางสติปัญญา เป็ นวัยที่มีความสามารถทางสมอง
จะพัฒนาถึงขีดสู งสุ ด
(
2) เด็กวัยรุ่ นเป็ นวัยที่ตอ้ งเผชิญปั ญหามาก เพราะเป็ นหัวเลี้ยวหัวต่อที่สาคัญ
อย่างยิง่ เป็ นวัยแห่งความยุง่ ยาก สับสน และวัยแห่งการปรับตัว
(
3) เด็กวัยรุ่ นเป็ นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อ จากวัยเด็กมาสู่ วยั ผูใ้ หญ่ เด็กวัยรุ่ นจึงมีความ
สับสนเกี่ยวกับ การปฏิบตั ิตนให้เหมาะสมกับวัย บางครั้งเขาก็คิดว่าเขายังเป็ นเด็ก เพราะครู
ผูป้ กครอง บิดามารดา เอาใจใส่ ดูแลเหมือนเขาเป็ นเด็ก ๆ ไม่ปล่อยให้เขาเป็ นอิสระบางครั้งก็คิดว่า
เขาเป็ นผูใ้ หญ่แล้ว เพราะร่ างกายเติบโตเหมือนผูใ้ หญ่ ได้รับการบอกให้วางตัวเป็ นผูใ้ หญ่ จึงมีปัญหา
การปรับตัว บางคนกลายเป็ นอันธพาล โรคจิต โรคประสาท มัว่ สุ มอบายมุขต่าง ๆ ติดยาเสพย์ติด
เที่ยวโสเภณี เป็ นต้น

3. ประวัติวทิ ยาลัยราชพฤกษ์
วิทยาลัยราชพฤกษ์ เป็ นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนสถาบันหนึ่งที่ถือกาเนิดมาจากปณิ ธานอัน
แน่วแน่ของท่านอาจารย์ ดร. กมล ชูทรัพย์ และท่านอาจารย์ ดร. วิภาพรรณ ชูทรัพย์ ประธาน
คณะกรรมการบริ หารสถาบันในเครื อตั้งตรงจิตร ต้องการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อพัฒนา
เยาวชนไทยให้มีความรู ้ดา้ นวิชาชีพและวิชาการโดยมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาการศึกษาเพื่อประโยชน์แก่
สังคมและประเทศชาติ
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ได้รับการอนุญาตจัดตั้งเป็ นสถาบันการศึกษาระดับอุดมการศึกษาจาก
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ. 2549
ที่ต้ งั หลักของวิทยาลัย ตั้งอยูเ่ ลขที่ 9 หมู่ 1 ถนนนครอินทร์ ตาบลบางขนุน อาเภอบางกรวย
จัหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณี ย ์ 11130 โทรศัพท์ 02-432-6101-5 โทรสาร 02-432-6107 www.rc.ac.th
และมีศูนย์นอกที่ต้ งั ณ จังหวัดภูเก็ต สถานที่เรี ยนวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต เลขที่ 224/9 ถนนเทพ
กษัตรี ตาบลตลาดใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณี ย ์ 83000
ในปัจจุบนั วิทยาลัยราชพฤกษ์ บริ หารงานโดย ดร.อณาวุฒิ ชูทรัพย์ อธิการบดี
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3.1 ข้ อมูลพืน้ ฐานของวิทยาลัยราชพฤกษ์
ต้นไม้ประจาวิทยาลัย
ต้นราชพฤกษ์ เป็ นไม้ประจาชาติไทยโดยชื่อมีความหมายว่า เป็ นราชาแห่งต้นไม้
เป็ นไม้ยนื ต้น มีความอดทนสู งเหมาะที่จะปลูกทัว่ ไปในทุกภูมิภาคของประเทศ ออกดอกประมาณ
เดือนกุมภาพันธ์ถึง เดือนเมษายน เป็ นไม้มงคล แสดงถึงความมีคุณธรรม ความสงบ ความ
เจริ ญรุ่ งเรื อง

ภาพที่ 9 ต้นไม้ประจาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ที่มา : ข้อกาหนดวิทยาลัยราชพฤกษ์
(ปี การศึกษา 2549 : 3)
หลักสู ตรและคณะสาขาทีว่ ทิ ยาลัยเปิ ดสอนในปี การศึกษา 2555 จานวน 6 คณะ 14 สาขาวิชา ดังนี้
ระดับปริญญาตรี
1.
คณะบริ หารธุ รกิจ หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration)
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาการจัดการ
- สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
2.
คณะบัญชี หลักสู ตรบัญชีบณั ฑิต (Bachelor of Accountancy program)
- สาขาวิชาการบัญชี
3.
คณะนิติศาสตร์ หลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws)
- สาขาวิชานิติศาสตร์
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4.
5.
Science)

6.

-

คณะนิเทศศาสตร์ หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Communication Arts)
- สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์ และสาธารณสุ ขศาสตร์ หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ( Bachelor of

- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนนิเมชัน
- สาขาวิชาสาธารณสุ ขศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ หลักสู ตรศิลปศาสตร์บณั ฑิต (Bachelor of Arts)
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุ รกิจ
ระดับปริญญาโท
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration : M.B.A.)
หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Public Administration : M.P.A.)
- หลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Education(Education Administration:

M.Ed.)
3.2 ภูมิทศั น์ วทิ ยาลัยทีเ่ อือ้ ต่ อคุณภาพชี วติ นักศึกษา
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ตั้งอยูบ่ นเนื้อที่สวนล้อมรอบ อยูใ่ นทาเลที่มีการจัด
สภาพแวดล้อมที่ร่มรื่ นสามารถเอื้อประโยชน์ต่อการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา พื้นที่ของวิทยาลัย
ประกอบด้วยอาคารเรี ยน 2 หลังเป็ นอาคาร 5 ชั้นและอาคาร 8 ชั้น อาคารโรงอาหาร อาคารกิจการ
นักศึกษา อาคารพลาซ่า อาคารเรี ยนทุกหลังและทุกชั้นประกอบไปด้วยสิ่ งอานวยความสะดวกมี
สนามกีฬากว้างขวาง เหมาะสาหรับการออกกาลังกาย ภายในวิทยาลัยมีตน้ ไม้ที่ร่มรื่ นสวยสดด้วยไม้
ดอกและไม้ใบ ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามมีที่นงั่ พักผ่อนให้นกั ศึกษาเลือกได้ตามใจชอบบริ เวณ
โดยรอบอาคารเรี ยนและสถานที่พกั ผ่อนใต้อาคารเรี ยน โดยมีองค์ประกอบในด้านภูมิทศั น์ ดังนี้
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ภาพที่ 10 ภูมิทศั น์วทิ ยาลัยราชพฤกษ์ ที่มา : คู่มือนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์
(ปี การศึกษา 2555 : 2)
1)

สนามกีฬา
วิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสาคัญของการดูแลรักษาสุ ขภาพของนักศึกษาด้วยการ
ออกกาลังกายจึงได้จดั ให้มีศูนย์กีฬาในร่ ม สนามฟุตบอลสนามฟุตซอลขนาดมาตรฐานสนาม
บาสเกตบอลสนามวอลเลย์บอล และสนามเปตองเพื่อใช้สาหรับเป็ นสถานที่ฝึกซ้อมและออกกาลัง
กายของนักศึกษา นอกจากนี้วทิ ยาลัยยังได้ให้การสนับสนุนและส่ งเสริ มการแข่งขันกีฬาโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้นกั ศึกษาได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านกีฬาและใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และฝึ กความมีน้ าใจเป็ นนักกีฬาเพื่อประโยชน์แก่นกั ศึกษาในการดาเนินชีวติ ต่อไป

ภาพที่ 11 สนามกีฬาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ที่มา : คู่มือนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์
(ปี การศึกษา 2555 : 3)

48

2)

บริ การหอพักนักศึกษา
ภายในและภายนอกวิทยาลัยมีหอพักนักศึกษาเป็ นหอพักใหม่แต่ละห้องมีสิ่ง
อานวยความสะดวกตามความต้องการของนักศึกษามีลานจอดรถและยามรักษาความปลอดภัยคอย
ดูแลตลอด 24 ชัว่ โมง หอพักทั้งสองแห่งตั้งอยูด่ า้ นหลังสนามฟุตบอลของวิทยาลัยเดินทางมา
วิทยาลัยได้สะดวก

ภาพที่ 12 หอพักนักศึกษา ที่มา : คู่มือนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์
(ปี การศึกษา 2555 : 3)
3)

ศูนย์คอมพิวเตอร์และการบริ การ
ศูนย์คอมพิวเตอร์เป็ นศูนย์ศึกษาค้นคว้าของวิทยาลัยเป็ นศูนย์กลางในการเรี ยนรู้
และการบริ การเพื่อการเรี ยนการสอน มีการพัฒนาระบบสัญญาณ Wi-Fi ในการใช้งานต่างๆและการ
บริ การ INTERNET เป็ นต้น

ภาพที่ 13 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ที่มา : คู่มือนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์
(ปี การศึกษา 2555 : 4)
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4)

ศูนย์อาหารและสวัสดิการร้านค้า
วิทยาลัยได้จดั เตรี ยมอาคารโรงอาหารที่มีโถงอาหารขนาดใหญ่เปิ ดให้บริ การได้
อย่างเพียงพอกับจานวนนักศึกษา มีการคัดเลือกผูป้ ระกอบการที่มีมาตรฐานในเรื่ องคุณภาพอาหาร
และความสะอาด ภายใต้ความรับผิดชอบของฝ่ ายกิจการนักศึกษาภายในอาคารมีสิ่งอานวยความ
สะดวกอย่างครบครัน

ภาพที่ 14 ร้านอาหารในวิทยาลัยราชพฤกษ์ ที่มา : คู่มือนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์
(ปี การศึกษา 2555 : 5)
อาคารพลาซ่าของวิทยาลัยประกอบไปด้วยร้านกาแฟร้านอาหาร
ร้านถ่ายรู ป
ร้านสหกรณ์ ร้านจาหน่ายอุปกรณ์การเรี ยน และมินิมาร์ท มีเจ้าหน้าที่และพนักงานดูแลอานวยความ
สะดวกให้แก่นกั ศึกษาตลอดเวลา

ภาพที่ 15 อาคารร้านค้า ร้านสหกรณ์ ด้านหน้าวิทยาลัย ที่มา : คู่มือนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์
(ปี การศึกษา 2555 : 5)
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5) สานักงานและบริ การ
เป็ นสานักงานที่เปรี ยบเสมือนกองบัญชาการของวิทยาลัยจะประกอบด้วยห้อง
ทางานของนายกสภาวิทยาลัย ผูร้ ับใบอนุญาตสานักงานอธิ การบดีสานักผูบ้ ริ หารฝ่ ายต่างๆห้อง
ประชุมสภาวิทยาลัยสานักงานวิชาการงานทะเบียนฝ่ ายวิชาการฝ่ ายบริ หารงานการเงินห้องประชุม
ทุกห้องมีการจัดเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ สิ่ งอานวยความสะดวกและมีการตกแต่งอย่างสวยงาม

ภาพที่ 16 อาคารสานักอธิการบดี ที่มา : คู่มือนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์
(ปี การศึกษา 2555 : 5)
6) ห้องประชุมสัมมนา
ภายในของอาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิ ริราชสมบัติครบ 60 ปี ชั้น 5 ประกอบไป
ด้วยห้องประชุมสัมมนาขนาดใหญ่ที่สามารถบรรจุที่นงั่ ได้ถึง 1,000-1,500 ที่นงั่ และภายในอาคาร
ดร.กมลชูทรัพย์ช้ นั 8 ประกอบไปด้วยห้องประชุมขนาดย่อยบรรจุที่นงั่ ได้ถึง 800-1,000 ที่นงั่
ภายในตกแต่งไว้อย่างสวยงาม มีอุปกรณ์อานวยความสะดวกสาหรับใช้ในการจัดประชุมและ
สัมมนาให้แก่นกั ศึกษาและบุคคลภายนอกได้อย่างครบครัน

ภาพที่ 17 ห้องประชุมสัมมนา ที่มา : คู่มือนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์
(ปี การศึกษา 2555 : 6)
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7) ศูนย์วทิ ยบริ การ
ศูนย์สารสนเทศและห้องสมุดของวิทยาลัยให้บริ การที่อาคารดร.กมลชูทรัพย์ ชั้น 2
เปิ ดให้บริ การแก่นกั ศึกษาในการศึกษาค้นคว้า และวิทยาลัยได้มุ่งพัฒนาทั้งในด้านบริ การศึกษา
ค้นคว้าด้วยระบบเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นกั ศึกษาและคณาจารย์ได้ใช้ประโยชน์อย่าง
พอเพียงและรวดเร็ ววิทยาลัยจึงได้นาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการดาเนินการเพื่อให้ศูนย์
สารสนเทศและห้องสมุดเป็ นแหล่งให้ความรู ้ที่เป็ นประโยชน์ต่อนักศึกษา

ภาพที่18 ศูนย์วทิ ยบริ การและห้องสมุดที่มา : คู่มือนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์
(ปี การศึกษา 2555 : 6)

5. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
สุ พรรณิ การ์ มาศยคง (2554 : 145) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง “คุณภาพชีวติ ในโรงเรี ยนของ
นักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุ งเทพมหานคร ” ผลการศึกษาพบว่า นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายในกรุ งเทพมหานครมีคุณภาพชีวติ ในโรงเรี ยนโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมี
คุณภาพชีวติ ในโรงเรี ยนในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรี ยนกับเพื่อนในโรงเรี ยน
อยูใ่ นระดับดี ส่ วนด้านร่ างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านวิชาการ และด้านสัมพันธภาพระหว่าง
นักเรี ยนกับครู อยูใ่ นระดับปานกลาง และด้านสิ่ งแวดล้อมภายในโรงเรี ยนอยูใ่ นระดับไม่ดี
สุ เมธ พงษ์เภตรา (2553
: บทคัดย่อ ) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่ส่งผลต่อสัมพันธภาพ
ระหว่างนักเรี ยนกับเพื่อนของนักเรี ยนในช่วงชั้นที่ 4 ของโรงเรี ยนสารสาสน์เอกตรา เขตยานนาวา
กรุ งเทพมหานคร ” ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับสัมพันธภาพระหว่าง
นักเรี ยนกับเพื่อนของนักเรี ยนในช่วงชั้นที่ 4 ของโรงเรี ยนสารสาสน์เอกตรา เขตยานนาวา
กรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั ทางสตถติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ปั จจัยที่มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับสัมพันธภาพระหว่างนักเรี ยนกับเพื่อนของนักเรี ยนในช่วงชั้นที่ 4 ของ
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โรงเรี ยนสารสาสน์เอกตรา เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั ทางสตถติที่ระดับ 0.01 ได้แก่
อัตมโนทัศน์ ทัศนคติต่อการคบเพื่อน สัมพันธภาพระหว่างนักเรี ยนกับผูป้ กครอง สัมพันธภาพ
ระหว่างนักเรี ยนกับส่ วนปั จจัยที่ส่งผลต่อสัมพันธภาพระหว่างนักเรี ยนกับเพื่อนของนักเรี ยนในช่วง
ชั้นที่ 4 ของโรงเรี ยนสารสาสน์เอกตรา เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั ทางสตถติที่ระดับ
0.01 โดยเรี ยงลาดับจากปั จจัยที่ส่งผลมากที่สุดไปหาปั จจัยที่ส่งผลน้อยที่สุด คือ ทัศนคติต่อการคบ
เพื่อน การเลียนแบบการปฏิบตั ิตนของเพื่อน สัมพันธภาพระหว่างนักเรี ยนกับครู สัมพันธภาพ
ระหว่างนักเรี ยนกับผูป้ กครอง ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และบุคลิกภาพ ซึ่ งปั จจัยทั้ง 6 สามารถ
ร่ วมกันอภิปรายความแปรปรวน สัมพันธภาพระหว่างนักเรี ยนกับเพื่อน ได้ร้อยละ 46.60
กนกวรรณ ทองตาลึง (2552
: บทคัดย่อ ) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวติ
ในโรงเรี ยนของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง
” ผล
การศึกษาพบว่านักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยรามคาแหง มี
ความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมในโรงเรี ยนโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับพอใช้ และนักเรี ยนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยรามคาแหงมีคุณภาพชีวติ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง สาหรับคุณภาพชีวติ ในโรงเรี ยนด้านสังคม และด้านจิตวิทยาอยูใ่ นระดับดี ส่ งผลต่อที่อยู่
ในระดับดี สัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน อาชีพผูป้ กครอง สถานภาพสมรสของผูป้ กครอง และสัมพันธภาพ
ระหว่างนักเรี ยนกับผูป้ กครองแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวติ ในโรงเรี ยนไม่แตกต่างกันในทางสถิติ
(p0.05) ส่ วนนักเรี ยนที่ผปู ้ กครองมีรายได้เท่ากับหรื อมากกว่า 20,00 บาทต่อเดือนมีคุณภาพชีวติ
ในโรงเรี ยนด้านจิตวิทยา ดีกว่านักเรี ยนที่ผปู ้ กครองมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 20,000 บาทและยัง
พบอีกว่าสภาพแวดล้อมในโรงเรี ยนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวติ ในโรงเรี ยน
สานิต ศิริวศิ ิษฐ์กุล (2550 : 159) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง “คุณภาพชีวติ ของนักศึกษามุสลิมที่
ศึกษาระดับปริ ญญาตรี วทิ ยาลัยนอร์ทกรุ งเทพ” ผลการวิจยั พบว่า คุณภาพชีวติ ในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน
ระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ย 3.38 เมื่อจาแนกรายด้าน พบว่าทุกด้านมีคุณภาพชีวติ ในระดับปานกลาง
โดยคุณภาพชีวติ ด้านร่ างกายมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด รองลงมาคือ ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
และด้านสิ่ งแวดล้อม ตามลาดับ และพบว่าปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ ชั้นปี ที่กาลังศึกษา สาขาวิชา
ระดับผลการเรี ยน ค่าใช้จ่ายต่อเดือน ไม่พบว่ามีความสัมพันธ์ต่อระดับคุณภาพชีวติ ของนักศึกษา
มุสลิมที่ศึกษาระดับปริ ญญาตรี วทิ ยาลัยนอร์ ทกรุ งเทพ ส่ วนปั จจัยด้านครอบครัว ได้แก่ รายได้ของ
ผูป้ กครอง(ต่อเดือน) อาชีพของผูป้ กครอง สถานภาพสมรสของผูป้ กครอง สัมพันธภาพระหว่าง
นักศึกษากับสมาชิกในครอบครัว ไม่พบว่ามี ความสัมพันธ์ต่อระดับคุณภาพชีวติ ของนักศึกษา
สุ พล อนามัย (2549
: บทคัดย่อ ) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง “การจัดการสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนโรงเรี ยนเอกชน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1
”
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ผลการวิจยั พบว่า การจัดการสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนในภาพรวมและราย
ด้าน ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสภาพแวดล้อมทางวิชาการ มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นลาดับมาก
ส่ วนการรวบรวมปั ญหาและข้อเสนอแนะสรุ ปได้วา่ ปั ญหาการจัดการสภาพแวดล้อมที่สาคัญที่สุด
คือ มีจานวนนักเรี ยนมากเกินไป โรงเรี ยนมีพ้นื ที่อุปกรณ์การเล่นกีฬาน้อย กิจกรรมการเรี ยนการ
สอนไม่ได้ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนกล้าแสดงออก โรงเรี ยนขาดแคลนสื่ อและอุปกรณ์การเรี ยนการสอน
โดยครู มีขอ้ เสนอแนะว่าควรพิจารณารับนักเรี ยนในปริ มาณที่เหมาะสม จัดหามุมสนามหญ้าเพื่อให้
นักเรี ยนพักผ่อนจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนกล้าแสดงออก และควรมี
กิจกรรมที่พานักเรี ยนไปทัศนศึกษานอกสถานที่เพื่อเปิ ดโลกทรรศน์นกั เรี ยน
ปลูก พรมรัตน์ (2545
: 125) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง คุณภาพชีวติ ในโรงเรี ยนของนักเรี ยน
สังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตจังหวัดกาฬสิ นธุ์ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบคุณภาพ
ชีวติ ในโรงเรี ยนของนักเรี ยนสังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตจังหวัดกาฬสิ นธุ์ ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ร่ างกาย ด้านวิชาการ ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม และด้านสิ่ งแวดล้อมในโรงเรี ยน ผลการวิจยั
พบว่า นักเรี ยนส่ วนใหญ่มีคุณภาพชีวติ ในโรงเรี ยนอยูใ่ นระดับปานกลาง การเปรี ยบเทียบคุณภาพ
ชีวติ ในโรงเรี ยนของนักเรี ยน ตามขนาดของโรงเรี ยน พบว่า คุณภาพชีวติ ในโรงเรี ยน ด้านวิชาการ
และด้านสิ่ งแวดล้อมแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยในโรงเรี ยนขนาดใหญ่มี
คุณภาพชีวติ ในโรงเรี ยน ด้านวิชาการและด้านสิ่ งแวดล้อม สู งกว่านักเรี ยนในโรงเรี ยนขนาดกลาง
และขนาดเล็ก
อาจารี ย ์ ช่างประดับ (2550
: บทคัดย่อ ) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง “องค์ประกอบที่มีอิทธิ พลต่อ
สัมพันธภาพระหว่างนักเรี ยนกับเพื่อนของนักเรี ยนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรี ยนอินทร์บุรี อาเภออินทร์บุรี
จังหวัดสิ งห์บุรี” ผลการศึกษาพบว่าองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับสัมพันธภาพระหว่าง
นักเรี ยนกับเพื่อนของนักเรี ยนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรี ยนอินทร์ บุรี อาเภออินทร์ บุรี จังหวัดสิ งห์บุรี อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว และสภาพครอบครัวซึ่ ง
บิดามารดาอยูด่ ว้ ยกัน ส่ วนองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับสัมพันธภาพระหว่างนักเรี ยน
กับเพื่อนของนักเรี ยนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรี ยนอินทร์ บุรี อาเภออินทร์ บุรี จังหวัดสิ งห์บุรี อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ได้แก่ เพศ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน บุคลิกภาพ อัตมโนทัศน์
ทัศนคติต่อการคบเพื่อน สัมพันธภาพระหว่างนักเรี ยนกับผูป้ กครอง สัมพันธภาพระหว่างนักเรี ยน
กับครู และลักษณะกายภาพด้านการเรี ยน และองค์ประกอบที่มีอิทธิ พลต่อสัมพันธภาพระหว่าง
นักเรี ยนกับเพื่อนของนักเรี ยนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรี ยนอินทร์ บุรี อาเภออินทร์ บุรี จังหวัดสิ งห์บุรี อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยเรี ยงลาดับจากองค์ประกอบที่มีอิทธิ พลมากที่สุดคือ ทัศนคติต่อ
การคบเพื่อน อัตมโนทัศน์ ช่วงชั้นที่ 3 โรงเรี ยนอินทร์ บุรี อาเภออินทร์ บุรี จังหวัดสิ งห์บุรี อย่างมี
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นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สัมพันธภาพระหว่างนักเรี ยนกับผูป้ กครอง สัมพันธภาพระหว่าง
นักเรี ยนกับครู และลักษณะกายภาพด้านการเรี ยน ซึ่ งองค์ประกอบทั้ง 5 สามารถร่ วมกันอภิปราย
ความแปรปรวน สัมพันธภาพระหว่างนักเรี ยนกับเพื่อนของนักเรี ยนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรี ยนอินทร์บุรี
อาเภออินทร์บุรี จังหวัดสิ งห์บุรี ได้ร้อยละ 51.4
จากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องสรุ ปได้วา่ คุณภาพชีวติ ของนักเรี ยน นักศึกษา มีคุณภาพชีวติ
แตกต่างกันตามปั จจัยที่เกิดขึ้น ทั้งในด้านสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนในโรงเรี ยน ด้านอารมณ์
ด้านจิตใจ ด้านวิชาการ และด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรี ยนกับครู รวมถึงสิ่ งแวดล้อมใน
สถาบันการศึกษา ปั จจัยทางครอบครัว ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่เกิดจากความแตกต่างระดับคุณภาพชีวติ ของ
นักเรี ยน นักศึกษา สามารถสัมพันธ์เชื่อมโยงถึงผลการเรี ยน และวิถีชีวติ ความเป็ นอยูใ่ น
สถาบันการศึกษาของนักศึกษาให้มีความแตกต่างกัน ผูว้ จิ ยั จึงสนใจที่จะศึกษาคุณภาพชีวติ ของ
นักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ : กรณี ศึกษานักศึกษาเข้าใหม่ปีการศึกษา 2555 ว่า ในขณะที่ศึกษาอยูใ่ น
วิทยาลัยราชพฤกษ์ มีระดับคุณภาพชีวติ เป็ นอย่างไร และมีความแตกต่างกันตามคุณลักษณะทาง
ประชากร และคุณลักษณะของนักศึกษาทั้ง 5 ด้าน คือด้านร่ างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทาง
สังคม ด้านสิ่ งแวดล้อมภายในวิทยาลัย และด้านวิชาการ แตกต่างกันอย่างไร

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาคุณภาพชีวติ ของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์
:กรณี ศึกษานักศึกษาเข้าใหม่
ปี การศึกษา 2555 เป็ นการศึกษาเชิงสารวจ ( Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีรายละเอียดการดาเนินการดังนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3.3 การสร้างและหาคุณภาพเครื่ องมือ
3.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็ นนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี เข้าใหม่ปีการศึกษา 2555
ทั้งหลักสู ตร 4 ปี และหลักสู ตร 4 ปี เทียบโอน จานวน 1,400 คน
ซึ่งเป็ นนักศึกษารอบปกติ,
รอบเสาร์ -อาทิตย์ และรอบค่า
2) กลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาครั้งนี้ ได้กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คนโดยการ
อ้างอิงจากตารางแสดงขนาดตัวอย่างของ Seymour Sudman (อ้างถึงใน กุณฑลี รื่ นรมย์, 2549 : 187)
ที่แสดงขนาดตัวอย่างในการวิจยั ที่มีการใช้หน่วยตัวอย่างเป็ นรายบุคคล หากทาการศึกษาระดับ
ท้องถิ่น กลุ่มตัวอย่างที่มีจานวนไม่มาก ใช้จานวน 200 – 500 คน โดยใช้วธิ ี การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ด้วยวิธีแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ตามกลุ่มสถาบันที่เคยศึกษา แบ่งเป็ นสถาบันในเครื อ
ตั้งตรงจิตร 200 คน และนอกสถาบันในเครื อตั้งตรงจิตรอีก 200 คน รวม 400 คน โดยมีข้ นั ตอน
ดังนี้
(1) คัดเลือกนักศึกษาที่ศึกษาในหลักสู ตร 4 ปี ที่สาเร็ จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากสถาบันในเครื อตั้งตรงจิตร จานวน 100 คน และนักศึกษา
หลักสู ตร 4 ปี ที่สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 6 และปวช.3 จากสถาบันการศึกษาอื่นๆ
ที่ไม่ใช่ในเครื อตั้งตรงจิตร จานวน 100 คน รวมเป็ น 200 คน

56

(2) คัดเลือกนักศึกษาที่ศึกษาในหลักสู ตร 4 ปี เทียบโอน ที่สาเร็ จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) จากสถาบันในเครื อตั้งตรงจิตร จานวน 100 คน และนักศึกษา
ที่ศึกษาในหลักสู ตร 4 ปี เทียบโอน ที่สาเร็ จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.)
จากสถาบันการศึกษาอื่นๆ ที่ไม่ใช่ ในเครื อตั้งตรงจิตร จานวน 100 คน รวมเป็ น 200 คน
(3) ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ ี การเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในห้องเรี ยนที่นกั ศึกษาลงทะเบียน
เรี ยนวิชาพื้นฐานทั้งหมดจานวน 40 ห้องเรี ยน โดยใช้แบบสอบถามแจกให้แก่นกั ศึกษาที่สาเร็ จ
การศึกษามาจากสถาบันในเครื อตั้งตรงจิตร ห้องเรี ยนละ 10 ชุด และนักศึกษาที่สาเร็ จการศึกษามา
จากสถาบันนอกเครื อตั้งตรงจิตร ห้องเรี ยนละ 10 ชุด

3.2 เครื่องมือในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้เป็ นแบบสอบถาม ซึ่ งมีข้ นั ตอน
การสร้างเครื่ องมือตามลาดับดังนี้
1) ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องต่างๆ จากตารา เอกสาร
งานวิจยั เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2) รวบรวมสาระเนื้อหาต่างๆ ที่ได้จากตารา เอกสาร งานวิจยั เพื่อนามาสร้าง
แบบสอบถาม
3) เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามที่ผวู ้ จิ ยั จัดทาขึ้น โดยแบ่งออกเป็ น
3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่าง
ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบตรวจสอบรายการ ( Check - List) จานวน 8 ข้อ และแบบสอบถาม
คุณลักษณะของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามภูมิลาเนาและการรับรู ้ข่าวสารของวิทยาลัย
ราชพฤกษ์ผา่ นสื่ อประชาสัมพันธ์ เหตุผลที่เลือกศึกษาต่อที่วทิ ยาลัยราชพฤกษ์ความคาดหวังเมื่อ
สาเร็ จการศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ์ มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ ( Check-List) จานวน
5 ข้อ
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวติ จานวน 5 ด้าน คือ ด้านร่ างกาย ด้าน
จิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ด้านสิ่ งแวดล้อม และด้านวิชาการ ที่มีต่อวิทยาลัยราชพฤกษ์
โดยผูว้ จิ ยั ได้สร้างแบบสอบถามแบบประมาณค่า ( Rating Scale) มี 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท
(Likert’s Scale) ให้ค่าน้ าหนักแต่ละระดับความสาคัญ ดังนี้
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คะแนน 5 หมายถึง ระดับคุณภาพชีวติ มากที่สุด
คะแนน 4 หมายถึง ระดับคุณภาพชีวติ มาก
คะแนน 3 หมายถึง ระดับคุณภาพชีวติ ปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง ระดับคุณภาพชีวติ น้อย
คะแนน 1 หมายถึง ระดับคุณภาพชีวติ น้อยที่สุด
จากเกณฑ์การประเมินค่าระดับคุณภาพชีวติ ของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์
ดังกล่าวแปลความหมายจากค่าเฉลี่ยเป็ น 5 ระดับตามที่ ประจักษ์ สุ ดประเสริ ฐ (2531 : 6) ได้ดงั นี้
ค่ าเฉลีย่ ระดับคุณภาพชี วติ
4.50 – 5.00 ระดับคุณภาพชีวติ มากที่สุด
3.50 – 4.49 ระดับคุณภาพชีวติ มาก
2.50
– 3.49 ระดับคุณภาพชีวติ ปานกลาง
1.50
– 2.49 ระดับคุณภาพชีวติ น้อย
1.00
– 1.49 ระดับคุณภาพชีวติ น้อยที่สุด
ส่ วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่ เติมของกลุ่มตัวอย่างต่อระดับ
คุณภาพชีวติ วิทยาลัยราชพฤกษ์
3.2.2 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จาการศึกษา ในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม
(Questionnaire) เรื่ องคุณภาพชีวติ นักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ : กรณี ศึกษานักศึกษาเข้าใหม่
ปี การศึกษา 2555 ซึ่ งผูว้ จิ ยั ได้สร้างขึ้นโดยมีรายละเอียดแบ่งออกเป็ น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 คุณลักษณะทัว่ ไปของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีการศึกษา 2555
1) จาแนกตามคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่
เพศ อายุ สถาบันการศึกษาที่สาเร็ จมาก่อนที่จะศึกษาที่วทิ ยาลัยราชพฤกษ์ อาชีพบิดา อาชีพมารดา
รายได้บิดา รายได้มารดาต่อเดือน มีลกั ษณะเป็ นข้อคาถาม จานวน 8 ข้อ
2) จาแนกตามคุณลักษณะของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างปี การศึกษา 2555
จาแนกตามภูมิลาเนา การรับทราบข้อมูลของวิทยาลัยผ่านสื่ อประชาสัมพันธ์ เหตุผลในการเลือก
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ศึกษาต่อที่วทิ ยาลัยราชพฤกษ์ สิ่ งที่นกั ศึกษาคาดหวังมากที่สุดเมื่อสาเร็ จการศึกษาจากวิทยาลัย
ราชพฤกษ์ มีลกั ษณะเป็ นข้อคาถามจานวน 5 ข้อ
ตอนที่ 2 เป็ นข้ อคาถามประเมินระดับคุณภาพชี วติ นักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ :
กรณีศึกษา นักศึกษาเข้ าใหม่ ปีการศึกษา 2555 เป็ น ข้อคาถาม ประเมินระดับคุณภาพชีวติ และ
ความรู ้สึกเกี่ยวกับคุณภาพชีวติ นักศึกษาในขณะที่ศึกษาอยูใ่ นวิทยาลัยราชพฤกษ์ จานวน 5 ด้าน คือ
ด้านร่ างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ด้านสิ่ งแวดล้อม ด้านวิชาการ ด้านละ 10 ข้อ
มีลกั ษณะกาหนดค่าน้ าหนักของการประเมิน 5 ระดับ ดังนี้
การวิเคราะห์ระดับคุณภาพชีวติ ของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ในภาพรวมรายด้าน
แบ่งเป็ น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านร่ างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ด้านสิ่ งแวดล้อมภายใน
วิทยาลัย ด้านวิชาการ โดยนาเสนอข้อมูลในรู ปแบบค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตอนที่ 3 การปรียบเทียบระดับคุณภาพชี วติ ของนักศึกษาขณะทีศ่ ึกษาอยู่ใน
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีการศึกษา 2555 จาแนกตามเพศ อายุ คณะที่ศึกษา และสถาบันการศึกษาที่เคย
ศึกษามา ทดสอบสมมุติฐานโดยการทดสอบค่า t-test สาหรับกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม และค่า F-test
สาหรับกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป เมื่อพบการแตกต่างใช้การเปรี ยบเทียบรายคู่ดว้ ยวิธี
แอลเอสดี (LSD Method)

3.3 วิธีการดาเนินการสร้ างและหาคุณภาพเครื่องมือ
ผูว้ จิ ยั ได้หาคุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ดังนี้
1) ค่าความเที่ยง (Validity) โดยการนาแบบสอบถามเสนอต่อที่ปรึ กษางานวิจยั และ
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านภาษา เพื่อทาการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามโครงสร้างและเนื้อหา (
Content
Validity) ตรวจสอบแก้ไขให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั
การตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยได้สูตร ดังต่อไปนี้
IOC =
R
N
เมื่อ IOC =
ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective
Congruence)
R
=
คะแนนความเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญต่อ คาถามแต่ละข้อ
N
=
จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ
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2) ค่าความเชื่อมัน่
(Reliability)โดยการนาแบบสอบถามไปทดสอบ (Try - out) กับ
นักศึกษาปี การศึกษา 2554 จานวน 50 คน เพื่อนาคะแนนไปประเมินหาคุณภาพของเครื่ องมือ โดย
พิจารณาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม โดยใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์ อลั ฟาของครอนบาด ( Cronbach
Alpha – Coefficient) (ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ อัฉรา ชานิประศาสน์.2549 :149) ซึ่ งค่าที่ได้จะแสดงถึง
ระดับความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม โดยจะมีค่าระหว่าง 0 ≤ @ ≤ 1 ค่าที่ใกล้เคียงกับ 1 มาก แสดง
ว่ามีค่าความเชื่อมัน่ สู ง ได้ค่าแอลฟาทั้งฉบับเท่ากับ 0.779 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ได้ค่า
ความเชื่อมัน่ จากแบบสอบถาม สู งกว่า 0.873 ทุกด้าน โดยแสดงรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 1 ค่าความเชื่อมัน่ ของครอนบาด จาแนกตามภาพรวมและรายด้านของคุณภาพชีวติ
ในวิทยาลัยราชพฤกษ์
คุณภาพชีวติ นักศึกษาในวิทยาลัยราชพฤกษ์
ค่าความเชื่อมัน่
1. ด้านร่ างกาย
0.783
2. ด้านจิตใจ
0.878
3. ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
0.832
4. ด้านสิ่ งแวดล้อม
0.775
5. ด้านวิชาการ
0.843
รวม
0.875

3.4 การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
3.4.1 การศึกษาในครั้งนีไ้ ด้ มีการรวบรวมข้ อมูลเป็ น 2 ส่ วน คือ
1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็ นข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้เครื่ องมือในการวิจยั คือ แบบสอบถาม โดยนาไปสอบถามกับกลุ่ม ตัวอย่างที่ได้จากการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling)
2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็ นการค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร หนังสื อ
วารสาร วิทยานิพนธ์ และเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนา มาวิเคราะห์ ( Content Analysis) ข้อมูล
มาประกอบการศึกษาในครั้งนี้
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3.4.2
สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั นาข้อมูลมาประมวลผลการวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ดังนี้
1) การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ วิเคราะห์โดยใช้
สถิติเชิงพรรณา ( Decriptive Statistic) โดยการหาค่าความถี่ ( Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า
ร้อยละ (Percentaqe)
2) ระดับคุณภาพชีวติ ของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ วิเคราะห์โดยใช้สถิติ
เชิงพรรณา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD)
3) ในการเปรี ยบเทียบระดับคุณภาพชีวติ ของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จาแนก
ตามคุณลักษณะของนักศึกษา ใช้ค่าสถิติ ( t-test) ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 และเปรี ยบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากรที่มากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้ค่าสถิติ F-Test ในการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว ( One – Way Analysis of Variance) และทาการทดสอบความแตกต่าง
รายคู่โดยวิธีแอลเอสดี (LSD Method)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาคุณภาพชีวติ นักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์
: กรณี ศึกษานักศึกษเข้าใหม่
ปี การศึกษา 2555 มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลและการนาเสนอผลการวิเคราะห์เป็ น 3 ตอนตามลาดับดังนี้
4.1 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผูต้ อบแบบสอบถาม
4.2 ระดับคุณภาพชีวติ ของผูต้ อบแบบสอบถาม
4.3 การเปรี ยบเทียบระดับคุณภาพชีวติ ของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
อายุ คณะสาขาวิชาที่ศึกษาอยู่ และกลุ่มสถาบันการศึกษาที่เคยศึกษามา
ข้ อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์
ปี การศึกษา 2555
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของนักศึกษาวิทยาลัยราช
พฤกษ์ปีการศึกษา 2555 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผูต้ อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามเพศ อายุ คณะที่ศึกษาอยู่ วุฒิการศึกษา ค่าใช้จ่ายที่ได้รับของนักศึกษา
รายได้ของบิดาหรื อมารดา อาชีพของบิดาหรื อมารดา สถานภาพการสมรสของบิดาหรื อมารดาหรื อ
ผูป้ กครอง ภูมิลาเนา การรับทราบข่าวสารข้อมูลวิทยาลัยราชพฤกษ์ผา่ นสื่ อประชาสัมพันธ์ ช่อง
ทางการรับรู ้ข่าวสารของนักศึกษา นักศึกษาเลือกศึกษาต่อที่วทิ ยาลัยราชพฤกษ์ดว้ ยเหตุผลใด และสิ่ ง
ที่นกั ศึกษาคาดหวังมากที่สุดเมื่อเลือกศึกษาที่วทิ ยาลัยราชพฤกษ์ จานวน 400 คน โดยแสดงเป็ น
จานวนร้อยละ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ปรากฎรายละเอียดในในตารางที่ 2 และ 3 ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์
คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์

จานวน
(n=400)

ร้อยละ

89
311
400

22.30
77.80
100

1. เพศ
ชาย
หญิง
รวม
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์

จานวน
(n=400)

ร้อยละ

2. อายุ
18 – 21 ปี
362
22 – 25 ปี
18
26 – 29 ปี
4
30 – 35 ปี
16
รวม
400
3. คณะที่ศึกษาอยูใ่ นปั จจุบนั
คณะบริ หารธุ รกิจ
189
คณะบัญชี
154
คณะนิติศาสตร์
12
คณะนิเทศศาสตร์
25
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
20
รวม
400
4. วุฒิการศึกษาที่สาเร็ จมาก่อนที่จะศึกษาต่อที่วทิ ยาลัยราช
พฤกษ์
มัธยมศึกษาปี ที่ 6
177
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)
25
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส)
298
รวม
400
5. ค่าใช้จ่ายที่นกั ศึกษาได้รับจากบิดาหรื อมารดาหรื อผูป้ กครองเฉลี่ยต่อเดือน
ต่ากว่า 3,000 บาท
171
3,001 – 4,000 บาท
109
4,001 – 5,000 บาท
38
5,001 – 6,000 บาท
14
6,001 – 7,000 บาท
21
7,000 บาทขึ้นไป
47
รวม
400

90.50
4.50
1.00
4.00
100
47.25
38.50
3.00
6.25
5.00
100

44.25
6.25
74.50
100
42.75
27.25
9.50
3.50
5.25
11.75
100
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์

จานวน
(n=400)
6. รายได้ของบิดาหรื อมารดาหรื อผูป้ กครองคนใดคนหนึ่งเฉลี่ยต่อเดือน
ต่ากว่า 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 บาทขึ้นไป
40
รวม
400
7. อาชีพของบิดาหรื อมารดาหรื อผูป้ กครอง
รับราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
79
ลูกจ้าง / พนักงานบริ ษทั เอกชน
158
เกษตรกร
69
ธุ รกิจส่ วนตัว
59
ไม่ได้ทางาน
10
อื่นๆ โปรดระบุ
32
รวม
400
8. สถานภาพการสมรสของบิดาหรื อมารดาหรื อผูป้ กครอง
อยูด่ ว้ ยกัน
345
หย่าร้าง
29
แยกกันอยูต่ ามอาชีพ
15
อื่นๆ
11
รวม
400

ร้อยละ

34.30
32.80
7.80
9.30
6.00
10.00
100
18.00
39.50
17.30
14.80
2.50
8.00
100
86.50
7.30
3.80
2.80
100

จากตารางที่ 2 พบว่านักศึกษากลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศชายร้อยละ 22.30 และเป็ นเพศหญิง
ร้อยละ 77.80 มีอายุระหว่าง 18 -21 ปี มากที่สุดร้อยละ 90.50 รองลงมามีอายุระหว่าง 22 – 25 ปี
ร้อยละ 4.50 ศึกษาอยูใ่ นคณะบริ หารธุ รกิจมากที่สุดร้อยละ 47.25 รองลงมาเป็ นนักศึกษาคณะบัญชี
ร้อยละ 38.50 ส่ วนใหญ่สาเร็ จการศึกษามาจากระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) ร้อยละ
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74.50 รองลงมาเป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 6 มากที่สุดร้อยละ 44.25 และได้รับ
ค่าใช้จ่ายจากผูป้ กครองต่อเดือนโดยเฉลี่ยต่ากว่าเดือนละ 3,000 บาท ถึงร้อยละ 42.75 รองลงมา
ได้รับค่าใช้จ่ายที่ได้รับจากผูป้ กครองต่อเดือนโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ 3,001 – 4,000 บาท ร้อยละ 27.25
เมื่อพิจารณารายได้ของบิดาหรื อมารดาหรื อผูป้ กครองคนใดคนหนึ่งในครอบครัวพบว่ามีรายได้
โดยประมาณต่อเดือนอยูใ่ นระดับต่ากว่า 10,000 บาท มากที่สุดถึงร้อยละ 34.30 รองลงมามีรายได้
อยูใ่ นระดับ 10,000 – 15,000 บาท ร้อยละ 32.80 และอยูใ่ นระดับ 15,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 7.80
ตามลาดับ นอกจากนี้พบว่าบิดาหรื อมารดาหรื อผูป้ กครองประกอบอาชีพลูกจ้างหรื อพนักงาน
บริ ษทั เอกชนมากที่สุดถึงร้อยละ 39.50 รองลงมาประกอบอาชีพรับราชการร้อยละ 18.00 ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาสถานภาพในครอบครัวพบว่าบิดามารดา ในครอบครัวมีสถานภาพอยูด่ ว้ ยกันมากที่สุด
ร้อยละ 86.30 รองลงมาคือหย่าร้างร้อยละ 7.30 และแยกกันอยูต่ ามอาชีพร้อยละ 3.80 ตามลาดับ
ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละของตัวอย่างจาแนกตามลักษณะของนักศึกษา
ลักษณะของนักศึกษาเข้าใหม่ปีการศึกษา 2556
1. ภูมิลาเนาเดิม
ภาคกลางและปริ มณฑล
ภาคใต้
ภาคเหนือ
กรุ งเทพมหานคร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รวม
2. นักศึกษาทราบข้อมูลวิทยาลัยราชพฤกษ์ผา่ นสื่ อประชาสัมพันธ์ช่องทางใด
หนังสื อพิมพ์
เว็บไซด์วทิ ยาลัย
เว็บไซด์ต่างๆ
ประชาสัมพันธ์แนะแนวของวิทยาลัย
อาจารย์ฝ่ายแนะแนวสถาบันเดิม
อื่นๆ
รวม

จานวน
ร้อยละ
(n = 400)
161
118
14
77
30
400

40.25
29.50
3.50
19.25
7.50
100

29
111
40
137
16
67
400

7.25
27.75
10.00
34.25
4.00
16.75
100
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
ลักษณะของนักศึกษาเข้าใหม่ปีการศึกษา 2556
3. ช่องทางการรับรู ้ข่าวสารของนักศึกษาที่เข้าถึงนักศึกษามากที่สุด
อินเทอร์เน็ต
ทีวี
วิทยุชุมชน
หนังสื อพิมพ์
รวม

จานวน
ร้อยละ
(n = 400)
159
39.75
201
50.25
35
8.75
5
1.25
400

100

4. นักศึกษาเลือกศึกษาต่อที่วทิ ยาลัยราชพฤกษ์ดว้ ยเหตุผลใด
ชื่อของวิทยาลัย
เป็ นสถาบันในเครื อตั้งตรงจิตร
สถานที่สวยงาม
ใกล้บา้ น
การเดินทางสะดวก

189
43
25
45
13

47.25
10.75
6.25
11.25
3.25

4. นักศึกษาเลือกศึกษาต่อที่วทิ ยาลัยราชพฤกษ์ดว้ ยเหตุผลใด
ชื่อของวิทยาลัย
เป็ นสถาบันในเครื อตั้งตรงจิตร
สถานที่สวยงาม
ใกล้บา้ น
การเดินทางสะดวก
มีคณะสาขาวิชาน่าสนใจ

189
43
25
45
13
85

47.25
10.75
6.25
11.25
3.25
21.25

400

100

176
142
19
38
25
400

44.00
35.50
4.75
9.50
6.25
100

รวม
5. สิ่ งที่นกั ศึษาคาดหวังมากที่สุดเมื่อเลือกศึกษาที่วทิ ยาลัยราชพฤกษ์
จบแล้วมีงานทา
คณะสาขาที่เลือกศึกษาเป็ นที่พึงพอใจ
ได้รับการยอมรับจากสถานประกอบการ
มีทกั ษะความรู้ในคณะสาขา
มีชื่อเสี ยงในสาขางานอาชีพ
รวม
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จากตารางที่ 3
พบว่า นักศึกษากลุ่มตัวอย่างมีภูมิลาเนาเดิมอยูใ่ นภาคกลางและปริ มณฑล
มากที่สุดร้อยละ 40.25 รองลงมามีภูมิลาเนาอยูใ่ นเขตภาคใต้ร้อยละ 29.50 และนักศึกษาทราบข้อมูล
วิทยาลัยราชพฤกษ์ผา่ นทางประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยประเภทประชาสัมพันธ์แนะแนวของ
วิทยาลัยมากที่สุดร้อยละ 34.25 รองลงมาคือช่องทางการประชาสัมพันธ์ผา่ นเว็บไซด์ของวิทยาลัย
ร้อยละ 27.75 ในส่ วนช่องทางการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆ ของวิทยาลัย พบว่านักศึกษารับทราบจาก
ช่องทางทีวมี ากที่สุดร้อยละ 50.25 รองลงมาคือการรับรู ้ผา่ นอินเตอร์ เน็ต 39.75 และนักศึกษาเลือก
ศึกษาต่อที่วทิ ยาลัยราชพฤกษ์ จากเหตุผลในชื่อเสี ยงของวิทยาลัยมากที่สุดร้อยละ 47.25 รองลงมา
คือวิทยาลัยมีคณะสาขาวิชาที่น่าสนใจร้อยละ 21.25 ในส่ วนความคาดหวังของนักศึกษาเมื่อเลือก
ศึกษาต่อที่วทิ ยาลัยราชพฤกษ์คือจบแล้วมีงานทาร้อยละ 44.00 รองลงมาคือ คณะที่เลือกศึกษาเป็ นที่
พึงพอใจร้อยละ 35.50
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ระดับคุณภาพชี วติ ของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีการศึกษา 2555
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาระดับคุณภาพชีวติ ของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์
ในภาพรวมรายด้านแบ่งเป็ น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านร่ างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
ด้านสิ่ งแวดล้อม และด้านวิชาการ รายละเอียดปรากฎในตารางที่ 4 – 9 ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของระดับคุณภาพชีวติ ของนักศึกษา
วิทยาลัยราชพฤกษ์ปีการศึกษา 2555 โดยภาพรวม
ด้ าน

𝒙

SD

แปลผล

1. ด้านร่ างกาย
2. ด้านจิตใจ
3. ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
4. ด้านสิ่ งแวดล้อม
5. ด้านวิชาการ

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

จากตารางที่ 4 พบว่าระดับคุณภาพชีวติ ของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ปีการศึกษา 2555
ในภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า คุณภาพชีวติ
นักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์อยูใ่ นระดับมาก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42)
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รองลงมาด้านความสัมพันธ์ทางสังคม(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54) และด้านจิตใจ (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53)
ตามลาดับ เมื่อพิจารณาด้านที่มีระดับคุณภาพชีวติ ปานกลางมี 2 ด้าน ได้แก่ ด้านร่ างกายและ
ด้านสิ่ งแวดล้อมมีค่าเฉลี่ยระดับ 3.29 และ 3.37 ตามลาดับ
ระดับคุณภาพชี วติ นักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปี การศึกษา 2555
ผลการวิเคราะห์ระดับคุณภาพชีวติ ของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ด้านร่ างกาย
มีรายละเอียดดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความสาคัญของคุณภาพชีวติ ของนักศึกษา
วิทยาลัยราชพฤกษ์ดา้ นร่ างกาย
คุณภาพชี วติ ด้ านร่ างกาย
1. วิทยาลัยมีการตรวจสุ ขภาพประจาปี ให้กบั นักศึกษา
2. นักศึกษาได้รับการส่ งเสริ มการออกกกาลังกายในขณะที่อยูท่ ี่
วิทยาลัย
3. สถานที่และภูมิทศั น์ของวิทยาลัยเอื้อประโยชน์ต่อสุ ขภาพของ
นักศึกษา
4. นักศึกษาได้อยูใ่ นอาคารเรี ยนที่สะอาด
5. นักศึกษาได้อยูใ่ นอาคารเรี ยนที่กว้างขวางส่ งผลต่อความสุ ขทาง
การเรี ยนของนักศึกษา
6. นักศึกษาได้เรี ยนในห้องเรี ยนมีความสว่างที่เพียงพอ
7. บรรยากาศในวิทยาลัยเงียบสงบ
8. อุปกรณ์ต่างๆภายในวิทยาลัยอยูใ่ นสถาพที่ดีสามารถอานวย
ความสะดวกให้กบั นักศึกษา
9. การเดินทางไป-กลับระหว่างวิทยาลัยและที่พกั มีความปลอดภัยต่อ
นักศึกษา
10.วิทยาลัยมีกิจกรรมส่ งเสริ มต่อต้านยาเสพติดและให้ความรู ้
ด้านยาเสพติดกับนักศึกษาได้เป็ นอย่างดี
รวม

𝒙

SD

แปลผล

2.59
2.69

0.874
0.749

ปานกลาง
ปานกลาง

3.18

0.880

ปานกลาง

3.45
3.50

0.796
0.996

ปานกลาง
มาก

3.84
3.58
3.32

0.854
0.775
0.980

มาก
มาก
ปานกลาง

3.33

0.970

ปานกลาง

3.41

1.145

ปานกลาง

3.29

0.499

ปานกลาง
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จากตารางที่ 5 พบว่า นักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ปีการศึกษา 2555 มีระดับคุณภาพชีวติ ใน
วิทยาลัยด้านร่ างกายอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 3.29) และเมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้อ พบว่าระดับคุณภาพชีวติ ของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ดา้ นร่ างกายระดับมาก ได้แก่ นักศึกษา
ได้เรี ยนในห้องเรี ยนที่มีแสงสว่างเพียงพอมี (ค่าเฉลี่ย 3.84) และมีบรรยากาศในวิทยาลัยที่เงียบสงบ
(ค่าเฉลี่ย 3.58) และนักศึกษาได้อยูใ่ นอาคารเรี ยนที่กว้างขวางส่ งผลต่อความสุ ขทางการเรี ยนของ
นักศึกษา (ค่าเฉลี่ย 3.50) และในข้ออื่นๆ มีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง โดยมีคุณภาพชีวติ ในเรื่ อง
วิทยาลัยในการตรวจสุ ขภาพประจาปี ให้แก่นกั ศึกษามีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด 2.59
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับคุณภาพชีวติ นักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์
ด้านจิตใจ
คุณภาพชี วติ ด้ านจิตใจ

𝒙

SD

แปลผล

1. อาจารย์ผสู ้ อนให้คาแนะนาและเสนอแนะแก่นกั ศึกษาเป็ นอย่างดี
2. เพื่อนมีความใกล้ชิดมีความผูกพันและให้การช่วยเหลือเกื้อกูลต่อกัน
เป็ นอย่างดี
3. สิ่ งแวดล้อมของวิทยาลัยส่ งเสริ มให้นกั ศึกษามีความสุ ข
4. นักศึกษาได้รับการดูแลเอาใจใส่ จากวิทยาลัยและอาจารย์เป็ นอย่างดี
5. ระบบการดูแลนักศึกษาของวิทยาลัยในด้านต่างๆทาให้นกั ศึกษา
รู ้สึกอบอุ่น
6. เมื่อนักศึกษามีความทุกข์สามารถปรึ กษาอาจารย์ที่ปรึ กษา
ของวิทยาลัยได้
7. หน่วยงานต่างๆ ของวิทยาลัยให้การดูแลนักศึกษาเป็ นอย่างดี
8.นักศึกษาได้รับการช่วยเหลือให้คาแนะนาทุกครั้งที่มาติดต่อ
กับหน่วยงาน
9. นักศึกษาสามารถใช้ชีวติ และเรี ยนหนังสื อร่ วมกับผูท้ ี่นบั ถือ
ต่างศาสนาได้เป็ นอย่างดี โดยไม่เกิดความรู ้สึกแปลกแยก
10. นักศึกษามีความสุ ขกับการเรี ยนการใช้ชีวติ อยูใ่ นวิทยาลัย
รวม

3.82
3.60

0.790
0.789

มาก
มาก

3.47
3.44
3.59

0.697
0.672
0.811

ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

3.52

0.752

มาก

3.36
3.50

0.926
0.801

ปานกลาง
มาก

3.56

0.953

มาก

3.49
3.53

0.898
0.432

ปานกลาง
มาก

จากตารางที่ 6 พบว่า นักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์มีระดับคุณภาพชีวติ ด้านจิตใจโดยรวมอยู่
ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ระดับคุณภาพชีวติ ของ
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นักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ดา้ นจิตใจอยูใ่ นระดับมาก 6 ข้อ ได้แก่ อาจารย์ผสู ้ อนให้คาแนะนาและ
เสนอแนะแก่นกั ศึกษาเป็ นอย่างดี (ค่าเฉลี่ยที่ 3.82) รองลงมา คือเพื่อนมีความใกล้ชิดความผูกพันธ์
และให้การช่วยเหลือเกื้อกูลต่อกันเป็ นอย่างดี (ค่าเฉลี่ย 3.60) และด้านระบบดูแลนักศึกษาของ
วิทยาลัยในด้านต่างๆทาให้นกั ศึกษาเกิดความอบอุ่น (ค่าเฉลี่ย 3.59) เมื่อนักศึกษามีความทุกข์
สามารถปรึ กษาอาจารย์ที่ปรึ กษาของวิทยาลัยได้ (ค่าเฉลี่ย 3.52) ตามลาดับ และเมื่อพิจารณาระดับ
ปานกลาง พบว่าการให้การดูแลนักศึกษาจากหน่วยงานต่างๆ (ค่าเฉลี่ย 3.36) อยูใ่ นระดับปานกลางที่
ต่าสุ ด
ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับคุณภาพชีวติ นักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ดา้ น
ความสัมพันธ์ทางสังคม
คุณภาพชี วติ ด้ านความสั มพันธ์ ทางสั งคม

𝒙

SD

แปลผล

1. ความแตกต่างจากสถาบันเดิมไม่เป็ นเป็ นอุปสรรคต่อการดาเนินชีวติ
และการทากิจกรรมต่างๆของนักศึกษา
2. กิจกรรมต่างๆ ที่ทางวิทยาลัยจัดขึ้นทาให้นกั ศึกษามีความสัมพันธ์
กับเพื่อนๆดีข้ ึน
3. นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนๆได้เป็ นอย่างดี
4. นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนนักศึกษาและอาจารย์ผสู ้ อน
ได้เป็ นอย่างดี

3.44

0.623

ปานกลาง

3.63

0.793

มาก

3.65
3.78

0.867
0.821

มาก
มาก

5. นักศึกษาเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้นเป็ นประจา
6. เพื่อนมักจะบอกเล่าและให้คาปรึ กษาปั ญหาต่างๆกับท่าน
7. อาจารย์เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาคิดอย่างเป็ นอิสระ
8. วิทยาลัยเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาคิดอย่างเป็ นอิสระ
9. นักศึกษามีส่วนร่ วมในการเลือกผูน้ านักศึกษา
10. นักศึกษารู้สึกหวงแหนและดูแลสมบัติของทางวิทยาลัย
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

จากตารางที่ 7 พบว่านักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ปีการศึกษา 2555 มีระดับคุณภาพชีวติ ใน
วิทยาลัยด้านความสัมพันธ์ทางสังคมอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54) และเมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อพบว่าระดับคุณภาพชีวติ ของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคมใน
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ระดับมาก ได้แก่ นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนนักศึกษาและอาจารย์ผสู ้ อนได้เป็ นอย่างดี
(ค่าเฉลี่ย 3.78) นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนๆได้เป็ นอย่างดี (ค่าเฉลี่ย 3.65) และกิจกกรม
ต่างๆ ที่ทางวิทยาลัยจัดขึ้นทาให้นกั ศึกษามีความสัมพันธ์กบั เพื่อนๆ ดีข้ ึน (ค่าเฉลี่ย 3.63)
และนักศึกษาได้เข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ ตามที่วทิ ยาลัยจัดขึ้นเป็ นประจา (ค่าเฉลี่ย 3.61) ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาระดับคุณภาพชีวติ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคมระดับปานกลางพบว่านักศึกษามีส่วน
ร่ วมในการเลือกผูน้ านักศึกษา (ค่าเฉลี่ย 3.52) นักศึกษารู้สึกหวงแหนและดูแลสมบัติของทาง
วิทยาลัย (ค่าเฉลี่ย 3.50) ความแตกต่างจากสถาบันเดิมไม่เป็ นอุปสรรคต่อการดาเนินชีวติ และการทา
กิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา (ค่าเฉลี่ย 3.44) และวิทยาลัยเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาคิดอย่างเป็ นอิสระ
(ค่าเฉลี่ย 3.23) อยูใ่ นระดับปานกลาง
ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับคุณภาพชีวติ นักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์
ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
คุณภาพชี วติ ด้ านสิ่ งแวดล้ อมภายในวิทยาลัย
1. วิทยาลัยมีพ้นื ที่สีเขียวอย่างเพียงพอ
2.วิทยาลัยมีการจัดสถานพยาบาลที่สะอาดและพยาบาลดูแลอย่าง
เพียงพอ
3. นักศึกษาได้รับความสะดวกในการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ
ในวิทยาลัย
4. วิทยาลัยมีการจัดสถานที่พกั ผ่อนอย่างเพียงพอเช่นโต๊ะ สวนหย่อม
5. วิทยายาลัยมีการจัดห้องสุ ขาที่สะอาด สะดวกและมีความเพียงพอ
6. วิทยาลัยจัดสถานที่ออกกาลังกายพร้อมอุปกรณ์อย่างเพียงพอ
7. อุปกรณ์การเรี ยนการสอนมีความทันสมัยเพียงพอและเอื้อต่อ
การเรี ยนรู้
8. สภาพแวดล้อมไม่ขดั ต่อหลักธรรมคาสอนและหลักปฏิบตั ิ
ของศาสนาต่างๆ
9. ห้องสมุดของวิทยาลัยมีหนังสื อและสิ่ งอานวยความสะดวกอย่าง
เพียงพอ
10. สถานที่ในวิทยาลัยมีความทันสมัย
รวม

𝒙

SD

แปลผล

3.54
3.29

1.018
0.779

มาก
ปานกลาง

3.36

0.750

ปานกลาง

3.28
3.46
3.14
3.38

0.943
0.900
0.996
0.752

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.32

0.909

ปานกลาง

3.48

1.033

ปานกลาง

3.41
3.37

0.848
0.547

ปานกลาง
ปานกลาง
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จากตารางที่ 8 พบว่าระดับคุณภาพชีวติ นักศึกษาของวิทยาลัยราชพฤกษ์ปีการศึกษา 2555
มีระดับคุณภาพชีวติ ด้านสิ่ งแวดล้อมภายในวิทยาลัยมีค่าระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.37)
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามีค่าระดับมากมีเพียง 1 ข้อ ได้แก่วทิ ยาลัยมีพ้นื ที่สีเขียวอย่างเพียงพอ
(ค่าเฉลี่ยที่ 3.40) และวิทยาลัยจัดสถานที่ออกกาลังกายพร้อมอุปกรณ์อย่างพอเพียง (ค่าเฉลี่ย 3.14)
อยูใ่ นระดับปานกลางที่ต่าสุ ด
ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับคุณภาพชีวติ นักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์
ด้านวิชาการ
คุณภาพชี วติ ด้ านวิชาการ
1. นักศึกษามีโอกาสเข้าร่ วมกิจกรรมของวิทยาลัย
2. วิทยาลัยเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาได้แสดงความสามารถด้านวิชาการ
3. คณาจารย์ในวิทยาลัยใช้สื่อการสอนที่น่าสนใจ
4. คณาจารย์ในวิทยาลัยมีการถ่ายทอดความรู ้ได้เป็ นอย่างดี
5. นักศึกษามีความสุ ขในการเข้าเรี ยน ในห้องแต่ละรายวิชา
6. นักศึกษาได้รับความรู้ในวิชาการระดับสู ง ขณะที่เรี ยนในวิทยาลัย
7. นักศึกษามีความสุ ขกับบรรยากาศในชั้นเรี ยน
8. คณาจารย์ในวิทยาลัยเข้าสอนตรงเวลา
9. นักศึกษามีการค้นคว้าหาความรู ้เพิ่มเติมหลังจากเรี ยนในห้องเรี ยน
10. คณะสาขาวิชาพานักศึกษาออกไปทากิจกรรมนอกห้องเรี ยน
รวม

𝒙

SD

แปลผล

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

จากตารางที่ 9 พบว่าระดับคุณภาพชีวติ ของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ปีการศึกษา 2555
ด้านวิชาการโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ระดับ
คุณภาพชีวติ ด้านวิชาการอยูใ่ นระดับมาก 7 ข้อ เรี ยงลาดับ 2 ข้อแรก ได้แก่ คณะสาขาพานักศึกษา
ออกไปทากิจกรรมนอกห้องเรี ยนขณะที่เรี ยนที่วทิ ยาลัยราชพฤกษ์ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.07)
รองลงมา คณาจารย์ในวิทยาลัยเข้าสอนตรงเวลา (ค่าเฉลี่ย 4.05) และวิทยาลัยเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษา
ได้แสดงความสามารถด้านวิชาการ (ค่าเฉลี่ยที่ 4.04) เมื่อพิจารณารายข้อที่มีค่าระดับปานกลาง
พบว่า 3 ข้อ ได้แก่นกั ศึกษามีความสุ ขในการเข้าเรี ยนในห้องแต่ละรายวิชา (ค่าเฉลี่ย 3.33) คณาจารย์
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ในวิทยาลัยใช้สื่อการสอนที่น่าสนใจ (ค่าเฉลี่ย 3.28) คณาจารย์ในวิทยาลัยมีการถ่ายทอดความรู ้ได้
เป็ นอย่างดี (ค่าเฉลี่ย 3.15)
ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบคุณภาพชี วติ ของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีการศึกษา 2555 จาแนกตาม
คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์
โดยกาหนดสมมติฐานไว้วา่ คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ ดา้ นเพศ อายุ คณะที่ศึกษา
และสถาบันการศึกษาที่เคยศึกษามาแตกต่างกัน จะมีผลต่อคุณภาพชีวติ แตกต่างกัน ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลปรากฎในตารางที่ 10 - 18
ตารางที่ 10 การเปรี ยบเทียบคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ กบั ระดับคุณภาพชีวติ ของนักศึกษาวิทยาลัย
ราชพฤกษ์ จาแนกตามเพศ
เพศ
ด้ าน
1. ด้านร่ างกาย
2. ด้านจิตใจ
3. ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
4. ด้านสิ่ งแวดล้อมภายในวิทยาลัย
5. ด้านวิชาการ
ภาพรวมทุกด้ าน

ชาย

หญิง

t-test

Sig

𝒙

SD

𝒙

SD

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

3.53

0.540

3.58

0.538

0.222

0.281

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของระดับคุณภาพชีวติ ของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์
จาแนกตามเพศด้วย t-test พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกันจึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั ที่
ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า นักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ท้ งั เพศชายและเพศหญิงมีระดับ
คุณภาพชีวติ ด้านจิตใจแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 11 การเปรี ยบเทียบระดับคุณภาพชีวติ ของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จาแนกตามอายุ
อายุ
ด้ าน

F-test

Sig

0.499
0.432
0.536

0.001
0.022
0.629

0.002*
0.010*
0.023*

3.50
4.00

0.000
0.547

0.100
0.010

0.007*
0.061

3.50

0.577

0.318

0.036

18 – 21 ปี

22 – 25 ปี

26 – 29 ปี

𝒙

SD

𝒙

SD

𝒙

SD

1. ด้านร่ างกาย
2. ด้านจิตใจ
3. ด้านความสัมพันธ์ทาง
สังคม
4. .ด้านสิ่ งแวดล้อมในวิทยาลัย
5.ด้านวิชาการ

3.30
3.54
3.56

0.511
0.439
0.528

3.13
3.41
3.47

0.233
0.330
0.617

4.10
4.00
3.50

3.38
3.38

0.559
0.559

3.19
3.19

0.577
0.342

ภาพรวมทุกด้ าน

3.56

0.545

3.41

0.500

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 11
พบว่าผลการเปรี ยบเทียบระดับคุณภาพชีวติ ของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์
จาแนกตามอายุ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั
ที่ต้ งั ไว้ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จานวน 3 ด้าน ได้แก่
คุณภาพชีวติ ด้านร่ างกาย ด้านจิตใจ และด้านวิชาการ
ตารางที่ 12 การทดสอบรายคู่ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ โดยวิธี LSD ของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์
ที่มีอายุแตกต่างกันเกี่ยวกับคุณภาพชีวติ ด้านร่ างกาย
ประเมินระดับคุณภาพชีวติ
1.ด้านร่ างกาย
18-21 ปี
22-25 ปี
26-29 ปี

ค่าเฉลี่ย
𝒙
3.30
3.13
4.10

18-21 ปี

22-25 ปี

26-29 ปี

3.30
-

3.13
0.084
-

4.10
0.004*
0.002*
-

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 12 การทดสอบรายคู่ของค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับคุณภาพ
ชีวติ ด้านร่ างกายของอายุ พบว่ากลุ่มที่ 1) มีอายุระหว่าง 18-21 ปี และอายุระหว่าง 26-29 ปี มีระดับคุณภาพ
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ชีวติ แตกต่างกัน และกลุ่มที่ 2) มีอายุระหว่าง 22-25 ปี และอายุระหว่าง 26-29 ปี มีระดับคุณภาพชีวติ
แตกต่างกัน
ตารางที่ 13 ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่โดยวิธี LSD ของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์
ที่มีอายุแตกต่างกันเกี่ยวกับคุณภาพชีวติ ด้านจิตใจ
ประเมินระดับคุณภาพชีวติ
1.ด้านจิตใจ
18-21 ปี
22-25 ปี
26-29 ปี

ค่าเฉลี่ย
𝒙
3.54
3.41
4.00

18-21 ปี

22-25 ปี

26-29 ปี

3.54
-

3.41
0.105
-

4.00
0.031*
0.012*
-

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 1 3 ผลการเปรี ยบเทียบรายคู่ของค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับ
คุณภาพชีวติ ด้านจิตใจอายุ พบว่ากลุ่มที่ 1) มีอายุระหว่าง 18-21 ปี และอายุระหว่าง 26-29 ปี มีระดับคุณภาพ
ชีวติ แตกต่างกัน กลุ่มที่ 2) มีอายุระหว่าง 22-25 ปี และอายุระหว่าง 26-29 ปี มีระดับคุณภาพชีวติ แตกต่างกัน
ตารางที่ 1

4 การทดสอบรายคู่ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่โดยวิธี LSD ของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์
ที่มีอายุแตกต่างกันเกี่ยวกับคุณภาพชีวติ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
ประเมินระดับคุณภาพชีวติ
ค่าเฉลี่ย
18-21 ปี
22-25 ปี
26-29 ปี
𝒙
1.ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
3.56
3.47
3.50
18-21 ปี
3.56
0.031*
0.063
22-25 ปี
3.47
0.016*
26-29 ปี
3.50
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 14 ผลการเปรี ยบเทียบรายคูข่ องค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับ
คุณภาพชีวติ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ของอายุ พบว่ามีกลุ่มที่ 1) มีอายุระหว่าง 18-21 ปี และอายุระหว่าง
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22-25 ปี มีระดับคุณภาพชีวติ แตกต่างกัน และกลุ่มที่ 2) มีอายุระหว่าง 22-25 ปี และอายุระหว่าง 26-29 ปี มี
ระดับคุณภาพชีวติ แตกต่างกัน
ตารางที่ 15 ผลการทดสอบรายคู่ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่โดยวิธี LSD ของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์
ที่มีอายุแตกต่างกันเกี่ยวกับคุณภาพชีวติ ด้านสิ่ งแวดล้อมภายในวิทยาลัย
ประเมินระดับคุณภาพชีวติ
ค่าเฉลี่ย
18-21 ปี
22-25 ปี
26-29 ปี
𝒙
1.ด้านสิ่ งแวดล้อมในวิทยาลัย
3.38
3.19
3.50
18-21 ปี
3.38
0.012*
1.003
22-25 ปี
3.19
2.018
26-29 ปี
3.50
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 15 การทดสอบรายคู่ของค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับคุณภาพ
ชีวติ ด้านสิ่ งแวดล้อมในวิทยาลัย ของอายุ พบว่ามีกลุ่มที่ 1) มีอายุระหว่าง 18-21 ปี และอายุระหว่าง 22-25 ปี
มีระดับคุณภาพชีวติ แตกต่างกัน
ตารางที่ 16 การเปรี ยบเทียบระดับคุณภาพชีวติ ของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จาแนกตามคณะที่ศึกษา
คณะทีศ่ ึกษา
ด้ าน

บริหารธุรกิจ
𝒙

1. ด้านร่ างกาย
2. ด้านจิตใจ
3.ด้านความสัมพันธ์
ทางสังคม
4. ด้านสิ่ งแวดล้อม
ในวิทยาลัย
5.ด้านวิชาการ
รวมทุกด้ าน

SD

บัญชี
𝒙

SD

นิตศิ าสตร์

นิเทศศาสตร์

𝒙

𝒙

SD

𝒙

SD

SD

สาธารณสุ ขศาสตร์

F-test Sig

3.29
3.53
3.36

0.496 3.03 0.660 3.25 0.428
0.433 3.74 0.321 3.98 0.531
0.547 3.70 0.500 3.26 0.521

3.01
2.99
3.10

0.398
0.412
0.514

3.75
3.79
4.01

0.594
0.526
0.492

0.165 0.165
0.199 0.199
0.104 0.104*

3.55
3.36

0.536 3.57 0.535 3.47 0.543
0.547 3.70 3.500 3.15 0.564

3.24
3.01

0.438
0.498

3.59
3.48

0.591
0.584

0.916 0.014*
0.104 0.196

3.42

0.512 3.55 1.103 3.89 0.551

3.212

0.453

3.36

0.499

0.298 0.125

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากตารางที่ 1
6 การเปรี ยบเทียบระดับคุณภาพชีวติ ของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จาแนก
ตามคณะที่ศึกษาพบว่า โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า นักศึกษาที่ศึกษาอยูใ่ นคณะ
สาขาวิชาที่แตกต่างกันมีคุณภาพชีวติ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคมและด้านสิ่ งแวดล้อมในวิทยาลัยแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 17 การเปรี ยบเทียบระดับคุณภาพชีวติ ของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จาแนกตามกลุ่มสถาบัน
ที่เคยศึกษา
กลุ่มสถาบันทีเ่ คยศึกษา
ด้ าน

ในเครือตั้งตรงจิตร นอกเครือตั้งตรงจิตร

F-test

Sig

𝒙

SD

𝒙

SD

1. ด้านร่ างกาย
2. ด้านจิตใจ
3. ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
4. ด้านสิ่ งแวดล้อมภายในวิทยาลัย
5. ด้านวิชาการ

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*

ภาพรวมทุกด้ าน

3.36

0.544

3.46

0.503

0.284

0.281

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 1 7 ผลการเปรี ยบเทียบระดับคุณภาพชีวติ ของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์
ปี การศึกษาที่ 2555 ที่จบมาจากสถาบันการศึกษาในเครื อตั้งตรงจิตรและนักศึกษาที่จบมาจาก
สถาบันการศึกษานอกเครื อตั้งตรงจิตร เมื่อมาศึกษาต่อที่วทิ ยาลัยราชพฤกษ์โดยรวมมีระดับคุณภาพชีวติ
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05 จึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่กาหนดไว้ เมื่อจาแนกเป็ น
รายด้าน ด้านร่ างกาย ด้านสิ่ งแวดล้อมภายในวิทยาลัย ด้านวิชาการ และด้านจิตใจ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาในภาพรวมรายด้านพบว่านักศึกษาที่สาเร็ จการศึกษามาจากสถาบันใน
เครื อตั้งตรงจิตร มีค่าเฉลี่ยรายได้ต่ากว่านักศึกษาที่มาจากสถาบันนอกเครื อตั้งตรงจิตร
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ตารางที่ 18

การทดสอบรายคู่ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่โดยวิธี LSD ของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์
ที่มีอายุแตกต่างกันเกี่ยวกับระดับคุณภาพชีวติ รวมทุกด้าน
ประเมินระดับคุณภาพชีวติ
1.รวมทุกด้าน
18-21 ปี
22-25 ปี
26-29 ปี

ค่าเฉลี่ย
𝒙
3.56
3.19
4.00

18-21 ปี

22-25 ปี

26-29 ปี

3.56
1.026
-

3.19
0.026*
0.061
-

4.00
0.923
0.048*
0.056

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 18 ผลการเปรี ยบเทียบรายคูข่ องค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ภาพรวมระดับคุณภาพชีวติ ของอายุ พบว่ากลุ่มที่ 1) มีอายุระหว่าง 18-21 ปี และอายุระหว่าง 22-25 ปี มี
ระดับคุณภาพชีวติ แตกต่างกัน และกลุ่มที่ 2) มีอายุระหว่าง 22-25 ปี และอายุระหว่าง 26-29 ปี มีระดับ
คุณภาพชีวติ แตกต่างกัน

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง คุณภาพชีวติ นักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์
: กรณี ศึกษานักศึกษาเข้าใหม่
ปี การศึกษา 2555 เป็ นการศึกษาเชิงสารวจ ( Survey Research) โดยมีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษา
ระดับคุณภาพชีวติ ของนักศึกษาเข้าใหม่ปีการศึกษา 2555 ด้านร่ างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์
ทางสังคม ด้านสิ่ งแวดล้อมภายในวิทยาลัยและด้านวิชาการ 2) เพื่อเปรี ยบเทียบระดับคุณภาพชีวติ
ของนักศึกษาที่ศึกษาอยูท่ ี่วทิ ยาลัยราชพฤกษ์ปีการศึกษา 2555 กับสถาบันการศึกษาเดิมที่เคย
ศึกษามา

วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นนักศึกษาหลักสู ตร 4 ปี ชั้นปี ที่ 1 ที่เข้าศึกษาใน
ปี การศึกษา 2555 จานวน 200 คน และนักศึกษาหลักสู ตร 4 ปี เทียบโอน ชั้นปี ที่ 1 ที่เข้าศึกษาใน
ปี การศึกษา 2555 จานวน 200 คน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้จานวน 400 คน ได้โดยมา
จากการคานวณด้วยวิธี แบ่งชั้น ( Stratified Random Sampling) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม (guestionnaire) แบ่งออกเป็ น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 แบบสอบถามคุณลักษณะทัว่ ไป
ของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ปีการศึกษา 2555 ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามประเมินระดับคุณภาพ
ชีวติ นักศึกษาปี การศึกษา 2555 ตอนที่ 3 เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ( Deseriptive
Statities) บรรยายลักษณะข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างโดยการแจกแจงความถี่ ( Frequencies) ค่าร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย ( 𝑥 ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) และทดสอบสมมุติฐานโดยใช้สถิติ
เชิงอนุมาน ด้วยการทดสอบค่า t-test สาหรับกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม และหาค่า F-test สาหรับกลุ่ม
ตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป เมื่อพบการแตกต่างใช้การเปรี ยบเทียบรายคู่ดว้ ยวิธีแอลเอสดี ( LSD
Method)
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สรุปผลการวิจัย
1
. คุณลักษณะของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปี การศึกษา 2555 สรุ ปได้ ว่า
1
) นักศึกษาเป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุอยูร่ ะหว่าง 18-21 ปี มากที่สุดร้อย
ละ 90.50 กาลังศึกษาอยูใ่ นคณะบริ หารธุ รกิจมากที่สุดร้อยละ 47.25 และนักศึกษาส่ วนใหญ่เลือก
ศึกษาในหลักสู ตร 4 ปี เทียบโอนมากที่สุดร้อยละ 74.50 โดยเป็ นผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) นักศึกษาส่ วนใหญ่ได้รับเงินค่าใช้จ่ายรายเดือนจากบิดาและ
มารดาต่อเดือนต่ากว่า 3,000 บาท และมีรายได้เฉลี่ยของผูป้ กครองคนใดคนหนึ่งในครอบครัวต่า
กว่า 10,000 บาท ร้อยละ 34.30 อาชีพของบิดาหรื อมารดาส่ วนใหญ่เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชนร้อย
ละ 39.50 สถานภาพการสมรสของบิดามารดาหรื อผูป้ กครองของนักศึกษามีสถานภาพอยูด่ ว้ ยกัน
ร้อยละ 86.30
2) คุณลักษณะของนักศึกษาปี การศึกษา 2555 พบว่า นักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์
ปี การศึกษา 2555 มีภูมิลาเนาอยูใ่ นภาคกลางและปริ มณฑลร้อยละ 40.25 นักศึกษาทราบข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยราชพฤกษ์จากการประชาสัมพันธ์แนะแนวของวิทยาลัยมากที่สุดร้อยละ 34.25
และนักศึกษาเลือกศึกษาต่อที่วทิ ยาลัยราชพฤกษ์จากเหตุผลด้วยชื่อเสี ยงของวิทยาลัยร้อยละ 47.25
เมื่อเลือกศึกษาที่วทิ ยาลัยราชพฤกษ์แล้วสิ่ งที่นกั ศึกษาคาดหวังมากที่สุด คือ จบแล้วมีงานทามาก
ที่สุดร้อยละ 44.00
2. ระดับคุณภาพชี วติ ของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีการศึกษา 2555 สรุ ปได้ ว่า
นักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ มีคุณภาพชีวติ ในวิทยาลัยราชพฤกษ์ในภาพรวมทั้ง
5 ด้าน อยูใ่ นระดับมาก 3 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคมและด้านจิตใจ และมี
ระดับคุณภาพชีวติ อยูใ่ นระดับปานกลาง 2 ด้าน คือด้านร่ างกายและด้านสิ่ งแวดล้อมภายในวิทยาลัย
เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพชี วติ ของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ท้งั 5 ด้ าน โดยจาแนกตาม
คุณลักษณะนักศึกษาด้านเพศ อายุ คณะที่ศึกษาและกลุ่มสถาบันการศึกษาในเครื อตั้งตรงจิตรและ
สถาบันการศึกษานอกเครื อตั้งตรงจิตรพบว่า
1) นักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ที่มีเพศต่างกันมีระดับคุณภาพชีวติ ในวิทยาลัยราช
พฤกษ์โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่านักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ท้ งั เพศชาย
และเพศหญิงมีระดับคุณภาพชีวติ ด้านจิตใจแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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2) นักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ที่มีอายุต่างกันมีระดับคุณภาพชีวติ ไม่แตกต่างกัน
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่านักศึกษาที่มีอายุระหว่าง 22 – 25 ปี และนักศึกษาที่มีอายุระหว่าง
26 – 29 ปี มีระดับคุณภาพชีวติ ด้านร่ างกาย ด้านจิตใจ และด้านความสัมพันธ์ทางสังคมแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3) นักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ที่ศึกษาในคณะสาขาวิชาที่ต่างกันมีระดับคุณภาพ
ชีวติ โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่านักศึกษาที่ศึกษาอยูใ่ นคณะสาขาวิชาที่
แตกต่างกันมีคุณภาพชีวติ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคมและด้านสิ่ งแวดล้อมภายในวิทยาลัยแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4) นักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ที่มาจากสถาบันในเครื อตั้งตรงจิตรและนักศึกษา
ที่มาจากสถาบันนอกเครื อตั้งตรงจิตร มีระดับคุณภาพชีวติ ในขณะที่ศึกษาอยูท่ ี่วทิ ยาลัยราชพฤกษ์
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่กาหนดไว้

อภิปรายผล
1. คุณลักษณะของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีการศึกษา 2555
1) นักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชายและศึกษาใน
คณะบริ หารธุ รกิจมากที่สุด ส่ วนใหญ่เป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง
(ปวส.) ซึ่ งตรงกับภูมิหลังของวิทยาลัยราชพฤกษ์ที่มีฐานการจัดการการศึกษาที่เติบโตมาจากสถาบัน
ในเครื อตั้งตรงจิตรผลิตนักศึกษาสายบริ หารธุ รกิจที่สามารถต่อยอดศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี
ที่วทิ ยาลัยราชพฤกษ์ในหลักสู ตร 4 ปี เทียบโอน แสดงให้เห็นว่าที่งานประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัย
ราชพฤกษ์ ต้องศึกษาข้อมูลและมีการวางแผนประชาสัมพันธ์ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มนักเรี ยนระดับ
มัธยมตอนปลาย (ม.6) ให้เพิม่ ขึ้น
2) นักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์มีภูมิลาเนาอยูใ่ นภาคกลางและปริ มณฑลเป็ น
ส่ วนใหญ่ ซึ่ งนักศึกษาทราบข้อมูลของวิทยาลัยจากการประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงตัวนักศึกษา เหตุผลที่
นักศึกษาเลือกศึกษาต่อที่วทิ ยาลัยราชพฤกษ์เพราะชื่อเสี ยงของวิทยาลัย และมีความคาดหวังสู งสุ ด
เมื่อสาเร็ จการศึกษาแล้วมีงานทามากที่สุด ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของ ศิริ ฮามสุ โพธิ์
(2543: 25) ที่กล่าวว่า “สิ่ งชี้บอกถึงคุณภาพชีวติ ด้านความคิด คือ ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโลก
ชีวติ และชุมชน การศึกษาวิชาอาชีพ ความสามารถในการป้ องกันแก้ไขปั ญหาต่างๆ ของตัวเอง
ครอบครัว และชุมชน การเป็ นที่ยอมรับของชุมชน การสร้างความสาเร็ จด้วยตนเอง การยอมรับ
ตัวเอง และการมีเป้ าหมายในชีวติ ที่เหมาะสม ทฤษฎีเกี่ยวกับความต้องการของมนุษย์ ดังนั้นความ
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คาดหวังของนักศึกษาเมื่อสาเร็ จการศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ์ จึงมาจากระดับคุณภาพชีวติ ด้าน
ความคิดที่ดีของนักศึกษา และสอดคล้องกับประยุทธ ปยุตฺโต (ป.อ. ปยุตฺโต, 2537 : 2) ที่ให้แนวคิด
ว่า ความเป็ นมนุษย์พฒั นาได้และมีประโยชน์คือ ช่วยทาให้บุคคลดาเนินชีวติ อยูใ่ นสังคมโดยมี
แนวทางในการดารงชีวติ ที่ดีข้ ึน ซึ่ งจะส่ งผลให้สังคมมความสุ ขไปด้วย”
2. ระดับคุณภาพชี วติ ของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีการศึกษา 2555
นักศึกษามีระดับคุณภาพชีวติ ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านร่ างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทาง
สังคม ด้านสิ่ งแวดล้อมในวิทยาลัยและด้านวิชาการ โดยรวมอยูใ่ นระดับมากเพื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้านพบว่าคุณภาพชีวติ ด้านวิชาการ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคมและด้านจิตใจ อยูใ่ นระดับมากซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของคอนโด ( A.K. Kondo I Uneseo, 1985 : 66 อ้างถึงในวิภาพร มาพบ
สุ ข, 2550 : 29) ที่กล่าวว่า “คุณภาพชีวติ ที่ดีส่งผลต่อความเป็ นอยูอ่ ย่างมีความสุ ขทางด้านจิตใจ
อารมณ์ ซึ่ งประกอบด้วย ความรัก ความเป็ นเพื่อน ความสัมพันธ์ที่ดี ความมัน่ คงในความรู ้สึกนึกคิด
ซึ่ งส่ งผลต่อสติปัญญาและการเรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิ ภาพได้สูงขึ้น ” และสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ
กนกวรรณ ทองตาลึง (2552 : บทคัดย่อ) ที่ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง “ ปั จจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวติ
ในโรงเรี ยนของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง
ที่พบว่า
คุณภาพชีวติ ในโรงเรี ยนด้านสังคม และด้านจิตวิทยาอยูใ่ นระดับดี ส่ วนด้านกายภาพอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง และส่ งผลต่อระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนอยูใ่ นระดับดี”
คุณภาพชีวติ ของนักศึกษาในวิทยาลัยราชพฤกษ์ปีการศึกษา 2555 จากการศึกษา
โดยพิจารณารายละเอียดพบประเด็นที่น่าสนใจ คือ นักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์มีระดับคุณภาพชีวติ
ด้านร่ างกาย และด้านสิ่ งแวดล้อมภายในวิทยาลัยอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายละเอียด
พบประเด็นที่ควรนามาเป็ นข้อมูลในการปรับปรุ งวิทยาลัยคือ สถานที่และภูมิทศั น์ของวิทยาลัยให้
ประโยชน์ต่อสุ ขภาพของนักศึกษาและนักศึกษาได้รับการส่ งเสริ มให้ออกกาลังกาย ในขณะที่ศึกษา
อยูใ่ นวิทยาลัยมีค่าระดับคุณภาพชีวติ ดีนอ้ ยกว่าข้ออื่น (ค่าคะแนนเฉลี่ยต่าสุ ด) จึงเป็ นสิ่ งที่วทิ ยาลัย
ควรหาทางปรับปรุ งและส่ งเสริ มกิจกรรมการออกกาลังกายให้แก่นกั ศึกษาในวิทยาลัยให้มากขึ้น ซึ่ ง
สอดคล้องกับหลักการจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา ที่สามารถดาเนินการได้ 3 ลักษณะ
(สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2553 : 14) คือ 1) การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่
สิ่ งแวดล้อมที่เป็ นวัตถุ เช่น บริ เวณภายในสถาบัน อาคารเรี ยน ห้องเรี ยน ภูมิทศั น์ ครุ ภณั ฑ์ วัสดุ
ต่างๆ สิ่ งที่ช้ ีวดั แสดงลักษณะสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ดี ได้แก่ ความชุ่มชื้น การถูกสุ ขลักษณะ
ความร่ มรื่ น ความสวยงาม ความเป็ นระเบียบและความสะอาด 2) สภาพแวดล้อมทางวิชาการ ได้แก่
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การจัดบรรยากาศการเรี ยนการสอนทั้งภายในและภายนอกห้องเรี ยน ตลอดจนการจัดบริ การเพื่อ
ส่ งเสริ มสนับสนุนทางวิชาการต่างๆ ที่ทาให้ผเู ้ รี ยนได้รับความรู ้และประสบการณ์ได้มากที่สุด
ภายใต้บรรยากาศที่น่าเรี ยนรู ้ ซึ่ งสามารถจัดได้โดยการสร้างบรรยากาศให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้ การให้ผเู ้ รี ยนเป็ นจุดศูนย์กลางของการเรี ยนการสอน การดาเนินกิจกรรม
การเรี ยนการสอนด้วยความเป็ นกันเอง การให้เกียรติซ่ ึ งกันและกัน การส่ งเสริ มการเรี ยนเป็ นกลุ่ม
และการส่ งเสริ มความสามารถการเรี ยนรู ้ของแต่ละบุคคล 3) สภาพแวดล้อมทางการบริ หารและการ
จัดการ ได้แก่ การดาเนินการใดๆ ภายในขอบเขตของสถาบันการศึกษาที่ปฏิบตั ิให้สาเร็ จด้วยความ
ร่ วมมือของบุคลากร สังเกตได้จากการดาเนินงานอย่างมีระบบ ลักษณะของการบริ หารและการ
จัดการที่ก่อให้เกิดบรรยากาศที่ดี เริ่ มจากการกาหนดนโยบายให้บุคลากรในสถาบันการศึกษามีส่วน
ร่ วม มีการนาข้อมูลที่ได้จากการสารวจสภาพปั จจุบนั มากาหนดนโยบายแก้ปัญหา การพัฒนางาน
ของสถาบันการศึกษา การมอบหมายหรื อสั่งการตามสายงานบังคับบัญชา ควรมีความชัดเจนและ
เหมาะสมกับความสามารถ มีการยกย่องชมเชย สร้างขวัญกาลังใจ และการจัดสวัสดิการในรู ปแบบ
ต่างๆ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ พล อนามัย (2549 : 86) ที่ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง การจัดการ
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนในโรงเรี ยนเอกชน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ผลการวิจยั พบว่า การจัดการสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน
ในภาพรวมและรายด้านพบข้อเสนอแนะในด้านปัญหาการจัดการสภาพแวดล้อมสาคัญที่สุด เมื่อ
สภาพแวดล้อมดีทาให้ผเู้ รี ยนสามารถเรี ยนรู้ได้ดีและเป็ นสุ ข
คุณภาพชีวติ ของนักศึกษาในวิทยาลัยราชพฤกษ์ปีการศึกษา 2555 ด้านจิตใจ จากการ
พิจารณารายละเอียดพบประเด็นที่น่าสนใจ คือ หน่วยงานต่างๆ ของวิทยาลัยให้ความเอาใจใส่ และ
ดูแลนักศึกษายังไม่เป็ นที่พึงพอใจของนักศึกษา พบว่ามีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาส่ วน
หนึ่งไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ และไม่ได้รับคาแนะนาที่ดีจากหน่วยงานต่างๆ ของวิทยาลัย ดังนั้น
ทางวิทยาลัยจึงควรหามาตรการในการให้บริ การดูแลอานวยความสะดวกให้แก่นกั ศึกษา เมื่อมา
ติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ ของวิทยาลัยให้มากขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ จุฬาวลัย สุ นทรวิภาต
(2540 : 4) ที่กล่าวว่า “คุณภาพชีวติ ของผูเ้ รี ยน หมายถึง สภาพความเป็ นอยูท่ ี่ดี ในขณะที่ศึกษาได้รับ
การดูแลให้บริ การต่าง ๆ จากหน่วยงานได้รับการยอมรับ ” และสอดคล้องกับ ลิว (Liu, 1975 : 12
อ้างถึงในวิภาพร มาพบสุ ข, 2550 : 28) ที่กล่าวว่า “ความสุ ขทางจิต หรื อ จิตใจ คือ ความรู้สึกที่ได้รับ
การเอาใจใส่ จากบุคคลรอบข้างขณะอยูใ่ นสถาบันการศึกษา เป็ นการส่ งเสริ มให้นกั ศึกษามีความสุ ข
ได้”
คุณภาพชีวติ ของนักศึกษาในวิทยาลัยราชพฤกษ์ปีการศึกษา 2555 ด้านความสัมพันธ์
ทางสังคม จากการศึกษาหากพิจารณารายละเอียดรายข้อ พบประเด็นในข้อ ความแตกต่างจาก

83

สถาบันเดิมไม่เป็ นอุปสรรคต่อการดาเนินชีวติ และการทากิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา มีค่าระดับ
คะแนนต่าสุ ด ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าลักษณะการทากิจกรรมของนักศึกษายังมีความผูกพันต่อกลุ่ม
เพื่อนที่มาจากสถาบันเดียวกัน มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับกลุ่มเพื่อนเก่ามากกว่า และมีความพอใจ
กลุ่มเพื่อนเดิมๆ มากกว่า การพยายามทาความรู ้จกั กับเพื่อนใหม่ที่มาจากหลาย ๆ สถาบันในขณะที่
ศึกษาอยูท่ ี่วทิ ยาลัยราชพฤกษ์ ลักษณะดังกล่าวอาจส่ งผลต่อปั ญหาการปรับตัว ความคิดเห็นที่ขดั แย้ง
กัน วิทยาลัยจึงควรส่ งเสริ มให้มีกิจกรรมละลายพฤติกรรมนักศึกษาที่เข้ามาเรี ยนใหม่ ให้มีความรัก
ผูกพันกันในขณะที่ศึกษาอยูใ่ นวิทยาลัย โดยไม่ยดึ ติดกับเพื่อนนักศึกษากลุ่มเดิม ซึ่ งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ประยุทธ (ป.อ.ปยุตฺโต., 2537 : 2) ที่กล่าวว่า การมีแนวคิด เจตคติที่ดี การรู ้จกั บริ หาร
ตนเอง การมีความเอื้ออาทรต่อบุคคลอื่น ช่วยยกระดับทั้งตนเองและสังคมให้มีคุณค่า มีความเจริ ญ
งอกงาม พัฒนาไปสู่ สังคมในอุดมคติ ปั ญหาต่าง ๆ ในสังคมจะลดลงได้ และสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ สุ เมธ พงษ์เภตรา (2553 : บทคัดย่อ) ที่ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อสัมพันธภาพ
ระหว่างนักเรี ยนกับเพื่อนของนักเรี ยนในช่วงชั้นที่ 4 ของโรงเรี ยนสารสาสน์เอกตรา เขตยานนาวา
กรุ งเทพมหานคร พบว่า สัมพันธภาพระหว่างนักเรี ยนกับส่ วนปั จจัยที่ส่งผลต่อสัมพันธภาพระหว่าง
นักเรี ยนกับเพื่อนของนักเรี ยนส่ งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนได้อย่างมีนยั ทางสถิติที่ระดับ 0.01
คุณภาพชีวติ ของนักศึกษาในวิทยาลัยราชพฤกษ์ปีการศึกษา 2555 ด้านสิ่ งแวดล้อม
ภายในวิทยาลัย เมื่อพิจารณารายละเอียดพบประเด็นที่มีค่าระดับคุณภาพชีวติ มีค่าเฉลี่ยต่าคือ
ข้อคาถามวิทยาลัยจัดสถานที่ออกกาลังกายพร้อมอุปกรณ์อย่างเพียงพอ แสดงให้เห็นว่านักศึกษายัง
ต้องการสถานที่ สิ่ งแวดล้อมที่อานวยความสะดวกต่อการออกกาลังกายในรู ปแบบต่างๆ ซึ่ งวิทยาลัย
ควรให้ความสาคัญในการจัดสร้างสถานที่ออกกาลังกาย กีฬาประเภทต่าง ๆ ให้แก่นกั ศึกษาจะส่ งผล
ให้ระดับคุณภาพชีวติ ของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์สูงขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ กนกวรรณ
ทองตาลึง (2552 : 30) ที่กล่าวว่า คุณภาพชีวติ ของนักศึกษา เมื่ออยูใ่ นสถานศึกษา หมายถึง
ความรู ้สึกพึงพอใจ ความรู ้สึกเป็ นสุ ข กระตือรื อร้นที่จะมาเรี ยน และสอดคล้องกับ เบญจวรรณ
หอมหวน (อ้างถึงใน สุ พรรณิ การ์ มาศยคง, 2554 : 11) กล่าวถึงองค์ประกอบของคุณภาพชีวติ 1 ใน
9 ด้าน ประกอบด้วยด้านที่ 3 ด้านนันทนาการ เป็ นโอกาสหรื อพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนในการร่ วม
กิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ ก่อให้เกิดความสมบูรณ์และพัฒนาการทางร่ างกาย อารมณ์และ
สุ ขภาพจิตที่พึงประสงค์ของสังคม
คุณภาพชีวติ ของนักศึกษาในวิทยาลัยราชพฤกษ์ปีการศึกษา 2555 ด้านวิชาการ เป็ น
ด้านที่มีระดับคุณภาพชีวติ ในวิทยาลัยที่มีคะแนนค่าเฉลี่ยสู งสุ ดกว่าทุกด้าน อาจเป็ นเพราะนักศึกษามี
ทั้งกลุ่มที่ทางานไปด้วยเรี ยนไปด้วย จึงให้ความสาคัญต่อการศึกษาความรู ้ทางวิชาการ และได้รับ
ความรู ้จากครู ผสู ้ อนเป็ นที่น่าพึงพอใจ แต่เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็ นรายข้อ พบประเด็นในข้อที่มี
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ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ คณาจารย์ในวิทยาลัยมีวธิ ี การถ่ายทอดความรู ้ได้เป็ นอย่างดี และมีขอ้
เปรี ยบเทียบที่มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับสู งคือ คณะสาขาพานักศึกษาออกไปทากิจกรรมนอกห้องเรี ยน
ซึ่ งเป็ นประเด็นสาคัญที่ฝ่ายวิชาการของวิทยาลัยควรให้ความสาคัญต่อการส่ งเสริ มเทคนิคการสอน
ต้องพัฒนาความรู ้และกลวิธีการถ่ายทอดความรู ้ของคณาจารย์ให้สามารถส่ งถ่ายความรู ้ให้ถึงตัว
นักศึกษาได้มากขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ พิศมัย เครื อชารี (2544 : 4) ที่กล่าวว่า พฤติกรรม
ของผูเ้ รี ยนที่แสดงความรู ้สึกต่อครู ผสู ้ อนและการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนมีผลต่อความรู ้สึก
พอใจจะเกิดทางบวกในขณะที่ศึกษาอยูแ่ ละสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปลูก พรมรัตน์ (2545
:
บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษาเรื่ องคุณภาพชีวติ ในโรงเรี ยนของนักเรี ยนสังกัดกรมสามัญศึกษาในเขต
จังหวัดกาฬสิ นธุ์ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบคุณภาพชีวติ ในโรงเรี ยนของนักเรี ยน
สังกัดกรมสามัญศึกษาในเขตจังหวัดกาฬสิ นธุ์ พบว่าโรงเรี ยนขนาดใหญ่มีคุณภาพชีวติ ในโรงเรี ยน
ด้านวิชาการและด้านสิ่ งแวดล้อมสู งกว่านักเรี ยนในโรงเรี ยนขนาดกลางและขนาดเล็ก
3. เปรียบเทียบระดับคุณภาพชี วติ ของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ท้งั 5 ด้ าน
จาแนก
ตามเพศ อายุ คณะที่ศึกษาและกลุ่มสถาบันการศึกษาที่เคยศึกษามาก่อนที่จะเข้าศึกษาต่อที่วทิ ยาลัย
ราชพฤกษ์ พบว่าระดับคุณภาพชีวติ ของนักศึกษาทั้ง 5 ด้านไม่แตกต่างกันจึงไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่กาหนดไว้ เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
1) นักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ท้ งั เพศหญิงและเพศชายมีระดับคุณภาพชีวติ โดยรวม
ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็ นรายได้พบว่ามีความแตกต่างด้านจิตใจ โดยนักศึกษาชายมีค่าเฉลี่ย
3.55 และนักศึกษาหญิงมีค่าเฉลี่ย 3.61 ด้วยกลุ่มนักศึกษามีท้ งั หลักสู ตรเทียบโอน ที่มีความ
หลากหลายในด้านอายุที่เกี่ยวเนื่องกับความต้องการด้านการบริ การ ความต้องการด้านความสัมพันธ์
ระหว่างทางสังคมของกลุ่มเพื่อนต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ จุฬาวลัย สุ นทรวิภาต (2540 :
4) ที่กล่าวว่า สภาพความเป็ นอยูท่ ี่ดีในขณะที่ศึกษาในแต่ละสถาบันการศึกษา การได้รับการบริ การ
ต่างๆ จากสถานศึกษา รวมทั้งได้รับการส่ งเสริ มพัฒนาการทางร่ างกาย และจิตใจความสุ ขเมื่อได้อยู่
ในสถานศึกษา
2) นักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ที่มีอายุต่างกันมีระดับคุณภาพชีวติ โดยรวมไม่แตกต่าง
กันเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า นักศึกษาที่มีอายุในช่วง 26-29 ปี มีระดับคุณภาพชีวติ ที่ดีกว่า
นักศึกษาที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี ซึ่ งสอดคล้องกับแนวทฤษฎีเกี่ยวกับวัยรุ่ น ที่กล่าวว่า “เด็กวัยรุ่ น
เป็ นช่วงวัยหัวเลี้ยวหัวต่อจากวัยเด็กมาสู่ วยั ผูใ้ หญ่ เด็กวัยรุ่ นจึงมีความสับสนเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตน
ให้เหมาะสม กับวัย”
3) นักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ที่ศึกษาในคณะวิชาต่างกันมีระดับคุณภาพชีวติ โดยรวม
ไม่แตกต่างกันแต่มีความแตกต่างด้านสิ่ งแวดล้อมตามคณะที่ศึกษาด้วยลักษณะความต้องการพื้นที่
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ในการพักผ่อนหรื อทากิจกรรมของแต่ละคนมีความต้องการลักษณะพื้นที่ในห้องเรี ยน แสงสว่าง
หรื ออุปกรณ์ต่างๆ ในวิทยาลัยต่างกัน เช่น ห้องฝึ กปฏิบตั ิ คณะบริ หารธุ รกิจและนิเทศศาสตร์ การใช้
ห้องและอุปกรณ์ต่างกันในแต่ละคณะสาขาวิชา ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีทางสังคมของ
วราคม ทีสุกะ (2544 : 20) ที่กล่าวว่า “แนวคิดทางสังคมเป็ นความคิดของมนุษย์เกิดจากการรวมกัน
เป็ นกลุ่มเป็ นก้อนของมนุษย์ เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับชีวติ มนุษย์โดยทัว่ ไป และปั ญหาที่ประสบความคิดนี้
เป็ นที่ยอมรับในหมู่มนุษย์ไม่สูญหายมีการสื บความคิดกันต่อไป ” จึงหมายรวมถึงนักศึกษาในแต่ละ
คณะสาขาวิชามีการปรับตัวอยูร่ ่ วมกันเป็ นกลุ่มก้อนได้ดีจึงไม่เกิดความแตกต่างในระดับคุณภาพ
ชีวติ ที่อยูร่ วมกันขณะที่ศึกษาในคณะสาขาวิชาต่างๆ ของวิทยาลัยราชพฤกษ์
4) นักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ที่มาจากสถาบันในเครื อตั้งตรงจิตรและนักศึกษาที่มา
จากสถาบันนอกเครื อตั้งตรงจิตร มีระดับคุณภาพชีวติ ในขณะที่ศึกษาอยูท่ ี่วทิ ยาลัยราชพฤกษ์ท้ งั
5 ด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีทางสังคมของ Emory Bogardus (อ้างถึงใน
สุ พรรณิ การ์ มาศยคง , 2554 : 21-23) ได้ให้ความหมายแนวคิดทางสังคมว่า “เป็ นความคิดเกี่ยวกับ
การสอบถามหรื อปั ญหาทางสังคมของบุคคลต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นอดีตหรื อปั จจุบนั เป็ นการคิดร่ วมกัน
ของเพื่อนหรื อผูท้ ี่อยูใ่ นความสัมพันธ์เดียวกันเป็ นความคิดของแต่ละคนและของกลุ่มคนในเรื่ อง
รอบตัวมนุษย์ ซึ่ งมนุษย์ของสังคมแตะละยุคแต่ละสมัยก็ตอ้ งคิดเพื่อหาทางแก้ปัญหาหรื อปรับตัวเข้า
กับสังคมใหม่ บุคคลใหม่ให้มีความสุ ขในชีวติ ได้”

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะทัว่ ไป
ข้อเสนอแนะที่ได้จากแบบสอบถามปลายเปิ ดที่เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนา
วิทยาลัยราชพฤกษ์ดงั นี้
1) จากข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่างจาแนก
ตามเพศ อายุ คณะสาขาวิชาที่ศึกษาอาชีพบิดา มารดา และรายได้ของบิดา มารดา หรื อผูป้ กครองคน
ใดคนหนึ่งในครอบครัวยังงมีรายได้ค่อนข้าต่า และการประกอบอาชีพของบิดา มารดา หรื อ
ผูป้ กครองในครอบครัวอาจยังไม่มนั่ คงจึงพบประเด็นที่วทิ ยาลัยควรให้การดูแลช่วยเหลือในด้าน
รายได้ของนักศึกษาระหว่างที่ศึกษาอยูใ่ นวิทยาลัย ทุนการศึกษา และพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มี
ทักษะความสามารถในการประกอบอาชีพให้มากขึ้น เพื่อช่วยให้นกั ศึกษาสามารถหางานทาใน
ระหว่างที่ศึกษาได้มากขึ้นส่ งผลต่อความอยูด่ ีมีสุขระดับคุณภาพชีวติ ในครอบครัวของนักศึกษาขึ้น
2) ข้อมูลที่ได้รับวิทยาลัยควรปรับปรุ งอาคารสถานที่ให้มีความร่ มรื่ น บรรยากาศ
เย็นสบาย โดยเฉพาะการสร้างโรงยิม สนามกีฬาประเภทต่างๆ เพื่อให้นกั ศึกษาได้มีโอกาสออก
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กาลังกายให้มากขึ้นและส่ งเสริ มการทากิจกรรมร่ วมกันของนักศึกษาเพื่อให้นกั ศึกษามีความผูกพันธ์
ในกลุ่มเพื่อนใหม่ที่วทิ ยาลัยราชพฤกษ์
3) วิทยาลัยควรปรับปรุ งคุณภาพการบริ การของหน่วยงานต่างๆในวิทยาลัย
ทั้งสถานที่และบุคคลากร เพื่อให้การบริ การเป็ นที่พึงพอใจแก่นกั ศึกษาที่เข้ามาศึกษาในรุ่ นต่อๆ ไป
4) วิทยาลัยควรส่ งเสริ มด้านเทคนิคการสอน กระบวนการถ่ายทอดความรู ้ของ
คณาจารย์ให้มีความน่าสนใจแก่นกั ศึกษาให้มากขึ้น
5) เมื่อพิจารณาคุณลักษณะของนักศึกษาของวิทยาลัยราชพฤกษ์ในประเด็นต่างๆ
ด้านการเลือกศึกษาที่วทิ ยาลัยราชพฤกษ์ดว้ ยเหตุผล การจบแล้วมีงานทา วิทยาลัยจึงควรให้
ความสาคัญต่องานสหกิจศึกษา ส่ งเสริ มกิจกรรมปั จฉิ มนิเทศ รวมทั้งส่ งเสริ มการแนะแนวอาชีพ
เพื่อให้นกั ศึกษามีงานทาเมื่อสาเร็ จการศึกษา
6) งานประชาสัมพันธ์วทิ ยาลัยราชพฤกษ์ ควรให้ความสาคัญต่อช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ที่ส่งถึงตัวนักศึกษา ทางช่องทางทีวแี ละประชาสัมพันธ์แนะแนวของวิทยาลัย ให้มี
ความสามารถในการส่ งถ่ายข้อมูลถึงตัวนักศึกษาได้คล่องตัวมากขึ้น
2. ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1) ควรทาวิจยั เพิม่ เติมโดยศึกษาเปรี ยบเทียบคุณภาพชีวติ ของนักศึกษาในแต่ละ
คณะสาขาวิชา
2) ควรทาวิจยั เกี่ยวกับความต้องการกิจกรรมหรื อโครงการพัฒนาทางด้านการ
ออกกาลังกาย เพื่อพัฒนาระดับคุณภาพชีวติ ของนักศึกษารุ่ นต่อๆ ไป ให้มีคุณภาพชีวติ ที่ดีเมื่อมา
ศึกษาต่อที่วทิ ยาลัยราชพฤกษ์
3) ควรเปรี ยบเทียบระดับคุณภาพชีวติ ของนักศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษา
รัฐบาลกับเอกชน
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วันที่สืบค้น

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
แบบสอบถาม

ภาคผนวก ข
ประวัติผู้วจิ ัย

แบบสอบถาม
แบบสอบถามนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อจัดทาวิจยั เรื่ องคุณภาพชีวติ ของนักศึกษา วิทยาลัยราชพฤกษ์
ปี การศึกษา 2555 โดยเป็ นการนาข้อมูลมาใช้เป็ นประโยชน์ทางด้านการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน
การพัฒนาคุณภาพชีวติ นักศึกาษาให้มีความสุ ขในขณะที่ศึกษาอยูท่ ี่วทิ ยาลัยราชพฤกษ์
คาชี้แจง แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคล
1.1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์
1.2 ข้อมูลด้านคุณลักษณะของนักศึกษา
ส่ วนที่ 2 คุณภาพชีวติ ของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ
ส่ วนที่ 3 เปรี ยบเทียบคุณภาพชีวติ ของนักศึกษาในปั จจุบนั กับสถาบันที่สาเร็ จ
ส่ วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
..........................................................................................................................................................................

ส่ วนที่ 1 คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์
1.1 ข้ อมูลด้ านประชากรศาสตร์
ขอให้ ท่านทาเครื่องหมาย  ลงในหัวข้ อทีต่ รงกับความเป็ นจริงเกีย่ วกับตัวท่ านมากทีส่ ุ ด
1. เพศ หญิง
 ชาย

1.
3.

2. ปั จจุบนั ท่านมีอายุอยูใ่ นช่วง
 18-21 ปี 2.
 26-29 ปี 4.
3. ท่านศึกษาอยูใ่ นคณะ
1.  บริ หารธุ รกิจ
3.  นิติศาสตร์ 4
5.  สาธารณสุ ขศาสตร์

 22-25 ปี
 30-35 ปี

2  บัญชี
. นิเทศศาสตร์

4. วุฒิการศึกษาที่สาเร็ จก่อนเข้าศึกษาที่วทิ ยาลัยราชพฤกษ์
1.  มัธยมศึกษาปี ที่ 6
2.  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
3.  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.)
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5. ค่าใช้จ่ายของท่านที่ได้รับจากบิดาหรื อมารดาหรื อผูป้ กครองโดยเฉลี่ยต่อเดือน
1.  ต่ากว่า 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 บาทขึ้นไป
6. รายได้ของบิดา-มารดา หรื อผูป้ กครองคนใดคนหนึ่ง คนเดียวประมาณเดือนละ
1.  ต่ากว่า 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 บาทขึ้นไป

5.

7. อาชีพของบิดา – มารดาหรื อผูป้ กครอง
1.  รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
3.  เกษตรกร 4.
 ไม่ได้ทางาน 6.

2.  ลูกจ้าง/พนักงานบริ ษทั เอกชน
 ธุ รกิจส่ วนตัว
 อื่น ๆ โปรดระบุ

8. สถานภาพสมรสของผูป้ กครอง
1.
 อยูร่ ่ วมกัน 2.
 หย่าร้าง 3.

 แยกกันอยูแ่ ต่ไม่หย่าร้าง

1.2 ข้ อมูลด้ านคุณลักษณะของนักศึกษา
1. ภูมิลาเนาเดิมของนักศึกษา
1.  ภาคกลางและปริ มณฑล 2.
3.
 ภาคเหนือ 4.
5.  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 ภาคใต้
 กรุ งเทพมหานคร

2. นักศึกษาทราบข้อมูลวิทยาลัยราชพฤกษ์ผา่ นสื่ อประชาสัมพันธ์ช่องทางใด
1.  หนังสื อพิมพ์ 2.
 เวปไซด์วทิ ยาลัย
3.
 เวปไซด์ต่าง ๆ 4.
 ประชาสัมพันธ์แนะแนวของวิทยาลัย
5.  อาจารย์ฝ่ายแนะแนวสถาบันเดิม
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3. ช่องทางการรับรู ้ข่าวสารของนักศึกษาที่เข้าถึงนักศึกษามาก
1.  อินเทอร์เน็ต
2.
 ทีวี
3.
 วิทยุชุมชน
4.
 หนังสื อพิมพ์
4. นักศึกษาเลือกศึกษาต่อที่วทิ ยาลัยราชพฤกษ์ดว้ ยเหตุผลใด
1.  ชื่อของวิทยาลัย 2.
 เป็ นสถาบันในเครื อตั้งตรงจิตร
3.
 สถานที่สวยงาม 4.
 ใกล้บา้ น
5.  การเดินทางสะดวก
6.  มีคณะสาขาวิชาน่าสนใจ
5. สิ่ งที่นกั ศึกษาคาดหวังมากที่สุด เมื่อเลือกศึกษาที่วทิ ยาลัยราชพฤกษ์
1.  จบแล้วมีงานทา 2.
 คณะสาขาที่เลือกศึกษาเป็ นที่พึงพอใจ
3.
 ได้รับการยอมรับจากสถานประกอบการ 4.  มีทกั ษะความรู้ในคณะสาขา
5.  มีชื่อเสี ยงในสาขางานอาชีพ

ตอนที่ 2. ระดับคุณภาพชีวติ นักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีการศึกษา 2555
คาชี้แจง โปรดตอบข้อคาถามต่อไปนี้ให้ตรงกับความคิดเห็น โดยขีด / ลงในช่องตรงกับ คุณภาพชีวติ ความ
เป็ นอยูข่ องนักศึกษาขณะที่ศึกษาอยูใ่ นวิทยาลัยราชพฤกษ์มากที่สุด

ข้ อคาถาม
ด้ านร่ างกาย
1.วิทยาลัยมีการตรวจสุ ขภาพประจาปี ให้กบั นักศึกษา
2.นักศึก ษาได้รับการส่ งเสริ มการออกกาลังกายในขณะ ที่
ศึกษาอยูท่ ี่วทิ ยาลัย
3.สถานที่และภูมิทศั น์ของวิทยาลัยเ อื้ อประโยชน์ต่อ
สุ ขภาพของนักศึกษา
4.นักศึกษาได้อยูใ่ นอาคารเรี ยนที่สะอาด
5.นักศึกษาได้อยูใ่ นอาคารเรี ยนและที่มีพ้นื ที่กว้างขวาง
ส่ งผลต่อความสุ ขทางการเรี ยนของนักศึกษา
6.ห้องเรี ยนมีความสว่างที่เพียงพอ
7.บรรยากาศในวิทยาลัยเงียบสงบ

มาก
ทีส่ ุ ด

ระดับคุณภาพชี วติ
มาก
ปาน น้ อย
กลาง

น้ อย
ทีส่ ุ ด
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ข้ อคาถาม
8.อุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในวิทยาลัยอยูใ่ นสภาพที่ดีสามารถ
อานวยความสะดวกให้แก่นกั ศึกษา
9.การเดินทางไป – กลับ ระหว่างวิทยาลัยและที่พกั
มีความปลอดภัยต่อนักศึกษา
10.วิทยาลัยมีกิจกรรมส่ งเสริ มต่อต้านยาเสพติดและให้
ความรู้ดา้ นยาเสพติดให้แก่นกั ศึกษาได้เป็ นอย่างดี
ด้ านจิตใจ
1.อาจารย์ผสู ้ อนให้คาแนะนาและเสนอแนะแก่นกั ศึก ษา
เป็ นอย่างดี
2.เพื่อนมีความใกล้ชิด มีความผูกพันและให้การช่วยเหลือ
เกื้อกูลต่อกันเป็ นอย่างดี
3.สิ่ งแวดล้อมของวิทยาลัย ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษามีความสุ ข
4.นักศึกษาได้รับการดูแลเอาใจใส่ จากวิทยาลัยและ
อาจารย์เป็ นอย่างดี
5.ระบบการดูแลนักศึกษาของวิทยาลัยในด้านต่างๆ ทาให้
นักศึกษารู ้สึกอบอุ่น
6.เมื่อนักศึกษามีความทุกข์ สามารถปรึ กษาอาจารย์
ที่ปรึ กษาของวิทยาลัยได้
7.หน่วยงานต่าง ๆ ของวิทยาลัยให้ความเอาใจใส่ ดูแล
นักศึกษาเป็ นอย่างดี
8.นักศึกษาได้รับการช่วยเหลือให้คาแนะนาทุกครั้งที่มา
ติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ
9.นักศึกษาสามารถใช้ชีวติ และเรี ยนหนังสื อร่ วมกับผูท้ ี่
นับถือต่างศาสนาได้เป็ นอย่างดี โดยไม่เกิดความรู ้สึก
แปลกแยก
10.นักศึกษามีความสุ ขกับการเรี ยนและใช้ชีวติ อยูใ่ น
วิทยาลัย

มาก
ทีส่ ุ ด

ระดับคุณภาพชี วติ
มาก
ปาน น้ อย
กลาง

น้ อย
ทีส่ ุ ด
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ข้ อคาถาม
ด้ านความสั มพันธ์ ทางสั งคม
1.ความแตกต่างจากสถาบันเดิมไม่เป็ นอุปสรรคต่อการ
ดาเนินชีวติ และการทากิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา
2.กิจกรรมต่างๆ ที่ทางวิทยาลัยจัดขึ้นทาให้นกั ศึกษามี
ความสัมพันธ์กบั เพื่อนๆ ดีข้ ึน
3.นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนๆ ได้เป็ นอย่างดี
4.นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนนักศึกษาและ
อาจารย์ผสู ้ อนได้เป็ นอย่างดี
5.นักศึกษาเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆที่ทางวิทยาลัยจัดขึ้นเป็ น
ประจา
6.เพื่อนมักจะบอกเล่าและให้คาปรึ กษาปั ญหาต่างๆต่อกัน
7.อาจารย์เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาคิดอย่างเป็ นอิสระ
8.วิทยาลัยเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาทากิจกรรมได้อย่างเป็ น
อิสระ
9.นักศึกษามีส่วนร่ วมในการเลือกผูน้ านักศึกษา
10.นักศึกษารู้สึกหวงแหนและดูแลสมบัติของทางวิทยาลัย
ด้ านสิ่ งแวดล้อมภายในวิทยาลัย
1.วิทยาลัยมีพ้นื ที่สีเขียวอย่างเพียงพอ
2.วิทยาลัยมีการจัดสถานพยาบาลที่สะอาดและพยาบาล
สาหรับดูแลอย่างเพียงพอ
3.นักศึกษาได้รับความสะดวกในการติดต่อกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในวิทยาลัย
4.วิทยาลัยมีการจัดสถานที่พกั ผ่อนอย่างเพียงพอ เช่น โต๊ะ
เก้าอี้/สวนหย่อม
5.วิทยาลัยมีการจัดห้องสุ ขาที่สะอาด สะดวกและมีความ
เพียงพอ

มาก
ทีส่ ุ ด

ระดับคุณภาพชี วติ
มาก
ปาน น้ อย
กลาง

น้ อย
ทีส่ ุ ด
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ข้ อคาถาม
6.วิทยาลัยจัดสถานที่ออกกาลังกายพร้อมอุปกรณ์อย่าง
เพียงพอ
7.อุปกรณ์การเรี ยนการสอนมีความทันสมัยเพียงพอและ
เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
8.สภาพแวดล้อมไม่ขดั ต่อหลักธรรมคาสอนและหลัก
ปฏิบตั ิของศาสนาต่าง ๆ
9.ห้องสมุดของวิทยาลัยหนังสื อและสิ่ งอานวยความ
สะดวกอย่างเพียงพอ
10.สถานที่ในวิทยาลัยมีความทันสมัย
ด้ านวิชาการ
1.นักศึกษามีโอกาสเข้าร่ วมกิจกรรมของวิทยาลัย
2.วิทยาลัยเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาได้แสดงความสามารถ
ด้านวิชาการ
3.คณาจารย์ในวิทยาลัยใช้สื่อการเรี ยนการสอน
ที่น่าสนใจ
4.คณาจารย์ในวิทยาลัยมีความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู้ได้เป็ นอย่างดี
5.นักศึกษามีความสุ ขที่เข้าเรี ยนในห้องในแต่ละวิชา
6.นักศึกษาได้รับความรู้ในวิชาการระดับสู ง ขณะที่เรี ยน
ในวิทยาลัยราชพฤกษ์
7.นักศึกษามีความสุ ขกับบรรยากาศในชั้นเรี ยนแต่ละ
รายวิชา
8. คณาจารย์ในวิทยาลัยเข้าสอนตรงต่อเวลา
9. นักศึกษาค้นคว้าหาความรู ้เพิม่ เติมหลังจากเรี ยนใน
ห้องเรี ยน
10.คณะสาขาวิชา พานักศึกษาออกไปทากิจกรรมนอก
ห้องเรี ยน

มาก
ทีส่ ุ ด

ระดับคุณภาพชี วติ
มาก
ปาน น้ อย
กลาง

น้ อย
ทีส่ ุ ด
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ส่ วนที่ 4 ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิม่ เติม
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ประวัติผ้ วู จิ ัย
ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) นางสาราญ จูช่วย
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Sumran Juchooy
วุฒิการศึกษา ระดับปริ ญญาตรี ศึกษาศาสตร์บณั ฑิต (ศศษ.) มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ระดับปริ ญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศม.) หลักสู ตรและการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ตาแหน่ ง หัวหน้าสาขาวิชาศึกษาทัว่ ไป คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยราชพฤกษ์
สถานทีท่ างาน วิทยาลัยราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี เลขที่ 9หมู่1 ถนนนครอินทร์ ตาบล
บางขนุน อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร 02 –4326101ต่อ111
ประสบการณ์ด้านการวิจัย
1. แนวทางการประชาสัมพันธ์ตามคุณลักษณะ ของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์
ปี การศึกษา 2550
2. รู ปแบบการดาเนินชีวติ ของคนในชุมชนบางขนุนอาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
ปี การศึกษา 2551
3. แนวทางการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการดาเนินงานกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์
ปี การศึกษา 2552
4. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรี ยนการสอนของครู อาสาสมัครชาวจีนระดับอุดมศึกษา
ปี การศึกษา 2552
5. สื่ อประชาสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อที่วทิ ยาลัยราชพฤกษ์ ปี การศึกษา 2553
6 . การดาเนินชีวติ ของคนในชุมชนบางขนุนภายใต้การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปี การศึกษา 2554
ประวัติการได้ รับทุน
1. ได้รับทุนการศึกษาข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ เรื่ อง วิถีชีวติ ความเป็ นอยูแ่ บบดั้งเดิมของ
ชุมชนกุฎีจีน กรุ งเทพมหานคร ของสานักนโยบายและแผนงาน กระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2549
2. ได้รับทุนการวิจยั วิทยาลัยราชพฤกษ์ ปี การศึกษา 2550

– 2554
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ผลงานวิจัยทีพ่ มิ พ์เผยแพร่
1. บทความวารสารวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ บทความวารสารวิชาการวิทยาลัย
ราชพฤกษ์
2. นาเสนอผลงานวิจยั ในการประชุมวิชาการระดับชาติที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่ อง
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรี ยนการสอนของครู อาสาสมัครชาวจีนระดับอุดมศึกษา
3. นาเสนอผลงานวิจยั ในการประชุมวิชาการระดับชาติ

ที่มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่ องการดาเนิน

ชีวติ ของคนในชุมชนบางขนุนภายใต้การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมท้องถิ่น
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ประวัติผ้ วู จิ ัย
ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) นางสาวสลักจิตร หิรัญสาลี
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Salakjit Hirunsalee
วุฒิการศึกษา ระดับปริ ญญาตรี บริ หารธุ รกิจ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดมหาวิทยาลัยสยาม
ตาแหน่ ง อาจารย์ประจาสาขาวิชาการตลาด
สถานทีท่ างาน วิทยาลัยราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี เลขที่ 9 หมู่ 1 ถนนนครอินทร์ ตาบล
บางขนุน อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร 02 – 4326101 ต่อ 111
ประสบการณ์ด้านการวิจัย
1. ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า OTOP ของประชาชนในเขตอ.บางกรวย
จ.นนทบุรี
2. การตลาดเพื่อสังคมของวิทยาลัยราชพฤกษ์ ตามความคิดเห็นของประชาชนในเขต
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
ประวัติการได้ รับทุน
1. ได้รับทุนการวิจยั วิทยาลัยราชพฤกษ์ ปี การศึกษา 255
2 – 2555
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ประวัติผ้ วู จิ ัย
ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) นางสาวสุ นทรี ย ์ สองเมือง
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) SUNTREE

SONGMUANG

วุฒิการศึกษา ระดับปริ ญญาตรี บริ หารธุ รกิจบัณฑิต (การตลาด) (บธ.บ)
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
ระดับปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) (บธ.ม)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ตาแหน่ง อาจารย์ประจาสาขาวิชาการตลาด คณะบริ หารธุ รกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์
สถานที่ทางาน วิทยาลัยราชพฤกษ์
ประสบการณ์ดา้ นการวิจยั
1. การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาทุนโครงการทุนอุดมศึกษา โครงการทุนอุดมศึกษา
เพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีต่อวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปี การศึกษา 2551
2. ปั จจัยทางการตลาดบริ การของการเลือกสถาบันเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของ
นักศึกษาคณะบริ หารธุ รกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ ปี การศึกษา 2554

