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โครงการวิจยัเพื่อพฒันาการเรยีนการสอนมหาวิทยาลยัรงัสติ 

ประจ าปีการศึกษา 2560 

 

1. ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)  คุณภาพชีวิตของนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน                    

                                         จงัหวดัปทุมธานี 

 (ภาษาองักฤษ)                   Quality of Life in Private University Student,                              

                                         Pathumtani Province  

2. ประเภทนกัวิจยั   ประสบการณ ์เคยไดร้บัทุนจาก (ระบุ)  

ศนูยส์นับสนุนและพฒันาการเรียนการสอน 

และสถาบนัวิจยัมหาวิทยาลยัรงัสิต 
 

3. ประเภทของงานวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอน:  

การวิจยัเก่ียวกบันักศึกษา  

(การเพ่ิมผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน) 

  

4. รายวิชา / สาขาวิชาที่ท  าการวิจยั : การจดัการ, การศึกษา 

5. ผูด้  าเนินงานวิจยั 

 ช่ือ (ภาษาไทย) : นางสาวเฉลิมพร  เย็นเยือก 

ช่ือ (ภาษาองักฤษ) : Miss ChalermpornYenyuak 

คุณวุฒิ   :รฐัประศาสนศาสตรดุ์ษฎีบณัฑิต 

                         (การจดัการภาครฐัและภาคเอกชน)  

สถานท่ีท างาน  : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรงัสิต 

ต าแหน่งทางวิชาการ : อาจารย ์

โทรศพัท ์  : 02-997-2200 ต่อ 1019  มือถือ: 081-591-5119 

ผูร้่วมวิจยั 

ช่ือ (ภาษาไทย) : นางสาวอภิระมณ อุไรรตัน์ 

ช่ือ (ภาษาองักฤษ) : Miss Apiramon Ourairat 

คุณวุฒิ   : ศึกษาศาสตรดุ์ษฎีบณัฑิต (การศึกษา)  

สถานท่ีท างาน  : คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัรงัสิต  

ต าแหน่งทางวิชาการ : อาจารย ์

โทรศพัท ์  : 02-727-7889  มือถือ: 094-429-8793 
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6. ทีป่รึกษาโครงการ 

ช่ือ (ภาษาไทย) : นายนิติ รตันปรีชาเวช  

ช่ือ (ภาษาองักฤษ) : Mr.Nitir Ratanaprechavech 

คุณวุฒิ   : รฐัประศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิต 

สถานท่ีท างาน  : คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ต าแหน่งทางวิชาการ : ผูช้่วยศาสตราจารย ์

โทรศพัท ์  : 081-484-4524   

 

7. สถานที่ท  าการทดลองหรือเก็บขอ้มูล:  สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนท่ีมีการจดัการเรียนการสอน

เป็นภาษาไทย ในสงักดัคณะกรรมการการอุดมศึกษาในเขตปทุมธานี   

 

8. ความส าคญัและที่มาของปัญหาที่ท  าการวิจยั 

 

ปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลใหเ้กิดความเขม้แข็งของประเทศในดา้นต่างๆ  และส่งผลใหป้ระเทศน้ัน ๆ 

เป็นประเทศท่ีมีศักยภาพ  สามารถพ่ึงพาตนเองได ้รวมถึงเป็นท่ีพ่ึงพาของนานาประเทศได ้

คือ ปัจจัยดา้นทรพัยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพ  และยงัเป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อการพัฒนา

ประเทศใหม้ีความเจริญกา้วหน้ายิ่งขึ้ นไปในอนาคตอย่างยัง่ยืน  โดยการผลิตบุคคลท่ีมี

คุณภาพ  มีความรู ้ความสามารถ เป็นก าลังท่ีมีคุณค่าต่อประเทศชาติไดน้ั้น ส่วนหน่ึงเกิด

จากการใหค้วามส าคัญกับการศึกษาในทุกระดับ  ตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จนถึง

ระดบัอุดมศึกษา  ดงัปรากฏในนโยบายการบริหารประเทศในแต่ละประเทศ ถึงแมว้่ารฐับาล

จะตอ้งใชจ้่ายงบประมาณแผ่นดินในกิจการดา้นต่างๆ ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง

และดา้นอ่ืนๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหม้ีความความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้ นหาก

พิจารณาถึงการลงทุนทางการศึกษาของไทยโดยพิจารณาถึงงบประมาณท่ีจ าแนกตาม

กระทรวง รฐับาลไทยไดใ้หค้วามส าคญักบัการศึกษาเป็นอย่างมาก เช่น รฐับาลไดล้งทุน

เพ่ือการศึกษาเป็นสดัส่วนมากถึง 1 ใน 4 ของงบประมาณแผ่นดิน ซ่ึงพบว่า มีการจดัสรร

งบประมาณสนับสนุนดา้นการศึกษาเป็นจ านวนมาก  และมีแนวโน้มสูงขึ้ นเช่นเดียวกับ

จ านวนผลิตภัณฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) และงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด โดยท่ี

รอ้ยละของงบประมาณดา้นการศึกษาต่องบประมาณรายจ่ายทั้งหมด มากท่ีสุดในปี 2550 

และในปี 2558 เพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกบัปี 2557 (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ,2558) 

ในขณะท่ีรอ้ยละของงบประมาณด้านการศึกษาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 

(GDP) มากท่ีสุดในปี 2552 และในปี 2558 ลดลงเมื่อเทียบกบัปี 2557  ดังแสดงใน

แผนภาพต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 1 อตัราส่วนงบประมาณดา้นการศึกษาต่อผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ    

              (GDP) และงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด (ปีงบประมาณ 2550 – 2558) 

    ที่มา : ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2558) 

 

ทั้งน้ี เป้าประสงค์ในการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาคือเพ่ือต้องการยกระดับ

ความสามารถของประชาชนใหเ้พ่ิมมากยิ่งขึ้ น แต่อย่างไรก็ตามพบว่า ประสิทธิภาพท่ีเกิดจากการ

การใชจ้่ายงบประมาณเพ่ือยกระดบัคุณภาพ พบว่ายงัไม่เห็นผลลพัธท่ี์ชดัเจนท่ีแสดงถึงการเพ่ิมขึ้ น

ในคุณภาพการศึกษาของประเทศ  ดังปรากฎในขอ้มูลการประเมินผลทางการศึกษาทั้งใน

ระดบัชาติและระดบันานาชาติ ช้ีวา่ แมร้ฐับาลจะใหค้วามส าคญัต่อการศึกษาและมีการลงทุนสูง แต่

ผลการประเมินคุณภาพทางการศึกษายงัไม่ไดคุ้ณภาพทดัเทียมกบันานาชาติ (เฉลิมพร เย็นเยือก, 

2557)  ดังน้ันหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จึงควรด าเนินการทบทวนถึงความคุม้ค่าในการจัดสรร

งบประมาณรายจ่ายท่ีใชใ้นการลงทุนทางการศึกษาเพ่ือน าไปสู่การปฏิรูปทางดา้นการคลงัและการ

ปฏิรปูทางการศึกษาเพ่ือพฒันาคุณภาพการศึกษาใหม้ีประสิทธิภาพมากขึ้ น นอกจากการสนับสนุน

จากภาครัฐในดา้นงบประมาณแลว้ ในส่วนของสถาบนัการศึกษาควรตอ้งใหค้วามส าคัญกับการ

ด าเนินการเพ่ือเสริมสรา้งคุณภาพการศึกษาในทุกระดบัใหเ้พ่ิมมากยิ่งขึ้ นไปอีกดว้ยเช่นกนั  

 ปัจจยัหน่ึงท่ีผลกัดนัใหเ้กิดเศรษฐกิจฐานความรู  ้ (knowledge-based economy) คือการ

ผสมผสานเศรษฐกิจกับเทคโนโลยีท่ีทันสมยั ซ่ึงเป็นการน าเทคโนโลยี ความคิดสรา้งสรรค์และ

ความรูท่ี้เหมาะสมมาพฒันาใหเ้กิดเป็นมลูค่าทางเศรษฐกิจ สถาบนัอุดมศึกษาจึงตอ้งมีบทบาทมาก

ขึ้ นในการศึกษาวิจยัเพ่ือสรา้งสรรค ์องคค์วามรู ้ หรือนวตักรรมภายใตก้ารสนับสนุนของรฐัในดา้น
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งบประมาณและทรพัยากรอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือพฒันาต่อยอดความรูแ้ละการใชเ้ทคโนโลยี โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งควรมีการสนับสนุนสถาบนัอุดมศึกษาในระดับภูมิภาคและทอ้งถ่ิน ซ่ึงมีความใกลชิ้ดกบั

ชุมชนใหต้ระหนักถึงความส าคญัในการใชค้วามรูแ้ละงานวิจยัเพ่ือพฒันาใหม้ากยิ่งขึ้ น ทั้งน้ี เพ่ือให้

เกิดความร่วมมือกบัชุมชนในการพฒันาความรูแ้ละเป็นพลงัหลกัในการพฒันาฐานรากของประเทศ

ใหม้ัน่คงและยัง่ยืน การจดัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาจึงตอ้งเป็นแกนน าในการเช่ือมโยงงานวิจยั

ลงสู่พ้ืนท่ีผ่านกระบวนการบริการวิชาการ เกิดเป็นเครือข่ายในการพฒันาท่ีท างานประสานความ

ร่วมมือกบัภาครฐั ภาคเอกชน นักวิชาการ และองค์กรปกครองส่วนทอ้ง ถ่ิน อย่างไรก็ตามการ

พฒันาคุณภาพชีวิตและสังคม ยงัเป็นประเด็นท่ีตอ้งใหค้วามส าคัญอย่างต่อเน่ืองควบคู่กัน ทั้งน้ี

เน่ืองจากเศรษฐกิจของประเทศไทยมีภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคการผลิตท่ีมีบทบาทสูง มีภาค  

การเกษตรเป็นแหล่งผลิตท่ีก่อใหเ้กิดรายไดห้ลกัของประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ และมีภาคบริการท่ี

มีบทบาทส าคัญในการสรา้งมูลค่าเพ่ิมของระบบเศรษฐกิจในทุกภาคส่วนท่ีกล่าวขา้งต้นลว้น

ต้องการปัจจัยสนับสนุนด้านก าลังคนท่ีมีศักยภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสรา้งสรรค์ ทั้งน้ีการผลิตและพัฒนาก าลังคนจะต้องมีการ

วางแผนบนพ้ืนฐานขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งกบัปริมาณและความตอ้งการของประเทศ  เพ่ือใหเ้ป็นพลงั

ขบัเคล่ือนในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมไทย (แผนพฒันาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบบัท่ี 

11 พ.ศ. 2555-2559)  

ดังท่ี สิปปนนท์  เกตุทัต (2540) ไดเ้สนอว่า การศึกษามีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของแต่ละบุคคล และการศึกษาจะช่วยพัฒนาคนใหม้ีคุณภาพสูงขึ้ นได้ถ้า

การศึกษาน้ันจดัขึ้ นอย่างเหมาะสม  ดงัน้ันสถานศึกษาจึงมีบทบาทส าคญัในการจดัการศึกษาท่ีมุ่ง

พฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นผูม้ีคุณภาพ โดยเฉพาะสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั้งภาครฐัและเอกชนท่ี

ไดก้ าหนดแนวทางพฒันาการจดัการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มและสถานการณปั์จจุบนั 

โดยแสดงจากวิสยัทศัน์ของการอุดมศึกษา ปี 2559 ท่ีมุ่งเน้น “อุดมศึกษาเป็นแหล่งองคค์วามรู ้

และพฒันาก าลงัคนระดบัสงูท่ีมีคุณภาพเพื่อการพฒันาชาติอยา่งยัง่ยืน สรา้งสงัคมการเรียนรูต้ลอด

ชีวิต ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) บนพ้ืนฐาน

ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีบทบาทสูงในสงัคมประชาคมอาเซียนและมุ่งสู่คุณภาพอุดมศึกษา

ระดบันานาชาติ”(แผนพฒันาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) อีกทั้ง

ยังได้มีการก าหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.) (Thai Qualifications 

Framework for Higher Education) ท่ีประกอบดว้ย 7 ดา้นส าคญั โดยเฉพาะดา้นท่ีว่าดว้ยการ

พฒันาผลการเรียนรูข้องนักศึกษา และการจดัการศึกษาใหก้บัผูเ้รียนไดต้รงตามความตอ้งการเพ่ือ

มุ่งสรา้งคุณภาพในหลกัสูตรการศึกษา รวมถึงคุณภาพชีวิตการศึกษาใหเ้กิดขึ้ นในทุกมิติ  ทั้งด้าน

คุณธรรม จริยธรรม  ดา้นความรู ้ดา้นทักษะทางปัญหา ดา้นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
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และ ความรบัผิดชอบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความหมายดา้นคุณภาพชีวิตท่ียูเนสโก (UNESCO, 1981) 

ไดเ้สนอไวว้่าคุณภาพชีวิตเป็นความรูสึ้กของการมีการอยู่อย่างมีความสุข มีความพึงพอใจต่อ

องคป์ระกอบต่างๆ ของชีวิตท่ีเป็นส่วนส าคญัของบุคคล  ซ่ึงการสรา้งใหผู้เ้รียนเกิดความพึงพอใจ

หรือมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ถือเป็นพนัธกิจส าคญัของสถาบนัการศึกษาเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบณัฑิตท่ีมีคุณค่า

ออกสู่สงัคม และยงัถือเป็นวตัถุประสงคห์ลกัส าคญัในการจดัการศึกษาเพ่ือใหเ้กิดการพฒันาคุณค่า

ในทรพัยากรมนุษยใ์หเ้ป็นบุคคลคุณภาพในสงัคม น ามาซ่ึงความเขม้แข็งของประเทศต่อไป ดงัน้ัน 

การใหค้วามส าคญักบัคุณภาพการศึกษาในการผลิตบณัฑิต เป็นนโยบายท่ีทุกประเทศพฒันาอย่าง

จริงจงัและต่อเน่ือง โดยเฉพาะการจดัการศึกษาของสถาบนัการศึกษาเพ่ือส่งเสริมใหนั้กศึกษาเป็นผู ้

มี คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ และมี คุณค่าต่อสังคม จึงเป็นหน้า ท่ีส าคัญประการหน่ึงของ

สถาบันอุดมศึกษาทั้งภารรัฐและสถาบันอุดมศึกษาในภาคเอกชน โดยการสรา้งคุณภาพชีวิตใน

การศึกษาให้กับนักศึกษาตามตามแนวคิดของนักวิชาการท่ีส าคัญ ได้แก่ แฮนเดอร์ชอทท์ 

(Handershott, 1992) ไดเ้สนอกรอบแนวคิดดา้นคุณภาพชีวิตการศึกษาท่ีส าคญัประกอบดว้ย 

ดา้นสงัคม  ดา้นชีวิตการศึกษา ดา้นท่ีพกั ดา้นความสมัพนัธก์บับุคคลอ่ืน และ ดา้นการบริการท่ี

ได้รับจากสถาบันการศึกษา ถือเป็นกรอบแนวคิดท่ีส าคัญในการวิเคราะห์ถึงความมีคุณภาพ

การศึกษาท่ีไดจ้ากชีวิตความเป็นอยู่ส่วนบุคคลของผูเ้รียน และ ไดร้บัจากสถาบนัท่ีผูเ้รียนไดศึ้กษา

อยู่ ดังน้ัน จึงอาจกล่าวไดว้่าสถาบนัการศึกษามีหน้าท่ีส าคญัต่อความมีคุณภาพชีวิตการศึกษาท่ีดี

ของผูเ้รียน  

 ปัจจุบนัสถาบนัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาในประเทศไทยมีจ านวนมาก โดยจดัตั้งอยู่ใน

ทุกภูมิภาคทัว่ประเทศเพ่ือสรา้งโอกาสใหบุ้คคลสามารถเขา้ถึงการศึกษาได้อย่างทัว่ถึงมากขึ้ น 

โดยเฉพาะสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนท่ีช่วยส่งเสริมโอกาสการเขา้ถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

ของเยาวชนไดม้ากขึ้ น  โดยสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนไดม้ีการจดัการศึกษาโดยใหค้วามส าคญักบั

การผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาต่างๆ โดยไดมุ้่งเน้นสรา้งคุณค่าในการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณค่าออกสู่

สังคม โดยเฉพาะในเขตจังหวัดปทุมธานี ท่ีมีสถาบันอุดมศึกษาท่ีได้รับการจัดอันดับเป็น

มหาวิทยาลัยท่ีมีการคน้หามากท่ีสุด โดยไดร้ับการประเมินและจัดอันดับว่าเป็นมหาวิทยาลัย

อิเล็กทรอนิกส์ท่ีดีท่ีสุดในเมืองไทย และยังมีสถาบันอุดมศึกษาในเขตจังหวัดปทุมธานีท่ีสังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) อีก 3 สถาบัน  คือ มหาวิทยาลัยปทุมธานี 

มหาวิทยาลยัเวสเทิรน์ และมหาวิทยาลยัอิสเทิรน์เอเชีย ท่ีมีการจดัการเรียนการสอนและใหบ้ริการ

ท่ีสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของนักศึกษา และ มีการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือ

สรา้งเสริมความพึงพอใจใหเ้ป็นนักศึกษาท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในระหว่างการศึกษาตลอดมา  โดยได้

มีการด าเนินการตามนโยบายตามกรอบมาตรฐานคุณภาพการศึกษาเพ่ือสรา้งคุณภาพชีวิตท่ีดี

ใหก้บัผูเ้รียน และเพ่ือใหเ้ป็นบณัฑิตท่ีมีคุณค่าต่อประเทศชาติในอนาคต ดงัปรากฎอย่างชดัเจนจาก
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ขอ้มูลอัตราการมีงานท าของนักศึกษาท่ีจบการศึกษาในปีการศึกษาท่ีมีอัตราเกินกว่ารอ้ยละ 60 

(สถิติการศึกษา สกอ.2560) และจากท่ีมาและความส าคญัของการวิจยัดังกล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึง

สนใจท่ีจะศึกษาถึงรูปแบบการด าเนินชีวิตและระดับคุณภาพชีวิตการศึกษาของนักศึกษา ใน

ระดบัชั้นปริญญาตรีท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2560 ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนเขตจงัหวดั

ปทุมธานี ท่ีมีการจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย สงักดัคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ เป็น

สถาบันอุดมศึกษาหลัก  เพ่ือประกอบเป็นขอ้มูลในการน าเสนอแนวทางการเสริมสรา้งระดับ

คุณภาพชีวิตการศึกษาของนักศึกษา และเพ่ือ ประกอบการพิจารณาวางแผนใหบ้ริการดา้นท่ี

เก่ียวกบัการศึกษาเพ่ือพฒันาและเสริมสรา้งศักยภาพในการศึกษา และเป็นการยกระดบัคุณภาพ

ชีวิตของนักศึกษาใหดี้ยิ่งขึ้ น สามารถด ารงตนไดอ้ยา่งมีคุณค่าต่อไปในอนาคต 

 

9. วตัถุประสงคข์องโครงการ 

เพ่ือศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตการศึกษาของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี  ใน

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน จงัหวดัปทุมธานี 

 

10. ประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บั 

10.1 ท าใหท้ราบถึงระดบัคุณภาพชีวิตการศึกษาของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ใน

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน จงัหวดัปทุมธานี 

10.2 เพ่ือเป็นขอ้มลูส าหรบัสถาบนัการศึกษาไดผ้ลการศึกษาไปประยุกตใ์ชเ้ป็นแนวทาง

ประกอบการก าหนดรปูแบบการจดัการดา้นการศึกษา เพ่ือพฒันาระดบัคุณภาพชีวิต

นักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน จงัหวดัปทุมธานี 

11 ทบทวนวรรณกรรม และ งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 

ในการศึกษาวิจยัครั้งน้ี  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึง

ประกอบดว้ยงานวิจยัเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 

1) แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตโดย เฮนเดอรช์อทท์ (Hendershott, 1992) ได้

เสนอวา่การท่ีบุคคลจะมีคุณภาพชีวิตท่ีดีน้ัน บุคคลน้ัน ตอ้งมีความพึงพอใจในส่ิงท่ีเกิด

ขึ้ นกับตัวเอง ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีท าให้บุคคลน้ันๆ  มีความสุขในการด าเนินชีวิต อัน

ประกอบดว้ย ชีวิตการเรียน  ชีวิตสงัคม ท่ีอยูอ่าศยั ความสมัพนัธก์บัเพ่ือ และ บริการท่ี

ไดร้บั โดยในการวิจยัครั้งน้ี ผูว้ิจัยไดน้ าเสนอรูปแบบการด าเนินชีวิต หรือการใชชี้วิต

ของนักศึกษาในระหว่างศึกษา ว่าเป็นไปอย่างมีความสุขจากความพึงพอใจท่ีเกิดขึ้ น

หรือไม่ โดยวัดได้จากความรับรู ้ถึงสภาพแวดล้อมของสถาบันการศึกษา  ความ

สะดวกสบายทางดา้นร่างกาย และ จิตใจ จากบริการท่ีไดร้บั รวมถึงความสมัพนัธท์าง

สังคมท่ีเกิดขึ้ นจากการรับรู ้ของนักศึกษา  โดยได้ใช้หลักแนวคิดของแคมป์เบล 
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(Campbell, 1976) ประกอบในการก าหนดแนวทางการประเมินความมีคุณภาพชีวิต

ใน 3 องคป์ระกอบส าคญั คือ 1) องคป์ระกอบดา้นกายภาพ (Physical factors) ไดแ้ก่ 

ปัจจยัดา้นสภาพท่ีอยู่อาศยั 2) องคป์ระกอบดา้นสงัคม (Social factors) ไดแ้ก่ ปัจจยั

ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านการยอมรับ และ 3) องค์ประกอบด้าน

จิตวิทยา (Psychology factors) ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นความพึงพอใจในความส าเร็จ ความ

ผิดหวงัหรือ อุปสรรคต่างๆ ท่ีเกิดขึ้ นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาในระหว่างท่ีไดศึ้กษาอยู ่

ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบส าคญัในการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีหรือไมข่องนักศึกษา 

2) ซาน (Zhan, 1992 ) ไดเ้สนอแนวคิดว่า คุณภาพชีวิตการศึกษายงัไดใ้หค้วามส าคญั

กบัการด าเนินกิจกรรมหรือการเขา้ร่วมกิจกรรมของนักศึกษาในระหว่างท่ีรบัการศึกษา

อยู่ ถึงแมว้่ากิจกรรมในบางกิจกรรมหรือในบางครั้ง อาจมีน้อยมากหรือ แทบไม่มีเลย 

แต่หากพิจารณาในภาพรวมแลว้พบว่า การเขา้ร่วมกิจกรรมบางกิจกรรมหรือบางครั้งก็

เป็นการแสดงออกถึงความพึงพอใจ หรือคุณภาพชีวิตของนักศึกษาไดเ้พียงพอ ความพึง

พอใจในท่ีน้ี หมายถึง สภาพทางจิตท่ีแสดงออกถึง ความสุขท่ีไดร้ับรูใ้นส่ิงท่ีตน

ปรารถนาและได้รับการตอบสนองตอบตามท่ีต้องการหรือท่ีได้คาดหวังไว ้การท่ี

นักศึกษาแสดงออกถึงความพึงพอใจต่อสภาพการด ารงชีวิตของตนในระหว่าง

การศึกษาในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึงย่อมแสดงว่า ชีวิตในช่วงดงักล่าวน้ัน มีคุณภาพ

ตามท่ีตนปรารถนา นอกจากน้ียงัไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบคุณภาพชีวิต ควรประกอบไป

ดว้ย ดา้นความพึงพอใจในชีวิตในเร่ืองทัว่ไป  ดา้นความรูสึ้ก ความคิดเห็นเก่ียวกับ

ตนเอง เก่ียวกบัความรูสึ้กมีคุณค่าในตนเอง ดา้นสุขภาพและหน้าท่ีของร่างกาย การ

ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน ด้านสังคมและเศรษฐกิจ เป็นความพึงพอใ จเก่ียวกับ 

การศึกษา และดา้นเศรษฐกิจ หรือจากรายไดท่ี้ไดร้บั  ทั้งน้ี แฮนเดอรช์อทท์, ไรท ์และ

แฮนเดอรส์นั (Hendershott, Wright & Handerson, 1992)  ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมี

ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์ลักษณะ 

ความสมัพนัธข์องขอ้มูลประชากรของนักศึกษากบัการประเมินเชิงจิตวิสยั ของการใช้

ชีวิตโดยทัว่ไป ของนักศึกษาในภาพรวมและรายดา้น รวมถึงผลทั้งทางตรงและทางออ้ม

ของตัวแปรอิสระท่ีมีต่อความเป็นอยู่ท่ี ดี โดยได้เสนอองค์ประกอบท่ีเก่ียวขอ้งกับ

คุณภาพชีวิตท่ีส าคญั 5 องคป์ระกอบ คือ 1. ชีวิตการเรียน (Academic Life) เป็นการ

วดัส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัวนักศึกษาในเชิงวิชาการ สภาพแวดลอ้มในการเรียน 2. ชีวิต

สงัคม (Student Social Life) คือ การแสดงหรือการกระท ากิจกรรมต่าง ๆ ของ 

นักศึกษา ทั้งในและนอกมหาวิทยาลยั การมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีจดัขึ้ น 3. ท่ีอยู่อาศยั 

(Housing) สภาพแวดลอ้มของท่ีอยู่ เช่น หอพกั 4. ความสมัพนัธก์บัเพ่ือน (Student 



8 ศสพ.RS1-11 

Relationships) 5. บริการท่ีไดร้บั (Student Services) ประกอบดว้ย อาหาร ความ

ปลอดภยั การให ้ค าปรึกษา สุขภาพ ศูนยท์างศาสนา ศูนยบ์ริการนักศึกษานานาชาติ 

ซ่ึงจากปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้ จะส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิในการศึกษา และยงัช่วยส่งเสริมให้

นักศึกษาสามารถเรียนอยา่งมีความสุขอีกดว้ย 

งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง  

กฤตธชั อนัช่ืน (2557)  ท าการวิจยัเชิงส ารวจ โดยมีวตัถุประสงค ์ 4 ประการ คือ (1) 

เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี (2) เพ่ือเปรียบเทียบ

คุณภาพชีวิตของนักศึกษาท่ีมีปัจจยับุคคลแตกต่างกนั (3) เพ่ือศึกษาความตอ้งการในการพฒันา

คุณภาพชีวิตของ นักศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารีโดยจ านวนกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั

ครั้งน้ีเป็นนักศึกษา ระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารีปีการศึกษา 2555 ชั้นปีท่ี 

1 – 4 จ านวน 407 คน ซ่ึงแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ (1) นักศึกษาท่ีพกัอาศัยในหอพกั

นักศึกษา จ านวน 15 หอพัก เก็บรวบรวมขอ้มูลจากประชากรทั้งหมด โดยแบ่งตามชั้นภูมิ

(Stratified Random Sampling) จากตารางเลขสุ่มตามหอพกั ไดก้ลุ่มตัวอย่าง 253 คน (2) 

นักศึกษาหอนอก จากการใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญหรือตามสะดวก (Convenience 

Sampling) จากผูท่ี้พกัอาศัยอยู่นอกมหาวิทยาลยัจ านวน 154 การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่ม

ตวัอยา่ง มี 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 เก็บขอ้มลูปฐมภูมิจากนักศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ขั้นตอน

ท่ี 2 เก็บขอ้มลูทุติยภูมิจากเอกสารวิชาการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน ตลอดจน

ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ขัน้ตอนท่ี 3 เก็บขอ้มลูโดยวิธี Focus Group และการสมัภาษณ์ กลุ่มตวัอย่าง 

เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูท่ีครอบคลุมและชดัเจนยิ่งขึ้ นโดยแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยทั้งหมด 15 กลุ่ม จากน้ันท า

การวิเคราะห์ขอ้มลูท่ีไดโ้ดนใชค้่าความถ่ี ค่ารอ้ยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ

วิเคราะหส์่วนระดับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาในดา้นต่าง ๆ การวิเคราะห์ดว้ย  สถิติเชิงอนุมาน 

ประกอบดว้ย เปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพชีวิต ไดแ้ก่ การทดสอบ t – test การ

วิเคราะหค์วามแปรปรวน (Analysis of variance : ANOVA) การเปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple 

comparison) และการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงคุณภาพ จากแบบสอบถามในส่วนสุดทา้ย และจากการ

สมัภาษณก์ลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงเป็นความตอ้งการพฒันาคุณภาพชีวิตของนักศึกษามาจ าแนก เรียงล าดบั

ตามความถ่ีของขอ้มลูจากมากไปน้อย โดยสรุปผลการวิจยัพบว่า  1. ดา้นขอ้มลูทัว่ไป ส่วนใหญ่พกั

อาศัยอยู่ในหอพกันักศึกษาของมหาวิทยาลยั รอ้ยละ 62.16 และพกัอาศัยในหอพกัเอกชนหรือ

บา้นพกันอกมหาวิทยาลยั รอ้ยละ 37.84 มีจ านวนสมาชิกร่วมพกัในหอ้งเดียวกนัส่วนใหญ่ จ านวน 

3 คนต่อหอ้ง รอ้ยละ 46.44 รองลงมาคือพกั 2 คนต่อหอ้ง รอ้ยละ 25.55 ส่วนค่าใชจ้่ายส่วนใหญ่

มาจากพ่อแม่ผูป้กครอง รอ้ยละ 70.03 รองลงมาคือ จากพ่อแม่ผูป้กครองและทุนการศึกษา รอ้ย

ละ 25.55  โดยไดร้บัค่าใชจ้่ายต่อเดือน จ านวน 4,000 - 5,000 บาท รอ้ยละ 36.86 รองลงมา
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คือ 5,001 - 6,000 บาท ส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ รอ้ยละ 66.83 

รองลงมาคือ ภาคเหนือ รอ้ยละ 9.34 ซ่ึงเกือบทั้งหมด นับถือศาสนาพุทธ รอ้ยละ 96.56 2. 

ผลสรุประดับคุณภาพชีวิตนักศึกษาพบว่ามีระดบัคุณภาพชีวิตในภาพรวม อยู่ในระดบัปานกลาง มี 

ค่าเฉล่ียรวม 3.45 โดยนักศึกษาหอพกั มีค่าเฉล่ีย 3.38 และนักศึกษาหอนอก มีค่าเฉล่ีย 3.34 

และเมื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของนักศึกษาหอพกักบันักศึกษาหอนอก พบว่า นักศึกษาหอพกั

ในมีระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีกว่านักศึกษาหอพกันอก ในดา้นการไดร้ับบริการพ้ืนฐานท่ีดีกว่า โดย

นักศึกษาหอพกั อยู่ในระดบัดี ค่าเฉล่ีย 3.58 ส่วนนักศึกษาหอนอกอยู่ในระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย 

3.38 เมื่อพิจารณาคุณภาพชีวิตในแต่ละดา้นพบว่า นักศึกษาหอพกัมีค่าเฉล่ียของคุณภาพชีวิตท่ีสูง

กว่านักศึกษาหอนอก เป็นส่วนใหญ่กล่าวคือ มีคุณภาพชีวิตท่ีดีกว่า 5 ดา้นประกอบดว้ยดา้นการ

เรียน ด้านบริการพ้ืนฐาน ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านจิตใจ และด้าน

ความสมัพนัธท์างสงัคมและเศรษฐกิจ ส่วนนักศึกษาหอนอกมีค่าเฉล่ียของคุณภาพชีวิตท่ีสูงกว่า 3 

ดา้นคือ ดา้นอาหารและโภชนาการ ดา้นท่ี พกัอาศยั และดา้นสุขภาพอนามยั 

พิชฌาย์วีร์  สินสวสัด์ิ และ เบญจวรรณ พิททาร์ด (2557) ศึกษาวิจัยเชิงบรรยายเพ่ือ

ศึกษาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี จงัหวดัราชบุรี  จากกลุ่ม

ตวัอย่างคือนักศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต ท่ีก าลงัศึกษาในชั้นปีท่ี 1 – 4 ปีการศึกษา 

2555 จ านวน 226 คน ท่ีได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน   ใช้เคร่ืองมือท่ีเป็น

แบบสอบถามประกอบดว้ย 2 ส่วนคือ 1) แบบสอบถามขอ้มลูทัว่ไป 2) แบบสอบถามคุณภาพชีวิต

ของนักศึกษาพยาบาล  โดยท าการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือดว้ยค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอ

นบาค มีค่าเท่ากบั .087 ท าการเก็บรวบรวมขอ้มลูในช่วยเดือนสิงหาคม 2555 ผลการวิจยัพบว่า 

คุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี โดยรวมอยู่ในระดบัดี มี

ค่าเฉล่ีย 3.79 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน .34 โดยค่าท่ีสูงท่ีสุดคือดา้นความสมัพนัธก์บับุคคลอ่ืน 

และดา้นท่ีมีค่าต า่สุดคือ ดา้นท่ีอยู่อาศัย ส าหรับข้อเสนอแนะ คือ ควรน าผลการวิจัยมาใชเ้ป็น

แนวทางในการปรบัปรุงการใหบ้ริการส่ิงอ านวยความสะดวกภายในวิทยาลยั และเป็นขอ้มลูส าหรบั

อาจารยผ์ูส้อนและอาจารยท่ี์ปรึกษา ช่วยเหลือนักศึกษาเก่ียวกบัการเรียน ตลอดจนจดัโครงการ

หรือกิจกรรมท่ีส่งเสริมการส่ือสารโดยใชว้ิธีสุนทรียสนทนา เพ่ือพฒันานักศึกษาใหม้ีคุณภาพชีวิตท่ี

ดีต่อไป 

ส านักวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลยัรามค าแหง จงัหวดัตรงั (2555) ศึกษา

เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษา ท่ีมีต่อการใหบ้ริการดา้นจดัการศึกษา สาขาวิทยบริการ

เฉลิม พระเกียรติ มหาวิทยาลยัรามค าแหง จงัหวดัตรงั โดยภาพรวมและเป็นรายดา้น 4 ดา้น คือ 

ดา้นบริการวิชาการ ดา้นหอ้งสมุดอัตโนมติั ดา้นระบบส่ือการเรียนการสอน และดา้นอาคาร

สถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก โดยจ าแนกตาม ระดบัชั้นปี และสาขาวิชา  โดยกลุ่มตัวอย่างท่ี
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ใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่นักศึกษาระดบัปริญญาโท ท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในปีการศึกษา (2554-2555) 

จ านวน 120 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดับ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูลไดแ้ก่ รอ้ยละ(Percentage) คะแนนเฉล่ีย 

(Mean) ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบค่า ที-เทสต ์(t-test) และ

การวิเคราะหค์่าความแปรปรวนแบบทางเดียว ( One – Way Anova) ผลของการวิจยัพบว่า 1. 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 โดยศึกษาอยู่ สาขาวิชาบริหารการศึกษามากท่ีสุด 

รองลงมา ไดแ้ก่ สาขาวิชารฐัศาสตร์  2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการ

ใหบ้ริการดา้นการจดัการศึกษา มหาวิทยาลยัรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดั

ตรงั พบว่ามีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นอยู่ในระดับ

มาก 3. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีจ าแนก ระดบัชั้นปี ต่างกนั พบว่ามีความ

พึงพอใจต่อการใหบ้ริการดา้นการจดัการศึกษา มหาวิทยาลยัรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิม

พระเกียรติ จงัหวดัตรงั โดยภาพรวม และรายดา้น ไม่แตกต่างกนั 4.ผลการเปรียบเทียบความพึง

พอใจของนักศึกษาท่ีมี สาขาวิชาต่างกัน พบว่ามีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการด้านการจัด

การศึกษา มหาวิทยาลยัรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัตรัง โดยภาพรวม

และรายดา้น ไม่ แตกต่างกนั 5. ความพึงพอใจท่ีมีต่อการใหบ้ริการ ดา้นการจดัการศึกษา จ าแนก

รายดา้น 4 ดา้น พบว่า ดา้นบริการวิชาการ คือการขอเอกสารหรือ หนังสือรบัรองต่าง ๆ มีความ

ล่าชา้ (การขอเอกสารส าคญัทางการศึกษาตอ้งส่งเอกสาร ไปยงัส่วนกลาง) ดา้นหอ้งสมุดอตัโนมติั 

นักศึกษาตอ้งการหนังสือต าราและ เอกสารอา้งอิง ท่ีทนัสมยัและมีจ านวนเพียงพอกบัความตอ้งการ

ของนักศึกษา ดา้นอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้มนักศึกษาไดใ้หข้อ้เสนอแนะว่าท่ีจอดรถไม่เพียงพอ

กบัจ านวนรถท่ีเขา้ติดต่อ หอ้งน ้าไมถู่กสุขลกัษณะ (ไมส่ะอาด) 

สานิต ศิริวิศิษฐกุ์ล (2550)  ศึกษาวิจยัเร่ือง คุณภาพชีวิตของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ี

นับถือศาสนาอิสลาม วิทยาลยันอรท์กรุงเทพ โดยกลุ่มประชากรเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ี

นับถือศาสนาอิสลาม และก าลงัศึกษาอยู่ในวิทยาลัยนอรท์กรุงเทพ จ านวน 149 คน ผลการวิจยั

พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นรอ้ยละ 51.7 มีอายุ 20 ปี มากท่ีสุด รอ้ย

ละ 20.9 ศึกษาอยู่ในคณะบริหารธุรกิจ รอ้ยละ 49.6  ศึกษาอยู่ในระดบัชั้นปีท่ี 4 รอ้ยละ 29.5 

ศึกษาอยูใ่นสาขาคอมพิวเตอรธุ์รกิจมากท่ีสุด รอ้ยละ 21.5 ระดบัเกรดเฉล่ียพบว่าส่วนใหญ่มีระดบั

เกรดเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 2.00 – 2.99 มีระดบัค่าใชจ้่ายน้อยกว่า 3,000 บาท รอ้ยละ 32.9 มีระดบั

รายไดต้ า่กว่า 10,000 บาท รอ้ยละ 42.3 บิดามีอาชีพเกษตรกร รอ้ยละ 38.3 มารดามีอาชีพ

เกษตรกร รอ้ยละ 35.6 สถานภาพสมรสของผูป้กครองมีสถานภาพอยูร่่วมกนัมากท่ีสุด 16 รอ้ยละ 

87.8 สมัพนัธภาพระหว่างนักศึกษากบัสมาชิกในครอบครวัอยู่กบัพ่อและแม่ รอ้ยละ 75.2 มี 

คุณภาพชีวิตในภาพรวมทั้ง 4 ดา้น ระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.38 เมื่อจ าแนกรายดา้น พบว่าทุก
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ดา้นมีคุณภาพชีวิตในระดบัปานกลาง โดยคุณภาพชีวิตดา้นร่างกายมีค่าเฉล่ียสูงสุด เท่ากบั 3.51 

รองลงมา ดา้นจิตใจ 3.38 และดา้นความสมัพนัธ์ทางสงัคม ดา้นส่ิงแวดลอ้มมีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 

3.34 ตามล าดับ ผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ ชั้นปีท่ีก าลังศึกษา 

สาขาวิชา ระดบั ผลการเรียน ค่าใชจ้่ายต่อเดือน ไม่พบว่ามีความสมัพนัธต่์อระดบัคุณภาพชีวิตของ

นักศึกษา มุสลิม ระดับปริญญาตรีวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ ปัจจยัดา้นครอบครวั ไดแ้ก่ รายไดข้อง

ผูป้กครอง (ต่อเดือน) อาชีพของผูป้กครอง สถานภาพสมรสของผูป้กครอง สมัพนัธภาพระหว่าง

นักศึกษากบัสมาชิก ในครอบครัว ไม่พบว่ามีความสัมพันธ์ต่อระดับคุณภาพชีวิตของนักศึกษา

มุสลิมระดบัปริญญาตรี วิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 

สุขศรี  สงวนสตัย ์(2552) ศึกษาคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยี ราช

มงคลธญับุรี โดยกลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่นักศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรีภาคปกติชั้น 

ปีท่ี 1 – 4 จ านวน 391 คน ผลการวิจยัพบว่า นักศึกษามีคุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในระดบัปาน

กลาง โดยมีคุณภาพชีวิตในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ดา้นอาหาร และโภชนาการ ดา้นท่ีอยู่อาศัย ดา้น

สุขอนามยั ดา้นการรบับริการพ้ืนฐาน และดา้นความปลอดภัยใน ชีวิตและทรพัยสิ์น อยู่ในระดับ

ปานกลาง ทุกดา้น ส่วนการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของนักศึกษาท่ีมี ปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั 

พบวา่ ชั้นปีท่ีก าลงัศึกษาและระดบัผลการศึกษา เป็นปัจจยัท่ีไม่ส่งผลต่อความแตกต่างของคุณภาพ

ชีวิตของนักศึกษา ส่วนปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษา ไดแ้ก่ เพศ  คณะท่ีสงักดั ท่ีพกั

อาศยั ส่งผลต่อระดบัคุณภาพชีวิตของนักศึกษา และ นักศึกษามีความตอ้งการพฒันาคุณภาพชีวิต

และความเป็นอยูใ่นดา้นอาหารและโภชนาการมากท่ีสุด โดยเฉพาะเร่ืองอาหารและสภาพแวดลอ้ม

ในโรงอาหาร ควรสะอาดและถูกสุขลกัษณะมากกว่าปัจจุบนั รองลงมาคือดา้นท่ีอยู่อาศยั นักศึกษา

ตอ้งการใหค้่าหอพกัในมหาวิทยาลยัถูกลง ดา้นสุขภาพอนามยั นักศึกษาตอ้งการใหม้ีการตรวจ

ร่างกายประจ าปีดา้นการไดร้บับริการพ้ืนฐาน นักศึกษาตอ้งการใหม้ี พ้ืนท่ีพกัผ่อนในช่วงเวลาพกั

ใหม้ากขึ้ น เพ่ิมตน้ไมเ้พ่ือใหเ้กิดความร่มร่ืน และดา้นความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน 

นักศึกษาตอ้งการใหเ้พ่ิมพนักงานรกัษาความปลอดภยัและจดัตามจุดต่างๆ ใหท้ัว่ถึง 

อมรพิมล  พิทกัษ์ (2557) ศึกษาคุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (ก าแพงแสน) 

กบัคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตก าแพงแสน โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ

ทราบถึง 1) คุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต 2) คุณภาพชีวิตของนิสิต และ 3) 

ความสมัพนัธ์ระหว่างคุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิตกบัคุณภาพชีวิตของนิสิต จากกลุ่ม

ตวัอย่างท่ีเป็นนิสิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรก์ าแพงแสน จ านวน 361 คน โดยใชแ้บบสอบถาม

เป็นเคร่ืองมอืในการวิจยั และใชก้ารวิเคราะหค์่าความถ่ี ค่ารอ้ยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน

และวิเคราะหค่์าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธเ์พียรส์นั โดยผลการวิจยัพบว่า คุณภาพการบริการของกอง

กิจการนิสิตโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยดา้นลกัษณะกายภาพ มีระดบัมากท่ีสุด ส่วนน้อยท่ีสุดคือ
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ดา้นการเขา้ถึงจิตใจ ส่วนผลสรุปดา้นคุณภาพชีวิตของนิสิตโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยพบว่า

ดา้นความสมัพนัธท์างสงัคม อยู่ในระดับมากท่ีสุด และ ดา้นน้อยท่ีสุดคือดา้นส่ิงแวดลอ้ม ส่วนผล

การวิเคราะหค์วามสมัพนัธ์ระหว่างคุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต กับ คุณภาพชีวิตของ

นิสิต พบวา่มีความสมัพนัธก์นัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

อริศรา บุญรตัน์ (2558) ไดศึ้กษาแนวทางการพฒันาภาพลกัษณข์องมหาวิทยาลยัเอกชน

ในประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือหาองค์ประกอบภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเอกชนใน

ประเทศไทย และ แนวทางทางการพฒันาภาพลกัษณข์องมหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย โดย

ท าการวิจยั 3 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 สงัเคราะหภ์าพลกัษณ ์ของมหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย 

จากแนวคิด ทฤษฎี และการสมัภาษณผ์ูเ้ช่ียวชาญ เก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเอกชนใน

ประเทศไทย ระยะท่ี 2 การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงส ารวจเพ่ือหาองค์ประกอบภาพลกัษณ์จาก

กลุ่มตัวอย่าง ผูบ้ริหารและบุคลากรท่ีด าเนินงานเก่ียวกับภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลยัเอกชนใน

ประเทศไทย จ านวน 40 แห่ง รวมทั้งส้ิน 200 คน และระยะท่ี 3 ศึกษาแนวทางการพัฒนา

ภาพลกัษณ ์ของมหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย จากการสมัภาษณเ์ชิงลึกผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 7 

คน ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย 

ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ ดงัน้ี (1) ดา้นนวตักรรมของหลกัสูตร (2) ดา้นความรบัผิดชอบต่อ

สังคม (3) ด้านความคุม้ค่าทางวิชาการ (4) ด้านคุณภาพบัณฑิต และ (5) ด้านความเป็น

นานาชาติ โดยมีแนวทางการพฒันาภาพลกัษณ์ ดังน้ี ดา้นนวตักรรมของหลักสูตร ควรจัดตาม

สภาพจริง บริบท และอัตล ักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยเมื่อ ผู ้เรียนส าเร็จการศึกษาไปแลว้ 

สามารถน าไปต่อยอดหรือศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงขึ้ นได ้ดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคม มหาวิทยาลยั

ตอ้งผลิตผลงานวิจยั เพ่ือน าองคค์วามรู ้ใหม่ ๆ ไปพฒันาชุมชนรอบ ๆ มหาวิทยาลยั และจัดการ

เรียนการสอนท่ีมีคุณภาพเพ่ือบณัฑิตท่ีจบออกไปมีคุณภาพ ไม่เป็นภาระต่อสงัคม ดา้นความคุม้ค่า

ทางวิชาการ พฒันาศักยภาพของอาจารยต์ามศาสตรท่ี์ถนัด ทั้งการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้ น การ

เขา้ร่วมอบรมสมัมนาต่าง ๆ เพ่ือน าความรูม้าพฒันาผูเ้รียนต่อไป เพราะเด็กจะเก่งไดต้อ้งมีครูท่ีดี

และเก่งดว้ย ดา้นคุณภาพบัณฑิต การส่งเสริมทักษะทางวิชาชีพตั้งแต่ตน้ในการเรียน เพื่อให้

บณัฑิตสามารถปรบัตัวในการท างาน แกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าไดจ้ริง เมื่อออกไปสู่ตลาดแรงงาน 

และดา้นความเป็นนานาชาติ ส่งเสริมทุนการศึกษา แลกเปล่ียนทั้งบุคลากรและนักศึกษา ระหว่าง

มหาวิทยาลยัไทยและต่างชาติ โดยท าความร่วมมือทางวิชาการกบัมหาวิทยาลยัต่างชาติท่ีมีช่ือเสียง  

Ross CE & Van Willigen M. (1997) นักวิชาการมหาวิทยาลยัโอไฮโอ สเตท ไดศึ้กษา

เก่ียวกับการศึกษาและความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพชีวิต โดยมีกลไกส าคัญท่ีส่งผลต่อคุณภาพ

การศึกษาท่ีดีคือ ความสมัพนัธ์ท่ีมัน่คงทางสงัคม โดยเฉพาะระบบครอบครัว การสนับสนุนทาง

สงัคม รวมถึงปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อการศึกษาคือ ดา้นความกงัวล อาการเจ็บป่วย 

และการขาดความพึงพอใจในปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ จากการศึกษาในช่วงปี 1990 และ ปี 1995 

พบวา่มีระดบัการศึกษาท่ีดีขึ้ น และระดบัอารมณค์วามกงัวลต่างๆ ลดลงจากการจดัสภาพแวดลอ้ม

ทางกายภาพท่ีดีขึ้ น แต่อยา่งไรก็ตาม ในการศึกษาครั้งต่อไปควรใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นภาวะ
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กดดันและระดับความไม่พึงพอใจในปัจจัยต่างๆ ท่ีอาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการศึกษาร่วมดว้ย

ต่อไป 

Jason D.Edgerton & Lance W.Roberts, Susanne von Below (2011) ไดศึ้กษาเร่ือง 

Education and Quality of Life ไดเ้สนอแนวคิดส าคญัเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตการศึกษาท่ี

ประกอบดว้ยหลกัส าคญั 7 ประการ คือ การบรรลุเป้าหมายในชีวิต, การมีปัจจยัพื้ นฐานด ารงชีวิตท่ี

ดี, การมีความฉลาดทางอารมณ์, ความสามารถในการปรับตัว, มีสุขภาพดี, มีสังคมดี มี

ความสัมพันธ์ท่ีดีกับทุกคน, และ มีความมัน่คงปลอดภัย ซ่ึงคุณภาพการศึกษาท่ีดีจะส่งผลต่อ

ประโยชน์ทางสงัคม จากการยกระดับความสามารถทางดา้นความรู ้ดา้นทักษะการวิเคราะห์ใน

ระดบับุคคลเพ่ิมขึ้ น และยงัเพ่ิมระดบัความพึงพอใจในตวับุคคลมากขึ้ น และ ช่วยเพ่ิมโอกาสใหก้บั

บุคคลท่ีไดร้บัการศึกษาอยา่งมีคุณภาพอีกดว้ย 

 จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งดังขา้งตน้ จึงกล่าวโดยสรุปไดว้่าความส าเร็จจาก

การศึกษาของนักศึกษาส่วนหน่ึงเกิดขึ้ นจากการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในระหว่างการศึกษา กล่าวคือ

เมื่อนักศึกษาไดร้บัการสนับสนุน มีการจดัการศึกษาท่ีเหมาะสม ส่งผลใหนั้กศึกษาสามารถใชชี้วิต

ในระหว่างการศึกษาอย่างมีความสุข ก็จะสามารถน าความรูท่ี้ไดร้บัไปประยุกตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์

แก่สังคม ประเทศชาติต่อไป โดยคุณภาพชีวิตการศึกษาของนักศึกษาเป็นส่วนส าคัญต่อการ

วางแผนพฒันานักศึกษาของสถาบนัการศึกษาใหม้ีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนักศึกษา 

ไดอ้ย่างเหมาะสม เช่น ถา้นักศึกษามีความรู ้ความสามารถเพ่ิมมากขึ้ นจากการสนับสนุนดงักล่าว ก็จะ

น าไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตการศึกษาของนักศึกษาใหเ้พ่ิมมากขึ้ น สามารถจบการศึกษาเป็น

บัณฑิตท่ีมีคุณค่าต่อสังคมในอนาคต  ดังจะพบว่าคุณภาพชีวิตการศึกษาของประชากรในแต่ละ

ประเทศเป็นดชันีแสดงถึงระดับการพฒันาประเทศอีกดว้ย หากสงัคมใดมีคุณภาพชีวิตประชากรอยู่

ในระดบัสงูก็จะสามารถวางแผนก าหนดแนวทางการพฒันาตนเอง  และสามารถน าศกัยภาพของตนไป

ปรบัประยุกตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อสงัคม ประเทศชาติต่อไป 

12 ระเบียบวิธีวิจยั 

12.1 ระเบียบวิธีวิจยั : ระเบียบวิธีวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research) 

12.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

วิธีด าเนินการวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ส าคัญคือเพ่ือศึกษาถึงสภาพแวดลอ้มด้าน

การศึกษาและระดบัคุณภาพชีวิตการศึกษาของนักศึกษาในเขตจงัหวดัปทุมธานี  โดย

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัครั้งน้ีไดแ้ก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบนัอุดมศึกษา

เอกชนในเขตจังหวัดปทุมธานี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ีมี

สถานะเป็นมหาวิทยาลัยหลักและมีการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย ประจ าปี
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การศึกษา 2560  จ านวน 4  มหาวิทยาลยั รวมจ านวนนักศึกษาทุกชั้นปีทั้งส้ิน 

26,126 คน (ท่ีมา : สารสนเทศอุดมศึกษา, 2560) กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัครั้ง

น้ีไดแ้ก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเอกชนในจังหวดัปทุมธานี  รวม

จ านวนนักศึกษาทั้งส้ิน 400 คน โดยการสุ่มตวัอย่างแบบความน่าจะเป็น (Probability  

Sampling) ดว้ยวิธีการสุ่มแบบเป็นชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยแบ่ง

นักศึกษาเป็นกลุ่มตามสดัส่วน (Proportional) ในแต่ละสถาบนั แลว้ใชก้ารสุ่มอย่าง

ง่ายโดยการแบ่งนักศึกษาจากทั้ ง 4 สถาบัน จากน้ันเทียบสัดส่วนตามขนาด โดย

ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตรการ ค านวนของ Taro Yamame ท่ีระดบัความ

เช่ือมัน่ 95% ระดบัความคลาดเคล่ือน +5% (Yamane ,1967)  

ทั้งน้ีในการค านวณจ านวนกลุ่มตัวอย่างไดเ้ป็นไปตามหลักการของ ทาโร่ ยามาเน 

(Yamane, 1973) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ดงัต่อไปน้ี 

     สตูร  n =      N 

       1+N (e)
 2
 

 

  เมื่อ  n = จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 

    N = จ านวนประชากร 

    e   = ค่าความคลาดเคล่ือน 

  แทนค่าจากสตูร n =     26,126   

         1+ 26,126(0.05)
2
 

    n =   393.97          
 

จากการค านวณตามสูตร  ท าใหจ้ านวนกลุ่มตวัอย่างจ านวน 393.97 คน ทั้งน้ี ผูว้ิจยั

เก็บรวบรวมขอ้มูลครั้งน้ีผูว้ิจัยไดก้ าหนดกลุ่มตัวอย่างท่ีใชใ้นการด าเนินการวิจัย เพ่ิมเติม

จ านวน 400 คน  

 

12.3 เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บขอ้มูล 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูครั้งน้ี คือ แบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัคุณภาพ

ชีวิตการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตจังหวดัปทุมธานี  ท่ีประกอบดว้ย

องคป์ระกอบของขอ้ค าถามส าคญั 3 ส่วนคือ  

1) ขอ้ค าถามเก่ียวกับขอ้มูลพ้ืนฐานทัว่ไปของนักศึกษา ไดแ้ก่ เพศ อายุ ชั้นปี 

คณะท่ีศึกษา ค่าใชจ้่ายต่อเดือน สภาพการพักอาศัย สภาพครอบครัว 
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ภูมิล าเนา โดยลกัษณะของขอ้ค าถามเป็นแบบ Check list โดยมีระดบัการวดั

เป็นแบบกลุ่ม (Nominal Measurement) 

2) ขอ้ค าถามเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มดา้นการศึกษาของนักศึกษา เป็นขอ้ค าถาม

ถึงระดับของรูปแบบการด าเนินชีวิตว่าอยู่ในระดับใด เป็นขอ้ค าถามแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า (rating scales) โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดบั คือ  1= 

นอ้ยท่ีสุด,  2 = นอ้ย, 3 = ปานกลาง, 4 = มาก และ 5  = มากท่ีสุด  

3) ขอ้ค าถามเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตของนักศึกษา เป็นขอ้ค าถามถึงระดับคุณภาพ

ชีวิตของนักศึกษาวา่อยูใ่นระดบัใด  เป็นขอ้ค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า

โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดบั คือ  1= นอ้ยท่ีสุด,  2 = นอ้ย, 3 = ปานกลาง, 4 = 

มาก และ 5  = มากท่ีสุด  

4) การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือโดยใหผู้ ้เช่ียวชาญตรวจสอบความสอดคลอ้ง

และความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา และน า แบบสอบถามจ านวน 30 ชุด ไป กบั

นักศึกษามหาวิทยาลยัท่ีมิใช่มหาวิทยาลยักลุ่มตัวอย่าง เพ่ือวิเคราะหห์าความ

เช่ือมัน่ (reliability) ทั้งฉบบัโดยใชสู้ตรค านวณค่า สมัประสิทธ์ิอลัฟ่าครอ

นบาค (Cronbach’s coefficient) โดยก าหนดเกณฑ์ค่าความเช่ือมัน่ ของ 

แบบทดสอบทั้งฉบบัตอ้งมีค่าตั้งแต่ 0.70ขึ้ นไป 

 

12.4 วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

เมื่อโครงร่างการวิจัย ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการทุนของส านักงาน

พฒันาการเรียนการสอน ผูว้ิจยัไดท้ าการจดัท าแบบขออนุญาตผูเ้ก่ียวขอ้งด าเนินการ

เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตัวอย่าง  และเมื่อไดด้ าเนินการตามขั้นตอนเรียบรอ้ยแลว้ 

จึงเร่ิมแจกแบบสอบถามเพ่ือจัดเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยใหก้ลุ่มตัวอย่างตอบ

แบบสอบถามในทุกส่วน ซ่ึงจะใชเ้วลาประมาณ 15 นาที แลว้ท าการตรวจสอบความ

สมบรูณข์องขอ้มลูท่ีไดร้บั เพ่ือน าไปวิเคราะหข์อ้มลูทางสถิติตามท่ีก าหนดต่อไป 

โดยมีล าดบัขัน้ตอนดงัน้ี  

1. ผูว้ิจยัท าหนังสือส่งไปยงัมหาวิทยาลยักลุ่มตวัอย่าง เพ่ือขอความอนุเคราะหใ์นการ

เก็บขอ้มลูงานวิจยัไปยงัมหาวิทยาลยัต่างๆ ดงัน้ี มหาวิทยาลยัปทุมธานี  มหาวิทยาลยั

รงัสิต มหาวิทยาลยัอีสเทิรน์เอเชีย มหาวิทยาลยัเวสเทิรน์   

2. เมื่อไดร้บัแบบสอบถามกลบัคืนมา ผูว้ิจยัไดต้รวจสอบความสมบรูณ์ของขอ้มลูและ

จ านวนของแบบสอบถาม แลว้น าแบบสอบถามน้ันมาจดัหมวดหมู่ ลงรหสัขอ้มลู  แลว้

น าไปวิเคราะหข์อ้มลูโดยโปรแกรมคอมพิวเตอรส์ าเร็จรปูทางสถิติ ต่อไป 
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12.5 การด าเนินการวิเคราะหข์อ้มูล 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ี ได้ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล ท่ีเก่ียวข้อง จากนักศึกษาใน

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน จงัหวดัปทุมธานี ท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2560 โดย

ผู ้วิจัยได้รวบรวมขอ้มูลจากแบบประเมินแล้วท าการวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยสถิติเชิง

พรรณนา คือ ค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) สถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่ารอ้ยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และ F-test ในกรณีท่ีผลการ วิเคราะห ์F-test พบความแตกต่างอย่างมี

นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จะท าการวิเคราะหข์อ้มลูค่าเฉล่ียเพ่ิมเติมดว้ยวิธีของ 

LSD - sensitivity แลว้ท าการแปลผลขอ้มูลในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย 

ดงัต่อไปน้ี 

1. บรรยายลกัษณะทัว่ไปของประชากรโดยใชส้ถิติพรรณนา แสดงค่าความถ่ี ค่ารอ้ย
ละ ค่าเฉล่ีย และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2. บรรยายสภาพแวดลอ้มดา้นการศึกษา โดยใชส้ถิติพรรณนา แสดงค่าเฉล่ีย และ ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

3. บรรยายระดบัคุณภาพชีวิต โดยใชส้ถิติพรรณนา แสดง ค่าเฉล่ีย และ ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

 

12.6 วิธีการด าเนินงานตลอดโครงการ 

1) ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอโครงการวิจยัเพ่ือขอรับทุนอุดหนุนการวิจยัเพ่ือพัฒนาการเรียน

การสอน มหาวิทยาลยัรงัสิต ประจ าปีการศึกษา 2560 

2) ผูว้ิจยัไดช้ี้แจงวตัถุประสงค ์ในการด าเนินงานวิจยัแก่กลุ่มตวัอย่างก่อนด าเนินการ

เก็บรวบรวมขอ้มูลจากนักศึกษา ท่ีก าลังศึกษาอยู่ ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

จงัหวดัปทุมธานี ปีการศึกษา 2560 

3) ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะหข์อ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูล แลว้ท าการสรุป อภิปราย

ผล เพื่อประกอบการน าเสนอรายงานวิจยัฉบบัสมบรูณต่์อไป 

4) การแบ่งส่วนผลงานในครั้งน้ีผูด้ าเนินโครงการเป็นผูร้บัผิดชอบในอตัราส่วนรอ้ยละ 

60  ส่วนผูร้่วมวิจยัมีอตัราส่วนรอ้ยละ 40 ของการด าเนินโครงการ 

 

13 ขอบเขตของการวิจยั 

สมมตฐิานการวิจยั 

การศึกษาครั้งน้ี ผูว้ิจยัไดก้ าหนดสมมติฐานการวิจยัดงัต่อไปน้ี 
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1) ปัจจัยดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อระดับคุณภาพชีวิตการศึกษาของ

นักศึกษาต่างกนั 

2) ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มดา้นการศึกษามีความสมัพนัธก์บัคุณภาพชีวิตการศึกษาของ

นักศึกษา 

 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าถามการวิจยั 

การศึกษาครั้งน้ี ผูว้ิจยัไดก้ าหนดค าถามการวิจยัดงัต่อไปน้ี 

1.ปัจจัยดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อระดับคุณภาพชีวิตการศึกษาของ

นักศึกษาต่างกนัหรือไม ่

2. ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มดา้นการศึกษามีความสมัพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตการศึกษาของ

นักศึกษาระดบัใด 

 

 

ขอบเขตการวิจยั : ดา้นประชากร 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์

เพศ, GPA, ท่ีพกั, รายได,้ภมูิล าเนา 

ปัจจยัดา้นการศึกษา 

- ดา้นอาหารและโภชนาการ 

- ดา้นท่ีพกัอาศยั 

- ดา้นบริการพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

- ดา้นความปลอดภยัในชีวิตและ

ทรพัยสิ์น  

คุณภาพชีวิตการศึกษา 

ดา้นผลการเรียน 

ดา้นความสมัพนัธ ์
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การศึกษาวิจัยครั้งน้ี ไดศึ้กษาถึงระดับความมีคุณภาพชีวิตการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างท่ี

ก าลงัศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ท่ีมีการเรียนการสอนเป็น

ภาษาไทย และเป็นมหาวิทยาลัยหลักมิใช่มหาวิทยาลัยท่ีเป็นวิทยาเขต ภายใต้สังกัด

คณะกรรมการการอุดมศึกษาเอกชน จงัหวดัปทุมธานี ในปีการศึกษา 2560 จ านวน 400   

คน   

ขอบเขตการวิจยั : ดา้นเน้ือหา 

การศึกษาวิจัยครั้ ง น้ี  ได้ศึกษาเฉพาะปัจจัยด้านการศึกษาท่ีนักศึกษาได้รับจาก

สถาบนัการศึกษา และ ระดับคุณภาพชีวิตการศึกษาของนักศึกษาเป็นส าคญัเพ่ือมุ่งเน้น

ตอบวตัถุประสงคแ์ละสมมติฐานการวิจยัไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกนั 

 
 

14 แผนงานและระยะเวลาท าการวิจยั 

การศึกษาวิจยัครั้งน้ี ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการจดัท าแผนงานการศึกษา โดยเร่ิมเก็บรวมรวบ

ขอ้มลูจากเอกสาร จนกระทัง่การวิเคราะหข์อ้มลู ในระหวา่งเดือน กนัยายน พ.ศ. 2560– 

กุมภาพนัธ ์พ.ศ.2561 รวมระยะเวลาโดยประมาณ 6 เดือน ดงัแสดงในแผนงานต่อไปน้ี 

 

 

รายการ ก.ย.

60 

ต.ค.

60 

พ.ย.

60 

ธ.ค.

60 

ม.ค.61 ก.พ.

61 

1.น าเสนอโครงร่างงานวิจยั       

2.พฒันาเคร่ืองมือ       

3.ขอทุนสนับสนุน       

4.ด าเนินการเก็บขอ้มลูงานวิจยั       

5.วิเคราะหข์อ้มลูและอภิปราย

ผลการวิจยั 

      

6.เขียนรายงานวิจยั และ น าเสนอ

ผลงานวิจยั 

      

5. จดัท ารายงานวิจยัฉบบัสมบรูณ ์       

 

 

 

 

15 งบประมาณ 
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รายงาน ราคา (บาท) 

1. ค่าตอบแทน 

1.1 ท่ีปรึกษาโครงการ (ภายใน) 

1.2 ท่ีปรึกษาโครงการ (ภายนอก) 

 

1,000 

2,000 

2. ค่าวสัดุ 1,000 

3. ค่าใชส้อย  

 3.1 ค่าพิมพแ์บบสอบถามและวิเคราะหข์อ้มลูทางสถิติ  

       (20 บาท x 450 ชุด) 

9,000 

 3.2 ค่าจา้งพิมพง์าน ส าเนาเน้ือหา และเขา้เล่ม  

      (เหมาจ่ายไมเ่กิน 5,000 บาท) 

5,000 

 3.3 ค่าพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวิจยั (เหมาจ่าย) 5,000 

 3.4 ค่าใชจ้่ายเบ็ดเตล็ด (เหมาจ่าย) 1,000 

 3.5  ค่าเขา้ปกรปูเล่มงานวิจยั ( 200 บาท X 5 เล่ม ) 1,000 

 รวมงบประมาณที่หวัหนา้โครงการไดร้บั 25,000 

4. อ่ืนๆ (จ่ายในนาม ศสพ.)  

 4.1 ค่าตอบแทนผูท้รงคุณวุฒิในการอ่านบทความงานวิจยั 2 ท่าน 2,000 

 4.2 ค่าตอบแทนผูท้รงคุณวุฒิตรวจประเมินขอ้เสนอโครงการวิจยั 500 

 4.3 ค่าตอบแทนผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบบทคดัยอ่ ไทย – องักฤษ  200 

 4.4 ค่าสมนาคุณโครงการวิจยัท่ีเสร็จสมบรูณ์ 3,000 

 4.4 ค่าใชจ้่ายในการเผยแพร่และน าเสนอผลงานวิจยั 10,000 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้ น 40,700 
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ลงนาม                    ผูเ้สนอโครงการ 

      ( ดร.เฉลิมพร เย็นเยอืก )   

ลงนาม                    ผูเ้สนอโครงการ 

      ( ดร.อภิระมณ อุไรรตัน์ )                  

                

 

ความเห็นของหวัหนา้ภาควิชา / หวัหนา้สาขา / หวัหนา้หน่วยงาน 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ลงนาม............................................................. 

         (                                                          ) 
 

ความเห็นของคณะกรรมการประจ าคณะ (ลงนามโดยคณบดี) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ประวติันักวิจยั 

โครงการวิจยั  คุณภาพชีวติการศึกษาของนักศึกษา สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน จงัหวดั

ปทุมธานี  

 

ช่ือ – สกุล  (ภาษาไทย) นางสาว  เฉลิมพร   เย็นเยอืก    

  (ภาษาองักฤษ) Miss  Chalermporn  Yenyuak     

วนั เดือน ปีเกิด  13  พฤษภาคม พ.ศ.2513       

ต าแหน่ง  อาจารย ์  ผศ.         รศ.   ศ.   อ่ืนๆ   

การศึกษา  ไม่ไดอ้ยูร่ะหวา่งศึกษาต่อ  อยูร่ะหวา่งศึกษาต่อ 

สถานะ   ผ่านการทดลองงาน   อยูร่ะหวา่งการทดลองงาน  

สถานภาพในโครงการวจิยั  หวัหน้าโครงการ     ผูร้ว่มวจิยั   ผูช้่วยวจิยั 

 

ท่ีอยู ่ (ท่ีท างาน)  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัรงัสิต     

 จงัหวดั   ปทุมธานี   รหสัไปรษณีย ์  12000   

 โทรศพัท ์ 081-591-5119   โทรสาร      

ท่ีอยู ่ (ท่ีบา้น)   226/28 ต าบลบางปรอก อ าเภอเมือง     

 จงัหวดั   ปทุมธานี   รหสัไปรษณีย ์  12000   

 โทรศพัท ์ 081-591-5119   โทรสาร      

E-mail Address   dr.yingying.nida@gmail.com      
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ประวติัการศึกษา (เรียงจากคุณวุฒิสงูสุดก่อน) 

วุฒิการศึกษา สาขา คณะ สถาบนั ปีท่ีส  าเร็จ 

รฐัประศาสนศาสตร

ดุษฎีบณัฑิต 

การจดัการภาครฐั

และภาคเอกชน 

รฐัประศาสน

ศาสตร ์

สถาบนับณัฑิตพฒันบริ

หารศาสตร ์(NIDA) 

2551 

รฐัประศาสนศาสตร

มหาบณัฑิต 

การจดัการส าหรบั

นักบริหาร 

รฐัประศาสน

ศาสตร ์

สถาบนับณัฑิตพฒันบริ

หารศาสตร ์(NIDA) 

2559 

บริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต 

การจดัการทัว่ไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรงัสิต 2547 

รฐัประศาสนศาสตร

บณัฑิต 

บริหารรฐักิจ วทิยาการจดัการ  สุโขทยัธรรมาธิราช 2550 

วทิยาศาสตรบ์ณัฑิต เทคโนโลยเีซรามิกส ์ วทิยาศาสตร ์ วทิยาลยัครพูระนคร 2532 

 

ผลงานวิจยั 

ช่ือโครงการ 
แหล่ง

เงินทุน 

ระยะเวลา

โครงการ 

สดัส่วนเวลา

ท างานในโครงการ

ของท่าน (%) 

การศึกษาตน้ทุนผลตอบแทนจากการลงทุนทางการศึกษา สถาบนัวจิยั 1 ปี 100 

การศึกษาระดบัความฉลาดทางอารมณ์ในนักศึกษาคณะ

บริหารธุรกิจ   

ศสพ. 1 ปี 100 

ท่านมีเวลาในการท าวจิยั  ประมาณสปัดาหล์ะ  10   ชัว่โมง 

   

ลงช่ือ       

      (   ดร.เฉลิมพร  เย็นเยอืก     ) 

       วนัท่ี      
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ประวติันักวิจยั 

โครงการวิจยั  คุณภาพชีวติการศึกษาของนักศึกษา สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน จงัหวดั

ปทุมธานี  

 

ช่ือ – สกุล  (ภาษาไทย) นางสาว  อภิระมณ อุไรรตัน์    

  (ภาษาองักฤษ) Miss  Apiramon Ourairai     

วนั เดือน ปีเกิด   6  กุมภาพนัธ ์ 2520     

ต าแหน่ง  อาจารย ์  ผศ.         รศ.   ศ.   อ่ืนๆ   

การศึกษา  ไม่ไดอ้ยูร่ะหวา่งศึกษาต่อ  อยูร่ะหวา่งศึกษาต่อ 

สถานะ   ผ่านการทดลองงาน   อยูร่ะหวา่งการทดลองงาน  

สถานภาพในโครงการวจิยั  หวัหน้าโครงการ     ผูร้ว่มวจิยั   ผูช้่วยวจิยั 

 

ท่ีอยู ่ (ท่ีท างาน)  คณะศึกษาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัรงัสิต     

 จงัหวดั   ปทุมธานี   รหสัไปรษณีย ์  12000   

 โทรศพัท ์ 02-792 7889   โทรสาร 02-792 7667    

ท่ีอยู ่ (ท่ีบา้น)  52/347 ม.เมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลกัหก อ.เมือง    

 จงัหวดั   ปทุมธานี   รหสัไปรษณีย ์  12000   

 โทรศพัท ์ 02-792 7889   โทรสาร 02-792 7667    

E-mail Address   apiramon.o@sbs.ac.th      
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ประวติัการศึกษา (เรียงจากคุณวุฒิสงูสุดก่อน) 

วุฒิการศึกษา สาขา คณะ สถาบนั ปีท่ีส  าเร็จ 

Ed.D. Education Education Rangsit University 2009 

M.S. Social Science 

MSC Social Policy 

Social Science London School of 

Economics and Political 

Science 

2001 

B.A. Business 

Administration 

Business 

Administration 

George Washington 

University 

2000 

 

ผลงานวิจยั 

ช่ือโครงการ 
แหล่ง

เงินทุน 

ระยะเวลา

โครงการ 

สดัส่วนเวลา

ท างานในโครงการ

ของท่าน (%) 

    

    

ท่านมีเวลาในการท าวจิยั  ประมาณสปัดาหล์ะ  10   ชัว่โมง 

   

ลงช่ือ       

      (   ดร.อภิระมณ อุไรรตัน์   ) 

       วนัท่ี      

 

หมายเหตุ: ส่งเอกสารฉบบัน้ีพรอ้ม CD ท่ี ศสพ. ตึก 1 ชัน้ 6 หอ้ง 602C อาคารอาทิตย ์อไุรรตัน์ 


