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การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏในเขตกรุ งเทพมหานคร 2) เพื่อสร้ างชุดฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้ างคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏใน
เขตกรุ งเทพมหานคร 3) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของชุดฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้ างคุณภาพชีวติ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏในเขตกรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการการวิจยั แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาปั จจัยที่
ส่ ง ผลต่อ คุณ ภาพชี วิต เป็ น นัก ศึก ษามหาวิท ยาลัย ราชภัฏ จ านวน 384 คน และ 2) กลุ่ม ตัว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการศึก ษา
ประสิทธิผลของชุดฝึ กอบรมเป็ นนัก ศึกษาชัน้ ปี ที่ 1-2 มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุ งเทพมหานคร ปี การศึกษา 2561
จานวน 30 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย ได้ แก่ 1) แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท
ประกอบด้ วย แบบสอบถามเพื่อใช้ ในการวิเคราะห์ปัจจัย โดยมีคา่ ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทังฉบั
้ บเท่ากับ 0.982 2)
ชุดฝึ กอบรมเพื่อสร้ างชุดฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้ างคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุ งเทพมหานคร
จานวน 7 ชุดกิจกรรม 3) แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของชุดฝึ กอบรมโดยประเมินผลการเรี ยนรู้ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนและ 4)
แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่มีต่อชุดฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้ าง
คุณภาพชีวติ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรของเพี ย ร์ สัน และวิเคราะห์ โ ดยใช้ ก ารวิเ คราะห์ ถ ดถอยพหุคูณ แบบขัน้ ตอน (Stepwise Regression
Analysis) และการเปรี ยบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ ยด้ วยการทาสอบ(t-test) ผลการวิจัยสรุ ปได้ ดังนี ้ 1) ปั จจัยที่ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 มี 7 ปั จจัย
โดยเรี ยงลาดับปั จจัยที่ส่งผลมากที่สุดไปยังปั จจัยที่ส่งผลน้ อยที่สุด ได้ แก่ ปั จจัยด้ านที่อยู่อาศัย ปั จจัยด้ านสัมพันธภาพ
สังคม ปั จจัยด้ านครอบครัว ปั จจัยด้ านสุขภาพจิตใจ ปั จจัยด้ านค่าใช้ จ่าย ปั จจัยด้ านสิ่งแวดล้ อม และปั จจัยด้ านสุขภาพ
ร่ างกาย ยกเว้ นด้ านการศึกษาที่ได้ พบว่า ไม่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต 2) ชุดฝึ กอบรมเพื่อการเสริ มสร้ างคุณภาพชีวิตของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุ งเทพมหานคร ประกอบด้ วย 7 กิจกรรม พบว่าทุกกิจกรรมมีประสิทธิภาพ มีความ
เหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับ มากและมี ค วามสอดคล้ อ งทุกข้ อ 3) การประเมินประสิทธิ ผลของชุดฝึ กอบรม พบว่า
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหลังเข้ าร่ วมกิจกรรมฝึ กอบรมมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการเข้ าร่ วมกิจกรรมฝึ กอบรม
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 และมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก
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The purposes of this research were as follows: (1) to study the factors affecting the quality of
life among Rajabhat University students in Bangkok; (2) to create training packages to enhance the quality of
life among Rajabhat University students in Bangkok; (3) to study the effectiveness of training packages to
enhance the quality of life among Rajabhat University students in Bangkok. The samples used in the research
were divided into two groups, which included the following: (1) a sample group was used to study the factors
affecting the quality of life in a group, consisting of three hundred and eighty-four Rajabhat University students
in Bangkok; and (2) a sample group used to study the effectiveness of the training package, consisting of thirty
first year (1-2) students attending Rajabhat University in Bangkok, in the 2018 academic year. The research
instruments included: (1) a questionnaire; (2) a training package used to enhance quality of life including seven
activities; (3) an evaluation form in the training package; (4) a satisfaction evaluation form. The reliability of the
whole questionnaire was 0.982. The data was analyzed by using percentage, mean, and standard deviation
as well as the analysis of the correlation coefficient between Pearson variables, Stepwise Regression Analysis,
and t-test comparison. The results of the research can be summarized as follows: (1) the factors affecting the
quality of life among Rajabhat University students in Bangkok had a statistical significance of .01 level. There
were sevens factors, in order from the greatest to the smallest effect, as follows: housing factors, social relation
factors, family factors, mental health factors, cost factors, environmental factors, and physical health factors;
the factors that do not affect the quality of life was the education factor; (2) the training package for enhancing
the quality of life among Rajabhat University students in Bangkok consisting of four parts, namely the purpose
of the activity, the details of the event, activity arrangements, and the measurement and evaluation. There was
a seven activities training package. The results proved that experts determined that the activity management
was effective and had an overall suitability at a high level and consistency in all items; (4) the assessment
regarding the effectiveness of the training packages for enhancing the quality of life found that students
participating in training activities had a significantly higher average score than before participating in the
training activities. These results were statistically significant at a level of .05 and showed an overall level of
satisfaction with the activity at a high level.
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
ผลจากแนวทางการพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัย (Modernization) ได้ ก่อให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงแก่สงั คมไทยอย่างมากในทุกด้ าน ในการพัฒนาประเทศนัน้ มนุษย์ถือเป็ นทรัพยากรที่
มีค่า ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ มีคณ
ุ ภาพที่ดีถือว่าเป็ นเป้าหมายสาคัญของการพัฒนา
ประเทศ และผลการพัฒนา 23 ปี ที่ผ่านมาว่า “เศรษฐกิจดี สังคมมีปัญหา การพัฒนาไม่ยงั่ ยืน ”
(คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2540-2544) ดังนันแผนพั
้
ฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 ในแนวคิดที่ยึด “คน” เป็ นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกมิติ
อย่างเป็ นองค์รวมและให้ ความสาคัญกับการพัฒนาคนทีสมดุลทังด้
้ านตัวคน สังคมเศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้ อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้ างระบบบริ หารภายในที่ดีให้ เกิดขึ ้นในทุกระดับอันจะทาให้
เกิดการพัฒนาที่ยงั่ ยืนที่มีคนเป็ นศูนย์กลางอย่างแท้ จริง (อภิชยั พันธเสน, 2560, น. 38)
คุณภาพชีวิตที่ดีได้ นนั ้ จะต้ องอาศัยกระบวนการทางการศึกษาที่ตอ่ เนื่อง โดยเริ่ มตังแต่
้
ระดับประถมศึกษา ซึ่งจัดว่าเป็ นการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานหรื อเรี ยกว่าเป็ นการศึกษาภาคบังคับ ซึ่ง
เด็ ก ๆ ทุก คนจะต้ อ งผ่ า นกระบวนการนี ้ และผู้ที่ ผ่ า นกระบวนการนี ห้ รื อ จบการศึก ษาระดับ
ประถมศึกษาจะต้ องมีความสามารถอ่านออกเขียนได้ และมีพฒ
ั นาการทรงด้ านร่ างกาย อารมณ์
สังคม และสติปัญญาที่สมบูรณ์ จึงจะสอดคล้ องกับจุดมุ่งหมายของการศึกษาภาคบังคับ ที่มุ่ง
พัฒนาผู้เรี ยนให้ มีความรู้ และทักษะพื ้นฐานในการดารงชีวิต ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีสุขภาพ
สมบูรณ์ทงทางร่
ั้
างกายและจิตใจ ทางานเป็ น ครองชีวิตได้ อย่างมีความสุข นอกจากการศึกษาภาค
บังคับแล้ ว การศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดเป็ นการศึกษาในระดับสูงและมีความสาคัญในระบบ
การศึ ก ษา ดัง ระบุ ไ ว้ ในแผนพรบ.การศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 (มาตรา 34) ก าหนดให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดทามาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้ องกับมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ ว่า “การศึกษาระดับอุดมศึกษามุง่ พัฒนาความเจริญงอกงามทางสติปัญญาและความคิด
เพื่อความก้ าวหน้ าทางวิช าการ มุ่งสร้ างสรรค์กาลัง คนในระดับวิช าการและวิช าชีพชัน้ สูง เพื่อ
พัฒ นาประเทศ และมุ่ง พัฒ นาคนให้ เ ป็ นผู้ที่มี คุณธรรม จริ ยธรรม ความรู้ และความเข้ า ใจใน
ศิ ล ปวัฒ นธรรม เพื่ อ ให้ ส ามารถด าเนิ น ชี วิ ต อัน มี คุณ ค่า แก่ บุค คลและประเทศชาติ ยูเ นสโก
(UNESCO. 1978:143) และ องค์การอนามัยโลก ( WHO, 1995, pp. 41-57) ได้ กล่าวถึงคุณภาพ
ชีวิตว่า คุณภาพชีวิตเป็ นมโนทัศน์หลายมิตทิ ี่ประสานการรับรู้ของบุคคลในด้ านร่างกาย ด้ านจิตใจ
ด้ านระดับความเป็ นอิสระไม่ต้องพึ่งพา ด้ านความสัมพันธ์ ทางสังคม ด้ านสิ่งแวดล้ อม ด้ านความ
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เชื่อส่วนบุคคลใต้ วฒ
ั นธรรม ค่านิยม และเป้าหมายในชีวิตของแต่ละบุคคล โดยแบ่งองค์ประกอบ
ของคุณภาพชีวิตออกเป็ น 4 ด้ าน คือ 1. ด้ านร่ างกาย 2.ด้ านจิตใจ 3.ด้ านสัมพันธภาพทางสังคม
4. ด้ านสิ่งแวดล้ อม
โดยทัว่ ไปนิสิตและนักศึกษาในระดับอุดมศึกษานิสิตนักศึกษาจะมีอายุระหว่าง 17 - 22
ปี เป็ นผู้กาลังอยู่ในวัยหนุ่มสาว ซึ่งตามทฤษฏีพฒ
ั นาการทางสังคมของอีริคสัน (Erikson.1968 :
ออนไลน์) ที่เน้ นความสาคัญของความสัมพันธ์และความต้ องการทางสังคม ได้ กล่าวถึงพัฒนาการ
ของคนในวัยนี ้ว่าอยู่ในช่วงขันที
้ ่ 5 ของพัฒนาการ คือ การมีเอกลักษณ์ของตนเอง (Identity) และ
ความสับสนไม่เข้ าใจตนเอง (Role Confusion) โดยจะมีความสัมพันธ์กบั กลุ่มเพื่อนในวัยเดียวกัน
และหาบุคคลอื่นเพื่อยึดเหนี่ยว เริ่ มค้ นหาบทบาทที่เหมาะสมกับชี วิตของตน ไม่ว่าจะเป็ นบทบา
ทางเพศ ความรับผิดชอบ การให้ เหตุผล การมีทศั นคติและการวางค่านิยมสาหรับตนเอง พัฒนาสู่
ขันที
้ ่ 6 ของพัฒนาการ คือความรู้สึกใกล้ ชิดสนิทสนม(Intimacy) และความรู้สึกอ้ างว้ างโดดเดี่ยว
(Isolation) จะเป็ นความสัมพันธ์ กับเพื่อนรัก เพศตรงข้ ามลักษณะความสัมพันธ์ ที่สาคัญที่สุด คือ
ความรู้สึกเป็ นเพื่อนที่จะต้ องมีความร่วมกันในการทางาน หรื อมีการแข่งขันชิงดีชิงเด่นกัน ผู้ที่ผ่าน
วัยรุ่นด้ วยความรู้สึกเป็ นตัวของตัวเอง จะมีบทบาทความเป็ นผู้ใหญ่ที่สามารถสร้ างความสัมพันธ์ที่
ดี กับ ผู้อื่ น ได้ ไม่ว่า จะเป็ น เพื่ อ นเพศเดี ย วกัน หรื อ เพศตรงข้ า ม ส่ว นพวกที่ ผ่า นวัย รุ่ น มาด้ ว ย
ความรู้ สึกเคว้ งคว้ างไม่ร้ ู ว่าตนเองอยากจะเป็ นอย่างไรในอนาคตแน่ จะรู้ สึกอ้ างว้ างโดดเดี่ยวไม่
สามารถสร้ างความสนิทกับผู้ใดได้ อย่างแท้ จริ ง (จักรแก้ ว นามเมือง, 2551, น. 84) ซึ่งสอดคล้ อง
กับ (วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา, 2526, น. 1-2) ที่กล่าวถึงนักศึกษาระดับอุดมศึกษาว่า เป็ นวัยที่
มีพลังกายและพลังความคิด ที่จะสามารถนามาใช้ ให้ เป็ นประโยชน์ตอ่ สังคมได้ อย่างดี โดยเฉพาะ
วัย 18-19 ปี เป็ นวัยที่นกั จิตวิทยาพัฒนาการเชื่อว่าสมองได้ รับการพัฒนาถึงขีดสูงสุด คือ วัยที่จะ
เปลี่ยนแปลง ดังนัน้ การศึกษาระดับอุดมศึกษาจึงต้ องรับผิดขอบต่อการพัฒนาสมองของชาติใน
ระดั บ นี ้ ด้ วยความตั ง้ ใจและระมั ด ระวั ง ที่ สุ ด อาจกล่ า วได้ ว่ า ภารกิ จ หลั ก ที่ ส าคั ญ ของ
สถาบันอุดมศึกษา คือ มีหน้ าที่รับผิดชอบในการสร้ างคนให้ มีความรู้ ความสามารถในวิชาการขัน้
สูงที่พร้ อมจะรับผิดชอบในหน้ าที่การงานที่ได้ รับมอบหมาย และสามารถนาความรู้ ความคิดมา
ประยุกต์ใช้ ในการทางาน ได้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสม ตลอดจนสร้ างบุคลิกภาพ พัฒนานิสัย
และพฤติกรรมของนักศึกษาให้ พร้ อมที่จะเป็ นคนที่สมบูรณ์ มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม สามารถอยู่และ
ท างานร่ ว มกับ บุค คลอื่ น ในสัง คมได้ อ ย่ า งมี ค วามสุข และพร้ อมที่ จ ะสร้ างสรรค์ ป ระเทศให้
เจริญก้ าวหน้ า หรื อโดยอีกนัยหนึง่ ก็คือ การสร้ างคนให้ มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็ นสถาบันระดับอุดมศึกษาที่ผลิตบุคลากรครูแห่งแรกของประเทศ
ไทยที่ มี พัฒ นามาจาก "โรงเรี ย นฝึ ก หัด อาจารย์ " ได้ เ ปลี่ ย นชื่ อ เป็ น เป็ น "วิ ท ยาลัย ครู " ต่อ มา
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ พระราชทานนาม
สถาบันราชภัฏ แปลความหมายว่า “คนของพระราชา...ข้ าของแผ่นดิน” แก่วิทยาลัยครูทวั่ ประเทศ
โดยสถาบันราชภัฏเป็ นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒ นาท้ องถิ่ น มี วัตถุประสงค์ให้ การศึกษา
วิชาการและวิชาชีพ ชัน้ สูง ทาการวิจัย ให้ บริ การทางวิช าการแก่สัง คม ปรับปรุ ง ถ่ายทอดและ
พัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบารุ งศิลปวัฒนธรรม ผลิตครู และส่งเสริ มวิทยฐานะครู มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ จึงมุ่งหวังให้ บณ
ั ฑิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีคณ
ุ ธรรมกากับความรู้ เพียบพร้ อมด้ วย
สติปัญญาและจริยธรรม เป็ นผู้ใฝ่ ร้ ู มีวิจารณญาณ มีจิตใจเสียสละ มีบคุ ลิกภาพดีเหมาะสม และมี
ความสานึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม และพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนอกจากจะผลิตบัณฑิตที่
เป็ นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม แล้ วยังผลิตผลงานวิจยั แสวงหาความรู้ ใหม่ บริ การรับใช้ สงั คม
และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยยึดมัน่ ในสัจจะบริ การ โดยแสวงหาความดีเลิศทางวิชาการ และ
คุณธรรม เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจ เห็นแจ้ งในสัจจะแห่งชีวิต และจะเสริ มสร้ างทัศนคติที่ดีในการ
บริ ก ารรั บ ใช้ สัง คม ผู้ที่ ไ ด้ ศึก ษาในมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ จะต้ อ งรู้ จัก พัฒ นาตนเอง มี ค วามรู้
มีความคิดสร้ างสรรค์ มีความประพฤติดีงาม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนร่ วม และมี
ความสามารถในการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อจบการศึกษาออกไปเป็ นผู้รับใช้ ชีวิตในสังคม
ชุมชน สอนคนให้ เป็ นคนที่มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม สอนคนให้ เห็นถึงคุณค่าของคนด้ วยกัน และสอน
ให้ คนดูแลสรรพสิ่งต่าง ๆ ที่เชื่อว่านักศึกษามีความปรารถนาอย่างยิ่งที่ต้องการพัฒนาตนเองในทุก
ด้ านของชีวิตที่ต้องเตรี ยมตัวให้ พร้ อมไม่ว่าจะเป็ นด้ านวิชาการหรื อประสบการณ์ เพื่อจะสามารถ
ออกไปทาพันธกิจ (ทางาน) นาไปปฏิบตั ิหน้ าที่การงานเพื่อสังคมและประเทศชาติ จึงเห็นได้ ว่ามี
ความสอดคล้ องต่อการดารงชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเรื่ องของการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ดังนัน้ คุณภาพชีวิตจึงเป็ นสิ่งสาคัญของทิศทางที่จะก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของตนเองให้ เป็ นคนที่สมบูรณ์พร้ อมทังร่้ างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ สติปัญญา เพื่อ
จะออกไปพัฒ นาคนอื่ น ให้ ก่ อ เกิ ด ความสมบูร ณ์ ด้ ว ย โดยความส าเร็ จ แสดงออกได้ โ ดยการ
สร้ างสรรค์สงั คมคุณภาพ สังคมแห่งการเรี ยนรู้ สังคมอันประกอบด้ วยความสมานฉันท์และเอือ้
อาทรต่อกัน (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544, น. 112)
จากสภาพปัญหาในปัจจุบนั พบว่าคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต
กรุงเทพมหานคร นักศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยรุ่นตอนปลาย หรื อผู้ใหญ่ในวัยต้ น เป็ นวัยที่ยงั มี
ประสบการณ์ในการใช้ ชีวิตน้ อย เป็ นวัยที่ต้องปรับตัวเข้ ากับสถานการณ์ต่าง ๆ อีกมากมาย และ
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อี กประการหนึ่ง นักศึกษายัง ไม่มี รายได้ ต้ องพึ่ง พาอาศัยบิดามารดา หรื อญาติพี่ น้องในด้ า น
ค่าใช้ จา่ ยในการศึกษา จึงทาให้ นกั ศึกษาเกิดความวิตกกังวล และเกิดปัญหาขึ ้นในปัจจุบนั (สาเนา
ขจรศิลป์ . 2537: 84) และจากการสอบถามและสัมภาษณ์พดู คุยกับนักศึกษาและอาจารย์ผ้ สู อนใน
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 (สัมภาษณ์ 14 -16 กันยายน 2561) พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏมีปัญหาส่วนใหญ่เรื่ องด้ านสุขภาพร่ างกาย คือ ป่ วยบ่อยด้ วยสภาวะอากาศที่แปรปรวน
ตลอดเวลา ปัญหาด้ านจิตใจ คือไม่มีความสุขในการเรี ยน เพราะมีความเครี ยดในเรื่ องส่วนตัวและ
เรื่ องอื่น ปั ญหาด้ านสังคมคือไม่สามารถเข้ ากับเพื่อนใหม่ เพราะความหลากหลายทัศนคติ และ
ปั ญหาด้ านค่าใช้ จ่ายไม่เพียงพอปั ญหาเรื่ องการเดินทางมาสถานศึกษาไม่เอือ้ อานวย เพราะมี
จราจรคับคัง่ ทุกวัน และปั ญหาด้ านครอบครัว ที่มีพ่อแม่อย่าร้ าง เมื่อมีปัญหาไม่สามารถปรึ กษา
ครอบครัวได้ และสอดคล้ อง กับงานวิจัยของ (บังอร ศรี วรรณ และคณะ. 2542) ที่ศึกษาเรื่ อง
คุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทังชายและหญิ
้
งส่วนใหญ่มีปัญหาด้ านสุขภาพ ด้ านเศรษฐกิจ ค่าใช้ จา่ ย ด้ านที่อยู่อาศัย ด้ านการ
เรี ยน ร้ อยละ 47.0 และสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ (สุขศรี สงวนสัตย์. 2552) ที่ศกึ ษาเรื่ องคุณภาพ
ชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี พบว่า คุณภาพชีวิตของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเรื่ องอาหารและโภชนาการ ไม่ถกู สุขลักษณะสภาพแวดล้ อมในโรงอาหาร
ความสะอาดและรวมไปถึงสุขภาพร่างกายของนักศึกษาด้ วย
ดัง นัน้ จึ ง ต้ อ งมี ก ารพัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของนัก ศึก ษามหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ ในเขต
กรุ งเทพมหานคร โดยผู้วิจัยได้ ทาการวิเคราะห์ปัจจัย จากนักคิดและนักวิจัยทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ ซึ่งเกิดจากองค์ประกอบทัง้ 8 ด้ าน คือ ด้ านสุขภาพร่างกาย (Physical Domain)ด้ าน
จิ ต ใจ(Psychological Domain)ด้ านสั ม พั น ธภาพ ทางสั ง คม ( Social Relationships)ด้ าน
สิ่ ง แวดล้ อม (Environment) ด้ านการศึ ก ษา (Education) ด้ านที่ อ ยู่ อ าศั ย (Housing) ด้ าน
ครอบครัว (Family) ด้ านค่าใช้ จ่าย (Expenses) ซึ่งสอดคล้ องกับ แคมป์ เบล (Campbell, 1976,
pp. 117-124) กล่าวว่า องค์ประกอบของคุณภาพชี วิตประกอบด้ วย 3 องค์ประกอบ คือ ด้ าน
กายภาพ ได้ แก่ สภาพที่อยู่อาศัย ด้ านสังคมได้ แก่ ด้ านการศึกษา สุขภาพ และความมัน่ คงของ
ครอบครัว และทางจิตวิทยา ได้ แก่ ด้ านความพึงพอใจ ความสาเร็จความผิดหวัง และความคับข้ อง
ใจ และสอดคล้ องกั บ (ภั ท รพล มหาขั น ธ์ , 2550 ) กล่ า วว่ า คุ ณ ภาพชี วิ ต ของนั ก ศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา มี ทังหมด
้
5 ด้ าน คือ ด้ านชีวิตการเรี ยน ชีวิตสังคม ที่อยู่อาศัย ความสัมพันธ์กบั
บุคลอื่น และการบริการที่ได้ รับจากมหาวิทยาลัยเป็ นต้ น
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จากสภาพปั ญหาเบื ้องต้ น พบว่า นักศึกษาปริ ญญาตรี ที่กาลังศึกษาทัง้ 5 มหาวิทยาลัย
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขตกรุงเทพมหานคร มีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต เช่น ผลการเรี ยนไม่
เป็ นที่น่าพอใจ และมีปัญหาด้ านร่ างกายจิตใจ ที่มีภาวะความเครี ยดเรื่ องการเรี ยน การคบเพื่อน
และเวลาเกิดปั ญหาไม่สามารถปรึ กษาผู้ปกครอง และเงินไม่พอใช้ การเดินทางไม่สะดวกเพราะ
การจราจรบริเวณมหาวิทยาลัย การจราจรคับคัง่ ติดขัดเป็ นอย่างมาก ซึง่ ผู้วิจยั ได้ ทาการสัมภาษณ์
เบื ้องต้ นกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ระดับปริ ญญาตรี ทังหมด
้
5
มหาวิทยาลัย (สัมภาษณ์ 14 -15-16 กันยายน 2561) พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏส่วน
ใหญ่ มีปัญหาด้ านสุขภาพร่ างกาย ด้ านสุขภาพจิตใจ ด้ านสัมพันธภาพสังคม ด้ านสิ่งแวดล้ อม
ด้ านการศึกษา ด้ านที่อยู่อาศัย ด้ านครอบครัว ด้ านค่าใช้ จ่าย รวมทังหมด
้
8 ด้ าน ซึ่งปั ญหาเหล่านี ้
มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษาเป็ นอย่างยิ่ง สาเหตุที่พบมาที่สุดก็คือ ด้ านสังคม การคบ
เพื่อนไม่ดี ทาให้ การเรี ยนตกต่า พากันเที่ยวกลางคืนและดื่มสุรา และเสพยาเสพติด รวมไปถึง
ค่าใช้ จา่ ยไม่เพียงพอ ทาให้ ไม่อยากไปเรี ยน และปัญหาด้ านครอบครัว ไม่สามารถปรึกษาหารื อกับ
ครอบรัวเวลามีปัญหา เก็บกด และสภาวะทางจิตใจไม่ดี ทาให้ สุขภาพมีปัญหาเช่นกัน ปั ญหาที่
สาคัญอีกประการ คือ สภาวะความไม่มนั่ คงทางด้ านจิตใจ เช่น ไม่มีความสุขในการเรี ยน เนื่องจาก
การแข่งขันเพื่อให้ ได้ คะแนนสูงสุด ความเครี ยดและเหนื่อยล้ าที่ต้องรับผิดชอบกิจกรรมของทาง
มหาวิทยาลัยพร้ อม ๆ กับการเรี ยน มีเจตคติทางลบและสัมพันธภาพต่ออาจารย์และเพื่อน ๆ ก็
ตกต่าไปด้ วยซึง่ ส่งผลให้ สภาพจิตใจของนักศึกษาไม่พร้ อมต่อการศึกษาในภายภาคหน้ า
ในปั จจุบนั มหาวิทยาลัยสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งได้ พยายามจัดประสบการณ์ การ
เรี ย นรู้ และสิ่ ง แวดล้ อมที่ เ หมาะสมให้ กั บ นัก ศึ ก ษาทัง้ ในห้ องเรี ย นและนอกห้ องเรี ย น โดย
มหาวิทยาลัยได้ จัดให้ มีสิ่งอานวยความสะดวก การบริ การพืน้ ฐานที่จาเป็ นต่อการใช้ ชีวิตในรัว้
มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาให้ มีความสุขในรัว้ มหาวิทยาลัย อันจะส่งผลให้
นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษาที่ ดีและสอดคล้ องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
โดยให้ นักศึกษาได้ รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้ านสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่ างกาย และ
คุณธรรม จริ ยธรรม ที่สอดคล้ องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ประการ ได้ แก่ ความรู้
ทักษะการคิด ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์และการ
สื่อสารและการพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, น. 1) ดังนัน้ วิถีทางที่จะ
ไปสู่ความสุขและความสาเร็ จในชีวิตนัน้ จะต้ องอาศัยการปรับตัวในด้ านต่าง ๆ เพื่อการดารงชีวิต
ลาซารั ส ( Lazarus, 1969, pp. 17-18) กล่าวไว้ ว่า มนุษย์ ต้องมี การปรั บตัวและพฤติกรรมของ
ตนเองให้ สอดคล้ องกับความต้ องการภายในของตนเองและสภาพแวดล้ อมทางสังคม อย่า งไรก็
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ตามการส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนรู้จกั ปรับตัวและพฤติกรรมของตนเองนัน้ ต้ องอาศัยการเข้ ามามีสว่ นร่วม
เป็ นภาคีเครื อข่ายในการจัดการศึกษาของหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ทังภาครั
้
ฐและเอกชน ด้ วย
การจัดกิจกรรมหลากหลายรู ปแบบตามแนวของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เช่น การจัดแหล่ง
เรี ยนรู้ ตามอัธยาศัย กิจกรรมสร้ างสรรค์ที่เปิ ดโอกาสให้ บุคคลเข้ ามามีส่วนร่ วมและการฝึ กอบรม
เป็ นต้ น ดังนัน้ กระบวนการจัดการเรี ยนรู้ ให้ ผ้ ูเรี ยนได้ พัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็ม ตาม
ศักยภาพต้ องเน้ นทังความรู
้
้ คณ
ุ ธรรม การจัดกระบวนการเรี ยนรู้ยงั ต้ องส่งเสริมผู้สอนและผู้เรี ยนได้
เรี ยนรู้พร้ อมกันจากสื่อและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ การจัดการเรี ยนรู้เกิดขึ ้นได้ ทกุ เวลา ทุก
สถานที่ โดยการประสานความร่วมมือจากชุมชนรวมทังส่
้ งเสริมการดาเนินงานและการจัดตังแหล่
้ ง
การเรี ย นรู้ ตลอดชี วิ ต ทุก รู ป แบบ (ส านัก งานคณะกรรมการการศึก ษาแห่ ง ชาติ , 2544, น. 7)
คุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุ งเทพมหานครนัน้ สอดคล้ องกับแนวคิด
ของ (วิจิตร ศรี สะอ้ าน, 2561: ออนไลน์) ปาฐกถาพิเศษเรื่ อง “นวัตกรรมสหกิจศึกษา 4.0 “ (เมื่อ
วันที่ 24 มีนาคม 2560) กล่าวว่า พลวัตโลกในศตวรรษที่ 21 ว่า เป็ นการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมใน
4 อย่าง คือ วัฒนธรรมการดาเนินชีวิตของนักศึกษา คือ การเรี ยนรู้ การทางาน และการดาเนิน
ธุรกิจ ซึ่งส่งผลต่อ 1) เรี ยนรู้ อย่างมีเป้าหมาย ที่เน้ นการใช้ ความรู้ สร้ างนวัตกรรม 2) เรี ยนรู้ อย่าง
สร้ างสรรค์ เน้ นการใช้ ความคิด กระตือรื อร้ นในการเรี ยนรู้สิ่งใหม่ๆ 3) เรี ยนรู้ เพื่อส่วนรวม เน้ นปลูก
จิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อสังคม และ 4) เรี ยนรู้เพื่อการนาไปปฏิบตั ิ ผ่าน STEAM คือ
Science, Technology, Engineering, Art และ Mathematics โดยกระบวนการเรี ยนรู้นี ้ จะเตรี ยม
คนไทย 4.0 คือ มีปัญญาที่เฉียบแหลม ทักษะที่เห็นผล สุขภาพที่แข็ง แรง และจิตใจที่งดงาม เพื่อ
เปลี่ยนผ่านสู่สงั คมไทย 4.0 คือสังคมที่มีความหวัง เปี่ ยมสุขและสมานฉันท์ เพื่อทาให้ องค์ความรู้
เหล่านี ้เข้ มแข็งและเป็ นไปตามความพร้ อมของแต่ละมหาวิทยาลัยนัน้ ๆ
จากความสาคัญของคุณภาพชีวิตและเหตุผลดังกล่าวข้ างต้ น ผู้วิจยั จึงสนใจพัฒนาชุ ด
ฝึ กอบรมเพื่อเสริมสร้ างคุณภาพชีวิตของศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร โดยนา
ทฤษฎีของคอล์บ (Kolb) ที่เป็ นการปฏิบตั เิ พื่อสัง่ สมประสบการณ์ (Concrete Experience) ผู้เรี ยน
ได้ เรี ยนรู้ จากประสบการณ์ ต่าง ๆ ด้ วยตนเอง โดยผู้สอนทาหน้ าที่ให้ การสนับสนุนช่วยเหลือให้
คาแนะนาการปฏิบตั ิที่ถูกต้ อง เพื่อการเชื่อโยงสร้ างความคิดรวบยอดของประสบการณ์ที่ได้ รับนี ้
ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนมีแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการปฏิบตั ิตนที่แตกต่างจากเดิม ดังนันจึ
้ งนามาเป็ นแนวทางใน
การสร้ างชุดฝึ กอบรมเพื่อให้ นกั ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่
ดีมากยิ่งขึ ้น และผู้วิจยั สนใจที่จะทาการพัฒนาชุดฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้ างคุณภาพชีวิตของศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขตกรุ งเทพมหานคร อันเป็ นกลุ่มบุคคลซึ่งจะเป็ นกาลังสาคัญต่อ การ
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พัฒนาประเทศในอนาคต เพื่อให้ ได้ ทราบถึงระดับคุณภาพชีวิตตามตัวแปรส่วนบุคคล ทังนี
้ เ้ พื่อจะ
ได้ ข้อมูลพื ้นฐานมาเป็ นแนวทางในการวางแผนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนิสิตให้ ดียิ่งขึ ้น
ต่อไป
ความมุ่งหมายของการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ตงความมุ
ั้
ง่ หมายของการวิจยั ไว้ ดงั นี ้
1. เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต
กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อสร้ างชุดฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้ างคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของชุดฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้ างคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร
ความสาคัญของการวิจัย
งานวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นแนวทางในการพัฒนาชุดฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้ างคุณภาพชีวิตของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุ งเทพมหานคร ได้ แก่ 8 ด้ านได้ แก่ ด้ านสุขภาพร่ างกาย
(Physical domain) ด้ านจิ ตใจ (Psychological domain) ด้ านสัม พันธภาพทางสัง คม (Social
relationships) ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม (Environment) ด้ า นการศึก ษา (Education) ด้ า นที่ อ ยู่อ าศัย
(Housing) ด้ านครอบครัว (Family) ด้ านค่าใช้ จ่าย (Expenses) ซึ่งเป็ นพื ้นฐานในการดารงชีวิต ที่
สาคัญจะต้ องมี “สติ ปั ญญา และความเพียร” ซึ่งจะนาไปสู่ “ความสุข” ในการพัฒนาชีวิตอย่าง
แท้ จริง เพื่อให้ สมดุลและพร้ อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วและกว้ างขวาง ทังด้
้ าน
วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้ อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้ เป็ นอย่างดี และเมื่อสาเร็จการศึกษาจะ
เป็ น บัณ ฑิ ต ที่ มี คุณ ภาพ คื อ บัณ ฑิ ต ระดับ อุด มศึก ษาเป็ น ผู้มี ค วามรู้ มี คุณ ธรรมจริ ย ธรรม มี
ความสามารถในการเรี ยนรู้ และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ ความรู้ เพื่อการดารงชี วิตใน
สังคมได้ อย่างมีความสุขทัง้ ทางร่ างกายและจิตใจ มีความสานึกและความรั บผิดชอบในฐานะ
พลเมืองและพลโลก
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ขอบเขตของการวิจัย
การวิ จัย นี ้ เป็ น การวิ จัย และพัฒ นา (Research and Development ) โดยการวิ จัย มี
ขอบเขตดังนี ้
1. ประชากร
ประชากรที่ใช้ ศกึ ษา แบ่งเป็ น 3 กลุม่ ดังนี ้
1.1 ประชากรเพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ ในเขตกรุ ง เทพมหานคร รวมประชากร จ านวน 5 แห่ ง ประกอบด้ ว ย
มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ จัน ทรเกษม มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ พระนคร มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ ธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา ชันปี
้ ที่ 1-4 ประจาปี
การศึกษา 2561 จานวน 92,742 คน
1.2 ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเสริ มสร้ างคุณภาพชีวิตของนักศึ กษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 7 คน โดยมีคณ
ุ สมบัตติ ามที่ผ้ วู ิจยั กาหนดไว้
1.3 ประชากรเพื่อประเมินประสิทธิผลของชุดฝึ กอบรมเพื่อเสริมสร้ างคุณภาพ
ชีวิต นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุ งเทพมหานคร ระดับชันปี
้ ที่ 1-2 ปี การศึกษา 2561
จานวน 30 คน
2. ตัวแปรที่ศึกษา
2.1 ปั จ จัย ที่ ส่ง ผลต่อ คุณ ภาพชี วิ ต ของนัก ศึก ษามหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ ในเขต
กรุงเทพมหานคร มีตวั แปรที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ประกอบด้ วย 8 ปัจจัย ดังนี ้
1. ปัจจัยด้ านสุขภาพร่างกาย
2. ปัจจัยด้ านสุขภาพจิตใจ
3. ปัจจัยด้ านสัมพันธภาพสังคม
4. ปัจจัยด้ านสิ่งแวดล้ อม
5. ปัจจัยด้ านการศึกษา
6. ปัจจัยด้ านที่อยูอ่ าศัย
7. ปัจจัยด้ านครอบครัว
8. ปัจจัยด้ านค่าใช้ จา่ ย
2.2 การสร้ างและการหาประสิทธิผลชุดฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้ างคุณภาพชีวิตของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร มีตวั แปรที่ศกึ ษาดังต่อไปนี ้
2.2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือ ชุดฝึ กอบรมเพื่อเสริมสร้ าง
คุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร
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2.2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ประสิทธิผลของชุดฝึ กอบรม
เพื่อเสริมสร้ างคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร
นิยามศัพท์ เฉพาะ
เพื่อให้ การแปลความหมายของศัพท์ที่ใช้ ในการวิจัยนีม้ ีความเข้ าใจที่ตรงกัน จึงมีการ
กาหนดนิยามศัพท์เฉพาะ ดังนี ้
1. คุณภาพชีวิต หมายถึง ความสามารถของนักศึกษาในการใช้ ชีวิตอย่างมีความสุข
ทัง้ ในและนอกสถาบันการศึกษา โดยคิดว่าตนเองมี คุณค่า มีความหมายในชีวิต และสามารถ
ปรับตัวอยูใ่ นสังคมได้ อย่างมีความสุข ด้ า นกายภาพ ได้ แ ก่ ความรู้ สึ ก ที่ มี ต่อ มหาวิ ท ยาลัย
เกี่ยวกับชื่อเสียง การให้ บริ การ สวัสดิการ การลงทะเบียน และทาเลที่ตงของมหาวิ
ั้
ทยาลัย ด้ าน
สังคม ได้ แก่ สุขภาพกาย สุขภาพจิต การรู้ จักใช้ เงินสาหรับชีวิตส่วนตัวและการศึกษาได้ อย่าง
เพี ย งพอ และด้ า นจิ ต วิ ท ยา ได้ แ ก่ ความพอใจเกี่ ย วกั บ รู ป ร่ า งหน้ าตา คุณ ค่ า ของตนเอง
ความสามารถในการกระทากิจกรรมต่าง ๆ ทังในชี
้ วิตประจาวัน และในการศึกษาได้ สาเร็จ
2. ปั จจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต หมายถึง ชีวิตของบุคคลที่สามารถดารงชีวิตอยู่
ร่ ว มกับ สัง คมได้ อ ย่ า งเหมาะสมไม่เ ป็ น ภาระและไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาแก่ สัง คม และสามารถ
ดารงชีวิตที่ชอบธรรม และการมีสภาพความเป็ นอยู่และการดาเนินชีวิตที่ดี หรื อการใช้ ชีวิตอย่ างมี
ความสุขในระหว่างการศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย โดยวัดได้ จากความรู้ สึก
พึงพอใจของนักศึกษาที่เ กิดจาการรั บรู้ ถึง สภาพร่ างกาย สภาพจิตใจ ความสัมพันธ์ ทางสัง คม
สิ่งแวดล้ อม การศึกษา ครอบครัว และรวมไปถึงค่าใช้ จ่าย ที่มีผลส่งต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยแบ่งออกเป็ น ปัจจัย ได้ แก่ 8
2.1 ปั จ จัยด้ านสุขภาพร่ างกาย (Physical Domain) หมายถึง สภาพทางด้ า น
ร่างกายของบุคคล ซึง่ มีผลต่อชีวิตประจาวัน เช่น ความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย การออกกาลัง
กาย การบริ โภคอาหารให้ ถูกหลักอนามัย ความรู้ สึกสุขสบาย ไม่มีความเจ็บปวดทางร่ างกายได้
ความเป็ นอิสระที่ไม่ต้องพึง่ พาผู้อื่น
2.2 ปั จจัยด้ านสุขภาพจิตใจ (Psychological Domain) หมายถึง การรับรู้สภาพ
ทางจิตใจของตนเอง เช่น การรับรู้ความรู้สึกทางบวกที่บุคคลมีต่อตนเอง การรับรู้ภาพลักษณ์ของ
ตนเอง การรั บรู้ ถึง ความรู้ สึกภาคภูมิ ใจในตนเอง การรั บรู้ ถึง ความมั่นใจในตนเอง การรั บรู้ ถึง
ความคิด ความจา สติ สมาธิ การตัดสินใจ และความสามารถในการเรี ยนรู้เรื่ องราวต่าง ๆ ของตน
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การรับรู้ถึงความสามารถในการจัดการกับความเศร้ า หรื อกังวล การรับรู้เกี่ยวกับความเชื่อต่าง ๆ
ของตน ที่มีผลต่อการดาเนินชีวิต รู้จกั การแก้ ปัญหา มีเหตุผล
2.3 ปั จจัยด้ านความสัม พันธ์ ทางสัง คม (Social Relationships) หมายถึง การ
รับรู้เรื่ องความสัมพันธ์ของตนกับบุคคลอื่น การรับรู้ถึงการที่ได้ รับความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นใน
สังคม การรับรู้วา่ ตนได้ เป็ นผู้ให้ ความช่วยเหลือบุคคลอื่นในสังคมด้ วย
2.4 ปั จจัยด้ านสิ่งแวดล้ อม (Environment) หมายถึง การมีความรู้ เกี่ ยวกับการ
อนุรักษ์ สิ่ ง แวดล้ อม ใช้ ทรั พ ยากรธรรมชาติอย่างประหยัดมี ความยั่ง ยื น และรั กษาสมดุลทาง
สิ่งแวดล้ อมให้ เกิดขึ ้น การรับรู้วา่ ได้ อยูใ่ นสิ่งแวดล้ อมทางกายภาพที่ดี ปราศจากมลพิษต่าง ๆ และ
การคมนาคมสะดวก
2.5 ปั จจัยด้ านการศึกษา (Education) หมายถึง กระบวนการเรี ยนรู้ เพื่อความ
เจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึ กอบรม การเข้ าร่วมกิจกรรม การ
มีส่วนร่วม การทางานเป็ นทีม มีความสามัคคีและมีจิตสาธารณะ การสืบสานทางวัฒนธรรม การ
สร้ างองค์ ค วามรู้ ใหม่ให้ บุค คลเรี ย นรู้ อย่า งต่อ เนื่ อ ง มี ส ติปั ญ ญา มี ค วามรู้ มี คุณ ธรรม และมี
จริยธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยูร่ ่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีความสุข
2.6 ปั จ จัย ด้ า นที่ อ ยู่อ าศัย (Housing) หมายถึ ง การได้ อ ยู่ใ นสภาพแวดล้ อ ม
บริ เวณที่อยู่อาศัย สะอาด และถูกสุขลักษณะ ปราศจากมลภาวะเป็ นพิษ มีทงสิ
ั ้ ่งอานวยความ
สะดวกสบาย อุปกรณ์ใช้ สอยที่จาเป็ นตามความต้ องการทางด้ านร่างกาย จิตใจ และความเป็ นอยู่
ที่ดีงาม ทังส่
้ วนตัวและครอบครัวของผู้พกั อาศัย มีความมัน่ คงถาวรและไม่แออัด
2.7 ปัจจัยด้ านครอบครัว (Family) หมายถึง วิธีการอบรมเลี ้ยงดูที่นกั ศึกษาได้ รับ
จากบิดามารดา หรื อผู้ปกครองโดยนักศึกษามีความรู้สึกว่าบิดามารดา หรื อผู้ปกครองให้ ความรั ก
ความอบอุ่น รั บ ฟั ง เหตุผ ล ยอมรั บ ความคิด เห็ น ให้ ค วามร่ ว มมื อ ตามโอกาสอัน สมควร ทัง้ นี ้
นักศึกษายังสามารถรับผิดชอบเรื่ องส่วนตัวและมีอิสระตามความเหมาะสม
2.8 ปั จจั ย ด้ านค่ า ใช้ จ่ า ย (Expenses) หมายถึ ง การใช้ จ่ า ยที่ เ กิ ด ขึ น้ ใน
ชีวิตประจาวัน โดยจะสะท้ อนให้ เห็นถึงค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ทังหมด
้
เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พกั ค่าอาหาร
ค่ายารักษาโรค หรื อ ค่าใช้ จา่ ยสาหรับสิ่งอานวยความสะดวกในชีวิตประจาวัน เป็ นต้ น
3. ชุดฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้ างคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต
กรุงเทพมหานคร หมายถึง เอกสารคูม่ ือที่ผ้ วู ิจยั ได้ พฒ
ั นาขึน้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ เพิ่มพูนทักษะ ให้
มี ค วามรู้ ที่ สู ง ขึ น้ เพื่ อ เสริ ม สร้ างคุ ณ ภาพชี วิ ต ของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ในเขต
กรุ ง เทพมหานคร มี กระบวนการในการพัฒ นา 3 ขัน้ ตอนได้ แก่ 1) เพื่ อศึกษาปั จ จัยที่ ส่ง ผลต่อ

11
คุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุ งเทพมหานคร 2) เพื่อสร้ างชุดฝึ กอบรม
เพื่ อ เสริ ม สร้ างคุ ณ ภาพชี วิ ต ของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ในเขตกรุ ง เทพมหานคร
3) เพื่ อ ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลของชุ ด ฝึ กอบรมเพื่ อ การเสริ ม สร้ างคุ ณ ภาพชี วิ ต ของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งชุดฝึ กอบรมดังกล่าว ประกอบด้ วย 1) จุดมุ่งหมาย
ของการฝึ กอบรม 2) เนื ้อหาสาระของกิจกรรมฝึ กอบรม 3) การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ และ 4)
การวัดผลและประเมินผล
4. ประสิ ท ธิ ผ ลของชุ ด ฝึ ก อบรมเพื่ อ การเสริ ม สร้ างคุณ ภาพชี วิ ต ของนัก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุ งเทพมหานคร หมายถึง เกณฑ์ที่ใช้ ในการกาหนดประสิทธิผลของ
ชุดฝึ กอบรม โดยพิจารณา ดังนี ้
4.1 การพิจารณาจากการทดสอบความเข้ าใจในการเสริ มสร้ างคุณภาพชีวิตของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขตกรุ ง เทพมหานครก่อนและหลัง การฝึ กอบรม โดยใช้ แบบ
ประเมินตนเอง ผู้วิจยั พิจารณาจากการหาค่าคะแนนเฉลี่ย (xˉ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) และการทดสอบที (t-test) แบบกลุ่มตัวอย่างเป็ นอิสระจากกัน (t –test for independent
sample)
4.2 พิจารณาจากแบบสอบถามความพึงพอใจต่อชุดฝึ กอบรมเพื่อการเสริ มสร้ าง
คุณ ภาพชี วิ ต ของนัก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ใน 4 ด้ า น ได้ แ ก่
1) ด้ านเนือ้ หา 2) ด้ านกิจกรรมการฝึ กอบรม 3) ด้ านวิทยากร และ 4) ด้ านการประเมิ นผลการ
ฝึ กอบรม ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั พิจารณาจากการหาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่มีตอ่ ชุดฝึ กอบรมเพื่อ
การเสริ มสร้ างคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุ งเทพมหานคร และการ
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์ 3.51 ด้ วยการทดสอบแบบกลุม่ ตัวอย่างเดียว (t –test
for one sample) ทัง้ นี ม้ ี เ กณฑ์ ค่า เฉลี่ ย ความพึง พอใจที่ มี ต่อ ชุด ฝึ ก อบรมเพื่ อ การเสริ ม สร้ าง
คุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครมีคา่ โดยรวมและรายด้ าน
อยู่ในระดับมากขึน้ ไป (≥3.51) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับความมั่นใจ 95 % (α = .05)
จึงจะถือว่าชุดฝึ กอบรมเพื่อ การเสริ มสร้ างคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต
กรุงเทพมหานครมีประสิทธิผลที่ยอมรับได้
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการ
พัฒนาท้ องถิ่น มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชันสู
้ ง ทาการวิจยั ให้ บริ การทาง
วิ ช าการแก่ สั ง คม ปรั บ ปรุ ง ถ่ า ยทอด และพั ฒ นาเทคโนโลยี ทะนุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นาธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขตกรุงเทพมหานคร ในการวิจยั ครัง้ นี ้ มีจานวน 5 แห่ง ได้ แก่ มหาวิทยาลัย
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ราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้ านสมเด็จ เจ้ าพระยา และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และเข้ ารั บการฝึ กอบรมด้ วยชุด
ฝึ กอบรมเพื่อเสริมสร้ างคุณภาพชีวิตที่ผ้ วู ิจยั พัฒนาขึ ้น

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ปัจจัยที่สง่ ผลต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร
ผู้วิจยั ได้ ทาการศึกษาสร้ างกรอบแนวคิดการวิจยั ดังนี ้
1. แนวคิดในการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ผู้วิ จัย ได้ แ นวคิ ด ของ องค์ ก ารอนามัย โลก (WHO) (The WHOQOL
Group,1995, p. 19)องค์ ก ารยู เ นสโก (UNESCO, 1978, p.19) ส านั ก ส่ ง เสริ มและพั ฒ นา
สุขภาพจิ ต กรมสุขภาพจิ ต . (WHOQOL – BREF –THAI, 2561: ออนไลน์ ) (ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้ างเสริ ม สุขภาพ, 2561: ออนไลน์ )(สถาบันบัณฑิตพัฒ นบริ หารศาสตร์ , 2553,
น. 5) (ปุบ ผา ปลื ม้ ส าราญและคณะ, 2534, น. 1) (สุภ าพ ฉั ต ราภรณ์ แ ละคณะ, 2551, น. 9)
(สาราญ จูช่วยและคณะ, 2555, น. 9) (ภัทรพล มหาขันธ์ , 2550, น. 9) ( จันทรา อุ้ยเอ้ ง, 2553,
น. 143) ( กฤตธัช อันชื่ น , 2557, น. 2) ( กมลรั ตน์ ทองสว่าง, 2557, น. 9) (กนิษฐา อ่อนศิริ ,
2554, น. 1) (บุญ สม หรรษศิริพ จน์ , 2556, น. 116) อับราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow,
1954, p. 1) อะบีดีนี (Abedini Zoleykha, 2016, p. 238) อีมาน (Eman AL-Zboo, 2014, p. 96)
เพ็ น (Pen Chiang Choa, 2017, p. 1) อาร์ เค็ น (Erkan Tekinarslan, 2016, p. 170) แอมซอล
(Amthal Al-Huwailah, 2017, p. 182) อิวิก้า (Ivica Radovanovic, 2017, p. 190) กูเนอร์ (Guner
Cicek, 2018, p. 1143) เวลล์ (Wail Minwer, 2018, p. 15) แฮซ (Haas, 1999, p. 19) (วิ ชัย รู ป
ขาดี,2542, น. 114) (จารุวรรณ สุภาชัยวัฒน์และคณะ, 2558, น. 195) ดาเนีย (Diener, 1999, p.
114) อ อ ส ม า น (Osman, 2014, p. 28) (พิ ชิ ต พิ ทั ก ษ์ เ ท พ ส ม บั ติ , 2553, น . 114)
( บุญสม หรรษาศิริพจน์ , 2556, p. 115) สรุ ปแนวคิดปั จจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตคุณภาพชีวิต
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ 8 ปั จจัย ดังนี ้ 1) ปั จจัยด้ านสุขภาพ
ร่างกาย 2) ปั จจัยด้ านสุขภาพจิตใจ 3) ปั จจัยด้ านสัมพันธภาพสังคม 4) ปั จจัยด้ านสิ่งแวดล้ อม 5)
ปัจจัยด้ านการศึกษา 6) ปัจจัยด้ านที่อยูอ่ าศัย 7) ปัจจัยด้ านครอบครัว 8) ปัจจัยด้ านค่าใช้ จา่ ย
2. แนวคิ ด ในการสร้ างชุ ด ฝึ กอบรมเพื่ อ เสริ ม สร้ างคุณ ภาพชี วิ ต ของนัก ศึ ก ษา
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ผู้ วิ จั ย ได้ แนวคิ ด การพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาใน
ระดับอุดมศึกษาตามกระบวนการเรี ยนรู้ของคอล์บ (Kolb, 1981, p. 41) โดยใช้ วิธีสอนที่เน้ นการ
เรี ยนรู้จากการกระทา (Learning by Doing) ซึ่งเน้ นผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู้ มีความเชื่อว่า
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การเรี ยนรู้จากการกระทาจริ ง ผู้เรี ยนเป็ นผู้สร้ างความรู้ใหม่โดยเริ่ มจากการรับรู้ปัญหา คิดหาแนว
ทางแก้ ไข ลงมือปฏิบตั ิจนเกิดประสบการณ์จากการปฏิบตั ิ ผู้เรี ยนจะเป็ นผู้สร้ างความรู้ของตนเอง
เกิ ดการปรั บเปลี่ ยนความรู้ เดิม ให้ เป็ น ความรู้ ใหม่ ซึ่ง จะเป็ นความรู้ ที่ มี ค วามหมายต่อผู้เ รี ย น
สามารถนาไปใช้ ประโยชน์ในชีวิตจริ งได้ ทาให้ ผ้ เู รี ยนมีประสบการณ์ในการคิด และการกระทาจน
ก่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ วิธีการเรี ยนรู้จากประสบการณ์มีความคิดที่เป็ นหลักสาคัญคือ เป็ นการเรี ยนรู้
ที่อาศัยประสบการณ์ ของผู้เรี ยน ที่เกิดจากการกระทาจนทาให้ เกิดความรู้ ใหม่ ปฏิสัมพันธ์ ของ
ผู้เรี ยนทาให้ เกิดการขยายของเครื อข่ายความรู้ อย่างกว้ างขวาง และมีการสื่อสารด้ วยการพูดหรื อ
เขียนเพื่อสังเคราะห์ความรู้ ปัจจัยของการเรี ยนรู้จากประสบการณ์มี 4 ประการคือ 1.ประสบการณ์
(Experience) โดยผู้จัดกิ จ กรรมการเรี ยนรู้ เป็ นผู้ช่วยให้ ผ้ ูเรี ยนนาประสบการณ์ เ ดิม ของตนมา
พัฒนาเป็ นองค์ความรู้ 2.การสะท้ อนความคิดและอภิปราย (Reflection and Discussion) โดยผู้
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนมีโอกาสแสดงออกเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเกิ ดการ
เรี ย นรู้ ซึ่ ง กั น และกัน อย่ า งลึ ก ซึ ง้ 3.ความเข้ า ใจเกิ ด ความคิ ด รวบยอด (Understanding and
Conceptualization) ผู้เ รี ยนเกิ ดความเข้ าใจนาไปสู่การเกิ ด ความคิดรวบยอด อาจเกิ ดขึน้ โดย
ผู้เรี ยนเป็ นฝ่ ายริ เริ่ มแล้ วผู้จดั กิจกรรมการเรี ยนรู้ ช่วยเติมให้ สมบูรณ์หรื อแนะแนวทาง และผู้เรี ยน
เป็ น ผู้ส านต่อ จนเกิ ด ความคิ ด รวบยอด 4.การทดลองหรื อ ประยุก ต์ แ นวคิ ด (Experiment or
Application) ผู้เรี ยนได้ นาเอาการเรี ยนรู้ ที่เกิดขึ ้นใหม่ไปประยุกต์ใช้ ในลักษณะหรื อสถานการณ์
อื่ น ๆ จนเกิ ดเป็ นแนวทางปฏิ บัติของผู้เรี ยนเอง จากกรอบแนวคิดดัง กล่าว สามารถเขี ยนเป็ น
แผนภาพ ดังนี ้
กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ผู้วิจยั จึงกาหนดเป็ นกรอบแนวคิด
ในการวิจยั ดังแสดงในภาพประกอบ 1
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการพัฒนาชุดฝึ กอบรม
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สมมุตฐิ านการวิจัย
เพื่อเป็ นแนวทางในการแสวงหาคาตอบตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ผู้วิจยั ได้ กาหนด
สมมติฐานในการวิจยั ดังนี ้
1. ตัวแปรปั จจัยที่ส่ง ผลต่อคุณภาพชี วิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขต
กรุงเทพมหานคร 2. หลั ง การใช้ ชุ ด ฝึ กอบรมเพื่ อ การเสริ ม สร้ างคุ ณ ภาพชี วิ ต ของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุ งเทพมหานคร มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากกว่าก่อนก่อนใช้ ชุดฝึ กอบรม
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
4. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขตกรุ ง เทพมหานคร มี ความพึง พอใจต่อชุด
ฝึ กอบรมเพื่อการเสริมสร้ างคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร
มีคา่ เฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ]
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การศึกษาวิจยั เรื่ อง การเสริ มสร้ างคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต
กรุ งเทพมหานคร ในครัง้ นี ้ ผู้วิจัยได้ ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ ยวข้ องและได้ นาเสนอตาม
หัวข้ อ อันประกอบด้ วยแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องคุณภาพชีวิต แนวคิดทฤษฎีการสร้ างชุดฝึ กอบรม
ซึง่ ผู้วิจยั ได้ แบ่งตามประเด็นดังต่อไปนี ้
1. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวกับปัจจัยที่สง่ ต่อคุณภาพชีวิต
3. แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับประสิทธิผลของชุดฝึ กอบรม
- ทฤษฎีการเรี ยนรู้ของคอล์บ (Kolb)
- ทฤษฎีการพัฒนานักศึกษา(Chickering)
- แนวคิดการเรี ยนรู้แบบร่วมมือ(Johnson and Johnson)
4. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนาชุดฝึ กอบรม
5. แนวคิดและทฤษฎีการศึกษาความพึงพอใจของชุดฝึ กอบรม
6. บริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
7. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
1. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เหตุที่ต้องมีการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพราะสังคมแห่งการพึ่งพาเกี่ยวเนื่องกันของมนุษย์
เป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้ คนในสังคมมีความสุขจากการได้ รับการยอมรับ ดีใจเมื่อได้ รับการ ชื่นชม
พอใจเมื่ อได้ รับความรั กความอบอุ่น เกิ ดความสุขทางใจส่ง ผลให้ ความสุขทางกายเกิ ด ขึน้ ใน
ชีวิตประจาวัน
มนุษย์เมื่อเกิดมาในโลกย่ อมประสงค์การมีชีวิตที่เป็ นสุขแต่การมีชีวิตที่เป็ นสุขนัน้ ควร
ประกอบด้ วยปัจจัยใดบ้ าง หลายคนนึกถึงสิ่งหรื อเหตุการณ์แวดล้ อมใกล้ ตวั และมีอีกไม่น้อยที่นึก
ถึงออกไปไกลกว่านัน้ หลายคนคงนึกไม่ถึงว่าแต่ละส่วนแต่ละสิ่งมีความสัมพันธ์กนั อย่างยากที่จะ
แยกออกจากกัน เพราะประสบการณ์ในชีวิตของแต่ละคนมักคุ้นเคยกับเหตุการณ์ที่แตกต่างกันไป
ชีวิตที่มีความสุขควรประกอบด้ วยปั จจัยใดบ้ าง คาตอบน่าจะมีหลากหลายแน่นอน เช่น การมี
สุขภาพจิตดี แจ่มใสเบิกบาน ระงับความอยาก ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ ไม่มีทกุ ข์ มีเพื่อนฝูง
ปรับตัวเข้ ากับสิ่งแวดล้ อมได้ มีอาชีพและรายได้ ที่พอเลี ้ยงตนเองและครอบครัว มีที่อยู่อาศัยที่ดี มี
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ความเสมอภาคทางสังคม มีเสรี ภาพ มีการศึกษาที่ดี อยูใ่ นสภาพแวดล้ อมที่ดี มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม
และอยูร่ ่วมกับธรรมชาติได้ อย่างเป็ นสุข ดังพระราชดารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่
9 ทรงพระราชทาน เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พุทธศักราช 2546 (เกษม วัฒนชัย, 2547)
“การพั ฒ นาจะต้ องเป็ นไปตามภู มิ ป ระทศทางภู มิ ศ าสตร์ และภู มิ ป ระเทศทาง
สังคมศาสตร์ ในสังคมวิทยา ภูมิประเทศตามสังคมวิทยา คือ นิสยั ใจคอของคนเรา จะไปบังคับให้
คนคิดอย่างอื่นไม่ได้ เราต้ องแนะนาเราเข้ าไปช่วยโดยที่จะคิดให้ เขาเข้ ากับเราไม่ได้ แต่ถ้าเราเข้ าไป
แล้ วเราเข้ าไปดูว่าเขาต้ องการอะไรจริ ง ๆ แล้ ว ก็อธิบายให้ เขาเข้ าใจหลักการของการพัฒนานี ้ก็จะ
เกิดประโยชน์อย่างยิ่ง”
พระราชดารัสที่อัญเชิญมานี ้ อธิ บายถึงคุณค่าของการมีความสุขได้ ชดั เจน ปั จจัยของ
คุณภาพชีวิต (Quality of Life) จึงมีความหมายดังที่กล่าวมาแล้ วหรื ออาจกล่าวให้ เข้ าใจได้ ง่ายว่า
คุณ ภาพชี วิต คือ การมี ชี วิตที่ มี ค วามสุขนั่นเอง ดัง นัน้ จะเห็นได้ ว่า มนุษ ย์ ทุก คนที่ เ กิ ดมาย่ อ ม
ต้ องการมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี ซึ่งก็คือการมีความสุข ซึ่งความสุขของชีวิตที่แท้ จริ งคือ ความรู้สึกพอใจ
ในตนอง มี ความรู้ สึกว่าชี วิต มี คุณ ค่า มี ความหมาย นักศึกษามหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ได้ พัฒ นา
คุณภาพชีวิตตามบริ บทของตนเองโดยมีความเชื่อศรัทธาเป็ นพืน้ ฐานในการใช้ ชีวิต ซึ่งสามารถ
ปรับตัวเข้ ากับสิ่งแวดล้ อมและเพื่อนในสังคมและพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ
1.1 แนวความคิดที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็ นเรื่ องที่มีปัจจัยและแนวทางใน
การศึกษาที่สลับซับซ้ อน ทังนี
้ ้เพราะการมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีหมายรวมถึงคุณภาพที่ดีทงกาย
ั้
จิตใจ
วิญญาณและสติปัญญาและความต้ องการมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีนนแปรผั
ั้
นได้ ตามสภาวะแวดล้ อมใน
ด้ านต่าง ๆ รวมถึงลักษณะของแต่ละบุคคล ในขณะที่ปัจจัยและแนวทางในการศึกษาคุณภาพ
ชีวิตมีความเกี่ยวข้ องกับขอบเขตของพื ้นที่ สภาพทางภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้ อมทางกายภาพ ขนาด
ประชากร ลักษณะเฉพาะของประชากร และวัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังนัน้ จึงเกิดแนวคิดใน
การศึกษา การให้ ความหมาย เกณฑ์การวัด การวิเคราะห์และการตีความคุณภาพชีวิตที่แตกต่าง
กัน ตามรายละเอียดดังนี ้
ยูเ นสโก (UNESCO, 1978, p. 7) สรุ ปไว้ ว่า คุณภาพชี วิตเป็ นความรู้ สึกของการมี
การอยู่อย่าง มีความสุข มีความพอใจต่อองค์ประกอบต่าง ๆ ของชีวิตที่เป็ นส่วนสาคัญมากของ
บุคคล
เลวิ ส (Lewis, 1982, p. 9) ให้ ความหมายว่ า คุณ ภาพชี วิ ต คื อ ระดับ ที่ บุ ค คลมี
ความรู้สกึ มีคณ
ุ ค่าแห่งตน มีความมุง่ หมายในชีวิต และมีความวิตกกังวลน้ อยที่สดุ
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เฟอร์ แรนส์ (Ferrans,1992, p. 13) หมายถึง ความรู้ สึกมีความสุข (Sense of WellBeing) ซึง่ มีผลมาจากความรู้สกึ พึงพอใจ หรื อไม่พงึ พอใจในแต่ละด้ านของชีวิตที่มีความสาคัญต่อ
บุคคลนัน้ ๆ
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2530, น. 45) ระบุไว้ ว่า
คุณภาพชีวิตประกอบด้ วยคา 2 คาคือ คุณภาพ หมายถึง ลักษณะประจาของบุคคลหรื อสิ่ง ของ
และอีกคาหนึ่งคือ ชีวิต หมายถึง ความเป็ นอยู่เมื่อสองคามารวมกันจึงหมายถึง ลักษณะความ
เป็ นอยู่ของบุคคลที่ดีคณ
ุ ภาพชีวิต (Quality of Life) และได้ มีนกั วิชาการหลายท่านให้ ความหมาย
ไว้ ดงั ต่อไปนี ้
แมคคอล (McCall, 1975) ได้ ข ยายประเด็น ล าดับ ขัน้ ความต้ อ งการของมาสโลว์
ออกไปในเรื่ องของประสบการณ์ชีวิต แมคคอล เสนอเกณฑ์การวัดคุณภาพชีวิตเป็ นมิติต่าง ตาม
ประสบการณ์ชีวิตของคนทังในแง่
้
ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ รวมถึงความชอบและคุณภาพ
ชีวิต การทางาน และความสุข ความเจ็บปวด ความสุข และความทุกข์ นิยามอื่น ๆ อีกในเรื่ องของ
ความผาสุก ความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจในชีวิต หรื อความสุขและความทุกข์ (อ้ างใน McCall,
1975) แมคคอลยังได้ ชี ้ให้ เห็นว่า รากฐานของคุณภาพชีวิตคือ ความผาสุกที่เกี่ยวกับสุขภาพและ
ความสุข เซอร์ กี (1976) ได้ ศกึ ษาทฤษฎีคณ
ุ ภาพชีวิตที่พฒ
ั นาต่อจากมาสโลว์ โดยให้ ความสาคัญ
ในมิตทิ างวัฒนธรรมและชี ้ให้ เห็นว่าลาดับขันความต้
้
องการของมาสโลว์นนได้
ั ้ ให้ จดุ เริ่ มต้ นของการ
วิเคราะห์ เพื่อค้ นหาประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับคุณภาพชีวิต ในแง่สขุ ภาพจิตนันมี
้ ความชัดเจน
ในการทาวิจยั อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุขส่วนบุคคล
แคม์ เ บลและคณะ (Campbell et al., 1976) ได้ ก ล่ า วว่ า นอกจากความสุข และ
สุขภาพแล้ ว ก็ยงั มีมิติอื่น ๆ อีก ชีวิตที่ดีสามารถวัดได้ จากสิ่งของอุปโภคบริ โภค และสันนิษฐานว่า
เป้าหมายระดับชาติได้ เพิ่ม ความสนใจไปที่คณ
ุ ภาพชีวิตมากกว่าการมีทรัพย์สมบัตมิ ากมาย แม้ วา่
คุณภาพชีวิตมักจะวัดจากสิ่งของอุปโภคบริ โภค แต่ในระดับ ชาติ ต้ องมีการเปลี่ยนมุมมองจากใน
แง่เศรษฐศาสตร์ ไปเป็ นมุมมองในแง่จิตวิทยาที่เน้ นในด้ านความผาสุกเป็ นสาคัญ แคมป์ เบลและ
คณะ ยังได้ วิเคราะห์และทดลองว่า ความต้ องการขันพื
้ ้นฐานคือ การมีอาหารเพียงพอ การมีที่อยู่
อาศัย มีสิ่งของจาเป็ นอื่น ๆ และสิ่งที่เป็ นนามธรรมต่าง ๆ นอกจากนี ้งานวิจัยชิ ้นนี ้ ยังได้ รวมถึง
ความพึงพอใจในความงามของธรรมชาติและศิลปะด้ วย จากแนวความคิดและนิยามดังกล่าว
คุณภาพชีวิตได้ รับการพิจารณาในแง่ของแนวคิดที่มีหลากมิติ ซึ่งมักจะเป็ นแนวคิดของการได้ รับ
บริ การ สวัสดิการ ความพึงพอใจ เศรษฐกิจ ค่านิยมและประสบการณ์ ชีวิตของบุคคล งานวิจยั ใน
ปั จจุบนั แสดงให้ เห็นว่าคุณภาพชีวิตในแง่ของความผาสุกของมนุษย์นนเป็
ั ้ นวัตถุประสงค์ของการ
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พัฒ นา ขณะที่ คุณ ภาพชี วิ ต ในแง่ ข องทรั พ ยากรมนุษ ย์ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ วัด การพัฒ นา ( United
Nations, 1995)
ในการศึก ษาของคัม มิ นส์ (Cummins, 1998, p. 68) ได้ พ ยายามที่ จ ะเสนอนิ ย าม
ล่าสุดของ คาว่า คุณภาพชีวิต โดยอธิบายคุณภาพชีวิตจากสิ่งหลากมิติที่แยกกันอยู่มาเป็ นมิติใน
เชิงภาวะวิสยั เช่น ความร่ ารวย ทรัพย์สินเงินทอง การมีสุขภาพดี ความสัมพันธ์ ส่วนตัว เป็ นต้ น
และมิติในเชิงอัตวิสยั เช่น ความรู้สึก ความพึงพอใจ หรื อความสุข เป็ นต้ น นอกจากนี ้ยังอธิบายว่า
บรรทัดฐานทางวัฒนธรรมมี ผลต่อความผาสุก และบุคคลต่าง ๆ ย่อมประเมินชีวิตของตนเอง
แตกต่า งกัน ออกไป ด้ ว ยเหตุที่ คุณ ภาพชี วิ ต เป็ น ประเด็น ที่ แ พร่ ห ลายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ คนทุกคน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพชีวิตในฐานะที่เป็ นตัวชี ้วัดความสาเร็ จ ของรัฐบาลและผู้วางนโยบาย
แต่นิยามของคุณภาพชีวิตยังไม่ชดั เจนและยากที่จะให้ คาจากัดความ งานวิจยั หลายชิ ้นพยายามที่
จะพิสูจ น์ แต่ไ ม่มี นิยามมาตรฐานที่ ไ ด้ รับการยอมรั บกันในวงกว้ าง ทัง้ ยัง ไม่มี ความร่ วมมื อกัน
ระหว่างงานวิจยั ในปั จจุบนั ในการให้ นิยามและแนวความคิดเกี่ยวกับ คุณภาพชีวิต (Bunge, 1975;
Storrs, 1975; Rogerson et al., 1989; Cummins, 1998) อย่างไรก็ตาม การตังค
้ าถามว่า “อะไร
คือนิยามของคุณภาพชีวิต” ไม่สาคัญเท่ากับคาถามที่ว่า “อะไรคือเงื่อนไข หรื อเกณฑ์มาตรฐาน
ของคุณภาพชีวิต”
ศิริ ฮามสุโพธิ์ (2543, น. 33) ได้ อธิบายไว้ ว่า คุณภาพชีวิต หมายถึง ชีวิตของบุคคลที่
สามารถดารงชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมได้ อย่างเหมาะสมไม่เป็ นภาระและไม่ก่อให้ เกิดปั ญหาแก่สงั คม
เป็ น ชี วิ ต ที่ ส มบูร ณ์ ทัง้ ร่ า งกาย จิ ต ใจ และสามารถด ารงชี วิ ต ที่ ช อบธรรมสอดคล้ อ งกับ สภาพ
แวดล้ อม และค่านิยมสัง คมตลอดจนแสวงหาสิ่ง ที่ ต นปรารถนาให้ ไ ด้ ม าอย่างถูก ต้ องภายใต้
เครื่ องมือและทรัพยากรทีมีอยู่ คุณภาพชีวิตแบ่งเป็ น 3 ประการคือ
1. ทางด้ านร่างกาย คือ บุคคลจะต้ องมีสขุ ภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงปราศจา
กาโรคภัยไข้ เจ็บ อันเป็ นผลตอบสนองมาจากปัจจัยพื ้นฐาน
2. ทางด้ านจิตใจ คือ บุคคลจะต้ องมีสภาวะจิตใจที่สมบูรณ์ร่าเริ งแจ่มใส ไม่วิตก
กังวล มีความรู้สกึ พึงพอใจในชีวิตตนเอง ครอบครัวและสังคมสิ่งแวดล้ อม มีความปลอดภัยในชีวิต
3. ทางด้ านสังคม คือ บุคคลสามารถดารงชีวิตภายใต้ บรรทัดฐานและค่านิยม
ของสังคมในฐานะเป็ นสมาชิกของสังคมได้ อย่างปกติสขุ
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องค์ ก ารสหประชาชาติ (วิ ไ ลลัก ษณ์ ตัง้ เจริ ญ , 2544, น. 30) มี แ นวคิ ด การพัฒ นา
คุณภาพชีวิต 9 องค์ประกอบ
1. ด้ านสุขภาพ
2. ด้ านการบริโภคอาหาร
3. ด้ านการศึกษา
4. ด้ านอาชีพและสภาพของงานที่ทา
5. ด้ านบ้ านเรื อนที่อยูอ่ าศัย
6. ด้ านหลักประกันทางสังคม
7. ด้ านเครื่ องนุง่ ห่ม
8. ด้ านสถานที่พกั ผ่อนและเวลาพักผ่อน
9. ด้ านสิทธิมนุษยชน
ส านักงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ง ชาติ (2547, น. 14) ได้
อธิบายไว้ วา่ คุณภาพชีวิต หมายถึง ชีวิตที่มีคณ
ุ ภาพสามารถดารงอยูไ่ ด้ ในสังคมอย่างปกติสขุ และ
การมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ ้นนัน้ จะรู้ ได้ โดยการที่ คนหรื อชุมชนนัน้ ๆ ได้ บรรลุเกณฑ์ความจาเป็ นขัน้
พื ้นฐาน หรื อความต้ องการขันพื
้ ้นฐานที่คนหรื อชุมชนควรจะมีหรื อควรจะเป็ น เพื่อให้ มีชีวิตอยู่ได้
อย่างปกติพอสมควรในช่วงเวลาหนึง่
สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (2550 : ออนไลน์) ได้ อธิบายไว้ ว่า ความสุขที่
เป็ นผลมาจากปั จจัยภายนอกหรื อทัว่ ๆ ไปใช้ คาว่า “ความอยู่ดีมีสขุ ” หรื อ “คุณภาพชีวิต” ซึ่งเป็ น
รู ปธรรม และวัดเชิงภาวะวิสยั (Objective) ดัชนีที่ใช้ ในปั จจุบนั เป็ นการวัดองค์ประกอบความสุข
จากปั จจัยภายนอก เช่น สุขภาพ ระดับการศึกษา การทางาน สิ่งแวดล้ อมทางกายภาพ สภาพ
ครอบครัว ความเป็ นอยูส่ ภาพความเป็ นอยูใ่ นชุมชน
ดุษณี สุทธปรี ยาศรี (2542, น. 29) ได้ อธิบายไว้ ว่า คุณภาพชีวิต ประกอบด้ วยคา 2 คา
คือคุณภาพ หมายถึง ลักษณะดีลกั ษณะพิเศษ ลักษณะประจาตัว ชีวิต หมายถึง ความเป็ นอยู่ตรง
ข้ ามกับความตาย คุณภาพชีวิต หมายถึง ความเป็ นอยูท่ ี่ดี ความอยูด่ ีมีสขุ ประกอบด้ วยลักษณะ 4
ประการ
1. ความรู้สกึ พึงพอใจต่อชีวิตโดยทัว่ ไปของบุคคล
2. ความสามารถด้ านจิตใจในการประเมินชีวิตตนว่าพอใจเป็ นสุขหรื อไม่
3. การยอมรับสภาพทางกาย จิตใจ สังคมและอารมณ์ของบุคคล
4. การประเมินโดยบุคคลอื่น
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สานักงานข้ าราชการพลเรื อน (2550, น. 3) ได้ อธิ บายไว้ ว่า คุณภาพชีวิต ชีใ้ ห้ เห็นถึง
แนวทางที่นาไปสู่ความผาสุกหรื อ ที่เรี ยกว่า “Eudaimonia” ซึง่ ต่อมา ได้ เปลี่ยนให้ เป็ นคาศัพท์ใหม่
คื อ “Happiness” และได้ น ามา หลอมรวมเข้ ากั บ ความคิ ด ของนัก ปรั ช ญาตะวัน ตกในช่ ว ง
ปี พทุ ธศักราช (2483-2492) ทศวรรษ 1940 รัฐบาลของประเทศทางตะวันตกได้ พฒ
ั นานโยบายใน
การเสริมสร้ างคุณภาพชีวิตของประชาชน ตัวอย่างเช่น ในปี พุทธศักราช. 2478 ดร.เอส.ปาร์ คส คัด
แมน รัฐมนตรี ผ้ ูนับถื อนิกายคริ สเตียน แองโกลอเมริ กันที่มีชื่ อเสี ยง ได้ ศึกษาความท้ าทายของ
ความสุขและค้ นหา “ความสุข” ในมิติ ต่าง ๆ ของชีวิต ไม่ว่าจะเป็ นมิติทางด้ านสุขภาพ การเมือง
การทางานและค่าจ้ างความรัก ชีวิตประจาวัน มิตรภาพ จินตนาการ ดนตรี วรรณกรรม สวัสดิการ
สัง คม ตลอดจนด้ า นศาสนา ซึ่ง เป็ น ความสุข ขัน้ พื น้ ฐานที่ ม นุษ ย์ ต้ อ งการ มาสโลว์ (Maslow)
เป็ นนักทฤษฎีทางจิตวิทยา เสนอแนวคิด ถึงข้ อสังเกตของเขาเกี่ยวกับความอยากรู้ อยากเห็นแต่
กาเนิดของมนุษย์ทฤษฎีของเขาคล้ ายกับทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการหลายๆ ทฤษฎี ซึ่งทังหมดเน้
้
น
ที่การเติบโตของมนุษย์ในระยะต่าง ๆ มาสโลว์ได้ ทาการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับแรงจูงใจใน การแสดง
พฤติกรรมของมนุษย์และได้ พฒ
ั นาทฤษฎีลาดับความต้ องการของมนุษย์( Maslow’ Hierarchy of
Needs Theory) ที่สรุปได้ ว่าพฤติกรรมของมนุษย์มีรากฐานมาจากความต้ องการ ในเบื ้องต้ น มี 5
ระดับ เมื่อมนุษย์ได้ รับการตอบสนองความต้ องการในขัน้ ต้ นแล้ ว ก็จะมีความปรารถนา ในขัน้
สูงขึ ้นไปตามลาดับแต่ถ้าความต้ องการนันไม่
้ ได้ รั บการตอบสนองก็จะเกิดความเครี ยดนาไปสู่แรง
กระตุ้นให้ เกิดแรงขับเคลื่อน หาวิธีการหรื อแสดงพฤติกรรมให้ เห็นเด่นชัดที่นาไปสูผ่ ลลัพธ์ที่ต้องการ
เพื่อลดความตึงเครี ยดหรื อตอบสนองความพึงพอใจนัน้ โดยมีลาดับขันความต้
้
องการของมนุษย์
5 ขันดั
้ งนี ้ (สุชา จันทร์ เอม, 2536, น. 45)

ภาพประกอบ 2 ลาดับขันความต้
้
องการของมนุษย์ )Maslow’s Hierarchy of Needs Theory)
ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki/%E0 (วันที่สืบค้ น 20 มกราคม 2561)
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ขัน้ ที่ 1 ความต้ อ งการทางด้ า นร่ า งกาย (Physiological Needs) ความต้ อ งการ
พืน้ ฐานเช่น อาหาร นา้ ดื่ม ที่พักอาศัย ยารักษาโรค การพักผ่อนนอนหลับ อุณหภูมิที่เหมาะสม
ความต้ องกาทางเพศ เป็ นต้ น
ขันที
้ ่ 2 ความต้ องการความมัน่ คงปลอดภัย (Safety Needs) เช่น ความรู้ สึกมัน่ คง
ปลอดภัย ในการด ารงชี วิ ต และการประกอบอาชี พ ที่ มี ง านที่ มั่น คง ได้ รั บ บ าเหน็ จ บ านาญมี
หลักประกันชีวิต เป็ นต้ น
ขันที
้ ่ 3 ความต้ องการความรักและการเป็ นที่รัก (Love/Belongingness Needs)เช่น
การมีครอบครัว เพื่อน คนรัก การเป็ นสมาชิกหรื อมีความสัมพันธ์กบั คนอื่นในสังคมหรื อชุมชน การ
เป็ นสมาชิก สามาคมวิชาชีพ เป็ นต้ น
ขันที
้ ่ 4 ความต้ องการการยอมรับ และยกย่อง (Esteem Needs) ความต้ องการในขัน้
นี ้สามารถแบ่งได้ เป็ น 2 ระดับคือ ขันพื
้ ้นฐาน ได้ แก่ การได้ รับความยอมรับนับถือ สถานภาพ การ
เป็ นที่ น่าสนใจ ศักดิ์ศรี การมี ชื่อเสี ยง การมี อิทธิ พล เป็ นต้ น นอกจากความต้ องการขัน้ พื น้ ฐาน
ดัง กล่าวแล้ ว ในระดับของความต้ องการได้ รั บ การยอมรั บและการยกย่องนี ้ ยัง มี ระดับความ
ต้ องการในระดับสูงขึ ้นไป ได้ แก่ ความเชื่อมั่นในงาน สมรรถนะ ความสาเร็ จการเป็ นแบบอย่าง
ความเป็ นอิสระ เป็ นต้ น
ขัน้ ที่ 5 ความต้ องการความสาเร็ จการประจักษ์ ในตน (Self-Actualization Needs)
เป็ นความต้ องการในขันสู
้ งสุดของพัฒนาการแห่งพฤติกรรมมนุษย์ โดยปกติความต้ องการระดับนี ้
จะเกิดขึน้ เมื่อมีความต้ องการในระดับต้ น เมื่อได้ รับการตอบสนองแล้ วเป็ นความต้ องการที่ จ ะ
เข้ าใจตนเองความสามรถที่จะบรรลุถึงศักยภาพที่สงู สุดของตนเอง Maslow อธิบายความต้ องการ
ในข้ อนี ้ว่า “อะไรที่มนุษย์สามารถจะเป็ นไปได้ เขาจะต้ องเป็ นสิ่งนัน”
้
สรุปได้ วา่ การวิเคราะห์จากงานวิจยั หลายๆ ชิ ้นพบว่า นิยามของคุณภาพชีวิตไม่ได้ ขึ ้นอยู่
กับเกณฑ์ของแต่ละบุคคล แต่ขึ ้นอยูก่ บั เกณฑ์ทางความจาเป็ น ความต้ องการ และความปรารถนา
ของคนในแต่ละท้ องถิ่นและสังคม (Andrew and Crandall, 1975; Harwood, 1976; Cummins,
1998) งานวิจยั หลายชิ ้นได้ ศกึ ษาไปถึงเวลา สถานที่ ค่านิยม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้ อม ด้ วยเหตุ
นี ้ ในการศึกษาวิเคราะห์ เกี่ ยวกับคุณภาพชีวิตผู้วิจัย จึงต้ องระบุให้ เจาะจงและครอบคลุมสิ่งที่
ต้ องการศึกษา สิ่งที่ต้องการศึกษาจะต้ องพิจ ารณาถึงสมมติฐานของความต้ องการส่วนบุคคลไป
จนถึงสังคมและดัชนีชีว้ ัดถึงความต้ องการ ของสังคมด้ วย (Van Prang, 1993; Osmani, 1993)
ภัทรธิ รา ผลงาม (2542, น. 90) ได้ อธิ บายไว้ ว่า คุณภาพชี วิต หมายถึง ชี วิตที่ มี ความเข้ ม แข็ง
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สมบูรณ์ ทังร่้ างกายและจิตใจตลอดจนความสามารถในการแก้ ปัญหา เพื่อปรับตัวให้ สอดคล้ องกับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกได้ อย่างมีความสุข สามารถสร้ างประโยชน์ตอ่ สังคมได้
1.2 ปั จจัยที่ส่งผลต่ อคุณภาพชีวิต
ปั จจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต มีความหมายกว้ างขวาง เกี่ ยวข้ องกับศาสตร์ หลาย
สาขาและคุณ ภาพชี วิ ต สามารถเปลี่ ย นแปลงได้ ต ามสภาพแวดด้ อ มและสภาวการณ์ ต่า ง ๆ
นักวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร ได้ กาหนดปั จจัยของ
คุณภาพชีวิตไว้ ตา่ ง ๆกัน ดังนี ้
องค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ กาหนดองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตไว้ ดงั นี ้
1. มาตรฐานการครองชีพ
1.1 รายได้ ต่อบุคคล (Per Capita Income) หมายถึง รายได้ เฉลี่ ยของ
ประชากรต่อคนต่อปี โดยคิดจากผลรวมของผลผลิตประชากรทัง้ หมดภายใน 1 ปี ต่อจ านวน
ประชากรถ้ าผลลัพธ์แสดงว่าประเทศนันมี
้ การกินดีอยู่ดี เศรษฐกิจของประเทศดี
1.2 สุขภาพ เป็ นปัจจัยที่แสดงถึงคุณภาพชีวิต เพราะถ้ าบุคคลมีสขุ ภาพดี
ร่างกายแข็งแรง มีโอกาสทางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสาเร็ จสูง ก่อให้ เกิดความก้ าวหน้ า
ในชีวิต ทาให้ สามารถดารงชีวิตอยูใ่ นสังคมได้ อย่างมีความสุข
1.3 ที่อยู่อาศัย มีที่อยู่อาศัยที่เป็ นของตนเอง และอยู่ในสภาพแวดล้ อมที่
เหมาะสม วัสดุที่นามาก่อสร้ างมีความถาวรมีคณ
ุ ภาพ
1.4 การศึก ษา เป็ น ปั จ จัย ที่ ส าคัญ ในการด ารงชี วิ ต และช่ ว ยพัฒ นา
คุณภาพชีวิตให้ ดีขึ ้น รู้จกั การแก้ ปัญหา ตัวบ่งชี ้ ได้ แก่ ระดับการศึกษาภาคบังคับ ประทศที่พฒ
ั นา
แล้ วจัดการศึกษาภาคบังคับ 12 ปี สาหรับประเทศไทย ได้ ปฏิรูปการศึกษาภาคบังคับปรับเปลี่ยน
จาก 6 ปี เป็ น 12 ปี
1.5 การสังคมสงเคราะห์ เป็ นปัจจัยสาคัญของมาตรฐานในการดารงชีวิต
ประเทศที่พฒ
ั นาแล้ วจะจัดให้ มีการประกันสังคม ให้ บริ การแก่คนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
เช่น คนชรา คนพิการ คนว่างงาน สาหรับประเทศที่ด้อยพัฒนาการไม่สามารถจัดการด้ านสังคม
สงเคราะห์ให้ ประชากรได้ อย่างทัว่ ถึงประชากรต้ องช่วยเหลือตนเอง
2. ปัจจัยสาคัญของคุณภาพชีวิต ดังนี ้
2.1 ระบบสังคม ทางสังคมวิทยาแบ่งสังคมเป็ น 2 ระบบ คือระบบเปิ ด
และระบบปิ ด ระบบเปิ ดเป็ นสังคมประชาธิปไตย เปิ ดโอกาสให้ ประชากรเปลี่ยนแปลงสถานภาพ
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ความเป็ นอยู่ของตนให้ ดีขึ ้น ระบบปิ ดมีลกั ษณะสังคมนิยม การแบ่งชนชันระบบวรรณะ
้
ประชากร
ไม่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงฐานะของตนเอง ซึง่ มีผลต่อคุณภาพชีวิต
2.2 ค่านิยมทางศาสนา เป็ นความเชื่อและศรัทธา ซึ่งเป็ นผลต่อคุณภาพ
ชีวิตเช่น ความเชื่อเกี่ยวกับการคุมกาเนิด ของบางศาสนาเชื่อว่าเป็ นบาปจึงทาให้ มีลกู มาก
2.3 ชีวิตความเป็ นอยู่ การดาเนินชีวิตของคนย่อมเกี่ ยวข้ องกับศาสนา
ค่านิยมของวัฒนธรรม
2.4 ค่านิยมทางวัฒนธรรม จะกาหนดลักษณะของการดารงชีวิต อาหาร
ที่อยูอ่ าศัย ซึง่ มีผลต่อคุณภาพชีวิตของคนในสังคม
2.5 ระบบการปกครอง พัฒนาการทางด้ านแนวคิดและความหมายของ
คุณภาพชีวิตมีความเป็ นมาอย่างต่อเนื่อง
นิศารัตน์ ศิลปเดช (2540, น. 11) ได้ สรุปว่า ปัจจัยที่จะทาให้ บคุ คลมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี
ได้ นนั ้ ควรประกอบด้ วยปัจจัยพื ้นฐาน คือ
1) ปั จจัยด้ านความสมบูรณ์ด้านร่ างกายและสติปัญญา หมายถึง การที่มนุษย์มี
คุณภาพชีวิตที่ดีได้ นนั ้ จะต้ องมีความเป็ นปกติของร่ างกายและสติปัญญาเป็ นพืน้ ฐาน ซึ่งได้ แก่
การมีอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายสมบูรณ์ครบถ้ วน มีสขุ ภาพอนามัยแข็งแรง มีพละกาลังที่สามารถ
ทากิจการงานได้ ดีเช่นเดียวกับคนอื่น ๆ มีระดับพัฒนาการของสติปัญญาเป็ นปกติ สามารถศึกษา
เล่าเรี ยน คิดไตร่ตรองหาเหตุผลต่าง ๆ รวมทังสามารถแก้
้
ปัญหาที่เกิดขึ ้นได้
2) ปัจจัยด้ านความสมบูรณ์ด้านจิตใจและอารมณ์ หมายถึง การเป็ นผู้ที่มีจิตใจที่
ดี มีอารมณ์แจ่มใสมัน่ คง ไม่แปรปรวน หงุดหงิด โมโหง่าย จิตใจมีคณ
ุ ธรรม ไม่อิจฉาริ ษยา หรื อ
เคียดแค้ น พยาบาทผู้อื่น เป็ นผู้มองโลกในแง่ดี มีความโอบอ้ อมอารี พร้ อมที่จะช่วยเหลือผู้ที่ตก
ทุกข์ ไ ด้ ยาก หรื อเดือดร้ อนเสมอ การมี พื น้ ฐานด้ านจิ ตใจและอารมณ์ ที่ดี จะช่วยให้ บุคคลเกิ ด
ความสุขและความสงบในการดารงชีวิต
3) ปั จจัยด้ านความสมบูรณ์สงั คมและสิ่งแวดล้ อม หมายถึง การเป็ นคนที่ได้ รับ
การยอมรับจากคนทัว่ ไป อันเนื่องมาจากการมีมนุษยสัมพันธ์อนั ดี มีความสามารถในการปรับตัว
ยอมรับความสามารถและความสาคัญของผู้อื่น ตลอดจนสิ่งอื่น ๆ ที่อยู่รอบตัว ดังนันจึ
้ งเป็ นผู้ที่
เห็นคุณค่าของบุคคลและสิ่งแวดล้ อม และคิดที่จะปรับปรุงพัฒนาให้ สิ่งแวดล้ อมเหล่านันคงคุ
้ ณค่า
และประโยชน์อยู่ ตลอดไป จะยอมให้ เกิดความเสียหาย หรื อมลภาวะต่อสิ่งแวดล้ อมบ้ างก็เป็ น
เพี ย งส่ว นน้ อ ยที่ สุด การมี ค วามสมบูร ณ์ ด้ า นสัง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มจะช่ว ยให้ บุค คลมี ชี วิ ต ที่
เหมาะสม กลมกลืน และเข้ ากันได้ ดีกบั สังคมและสิ่งแวดล้ อม ของตน
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4) ปั จจั ย ด้ านความสมบู ร ณ์ ข องสิ่ ง ที่ จ า เป็ นในการด ารงชี วิ ต หมายถึ ง
ความสามารถที่จะจัดหาสิ่งจาเป็ นต่าง ๆ ที่จะช่วยให้ ชีวิตดารงอยู่ได้ อย่างดีตามฐานะของตนเอง
ตลอดจนสภาพของสังคม เศรษฐกิจ และยุคสมัย ปั จจัยจาเป็ นเหล่านี ้ ได้ แก่ ปั จจัย 4 ซึ่งมี อาหาร
เสื อ้ ผ้ า ที่ อ ยู่อ าศัย ยารั ก ษาโรค และสิ่ ง อ านวยความสะดวกสบายต่า ง ๆ ตลอดจนการได้ รับ
การศึกษา การพักผ่อน ฯลฯ ซึ่งบุคคลจาเป็ นต้ องจัดหรื อจัดให้ มี ขึน้ ตามความจาเป็ น ในสภาพ
สังคมและสิ่งแวดล้ อมของตน การมีปัจจัยจาเป็ นในการดารงชีวิตที่ดีและพอเพียง ย่อมช่วยให้
บุคคลมีความสะดวกสบาย ไม่ลาบากขัดสน และย่อมนามาซึง่ ความสุขและความพึงพอใจในชีวิต
องค์การอนามัยโลก ได้ กาหนดปั จจัยสาคัญของคุณภาพชีวิตสาหรับบุคคลทัว่ ไปว่า
ควรประกอบด้ วยปัจจัยสาคัญของคุณภาพชีวิต 6 ด้ าน คือ (กัญจนพร อ่วมสาอางค์, 2547, น. 42)
1) ด้ า นร่ า งกาย (Physical Domain) คื อ การรั บ รู้ สภาพทางด้ า นร่ า งกายของ
บุค คลซึ่ง มี ผ ลต่อ ชี วิ ต ประจ าวัน เช่น การรั บ รู้ สภาพสมบูร ณ์ แ ข็ ง แรงของร่ า งกาย การรั บ รู้ ถึ ง
ความรู้ สึกสบายไม่มีความเจ็บปวด การรับรู้ ถึงความสามารถที่จะจัดการกับความเจ็บปวดทาง
ร่ างกายได้ การรั บรู้ ถึง พละกาลัง ในการดาเนินชี วิตประจ าวัน การรั บรู้ เรื่ องการนอนหลับและ
พักผ่อนรวมทังการรั
้
บรู้เรื่ องการมีเพศสัมพันธ์ ซึง่ การรับรู้เหล่านี ้มีผลต่อการดาเนินชีวิตประจาวัน
2) ด้ านจิ ตใจ (Psychological Domain) คือ การรั บรู้ สภาพทางด้ า นจิ ต ใจของ
ตนเอง เช่น การรับรู้ความรู้สึกทางบวกที่บคุ คลมีตอ่ ตนเอง การรับรู้ภาพลักษณ์ของตนเอง การรับรู้
ถึงความรู้ สึกภาคภูมิใจในตนเอง การรับรู้ ถึงความมัน่ ใจในตนเอง การรับรู้ ถึงความคิด ความจา
สมาธิ การตัด สิ น ใจ และความสามารถในการเรี ย นรู้ เรื่ อ งราวต่า ง ๆ ของตนและการรั บ รู้ ถึ ง
ความสามารถในการจัดการกับความเศร้ าหรื อกังวล เป็ นต้ น
3) ด้ านระดับความเป็ นอิสระของบุคคล (Level of Independence) คือ การรับรู้
ถึงความเป็ นอิสระที่ไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น การรับรู้ถึงความสามารถในการเคลื่อนไหวของตน การรับรู้
ถึงความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวันของตน การรับรู้ ถึงความสามารถในการทางาน
การรับรู้วา่ ตนไม่พงึ่ พายาต่าง ๆ หรื อการรักษาทางการแพทย์อื่น ๆ เป็ นต้ น
4) ด้ านความสั ม พั น ธ์ ท างสั ง คม (Social Relationships) คื อ การรั บ รู้ เรื่ อง
ความสัมพันธ์ ของตนกับบุคคลอื่น การรับรู้ ถึงการที่ได้ รับความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นในสัง คม
รวมทังการรั
้
บรู้วา่ ตนได้ เป็ นผู้ให้ ความช่วยเหลือบุคคลอื่นในสังคมด้ วย
5) ด้ านสิ่งแวดล้ อม (Environment) คือ การรับรู้ เกี่ ยวกับสิ่ง แวดล้ อมที่มี ผ ลต่อ
การดาเนินชีวิต เช่น การรับรู้วา่ ตนมีชีวิตอยู่อย่างอิสระ ไม่ถกู กักขัง มีความปลอดภัย และมัน่ คงใน
ชีวิต การรับรู้ว่าได้ อยู่ในสิ่งแวดล้ อมทางกายภาพที่ดี ปราศจากมลพิษต่าง ๆ การคมนาคมสะดวก
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มีแหล่งประโยชน์ด้านการเงิน สถานบริการทางสุขภาพและสังคมสงเคราะห์ การรับรู้วา่ ตนมีโอกาส
ที่จะได้ รับข่าวสาร หรื อฝึ กฝนทักษะต่าง ๆ การรับรู้วา่ ตนได้ มีกิจกรรมสันทนาการ และมีกิจกรรมใน
เวลาว่าง เป็ นต้ น
6) ด้ านความเชื่ อส่วนบุค คล (Spirituality/Religion/Personal Beliefs) คือ การ
รับรู้ เกี่ยวกับความเชื่อต่าง ๆ ของตนที่มีผลต่อการดาเนินชีวิต เช่น การรับรู้ ถึงความเชื่อด้ านจิ ต วิ ญ ญาณ ศาสนา การให้ ค วามหมายของชี วิ ต และความเชื่ อ อื่ น ๆ ที่ มี ผ ลในทางที่ ดี ต่อ การ
ดารงชีวิต มีผลต่อการเอาชนะอุปสรรค เป็ นต้ น
เฟอร์ แรนส์ และ เพาเวอร์ (Ferrans and Powers, 1978, p. 11) ได้ วิเคราะห์ปัจ จัย
(Factor Analysis) ของปั จจัยของคุณภาพชีวิตของ George และ Bearson แล้ ว จึงได้ สรุ ปปั จจัย
ของคุณภาพชีวิตเป็ น 4 ปัจจัย คือ
1) ด้ านสุขภาพและหน้ าที่ (Health and Functioning) เกี่ ยวกับสถานภาพของ
ร่างกายและความสามารถในหน้ าที่ที่จะดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ กิจวัตรประจาวัน และการแสดงออก
ทางบทบาทสังคม ประกอบด้ วยสุขภาพของตนเอง ความเครี ยด การดูแลสุขภาพ การพึง่ พาตนเอง
ทางด้ านร่างกาย เพศสัมพันธ์ ความรับผิดชอบต่อครอบครัว การบาเพ็ญประโยชน์กิจกรรมในยาม
ว่าง ความสามารถในการเดินทาง การสร้ างความสุขในวัยสูงอายุ และการมีอายุยืน
2) ด้ านสังคมและเศรษฐกิจ (Social Economic) เป็ นสถานภาพทางสังคมและ
เศรษฐกิจของบุคคล เพราะบุคคลต้ องอยูร่ ่วมกันในสังคม ต้ องการเพื่อนช่วยแนะแนวทางแก้ ปัญหา
ซึง่ กันและกัน ต้ องการกาลังใจ การได้ รับการเชื่อถือไว้ วางใจ ต้ องการบ้ านอยูอ่ าศัยเป็ นหลักแหล่งมี
งานทาและมีเงินใช้ ในการดารงชีวิต ประกอบด้ วย มาตรฐานการดารงชีวิต การพึ่งพาตนเองด้ าน
การเงิน ที่พกั อาศัย การทางาน เพื่อน เพื่อนบ้ าน สภาพการณ์ของบ้ านเมือง การได้ รับการสนับสนุน
ทางจิตใจ และการศึกษา
3) ด้ านจิ ตใจและวิญญาณ (Psychological/Spiritual) เป็ นสภาพของการรั บ รู้
การตอบสนองทางอารมณ์ หรื อทางวิญญาณ ต่อสิ่งเร้ าที่มากระทบในชีวิต ประกอบด้ วย ความ
พอใจในชีวิต ความสุขทั่วไป ความพอใจในตนเอง จุดมุ่งหมายในชีวิต ความสงบสุขของจิ ตใจ
ความศรัทธาในศาสนา และรูปร่างหน้ าตาของตน
4) ด้ า นครอบครั ว (Family) เป็ นสภาพความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลภายใน
ครอบครัว ซึง่ ประกอบด้ วย ความสุขในครอบครัว ภาวะสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว บุตร และ
ความสัมพันธ์กบั ผู้สมรส
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สรุปได้ วา่ องค์ประกอบปัจจัยของคุณภาพชีวิต หมายถึง สภาพความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลภายในครอบครัว ที่ประกอบด้ วยความสุข สมบูรณ์ ของร่างกายจิตใจ รวมถึงสภาพแวดล้ อม
สังคม ที่อยูอ่ าศัย ค่าใช้ จา่ ย และการใช้ ชีวิตประจาวัน อันเป็ นที่พงึ พอใจของแต่ละบุคคล
1.3 เครื่องมือวัดคุณภาพชีวิต
เครื่ อ งมื อ วัด คุณ ภาพชี วิ ต ขององค์ ก ารอนามัย โลกชุ ด ย่ อ ฉบับ ภาษาไทย เป็ น
เครื่ องมือวัดคุณภาพชีวิตที่พัฒนามาจากกรอบแนวคิดของคาว่าคุณภาพชีวิต ซึ่งหมายถึงการ
ประเมิ น ค่ า ที่ เ ป็ นจิ ต นิ สั ย (Subjective) ซึ่ ง ฝั ง แน่ น อยู่ กั บ บริ ษั ท ทางวั ฒ นธรรม สั ง คม และ
สภาพแวดล้ อม เพราะว่านิยามของ QOL จะเน้ นไปที่การรับรู้ในเรื่ องคุณภาพชีวิตของผู้ตอบไม่ได้
คาดหวังที่จะเป็ นวิธีการที่จะวัดในรายละเอี ยดของอาการโรค หรื อสภาพต่าง ๆ แต่ถือเป็ นการ
ประเมินผลของโรคและวิธีการรักษาที่มีต่อคุณภาพชีวิต ซึ่งคุณสมบัติของเครื่ องชี ้วัดคุณภาพชีวิต
ขององค์ ก ารอนามัย โลกชุ ด ย่ อ ฉบับ ภาษาไทย ได้ ท บทวนและปรั บ ปรุ ง ภาษาในเครื่ อ งมื อ
( WHOQOL-BREF) โดยผู้ทรงคุณวุฒิทางภาษาแล้ วนาไปทดสอบความเข้ าใจภาษากับ คนที่ มี
พื ้นฐานแตกต่างกัน นามาปรับปรุงข้ อที่เป็ นปั ญหาแล้ วทดสอบซ ้า ทาเช่นนี ้อยู่ 3 รอบ เครื่ องมือวัด
คุณ ภาพชี วิ ต WHOQOL – BREF –THAI ประกอบด้ ว ยข้ อ ค าถาม 2 ชนิ ด คื อ แบบภาวะวิ สัย
(Perceived Objective) และอั ต วิ สั ย (Self-Report Subjective) จะประกอบด้ วยปั จจั ย ของ
คุณภาพชีวิต 4 ด้ าน ดังนี ้
1) ด้ า นร่ า งกาย คื อ การรั บ รู้ สภาพทางด้ า นร่ า งกายของบุ ค คล ซึ่ ง มี ผ ลต่อ
ชีวิตประจาวัน เช่น การรับรู้สภาพความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย การรับรู้ถึงความรู้สกึ สุขสบาย
ไม่มีความเจ็บปวด การรับรู้ถึงความสามารถที่จะจัดการกับความเจ็บปวดทางร่างกายได้ การรับรู้
ถึงพละกาลังในการดาเนินชีวิตประจาวัน การรับรู้ถึงความเป็ นอิสระที่ไม่ต้องพึง่ พาผู้อื่น การรับรู้ถึง
ความสามารถในการเคลื่อนไหวของตน การรับรู้ ถึงความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวัน
ของตน การรับรู้ถึงความสามารถในการทางาน การรับรู้วา่ ตนไม่ต้องพึง่ พายาต่าง ๆ หรื อการรักษา
ทางการแพทย์อื่น ๆ เป็ นต้ น
2) ด้ านจิ ตใจ คือ การรั บรู้ สภาพทางจิ ตใจของตนเอง เช่น การรั บรู้ ความรู้ สึก
ทางบวกที่บุคคลมีต่อตนเอง การรับรู้ ภาพลักษณ์ ของตนเอง การรับรู้ ถึงความรู้ สึกภาคภูมิใจใน
ตนเอง การรับรู้ ถึงความมั่นใจในตนเอง การรับรู้ ถึงความคิด ความจา สมาธิ การตัดสินใจ และ
ความสามารถในการเรี ยนเรื่ องราวต่าง ๆ ของตน การรับรู้ถึงความสามารถในการจัดการกับความ
เศร้ า หรื อกังวล การรับรู้เกี่ยวกับความเชื่อต่าง ๆ ของตน ที่มีผลต่อการดาเนินชีวิต เช่น การรับรู้ถึง
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ความเชื่อด้ านวิญญาณ ศาสนา การให้ ความหมายของชีวิต และความเชื่ออื่น ๆ ที่มีผลในทางที่ดี
ต่อการดาเนินชีวิต มีผลต่อการเอาชนะอุปสรรค เป็ นต้ น
3) ด้ านความสัมพันธ์ทางสังคม คือ การรับรู้เรื่ องความสัมพันธ์ ของตนกับบุคคล
อื่น การรับรู้ ถึงการที่ได้ รับความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นในสังคม การรับรู้ ว่าตนได้ เป็ นผู้ให้ ความ
ช่วยเหลือบุคคลอื่นในสังคมด้ วย รวมทังการรั
้
บรู้ในเรื่ องอารมณ์ทางเพศ หรื อการมีเพศสัมพันธ์
4) ด้ านสิ่งแวดล้ อม คือ การรับรู้ เกี่ ยวกับสิ่งแวดล้ อม ที่มีผลต่อการดาเนินชีวิต
เช่น การรับรู้ว่าตนมีชีวิตอยู่อย่างอิสระ ไม่ถกู กักขัง มีความปลอดภัยและมัน่ คงในชีวิต การรับรู้ว่า
ได้ อ ยู่ใ นสิ่ ง แวดล้ อ มทางกายภาพที่ ดี ปราศจากมลพิ ษ ต่า ง ๆ การคมนาคมสะดวก มี แ หล่ง
ประโยชน์ด้านการเงิน สถานบริ การทางสุขภาพและสังคมสงเคราะห์ การรับรู้ ว่าตนมีโอกาสที่จะ
ได้ รับข่าวสาร หรื อฝึ กฝนทักษะต่าง ๆ การรับรู้ ว่าตนได้ มีกิจกรรมสันทนาการ และมีกิจกรรมใน
เวลาว่าง เป็ นต้ น
สุพ รรณี ไชยอาพร และคณะ (2534: 32) ได้ ท าการวิ จัย เรื่ อ ง การพัฒ นาตัว ชี ว้ ัด
คุณภาพชีวิตของคนไทยให้ มีความครบถ้ วนและสมบูรณ์ ขึ ้นในแต่ละมิติ โดยได้ จาแนกคุณภาพ
ชี วิ ต ออกเป็ น 13 ด้ า น คื อ 1) ครอบครั ว 2) การงาน 3) สัง คม 4) การพัก ผ่ อ น 5) สุข ภาพ
6) สาธารณสุข 7) สินค้ าบริ การ 8) ความเชื่อศาสนา 9) ทรัพย์สิน 10) ตนเอง 11) ท้ องถิ่น
12) รัฐบาล และ 13) ประเทศ
สรุ ปได้ ว่า เครื่ องมื อวัด คุณภาพชี วิ ต WHOQOL – BREF –THAI ประกอบด้ ว ยข้ อ
คาถาม 2 ชนิด คือ แบบภาวะวิสยั (Perceived Objective) และอัตวิสยั (Self-Report Subjective)
จะประกอบด้ วยปั จจัยของคุณภาพชีวิต 4 ด้ าน คือ ด้ านร่างกาย ด้ านจิตใจ ด้ านสัมพันธภาพทาง
สังคม และสุดท้ ายคือด้ านสิ่งแวดล้ อม
1.4 การศึกษากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
การศึก ษานับ ว่ า เป็ น ปั จ จัย ส าคัญ ในการเสริ ม สร้ างคนให้ มี คุณ ภาพชี วิ ต อัน พึง
ปรารถนาทังนี
้ ้เพราะบุคคลจะมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ ้น ถ้ าได้ รับการศึกษาที่ถกู วิธี การศึกษาช่วยให้ คน
มีความรู้พื ้นฐานในการดารงชีวิตอย่างฉลาด ประกอบอาชีพอย่างมีคณ
ุ ภาพ สามารถปรับตัวและ
แก้ ปั ญ หาได้ ซึ่ ง สิ ป ปนนท์ เกตุทัต (2540 : บทคัด ย่ อ ) ได้ ก ล่ า วสนับ สนุน ว่ า การศึก ษานัน้ มี
ความสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแต่ละบุคคล และการศึกษาจะช่วยพัฒนาคน
ให้ มีคณ
ุ ภาพสูงขึ ้นได้ ถ้ าการศึกษานันจั
้ ดขึ ้นอย่างเหมาะสม และยังได้ ให้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตไว้ ดงั นี ้
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1) ควรคานึงถึงปั จจัยที่จาเป็ นต่อการดารงชีวิต คือ ปั จจัยสี่ ตราบใดที่คนเรายังมี
ความหิว อดอยาก ป่ วยไข้ ย่อมไม่เกิดการพัฒนาที่ดีได้
2) ควรให้ บุค คลที่ เ รี ย นมุ่ง พัฒ นานี ้ สามารถก าหนดชี วิ ต ของตนเองได้ บ้ าง
พอสมควรถ้ าตราบใดที่การดารงชีวิตของประชาชนยังขึ ้นอยูก่ บั อิทธิพลของกลุม่ บุคคลกลุม่ ใดกลุ่ม
หนึ่ง หรื อคนใดคนหนึ่งแล้ ว ประชาชนย่อมไม่กระตือรื อร้ นที่จ ะต่อสู้เพื่ อปรั บปรุ ง ตนเอง แต่จะ
ปล่อยชีวิตให้ ขึ ้นอยู่กบั โชคชะตา อันเป็ นเหตุให้ บคุ คลเหล่านันขาดความมั
้
น่ ใจ ขาดความภูมิใจใน
ตนเองและชีวิตของเขาจะหาความสุขได้ ไม่เต็มภาคภูมิ
3) ควรคานึงถึง ความเป็ นอยู่ที่สามารถจะจัดตัวเองให้ เข้ ากับสิ่ง แวดล้ อ มและ
สถานที่ที่มีอยูเ่ ดิมและพยายามใช้ ความรู้และเทคโนโลยีอื่น ๆ เข้ าช่วยตามความเหมาะสม
4) คานึงถึงการเสริ มให้ ประชาชนคิดเป็ น แก้ ปัญหาเป็ น โดยใช้ เหตุผลเข้ าช่วย
สามารถใช้ ความคิดแก้ ปัญหาอย่างเป็ นระบบ ระเบียบ ซึง่ ช่วยให้ อยูใ่ นสังคมได้ อย่างปกติสขุ
ศูน ย์ ป ฏิ บัติ ก ารกระทรวงศึก ษาธิ ก าร (ส าเนาว์ ขจรศิ ล ป, 2542, น. 9-10) ได้ มี
นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิตไว้ ดังนี ้
1) ลงทุน เพื่ อ ยกระดับ คุณ ภาพการศึก ษาทัง้ ระบบครอบคลุม การพัฒ นาครู
หลักสูตรสื่ อเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื่ อผลสัม ฤทธิ์ ด้านคุณ ภาพ และความรู้ ของนัก เรี ย นตาม
แผนการเรี ยนการสอนอย่างสัมพันธ์กบั ทรัพยากรและปั จจัยแวดล้ อมต่าง ๆ อันจะนาไปสู่การสร้ าง
ระบบการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน และการเป็ นศูนย์กลางด้ านการศึกษาในภูมิภาค
2) จัด ให้ คนไทยทุ ก คนมี โ อกาสรั บ การศึ ก ษาไม่ น้ อยกว่ า 12 ปี โดยไม่ เ สี ย
ค่าใช้ จา่ ยโดยเฉพาะผู้ยากไร้ ผู้พิการหรื อทุพพลภาพ ผู้อยูใ่ นสภาวะยากลาบาก รวมทังบุ
้ คคลออทิ
สติก เด็กสมาธิสนั ้ และผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ ได้ รับการศึกษาอย่างทัว่ ถึง และเพิ่มโอกาสในการศึกษา
ต่อผ่านกองทุนเงินให้ ก้ ยู ืมเพื่อการศึกษา และเชื่อมโยงกับนโยบายการผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนอง
ความต้ องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถของประเทศ รวมทังต่
้ อยอดให้ ทนุ การศึกษาทังใน
้
และต่างประเทศ
3) ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูให้ มีคณ
ุ ภาพและคุณธรรม มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่
ดี มีรายได้ คา่ ตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม พัฒนาหลักสูตรสื่อการเรี ยนการสอนให้ ทนั สมัย
และสอดคล้ อ งกับ การเปลี่ ย นแปลงของโลก ควบคู่กับ การส่ ง เสริ ม การเรี ย นภาษาไทยและ
ประวัติศาสตร์ เพื่อสร้ างจิตสานึกในความเป็ นไทย พร้ อมทังขยายบทบาทของระบบการเรี
้
ยนรู้ เชิง
สร้ างสรรค์ผา่ นองค์กรต่าง ๆ เช่น สานักงานบริ หารและพัฒนาองค์ความรู้ ระบบห้ องสมุดสมัยใหม่
หรื ออุทยานการเรี ยนรู้ พิพิธภัณฑ์ การเรี ยนรู้ แห่งชาติ ศูนย์สร้ างสรรค์งานออกแบบ ศูนย์พฒ
ั นา
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ด้ านกี ฬ า ดนตรี ศิล ปะ ศูนย์ บาบัดและพัฒนาศักยภาพของบุคคลออทิสติก เด็กสมาธิ สัน้ และ
ผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ
4) ส่งเสริ มการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรี ยนรู้
อย่างจริ งจัง ส่งเสริ มการใช้ สื่อการเรี ยนรู้ทางไกล จัดให้ มีการเข้ าถึงระบบอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูง
อย่างกว้ างขวาง จัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประกอบแผนการเรี ยนการสอนของครูให้
โรงเรี ยนอย่างทัว่ ถึง ตลอดจนพัฒนาทักษะด้ านภาษาต่างประเทศ
5) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาให้ มีความเป็ นเลิศด้ านการ
ศึกษาวิจัยและสร้ างสรรค์นวัตกรรม การให้ บริ การวิชาการและวิชาชีพชัน้ สูง และการผลิตและ
พัฒนากาลังคน ให้ สอดรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างภาคการผลิตและบริ การ พร้ อมทังเร่
้ งผลิตกา
ลังคนระดับอาชีวศึกษาให้ มีคณ
ุ ภาพและมีเส้ นทางอาชีพที่ชดั เจน เพื่อสนับสนุนขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศด้ านต่าง ๆ เช่น ปิ โตรเคมี ซอฟแวร์ อาหาร สิ่งทอ บริ การสุขภาพ การ
ท่องเที่ ยว และการบริ หารจัดการขนส่ง สินค้ าและบริ การ เป็ นต้ น ตลอดจนจัดให้ มี การรั บ รอง
สมรรถนะของบุคคลในการประกอบอาชีพและสานต่อการขยายบทบาทศูนย์ซอ่ มสร้ างเพื่อชุมชน
6) ส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น การกระจายอ านาจการจั ด การศึ ก ษาไปยัง เขตพื น้ ที่
การศึก ษาและสถานศึก ษา รวมทัง้ การมี ส่ว นร่ ว มของภาคเอกชนในการจัด การศึก ษาอย่ า ง
กว้ างขวาง ด้ วยมาตรการที่เป็ นรู ปธรรม ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่ นให้ พ ร้ อมรั บการถ่ายโอนการจัดการศึกษา ตลอดจนการปรั บระเบียบวิธี เพื่ อให้ องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นสามารถสนับสนุนการจัดการศึกษาได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน
7) ส่งเสริ มกลไกการบริ หารจัดการศึกษาทังระบบ
้
โดยครอบคลุมระบบการวาง
แผนการบริหารจัดการ การกากับดูแล และการติดตามประเมินผล เพื่อนาข้ อมูลต่าง ๆ มาใช้ ในการ
ปรับ กลยุทธ์ของการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
สุขศรี สงวนสัตย์ (2552, น. 22) ได้ กล่าวใน กิจกรรมแนะแนวกับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตว่า นักการศึกษา นักปราชญ์ นักคิด นักบริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เรี ยน ได้ ให้ แนวคิดเกี่ยวกับ
คุณลักษณะ การเป็ นคนดี คนเก่ง และคนมีความสุข สรุปสาระสาคัญ ดังนี ้
คนดี คือ คนที่ดาเนินชีวิตอย่างมี คุณภาพ มีจิตใจที่ดีงาม มีคุณธรรม จริ ยธรรม มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ทงทางด้
ั้
านจิตใจและพฤติกรรมที่แสดงออก เช่น มีวินยั มีความเอื ้อเฟื อ้
เกื ้อกูล มีเหตุผล รู้หน้ าที่ ซื่อสัตย์ พากเพียร ขยัน ประหยัด มีจิตใจเป็ นประชาธิปไตย เคารพความ
คิด เห็ น และสิ ท ธิ ข องผู้อื่ น มี ค วามเสี ย สละ รั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ ม สามารถอยู่ร่ ว มกับ ผู้อื่ นอย่างมี
ความสุข
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คนเก่ง คือ คนที่มีสมรรถภาพสูงในการดาเนินชีวิต โดยมีความสามารถด้ านใดด้ าน
หนึ่งหรื อรอบด้ าน หรื อมีความสามารถพิเศษเฉพาะด้ าน เช่น ความสามารถด้ านคณิตศาสตร์ มี
ความคิดสร้ างสรรค์ มีความสามารถด้ านภาษา ดนตรี กีฬา มีภาวะผู้นา รู้จกั ตนเอง ควบคุมตนเอง
ได้ เป็ นต้ นเป็ นคนทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก ทันเทคโนโลยี มีความเป็ นไทย สามารถพัฒนา
ตนเองได้ อย่างเต็มศักยภาพ และทาประโยชน์ให้ เกิดแก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติได้
คนมีความสุข คือ คนที่มีสขุ ภาพกายและใจดี เป็ นคนร่าเริ ง แจ่มใส ร่างกายแข็งแรง
จิ ต ใจเข้ ม แข็ ง มี ม นุษ ยสัม พัน ธ์ มี ค วามรั ก ต่อ ทุก สรรพสิ่ ง ปลอดพ้ น จากการตกเป็ น ทาสของ
อบายมุข
การพัฒนาผู้เรี ยนให้ เป็ นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ท่ามกลางสภาพสังคมปั จจุบนั
นับเป็ นสิ่งยากยิ่ง โดยเฉพาะในยุคที่สงั คมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ทังด้
้ านเศรษฐกิจ
และสังคม เทคโนโลยี ส่งผลกระทบโดยตรง และโดยทางอ้ อมต่อการดาเนินชีวิตของคน ทุกเพศ ทุก
ช่วงวัยของชี วิต ปั ญ หาสัง คมได้ ทวี ความซับซ้ อน รุ นแรงขึน้ ทุกขณะ ไม่ว่าจะเป็ นปั ญหาการมี
ค่านิยมฟุ้งเฟ้อ การเลียนแบบ การแพร่ระบาดของสารเสพติด การก่ออาชญากรรม การทาแท้ ง การ
ฆ่าตัวตาย ความอ่อนไหวทางจิตใจ ฯลฯ ปัญหาเหล่านี ้มีสาเหตุสาคัญ คือ บุคคลไม่ร้ ูจกั ตนเองและ
สภาพแวดล้ อมที่ดีพอ ขาดทักษะการคิดตัดสินใจแก้ ปัญหา และไม่สามารถปรับตัวในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้ ซึ่ง จ าเป็ นที่ ส ถานศึกษาต้ องใช้ กระบวนการแนะแนวเป็ นกลไกส าคัญในการป้องกัน
ช่ว ยเหลื อ ส่ง เสริ ม และพัฒ นาผู้เ รี ย นตัง้ แต่เ ยาว์ วัย เพราะจุด มุ่ง หมายของการแนะแนวเป็ น
กระบวนการที่ม่งุ สร้ างเสริ มผู้เรี ยนให้ มีคณ
ุ ภาพเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล และ
พัฒนาศักยภาพของตน มีทกั ษะการดาเนินชีวิต มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ศีลธรรม จริ ยธรรม รู้ จกั
การเรี ยนรู้ ในเชิงพหุปัญญา รู้ จกั คิดตัดสินใจ แก้ ปัญหาในช่วงวิกฤต วางแผนการศึกษาต่อ และ
พัฒนาตนสู่โลกอาชีพ และการมีงานทา รวมทังด
้ าเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ดังนัน้ การ
แนะแนวจึงมีบทบาทสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาคนโดยองค์รวม ทังทางด้
้
านสติปัญญา อารมณ์ สังคม
และจิตใจ ให้ เป็ นบุคคลที่สามารถบูรณาการ ความคิด ค่านิยม ประเพณี วัฒนธรรม และเทคโนโลยี
เข้ าสูว่ ิถีชีวิตคนไทยได้ อย่างเหมาะสมพระธรรมปิ ฎก (ประยูร.ปยุตฺโต)). หน้ า 142 2540-146)
สรุ ป ได้ ว่า การศึก ษาคื อ การพัฒ นาความเป็ น มนุษ ย์ ใน ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า น 3
พฤติกรรม พัฒนาได้ ด้วยศีล ด้ านจิตใจ พัฒนาได้ ด้วยสมาธิ และด้ านความรู้ พัฒนาได้ ด้วย
ปัญญา ซึง่ จะต้ องมีการพัฒนาไปพร้ อม ๆ กัน เพราะเป็ น ด้ านของชีวิตที่ไม่อาจแยกขาดจากกัน 3
ได้ การพัฒนาในลักษณะนี ้จะเป็ นการพัฒนาอย่างประสานกลมกลืนส่งผลเกือ้ กูลกันไปด้ วยดีทงั ้
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ระบบตามแนวพุทธจริ ยธรรม ที ่่ เป็ นเรื่ องที่คอบคลุมทังพฤติ
้
กรรม จิตใจ และปั ญญา เป็ นการ
พัฒนาชีวิตทังหมด
้
1.5 ความสาคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับบุคคล
เพื่อให้ สามารถพัฒนาตนเองและสังคมไปสูเ่ ป้าหมายที่พึงปรารถนา บุคคลแต่ละคน
แต่ละครอบครัวจึงต้ องมีการพัฒนาตนเอง ในด้ านการศึกษาการมีแนวคิดเจตคติที่ดีการรู้จกั บริ หาร
ตนเองการมีความเอื ้ออาทรต่อบุคคลอื่น มีอาชีพ มีรายได้ ที่พอเพียงต่อการดาเนินชีวิต มีคณ
ุ ธรรม
และศีลธรรม ทุกคนในสังคมสามารถปฏิบตั ไิ ด้ เช่นนี ้ก็เท่ากับว่าสามารถช่วยยกระดับทังตนเองและ
้
สังคม ให้ มีคุณค่า มีความเจริ ญงอกงาม พัฒนาไปสู่สังคมในอุดมคติปัญหาต่าง ๆ ในสังคมจะ
ลดลงหมดไปได้ เช่น ปั ญหาครอบครัว ปั ญหาเศรษฐกิจ ปั ญหาโสเภณีปัญหาอาชญากรรม ปั ญหา
มลภาวะเป็ นพิษ ฯลฯ ดังนัน้ ประเทศต่าง ๆ จึงใช้ ความพยายามอย่างเต็มที่ในการที่จะพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่สงู ขึ ้น จนถึงระดับมาตรฐานที่สงั คมต้ องการ
เพื่อช่วยให้ สมาชิกทุกคนในสังคมมีความกินดีอยู่ดีมีความสุขสมบูรณ์ การพัฒนาตนเองถือว่า เป็ น
ความสาคัญมาก มนุษย์เราทุกคนต้ องรู้ จกั ความเด่นและความ ด้ อยของตนเองก่อน การรู้ ความ
เด่นก็เพื่อทางานที่เหมาะสมกับความสามารถของตน การรู้ความด้ อยก็ เพื่อแก้ ไขข้ อบกพร่องของ
ตน หลาย ๆ คน มักมองไม่เห็นความผิดพลาดของตน แต่จะมองเห็นความ ผิดพลาดของผู้อื่นได้
ง่าย ซึ่งความสาคัญของการพัฒนาตนเองได้ นนั ้ ต้ องอาศัยพื ้นฐานความเชื่อ และปั จจัยหลาย ๆ
ด้ าน ดังที่มีผ้ ใู ห้ ข้อทัศนะดังนี ้
พระธรรมปิ ฎ ก (ป.อ. ปยุตฺโต, 2537, น. 2) ให้ แนวคิดว่า “ความเชื่ อในความเป็ น
มนุษย์ที่ พัฒนาได้ หรื อเชื่อในความเป็ นมนุษย์วา่ เป็ นสัตว์ที่พฒ
ั นาได้ จะทาให้ เกิดจิตสานึกที่จะต้ อง
ฝึ กฝน พัฒนาตนเองซึ่งแสดงอาการออกด้ วยการเป็ นผู้ที่มีความอ่อนน้ อมถ่อมตน อันจะบ่งชีถ้ ึง
ความเป็ นผู้พร้ อมที่จะฝึ กฝนพัฒนาตนให้ สูงขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จิตสานึกในการศึกษาหรื อ
ฝึ กฝนพัฒนาตน จะทาให้ บคุ คลมีท่าทีตอ่ ประสบการณ์ทงหลายอย่
ั้
างที่เรี ยกว่า มองทุกอย่างเป็ น
การเรี ยนรู้ที่จะนามาใช้ ประโยชน์ในการพัฒนาตน”
สรุ ปได้ ว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับบุคคล ถือว่า เป็ นความสาคัญมาก มนุษย์
เราทุกคนต้ องรู้จกั ความเด่นและความ ด้ อยของตนเองก่อน การรู้ความเด่นก็เพื่อทางานที่เหมาะสม
กับความสามารถของตน การรู้ ความด้ อยก็ เพื่อแก้ ไขข้ อบกพร่ องของตน หลาย ๆ คน มักมองไม่
เห็นความผิดพลาดของตน แต่จะมองเห็นความ ผิดพลาดของผู้อื่นได้ ง่าย ซึ่งความสาคัญของการ
พัฒนาตนเองได้ นนั ้ ต้ องอาศัยพื ้นฐานความเชื่อ และปัจจัยหลาย ๆ ด้ าน
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2. ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้ องกับปั จจัยทีส่งต่ อคุณภาพชีวิต
จากที่ผ้ วู ิจยั ได้ ศกึ ษาเกี่ยวกับปั จจัยที่สง่ ผลต่อคุณภาพชีวิต ได้ มีนกั การศึกษานักวิชาการ
และงานวิจยั ที่ที่กล่าวถึงปัจจัยของคุณภาพชีวิต สรุปได้ ดงั นี ้
องค์การอนามัยโลก(WHO) (The WHOQOL Group.1995: 19) ได้ ศึกษาปั จ จัยทัง้ 4
ด้ านคือ ด้ านร่ างกาย ด้ านจิตใจ ด้ านความสัมพันธ์ ทางสังคม ด้ านสิ่งแวดล้ อม องค์การยูเนสโก
(UNESCO. 1978:19) ได้ ให้ ความหมายว่าคุณภาพชีวิตไว้ ดงั นี ้ ความรู้สกึ ของการอยู่อย่างพอใจ มี
ความสุข ความพอใจต่อ ปั จ จัย ต่า ง ๆ ได้ แ ก่ อาหาร สุข ภาพอนามัย โภชนาการ การศึก ษา
สิ่งแวดล้ อม รายได้ ที่อยูอ่ าศัย และทรัพยากร
สานักส่งเสริ มและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต (2561: ออนไลน์)ได้ จดั ทาแบบวัดที่
ผู้ตอบสามารถประเมินได้ ด้วยตนเอง ในผู้ที่มีอายุ 15-60 ปี ไม่จากัดเพศ ในกรณีที่ไม่สามารถอ่าน
ออก เขียนได้ อาจใช้ วิธีให้ บุคคลอื่ นอ่านให้ ฟัง และผู้ตอบแบบประเมินเป็ นผู้เลื อกคาตอบด้ วย
ตนเองเครื่ องมือวัดคุณภาพชีวิต WHOQOL – BREF –THAI ประกอบด้ วยข้ อคาถาม 2 ชนิด คือ
แบบภาวะวิ สัย (Perceived objective) และอัต วิ สัย (self-report subjective) จะประกอบด้ ว ย
ปัจจัยของคุณภาพชีวิต 4 ด้ าน ดังนี ้
1. ด้ านร่ างกาย (Physical Domain) คือ การรับรู้ สภาพทางด้ านร่ างกายของบุคคล
ซึ่ง มี ผ ลต่อ ชี วิ ต ประจ าวัน เช่น การรั บ รู้ สภาพความสมบูร ณ์ แ ข็ ง แรงของร่ า งกาย การรั บ รู้ ถึ ง
ความรู้สึกสุขสบาย ไม่มีความเจ็บปวด การรับรู้ถึงความสามารถที่จะจัดการกับความเจ็บปวดทาง
ร่ างกายได้ การรับรู้ ถึงพละกาลังในการดาเนินชีวิตประจาวัน การรับรู้ ถึงความเป็ นอิสระที่ไม่ต้อง
พึ่งพาผู้อื่น การรับรู้ ถึงความสามารถในการเคลื่อนไหวของตน การรับรู้ ถึงความสามารถในการ
ปฏิบตั กิ ิจวัตรประจาวันของตน การรับรู้ถึงความสามารถในการทางาน การรับรู้ว่าตนไม่ต้องพึ่งพา
ยาต่าง ๆ หรื อการรักษาทางการแพทย์ อื่น ๆ เป็ นต้ น
2. ด้ านจิตใจ (Psychological Domain) คือ การรับรู้สภาพทางจิตใจของตนเอง เช่น
การรั บ รู้ ความรู้ สึ ก ทางบวกที่ บุค คลมี ต่อ ตนเอง การรั บ รู้ ภาพลัก ษณ์ ข องตนเอง การรั บ รู้ ถึ ง
ความรู้สกึ ภาคภูมิใจในตนเอง การรับรู้ถึงความมัน่ ใจในตนเอง การรับรู้ถึงความคิด ความจา สมาธิ
การตัดสินใจ และความสามารถในการเรี ยนรู้เรื่ องราวต่าง ๆ ของตน การรับรู้ถึงความสามารถใน
การจัดการกับความเศร้ า หรื อกังวล การรับรู้เกี่ยวกับความเชื่ อต่าง ๆ ของตน ที่มีผลต่อการดาเนิน
ชีวิต เช่น การรับรู้ ถึงความเชื่อด้ านวิญญาณ ศาสนา การให้ ความหมายของชีวิต และความเชื่อ
อื่น ๆ ที่มีผลในทางที่ดีตอ่ การดาเนินชีวิต มีผลต่อการเอาชนะอุปสรรค เป็ นต้ น
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3. ด้ านความสั ม พั น ธ์ ทางสั ง คม ( Social Relationships) คื อ การรั บ รู้ เรื่ อง
ความสัมพันธ์ ของตนกับบุคคลอื่น การรับรู้ ถึงการที่ได้ รับความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นในสัง คม
การรับรู้วา่ ตนได้ เป็ นผู้ให้ ความช่วยเหลือบุคคลอื่นในสังคมด้ วย
4. ด้ านสิ่งแวดล้ อม (Environment) คือ การรับรู้ เกี่ ยวกับสิ่งแวดล้ อม ที่มีผลต่อการ
ดาเนินชีวิต เช่น การรั บรู้ว่าตนมีชีวิตอยู่อย่างอิสระ ไม่ถกู กักขัง มีความปลอดภัยและมัน่ คงในชีวิต
การรับรู้ ว่าได้ อยู่ในสิ่งแวดล้ อมทางกายภาพที่ดี ปราศจากมลพิษต่าง ๆ การคมนาคมสะดวก มี
แหล่งประโยชน์ด้านการเงิน สถานบริการทางสุขภาพและสังคมสงเคราะห์ การรับรู้วา่ ตนมีโอกาสที่
จะ ได้ รับข่าวสาร หรื อฝึ กฝนทักษะต่าง ๆ การรับรู้ว่าตนได้ มีกิจกรรมสันทนาการ และมีกิจกรรมใน
เวลาว่าง เป็ นต้ นสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ (2561: ออนไลน์) กล่าวว่าการ
สร้ างเสริ มพัฒนาศักยภาพของคนอย่างยัง่ ยืน และทาเป็ นข้ อเสนอแนวทางแก้ ไขด้ วยหลักปั จจัย
ทางสังคมที่มีผลต่อคุณภาพ (Social Determinants of Health) จานวน 6 ด้ านด้ วยกัน คือ 1.เด็ก
ทุกคนเกิดมาต้ องมีต้นทุนชีวิตที่ดี 2.ทาให้ เด็ก หนุม่ สาว และผู้ใหญ่บรรลุศกั ยภาพสูงสุดของตน ซึง่
มากกว่าแค่การศึกษา 3.ให้ ทกุ คนได้ รับการว่าจ้ างทางานที่ดี 4.ทุกคนมีมาตรฐานการดารงชีวิตที่ดี
5.ให้ มี ชุม ชน พื น้ ที่ เพื่ อชี วิตที่ มี คุณภาพหรื อสภาพแวดล้ อมในการดารงชี วิต 6.ส่ง เสริ ม ระบบ
กิจกรรมป้องกันและสร้ างเสริมสุขภาพ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2553, น. 5) กล่าวว่า ได้ ศกึ ษาคุณภาพชีวิตของไทย
ในเขตเมืองและในเขตชนบทมาเปรี ยบเทียบความพึงพอใจในชีวิตความเป็ นอยู่ปัจจุบนั อย่างไร ซึง่
จะครอบคลุมคุมภาพชีวิตด้ านต่าง ๆดังนี ้ คุณภาพชีวิตในด้ านการทางาน ด้ านครอบครัว ด้ าน
สุขภาพและความเครี ยด ด้ านสิ่งแวดล้ อม ด้ านความเป็ นอยู่ประจาวัน สรุ ปได้ ว่าคนในชนบทมี
ความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตสูงกว่าคนในเขตเมือง
ปุบ ผา ปลื ม้ ส าราญและคณะ (2534 1) กล่า วว่า การด ารงชี วิต ของมนุษ ย์ ใ นระดับที่
เหมาะสม ตามความจาเป็ นพื ้นฐานของสังคม ในช่วงหนึ่ง ๆ ดังนัน้ คุณภาพชีวิตของบุคคลแต่ละ
บุคคลจึงแตกต่างกัน ตามสภาวะแวดล้ อม หรื อบริบททางสังคมนัน้ และสรุปได้ วา่ การที่คนเราจะมี
คุณ ภาพชี วิตที ดีนัน้ ขึน้ อยู่ปัจ จัยเหล่านี ้ คือ สุขภาพ วัฒ นธรรม การศึกษา วิถีชี วิต เศรษฐกิ จ
การเมือง
สุภาพ ฉัตราภรณ์และคณะ (2552, น. 9) ได้ ศกึ ษาปั จจัยและสอดคล้ องกับคุณลักษณะ
ของนิสิตนักศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตมี ด้ านดังนี ้ ด้ านร่างกาย ด้ านจิตใจ ด้ านความสัมพันธ์ใน 5
ครอบครัว ด้ านสิ่งแวดล้ อม และด้ านคุณธรรมและจริยธรรม
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สาราญ จูช่วยและคณะ (2555, น. 9) ได้ ศึกษาปั จจัยทัง้ 5 ด้ านคือ ด้ านร่ างกาย ด้ าน
จิตใจ ด้ านความสัมพันธ์ทางสังคม ด้ านสิ่งแวดล้ อมภายในวิทยาลัย และด้ านวิชาการ
ภัทรพล มหาขันธ์ (2550, น. 9) ได้ ศกึ ษาปั จจัยทัง้ 5 ด้ านคือ ชีวิตการเรี ยน ชีวิตสังคม ที่
อยูอ่ าศัย ความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น และด้ านบริการที่ได้ รับจากมหาวิทยาลัย
จันทรา อุ้ยเอ้ ง (2553, น. 143) ได้ ศกึ ษาปั จจัยทัง้ 4 ด้ านคือ ด้ านความพึงพอใจในชีวิต
ด้ านอัตมโนทัศน์ ด้ านสุขภาพและร่างกาย และด้ านสังคมและเศรษฐกิจ
กฤตธัช อันชื่น (2557, น. 2) ได้ ศกึ ษาปัจจัยทัง้ 8 ด้ านคือ ด้ านการเรี ยน ด้ านอาหารและ
โภชนาการ ด้ านที่พกั อาศัย ด้ านสุขภาพอนามัย ด้ านการบริ การพื ้นฐาน ด้ านความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน ด้ านจิตใจ และด้ านความสัมพันธ์ทางสังคมและเศรษฐกิจ
กมลรัตน์ ทองสว่าง (2557, น. 9) ได้ ศกึ ษาปั จจัยทัง้ 4 ด้ านคือ ด้ านร่างกาย ด้ านจิตใจ
ด้ านความสัมพันธ์ทางสังคม ด้ านสิ่งแวดล้ อม
กนิษฐา อ่อนศิริ (2554, น. 1) ได้ ศกึ ษาปั จจัยจานวน 2 ด้ านคือ ด้ านร่างกาย และด้ าน
จิตใจ ซึง่ มีผลกระทบต่อการเรี ยนในระดับปานกลางของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
บุญสม หรรษศิริพจน์ (2556, น. 116) ได้ ศึกษาปั จจัยทัง้ ปั จจัยคือ 11 สุขภาพร่ างกาย
จิตใจ ครอบครัว การทางาน สภาพแวดล้ อม การศึกษาเรี ยนรู้ การพักผ่อนหย่อนใจ ความรู้ สึก
อารมณ์บวก การมีเป้าหมายในชีวิต ความสงบสุขจิตใจ ความเชื่อศรัทธาทางศาสนา
อับ ราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow. 1954, p. 15) ได้ ใ ห้ เ สนอแนวคิด ว่า เขาได้
อธิบายว่า มนุษย์ทุกคนมีความต้ องการที่จะสนองความต้ องการให้ กับตนเองทังสิ
้ ้น และความ
ต้ องการของมนุษย์ มีมากมายหลายอย่างด้ วยกัน ซึง่ ต้ องได้ รับความพึงพอใจจากความต้ องการ
พื น้ ฐานหรื อ ต่ า สุ ด เสี ย ก่ อ นจึ ง จะผ่ า นขึ น้ ไปยัง ความต้ อ งการขัน้ สู ง ตามล าดับ เครื่ อ งมื อ นี ้
ประกอบด้ วย
1. ความต้ องการทางร่างกาย (Physiological Needs) เป็ นความต้ องการขันพื
้ ้นฐาน
ของมนุษย์เพื่อความอยู่รอด เช่น อาหาร เครื่ องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค อากาศ น ้าดื่ม การ
พักผ่อน เป็ นต้ น
2. ความต้ องการความปลอดภัยและมัน่ คง (Security or Safety Needs) เมื่อมนุษย์
สามารถตอบสนองความต้ องการทางร่างกายได้ แล้ ว มนุษย์ก็จะเพิ่มความต้ องการในระดับที่สงู ขึ ้น
ต่อไป เช่น ความต้ องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความต้ องการความมัน่ คงในชีวิต
และหน้ าที่การงาน
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3. ความต้ องการความรักและความเป็ นเจ้ าของ (Belongingness and Love Needs)
ความต้ องการนี ้จะเกิดขึ ้นเมื่อความต้ องการทางด้ านร่ างกาย และความต้ องการความปลอดภัย
ได้ รั บ การตอบสนองแล้ ว บุค คลต้ อ งการได้ รั บ ความรั ก และความเป็ น เจ้ า ของโดยการสร้ าง
ความสัมพันธ์กบั ผู้อื่น เช่น ความต้ องการได้ รับการยอมรับ การต้ องการได้ รับความชื่นชมจากผู้อื่น
เป็ นต้ น
4. ความต้ องการการยกย่อง (Esteem Needs) หรื อ ความภาคภูมิใจในตนเอง เป็ น
ความต้ องการการได้ รับการยกย่อง นับถือ และสถานะจากสังคม เช่น ความต้ องการได้ รับความ
เคารพนับถือ ความต้ องการมีความรู้ความสามารถ เป็ นต้ น
5. ความต้ องการความสาเร็ จในชีวิต (Self-Actualization) เป็ นความต้ องการสูงสุด
ของแต่ละบุคคล เช่น ความต้ องการที่จะทาทุกสิ่งทุกอย่างได้ สาเร็ จ ความต้ องการทาทุกอย่างเพื่อ
ตอบสนองความต้ องการของตนเอง เป็ นต้ น
อะบีดีนี (Abedini Zoleykha, 2016, p. 238) ได้ ศึกษาปั จจัยทัง้ 7 ด้ านคือ ด้ านร่ างกาย
ด้ านจิตใจ ด้ านความสัมพันธ์ทางสังคม ด้ านสิ่งแวดล้ อม ด้ านพฤติกรรมก้ าวร้ าว ด้ านพฤติกรรมผิด
กฏ ด้ านทรัพย์สิน
อี ม าน (Eman AL-Zboon, 2014, p. 96) ได้ ศึ ก ษาปั จ จัย ทัง้ 6 ด้ า นคื อ ด้ า นสุ ข ภาพ
ร่างกาย ด้ านจิตใจ ด้ านความรู้ ด้ านทางสังคม ด้ านศาสนา ด้ านการใช้ ชีวิตในมหาวิทยาลัย
เพ็น (Pen Chiang Choa, 2017, p. 1)ได้ ศึกษาปั จ จัยทัง้ 4 ด้ านคือ ด้ านร่ างกาย ด้ าน
จิตใจ ด้ านความสัมพันธ์ทางสังคม ด้ านสิ่งแวดล้ อม
อาร์ เค็น (Erkan Tekinarslan, 2016, p. 170)ได้ ศึกษาปั จจัยทัง้ 4 ด้ านคือ ด้ านร่ างกาย
ด้ านจิตใจ ด้ านความสัมพันธ์ทางสังคม ด้ านสิ่งแวดล้ อม
แอมซอล (Amthal Al-Huwailah, 2017, p. 182)ได้ ศกึ ษาปัจจัยทัง้ 6 ด้ านคือ ด้ านสุขภาพ
ร่างกาย ด้ านสังคม ด้ านการศึกษา ด้ านอารมณ์ ด้ านจิตใจ ด้ านเวลา
อิวิก้า (Ivica Radovanovic, 2017, p. 190) ได้ ศกึ ษาปัจจัยทัง้ 4 ด้ านคือ ด้ านสังคม ด้ าน
อารมณ์ ด้ านร่างกาย และด้ านการศึกษาตลอดชีวิต
กูเนอร์ (Guner Cicek, 2018, p. 1143)ได้ ศึกษาปั จจัยทัง้ 4 ด้ านคือ ด้ านร่ างกาย ด้ าน
จิตใจ ด้ านความสัมพันธ์ทางสังคม ด้ านสิ่งแวดล้ อม
เวลล์ (Wail Minwer, 2018, p. 15) ได้ เสนอแนวคิดระดับ ความคิด ที่ สูง ทัง้ 6 ด้ านคื อ
ด้ านความคิดเชิ ง เหตุผ ล ความคิดเชิ ง วิพ ากษ์ การคิดสะท้ อน ทักษะการแก้ ปัญหา ความทาง
ปัญญา และทักษะการตัดสินใจ จะทาให้ มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีไปตลอดชีวิต
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แฮซ (Haas, 1999, p. 19) ได้ กล่าวว่า คุณภาพชีวิตควรเป็ นการวัดอัตวิสยั ซึง่ ครอบคลุม
มิติ ด้ าน สุขภาพกาย สุขภาพจิต สังคม และปั ญญา นอกจากนี ้ควรนาด้ านภาวะวิสยั มาร่วมใช้ ใน
การวัดคุณภาพชีวิตด้ วยเพื่อความครบถ้ วนและถูกต้ อง
วิชยั รูปขาดี (2542, น. 114) พบว่าปั จจัยที่มีความถี่สงู ที่สดุ อันดับแรกคือ สุขภาพกาย
รายได้ สภาพแวดลดล้ อม ชีวิตครอบครัว ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
จารุวรรณ สุภาชัยวัฒน์และคณะ (2016, น. 195) ได้ ศกึ ษาปั จจัยทัง้ 4 ด้ านคือ ด้ านการ
เรี ยน ด้ านสังคม ด้ านที่อยูอ่ าศัย ด้ านสุขภาพ
ดาเนีย (Diener. 1999, p. 114) นักจิตวิทยาเชิงบวกได้ เสนอแนวคิดว่าทฤษฎี ความสุข
แท้ โดยวัดจากความรู้สึกพึงพอใจในชีวิต ได้ แก่ อารมณ์ทางบวก ด้ านสุขภาพกาย ด้ านการทางาน
ด้ านครอบครัว การมีเป้าหมายในชีวิต ความสาเร็จและการมีความสัมพันธ์ที่ดี
ออสมาน (Osman, 2014, p. 28) ได้ กล่าวว่า คุณภาพชีวิตของคณะและการเรี ยนรู้ตลอด
ชีวิตของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยนัน้ มีปัจจัยที่ สาคัญคือความเป็ นอิสระ สามารถเรี ยนรู้ได้ ตลอด
ชีวิตและมีประโยชน์สงู สุด
พิชิต พิทกั ษ์ เทพสมบัติ (2553, น. 114) สรุ ปปั จจัยของเครื่ องมือวัดคุณภาพชีวิตในมิติ
ของความสุข ประกอบด้ วย สุขภาพกาย สุขภาพใจ ครอบครัว การศึกษา และสิ่งแวดล้ อม
บุญ สม หรรษาศิริ พ จน์ (2556, น. 115) ได้ ศึก ษาปั จ จัย ทัง้ 11 ด้ า นคื อ สุข ภาพกาย
สุขภาพใจ ครอบครัว สิ่งแวดล้ อม การศึกษา การเรี ยนรู้ การพักผ่อน ความรู้ อารมณ์เชิงบวก เวลา
เป้าหมายในชีวิต ความเชื่อทางศาสนา
จากความหมายของคุณภาพชีวิตที่ กล่าวมาข้ างต้ น ผู้วิจัยสรุ ปตามตารางสัง เคราะห์
ปัจจัยที่สง่ ผลต่อคุณภาพชีวิตดังตาราง 1
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ตาราง 1 การสังเคราะห์ปัจจัยที่สง่ ผลต่อคุณภาพชีวิต

√

√

3. United Nation องค์การ
สหประชาชาติ
.4กรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข
.5สานักกองทุนสนับสนุนการสร้ าง
เสริ มสุขภาพ, 2561
.6สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หาร
ศาสตร์ , 2553
.7ปุบผา ปลื ้มสาราญ
และคณะ, 2534

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

.8 สุภาพ ฉัตราภรณ์ 2556

√

√

√

√

√

.9สาราญ จูชว่ ย
และคณะ, 2555

√

√

√

√

√

√

√

.10ภัทรพล มหาขันธ์, 2550

√

√

√

√
√

√

√
√

√

√

√
√

√

√

ด้ านวิชาการจากมหาวิทยาลัย

2. Unesco องค์การยูเนสโก, 1978

ด้ านความปลอดภัย

√

ด้ านความเชื่อและศาสนา

√

ด้ านครอบครัว

√

ด้ านการบริ การจากมหาลัย

√

ด้ านสิทธิมนุษยชน

ด้ านรายได้ และค่าใช้ จ่าย

1. WHO องค์การอนามัยโลก, 1995

แนวคิดและงานผู้วิจยั

ด้ านอาหาร

ด้ านสิง่ แวดล้ อม

ด้ านการเรี ยนการศึกษา

ด้ านสังคม

√

ด้ านจิตใจ

√

ด้ านสุขภาพร่างกาย

ด้ านที่อยูอ่ าศัย

ปั จจัยที่สง่ ผลต่อคุณภาพชีวิต

√

√

√
√
√
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ตาราง 1(ต่อ)

√

√

.14กนิษฐา อ่อนศิริ, 2554

√

√

.15พิชิต พิทกั ษ์ เทพสมบัต,ิ 2553

√

√

.16จารุวรรณ สุภาชัยวัฒน์และ
คณะ, 2559

√

.17 พิชิต พิทกั ษ์ เทพสมบัต,ิ 2553

√

.18บุญสม หรรษาศิริพจน์, 2556

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

19. วิชยั ขาดี2542 .

√

√

√

√

20. Erkan Tekinarslan, 2016

√

√

√

√

21. Amthal Al-Huwailah, 2017

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

ด้ านวิชาการจากมหาวิทยาลัย

√

√

ด้ านความปลอดภัย

.13กมลรัตน์ ทองสว่าง 2546

√

√

ด้ านความเชื่อและศาสนา

√

ด้ านครอบครัว

√

ด้ านการบริ การจากมหาลัย

√

ด้ านสิทธิมนุษยชน

.12กฤตธัช อ้ นชื่น, 2557

ด้ านรายได้ และค่าใช้ จ่าย

√

ด้ านอาหาร

√

ด้ านการเรี ยนการศึกษา

ด้ านสังคม

√

ด้ านที่อยูอ่ าศัย

ด้ านจิตใจ

.11จันทรา อุ้ยเอ้ ง 2553

แนวคิดและงานผู้วิจยั

ด้ านสิง่ แวดล้ อม

ด้ านสุขภาพร่างกาย

ปั จจัยที่สง่ ผลต่อคุณภาพชีวิต
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ตาราง 1(ต่อ)

√

25. Abedini Zoleykha, 2017

√

√

√

√

15. Eman. 2016

√

√

√

√

19. Maslow, 1943

√

√

√

√

28. Haas. 1999

√

√

√

√

29.Diener.1999

√

√

√

√

30. Osman.2014

√

รวม

ด้ านวิชาการจากมหาวิทยาลัย

√

ด้ านความปลอดภัย

24. Wail Minwer, 2018

ด้ านความเชื่อและศาสนา

√

ด้ านครอบครัว

√

ด้ านการบริ การจากมหาลัย

√

√

ด้ านสิทธิมนุษยชน

23. Guner Cicek, 2018

ด้ านรายได้ และค่าใช้ จ่าย

√

ด้ านอาหาร

√

ด้ านการเรี ยนการศึกษา

ด้ านสังคม

√

ด้ านที่อยูอ่ าศัย

ด้ านจิตใจ

22. Ivica Radovanovic, 2017

ผู้วิจยั

ด้ านสิง่ แวดล้ อม

ด้ านสุขภาพร่างกาย

ปั จจัยที่สง่ ผลต่อคุณภาพชีวิต

√

√
√

√

√

√
√

√

√
√

√

√
√

√

√

√
√
√

√

√

2 10 4

3

√

29 25 24 19 9 15 3 10 8

จากตารางที่ 1 ผลการสังเคราะห์ปัจจัยคุณภาพชีวิต จากนักวิชาการและสถาบันทาง
วิชาการ ทังในประเทศไทยและต่
้
างประเทศ โดยนับความถี่ที่มีผ้ ใู ห้ แนวคิดไม่น้อยกว่า ของผู้ให้ 8
แนวคิดทัง้ หมดที่ ผ้ ูวิจัยได้ ร วบรมไว้ ใช้ เ ป็ น ปั จ จัยเบื อ้ งต้ นก าหนดเป็ นกรอบไว้ เพื่ อนาไปใช้ ใ น
การศึกษาปัจจัย พบว่าปัจจัย 8 ปัจจัยแรก ที่มีนกั วิชาการกล่าวถึงและผู้วิจยั สังเคราะห์แล้ ว ว่าเป็ น
ปัจจัยที่สาคัญของคุณภาพชีวิต ได้ แก่ 1) ด้ านสุขภาพร่างกาย ได้ คะแนนการสังเคราะห์ 29 คะแนน
รองลงมาได้ แก่ 2) ด้ านจิตใจ ได้ คะแนนการสังเคราะห์ 25 คะแนน 3) ด้ านสัมพันธภาพทางสังคม
ได้ คะแนนการสังเคราะห์ 24 คะแนน 4) ด้ านสิ่งแวดล้ อม ได้ คะแนนการสังเคราะห์ 19 คะแนน 5)
ด้ านการศึกษา ได้ คะแนนการสังเคราะห์ 15 คะแนน 6) ด้ านครอบครัว ได้ คะแนนการสังเคราะห์
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10 คะแนน ด้ านรายได้ ค่าใช้ จ่าย ได้ คะแนนการสังเคราะห์ 10 คะแนน ด้ านที่อยู่อาศัย ได้ คะแนน
การสังเคราะห์ 9 คะแนน ตามลาดับ
ซึ่งจากผลการสังเคราะห์ปัจจัยดังกล่าว ผู้วิจยั นาปั จจัยที่ได้ คะแนนการสังเคราะห์ จาก
นั ก วิ ช าการมากที่ สุ ด ทั ง้ 8 อั น ดับ มาใช้ เป็ นปั จ จั ย ของโมเดลคุ ณ ภาพชี วิ ต ของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ วิจยั ได้ ศกึ ษาค้ นคว้ าเพิ่มเติมเกี่ยวกับปั จจัยทัง้ 8
ปัจจัย ดังกล่าว และสรุปตามแนวคิดของการศึกษาต่าง ๆ ดังนี ้
1. ปั จจัยด้ านสุขภาพร่ างกาย (Physical Domain) หมายถึง สภาพทางด้ านร่างกาย
ของบุคคล ซึ่งมีผลต่อชีวิตประจาวัน เช่น ความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย การออกาลังกาย การ
บริ โภคอาหารให้ ถกู หลักอนามัย ความรู้สึกสุขสบาย ไม่มีความเจ็บปวดทางร่างกายได้ ความเป็ น
อิสระที่ไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ กนิษฐา อ่อนศิริ (2554 ) เมื่อพิจารณา
คุณภาพชีวิตเป็ น 2 ด้ าน คือ คุณภาพชีวิตทางกายและคุณภาพชีวิตทางใจ พบว่า คุณภาพชีวิตทัง้
2 ด้ าน อยู่ในระดับปานกลางเป็ นส่วนใหญ่ และสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ กฤตธัช อันชื่น (2557:
บทคัดย่อ) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง คุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี โดยผลการวิจยั
พบว่า ด้ านอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยควรมีการปรับปรุงโรงอาหารของมหาวิทยาลัย ให้
เพียงพอต่อความต้ องการของนักศึกษา พร้ อมทังปรั
้ บปรุงสภาพแวดล้ อมให้ เหมาะสมสวยงามน่า
ใช้ และควรมีหน่วยงานที่ทาหน้ าที่รับผิดชอบเข้ ามาควบคุมดูแลและตรวจสอบการจัด จาหน่าย
อาหารของ ร้ านอาหารในมหาวิทยาลัยอย่างสม่าเสมอ ทังในด้
้ านสถานที่ ภาชนะที่บรรจุอาหาร
และอาหาร ให้ สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการ และมีราคาที่เหมาะสม
2. ปั จจัยด้ านสุขภาพจิตใจ (Psychological Domain) หมายถึง การรับรู้ สภาพทาง
จิตใจของตนเอง เช่น การรับรู้ ความรู้ สึกทางบวกที่ บุคคลมี ต่อตนเอง การรับรู้ ภาพลักษณ์ ข อง
ตนเอง การรั บรู้ ถึง ความรู้ สึกภาคภูมิ ใจในตนเอง การรั บรู้ ถึง ความมั่นใจในตนเอง การรั บรู้ ถึง
ความคิด ความจา สติ สมาธิ การตัดสินใจ และความสามารถในการเรี ยนรู้เรื่ องราวต่าง ๆ ของตน
การรับรู้ถึงความสามารถในการจัดการกับความเศร้ า หรื อกังวล การรับรู้เกี่ยวกับความเชื่อต่าง ๆ
ของตน ที่มีผลต่อการดาเนินชีวิต รู้จกั การแก้ ปัญหา มีเหตุผล ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ บุญสม
หรรษา ศิริพจน์ (2556) ศึกษาเรื่ อง พบว่าปั จจัยคุณภาพชีวิตในมิติความสุขในระดับปั จเจก จา
การศึกษาแนวทางการสร้ างปั จจัยพื ้นฐาน (Basic Approach)และแนวทางการสร้ างเชิงบูรณาการ
(Integrated Approach) ประกอบด้ วยปั จจัยพื ้นฐาน ประกอบด้ วย 8 ปั จจัย คือ เวลาและการใช้
เวลาเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ สุขภาพกาย สุขภาพใจ ครอบครัว สภาพแวดล้ อม การศึกษา การเรี ยน
การทางาน การมีเป้าหมายในชีวิต และตัวแปรอิสระที่สาคัญที่เป็ นปั จจัยพื ้นฐาน คือ รายได้ เป็ น
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ปั จ จัยร่ วม และมี ความสัม พันธ์ เ ชิ ง บวกกับ ปั จ จัยพื น้ ฐานและปั จ จัยเชิ ง บูรณาการ เป็ นปั จ จัย
เกี่ยวกับการพัฒนาจิตใจ ประกอบด้ วย 3 ปัจจัย คือ ความรู้สกึ อารมณ์ทางบวก ความสงบในจิตใจ
ความเชื่อ ศรัทรา การปฏิบตั ิทางศาสนา ปั จจัยร่ วมที่มีความสัมพันธ์ คือ การมีเป้าหมายในชีวิต
และครอบครั ว และสอดคล้ องกับงานวิจัยของ กฤตธัช อันชื่น (2557: บทคัดย่อ) ได้ ศึกษาเรื่ อง
คุณ ภาพชี วิ ต ของนัก ศึก ษามหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี สุร นารี โดยผลการวิ จัย พบว่า ด้ า นจิ ต ใจ
มหาวิทยาลัยควรจัดให้ มีกิจกรรมในหอพักและระหว่างหอพักให้ นกั ศึกษาได้ พบปะกัน มีกิจกรรม
นันทนาการคลายเครี ยดในหอพักและระหว่างหอพักได้ และมหาวิทยาลัยควรจัด กิจกรรมส่งเสริ ม
คุณภาพชีวิตให้ กบั นักศึกษาเพศชาย เนื่องจากมีระดับคุณภาพชีวิตที่ต่ากว่านักศึกษาหญิง
3. ปั จ จัย ด้ า นความสัม พัน ธ์ ท างสัง คม (Social Relationships) หมายถึ ง รู้ เรื่ อ ง
ความสัมพันธ์ ของตนกับบุคคลอื่น การรับรู้ ถึงการที่ได้ รับความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นในสัง คม
การรับรู้ ว่าตนได้ เ ป็ นผู้ให้ ความช่วยเหลื อบุคคลอื่ นในสัง คมด้ วย ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัย ของ
พิ ช ฌาย์ วีร์ สิ นสวัส ดิ์ และคณะ (2556: บทคัดย่อ) ได้ ศึกษาเรื่ อง คุณภาพชี วิตของนัก ศึก ษา
พยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี โดยผลการวิ จัยพบว่า คุณภาพของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี โดยรวมอยู่ในระดับดี ด้ านที่มีค่าสูงสุด คือด้ าน ความสัมพันธ์ กับ
บุคคลอื่น ด้ านที่มีคา่ ต่าสุดคือ ด้ านที่อยู่อาศัย ข้ อเสนอแนะ ควรนาผลวิจยั มาใช้ เป็ นแนวทางการ
ปรับปรุ งให้ บริ การสิ่งอานวยความสะดวกในวิทยาลัย และเป็ นข้ อมูลสาหรับอาจารย์ผ้ ูสอนและ
อาจารย์ที่ปรึ กษา ช่วยเหลือนักศึกษาเกี่ยวกับการเรี ยน ตลอดจนโครงการหรื อกิจกรรมที่ส่งเสริ ม
การสื่อสารโดยใช้ วิธีสนุ ทรี ยสนทนา เพื่อพัฒนานักศึกษาให้ มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีตอ่ ไป ซึ่งสอดคล้ อง
กับ งานวิ จัย ของ กฤตธัช อัน ชื่ น (2557: บทคัด ย่อ ) ได้ ศึก ษาเรื่ อ ง คุณ ภาพชี วิ ต ของนัก ศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี โดยผลการวิจยั พบว่า ด้ านความสัมพันธ์ ทางสังคมและเศรษฐกิจ
มหาวิทยาลัยควรนานักศึกษา หรื อแนะนานักศึกษา จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน โดยใช้ วิชาความรู้ใน
สาขาที่ ตนถนัด พัฒ นา บริ การ และสร้ าง ความสัม พันธ์ กับชุม ชน เช่น จัดอบรมเกี่ ยวกับ การ
สุขาภิบาลร้ านอาหารเพื่อให้ ประชาชนที่ประกอบ ธุรกิจร้ านอาหารรอบ ๆ มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรม
ค่ายอาสาด้ านต่าง ๆ ร่วมกับชุมชนรอบ ๆ มหาวิทยาลัย
4. ปั จจัยด้ านสิ่งแวดล้ อม (Environment) หมายถึง การมีความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้ อม ใช้ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดมีความยัง่ ยืน และรักษาสมดุลทางสิ่งแวดล้ อม
ให้ เ กิ ดขึน้ การรั บรู้ ว่าได้ อยู่ในสิ่ ง แวดล้ อมทางกายภาพที่ ดี ปราศจากมลพิษต่าง ๆ และการ
คมนาคมสะดวก ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ กฤตธัช อันชื่น (2557: บทคัดย่อ) ได้ ศึกษาเรื่ อง
คุ ณ ภาพชี วิ ต ของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี โดยผลการวิ จั ย พบว่ า ด้ าน
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สภาพแวดล้ อมของมหาวิทยาลัยควรมีการปรับปรุ งโรงอาหารของมหาวิทยาลัย ให้ เพียงพอต่อ
ความต้ องการของนักศึกษา พร้ อมทังปรั
้ บปรุงสภาพแวดล้ อมให้ เหมาะสมสวยงามน่าใช้ และควรมี
หน่วยงานที่ทาหน้ าที่ รับผิ ดชอบเข้ ามาควบคุม ดูแลและตรวจสอบการจัด จาหน่ายอาหารของ
ร้ านอาหารในมหาวิทยาลัยอย่างสม่าเสมอ ทังในด้
้ านสถานที่ ภาชนะที่บรรจุอาหาร และอาหาร ให้
สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการ และมีราคาที่เหมาะสม และด้ านบริ การพืน้ ฐาน
มหาวิทยาลัยควรเพิ่มสถานที่สาหรั บพักผ่ อนให้ นักศึกษาเพิ่ม ขึน้ พร้ อม ทัง้ ปลูกต้ นไม้ เพื่อเพิ่ม
ความร่ มรื่ น และควรปรับปรุ งกิริยามารยาทของบุคลากรผู้ทาหน้ าที่ให้ บริ การใน ด้ านต่าง ๆ แก่
นักศึกษารวมทังเพิ
้ ่มความรวดเร็ วในการให้ บริ การแก่นกั ศึกษาอย่างทัว่ ถึง เป็ นกันเอง และเสมอ
ภาค 6. ด้ านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงด้ านระบบรักษาความ
ปลอดภัยโดยการเพิ่มเทคโนโลยีทางด้ านความปลอดภัย เช่น เพิ่มกล้ องวงจรปิ ด การเพิ่มพนักงาน
รักษาความปลอดภัย รวมถึงกิริยามารยาทของพนักงานรักษาความปลอดภัย การมีกฏระเบียบ
และ ข้ อบังคับใช้ อย่างเข้ มงวด
5. ปั จจัยด้ านการศึกษา (Education) หมายถึง กระบวนการเรี ยนรู้ เพื่อความเจริ ญ
งอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึ กการอบรม การเข้ าร่วมกิจกรรม การมี
ส่วนร่ วม การทางานเป็ นทีม มีความสามัคคีและมีจิตสาธารณะ การสืบสานทางวัฒนธรรม การ
สร้ างองค์ ค วามรู้ ใหม่ให้ บุค คลเรี ย นรู้ อย่า งต่อ เนื่ อ ง มี ส ติปั ญ ญา มี ค วามรู้ มี คุณ ธรรม และมี
จริยธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยูร่ ่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีความสุข ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ
กฤตธัช อันชื่น (2557: บทคัดย่อ) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง คุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี โดยผลการวิจยั พบว่า ด้ านการเรี ยนการศึกษา มหาวิทยาลัยควรมีการปรับปรุ งระบบการ
เรี ยนเสริมทบทวนรายวิชาให้ ครอบคลุมและทัว่ ถึง การเรี ยนการสอนให้ มีความสนุกไม่นา่ เบื่อ และ
มหาวิทยาลัยควรปรับปรุ ง เทคโนโลยีภายในมหาวิทยาลัยให้ เพิ่มจุดบริ การอินเตอร์ เน็ตให้ ทวั่ ถึง
และเพิ่มความเร็วของระบบ อินเตอร์ เน็ต
6. ปั จจัยด้ านที่อยู่อาศัย (Housing) หมายถึง การได้ อยู่ในสภาพแวดล้ อมบริ เวณที่
อยู่อาศัย สะอาด และถูกสุขลักษณะ ปราศจากมลภาวะเป็ นพิษ ต้ องการมีทงั ้ สิ่งอานวยความ
สะดวกสบาย อุปกรณ์ใช้ สอยที่จาเป็ นตามความต้ องการทางด้ านร่างกาย จิตใจ และความเป็ นอยู่
ที่ดีงาม ทังส่
้ วนตัวและครอบครัวของผู้พกั อาศัย มัน่ คงถาวรและไม่แออัด ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั
ของ จารุวรรณ สุภาชัยวัฒน์ และคณะ (2558: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่ อง การศึกษารูปแบบการใช้ ชีวิต
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้ อยเอ็ด โดยผลการวิจยั พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยร้ อยเอ็ ดมี
รู ปแบบการใช้ ชีวิตทัง้ 4 ด้ านอยู่ในระดับมากทัง้ โดยรวมด้ าน เพื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า

44
นักศึกษาให้ ความสาคัญกับด้ านที่อยู่อาศัยเป็ นอันดับแรก รองลงมาคือด้ านสุขภาพ ด้ านสังคม
และด้ านการเรี ยนตามลาดับ ส่วนการเปรี ยบเทียบรูปแบบการใช้ ชีวิตของนักศึกษาจาแนกตามเพศ
พบว่านักศึกษาหญิงและชายมีรูปแบบการใช้ ชีวิตมีความแตกต่างกันในด้ านการเรี ยน ด้ านสังคม
และด้ านสุขภาพ ส่วนด้ านที่อยู่อาศัยไม่แตกต่างกัน เมื่อเปรี ยบเทียบสัง กัดการศึกษาพบว่า มี
รู ปแบบการใช้ ชีวิตแตกต่างกันทุกด้ านอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของ กฤตพร ห้ าวเจริ ญ (2555: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยเชิงกายภาพของหอพักกับ
คุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า ปั จจัยเชิงกายภาพของ
หอพักกับคุณ ภาพชี วิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ” มี จุดมุ่ง หมายเพื่ อศึกษาเชิ ง
เปรี ยบเทียบคุณภาพชีวิตของนักศึกษาที่เป็ นผลจากปัจจัยเชิงกายภาพของหอพักที่ดาเนินการโดย
มหาวิทยาลัย เพื่อนาไปสูก่ ารปรับปรุงปั จจัยเชิงกายภาพ และแนวทางบริ หารจัดการที่ชว่ ยส่งเสริ ม
คุณภาพชีวิตของนักศึกษาในหอพัก
7. ปั จจัยด้ านครอบครัว (Family) หมายถึง วิธีการอบรมเลี ้ยงดูที่นกั ศึกษาได้ รับจาก
บิดามารดา หรื อผู้ปกครองโดยนักศึกษามี ความรู้ สึกว่าบิดามารดา หรื อผู้ปกครองให้ ความรั ก
ความอบอุ่น รั บ ฟั ง เหตุผ ล ยอมรั บ ความคิด เห็ น ให้ ค วามร่ ว มมื อ ตามโอกาสอัน สมควร ทัง้ นี ้
นักศึกษายัง สามารถรั บผิ ดชอบเรื่ องส่วนตัวและมีอิสระตามความเหมาะสม ซึ่ง สอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของ บุญสม หรรษา ศิริพจน์ (2556) ศึกษาเรื่ อง พบว่าปัจจัยคุณภาพชีวิตในมิติความสุข
ในระดับปั จเจก จาการศึกษาแนวทางการสร้ างปั จจัยพื ้นฐาน (Basic Approach)และแนวทางการ
สร้ างเชิงบูรณาการ (Integrated Approach) ประกอบด้ วยปั จจัยพื ้นฐาน ประกอบด้ วย 8 ปั จจัย
คือ เวลาและการใช้ เวลาเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ สุขภาพกาย สุขภาพใจ ครอบครัว สภาพแวดล้ อม
การศึ ก ษา การเรี ย น การท างาน การมี เ ป้ า หมายในชี วิ ต และตัว แปรอิ ส ระที่ ส าคัญ ที่ เ ป็ น
ปั จจัยพื ้นฐาน คือ รายได้ เป็ นปั จจัยร่ วม และมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับปั จจัยพื ้นฐานและปั จจัย
เชิงบูรณาการ เป็ นปั จจัยเกี่ยวกับการพัฒนาจิตใจ ประกอบด้ วย 3 ปั จจัย คือ ความรู้ สึก อารมณ์
ทางบวก ความสงบในจิตใจ ความเชื่อ ศรัทรา การปฏิบตั ิทางศาสนา ปั จจัยร่วมที่มีความสัมพันธ์
คือ การมีเป้าหมายในชีวิต และครอบครัว
8. ปัจจัยด้ านค่าใช้ จา่ ย หมายถึง การใช้ จา่ ยที่เกิดขึ ้นในชีวิตประจาวัน โดยจะสะท้ อน
ให้ เ ห็นถึง ค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ทัง้ หมด เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่ พัก , ค่าอาหาร, ค่ายารั กษาโรค หรื อ
ค่าใช้ จ่ายสาหรับสิ่งอานวยความสะดวกในชีวิตประจาวัน ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ บุญสม
หรรษา ศิริพจน์ (2556) ศึกษาเรื่ อง พบว่าปั จจัยคุณภาพชีวิตในมิติความสุขในระดับปั จเจก จา
การศึกษาแนวทางการสร้ างปั จจัยพื ้นฐาน (Basic Approach)และแนวทางการสร้ างเชิงบูรณาการ
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(Integrated Approach) ประกอบด้ วยปั จจัยพื ้นฐาน ประกอบด้ วย 8 ปั จจัย คือ เวลาและการใช้
เวลาเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ สุขภาพกาย สุขภาพใจ ครอบครัว สภาพแวดล้ อม การศึกษา การเรี ยน
การทางาน การมีเป้าหมายในชีวิต และตัวแปรอิสระที่สาคัญที่เป็ นปั จจัยพื ้นฐาน คือ รายได้ เป็ น
ปั จ จัยร่ วม และมี ความสัม พันธ์ เ ชิ ง บวกกับ ปั จ จัยพื น้ ฐานและปั จ จัยเชิ ง บูรณาการ เป็ นปั จ จัย
เกี่ยวกับการพัฒนาจิตใจ ประกอบด้ วย 3 ปัจจัย คือ ความรู้สกึ อารมณ์ทางบวก ความสงบในจิตใจ
ความเชื่อ ศรัทรา การปฏิบตั ิทางศาสนา ปั จจัยร่ วมที่มีความสัมพันธ์ คือ การมีเป้าหมายในชีวิต
และครอบครัว
จึงสรุ ปได้ ว่า จากการสังเคราะห์จากนักวิชาการได้ ปัจจัยทังหมด
้
8 ปั จจัย ซึ่งมาใช้
เป็ นปัจจัยของโมเดลคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร มีดงั นี ้
1. ปั จ จัย ด้ า นสุข ภาพร่ า งกาย 2. ปั จ จัย ด้ า นสุข ภาพจิ ต ใจ 3. ปั จ จัย ด้ า นสัม พัน ธภาพสัง คม
4. ปัจจัยด้ านสิ่งแวดล้ อม 5. ปัจจัยด้ านการศึกษา 6. ปัจจัยด้ านที่อยู่อาศัย 7. ปัจจัยด้ านครอบครัว
8. ปัจจัยด้ านค่าใช้ จา่ ย
แนวคิดปั จจัยที่ส่งผลต่ อคุณภาพชีวิต
มนุษย์ประกอบด้ วยโครงสร้ างทางร่ างกายและจิตใจมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้ าที่เข้ า
มากระตุ้น ส่งผลให้ เกิดเป็ นพฤติกรรม นอกจากสิ่งที่เร้ าแล้ ว สิ่งที่มีอิทธิพลต่อการแสดงออกของ
พฤติกรรม ได้ แก่ การรับรู้ การเรี ยนรู้ แรงจูงใจ เจตคติ และบุคลิกภาพ รวมถึงสิ่ งเร้ าภายนอก เช่น
อิทธิพลทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมแบ่งออกได้ เป็ น 2 ส่วน ได้ แก่
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก (บุญเลิศ จิตตังวั
้ ฒนา, 2548, น. 34-36)
1. ปัจจัยในตัวบุคคล แบ่งได้ เป็ น 6 ด้ าน ได้ แก่
1. ความต้ อ งการ (need) เป็ น สภาวะความจ าเป็ น ของบุค คลที่ ไ ด้ รั บ การ
กระตุ้นให้ เกิดการตอบสนองแตกต่างกันไปตามเพศ อายุ วุฒิภาวะ ความสามารถ ความสนใจ
และพัฒนาการด้ านต่าง ๆ
2. การรับรู้ (perception) เป็ นกระบวนในการเลือกรับจัดระเบียบและแปล
ความหมายของสิ่งเร้ าว่ามีความสัมพันธ์ กับสิ่งแวดล้ อมเช่นไร ซึ่งการแปลความนัน้ เป็ นผลการ
เรี ยนรู้
3.การเรี ยนรู้ (learning) เป็ นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล
ไปจากเดิมเป็ นผลมาจากประสบการณ์ที่ได้ รับทังทางตรงและทางอ้
้
อม
4. แรงจูง ใจ (motivation) เป็ น ภาวะที่ บุค คลได้ รั บ การกระตุ้น ให้ มุ่ ง ไปสู่
เป้าหมายบางอย่าง
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5. เจตคติ (attitude) เป็ นความรู้ สึกนึกคิดของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดใน
การที่จะมีปฏิกิริยาตอบสนองในลักษณะที่ชอบหรื อไม่ชอบสิ่งนัน้
6. บุคลิกภาพ (personality) เป็ นคุณสมบัติและอุปนิสยั เฉพาะตัวของบุคคล
ที่ได้ รับการปลูกฝังแต่วยั เด็กและเป็ นตัวกาหนดลักษณะการแสดงออกของบุคคลนัน้
2. ปัจจัยภายนอกตัวบุคคล แบ่งได้ เป็ น 5 ด้ าน ได้ แก่
1. อิทธิ พ ลทางครอบครั ว (family impact) เป็ นจุดเริ่ ม ต้ น ของการที่ บุค คล
แสดงพฤติกรรมในสังคม ตามแบบอย่างค่านิยม ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ของครอบครัว
2. อิทธิ พลทางสังคม (social impact) สภาวะการณ์ ของสังคมมีผลกระทบ
ต่อความเป็ นอยูข่ องบุคคลและส่งผลต่อพฤติกรรมทางสังคม
3. อิ ท ธิ พ ลทางวัฒ นธรรม (culture impact) เป็ นตัว ก าหนดรู ป แบบการ
ดาเนินชีวิตของคนในสังคม เกิดความแตกต่างระหว่างเชื ้อชาติ
4. อิทธิพลทางเศรษฐกิจ (economic impact) มีความสัมพันธ์ กับการกินอยู่
และความสามารถในการตอบสนองความต้ องการ
5. อิทธิพลทางสิ่งแวดล้ อม (environment impact) ที่บคุ คลต้ องมีปฏิสมั พันธ์
ด้ วยเกิดเป็ นพฤติกรรมการแสดงออกต่าง ๆ
นอกจากนันความต้
้
องการของบุคคล ยังเป็ นสิ่งกระตุ้นให้ เกิดการตอบสนองหรื อ
การแสดงพฤติกรรมของบุคคล โดยความต้ องการของบุคคลสามารถแบ่งได้ หลายลักษณะ ดังนี ้
1. ความต้ องการทางกายภาพ (Physiological needs) เป็ นความต้ องการขัน้
พื ้นฐานของบุคคล
2. ความต้ อ งการทางจิ ต ใจ (Psychological needs) เป็ น ความต้ อ งการที่
สลับซับซ้ อนและเกิดขึ ้นจากอิทธิพลของการเรี ยนรู้และประสบการณ์ ที่บคุ คลได้ รับจากสิ่งแวดล้ อม
ทาให้ เกิดความต้ องการแตกต่างกันไป
แนวคิดเกี่ ยวกับความต้ องการ อาจแบ่งแยกได้ ตาม Maslow (Maslow, 1954)
ที่แสดงความต้ องการตามลาดับขึ ้น (Maslow’s Hierarchy Needs) โดยมีหลักพื ้นฐาน คือ
1. บุคคลย่อมมีความต้ องการอยู่เสมอและไม่มีที่สิน้ สุด เมื่อความต้ องการ
ได้ รับการตอบสนองแล้ ว ความต้ องการอย่างอื่นก็จะเกิดขึ ้นแทนอย่างต่อเนื่องไปเรื่ อย
2. ความต้ องการที่ได้ รับการตอบสนองแล้ วไม่เป็ นสิ่งจูงใจในพฤติกรรมอื่น ๆ
อีกส่วนความต้ องการที่ยงั ไม่ได้ รับการตอบสนองจะเป็ นสิ่งจูงใจในพฤติกรรมของบุคคลนัน้
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3. ความต้ องการของบุคคลจะเรี ยงล าดับความส าคัญจากความต้ องการ
พื ้นฐานจนถึงความต้ องการขันสู
้ งสุด เมื่อความต้ องการในลาดับขันต
้ ่าได้ รับการตอบสนองแล้ ว
บุคคลก็จะเกิดความสนใจกับความต้ องการระดับสูงขันต่
้ อไป
3. ปัจจัยในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
1. ปั จ จัย ด้ า นประชากร คื อ ขนาดหรื อ จ านวนประชากร โครงสร้ างการ
กระจายตัว ความ หนาแน่น คุณลักษณะและสถานภาพของประชากรรวมถึงการเปลี่ยนแปลง
ภาวะประชากร ทาให้ ประชากรมีชีวิตที่มีความสมบูรณ์ทงร่
ั ้ างกายและจิตใจ มีโอกาสเข้ าถึงการ
บริการขันพื
้ ้นฐานที่เป็ นต่อการดารงชีวิต
2. ปัจจัยด้ านการศึกษา เป็ นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชากร เนื่องจากการศึกษาเป็ นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสติปัญญา และสุขภาพของ บุคคลที่ดี
อยูแ่ ล้ วให้ เจริญยิ่งขึ ้น
3. ปั จจัยด้ านเศรษฐกิจ การที่ผลผลิตหรื อรายได้ ของประชากรจะสูงขึ ้นหรื อ
ต่าย่อมขึ ้นอยู่กับปั จจัย ทางเศรษฐกิจ ดังต่อไปนี ้ 1) กาลังแรงงาน หมายถึง จานวนประชากรวัย
แรงงาน อายุระหว่าง 15 –59 ปี ถ้ ามี จานวนมากก็จะทาให้ ผลงานหรื อผลผลิตมีปริ มาณมาก
2) คุณ ภาพของแรงงาน เป็ น ปั จ จัย ที่ ท าให้ เ กิ ด ปริ ม าณและคุณ ภาพของผลผลิ ต ที่ น่ า พอใจ
3) เทคโนโลยีที่ใช้ ในการผลิต หมายถึง เครื่ องจักร เครื่ องทุน่ แรง
4. ปั จ จั ย ด้ านทรั พ ยากรและสิ่ ง แวดล้ อม สิ่ ง แวดล้ อมทางกายภาพมี
คุณประโยชน์ต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ ที่นามาใช้ เป็ นอาหาร ยารักษาโรค เครื่ องนุ่งห่ม ที่อยู่
อาศัย ฯลฯ
5. ปั จ จัย ด้ า นคุณ ธรรมจริ ย ธรรม เป็ น ปั จ จัย ส าคัญ และมี อิ ท ธิ พ ลต่อ การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต คุณธรรม จริ ยธรรม หมายถึง คุณงามความดีที่บุคคลควรปฏิบตั ิ และเป็ น
ตัวกาหนด พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลในด้ านการตัดสินใจโดยหลักความ ถูกต้ อง ความผิด
ความดี ความชัว่ การทาบุญหรื อการทาบาป
สรุปได้ วา่ ปัจจัยที่สง่ ผลต่อคุณภาพชีวิต ประกอบด้ วยโครงสร้ างทางร่างกายและ
จิตใจมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้ าที่เข้ ามากระตุ้น ส่งผลให้ เกิดเป็ นพฤติกรรม นอกจากสิ่งที่เร้ าแล้ ว สิ่ง
ที่ มี อิทธิ พ ลต่อการแสดงออกของพฤติก รรม ได้ แก่ การรั บรู้ การเรี ยนรู้ แรงจูง ใจ เจตคติ และ
บุคลิกภาพ รวมถึงสิ่งเร้ าภายนอก เช่น อิทธิพลทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ปั จจัยที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมแบ่งออกได้ เป็ น 2 ส่วน ได้ แก่ ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
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3. ทฤษฎีการเรี ยนรู้ ของคอล์ บ (Kolb)
เป้าหมายของการเรี ยนการสอนในระดับอุดมศึกษา คือ การพัฒนานักศึกษาให้ เป็ นคนดี
มีคณ
ุ ธรรมมีความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพ รวมทังด
้ ารงชีวิตในสังคมได้ อย่างมีความสุข
มุ่งพัฒนาเสริ มสร้ างคุณลักษณะความเป็ นมนุษย์ และความเป็ นพลเมืองดีของไทยและสังคมโลก
มีความเจริ ญงอกงามด้ านสติปัญญา คุณธรรม จริ ยธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนมี ความ
ซาบซึ ้งในศิลปวัฒนธรรมไทย จะเห็นได้ ว่าการพัฒนานักศึกษาให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ของหลักสูตร
ต้ องเกิดจากการเรี ยนการสอนที่มีการออกแบบการสอนโดยคานึงถึงผู้เรี ยนในฐานะที่เป็ นมนุษย์ที่มี
จิตวิญญาณ ความรู้สึก ความต้ องการความชอบ ซึ่งจะต้ องได้ รับการพัฒนานอกเหนือจากความรู้
ในเนื ้อหาวิชาแล้ ว ยังต้ องพัฒนาในด้ านความรับผิดขอบ รวมทังคุ
้ ณธรรมและจริยธรรมด้ วย ในการ
พัฒนาดังกล่าวต้ องเกิดจากกระบวนการสอน การจัดการเรี ยนรู้โดยครูและนักการศึกษาทังหลาย
้
และสิ่งที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งคือ การพัฒนาต้ องเกิดจากตัวนักศึกษาด้ วยกล่าวคือต้ องตระหนักถึง
ความสาคัญในการปรับเปลี่ยนวิธีเรี ยนของตนเองด้ วย เข่นการเรี ยนแล้ วจะทาให้ นกั ศึกษาเกิดการ
เรี ยนรู้ และพัฒนาตนเองได้ การสัง่ สมประสบการณ์จาก การฝึ กฝน การปฏิบตั ิจริ ง การค้ นคว้ า
สืบค้ นข้ อมูลแล้ วนาเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ก็เป็ นปั จจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนานักศึกษา
ด้ วย การกระตุ้น การจูงใจให้ นกั ศึกษาใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยน ตระหนักถึงประโยชน์ ผลลัพธ์ ของการเรี ยนรู้
ด้ วยตนเอง จึงเป็ นภาระสาคัญอีกประการหนึ่งของผู้สอนด้ วย ดังนันการศึ
้
กษาชุดฝึ กอบรมเพื่อ
เสริ มสร้ างคุณภาพชีวิตนันผู
้ ้ ศกึ ษาวิจยั ได้ ค้นคว้ ามาโดยนาทฤษฎีการเรี ยนรู้จากประสบการณ์ของ
คอล์บ (Kolb) มาใช้ เป็ นแนวทางในการวิจยั ครัง้ นี ้
ทฤษฎี วงจรการเรี ยนรู้ จากประสบการณ์ ของ (Kolb.1984: 27-49) อ้ างถึงใน เกศสุดา
รัชฏาวิศิษฐ-กุล. (2547) เรี ยกว่ากระบวนการเรี ยนรู้ และการปรับตัวของบุคคล ประกอบด้ วย 4
ขันตอนที
้
่เป็ นวงจรต่อเนื่องกัน ดังนี ้คือ
ขัน้ ที่ 1 ประสบการณ์ รู ป ธรรม เป็ นขัน้ ตอนที่ ผ้ ู เรี ย นเข้ าไปมี ส่ ว นร่ ว มและรั บ รู
ประสบการณ์ตา่ ง ๆ เน้ นการใช้ ความรู้สกึ และยึดถือสิ่งที่เกิดขึ ้นจริงตามที่ตนประสบในขณะนัน้
ขัน้ ที่ 2 การไตร่ ตรองเป็ นขัน้ ตอนที่ ผ้ ูเรี ยนมุ่ง ที่ จ ะทาความเข้ าใจความหมายของ
ประสบการณ์ที่ได้ รับโดยการสังเกตอย่างรอบคอบเพื่อการไตร่ตรองพิจารณา
ขันที
้ ่ 3 การสรุปเป็ นหลักการนามธรรม เป็ นขันที
้ ่ ผ้ เู รี ยนใช้ เหตุผลและใช้ ความคิดใน
การสรุปรวบยอดเป็ นหลักการต่าง ๆ
ขันที
้ ่ 4 การทดลองปฏิบตั จิ ริง เป็ นขันตอนที
้
่ผ้ เู รี ยนนาเอาความเข้ าใจที่สรุปได้ ในขันที
้ ่
3 ไปทดลองปฏิบตั จิ ริง เพื่อทดสอบว่าถูกต้ องหรื อขันตอนนี
้
้เน้ นที่การประยุกต์ใช้ จากทฤษฎีนี ้ Kolb
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ชี ้ให้ เห็นว่า ผู้เรี ยนแต่ละคนจะเน้ นในขันต่
้ าง ๆ แตกต่างกัน ทาให้ มีการใช้ ขนต่
ั ้ าง ๆ ในการเรี ยนรู้ไม่
เท่ากันบางคนเน้ นที่ขนที
ั ้ ่ 1 บางคนเน้ นที่ขนที
ั ้ ่ 2 บางคนเน้ นที่ขนที
ั ้ ่ 3 และบางคนเน้ นที่ขนที
ั้ ่ 4
ประสบการณ์รูปธรรม
Concrete Experience (CE)

การทดลองปฏิบตั จิ ริ ง
Active experimentation (AE)

Kolb’s Experiential
LearningCycle

การสังเกตอย่างไตร่ตรอง
Reflective Observation (RO)

การคิดเชิงนามธรรม
Abstract Conceptualization (AC)

ภาพประกอบ 3 วัฏจักรการเรี ยนรู้จากประสบการณ์ของ Kolb (1984)
ที่มา : http// academic.regis.edu/ed205/Klob.pdf
แนวความคิดจากทฤษฎีดงั กล่าว Kolb ได้ นามาจาแนกผู้เรี ยนเป็ น 4 แบบดังนี ้ คือ
1. แบบคิดอเนกนัย หรื อ Diverges หมายถึง รู ปแบบการเรี ยนที่ เ น้ น ขัน้ ตอนการ
เรี ยนรู้ ขนที
ั ้ ่ 1 และขันที
้ ่ 2 เป็ นแบบที่ผ้ เู รี ยนมีความสามารถในการรับรู้ และการสร้ างจินตนาการ
ต่าง ๆ ขึ ้นเอง สามารถไตร่ตรองจนมองเห็นภาพโดยส่วนรวม ผู้เรี ยนที่มีรูปแบบการเรี ยนแบบนี ้จะ
ทางานได้ ดีในสถานการณ์ที่ต้องการความคิดหลากหลาย เช่น การระดมสมอง
2. แบบดูดซึม หรื อ Assimilators หมายถึง รูปแบบการเรี ยนที่เน้ นขันตอนการเรี
้
ยนรู้
ขันที
้ ่ 2 และขันที
้ ่ 3 เป็ นรูปแบบการเรี ยนที่ผ้ เู รี ยนมีความสามารถในการสรุปหลักการหรื อกฎเกณฑ์
ผู้เรี ยนที่มีรูปแบบการเรี ยนแบบนี ้มักสนใจในหลักการที่เป็ นนามธรรมมากกว่าแต่ไม่ชอบการลงมือ
ปฏิบตั แิ ละมักไม่คานึงถึงการนาทฤษฎีไปประยุกต์ใช้
3. แบบคิดเอกนัย หรื อ Converges หมายถึง รู ปแบบการเรี ยนที่ เน้ นขัน้ ตอนการ
เรี ยนรู้ ขัน้ ที่ 3 และขัน้ ที่ 4 เป็ นรู ปแบบการเรี ยนที่ผ้ ูเรี ยนมีความสามารถในการนาแนวคิดที่ เป็ น
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นามธรรมไปใช้ ในการปฏิบตั ิ ผู้เรี ยนที่มีรูปแบบการเรี ยนแบบนี ้สามารถสรุ ปวิธี ที่ถกู ต้ องที่สดุ เพียง
วิธีเดียวที่จะสามารถนาไปใช้ ในการแก้ ปัญหาได้ ไม่ชอบใช้ อารมณ์ในการแก้ ปัญหาแต่ใช้ เหตุผล
ชอบทางานกับวัตถุมากว่าทางานกับบุคคล มักมีความสนใจที่เฉพาะเจาะจงในสิ่งใดสิ่งหนึง่ และมี
ความเชี่ยวชาญในสิ่งนัน้
4. แบบปรับปรุง หรื อ Accommodators หมายถึง รูปแบบการเรี ยนที่เน้ นขันตอนการ
้
เรี ยนรู้ขนที
ั ้ ่ 4 และขันที
้ ่ 1 ผู้เรี ยนที่มีรูปแบบการเรี ยนแบบนี ้จะชอบลงมือปฏิบตั ิ ชอบทดลอง และ
จะทางานได้ ดีในสถานการณ์ที่ต้องใช้ การปรับตัว มีแนวโน้ มจะแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นด้ วยวิธีการที่
ตนนึกคิดขึน้ เองในลักษณะที่ชอบลองผิ ดลองถูก และชอบทางานร่ วมกับผู้อื่น (Kolb, Rubin, &
Osland, 1991, pp. 23-40)
Concrete Experience (CE)Feeling

Active
Experimentation
(AE)

Accommodator
Diverge
ปรับปรุ ง

อเนกนัย

Reflective Observation
(RO)
Watching

Doing
Converge
เอกนัย

Assimilator
ดูดซึม

Abstract Conceptualization (AC)Thinking

ภาพประกอบ 4 แบบการเรี ยนของ Kolb (1984)
ดังนันแนวคิ
้
ดเกี่ยวกับการเรี ยนรู้จากประสบการณ์ของคอล์บ (Kolb)โดยใช้ วิธีสอนที่
เน้ น การเรี ย นรู้ จากการกระท า (Learning by Doing) ซึ่ง เน้ น ผู้เ รี ย นเป็ น ศูน ย์ ก ลางการเรี ย นรู้
มีความเชื่อว่าการเรี ยนรู้ จากการกระทาจริ ง ผู้เรี ยนเป็ นผู้สร้ างความรู้ ใหม่โดยเริ่ ม จากการรั บรู้
ปั ญหา คิดหาแนวทางแก้ ไข ลงมือปฏิบตั ิจนเกิดประสบการณ์จากการปฏิบตั ิ ผู้เรี ยนจะเป็ นผู้สร้ าง
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ความรู้ ของตนเอง เกิ ด การปรั บ เปลี่ ย นความรู้ เดิ ม ให้ เ ป็ น ความรู้ ใหม่ ซึ่ ง จะเป็ น ความรู้ ที่ มี
ความหมายต่อผู้เรี ยน สามารถนาไปใช้ ประโยชน์ในชีวิตจริ งได้ ทาให้ ผ้ เู รี ยนมีประสบการณ์ในการ
คิด และการกระทาจนก่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ วิธีการเรี ยนรู้ จากประสบการณ์มีความคิดที่เป็ นหลัก
สาคัญคือ เป็ นการเรี ยนรู้ที่อาศัยประสบการณ์ของผู้เรี ยน ที่เกิดจากการกระทาจนทาให้ เกิดความรู้
ใหม่ ปฏิสัมพันธ์ ข องผู้เรี ยนทาให้ เกิ ดกาขยายของเครื อข่ายความรู้ อย่างกว้ างขวาง และมีการ
สื่อสารด้ วยการพูดหรื อเขียนเพื่อสังเคราะห์ความรู้
ปัจจัยของการเรี ยนรู้จากประสบการณ์มี 4 ประการคือ
1. ประสบการณ์ (Experience) โดยผู้จดั กิจกรรมการเรี ยนรู้ เป็ นผู้ช่วยให้ ผ้ ูเรี ยน
นาประสบการณ์เดิมของตนมาพัฒนาเป็ นองค์ความรู้
2. การสะท้ อ นความคิ ดและอภิ ป ราย (Reflection and Discussion) โดยผู้จัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ชว่ ยให้ ผ้ เู รี ยนมีโอกาสแสดงออกเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเกิดการเรี ยนรู้
ซึง่ กันและกันอย่างลึกซึ ้ง
3. ความเข้ าใจเกิดความคิดรวบยอด (Understanding and Conceptualization)
ผู้เรี ยนเกิดความเข้ าใจนาไปสู่การเกิดความคิดรวบยอด อาจเกิดขึ ้นโดยผู้เรี ยนเป็ นฝ่ ายริ เริ่ มแล้ วผู้
จัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ช่ว ยเติม ให้ ส มบูร ณ์ ห รื อ แนะแนวทาง และผู้เ รี ย นเป็ น ผู้ส านต่อ จนเกิ ด
ความคิดรวบยอด
4. การทดลองหรื อ ประยุก ต์ แ นวคิ ด (Experiment or Application) ผู้เ รี ย นได้
นาเอาการเรี ยนรู้ที่เกิดขึ ้นใหม่ไปประยุกต์ใช้ ในลักษณะหรื อสถานการณ์อื่น ๆ จนเกิดเป็ นแนวทาง
ปฏิบตั ขิ องผู้เรี ยนเอง
สรุปได้ วา่ กระบวนการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้ างคุณภาพชีวิตที่จะนามาใช้ เพื่อศึกษา
การพัฒนาชุดฝึ กอบรม เพื่อเสริ มสร้ างคุณภาพชีวิตของนักศึกษาราชภัฏในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผู้วิจยั ประยุกต์ตามแนวคิดของคอล์บ (Kolb) ซึง่ ประกอบด้ วยกระบวนการ 4 ขันตอนคื
้
อ 1.ขันสร้
้ าง
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ( Concrete Experience) 2. ขั น้ สั ง เ ก ต ป ฏิ กิ ริ ย า ต อ บ ส นอ ง ( Reflective
Observation) 3. ขันมโนทั
้
ศน์เชิงนามธรรม (Abstract Conceptualization) 4.ขันทดลอง
้
(Active
Experimentation) ซึ่งจะเป็ นความรู้ ที่มีความหมายต่อผู้เรี ยน สามารถนาไปใช้ ประโยชน์ในชี วิต
จริ งได้ ทาให้ ผ้ เู รี ยนมีประสบการณ์ในการคิด และการกระทาจนก่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ วิธีการเรี ยนรู้
จากประสบการณ์มีความคิดที่เป็ นหลักสาคัญคือ เป็ นการเรี ยนรู้ที่อาศัยประสบการณ์ของผู้เรี ยน ที่
เกิดจากการกระทาจนทาให้ เกิดความรู้ใหม่ ปฏิสมั พันธ์ของผู้เรี ยนทาให้ เกิดกาขยายของเครื อข่าย
ความรู้อย่างกว้ างขวางมากยิ่งขึ ้น
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4. ทฤษฎีการพัฒนานักศึกษา
4.1 ความหมายของการพัฒนานักศึกษา
รอดเจอส์ (Rodgers,1980) ได้ กล่าวว่า การพัฒนานักศึกษา โดยความหมายทั่ว ๆ
ไป หมายถึง ความพยายามใด ๆ ที่สง่ เสริมให้ นกั ศึกษามีพฒ
ั นาการในด้ านต่าง ๆ
คิง และฟิ ลด์ส (King & Fields, 1980) ได้ กล่าวว่า การพัฒนานักศึกษาในสถานบัน
อุดมศึกษาเป็ นด้ านหนึง่ ของกระบวนการพัฒนานักศึกษา
สาเนาว์ ขจรศิลป์ (2542, น. 2-3) ได้ อธิบายว่า การพัฒนานักศึกษา หมายถึง ความ
พยายามใด ๆ ที่ทาให้ นกั ศึกษามีคณ
ุ สมบัติที่พึงประสงค์ ต่อมาภายหลังปี ค.ศ. 1972 การพัฒนา
นักศึกษาโดยกระบวนการทางจิ ตวิทยาได้ รับความนิยมมากขึน้ จึง ทาให้ ความหมายของการ
พัฒนานักศึกษาเปลี่ยนไปจากเดิม
สรุปได้ ว่า การพัฒนานักศึกษา หมายถึง ความพยายามใด ๆ ของสถาบันอุดมศึกษา
ที่ส่งเสริ มให้ นกั ศึกษามีพฒ
ั นาการในด้ านต่าง ๆ อย่างสมบูรณ์โดยเฉพาะปั จจุบนั ด้ านภาวะผู้นามี
ความสาคัญและจาเป็ นมากที่นิสิตนักศึกษาสมควรได้ รับการพัฒนา สรุ ปได้ ว่าการพัฒนานิสิต
นักศึกษา หมายถึง การพัฒนานิสิตนักศึกษาให้ เป็ นบัณฑิตที่มีภาวะผู้นาแบบทรงประสิทธิผลอย่าง
สมบูรณ์
4.2 เป้ าหมายในการพัฒนานักศึกษา
ชิคเคอริง (Chickering. 1969) เสนอเป้าหมายในการพัฒนานักศึกษา 7 ประการ คือ
1. การพัฒนาความสามารถ
2. การควบคุมอารมณ์
3. การพัฒนาความเป็ นตัวของตัวเอง
4. การเสริมสร้ างเอกลักษณ์ของตนเอง
5. การพัฒนาการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างไม่จากัด
6. การพัฒนาเป้าหมาย
7. การพัฒนาบูรณภาพ
4.3 ทฤษฎีการพัฒนานักศึกษา
คิง; และฟิ ลด์ส (King & Fields, p.1980) ได้ เสนอเป้าหมายในการพัฒนานักศึกษา
ไว้ 4 ประการ คือ
1. การพัฒนาด้ านสติปัญญา ซึง่ เน้ นความสามารถในการเป็ นนักคิด เป็ นผู้เรี ยนรู้
และการรวบรวมข้ อมูลให้ ได้ ความหมายที่เป็ นประโยชน์
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2. การพัฒนาเอกลักษณ์ เป็ นการพัฒนาความรู้สึกที่มีตอ่ ตนเองให้ มีความเข้ าใจ
ความสามารถ และข้ อจากัดของตนเอง การตังเป้
้ าหมายในอาชีพและเป้าหมายของชีวิต การ
ควบคุมอารมณ์และการพัฒนาความรู้สกึ ที่ดีของตนเอง
3. การพัฒ นาทัก ษะในการติ ด ต่ อ สัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คล ซึ่ ง เน้ นการสร้ าง
ความสัมพันธ์การยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล ตลอดจนการสร้ างความใกล้ ชิด และความ
รัก
4. การพัฒนาค่านิยมซึง่ เน้ นค่านิยมที่เป็ นคุณธรรมในการดาเนินชีวิตของตนเอง
สาเนาว์ ขจรศิลป์ (2542, น. 3-6, 9-10) ได้ กล่าวว่า เป้าหมายในการพัฒนานักศึกษา
ควรก าหนดให้ สอดคล้ องกั บ วั ฒ นธรรม และระบบการท างานของประเทศไทย ซึ่ ง
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยควรมีอย่างน้ อย 7 ประการ ดังนี ้
1. ด้ านวิชาการและวิชาชีพ โดยมุ่งพัฒนาเจตคติ และทักษะในการเรี ยน เพื่อให้
เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถในด้ านวิชาชีพ ความรู้ และทักษะในการบริ หาร ความรู้ และทักษะ
ทางด้ านภาษาต่างประเทศ และคอมพิวเตอร์ ตลอดจนเป็ นผู้ใฝ่ ร้ ูอยูเ่ สมอ
2. ด้ านสติปัญญา โดยมุ่งพัฒนาความสามารถในการคิด การวิเคราะห์ ความ
รอบคอบไตร่ตรอง และเห็นการณ์ไกล
3. ด้ า นสัง คม โดยเน้ น การพัฒ นาทัก ษะในการท างานร่ ว มกับ บุค คลอื่ น โดย
กระบวนการประชาธิปไตย กิริยามารยาทในสังคม มนุษยสัมพันธ์ และรอบรู้ทงวั
ั ้ ฒนธรรมไทยและ
ต่างชาติที่ต้องติดต่อด้ วย
4. ด้ านอารมณ์ โดยเน้ นการทาความเข้ าใจอารมณ์ของตนเองการปรับและการ
ควบคุมอารมณ์ ตลอดจนการพัฒนาอารมณ์ทางด้ านสุนทรี ยภาพ เพื่อให้ เห็นคุณค่าของศิลปะ
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้ อม
5. ด้ านเอกลักษณ์ โดยเน้ นการทาความเข้ าใจบุคลิกภาพของตนเองในทุก ๆ ด้ าน
การพัฒนาความสนใจในอาชีพ การวางแผนเพื่อประกอบอาชีพ การวางแผนการดารงชี วิ ตให้
สอดคล้ องกับบุคลิกภาพของตนเอง
6. ด้ านร่างกาย โดยเน้ นการพัฒนาความเจริญเติบโตในช่วงวัยรุ่นตอนปลาย การ
พัฒนาเจตคติและทักษะในการรักษาสุขภาพร่างการและสุขภาพจิตให้ มีความสมบูรณ์แข็งแรงอยู่
เสมอ
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7. ด้ านคุณธรรม โดยเน้ นคุณธรรมขันพื
้ ้นฐาน อันได้ แก่ ความกตัญญูกตเวที ขยัน
ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน เสียสละเพื่อส่วนรวม ลดละเลิกอบายมุข ตลอดจนการส่งเสริ มให้ ยึดมัน่
ปฏิบตั ติ ามคาสอนของศาสนา และจรรยาบรรณในอาชีพ
สรุปได้ ว่า เป้าหมายในการพัฒนานิสิตนักศึกษาที่สาคัญควรเป็ นไปเพื่อพัฒนาความ
เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทงด้
ั ้ านคุณธรรม จริ ยธรรม การสร้ างเอกลักษณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ การ
พัฒนาสติปัญญา บุคลิกภาพ อารมณ์ ร่างกาย การเข้ าสังคม การมีมนุษยสัมพันธ์ ตลอดจนการ
เรี ยนรู้ วัฒนธรรม ค่านิยม และสิ่งแวดล้ อมในการทางานและการใช้ ชีวิตอย่างมีเป้าหมาย กล่าวได้
ว่าการพัฒนานิสิตนักศึกษาเป็ นการสร้ างคุณลักษณะหรื อเอกลักษณ์ที่จาเป็ นและสาคัญ ในการใช้
ชีวิตในสังคมแก่นิสิตนักศึกษา ซึง่ เป็ นรากฐานในการเสริมสร้ างภาวะผู้นาให้ เกิดขึ ้นอย่างมีรูปธรรม
สาเนาว์ ขจรศิลป์ (2542, น. 28-42) ได้ อธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีการพัฒนานักศึกษาที่สาคัญไว้ ดังนี ้
4.3.1 ทฤษฎีพฒ
ั นาจริยธรรมของโคลเบิร์ก
ศาสตราจารย์ลอเรนซ์ โคลเบิร์ก (Lawrence Kohlberg) ได้ ดาเนินการปรับปรุ ง
ทฤษฎี ของโคลเบิร์ก (Kohlberg. 1984) ทาให้ ทฤษฎี ข องเขาไม่มี ข้ อ จ ากัด เหมื อนทฤษฎี อื่น ๆ
ประกอบด้ วยการพัฒ นาจริ ยธรรม 3 ระดับ คือ ระดับต่ากว่ากฎเกณฑ์สัง คม (Preconvention)
ระดับกฎเกณฑ์สงั คม (Conventional) และระดับสูงกว่ากฎเกณฑ์สงั คม (Post conventional) แต่
ละระดับประกอบด้ วยขันตอนการพั
้
ฒนา จริยธรรม 2 ชัน้ รวมทังหมดมี
้
6 ชัน้ ได้ แก่ ชันที
้ ่ 1 ไม่ร้ ูจกั
จริ ยธรรม ชัน้ ที่ 2 จริ ยธรรมขึน้ อยู่กับความต้ องการที่เป็ นรู ปธรรมของตนเอง ขัน้ ที่ 3 จริ ยธรรม
ระหว่างบุคคลในกลุ่มบุคคล ซึ่งอยู่ในบรรทัดฐานเดียวกัน ขันที
้ ่ 4 จริ ยธรรมตามระเบียบแบบแผน
และวิธี ปฏิ บัติของสัง คม ขัน้ ที่ 5 จริ ยธรรมขัน้ สิทธิ ม นุษยชน และสวัสดิการสัง คม และขัน้ ที่ 6
จริยธรรมแห่งสากล และหลักจรรยาบรรณ โดยทัว่ ไปซึง่ ผันกลับได้
4.3.2 ทฤษฎีพฒ
ั นาการของอีริคสัน
อี ริ ค สัน (Erikson: 1968) ได้ ท าการทดลองมากและตัง้ ทฤษฎี พัฒ นาการขึน้
ทฤษฎี หนึ่ง เรี ยกว่า ทฤษฎี พัฒนาการของอีริคสัน (Erikson’s Theory of Development) ซึ่งเน้ น
เรื่ องการพัฒนาทางบุคลิกภาพของบุคคล โดยอีริคสัน มีความเห็นว่าพัฒนาการทางบุคลิกภาพ
เกิดขึ ้นตลอดช่วงชีวิตของบุคคล จึงได้ แบ่งพัฒนาการทางบุคลิกภาพของบุคคลเป็ น 8 ชัน้ โดยสรุป
พัฒนาการทางบุคลิกภาพในแต่ละชันเกิ
้ ดขึ ้นในแต่ละช่วงอายุ (โดยประมาณ) ดังตาราง ต่อไปนี ้
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ตาราง 2 แสดงผลของการพัฒนาทางบุคลิกภาพในแต่ละช่วงอายุของบุคคล
ขัน้ ที่

ผลของการพัฒนา

ทางบวก

ทางลบ

ช่ วงอายุ

1. ความไว้ วางใจ (Trust)

VS

2. ความเป็ นตัวของตัวเอง
(Autonomy)
3. ความคิดริเริ่ม (Initiative)

VS

4. ความขยันหมัน่ เพียร
(Industry)
5. มีเอกลักษณ์ (Identity)

VS
VS

มีความรู้สกึ ต่าต้ อย
(Inferiority)
มีความสับสน (Role

6. ความผูกพัน (Intimacy)

VS

Confusion)
การแยกตัว (Isolation) 20 ถึง 40 ปี

7. การทาประโยชน์ให้ สงั คม

VS

ความเหนื่อยหน่าย

40 ถึง 65 ปี

(Generativity)
8. บูรณาภาพ (Integrity)

VS

(Stagnation)
ความสิ ้นหวัง
(Despair)

65 ปี ขึ ้นไป

VS

ความไม่ไว้ วางใจ
ตังแต่
้ เกิดถึง 2 ปี
(Mistrust)
ความไม่มนั่ ใจในตนเอง 3 ถึง 6 ปี
(Doubt)
ความรู้สกึ ผิด (Guilt)
6 ถึง 10 ปี
10 ถึง 14 ปี
14 ถึง 20 ปี

ที่มา : Rodgers, (1989). Student Services: A Handbook for the Profession. P. 55.
ทฤษฎีของอีริคสัน มีคณ
ุ ค่ามาก เพราะเป็ นทฤษฎีที่กล่าวถึงเนื ้อหาสาระของ
การพัฒนาในแต่ละช่วงชี วิตอย่างละเอียดดัง ปรากฏตามตารางข้ างต้ น โดยเฉพาะที่เกี่ ยวข้ อง
โดยตรงกับนักศึกษาคือขันที
้ ่ นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในช่วงอายุปกติ คือ ประมาณ 16 5
ถึง 22 ปี เป็ นจานวนมาก มีปัญหาเกี่ยวกับการค้ นหาเอกลั กษณ์ของตนเอง และมีความต้ องการ
บริ การและโปรแกรมต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือในด้ านนี ้ อย่างไรก็ดีทฤษฎีนี ้อีริคสัน ได้ เน้ นการทดลอง
เฉพาะบุคคลเพศชาย จึงอาจเป็ นข้ อจากัดในการนาไปใช้ พฒ
ั นานักศึกษาหญิง
4.3.3 ทฤษฎีพัฒนานักศึกษาของชิคเคอริง
ชิคเคอริง (Chickering’s Theory of Student Development) เน้ นการพัฒนา
บุคลิกภาพของบุคคลในช่วงอายุ 17 ถึง 25 ปี ซึ่งเป็ นช่วงอายุของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี และ
ปริญญาโท โดยในช่วงอายุ 17 ถึง 25 ปี นัน้ บุคคลควรบรรลุงานตามขันพั
้ ฒนาการ 7 ลักษณะ คือ
1. การพัฒ นาความสามารถ (Developing Competence) 2. กาควบคุม อารมณ์ (Managing
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Emotions) 3. การพัฒนาความเป็ นตัวของตัวเอง (Developing Autonomy) ต้ องแก้ ไขปั ญหาของ
ตนเอง และต้ องช่วยเหลือตนเอง 4. การเสริ มสร้ างเอกลักษณ์ของตนเอง (Establishing Identity)
5. การพั ฒ นาการติ ด ต่ อ สั ม พั น ธ์ ระหว่ า งบุ ค คลอย่ า งไม่ จ ากั ด ( Freeing Interpersonal
Relationships) 6. การพัฒนาเป้าหมาย (Developing Purpose) เป็ นการบูรณาการเป้าหมายใน
ด้ านอาชีพ งานอดิเรก ลักษณะการดารงชีวิตเพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายชีวิตของตนเอง 7. การพัฒนา
บูรณภาพ (Developing Integrity) ซึ่งรวมถึงการบูรณาการพัฒนาทังหกประเภทที
้
่ได้ กล่าวมาแล้ ว
และพฤติกรรมให้ สอดคล้ องกับค่านิยมต่าง ๆ ของตน เพื่อให้ บคุ คลเกิดความพึงพอใจในชีวิตของ
ตน
ทฤษฎี ชิ ค เคอริ ง เป็ นทฤษฎี เ พื่ อ การพัฒ นานัก ศึ ก ษาโดยเฉพาะ จึ ง มี
ประโยชน์มากโดยงานพัฒนาการ 3 ลักษณะแรกคือ การพัฒนาความสามารถ การควบคุมอารมณ์
และการพัฒนาความเป็ นตัวเองนัน้ ใช้ พฒ
ั นานักศึกษาชันปี
้ ที่หนึ่งและปี ที่สอง ส่วนงานพัฒนาการ
4 ลักษณะหลัง คือ การเสริ มสร้ างเอกลักษณ์ของตนเอง การพัฒนาทักษะในการติดต่อระหว่าง
บุคคล การพัฒนาเป้าหมาย และการพัฒนาบูรณภาพใช้ พฒ
ั นานักศึกษาชันปี
้ ที่สาม และปี ที่สี่
นอกจากนั น้ กั น ยา สุ ว รรณแสง (2544, น.64-65) ได้ กล่ า วถึ ง ทฤษฎี
พัฒนาการทางบุคลิกภาพที่เกี่ยวกับการพัฒนาวัยผู้ใหญ่ ดังนี ้
1. ทฤษฎีพฒ
ั นาการทางอารมณ์ของดูปองท์ (Dupont) ในขันที
้ ่ 6 เรี ยกว่า
Integrators Stage ซึ่ง เป็ น พัฒ นาการทางอารมณ์ ขัน้ สูง สุด วัย ผู้ใ หญ่ เ ริ่ ม พัฒ นาปรั ช ญาชี วิ ต
พัฒนาและประเมินค่าความรู้สกึ ความเป็ นอันหนึง่ อันเดียวกัน รู้จกั บูรณาการเป็ นสิ่งที่มีคา่ สูงยิ่ง
2. ทฤษฎีพฒ
ั นาการทางอัตตาของโลวิงเกอร์ (Loevinger) วัยผู้ใหญ่ใน
ระยะนี ้จะมีการตระหนักรู้ ตนเองเพิ่มขึ น้ รู้ จกั กาหนดเป้าหมาย เกิดความรู้ สึกรับผิดชอบ มีความ
เข้ าใจผู้อื่นดีขึ ้น มีความอดทนมากขึ ้น มีโลกทัศน์กว้ างขึ ้น ยอมรับความเป็ นอิสระของผู้อื่น รู้จกั ทา
ตนให้ สมบูรณ์ทกุ วิถีทาง ซึ่งเป็ นสิ่งที่ต้องการมาก ๆ และขันสุ
้ ดท้ ายคือการพัฒนาสมรรถภาพและ
สติปัญญาให้ เป็ นคนที่สมบูรณ์
สรุ ปได้ ว่า ทฤษฎีพฒ
ั นานิสิตนักศึกษาดังกล่าว ล้ วนมีประโยชน์ในการช่วย
ส่ง เสริ ม การพัฒ นานิ สิ ต นัก ศึก ษา ทฤษฎี ข องโคลเบิร์ ก ส าคัญ มากในการใช้ พัฒ นาคุณ ธรรม
จริ ยธรรมของบุคคล ซึ่งปั จจุบนั ยังคงเป็ นปั ญหาที่วิกฤตในสังคมไทยทุกระดับชัน้ ส่วนทฤษฎีของอี
ริ คสันและทฤษฎีของชิคเคอริ ง มีความเหมาะสมในการประยุกต์ใช้ สาหรับพัฒนานิสิตนักศึกษาให้
มีเอกลักษณ์ บุคลิกภาพ ความสามารถ และทักษะ ทฤษฎีของดูปองท์เหมาะสมสาหรับการพัฒนา
ทางอารมณ์ที่มีความเชื่อว่าอารมณ์เกิดจากการกระตุ้นให้ สะท้ อนกลับ และทฤษฎีของโลวิงเกอร์ ที่
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สาคัญ มากในการพัฒ นาทางด้ านอัตตาที่ ขัน้ สูง สุดมุ่ง เน้ นด้ านบูรณาการของชี วิตทัง้ ด้ า นการ
พัฒนาสมรรถภาพและสติปัญญาให้ เป็ นคนที่สมบูรณ์ อย่างยิ่งในอุดมคติ ซึ่งเทียบได้ กับความ
ต้ องการขันที
้ ่ 5 ของมาสโลว์ (self-Actualizing-person) การพัฒนาดังกล่าวนี ้นับว่าเป็ นการสร้ าง
คุณลักษณะหรื อพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีภาวะผู้นาของบัณฑิตที่ควรได้ รับการเสริ มสร้ าง
นอกเหนือจากการเรี ยนการสอน เพื่อเป็ นการเพิ่มคุณภาพของบัณฑิตได้ อีกทางหนึง่
5. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาชุดฝึ กอบรม
5.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกิจกรรมฝึ กอบรบ
ปัจจุบนั เป็ นที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไปว่าในบรรดาปัจจัยทางการบริ หารทังหลายไม่
้
ว่าจะ
เป็ นคน เงิน วัสดุอปุ กรณ์ และการจัด ฯลฯ “คน” นับว่าเป็ นปั จจัยทางการบริ หารที่สาคัญที่สดุ เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับทรัพยากรอื่น ๆ แล้ ว จะเห็นได้ ว่าทรัพยากรมนุษย์มีความสาคัญ และทรงคุณค่า
มากกว่าทรัพยากรอื่น ๆ ทังหมด
้
กล่าวคือทรัพยากรอื่น ๆ เมื่อใช้ ไปแล้ วย่อมมีการเสื่อมสลาย สึก
หรอ หรื อหมดไปในที่สุด แต่คนหรื อทรั พยากรมนุษย์ เป็ นสิ่งที่สามารถพัฒนาได้ เพิ่มคุณค่าได้
และสามารถนากลับมาใช้ ได้ อยู่เสมอ ๆ อีกทังจะยิ
้ ่งมีประสิทธิภาพมากขึ ้นเพราะ “คน” จะมีการ
สะสมความรู้ ความเข้ าใจ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่สามารถนาไปใช้ ปฏิบตั ิงาน
หรื อพัฒนางานให้ ดีขึ ้นได้ โดย “คน” สามารถบัลดาลเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ให้ เกิดขึ ้นกับองค์การหรื อ
หน่วยงานใด ๆ ก็ได้ จะทาให้ องค์การหรื อหน่วยงานนัน่ เจริญก้ าวหน้ าหรื อล้ าหลังก็ได้ และจะทาให้
การดาเนินการต่าง ๆ ในองค์การหรื อหน่วยงานนัน้ ประสบผลส าเร็ จ หรื อล้ ม เหลวก็ ไ ด้ ดัง นั่น
องค์การหรื อหน่วยงานที่ มุ่ง หวัง ความส าเร็ จ ทั่ง หลายจึง ต่างให้ ความส าคัญกับคนและวิธ การ
พัฒนาคนให้ มีคณ
ุ ภาพและมีประสิทธิภาพมาก และเป็ นที่นิยมอย่างแพร่หลายมากในหน่วยงาน
ต่า ง ๆ ทัง้ ภาครั ฐ และเอกชนวิ ธี ก ารหนึ่ง คื อ “การฝึ ก อบรม” (ชาญ สวัส ดิ์ ส าลี . 2550: 11) โดย
นักวิชาการได้ แนวคิดและนิยามความหมายไว้ ดงั นี ้
ชู ชั ย สมิ ท ธิ ไ กร (2535, น. 5) ได้ ให้ นิ ย ามค าว่ า การฝึ กอบรม หมายถึ ง
กระบวนการจัดการเรี ยนรู้อย่างเป็ นระบบเพื่อสร้ างหรื อเพิ่มพูนความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill)
ความสามารถ (Ability) และเจตคติ (Attitude) ของบุคลากร อันจะช่วยปรับปรุงให้ มีการปฏิบตั ิงาน
มีประสิทธิภาพสูงขึ ้น
เพ็ชรี รู ปะวิเชตร์ (2554, น. 7) กล่าวว่า การฝึ กอบรม หมายถึง กระบวนการที่
องค์การได้ จดั ขึ ้นมาหรื อดาเนินการโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
ความสามารถในการทางานของบุคลากร และเพื่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติพฤติกรรมอันไม่พึง
ประสงค์ของบุคลากร ทัง่ นี ้ก็เพื่อให้ บคุ ลากรได้ เป็ นบุคลากรที่มีคณ
ุ ภาพ และมีคณ
ุ สมบัติที่องค์การ
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คาดหวังหรื อต้ องการ โดยการที่บคุ ลากรมีคณ
ุ ภาพนี ้จานาพาองค์การให้ สามารถดาเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีศกั ยภาพในการแข่งขันต่อไป
อานวย เดชชัยศรี (2542, น. 12) กล่าวว่า การฝึ กอบรม หมายถึง วิธีการหนึ่งที่
จะช่วยให้ ผ้ ูเข้ ารับการฝึ กอบรมได้ มีความรู้ ความเข้ าใจ ความสามรถและเกิดทักษะจากประสบ
การณ์ตลอดจนเกิดเจตคติที่ดีและถูกต้ องต่อกิจกรรมต่าง ๆ เป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพของงานที่มี
ผลต่อความเจริญขององค์การ ตรงตามเป้าหมายของโครงสร้ างที่ปรากฏในระบบงานเหล่านัน้
เกรี ยงศักดิ์ เขี ยวยิ่ง (2543, น. 166) กล่าวว่า การฝึ กอบรม หมายถึง แนวทาง
และความพยายามที่จะทาให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมได้ รับความรู้ แนวใหม่ ได้ ความชานาญในการ
ปฏิบตั ิงานมากขึ ้น เพิ่มประสิทธิในการทางานและแก้ ปัญหา ตลอดจนทัศนคติที่จะปรับปรุงงาน
เปลี่ยนแปลงงานให้ ดีขึ ้นตามแนวทางที่องค์การกาหนด
กิตติ พัชรวิชญ์ (2544, น. 445) กล่าวว่า การฝึ กอบรม หมายถึง กระบวนการจัด
กิ จ กรรมที่ ต รงกั บ ความจริ ง ของปั ญ หา จัด ขึ น้ เพื่ อ พัฒ นาความรู้ ความเข้ าใจ ทัก ษะและ
เปลี่ ย นแปลงเจตคติ ข องบุค คล และน าประสบการณ์ ทัง้ หมดที่ ไ ด้ รั บ จากการฝึ ก อบรมไปใช้
แก้ ปัญหาของงานที่ทาอยูใ่ ห้ บรรลุความสาเร็จตามต้ องการขององค์การ
ชั ย ย ง ค์ พ ร ห ม ว ง ศ์ ( 2543, น . 7) ก ล่ า ว ว่ า ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม ห ม า ย ถึ ง
กระบวนการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ ทัศนะคติ ค่านิยม คุณธรรม และทักษะความชานาญ
เฉพาะด้ าน โดยมี วัตถุประสงค์ที่จ ะให้ บุคลากร สามารถดาเนินภารกิ จ ที่ รบผิดชอบได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพเท่าทันเทคโนโลยีและวิทยาการที่เปลี่ยนไป
สุภาพร พิศาลบุตร และยงยุทธ์ เกษสาคร (2521, น. 71) กล่าวว่า การฝึ กอบรม
หมายถึง กิจกรรมการเรี ยนรู้ เฉพาะอย่างของบุคคลเพื่อปรับปรุ งและเพิ่มพูนความรู้ ความเข้ าใจ
ทักษะหรื อความชานายและเจตคติ อันเป็ นเหตุที่ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อการ
ปฏิบตั งิ านให้ มีมาตรฐานและทาให้ บคุ ลากรมีความก้ าวหน้ าในหน้ าที่การงาน
วิชยั โถสุวรรณจิดา (2550, น. 65) กล่าวว่า การฝึ กอบรม หมายถึงการทาให้ คน
เหมาะสมกับงาน โดยจะเป็ นการเน้ นการพัฒนาไปสู่ตาแหน่ งหรื ออาชีพ และยังถือว่าเป็ นกรรมวิธี
ในการเพิ่มสมรรถภาพให้ แก่พนักงานทังด้
้ านคิด การกระทา ความรู้ ความชานาญ การแสดงออก
และยังเป็ นขบวนการที่เสริ ความรู้ ทักษะในการทางานและความสามารถของบุคคลให้ ทางาน
ตามที่องค์กรตังเป้
้ าหมายไว้ และมีประสิทธิภาพ
กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน. (2559 : ออนไลน์) อธิบายว่า มีผ้ ใู ห้ คานิยามของการไว้
อย่างมากมาย ขึ ้นอยูก่ บั ว่ามองการฝึ กอบรมจากแนวคิดใด (Approach) เช่น
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การฝึ กอบรม คื อ การถ่ า ยทอดความรู้ เพื่ อ เพิ่ ม พู น ทั ก ษะ ความช านาญ
ความสามารถและทัศนคติในทางที่ถกู ที่ควร เพื่อช่วยให้ การปฏิบตั ิติงานและภาระหน้ า ที่ตา่ ง ๆ ใน
ปั จจุบนั และอนาคตเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น และไม่ว่าการฝึ กอบรมจะมีขึ ้นที่ใดก็ตาม
วัตถุประสงค์ก็คือเป็ นการเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบตั ิงาน หรื อเพิ่มขีดความสามารถในการ
จัดรูปขององค์การ
การฝึ กอบรม คือ กระบวนการในอันที่จะทาให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมเกิดความรู้
ความเข้ า ใจ ทัศ นคติ และความช านาญในเรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง และเปลี่ ย นพฤติ ก รรมไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
พัฒนา สุขประเสริฐ (2541, น. 1) กล่าวว่า การฝึ กอบรม หมายถึง กระบวนการที่
สาคัญที่จะช่วยให้ พฒ
ั นาหรื อฝึ กฝนเจ้ าหน้ าที่ให้ มีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ น้ และต้ องเหมาะสม
กับงานที่ทา โดยมีจดุ มุง่ หมายของการฝึ กอบรมคือ
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ (Knowledge) การเพิ่มพูนความรู้ หรื อเสริ มสติปัญญา
เพื่อให้ ร้ ูวา่ สิ่งนัน่ คืออะไร และสามารถนาความรู้สิ่งที่ร้ ูไปใช้ ในสถานการณ์จริงได้
2. พัฒนาทักษะ (Skill) การพัฒนาทักษะความชานาญ เป็ นจุดมุ่งหมายของ
การฝึ กอบรมและพัฒนา เพื่อให้ สามารถปฏิบตั ิงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพและถ้ ามีการฝึ กอบรม
บ่อย ก็ยิ่งสามารถมีทกั ษะและความชานาญมากขึ ้น
3. เปลี่ยนแปลง เจตคติ (Attitude) เมื่อเจตคติดีแล้ ว ก็จะเกิดแรงจูงใจในการ
ทางานให้ มีขวัญและกาลังใจ
วิลาวรรณ รพีพิศาล (2550, น. 140) กล่าวว่า การฝึ กอบรม เป็ นกิจกรรมที่ช่วย
ส่งเสริมการปฏิบตั งิ านของบุคลากรใน 3 ด้ าน
1. ด้ านความรู้ ความสามารถ ตลอดจนทักษะความชานาญในการปฏิบตั ิติ
งานให้ มีประสิทธิภาพตรงตามต้ องการส่งผลต่อความเจริญเติบโตก้ าวหน้ าขององค์กร
2. ด้ านขวัญกาลังใจ ทาให้ บคุ ลากรมีขวัญกาลังใจในการปฏิบตั งิ านตลอดจน
มีทศั นคติที่ดีตอ่ หน้ าที่ความรับผิดชอบและต่อองค์การ
3. ด้ านการปฏิบตั ิงาน ทาให้ บุคลากรได้ มีโอกาสเตรี ยมตัวให้ พร้ อมส าหรับ
ตาแหน่งหน้ าที่ที่ต้องรับผิดชอบสูงขึ ้นในอนาคตและมีความรู้ ความมัน่ ใจ ที่จะดูแลรับผิดชอบใน
หน้ าที่ตา่ ง ๆ ที่ตนเองได้ รับมอบหมายประเภทของการฝึ กอบรมไว้ ดงั นี ้ (วิลาวรรณ รพีพิศาล.2550,
น. 149-150)
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3.1 การฝึ กอบรมปฐมนิเทศ (Orientation Indication) เป็ นการฝึ กอบรม
บุคลากรที่ เข้ ามาใหม่ให้ ทราบเรื่ องราวต่าง ๆ ขององค์การ เช่น ประวัติความเป็ นมา นโยบาย
กฎเกณฑ์ การติดต่อ ประสานงาน เป็ นต้ น วัตถุประสงค์คือ การสร้ างทัศนคติที่ดีให้ แก่บคุ ลากรใหม่
ขององค์การให้ มีขวัญและกาลังใจที่ดีเป็ นส่วนหนึง่ ขององค์การ
3.2 การฝึ กอบรมแบบทดลองปฏิบตั ิงาน (Vestibule Training) เป็ นการ
ฝึ กอบรมในห้ องปฏิบตั ิการที่ถกู สมมุติขึ ้นเหมือนลักษณะจริ งทุกประการ ให้ บคุ ลากรได้ เรี ยนรู้งาน
โดยอาศัยการเลียนแบบสภาพการปฏิบตั งิ านจริง ใช้ ได้ กบั บุคลากรจานานมากผู้ปฏิบตั งิ านคนใดมี
คุณสมบัตไิ ม่เหมาะสมจะได้ รับการแนะนาปรับปรุงแก้ ไขก่อนเข้ าปฏิบตั งิ านจริง
3.3 การฝึ กอบรมโดยให้ ลงมื อปฏิ บัติจ ริ ง (On the Job Training) เป็ น
รูปแบบการอบรม ที่นิยม ใช้ กนั มากทัง่ นี ้การฝึ กอบรมจะสอนให้ ลงมือปฏิบตั ิจริ ง ใช้ สานที่จริ งและ
สภาพแวดล้ อมจริ ง ในการฝึ ก อบรม โดยผู้เข้ าอบรมทดลองปฏิ บัติง านที่ ง่ ายก่อ น เมื่ อมี ความ
รับผิดชอบมากขึ ้นก็จะมอบหมายงานให้ ปฏิบตั ทิ งหมดด้
ั้
วยตัวเอง
3.4 การฝึ กอบรมช่างฝี มือ (Apprenticeship Training) เป็ นการฝึ กอบรม
บุคลากรประเภทช่างฝี มือ เพื่อให้ ได้ รับรู้ ความชานาญเฉพาะด้ าน มักใช้ เวลานาน เช่น ช่างเชื่อม
ช่างไฟฟ้า ช่างไม้ เป็ นต้ น
3.5 การฝึ กงาน (Internship Training) เป็ นการจัดการฝึ กอบรมที่จัดให้ ผ้ ู
เข้ ารับการอบรมได้ รับประสบการณ์จ ากการปฏิบตั ิงานจริ ง ส่วนใหญ่เป็ นโครงการอบรมที่จดั ขึน้
ร่ วมกันระหว่างโรงเรี ยนกับสถานประกอบการ เพื่อเสริ มความรู้ ความสามารถให้ สอดคล้ องกับ
สาขาวิชาที่เรี ยนเปิ ดการเรี ยนรู้จากประสบการณ์โดยตรง
3.6 การฝึ กอบรมพิ เ ศษ ( Special Purpose Program) เป็ นการจั ด
หลักสูตรพิเศษขึน้ มาเพียงจุดหมายอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน่ ซึ่งองค์การจะดูแลค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
โดยจัดส่ง บุคลากรไปฝึ กงานกับสถาบันการศึกษา เพื่ อนาความรู้ กลับมาพัฒ นางานที่ ตนเอง
รับผิดชอบอยูใ่ ห้ มีประสิทธิภาพสูงขึ ้น
วิ จิ ต ร อาวะกุล (2550, น. 15) กล่า วว่า การฝึ ก อบรมหมายถึ ง กระบวนการ
เพิ่มพูนความรู้ ความชานาญ และความสามารถของบุคคลหรื อที่เรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่า เป็ นการ
พัฒนาบุคคล หรื ออาจกล่าวได้ ว่า การฝึ กอบรม คือ กระบวนการที่จะส่งเสริ มสมรรถภาพบุคคล
(พนักงาน ข้ าราชการ) ให้ สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลโดนตรงไปยัง
ผลงานของสถาบัน สังคม ประชาชน โดยได้ แบ่งประเภทของการฝึ กอบรมไว้ หลายประดังนี ้
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1. การฝึ กอบรมก่ อ นท างาน (Pre-Service Training) or Entry Training )
กล่าวคือ ในการศึกษาความรู้ พืน้ ฐานในโรงเรี ยน มหาวิทยาลัย ซึ่งจัดการศึกษาจัดหลักสูตรให้
สนองความต้ องการของตลาด เช่น การแพทย์ วิศวกรนักบิน นักเคมี เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ การศึกษา
ประเภทนีไ้ ม่ได้ สอนให้ นึกศึกษาจบออกมาเพื่อทางานให้ หรื อบริ การประชาชนโดยตรง แต่สอน
เน้ นหนักในเชิงวิชาการทฤษฎีหลักการเทคนิค ส่วนการทางานวิธีปฏิบตั ิหาประสบการณ์เอาเอง
อย่างไรก็ตามการสอบคัดเลือกผู้เข้ าทางานในหน่วยงานมักสอบได้ เฉพาะเนื ้อหาวิชาการที่เรี ยนมา
จากมหาวิทยาลัย แต่วิธีการทางานอื่น มักสอบไม่ได้ ตัวนักเรี ยนเองก็ไม่มีประสบการณ์ ด้านนี ้
การศึกษาในวิทยาลัยหรื อมหาวิทยาลัยในระยะก่อนการทางาน จึงเป็ นการศึกษาในเนื ้อหาวิชาการ
อย่างกว้ างๆ ทัว่ ๆ ไป การอบรมนี ้เรี ยกว่า การอบรมก่อนการทางาน (Pre-Service Training)
2. การอบรมปฐมนิเทศ (Orientation) กล่าวคือ การอบรมปฐมนิเทศเป็ นการ
อบรมได้ แก่ บุคคลที่เข้ ามาทางานใหม่ที่ได้ รับการบรรจุเข้ าทางานในระยะแรก ยังไม่ร้ ูอะไรเกี่ยวกับ
หน่วยงานเป็ นการแนะนาให้ พนักงานที่บรรจุใหม่ได้ ทราบเกี่ยวกับ นโยบาย วัตถุประสงค์ ประวัติ
กฏระเบียบ ความเป็ นมาของหน่อยงาน ผู้บริ หาร โครงสร้ าง การทางาน สภาพการจ้ าง เป็ นงาน
ใหม่ ได้ ร้ ูจกั คุ้นกับหน่วยงานอันจะเป็ นประโยชน์ตอ่ การประสานงานและสร้ างความสัมพันธ์ซงึ่ กัน
และกันให้ ดีขึ ้น การปฐมนิเทศจะทาให้ พนักงานใหม่ร้ ูเรื่ องราวความเป็ นไปขององค์การด้ วยความ
รวดเร็วภายในระยะเวลาอันสัน้ เป็ นการหล่อหลอมทัศนคติที่ถกู ต้ องของหน่วยงาน
3. การฝึ กอบรมก่อนเข้ าทางาน (Induction Training) กล่าวคือ พนักงานที่
เข้ ารับการฝึ กก่อนเข้ าประจาการ (Pre-Service Training) จากโรงเรี ย น วิทยาลัย มหาวิทยาลัย
จากคณะ สาขาวิชาต่าง ๆ เป็ นการได้ รัยความรู้ พื ้นฐานเป็ นหลัก หรื อทฤษฎีที่ใช้ กับงานกว้ าง ๆ
หลายอย่าง เช่น ผู้ที่จบทางวิทยาศาสตร์ (เคมี) ผู้ที่จะใช้ วิชาเคมีทางานในโรงงานน ้าอัดลม กับผู้ที่
จบเคมีจะไปทางานกับโรงงานผงซักฟอก หรื อผู้ที่จบเคมีทาปุย ย จะได้ ไม่เสียเวลาศึกษาด้ วยตัวเอง
เกิดความผิดพลาดและไม่คอ่ ยได้ ผล ย่อมต้ องรับการอบรมก่อนการเข้ าทางานที่แตกต่างกัน ฉะนัน่
พนักงานที่แม้ จะศึกษาทางวิชาการแขนงต่าง ๆ มาจากวิทยาลัย หรื อมหาวิทยาลัยแล้ ว ก่อนให้
ปฏิบตั ิงานต้ องมีการอบรมก่อนส่งตัวเข้ าทางาน หนทอส่ง ตัวลงปฏิบตั ิงานในท้ องที่เฉพาะแห่ง
เช่นนี ้ เราเรี ยกว่า เป็ นการ อบรมก่อนเข้ าทางาน ก่อนดารงตาแหน่ง เช่น ก่อนไปดารงตาแหน่ง
ผู้จดั การ ก่อนไปดารงตาแหน่งผู้จดั การ ก่อนไปดารงตาแหน่งนายอาเภอ ฯลฯทังนี
้ ้เพื่อให้ พนักงาน
มี ค วามรู้ เรื่ อ งงาน ลัก ษณะงาน วิ ธี ป ฏิ บัติที่ ถูก ต้ อ ง ปลอดภัย มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เป็ น การอบรม
พนักงานเข้ าใหม่ หรื อผู้ได้ รับมอบหมายให้ ไปปฏิบตั ิงานที่หน่วยใหม่ เพื่อให้ พนักงานมีความรู้ใน
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เรื่ องหรื องานที่ต้องไปปฏิบตั ิในชันต้
้ น จะได้ ไม่ต้องเสียเวลาไปศึกษาด้ วยตนเอง ซึง่ เวลา สิ ้นเปลือง
และอาจเกิดผลเสียแก่งานด้ วย
4. การฝึ กอบรมระหว่างปฏิบตั ิติการหรื อประจาการ (In-Service Training,
On the Job Training) กล่าวคือ การจัดการฝึ กอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ความ
ชานิชาญงานในหน้ าที่ที่ตนทาให้ มากยิ่งขึ ้น ในขณะที่บุคคลดารงตาแหน่งอยู่ ไม่ต้องลาออกไป
เรี ยน ไม่ก่อให้ เกิดการเสียหายแก่งานของหน่วยงานนันในขณะรั
้
บการฝึ กอบรม โดยหน่วยงานหรื อ
ราชการจัดขึน้ เอง เช่น การอบรมพัฒนาระยะสัน้ การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ฯลฯ ที่
หน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ ้นเป็ นคราว เหล่านี ้จัดว่าเป็ นการฝึ กอบรม หรื อการพัฒนาบุคคลระหว่างการ
ปฏิบตั ิติการทังสิ
้ ้น นอกจากนัน้ การเรี ยนทางไปรษณี ย์ การซื ้อตารามาอ่านศึกษาด้ วยตนเอง ได้
สนทนากับผู้ทรงคุณวุฒิ ก็จดั ว่าเป็ นการฝึ กอบรมระหว่างประจาการด้ วย เป็ นการเติมความรู้ เพิ่ม
ความรู้ใหม่กบั ผู้ที่กาลังปฏิบตั ิงานการฝึ กอบรมระหว่างประจาการสามารถทาได้ ทกุ ระดับและทุก
วิชาที่มีความจาเป็ นในการฝึ ก อบรมซึ่งมีวิธีการฝึ กอบรมหลายวิธีที่สามารถใช้ ให้ เหมาะสมกับ
ระดับประเภทของวิชาและบุคคลที่เข้ าฝึ กอบรม
5. การฝึ กอบรมเฉพาะเรื่ องเฉพาะวิชาสาขา (Specific Training) กล่าวคือ
เป็ นการอบรมเทคนิค ปลีกย่อย เป็ นรายละเอียดเฉพาะเรื่ อง เช่น อบรมเทคนิค การตรวจการติด
เชื ้อในรังไข่ การตรวจตัวอ่อน การปรับโมดูล ฯลฯซึ่งเป็ นการอบรมรายละเอียดเฉพาะเรื่ อง ที่จดั ทา
เป็ นพิเศษของหน่วยงานเพื่อเสริมงานหลักให้ ได้ ผลดียิ่งขึ ้น
6. การฝึ กอบรมพิเศษ (Special Training) กล่าวคือ เป็ นการอบรมรายการ
พิเ ศษที่ นอกเหนื อไปจากการอบรมหลักขององค์ การทัง้ 5 ข้ อ ดัง กล่าวข้ างต้ น เช่นการอบรม
อาสาสมัครบรรเทาสาธารณะภัย อบรมลูกเสือชาวบ้ าน อบรบอาสากาชาด อบรมบรรเทาทุกข์ การ
อบรมเพื่อประโยชน์ทางสังคมส่วนรวม หรื อการอบรมให้ บริ การแก่คนภายนอกหน่วยงาน เป็ นการ
ร่วมมือในการจัดอบรมระหว่างหน่วยงานในสังคม
สรุ ปได้ ว่า การฝึ กอบรมเป็ นกระบวนการที่ จ ะพัฒนาบุคคล เพื่ อเปลี่ ยนแปลง
พฤติกรรมอย่างมีระเบียบแบบแผน เพื่อให้ บุคคลมีความรู้ ความเข้ าใจ มีทัศคติ มีทักษะความ
ชานาญประสบการณ์ที่เหมาะสม หรื อเข้ ากับงานได้ อย่างดี เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวร และ
มาตรฐานเป็ นการดาเนินการต่อเนื่อง เป็ นภาระที่ไม่มีสิ ้นสุด เพื่อแก้ ปัญหาต่าง ๆ ในช่วงระยะเวลา
ที่เหมาะสมเป็ นกิจกรรมที่จะนาไปสู่ปัญหาก่อให้ เกิดความสาเร็ จและบรรลุเป้าหมายต่าง ๆ ตามที่
ได้ ตงไว้
ั้
5.2 ความสาคัญและความจาเป็ นของการฝึ กอบรม
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สมเกี ย รติ พ่ ว งรอด (2544, น. 1) กล่ า วว่ า การฝึ ก อบรมเป็ น กระบวนการหรื อ
หมายถึ ง กระบวนการที่ ใ ช้ ในการพัฒ นาศัก ยภาพของทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ ห้ เป็ นผู้ มี ค วามรู้
ความสามารถ ทันสมัยและทันเหตุการณ์ อันนาไปสูก่ ารพัฒนาศักยภาพของบุคคลหรื อการพัฒนา
องค์กร ข้ อสรุปดังกล่าวนี ้สอดคล้ องกับ สุภาพร พิศาลบุตร. (2542, น. 5) ที่ได้ สรุปความหมายของ
การฝึ กอบรมไว้ ดงั นี ้
1) เป็ นกระบวนการอย่างหนึ่งที่จดั ขึ ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กรจึงนับว่าเป็ น
กระบวนการหนึง่ ของการพัฒนาองค์กร
2) การฝึ กอบรมมีวตั ถุประสงค์สาคัญ 3 ประการคือ
2.1 เพิ่มพูนความรู้เรื่ องใดเรื่ องหนึง่ โดยเฉพาะ
2.2 เพิ่มพูนทักษะหรื อความชานาญในการปฏิบตั งิ าน
2.3 เปลี่ยนแปลงเจตคติและพัฒนานิสยั การทางานให้ ถกู ต้ องเหมาะสม
2.4 เป็ นกระบวนการที่ม่งุ พัฒนาความสามารถและประสิทธิภาพของบุคคล
เพื่อให้ บคุ คลนันสามารถพั
้
ฒนางานในหน้ าที่รับผิดชอบให้ เกิดประสิทธิผลต่อหน่วยงานหรื อความ
สัมฤทธิ์ผลขององค์กร
การฝึ กอบรมเป็ นการพัฒนาบุคคลในองค์ กรให้ มีความรู้ เกิดแนวคิดใหม่และเพิ่ม
ทักษะในการทางานทาให้ บุคลากรในองค์กรเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานให้ กับองค์กรมากขึ ้น
การฝึ กอบรมจึงเป็ นสิ่งจาเป็ นที่องค์กรจะต้ องจัดให้ กับบุคลากรอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอและโดย
ทั่วถึงทุกคน การฝึ กอบรมนับว่าเป็ นการลงทุนอย่างหนึ่ง เป็ นการสิน้ เปลื องเวลาและกาลัง คน
ตลอดจนงบประมาณ แต่ถ้าได้ พิจารณาแล้ ว การฝึ กอบรมที่ได้ ผลตามวัตถุประสงค์นนถื
ั ้ อว่าเป็ น
การลงทุนที่ ค้ ุม ค่า เพราะเมื่ อผู้ปฏิ บัติง านได้ รับ การฝึ ก อบรมให้ มี ความรู้ ความช านาญงาน มี
ทัศนคติที่ดีตอ่ หน่วยงานแล้ ว แลงานที่เกิดขึ ้นย่อมมีประสิทธิภาพต่อหน่วยงานนัน้ พระราชบัญญัติ
ส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551 (ราชกิจจานุเบกษา,
2551, น. 2) กล่าวถึงความหมายของการศึกษาตามอัธยาศัยว่า หมายถึง กิจกรรมการเรี ยนรู้ ในวิถี
ชีวิตประจาวันของบุคคล ซึ่งบุคคลสามารถเลือกที่จะเรี ยนรู้ข องแต่ละคน การศึกษาตามอัธยาศัย
เป็ นการจัดการศึกษารูปแบบหนึ่งซึ่งมีขอบข่ายการจัดการศึกษาแก่บคุ คลอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
โดยมี รูปแบบการจัดการศึกษาที่ หลากหลายให้ บุคคลแต่ละวัยเลือกเข้ าถึงตามความต้ องการ
ความสนใจตลอดจนความจาเป็ นในแต่ละช่วงวัยของชีวิต และได้ กล่าวถึ งหลักการจัดการศึกษา
ตามอัธยาศัย ได้ แก่ การจัดให้ ผ้ เู รี ยนสามารถเข้ าถึงแหล่งเรี ยนรู้ ที่สอดคล้ องกับวิถีของผู้เรี ยนทุก
กลุ่มเป้าหมาย จัดแหล่งเรี ยนรู มีความหลากหลายทังส่
้ วนที่เป็ นภูมิปัญญาท้ องถิ่นและส่วนที่เป็ น
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เทคโนโลยี ตลอดจนจัดกรอบหรื อแนวทางการเรี ย นรู้ ที่ เป็ นประโยชน์ ต่อผู้เ รี ย น ผู้ร่วมการจัด
การศึกษาตามอัธ ยาศัย คือ ภาคีเครื อข่าย ซึ่ง หมายถึง บุคคล ครอบครั ว ชุม ชน องค์กรชุม ชน
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น และองค์กรอื่น ๆ การฝึ กอบรมจึงมีความส าคัญต่อการเสริ มสร้ าง
สมรรถภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบุคลากรที่หน่วยงานต้ องการ นอกจากนี ้ยังเป็ นการ
เตรี ยมบุคคลเพื่อรับมือกับวิทยาการ หรื อการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆที่ท้าทายต่อการอยู่รอดและการ
เจริ ญ เติบ โตขององค์ ก ร ความจ าเป็ น และวัต ถุป ระสงค์ ข องการฝึ ก อบรมมี ค วามสัม พัน ธ์ กัน
ดังภาพประกอบที่ 5
พฤติกรรมที่ต้องการ

การเปลีย่ นพฤติกรรม
สภาพการณ์หรื อปั ญหาของ
พฤติกรรมที่ไม่สอดคล้ องกับ
การทางาน

การฝึ กอบรม

เกิดความรู้ทกั ษะและเจตคติ

ภาพประกอบ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างความจาเป็ นและวัตถุประสงค์ของการฝึ กอบรม
ที่มา: สุภาพร พิศาลบุตร .(2542, น. 16) การพัฒนาบุคลากรและการฝึ กอบรม.

จากภาพประกอบ 5 สามารถจาแนกวัตถุประสงค์ของการฝึ กอบรมได้ เป็ น 3 ประเภท
คือ
1. การพัฒนาเกี่ยวกับงาน ได้ แก่ การเพิ่มพูนความรู้ สติปัญญา และความรอบรู้
ในการปฏิ บัติง าน เพิ่ ม พูน ความเข้ า ใจและขี ด ความสามารถในการประยุก ต์ อ งค์ ค วามรู้ เพื่ อ
ประกอบการปฏิบตั งิ าน
2. การพัฒนาทักษะหรื อประสบการณ์ เป็ นวัตถุประสงค์ของการฝึ กอบรมมาช้ า
นานเป็ นการเพิ่มสมรรถภาพในการจัดลาดับความสาคัญของการแก้ ไขสถานการณ์เฉพาะหน้ า
การเพิ่มความมั่นใจในการตัดสิ นใจทาให้ สามารถปฏิ บัติงานได้ อย่างถูกต้ องและคล่องตัว จน
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เชื่อมัน่ ได้ วา่ สามารถปฏิบตั งิ านได้ เองในสถานการณ์จริงของท้ องถิ่นและความพร้ อมของตนอย่างมี
ประสิทธิภาพและใช้ เวลาน้ อยลง
3. การพัฒนาเจตคติ เป็ นการสร้ างเจตคติที่เหมาะสมแก่ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรม ให้
เกิดความยินดี พอใจในการทางาน สามารถทางานร่ วมกับผู้อื่นได้ อย่างสบายใจ และก่อให้ เกิด
แรงจูงใจที่จะนาความรู้ และทักษะที่ได้ รับการฝึ กอบรมมาใช้ ในการปฏิ บัติงาน เป็ นการพัฒ นา
บุคคลในองค์กรให้ มีความรู้ แนวคิดใหม่และทักษะต่าง ๆ ในการทางาน
สมคิด บางโม (2539, น. 14) กล่าวถึงการฝึ กอบรมว่า เป็ นการฝึ กให้ แก่บุคคลเพื่อ
ทางานอย่างใดอย่างหนึง่ โดยมีวตั ถุประสงค์สาคัญ 3 ประการคือ
1. เพิ่มพูนความรู้ (Knowledge, K) ให้ มีความรู้ หลักการ ทฤษฎีอนั เกี่ยวเนื่องกับ
งานที่มงุ่ ฝึ กอบรม
2. เพิ่ ม พูน ความเข้ า ใจ (Understand, U) เป็ น ลัก ษณะที่ ต่อ เนื่ อ งจากความรู้
กล่าวคือ เมื่อรู้ ในหลักการและทฤษฎีแล้ ว สามารถตีความ แปลความ ขยายความและอธิบายให้
คนอื่นทราบได้ รวมทังสามารถน
้
าไปประยุกต์ใช้ ได้
3. เพื่อเปลี่ยนแปลงเจตคติ (Attitude, A) เจตคติหรื อทัศนคติคือ ความรู สึกที่ดี
หรื อไม่ดีตอ่ สิ่งต่าง ๆ การฝึ กอบรมมุ่งให้ เกิดหรื อเพิ่มความรู้ ที่ดีต่อผู้ร่วมงานและต่องานที่มีหน้ าที่
รับผิดชอบ
สรุปได้ ว่า การฝึ กอบรม เป็ นกระบวนการที่ใช้ เพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคคลทัง้
ในด้ านความรู้ ทักษะ และเจตคติที่พึงประสงค์ตามความต้ องการขององค์กร การฝึ กอบรม จึง
นับเป็ นกระบวนการที่สาคัญต่อการพัฒนาองค์กรและพัฒนาประเทศ การเรี ยนรู้ที่บคุ คลได้ รับจาก
การฝึ กอบรม จะเป็ นองค์ความรู้และทักษะ ตลอดจนเป็ นการปรับเปลี่ยนเจตคติให้ เหมาะสมตาม
ยุคสมัย ในระยะเวลาอันสัน้ และนับได้ ว่าเป็ นรูปแบบหนึ่งของการศึกษาตามอัธยาศัยที่หน่วยงาน
องค์กรต่าง ๆ จัดขึน้ โดยพิจ ารณาถึง ความส าคัญจ าเป็ นเกี่ ยวกับประเด็นหัวข้ อ ที่ ต้ องจัด การ
ฝึ ก อบรมให้ แ ก่ บุค ลากรในหน่ว ยงานหรื อ องค์ ก รของตน และในการพัฒ นาคุณภาพชี วิ ตของ
นักศึกษา ซึ่ง เป็ นบุคลากรที เ ป็ นพลัง อันส าคัญ ต่อการขับ เคลื่ อ นภารกิ จ ของประเทศ ก็ ใช้ การ
ฝึ กอบรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา จึงมีความจาเป็ นที่จะต้ องดาเนินการฝึ กอบรมแก่
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ให้ เป็ นไปอย่างมี ประสิทธิ ภาพ และได้
มาตรฐานเดียว ดังแสดงในตาราง 6
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ขัน้ ประเมินความจาเป็ น

ขัน้ ฝึ กอบรมและพัฒนา

ขัน้ ประเมินผล

Assessment Phase

Training and
Development Phase

Evaluation Phase

กาหนดความต้ องการ
ของการเรี ยนการสอน

กาหนดวัตปุ ระสงค์

พัฒนาเกณฑ์การประเมิน

เลือกสือ่ การฝึ กอบรม
และหลักการเรี ยนรู้
ฝึ กอบรม

ทดสอบผู้เข้ าอบรมขึ ้นต้ น
กากับการฝึ กอบรม
ประเมินการฝึ กอบรม
ประเมินการนาไปใช้

ข้ อมูลย้ อนกลับ

ภาพประกอบ 6 แบบจาลองระบบการฝึ กอบรมตามแนวคิดของคาสซิโอ (Cassio,1986, p. 246)
ที่มา: สุภาพร พิศาลบุตร (2549, น. 16) การพัฒนาบุคลากรและการฝึ กอบรม.
คาสซิ โ อ (Cassio ) กล่ า วถึ ง การฝึ ก อบรมว่ า รู ป แบบการฝึ ก อบรมของคาสซิ โ อ
(Cascio 1986, p. 212-246) ได้ เ สนอว่า กระบวนการ พัฒ นารู ป แบบการฝึ ก อบรมโดยทั่ว ไป
ประกอบด้ วย 3 ขันตอน
้
คือ 1) ขันประเมิ
้
นความจาเป็ น (Assessment phase) เพื่อกาหนดความ
ต้ องการในการเรี ยนการสอน และกาหนดวัตถุประสงค์ใน การฝึ กอบรม 2) ขันฝึ
้ กอบรมและพัฒนา
(Training and development phase) เป็ นขันที
้ ่มีการ วิเคราะห์เพื่อพิจารณาเลือกสื่อการฝึ กอบรม
และหลักการเรี ยนรู้ และวางแผนดาเนินการฝึ กอบรมให้ สอดคล้ องกัน และ 3) ขัน้ ประเมินผล
(Evaluation phase) เพื่อให้ ได้ ผลผลิตการฝึ กอบรมที่ตรงกับ ความต้ องการจะต้ องพัฒนาเกณฑ์
ขึ ้นมาเพื่อใช้ ในการตรวจสอบความรู้ขนต้
ั ้ นของผู้เข้ า รับการอบรม กากับการฝึ กอบรม ประเมินผล
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การฝึ กอบรม และการนา ความรู้ไปใช้ โดยแต่ละขันตอนจะมี
้
วิธีการ ดาเนินงานที่สอดคล้ องกัน ดัง
ภาพประกอบ 7
การกาหนดความจาเป็ นขององค์กร

การดาเนินดการ

การสรรหาเครื่องมือเครื่องใช้ ใน
การฝึ กอบรม

การกาหนดงานเฉพาะที่พนักงาน
จะต้ องปฏิบิติ

การประเมินและ
ผลสะท้ อนกลับ

การกาหนดความจาเป็ นของผู้เข้ า
รับการฝึ กอบรม
การกาหนดวัตถุประสงค์ของการ
ฝึ กอบรม

การกาหนดกลยุทธ์ในการสอน

การกาหนดความจาเป็ นขององค์กร

ภาพประกอบ 7 รูปแบบและกระบวนการฝึ กอบรมแบบลีโอนาร์ ด แนดเลอร์
ที่มา: สุภาพร พิศาลบุตร (2549, น. 16) การพัฒนาบุคลากรและการฝึ กอบรม.
แนดเลอร์ (Nadler. 1982) กล่าวถึงการฝึ กอบรมไว้ เป็ นขันตอนต่
้
าง ๆ ไว้ ดงั นี ้
1. ก า ร ก า ห น ด ค ว า ม จ า เ ป็ น ข อ ง อ ง ค์ ก ร ( Identify the Needs of the
Organization) ใน ขัน้ ตอนนี เ้ ป็ น การระบุค วามต้ อ งการจ าเป็ น ในการฝึ ก อบรม ซึ่ง นัก พัฒ นา
ทรัพยากรบุคคลจะต้ องค้ นหา ว่าอะไรคือปั ญหาที่แท้ จริ งขององค์กรและปั ญหานัน้ สามารถที่จะ
สร้ างสรรค์ให้ เป็ นโอกาสได้ ด้วยการ พัฒนาและการฝึ กอบรมของบุคลากรองค์กรนัน้ ๆ
2. การกาหนดงานเฉพาะที่พนักงานจะต้ องปฏิบตั ิ (Specify Job Performance)
ขันตอนนี
้
้ เป็ นการระบุแยกแยะและกาหนดลักษณะงานในตาแหน่งหน้ าที่ที่พนักงานรับผิดชอบอยู่
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ว่าการที่จะ ปฏิบตั ิงานในตาแหน่งให้ สาเร็ จลุล่วงไปอย่างมีประสิทธิภาพนัน้ จะต้ องอาศัยทักษะ
ความรู้ ความ ชานาญในเรื่ องใดบ้ าง
3. การกาหนดความจาเป็ นของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม (Identify Learner Needs)
เมื่อสามารถ ระบุความจาเป็ นขององค์กรและงานที่ต้องการพัฒนาได้ แล้ วจะเป็ นขันตอนของการ
้
กาหนดความ จาเป็ นของผู้เข้ ารับการอบรมแต่ละบุคคลว่า เมื่อได้ รับการพัฒนาแล้ วจะสามารถ
ปฏิบตั งิ านใน ตาแหน่งหน้ าที่ได้ มากน้ อยเพียงใด อย่างไร ซึง่ เป็ นการแก้ ปัญหาขององค์กร
4. การกาหนดวัตถุประสงค์ของการฝึ กอบรม (Determine Objective) ในการ
สร้ างโปรแกรม การเรี ยนรู้ในหลักสูตรการฝึ กอบรมนันจะต้
้ องกาหนดวัตถุประสงค์ของการฝึ กอบรม
ให้ ชดั เจน โดยการ สารวจตรวจสอบเกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบตั ิงานของพนักงานที่เป็ น
ปั ญหาว่าจะต้ องแก้ ไข อย่างไรในระดับใดเพื่อให้ สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานได้
ในมาตรฐานขององค์กร
5. การสร้ างหลักสูตร (Build Curriculum) เป็ นการกาหนดเนื ้อหาสาระและหัวข้ อ
วิชาต่าง ๆ ที่จะสามารถสนองตอบวัตถุประสงค์ได้ เป็ นการมุ่งเน้ นให้ เกิดการเรี ยนรู้แก่ผ้ เู ข้ ารับการ
ฝึ กอบรมจน สามารถได้ รับความรู้ทกั ษะ และทัศนคติที่ถกู ต้ องเหมาะสม จนสามารถเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการ ปฏิบตั ิงานให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของการฝึ กอบรม และความต้ องการของ
องค์กร
6. การกาหนดกลยุทธ์ในการสอน (Select Instructional Strategies) กลยุทธ์การ
สอนนัน้ คือ เทคนิคต่าง ๆ ที่นามาใช้ ในโปรแกรมการฝึ กอบรม ซึง่ จะต้ องกาหนดขึ ้นอย่างเหมาะสม
สามารถ กระตุ้น และชี น้ าให้ ผ้ ูเ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมได้ รั บ ความรู้ และทัก ษะตามที่ ก าหนดไว้
นักพัฒนาทรัพยากร บุคคลจะต้ องเลือกสรรกลยุทธ์การเรี ยนรู้ (Learning Strategies) กลยุทธ์การ
สอนนัน้ คือ เทคนิคต่าง ๆ ที่นามาใช้ ในโปรแกรมการฝึ กอบรม ซึง่ จะต้ องกาหนดขึ ้นอย่างเหมาะสม
สามารถกระตุ้น และชี น้ าให้ ผู้เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมได้ รั บ ความรู้ และทัก ษะตามที่ ก าหนดไว้
นักพัฒนาทรัพยากรบุคคลจะต้ อง เลือกสรรกลยุทธ์การเรี ยนรู้ (Learning Strategies) ประเภทต่าง
ๆ มาใช้ สนับสนุนวิทยากร (Instructor) เพื่อให้ การฝึ กอบรมบรรลุผลมากยิ่งขึ ้น
7. การสรรหาเครื่ องมื อ เครื่ องใช้ ในการ ฝึ กอบรม (Obtain Instructional
Resources) ใน ขัน้ ตอนนีก้ ารกาหนดอุปกรณ์ เครื่ องใช้ โสตทัศนูปกรณ์ ประเภทต่าง ๆ ที่จะช่วย
สนับสนุนโปรแกรมการ ฝึ กอบรมเพื่อให้ การฝึ กอบรมบรรลุวตั ถุประสงค์และบังเกิดผลในการเรี ยนรู้
แก่ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรม มากยิ่งขึ ้น การเลือกอุปกรณ์เหล่า นี ้จะต้ องพิจารณาอย่างเหมาะสม ทัง้
ด้ านค่าใช้ จา่ ย ความยากง่าย ระยะเวลา และผลที่จะเกิดขึ ้น ประกอบด้ วย
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8. การด าเนิ น การฝึ กอบรม (Conduct Training) เป็ นขึ น้ ตอนของการจั ด
ดาเนินการฝึ กอบรม ซึ่งนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลจะต้ องทาหน้ าที่ของผู้อานวยการความสะดวก
ต่าง ๆ (Facilitators) ด้ วย การจัดเตรี ยมสถานที่ อุปกรณ์เครื่ องมือเครื่ องใช้ การดูแลโปรแกรมที่
กาหนดไว้ ให้ ดาเนินไปตาม แผนงานที่ได้ กาหนดไว้ ล่วงหน้ า มีการปรึ กษาหารื อกับวิทยากรและ
ตรวจสอบความก้ าวหน้ าในการ เรี ยนรู้ของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมเป็ นระยะ ๆ ด้ วย
9. การประเมิ น ผลและผลสะท้ อนกลั บ (Evaluation and Feedback) ในทุ ก
ขันตอนของ
้
กระบวนการฝึ กอบรมจะต้ องมีการประเมินผลและพิจารณาผลสะท้ อนกลับเสมอเพื่อดู
ว่ามีปัญหา อุปสรรค หรื อมีผลกระทบใด ๆ หรื อไม่ค้ มุ ค่าที่จะดาเนินการในขันตอนต่
้
อไปหรื อไม่ จะ
ก่อให้ เกิด ประโยชน์ตอ่ การพัฒนาบุคลากรขององค์กรตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ หรื อไม่เพียงใด เพื่อ
เป็ นความ มัน่ ใจว่าโครงการที่เตรี ยมการขันนี
้ ้จะได้ ประโยชน์ค้ มุ ค่าไม่สูญเปล่า จากรู ปแบบและ
กระบวนการในการฝึ กอบรมดังที่ได้ แสดงในภาพประกอบข้ างต้ นนัน้ แนดเลอร์ จะเน้ นว่า การ
ฝึ กอบรมที่ถกู ต้ องนันจะต้
้ องเริ่ มคิดวิเคราะห์จากความต้ องการจาเป็ นที่ต้องมีการ ฝึ กอบรมเกิดขึ ้น
ในองค์กรเสียก่อน โดยต้ องวิเคราะห์หรื อศึกษาให้ ชดั เจนว่า สิ่งที่จาเป็ นอย่างแท้ จริ งที่ ต้ องมีการ
ฝึ กอบรมนัน้ คืออะไร จาเป็ นต้ องใช้ การฝึ กอบรมในการแก้ ไขปั ญหาหรื อไม่อาจใช้ วิธีการ อื่น ๆ
นอกเหนือจากการฝึ กอบรมได้ หรื อไม่ ถ้ าจาเป็ นก็ต้องมีการกาหนดเนื ้อหาและลักษณะที่ชัดเจน
เพื่อจะต้ องมีการฝึ กอบรมต่อไป ทังนี
้ ้เพื่อจะสามารถกาหนดวัตถุประสงค์ในการฝึ กอบรมได้ ถกู ต้ อง
แต่อย่างไรก็ตามการฝึ กอบรมจะได้ ผลดีนนต้
ั ้ องมีการศึกษาความต้ องการและคุณสมบัติของผู้เข้ า
รับการ ฝึ กอบรมหรื อผู้เรี ยนด้ วย เพื่อจะได้ กาหนดวัตถุประสงค์ได้ สอดคล้ องกันระหว่างองค์กรและ
ผู้เข้ ารับ การฝึ กอบรม
สรุปได้ ว่า ขันตอนที
้
่มีความสาคัญอย่างยิ่งตามหลักการที่ แนดเลอร์ ได้ กล่าวมาแล้ ว
ก็คือ การกาหนดวัตถุประสงค์ที่จะให้ เกิดขึ ้นจากโครงการฝึ กอบรม เพราะต้ องมีการวิเคราะห์หา
ความจาเป็ น (Needs) มาอย่างถูกต้ องเสียก่อนแล้ วจึงกาหนดวัตถุประสงค์ให้ เหมาะสมสอดคล้ อง
และสามารถวัดผลและ ประเมินผลได้ อย่างแท้ จริ ง หลังจากนันจะเป็
้
นการสร้ างหลักสูตร เนื ้อหา
สามารถเลือกเทคนิคและ วิธีการที่ใช้ การเลือกวิทยากรและวัสดุอปุ กรณ์ในการฝึ กอบรม ฯลฯ เมื่อ
ทุกอย่างเรี ยบร้ อยก็ ส ามารถ ดาเนินการฝึ กอบรมได้ ต่อไป ข้ อสัง เกตที่ น่าสนใจในรู ปแบบและ
กระบวนการของ แนดเลอร์ ที่สาคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ใน รูปแบบนี ้ได้ กาหนดให้ ขนตอนต่
ั้
าง ๆ
มีความสัมพันธ์ กันอย่างต่อเนื่อง เริ่ มจากการหาความจาเป็ นใน การฝึ กอบรมจนกระทั่งถึงการ
ประเมิ น ผล โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง ในเรื่ อ งของการประเมิ น ผลและการป้อ น ข้ อ มูล ย้ อ นกลับนัน้
แนดเลอร์ ได้ ให้ ความสาคัญเป็ นพิเศษโดยกาหนดให้ มีการประเมินผล
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สมาคมฝึ กอบรมและพัฒนาแห่งประเทศสหรัฐอเมริ กา (ASTD : 2013) American
Society for Training and Development (อ้ างอิงจากการสัมมนา “Training Manager Seminar
: The World Bank, WashingtonD.C.)
เมื่ อ พิ จ ารณาในประเด็ น ของกระบวนการฝึ ก อบรม การจัด ท าโครงการในการ
ฝึ กอบรม กับ การประเมินความจาเป็ นในการฝึ กอบรม และ การประเมินผลการฝึ กอบรม กับ การ
กาหนดวัตถุประสงค์ในการฝึ กอบรม ณ. จุดนีเ้ ราพิจารณาในเบื ้องต้ นได้ ว่า การประเมินความ
จาเป็ นในการฝึ กอบรมเป็ นขัน้ ตอนแรกที่จะทาให้ การฝึ กอบรมและพัฒนามี ประสิทธิ ภาพ และ
หลังจากที่ได้ ลงมือดาเนินการฝึ กอบรมไปแล้ ว การประเมินผลการฝึ กอบรมก็จะมุง่ เน้ นที่การวัดผล
สัม ฤทธิ์ ข องวัตถุประสงค์ ใ นการฝึ กอบรมว่าบรรลุตามที่ ไ ด้ กาหนดไว้ หรื อไม่ (อ้ างอิ ง จากการ
สัมมนา “Training Manager Seminar : The World Bank, WashingtonD.C.)
สรุปกระบวนการขันตอนในการฝึ
้
กอบรมที่มีประสิทธิภาพ ของ ASTD.
1.การประเมิ น ความจ าเป็ นในการฝึ กอบรม (Training Need Assessment
Process) คือการรวบรวมข้ อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การระบุหรื อกาหนด เกี่ยวกับความบกพร่อง
ในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรด้ านความรู้ ความเข้ าใจ ทัศนคติ และทักษะความชานาญงาน และ
ตกลงใจว่าปัญหาที่ค้นพบนันสามารถแก้
้
ไขได้ ด้วยการฝึ กอบรมหรื อไม่
2.การก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการฝึ กอบรม ( Objective Setting Process)
คือการระบุถึงสภาพการณ์ทวั่ ไปที่ต้องการจะบรรลุ ไปให้ ถึง และคงสภาพการณ์เช่นนันไว้
้ ให้ คงที่
คงเส้ นคงวา ตลอดไป (General Conditions to be reached and maintained) การก าหนด
วัตถุประสงค์การฝึ กอบรมต้ องมี ความชัดเจน สอดคล้ องกับความจ าเป็ นในการฝึ กอบรม หรื อ
ปั ญหาในการฝึ กอบรมที่ค้นพบตามกระบวนการขันตอนของวงที
้
่ 1 “การประเมินความจาเป็ นใน
การฝึ กอบรม”
3. การออกแบบโครงการฝึ กอบรม (Program Design Process) คือกระบวนการ
ในการจัดทาโครงการฝึ กอบรมเพื่อแก้ ปัญหาที่ค้นพบจากการประเมินความจาเป็ นในการฝึ กอบรม
โครงการฝึ กอบรมจะประกอบไปด้ วย 2 ส่วนที่สาคัญคือ.ส่วนที่ 1. หลักสูตรและหัวข้ อวิชาในการฝึ กอบรม
ส่วนที่ 2. งานธุรการโครงการฝึ กอบรม (เพื่อสนับสนุนหลักสูตรให้ ประสบ
ความสาเร็จ)
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4. การดาเนินการฝึ กอบรม (Implementation Process) คือขันตอนของการ
้
ลงมือในการดาเนินการฝึ กอบรมเพื่อให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรในการฝึ กอบรมที่
ได้ รับอนุมตั ิให้ ดาเนินการ ในขันตอนนี
้
้จะเป็ นการเลือกใช้ เทคนิคต่าง ๆ ในการฝึ กอบรมเพื่อให้ เกิด
การเปลี่ยนแปลงในเรื่ องของ KUAS ซึง่ เทคนิคต่างๆ จะประกอบไปด้ วย .เทคนิคที่ 1. เน้ นที่ ตัววิทยากรผู้ให้ การฝึ กอบรมสัม มนา เช่นการพูด การ
บรรยาย
เทคนิคที่ 2. เน้ นที่กลุ่มของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม เช่นการแบ่งกลุ่มย่อย การ
ฝึ กปฏิบตั ิ การลงWork shop, TeamWorkBuilding, T-Group, Group Dynamics, Walk Rally
เทคนิคที่ 3. เน้ นที่การใช้ โสตทัศนูปกรณ์ เช่น OHP LCD Vusilaizer VDO
ICT. PLAID.
เทคนิคที่ 4. เน้ นที่ผ้ ูเรี ยนเป็ นรายบุคคล เช่นการมอบหมายงาน การสอน
งาน การศึกษาดูงาน
5. การประเมินผลการฝึ กอบรม (Evaluation Process) คือกระบวนการในการ
วัดผลการฝึ กอบรมและทาการเปรี ยบเทียบกับวัตถุประสงค์ เกณฑ์ในการฝึ กอบรม หรื อตัวชีว้ ัด
ความสาเร็ จ (KPIs) การประเมินคือการตัดสินคุณค่าที่วดั ได้ ว่าเป็ นไปตามวัตถุประสงค์เป้าหมาย
ของการฝึ กอบรมหรื อไม่ ขนาดไหน เพียงใด การประเมินจะแบ่งได้ เป็ น 4 ลักษณะใหญ่ ๆ คือ
ด้ า นที่ 1 การประเมิ น ความพึง พอใจ (Reaction Evaluation) เป็ น การวัด
ความคิดเห็น ทัศนคติ และความพึงพอใจของผู้เข้ ารับการฝึ ก อบรมที่มีต่อ หลักสูตร วิทยากร การ
ต้ อนรับอานวยความสะดวกต่างๆ
ด้ านที่ 2. การประเมินการเรี ยนรู้ (Learning Evaluation) เป็ นการวัดผลการ
เรี ยนรู้ เช่นการทดสอบความรู้ การมอบหมายให้ จดั ทาแผน โครงการ ต่าง ๆ หรื อการให้ แก้ ปัญหา
ตามกรณีศกึ ษาที่กาหนด
ด้ า นที่ 3. การประเมิ น พฤติก รรม (Behavior Evaluaiton) เป็ น การวัด การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเปรี ยบเทียบ ก่อน-หลัง การฝึ กอบรม และการติดตามผลการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติ ท่าทีในการปฏิบตั งิ าน เช่นการให้ บริการลูกค้ า การบริหารจัดการลูกน้ องผู้ใต้ บงั คับบัญชา
การปฏิบตั งิ านด้ วยความปลอดภัย เป็ นต้ น
ด้ านที่ 4. การประเมิ นผลลัพ ธ์ (Result Evaluation) เป็ นการวัดผลสัม ฤทธิ์
ของการฝึ กอบรมว่าก่อให้ เกิดการประหยัดค่าใช้ จ่าย การเพิ่มผลผลิต การเพิ่มยอดขาย การลด
อุบตั เิ หตุ ต่าง ๆ เป็ นต้ น
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5.3 ความหมายของชุดฝึ กอบรม
โคลเบิ ร์ ก และ แทมเปล ( Kozberg and Tempel, 1969, pp.15) ได้ กล่ า วถึ ง
ความหมายของชุด ฝึ ก อบรมได้ ว่ า หมายถึ ง การจัด เครื่ อ งมื อ ในการอบรมให้ ส อดคล้ องกบ
วัตถุประสงค์ และสภาพการเรี ยนรู้ในแต่ละเรื่ องให้ เหมาะสม และตรงกบสภาพความต้ องการของ
ผู้เรี ยน ซึ่งชุดฝึ กอบรมจะแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท คือ ชุดอุปกรณ์ฝึกอบรมชุดฝึ กอบรม และโมเดล
ฝึ กอบรม ดังนี ้ (นิพนธ์ ศุขปรี ดี, 2537, น. 33)
1. ชุดอุปกรณ์ ฝึ กอบรม (Thinking Kits) หมายถึง การจัดระบบสื่ อที่ จ าเป็ นใน
ระบบ การฝึ กอบรมให้ อยู่ในที่เดียวกันเพื่อง่ายต่อการแสวงหา และใช้ สื่ออุปกรณ์ฝึกอบรมอาจจะ
แบ่งเป็ นสื่อ สิ่งพิมพ์ เป็ นสื่อหลัก และสื่อประสมหลัก
2. ชุด ฝึ ก อบรม (Training Packages) หมายถึ ง การจัด ระบบการฝึ ก อบรมที่
สมบูรณ์ที่ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมสามารถเรี ยนรู้ได้ ด้วยตนเอง หรื อ ชุดฝึ กอบรมที่ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรม
เป็ นผู้ใช้ ในการบรรยายหรื อจัดกิจกรรมในการฝึ กอบรมในชุดฝึ กอบรมจะประกอบด้ ว ยคูม่ ือการใช้
ชุดฝึ กอบรม แบบทดสอบก่อนเรี ยนหลังเรี ยนสื่อที่ใช้ ในกิจกรรมการฝึ กอบรมทังหมดที
้
่จาเป็ นต้ อง
ใช้ ในระบบการ ฝึ กอบรมมีทงั ้ ชุดฝึ กอบรมที่ใช้ สื่ อสิ่ง พิมพ์เป็ นสื่ อหลัก และชุดฝึ กอบรมที่ ใช้ สื่อ
ประสมเป็ นหลัก ชุด ฝึ กอบรมที่ใช้ สื่อสิ่งพิมพ์เป็ นหลัก ส่วนใหญ่เรี ย กวา ชุดเอกสารฝึ กอบรม ที่ใช้
สื่อประสมเป็ นสื่อหลักเรี ยกว่าชุดฝึ กอบรม ในด้ านวิธีการฝึ กอบรมของชุดฝึ กอบรมใช้ ทฤษฎีการรับ
สารของ บี เอฟ สกิ นเนอร์ ( B.F. Skinner ) ตามทฤษฎี บทเรี ยนโปรแกรม คือ การให้ ผ้ ูรับการ
ฝึ กอบรมได้ เรี ยนทีละน้ อยเป็ นขัน้ ตอน ด้ วยการเรี ยนรู้ ที่ใกล้ เคี ยงกับประสบการณ์ ตรงหรื อได้ มี
โอกาสลงมือทาหรื อคิดด้ วยตนเอง 3. โมดูลฝึ กอบรม ( Modular Training ) หมายถึง การจัดระบบ
การฝึ กอบรมที่จดั เป็ น ชุดฝึ กอบรม ( Training Packages ) หลายชุดติดต่อกัน โมดูลฝึ กอบรมมีทงั ้
ที่เป็ นโมดูล ฝึ กอบรมสื่อ สิ่งพิมพ์เป็ นหลัก และโมดูลฝึ กอบรมสื่อประสม เป็ นหลัก การฝึ กอบรมที่
จะทาให้ ผู้เข้ ารับการอบรมได้ รับการพัฒนาความคิด มีความชัดเจนในเป้าหมายและทาให้ เกิด
ความคิด จาแนกชุดฝึ กอบรมเป็ น 2 ประเภท คือ ชุดฝึ กอบรมที่ศกึ ษาด้ วยตนเอง ( Self-Learning
Module ) และชุดฝึ กอบรมที่ ส อน ( Teaching Module )สรุ ปได้ ว่า ชุดฝึ กอบรมเป็ นเครื่ องมื อ ที่
ประกอบด้ วย หลักสูตร เนื ้อหาสาระ วิธีการ สื่อและการประเมินในเรื่ องได้ เรื่ องหนึง่ หรื อวิชาใดวิชา
หนึง่ ที่รวบรวม อย่างเป็ นระบบในกระบวนการฝึ กอบรมโดยทัว่ ไป
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5.4 ความสาคัญของชุดฝึ กอบรม
นิพนธ์ ศุขปรี ดี (2537, น. 34 ) ได้ กล่าวถึงความสาคัญของชุดฝึ กอบรมไว้ ดงั นี ้
1. ผู้ให้ การฝึ กอบรมลดเวลาการเตรี ยมการฝึ กอบรม โดยเฉพาะการฝึ กอบรม
หลายรุ่น ผู้ให้ การฝึ กอบรมปรับปรุงชุดฝึ กอบรมโดยไม่ต้องผลิตใหม่
2. ระบบการฝึ กอบรมมีมาตรฐาน เพราะผู้ให้ การฝึ กอบรมต่างที่ใช้ ชุดฝึ กอบรม
ประเภทเดียวกัน
3. การวัดและประเมินผลการฝึ กอบรมเป็ นมาตรฐานเดียวกัน
4. ส่งเสริมให้ เกิดเครื่ องมือช่วยการฝึ กอบรม
5. ผู้รับการฝึ กอบรมมีโอกาสรับประสบการณ์ ตรง หรื อประสบการณ์ ใกล้ เคียง
จากชุดฝึ กอบรมสื่อประสม
6. ไม่จากัดเวลาและสถานที่ในการฝึ กอบรม
7. เปลี่ยนบทบาทผู้ให้ การฝึ กอบรมจากผู้บรรยายมาเป็ นผู้แนะนาเสนอแนะ การ
แก้ ปัญหาในการฝึ กอบรมและจัดการฝึ กอบรม
8. ประหยัดทรัพยากร เพราะสื่อต่าง ๆ ส่วนมากจะนามาใช้ ได้ หลายครัง้
9. ส่งเสริมให้ ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรมเป็ นผู้จดั การฝึ กอบรมอย่างมีระบบ
ศิริพรรณ สายหงษ์ และสมประสงค์ วิทยเกียรติ (2534, น. 22) ได้ กล่าวถึงประโยชน์
ของ ชุดฝึ กอบรมที่มีตอ่ ผู้รับการฝึ กอบรม ดังนี ้
1. สร้ างแรงจูงใจและความสนใจในการเรี ยนรู้ให้ กบั ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
2. สามารถศึกษาด้ วยตนเองในเนื ้อหาวิชาที่สนใจได้ โดยไม่จากัดเวลา สถานที่
3. สามารถศึกษาทบทวนได้
4. สนองตอบต่อความต้ องการระหว่างบุคคลได้
5. เกิดกระบวนการเรี ยนรู้ในการศึกษาค้ นคว้ าหาความรู้ด้วยตนเอง
6. ฝึ กการมีวินยั ในตนเอง
7. ใช้ เป็ นสื่อสอนเสริมได้
สรุปได้ วา่ ชุดฝึ กอบรมมีความสาคัญและมีประโยชน์ตอ่ การนาไปพัฒนาบุคคลเพราะ
ตรงตามความต้ องการของหน่วยงานสนองความต้ องของบุคคล ประหยัดงบประมาณ ใช้ พฒ
ั นา
บุคคลได้ ครัง้ ละจานวนมากในเวลาอันจากัด
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5.5 องค์ ประกอบของชุดฝึ กอบรม
นิพนธ์ ศุขปรี ดี (2537, น. 24) แบ่งองค์ประกอบชุดฝึ กอบรมเป็ น 2 ประเภท
1. องค์ประกอบของผลที่ได้ รับในการพัฒนาชุดฝึ กอบรม องค์ประกอบของผลที่
ได้ รับในการพัฒ นาชุดฝึ กอบรมเกี่ ยวข้ องกับคู่ มื อการฝึ ก อบรม สื่ อกิ จ กรรม และการประเมิ น
ฝึ กอบรม ดังนี ้
1.1 คูม่ ือการฝึ กอบรม ในชุดฝึ กอบรมที่ดีจะต้ องมีคมู่ ือการใช้ และบารุงรักษา
ชุดฝึ กอบรม สื่อ กิจกรรมและการประเมินการฝึ กอบรม
1.2 สื่ อในชุดฝึ กอบรมเป็ นองค์ป ระกอบส าคัญ ของชุดฝึ ก อบรมซึ่ง จะเป็ น
เครื่ อ งมื อ ของ ผู้ ให้ การฝึ ก อบรมใช้ เป็ นคู่มื อ ในการวางแผนการฝึ ก อบรม ท าให้ ทราบถึ ง
วัตถุประสงค์การฝึ กอบรม การเตรี ยมการทังด้
้ านบุคลากร วัสดุอปุ กรณ์และวิธีการฝึ กอบรม
1.3 กิจกรรมในชุดฝึ กอบรมเป็ นองค์ประกอบของชุดฝึ กอบรมได้ จดั เตรี ยมสื่อ
และวิธีการ ของการจัดฝึ กอบรมไว้ อย่างพร้ อมมูล เพื่อให้ ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรม ดาเนินการจัดกิจกรรม
การฝึ กอบรมให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ของการจัดฝึ กอบรม
1.4 การประเมิ นในชุดฝึ กอบรม องค์ประกอบในชุดฝึ กอบรมเกี่ ยวข้ องกับ
การประเมินมี 2 ลักษณะคือ การประเมินผู้รับการฝึ กอบรมกบการประเมินชุดฝึ กอบรมเพื่ อหา
ประสิ ทธิ ภ าพของชุดฝึ กอบรม ไม่วาจะเป็ นการประเมิ นผลสัม ฤทธิ์ ข องผู้รับการฝึ ก อบรมและ
ประเมินประสิทธิภาพชุดฝึ กอบรม จะต้ องมีวิธีการประเมินและเครื่ องมือประเมิน
2. องค์ ป ระกอบชุด ฝึ ก อบรมเชิ ง ระบบ องค์ ป ระกอบชุด ฝึ ก อบรมเชิ ง ระบบ
ประกอบด้ วย
2.1 องค์ ป ระกอบของชุ ด ฝึ กอบรมด้ านปั จ จั ย น าเข้ า ได้ แก่ บุ ค ลากร
งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ สื่อ อาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้ อม ปรัชญาการฝึ กอบรม แผนและ
นโยบายการฝึ กอบรม หลักสูตร และเนื ้อหาสาระการฝึ กอบรม
2.1.1 บุค ลากร ในการออกแบบชุ ด ฝึ ก อบรม นัก ออกแบบระบบชุ ด
ฝึ กอบรมต้ อง วิเคราะห์ปัจจัยนาเข้ าด้ านบุคลากรเกี่ยวกับผู้รับการฝึ กอบรมเป็ นใคร พื ้นฐานความรู้
วิทยากรคือใคร มี ความรู้ ความสามารถด้ านใด ประสบการณ์เป็ นวิทยากรนานเพียงใด ผู้บริ หาร
โครงการ มีลักษณะนิสัย และพฤติกรรมการบริ หารการฝึ กอบรมอย่างไร ผู้ให้ การสนับสนุนการ
ฝึ กอบรม เจ้ าหน้ าที่พิมพ์ดีด และบุคลากรบริ การฝึ กอบรมอื่น ๆ มีลกั ษณะนิสยั และพฤติกรรมการ
บริ การ อย่างไร ผู้ทาหน้ าที่ให้ บริ การจัดฝึ กอบรมมีความรู้ ความสามารถ และเข้ าใจธรรมชาติของ
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ระบบฝึ กอบรมเพียงใด ผู้ร่วมผลิตเก็บและ บารุ งรักษาเป็ นใครมีพฤติกรรมตอบสนองต่อระบบ
ฝึ ก อบรมอย่า งไรในระบบการฝึ ก อบรมและการออกแบบ ชุด ฝึ ก อบรมจะต้ อ งค านึง ถึ ง ความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของผู้รับการฝึ กอบรมและกลุม่ ผู้รับการ ฝึ กอบรม
2.1.2 งบประมาณเป็ นปั จจัยนาเข้ าของชุดฝึ กอบรม การใช้ งบประมาณ
อย่างประหยัด แต่ให้ ได้ รับประสิทธิภาพและประสิทธิ ผลการฝึ กอบรมสูงสุดมีคณ
ุ ค่าไม่แตกต่างกับ
ชุดฝึ กอบรมที่มีราคาแพง ซึง่ ไม่แน่เสมอไปวาจะเป็ นชุดฝึ กอบรมที่ดีที่สดุ
2.1.3 วัส ดุแ ละอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ในระบบการฝึ ก อบรมเป็ นทรั พ ยากรที่
สามารถนามากาหนดเป็ นปัจจัยนาเข้ าของสภาพแวดล้ อมการฝึ กอบรม
2.1.4 สื่ อ การฝึ ก อบรม เป็ น ทรั พ ยากรที่ จ ะต้ อ งวิ เ คราะห์ เพราะเป็ น
องค์ ป ระกอบใน ชุด ฝึ ก อบรม ควรเป็ น สื่ อ ราคาเยา สื่ อ ท้ อ งถิ่ น ที่ ห าง่ า ยและ เหมาะสมกบ
วัตถุประสงค์ของการใช้ สื่อในชุดฝึ กอบรม
2.1.5 ปรัชญาการฝึ กอบรม แผนและนโยบายการฝึ กอบรม ทังระดั
้ บชาติ
ระดับ ท้ องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับองค์กร
2.1.6 หลักสูตรและเนื ้อหาสาระ เพื่อให้ การออกแบบชุดฝึ กอบรมมีความ
เหมาะสม สอดคล้ องกบความคิดของคนในองค์กร ท้ องถิ่น และสังคมระดับชาติ
2.2 องค์ประกอบชุดฝึ กอบรมในด้ านการดาเนินการฝึ กอบรม ได้ แก่
2.2.1 การศึก ษาแนวคิ ด พื น้ ฐานของระบบฝึ ก อบรมในด้ า นหลั ก สู ต ร
ระบบฝึ กอบรม การบริหารและการบริ การฝึ กอบรม และความคิดของสังคมท้ องถิ่น เพื่อนาไปใช้ ใน
การออกแบบ กระบวนการฝึ กอบรม
2.2.2 การก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารฝึ กอบรม เป็ นการวิ เ คราะห์
วัตถุประสงค์เพื่อการจัดกระบวนการฝึ กอบรมให้ เหมาะสมและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตงไว้
ั ้ อย่างมี
ประสิทธิภาพการตังวั
้ ตถุประสงค์ในองค์ประกอบชุดฝึ กอบรมจะต้ องสอดคล้ องเหมาะสมกบปั จจัย
นาเข้ าของแผนนโยบายปรัชญาของสังคมท้ องถิ่น ประการสาคัญวัตถุประสงค์ของชุดฝึ กอบรม
จะต้ องเป็ นวัตถุประสงค์ที่ชดั เจน ผู้ปฏิบตั ิสามารถนาไปปฏิบตั ิจริ งได้ อย่างมีประสิทธิภาพชุดฝึ ก
อบรมที่ดีควรมีวตั ถุประสงค์หลักเพียงเป้าหมายเดียว
2.2.3 การศึกษาชุดฝึ กอบรมเดิมที่มีอยูแ่ ล้ ว เมื่อพบว่ามีประสิทธิภาพไม่ดี
พอ ก็ ต้ อ งออกแบบและปรั บ ปรุ ง ใหม่ เพื่ อ พัฒ นาชุ ด ฝึ ก อบรมให้ สอดคล้ องกั บ เนื อ้ หาและ
วัตถุประสงค์ที่ เปลี่ยนไป
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2.2.4 การดาเนินการของระบบฝึ กอบรมเกี่ยวกับการกาหนดกระบวนการ
ฝึ กอบรม การวิเคราะห์องค์ประกอบชุดฝึ กอบรมที่เกี่ ยวข้ องโดยตรงกับการกาหนดวัตถุประสงค์
หลักและวัตถุประสงค์ยอ่ ย และการจัดกิจกรรมการฝึ กอบรมและการวัดและการประเมินผล
5.6 กระบวนการสร้ างชุดการฝึ กอบรม
การสร้ างชุดการฝึ กอบรม หรื อบทเรี ยนโปแกรมต่าง ๆ โดยทัว่ ไปแล้ ว การดาเนินงาน
จะแบ่งออกเป็ น 3 ระยะ ได้ แก่
ระยะแรก การด าเนิ น งานในการสร้ างเครื่ อ งมื อ หรื อ บทเรี ย นโปรแกรมการ
ฝึ กอบรม
ระยะที่สอง การนาชุดการฝึ กอบรม หรื อบทเรี ยนโปรแกรมการฝึ กอบรมที่สร้ างขึ ้น
ไปทดลองใช้ เพื่อหาข้ อปรับปรุงแก้ ไข
ระยะที่สาม การนาไปใช้ งานจริ ง
ในกระบวนการสร้ างชุดการฝึ กอบรม มีลกั ษณะและขันตอนเช่
้
น เดียวกันกับกระบวน
การสร้ างชุดการสอน หรื อชุดการเรี ยน รวมทัง้ บทเรี ยนโปรแกรมต่าง ๆ ซึ่ง ไชยยศ เรื่ องสุวรรณ
(2526, น.199-200) อ้ างถึงในวัชรา สามาลย์ (2545) ได้ แบ่งขันตอนในการสร้
้
างชุดการสอน ไว้ 10
ประการ ดังนี ้
1. กาหนด หมวดหมู่ เนื ้อหา และประสบการณ์ อาจกาหนดเป็ น หมวดวิชา หรื อ
บูรณาการเป็ นแบบสหวิทยาการตามที่เหมาะสม
2. กาหนดเป็ นหน่วยการสอน โดยแบ่งเนื ้อหาออกเป็ นหน่วยการสอน ปริ มาณ
เนื ้อหาที่ครูสามารถถ่ายทอดความรู้แก่นกั เรี ยนได้ ในหนึง่ สัปดาห์ หรื อสอนได้ หน่วยละครัง้
3. กาหนดหัวเรื่ อง ผู้สอนจะต้ องถามตัวเองว่า ในการเรี ยนแต่ละหน่วยควรให้
ประสบการณ์อะไรแก่ผ้ เู รี ยนบ้ าง แล้ วกาหนดหัวข้ อเรื่ องออกมาเป็ นหน่วยการสอนย่อย
4. กาหนดหลักการ และความคิดรวบยอด หลักการและความคิดรวบยอด ที่
กาหนดขึ ้นจะต้ องสอดคล้ องกับหน่วยและหัวข้ อเรื่ อง โดยสรุปรวมแนวคิด สาระและหลักเกณฑ์ที่
สาคัญไว้ เพื่อเป็ นแนวทางจัดเนื ้อหามาสอนให้ สอดคล้ องกัน
5. ก าหนดวัต ถุป ระสงค์ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกับ หัว เรื่ อ ง โดยเขี ย นวัต ถุป ระสงค์ เ ชิ ง
พฤติกรรม ที่ต้องมีเกณฑ์เปลี่ยนพฤติกรรมไว้ ทกุ ครัง้
6. กาหนดกิจกรรมการเรี ยนให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ซึ่งจะ
เป็ นแนวทางเลื อกและผลิ ตสื่ อการสอน กิจกรรมการเรี ยน หมายถึง กิจกรรมทุกอย่างที่ ผ้ ูเรี ยน
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ปฏิบตั ิ เช่น การอ่านบัตรคาสัง่ การตอบคาถาม การเขียนภาพ การทาการทดลองทางวิทยาศาสตร์
การเล่นเกม ฯลฯ
7. การกาหนดแบบประเมินผล ต้ องประเมินให้ ตรงกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
โดยใช้ แบบสอบถามอิงเกณฑ์ เพื่อให้ ผ้ สู อนทราบว่า หลังจากชุดการสอนแบบศูนย์การเรี ยนแล้ ว
ผู้เรี ยนได้ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรี ยนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ตงไว้
ั ้ หรื อไม่
8. เลือกและผลิตสื่อการสอน วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการที่ครูใช้ ถือเป็ นสื่อการสอน
ทังสิ
้ ้น เมื่อผลิตสื่อการสอนแต่ละหัวเรื่ องแล้ ว ก็จดั สื่อการสอนเหล่านันไว้
้ เป็ นหมวดหมู่ในกล่องที่
เตรี ย มไว้ เพื่ อ น าไปทดลองหาประสิ ท ธิ ภ าพตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ตัง้ ไว้ การก าหนดเกณฑ์
ประสิทธิภาพของชุดการฝึ ก/ชุดการสอน นิยมตังไว้
้ 90/90 สาหรับเนื ้อหาที่เป็ นความจา และไม่ต่า
กว่า 80/80 ส าหรั บ วิ ช าทัก ษะ เช่น ภาษา เพราะการเปลี่ ย นแปลงพฤติก รรมตามระยะเวลา
ไม่สามารถเปลี่ยนและวัดได้ ทนั ที ที่เรี ยนจบไปแล้ ว
9. หาประสิทธิภาพของชุดการสอน เพื่อเป็ นประกันว่า ชุดการสอนที่สร้ างขึน้ มี
ประสิทธิภาพในการสอน ผู้สร้ างจาต้ องกาหนดเกณฑ์ขึ ้น โดยคานึงหลักการที่ว่า การเรี ยนรู้ เป็ น
กระบวนการเพื่อช่วยให้ หารเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรี ยนบรรลุผล
10. การใช้ ชุด การสอน เป็ น ขัน้ น าชุด การสอนไปใช้ ซึ่ ง จ าเป็ น จะต้ อ งมี ก าร
ตรวจสอบ และปรับปรุงอยูต่ ลอดเวลา
นอกจากนี ้ วิชัย วงษ์ ใหญ่ (2527, น.38-40) ได้ เสนอขัน้ ตอนของการสร้ างชุด การ
เรี ยนไว้ 9 ขัน้ ดังนี ้
1. ศึกษาหลักสูตรทัง้ ด้ านวัตถุประสงค์ และเนือ้ หา กาหนดจุดประสงค์ในการ
สร้ างชุดการเรี ยน ให้ สอดคล้ องกับความจาเป็ นในการเรี ยนรู้ การวิเคราะห์เนื ้อหา และแบ่งเนื ้อหา
ออกเป็ นหน่วยการเรี ยนย่อย ๆ
2. ศึกษากลุ่ม เป้าหมาย คือใคร จะใช้ สถานการณ์ เงื่ อนไขอะไรกับผู้เรี ยน มี
กิจกรรมอะไรบ้ าง ที่จะส่งเสริ มให้ มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและเจตคติผ้ เู รี ยน ผู้เรี ยนทาได้ ดี
เพียงใดจึงจะบรรลุตามเกณฑ์ ที่กาหนดขึ ้น
3. เขี ยนจุดประสงค์ของแต่ละหน่วยการเรี ยน โดยให้ ครอบคลุม เนื อ้ หาแต่ละ
หน่วย ควรเขียนในรูปแบบจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ซึง่ แสดงให้ เห็นว่าผู้เรี ยนสามารถแสดงความรู้
ทักษะ ปรากฏเด่นชัดภายหลังสิน้ สุดการเรี ยน หรื อฝึ กอบรม พฤติกรรมเหล่นนี ้ สามารถวัดและ
สังเกตได้ ตามจุดประสงค์
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4. สร้ างแบบประเมิน หรื อสร้ างข้ อทดสอบโดยจะต้ องยึดจุดประสงค์เป็ นหลักและ
จะต้ องสอดคล้ องกับเนือ้ หาวิชาของหน่วยนัน้ ๆ การประเมินผลก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนอาจใช้
แบบทดสอบเดียวกัน
5. เลือกวิธีการเรี ยน หรื อกิจกรรมให้ สอดคล้ องกับจุดประสงค์และเนือ้ หา เช่น
การเสนอในรูปแบบของการสนทนา เอกสาร รูปภาพ การ์ ตนู กรณีศกึ ษา และแบบฝึ กหัด เป็ นต้ น
6. สร้ าง จัดหา รวบรวมสื่อการเรี ยน ให้ สอดคล้ องกับกิจกรรมที่กาหนดให้ เช่น
บทบรรยาย เอกสาร กรณีศกึ ษา และเฉลยรูปภาพ เป็ นต้ น
7. ผลิตต้ นแบบของชุดการเรี ยน โดยนาเอาข้ อมูลและสิ่งต่าง ๆ ตังแต่
้ ข้อ 1-6 มา
จัดรวบรวมเรี ยงลาดับประกอบเป็ นชุดการเรี ยน จากนันน
้ าชุดการเรี ยน มาตรวจสอบกับเกณฑ์ที่
กาหนดไว้
8. การตรวจสอบคุณภาพของชุดการเรี ยนเบื ้องต้ น สามารถกระทาได้ 2 ประการ
คือ ประการที่1 การประชุมพิจารณาชุดการเรี ยนจากคณะกรรมการ หรื อผู้ทรงคุณวุฒิ ประการที่ 2
คือ นาชุดการเรี ยนไปทดลองกับกลุม่ เป้าหมาย หรื อกลุม่ อื่นที่มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกับกลุม่ ตัวอย่าง
เป้าหมาย ประมาณ 3-5 คน แล้ วนาข้ อค้ นพบมาปรับปรุงก่อนที่จะนาไปหาประสิทธิภาพต่อไป
9. การทดลองหาประสิทธิ ภ าพของชุด การเรี ยน โดยนาไปทดลองใช้ กับ กลุ่ม
เป้าหมายประมาณ 30 คน แล้ วปรับปรุ งแก้ ไขตามข้ อค้ นพบ เพื่อเป็ นต้ นแบบของชุดการเรี ยน
สาหรับจัดดาเนินการผลิตให้ เพียงพอกับกลุม่ เป้าหมายต่อไป
จากที่นักวิชาการได้ อธิ บายเอาไว้ แล้ วข้ างต้ น เราสามารถนามาสรุ ปเป็ นขัน้ ตอน
กระบวนการการสร้ างชุดการฝึ กอบรม ได้ ดงั นี ้
1. การกาหนดวัตถุประสงค์
2. การวิเคราะห์เนื ้อหา
3. การจัดระบบเนื ้อหา
4. การสร้ างแบบประเมิน
5. การผลิตสื่อ ชุดการฝึ กอบรม
6. การตรวจสอบคุณภาพของชุดการฝึ กอบรม
7. การวิเคราะห์ ปรับปรุง แก้ ไข
8. การนาไปใช้ ในการฝึ กอบรม
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สรุ ปได้ ว่า การพัฒนาชุดฝึ กอบรมที่มีประสิทธิภาพ และนาไปใช้ ในการฝึ กอบรมได้
จริ งนัน้ ต้ องดาเนินการอย่างเป็ นมีขนั ้ ตอน มีกระบวนการอย่างมีหลักการ และเป็ นไปตามหลัก
วิชาการทางเทคโนโลยีการศึกษา หรื อหลักการศึกษา ก็จะทาให้ ชดุ การฝึ กอบรมและชุดการสอนที่
สร้ างขึ ้น สามารถใช้ ได้ อย่างบรรลุวตั ถุประสงค์
6. แนวคิดการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือ
แนวคิดจาก การเรี ยนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative or Collaborative Learning) Johnson
and Johnson (1994, น.31-32)
ทิศนา แขมมณี (2554, น.31) ได้ กล่าวถึงการเรี ยนรู้แบบร่วมมือ คือการเรี ยนรู้เป็ นกลุ่ม
ย่อยโดยมี ส มาชิ กกลุ่ม ที่ มี ความสามารถแตกต่างกันประมาณ 3–6 คนช่วยกันเรี ยนรู้ เพื่ อ ไปสู่
เป้าหมายของกลุ่ม ในการจัดการเรี ยนการสอนโดยทั่วไป เรามักจะไม่ให้ ค วามสนใจเกี่ ยวกับ
ความสัมพันธ์ และปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้เรี ยน ส่วนใหญ่เรามักจะมุ่งไปที่ปฏิสมั พันธ์ระหว่างครูกบั
ผู้เรี ยน หรื อระหว่างผู้เรี ยนกับบทเรี ยน ความสัมพันธ์ ระหว่างผู้เรี ยนเป็ นมิติที่มกั จะถูกละเลยหรื อ
มองข้ ามไป ทัง้ ๆ ที่ มี ผ ลการวิจัยชี ช้ ัดเจนว่า ความรู้ สึก ของผู้เรี ยนต่อตนเอง ต่อมหาวิทยาลัย
อาจารย์และเพื่อนร่วมชัน้ มีผลต่อการเรี ยนรู้มาก ปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้เรี ยนมี 3 ลักษณะคือ
1. ลักษณะแข่งขันกัน ในการศึกษาเรี ยนรู้ ผู้เรี ยนแต่ละคนจะพยายามเรี ยนให้ ไ ด้
ดีกว่าคนอื่น เพื่อให้ ได้ คะแนนดี ได้ รับการยกย่อง หรื อได้ รับการตอบแทนในลักษณะต่าง ๆ
2. ลักษณะต่างคนต่างเรี ยน คือ แต่ละคนต่างก็ รีบผิดชอบดูแลตนเองให้ เกิ ดการ
เรี ยนรู้ ไม่ยงุ่ เกี่ยวกับผู้อื่น
3. ลักษณะร่วมมือกันหรื อช่วยกันในการเรี ยนรู้ คือ แต่ละคนต่างก็รับผิดชอบในการ
เรี ยนรู้ของตน และในขณะเดียวกันก็ต้องช่วยให้ สมาชิกคนอื่นเรี ยนรู้ด้วย
การจัดการศึกษาปั จจุบนั มักส่งเสริ มการเรี ยนรู้แบบแข่งขัน ซึ่งอาจมีผลทาให้ ผ้ เู รี ยนเคย
ชินต่อการแข่งขันเพื่อแย่งชิงผลประโยชน์มากกว่าการร่ วมมือกันแก้ ปัญหา อย่างไรก็ตาม เราควร
ให้ โ อกาสผู้เ รี ย นได้ เ รี ย นรู้ ทัง้ 3 ลัก ษณะ โดยรู้ จัก ใช้ ลัก ษณะการเรี ย นรู้ อย่ า งเหมาะสมกั บ
สภาพการณ์ ทังนี
้ ้เพราะในชีวิตประจาวัน ผู้เรี ยนจะต้ องเผชิญสถานการณ์ที่มีทงั ้ 3 ลักษณะ แต่
เนื่องจากการศึกษาปั จจุบนั มีการส่งเสริ มการเรี ยนรู้แบบแข่งขันและแบบรายบุคคลอยู่แล้ ว เราจึง
จาเป็ นต้ องหันมาส่งเสริมการเรี ยนรู้แบบร่วมมือ ซึง่ สามารถช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ได้ ดี รวมทัง้
ได้ เรี ยนรู้ทกั ษะทางสังคมและการทางานร่วมกับผู้อื่นซึง่ เป็ นทักษะที่จาเป็ นอย่างยิ่งในการดารงชีวิต
ด้ วย
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องค์ ประกอบของการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือ
การเรี ยนรู้แบบร่วมมือไม่ได้ มีความหมายเพียงว่า มีการจัดให้ ผ้ เู รี ยนเข้ ากลุ่มแล้ วให้
งานและบอกผู้เรี ยนให้ ช่วยกันทางานเท่านัน้ การเรี ยนรู้จะเป็ นแบบร่วมมือได้ ต้ องมีองค์ประกอบที่
สาคัญครบ 5 ประการดังนี ้
1. การพึ่งพาและเกื อ้ กูลกัน (Positive Interdependence) กลุ่มการเรี ยนรู้ แบบ
ร่ วมมือ จะต้ องมีความตระหนักว่า สมาชิกทุกคนมีความสาคัญ และความสาเร็ จ ของกลุ่มขึ ้นกับ
สมาชิกทุกคนในกลุ่ม ในขณะเดียวกันสมาชิ กแต่ละคนจะประสบความส าเร็ จได้ ก็ต่อเมื่ อกลุ่ม
ประสบความสาเร็ จ ความสาเร็ จของบุคคลและของกลุ่มขึ ้นอยู่กับกันและกัน ดังนันแต่
้ ละคนต้ อง
รั บผิ ดชอบในบทบาทหน้ าที่ ของตนและในขณะเดียวกันก็ ช่วยเหลื อสมาชิกคนอื่ น ๆ ด้ วย เพื่ อ
ประโยชน์ร่วมกัน การจัดกลุ่มเพื่อช่วยให้ ผ้ เู รี ยนมีการพึ่งพาช่วยเหลือเกือ้ กูลกันนี ้ทาได้ หลายทาง
เช่น การให้ ผ้ เู รี ยนมีเป้าหมายเดียวกัน หรื อให้ ผ้ เู รี ยนกาหนดเป้าหมายในการทางาน/การเรี ยนรู้
ร่ วมกัน (Positive Goal Interdependence) การให้ รางวัลตามผลงานของกลุ่ม (positive reward
interdependence) การให้ งานหรื อวัสดุอปุ กรณ์ที่ทกุ คนต้ องทาหรื อใช้ ร่วมกัน (positive resource
interdependence) การมอบหมายบทบาทหน้ าที่ในการทางานร่วมกันให้ แต่ละคน (positive role
interdependence)
2. การปรึกษาหารื อกันอย่างใกล้ ชิด (Face-to-face Promotive Interaction) การ
ที่สมาชิกในกลุ่มมีการพึ่งพาช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน เป็ นปั จจัยที่จะส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนมีปฏิสมั พันธ์ ต่อ
กันและกันในทางที่จะช่วยให้ กลุ่มบรรลุเป้าหมาย สมาชิกกลุ่มจะห่วงใย ไว้ วางใจ ส่งเสริ ม และ
ช่วยเหลือกันและกันในการทางานต่าง ๆ ร่วมกัน ส่งผลให้ เกิดสัมพันธภาพที่ดีตอ่ กัน
3. ความรั บผิ ด ชอ บที่ ต รวจส อ บไ ด้ ข อง สมา ชิ ก แ ต่ ล ะค น ( Individual
Accountability) สมาชิกในกลุ่มการเรี ยนรู้ทกุ คนจะต้ องมีหน้ าที่รับผิดชอบ และพยายามทางานที่
ได้ รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ไม่มีใครที่จะได้ รับประโยชน์โดยไม่ทาหน้ าที่ของตน ดัง นัน้
กลุ่มจึงจาเป็ นต้ องมีระบบการตรวจอบผลงาน ทังที
้ ่เป็ นรายบุคคลและเป็ นกลุ่ม วิธีการที่สามารถ
ส่งเสริ มให้ ทกุ คนได้ ทาหน้ าที่ของตนอย่างเต็มที่มีหลายวิธี เช่น การจัดกลุ่มให้ เล็ก เพื่อจะได้ มีการ
เอาใจใส่กนั และกันได้ อย่างทัว่ ถึง การทดสอบเป็ นรายบุคคล การสุ่มเรี ยกชื่อ ให้ รายงาน ครูสงั เกต
พฤติกรรมของผู้เรี ยนในกลุม่ การจัดให้ กลุม่ มีผ้ สู งั เกตการณ์ การให้ ผ้ เู รี ยนสอนกันและกัน เป็ นต้ น
4. การใช้ ทักษะการปฏิสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและทักษะการทางานกลุ่ม ย่อย
(Interpersonal and Small-Group Skills) การเรี ยนรู้ แบบร่ วมมื อจะประสบความสาเร็ จได้ ต้ อง
อาศัยทักษะที่สาคัญ ๆ หลายประการ เช่น ทักษะทางสังคม ทักษะการปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อื่น ทักษะ
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การทางานกลุ่ม ทักษะการสื่อสาร และทักษะการแก้ ปัญหาขัดแย้ ง รวมทังการเคารพ
้
ยอมรับ และ
ไว้ วางใจกันและกัน ซึง่ ครูควรสอนและฝึ กให้ แก่ผ้ เู รี ยนเพื่อช่วยให้ ดาเนินงานไปได้
5. การวิ เ คราะห์ ก ระบวนการกลุ่ม (Group Processing) กลุ่ม การเรี ย นรู้ แบบ
ร่ วมมื อจะต้ องมี การวิเ คราะห์ กระบวนการทางานของกลุ่ม เพื่ อช่วยให้ กลุ่ม เกิ ดการเรี ยนรู้ และ
ปรับปรุงการทางานให้ ดีขึ ้น การวิเคราะห์กระบวนการกลุ่มครอบคลุมการวิเคราะห์เกี่ยวกับวิธีการ
ทางานของกลุ่ม พฤติกรรมของสมาชิกกลุ่มและผลงานของกลุ่ม การวิเคราะห์การเรี ยนรู้นี ้อาจทา
โดยครู หรื อผู้เรี ยน หรื อทังสองฝ่
้
าย การวิเคราะห์กระบวนการกลุ่มนี ้เป็ นยุทธวิธีหนึ่งที่ส่งเสริ มให้
กลุ่มตังใจท
้ างาน เพราะรู้ว่าจะได้ รับข้ อมูลป้อนกลับ และช่วยฝึ กทักษะการรู้คิด (Metacognition)
คือสามารถที่จะประเมินการคิดและพฤติกรรมของตนที่ได้ ทาไป
ผลดีของการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือ
การเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือได้ รับความนิยมอย่างแพร่ หลายมาก ผลจากการวิจยั ต่าง ๆ
พบว่า การเรี ยนรู้แบบร่วมมือส่งผลดีตอ่ ผู้เรี ยนในหลายด้ าน ดังนี ้
1. มีความพยายามที่จะบรรลุเป้าหมายมากขึ ้น (Greater Efforts to Achieve)
การเรี ยนรู้ แบบร่ วมมื อช่วยให้ ผ้ ูเรี ยนมี ความพยายามที่ จ ะเรี ยนรู้ ให้ บ รรลุ
เป้าหมาย เป็ นผลทาให้ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสูงขึน้ และมี ผลงานมากขึน้ การเรี ยนรู้ มี ความ
คงทนมากขึ ้น (long-term retention) มีแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ มีการใช้ เวลาอย่าง
มีประสิทธิภาพ ให้ เหตุดีขึ ้น และคิดอย่างมีวิจารณญาณมากขึ ้น
2. มี ความสัม พันธ์ ระหว่างผู้เรี ยนดีขึน้ (More Positive Relationships Among
Students)
การเรี ยนรู้แบบร่วมมือช่วยให้ ผ้ เู รี ยนมีน ้าใจนักกีฬามากขึ ้น ใส่ใจในผู้อื่นมาก
ขึ ้น เห็นคุณค่าของความแตกต่าง ความหลากหลาย การประสานสัมพันธ์และการรวมกลุม่
3. มีสขุ ภาพจิตดีขึ ้น (Greater Psychological Health)
การเรี ย นรู้ แบบร่ ว มมื อ ช่ ว ยให้ ผ้ ูเ รี ย นมี สุข ภาพจิ ต ดี ขึ น้ มี ค วามรู้ สึ ก ที่ ดี
เกี่ยวกับตนเองและมีความเชื่อมัน่ ในตนเองมากขึ ้น นอกจากนันยั
้ งช่วยพัฒนาทักษะทางสังคมและ
ความสามารถในการเผชิญกับความเครี ยดและความผันแปรต่าง ๆ
ประเภทของกลุ่มการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือ
กลุม่ การเรี ยนรู้ที่ใช้ กนั อยูโ่ ดยทัว่ ไปมี 3 ประเภท คือ
1. กลุ่มการเรี ยนรู้แบบร่วมมืออย่างเป็ นทางการ (Formal cooperative learning
groups) กลุม่ ประเภทนี ้ ครูจดั ขึ ้นโดยการวางแผน จัดระเบียบ กฎเกณฑ์ วิธีการ และเทคนิคต่าง ๆ
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เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ ร่วมมือกันเรี ยนรู้ สาระต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจเป็ นหลาย ๆ ชัว่ โมงติดต่อกัน
หรื อหลายสัปดาห์ตดิ ต่อกัน จนกระทัง่ ผู้เรี ยนเกิดการเรี ยนรู้และบรรลุจดุ มุง่ หมายตามที่กาหนด
2. กลุ่ม การเรี ย นรู้ แบบร่ ว มมื อ อย่ า งไม่ เ ป็ น ทางการ (informal Cooperative
Learning Groups) กลุ่มประเภทนี ้ครู จดั ขึ ้นเฉพาะกิจเป็ นครัง้ คราว โดยสอดแทรกอยู่ในการสอน
ปกติอื่น ๆ โดยเฉพาะการสอนแบบบรรยาย ครู สามารถจัดกลุ่มการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือสอดแทรก
เข้ าไปเพื่อช่วยให้ ผ้ เู รี ยนมุง่ ความสนใจหรื อใช้ ความคิดเป็ นพิเศษในสาระบางจุด
3. กลุ่ม การเรี ยนรู้ แบบร่ วมมื อ อย่างถาวร (Cooperative Base Groups) กลุ่ม
ประเภทนี ้เป็ นกลุ่มการเรี ยนรู้ ที่สมาชิกกลุ่มมีประสบการณ์การทางาน/การเรี ยนรู้ ร่ วมกันมานาน
จนกระทัง่ เกิดสัมพันธภาพที่แน่นแฟ้น สมาชิกกลุม่ มีความผูกพัน ห่วงใย ช่วยเหลือกันและกันอย่าง
ต่อเนื่อง
ในการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือมักจะมีกระบวนการดาเนินงานที่ต้องทาเป็ นประจา เช่น
การเขียนรายงาน การเสนอผลงานกลุ่ม การตรวจผลงาน เป็ นต้ น ในการทางานที่ เป็ นกิ จ วัตร
ดังกล่าว ครู ควรจัดระเบียบขัน้ ตอนการทางาน หรื อฝึ กฝนให้ ผ้ ูเรี ยนดาเนินงานอย่างเป็ นระบบ
ระเบียบเพื่อช่วยให้ งานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการที่ใช้ หรื อดาเนินการเป็ นกิจวัตรใน
การเรี ยนรู้แบบร่ วมมือนี ้เรี ยกว่า Cooperative Learning Scripts ซึ่งหากสมาชิกกลุ่มปฏิบตั ิอย่าง
ต่อเนื่องเป็ นเวลานาน จะเกิดเป็ นทักษะที่ชานาญในที่สดุ
การประยุกต์ ใช้ ทฤษฎีในการจัดการเรียนการสอน
สามารถนาหลักการของการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือ ไปจัดการเรี ยนการสอนของตนได้
โดยการพยายามจัดกลุ่มการเรี ยนรู้ ให้ มีองค์ประกอบ 5 ประการดังกล่าวข้ างต้ น และใช้ เทคนิค
วิธีการต่าง ๆ ในการช่วยให้ องค์ประกอบทัง้ 5 สัมฤทธิผล โดยทัว่ ไป การวางแผนบทเรี ยนและการ
จัดการเรี ยนการสอนให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้แบบร่วมมือมีประเด็นที่สาคัญดังนี ้
1. ด้ านการวางแผนการจัดการเรี ยนการสอน
1.1 ก าหนดจุ ด มุ่ ง หมายของบทเรี ยนทั ง้ ทางด้ านความรู้ และทั ก ษะ
กระบวนการต่าง ๆ
1.2 กาหนดขนาดของกลุม่ กลุม่ ควรมีขนาดเล็ก ประมาณ 3-6 คน กลุม่ ขนาด
4 คนจะเป็ นขนาดที่เหมาะที่สดุ
1.3 กาหนดองค์ประกอบของกลุ่มหมายถึงการจัดผู้เรี ยนเข้ ากลุ่มซึ่งอาจทา
โดยการสุม่ หรื อการเลือกให้ เหมาะกับวัตถุประสงค์ โดยทัว่ ไปกลุม่ จะต้ องประกอบไปด้ วยสมาชิกที่
คละกันในด้ านต่าง ๆ เช่นเพศ ความสามารถ ความถนัด เป็ นต้ น
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1.4 ก าหนดบทบาทของสมาชิ ก แต่ ล ะคนในกลุ่ ม เพื่ อ ช่ ว ยให้ ผู้ เรี ย นมี
ปฏิสมั พันธ์ กันอย่างใกล้ ชิดและมีส่วนในการทางานอย่างทัว่ ถึง ควรมอบหมายบทบาทหน้ าที่ใน
การทางานให้ ทกุ คน และบทบาทหน้ าที่นนั ้ ๆ จะต้ องเป็ นส่วนหนึ่งของงานอันเป็ นจุดมุ่งหมายของ
กลุม่ อาจารย์ควรจัดบทบาทหน้ าที่ของสมาชิกให้ อยูใ่ นลักษณะที่จะต้ องพึง่ พาอาศัยและเกื ้อกูลกัน
บทบาทหน้ าที่ในการทางานเพื่อการเรี ยนรู้ มีจานวนมาก เช่น บทบาทผู้นากลุ่ม ผู้สังเกตการณ์
เลขานุการ ผู้เสนอผลงาน ผู้ตรวจสอบผลงาน เป็ นต้ น
1.5 จัดสถานที่ให้ เหมาะสมในการทางานและการมีปฏิสมั พันธ์ กัน อาจารย์
จาเป็ นต้ องคิดออกแบบการจัดห้ องเรี ยนหรื อสถานที่ที่จะใช้ ในการเรี ยนรู้ให้ เอื ้อและสะดวกต่อการ
ทางานของกลุม่
1.6 จัดสาระ วัสดุ หรื องานที่จะให้ ผ้ เู รี ยนทา วิเคราะห์สาระ/งาน/หรื อวัสดุที่
จะให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้ และจัดแบ่งสาระหรื องานนัน้ ในลักษณะที่ให้ ผ้ ู เรี ยนแต่ละคนมีส่วนในการ
ช่วยเหลือกลุม่ และพึง่ พากันในการเรี ยนรู้
2. ด้ านการสอน
ผู้สอนควรมีการเตรี ยมกลุม่ เพื่อการเรี ยนรู้ร่วมกัน ดังนี ้
2.1 อธิบายชี ้แจงเกี่ยวกับงานของกลุ่ม ผู้สอนควรอธิบายถึงจุดมุ่งหมาย
ของบทเรี ยน เหตุผลในการดาเนินการต่าง ๆ รายละเอียดของงานและขันตอนในการท
้
างาน
2.2 อธิบายเกณฑ์การประเมินผลงาน ผู้เรี ยนจะต้ องมีความเข้ าใจตรงกัน
ว่าความสาเร็ จของงานอยู่ตรงไหน งานที่คาดหวังจะมีลักษณะอย่างไร เกณฑ์ที่จะใช้ ในการวัด
ความสาเร็จของงานคืออะไร
2.3 อธิบายถึงความสาคัญและวิธีการของการพึง่ พาและเกื ้อกูลกัน ผู้สอน
ควรอธิบายกฎเกณฑ์ ระเบียบ กติกา บทบาทหน้ าที่ และระบบการให้ รางวัลหรื อประโยชน์ที่กลุ่ม
จะได้ รับในการร่วมมือกันเรี ยนรู้
2.4 อธิบายถึงวิธีการช่วยเหลือกันระหว่างกลุม่
2.5 อธิบายถึงความสาคัญและวิธีการในการตรวจสอบความรับผิดชอบ
ต่อหน้ าที่ที่แต่ละคนได้ รับมอบหมาย เช่น การสุม่ เรี ยกชื่อผู้เสนอผลงาน การทดสอบ การตรวจสอบ
ผลงาน เป็ นต้ น
2.6 ชี ้แจงพฤติกรรมที่คาดหวัง หากครูชี ้แจงให้ ผ้ เู รี ยนได้ ร้ ูอย่างชัดเจนว่า
ต้ องการให้ ผ้ เู รี ยนแสดงพฤติกรรมอะไรบ้ าง จะช่วยให้ ผ้ เู รี ยนรู้ความคาดหวังที่มีตอ่ ตนและพยายาม
จะแสดงพฤติกรรมนัน้
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3. ด้ านการควบคุมกากับและการช่วยเหลือกลุม่
3.1 ดูแลให้ สมาชิกกลุม่ มีการปรึกษาหารื อกันอย่างใกล้ ชิด
3.2 สัง เกตการณ์ การทางานร่ วมกันของกลุ่ม ตรวจสอบว่า สมาชิ กกลุ่มมี
ความเข้ าใจในงาน หรื อบทบาทหน้ าที่ ที่ไ ด้ รับมอบหมายหรื อไม่ สัง เกตพฤติกรรมต่าง ๆ ของ
สมาชิก ให้ ข้อมูลป้อนกลับ ให้ แรงเสริม และบันทึกข้ อมูลที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การเรี ยนรู้ของกลุม่
3.3 เข้ าไปช่วยเหลือกลุ่มตามความเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน
และการทางาน เมื่อพบว่ากลุ่มต้ องการความช่วยเหลือ ผู้สอนสามารถเข้ าไปชี ้แจง สอนซ ้า หรื อให้
ความช่วยเหลืออื่น ๆ
3.4 สรุปการเรี ยนรู้ ครู ควรให้ กลุ่มสรุ ปประเด็นการเรี ยนรู้ ที่ได้ จากการเรี ยนรู้
แบบร่วมมือ เพื่อช่วยให้ การเรี ยนรู้มีความชัดเจนขึ ้น
4. ด้ านการประเมินผลและวิเคราะห์กระบวนการเรี ยนรู้
4.1 ประเมินผลการเรี ยนรู้ ครู ประเมินผลการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนทัง้ ทางด้ าน
ปริมาณและคุณภาพ โดยใช้ วิธีการที่หลากหลาย และควรให้ ผ้ เู รี ยนมีสว่ นร่วมในการประเมิน
4.2 วิเคราะห์กระบวนการทางานและกระบวนการเรี ยนรู้ ร่วมกัน ผู้สอนควร
จัดให้ ผ้ เู รี ยนมีเวลาในการวิเคราะห์การทางานของกลุ่มและพฤติกรรมของสมาชิกกลุม่ เพื่อให้ กลุ่ม
มีโอกาสเรี ยนรู้ที่จะปรับปรุงส่วนบกพร่องของกลุม่
การดาเนินงานในด้ านต่าง ๆ ดังกล่าว เป็ นสิ่งที่ครูจาเป็ นต้ องทาในการจัดการเรี ยนรู้
แบบร่วมมือโดยทัว่ ไป ซึ่งครูแต่ละคนสามารถคิดวางแผนออกแบบการเรี ยนการสอนของตน โดย
อาศัยวิธีการและเทคนิคต่าง ๆ เข้ ามาช่วยอย่างหลากหลายแตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ตาม ได้ มี
นักการศึกษาและนักคิดหลายคนที่ได้ ค้นคิดวิธีการจัดการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือที่มีรูปแบบ ลักษณะ
หรื อขันตอน
้
แตกต่างกันออกไป เพื่อให้ เหมาะกับสถานการณ์การเรี ยนรู้ ต่าง ๆ รูปแบบการเรี ยนรู้
แบบร่ ว มมื อ ที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มอย่ า งกว้ างขวาง ทั ง้ ที่ เ รี ย กว่ า Cooperative Learning และ
Collaborative Learning มีหลายรูปแบบ เช่น Jigsaw, Students Teams – Achievement Division
(STAD), Team – Assisted Individualization (TAI), Team Games Tournament (TGT),
Learning Together (LT), Group Investigation (GI), The Structural Approach, Complex
Instruction และ The Collaborative Approach
สรุปได้ วา่ การเรี ยนรู้แบบร่วมมือรูปแบบต่าง ๆ ดังกล่าว มีคณ
ุ สมบัตสิ าคัญตรงกัน 5
ประการคื อ ทุก รู ป แบบต่า งก็ มี ก ระบวนการเรี ย นรู้ ที่ พึ่ง พาและเกื อ้ กูล กัน สมาชิ ก กลุ่ม มี ก าร
ปรึกษาหารื อและปฏิสมั พันธ์กนั อย่างใกล้ ชิด สมาชิกทุกคนมีบทบาทหน้ าที่ที่ต้องรับผิดชอบ และ

85
สามารถตรวจสอบได้ สมาชิกกลุ่มต้ องใช้ ทกั ษะการทางานกลุ่มและการสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลใน
การทางานหรื อการเรี ยนรู้ ร่ วมกัน รวมทัง้ มี การวิเคราะห์ กระบวนการทางานของกลุ่ม เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและคุณภาพของการทางานร่วมกัน ในส่วนที่ตา่ งกันนัน้ มักจะเป็ นความแตกต่างใน
เรื่ องของวิธีการจัดกลุ่ ม วิธีการในการพึ่งพา วิธีการทดสอบ กระบวนการในการวิเคราะห์ กลุ่ม
บรรยากาศของกลุม่ โครงสร้ างของกลุม่ บทบาทของผู้เรี ยน ผู้นากลุม่ และอาจารย์ผ้ สู อน
7. แนวคิดและทฤษฎีการศึกษาความพึงพอใจของชุดฝึ กอบรม
การศึกษาความพึงพอใจของชุดฝึ กอบรม
สมยศ นาวีการ (2540, น.155) ได้ กล่าวถึงการทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความพึงพอใจในการ
เรี ยนรู้หรื อการปฏิบตั งิ าน ดังแนวคิดพื ้นฐานที่ตา่ งกัน 2 ลักษณะ ดังนี ้
1. ความพึ ง พอใจน าไปสู่ก ารปฏิ บัติ ง าน การตอบสนองความต้ อ งการของ
ผู้ปฏิบตั ิงานจนเกิดความพึงพอใจ จะทาให้ เกิดแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานที่สู ง
กว่าผู้ที่ไม่ได้ รับการตอบสนอง
2. ผลของการปฏิบตั ิงานนาไปสู่ความพึงพอใจ ความสัมพันธ์ ระหว่างความพึง
พอใจและผลการปฏิ บัติง านจะถูก เชื่ อ มโยงด้ ว ยปั จ จัย อื่ น ๆ ผลการปฏิ บัติง านที่ ดี จ ะน าไปสู่
ผลตอบแทนที่เหมาะสมซึ่งในที่สุดจะนาไปสู่การตอบสนองความพึงพอใจในรู ปของรางวัลหรื อ
ผลตอบแทนซึ่ง แบ่ง ออกเป็ น ผลตอบแทนภายในและผลตอบแทนภายนอก โดยผ่านการรั บ รู้
เกี่ ยวกับความยุติธรรมของผลตอบแทนอันเป็ นตัวบ่งชีป้ ริ มาณของผลตอบแทนที่ผ้ ูปฏิบตั ิงานที่
ได้ รับ นัน่ คือ ความพึงพอใจของผู้ปฏิบตั งิ านจะถูกกาหนดโดยความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนที่
เกิ ด ขึ น้ จริ ง ซึ่ ง โวลแมน (Wolman. 1979: 283) ให้ ค วามหมายของความพึ ง พอใจไว้ ว่ า เป็ น
ความรู้ สึกมีความสุข เมื่อเราได้ ผลสาเร็ จตามจุดมุ่งหมาย (Gold) ความต้ องการ (Needs) หรื อ
แรงจูงใจ (Motivation) และ ทิฟฟิ นและแมคคอมิค (Tiff and Mc Cormick) ให้ ความ หมายของ
ความพึงพอใจว่า หมายถึง แรงจูงใจของมนุษย์ซงึ่ ตังอยู
้ บ่ นความต้ องการพื ้นฐาน
โดยความพึงพอใจ เป็ นคุณลักษณะทางจิตของบุคคลไม่อาจวัดได้ โดยตรงการวัด
ความพึงพอใจจึงเป็ นการวัดโดยอ้ อม วิธีการวัดความพึงพอใจของนักวิชาการหลายท่าน มีวิธีการ
วัดที่คล้ ายกัน โดย
สุรพล พะยอมแย้ ม (2541) ให้ รายละเอียดไว้ ดงั นี ้
1. การใช้ แบบสอบถาม โดยผู้สอบถามจะออกแบบสอบถามเพื่ อต้ อ งการ
ทราบความคิดเห็นซึ่งสามารถทาได้ ในลักษณะที่กาหนดให้ เลือกตอบคาถามอิสระคาถามดังกล่าว
อาจถามความพึงพอใจในด้ านต่างๆ เช่น การบริหารการควบคุมงาน และเงื่อนไขต่างๆ เป็ นต้ น
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2. การสัม ภาษณ์ เป็ นวิธี วัด ความพึ ง พอใจทางตรงทางหนึ่ง ซึ่ง ต้ องอาศัย
เทคนิคและวิธีการที่ดีจงึ จะทาให้ ได้ ข้อมูลที่เป็ นจริง
3. การสังเกต เป็ นวิธีการวัดความพึงพอใจโดยสังเกตพฤติกรรมของบุคคล
เป้าหมายไม่ว่าจะแสดงออกจาการพูดกิริยาท่าทาง วิธีนี ้ต้ องอาศัยการกระทาอย่างจริ งจังและการ
สังเกตอย่างมีระเบียบ
แบบแผน
สรุ ปได้ ว่าความพึง พอใจ เป็ นความรู้ สึก และทัศนคติ และทัศนคติของบุค คลอัน
เนื่องมาจากสิ่งเร้ าที่ได้ รับการตอบสนอง ปรากฏออกมาทางพฤติกรรม โดยความพึงพอใจ เป็ น
คุณลักษณะทางจิตของบุคคลไม่อาจวัดได้ โดยตรง การวัดความพึงพอใจ จึงเป็ นการวัดโดยอ้ อม
วิธีการวัดความพึงพอใจของนักวิชาการหลายท่าน มีวิธีการวัดที่คล้ ายกัน เช่น การใช้ แบบสอบถาม
โดยผู้สอบถามจะออกแบบสอบถามเพื่อต้ องการทราบความคิดเห็นซึ่งสมารถทาได้ ในลักษณะที่
กาหนดให้ เลือกตอบคาถามอิสระคาถามดังกล่าวอาจถามความพึงพอใจในด้ านต่าง ๆ เช่นการ
บริ หารการควบคุมงาน และเงือนไขต่าง ๆ การสัมภาษณ์เป็ นวิธีวดั ความพึงพอใจทางตรงทางหนึง่
ซึ่ง อาศัยเทคนิ คและวิธี การที่ ดีจึง จะทาให้ ไ ด้ ข้ อมูลที่ เ ป็ นจริ ง การสัง เกต เป็ นวิธี การวัด ความ
พึงพอใจโดยสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเป้าหมายไม่ว่าจะแสดงออกจาการพูดกิริยาท่าทาง วิธีนี ้
ต้ องอาศัยการกระทาอย่างจริงจังและการสังเกตอย่างมีระเบียบแบบแผน
8. บริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็ นกลุ่มมหาวิทยาลัยที่พฒ
ั นามาจากโรงเรี ยนฝึ กหัดครูที่ตงอยู
ั ้ ่ใ น
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของประเทศ ต่อมาได้ เปลี่ยนชื่อเป็ น วิทยาลัยครู หลังจากนัน้ ได้ รับ
พระราชทานนาม ราชภัฏ " จากพระบา ทสมเด็จ พระบรมชนกาธิ เ บศร มหาภูมิ พ ลอดุล ยเดช "
มหาราช บรมนาถบพิตร ให้ เป็ นชื่อประจาสถาบัน พร้ อมทัง้ พระราชทาน พระราชลัญจกรเป็ นตรา
ประจามหาวิทยาลัย โดยในปัจจุบนั มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีอยูท่ งสิ
ั ้ ้น 38 แห่ง ทัว่ ประเทศ ทุกวันที่
14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็ น “วันราชภัฏ” สืบเนื่องจาก วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ
พระราชทานนาม สถาบันราชภัฏ แก่วิทยาลัยครู ทั่วประเทศ และได้ มีพระมหากรุ ณาธิ คุณโปรด
เกล้ าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ อัญเชิ ญตราพระราชลัญจกรส่ ว น
พระองค์ เป็ นตราประจามหาวิทยาลัยราชภัฏ นับเป็ นพระมหากรุณาธิคณ
ุ ล้ นเกล้ าล้ นกระหม่อมหา
ที่ สุด มิ ไ ด้ เป็ น สิ่ ง ที่ น าความภาคภูมิ ใ จสูง สุด มาสู่ช าวมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ทั่ว ประเทศซึ่ง ชาว
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้ องถิ่น สมควรจะเทิดพระมหา
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ุ นี ้ไว้ เหนือเกล้ าและจงรักภักดีด้วยการตังปณิ
้ ธานที่จะประพฤติ และปฏิบตั ิหน้ าที่เจริ ญ
รอยตามเบื ้องพระยุคลบาท ในการพัฒนาประเทศและบาบัดทุกข์ บารุงสุขแก่พี่น้อง ประชาชนชาว
ไทย ดังนัน้ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ถือว่าเป็ นวันราชภัฏ ซึง่ ชาวมหาวิทยาลัย และถือเป็ นการสถาปนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏด้ วยเช่นกัน
คาว่า “ราชภัฏ” ให้ ความหมายที่กินใจความว่า “คนของพระราชา…ข้ าของแผ่นดิน” หาก
ตีความตามความรู้สึกยิ่งกินใจและตีความได้ กว้ างขวางยิ่งขึ ้นไปอีกนัน่ ก็คือ “การถวายงานประดุจ
ข้ าราชบริพารที่รับใช้ ใกล้ ชิดเบื ้องพระยุคลบาทที่ต้องถวายงานอย่างสุดความสามารถ สุดชีวิต และ
สุ ด จิ ต สุ ด ใจ” ซึ่ ง การเป็ นคนของใต้ ฝ่ าละอองธุ ลี พ ระบาทย่ อ มเป็ นข้ าของแผ่ น ดิ น อี ก ด้ วย
เนื่องจากว่าใต้ ฝ่าละอองธุลีพระบาทผู้เป็ นมิ่งขวัญของพวกเราชาวราชภั ฏ ทรงเป็ นแบบอย่างการ
ทรงงานเพื่อบ้ านเมือง และแผ่นดินอย่างที่มิเคยทรงหยุดพักแม้ เพียงนิด แม้ ยามที่ทรงประชวรก็ไม่
เคยหยุดทรงงาน เพื่อความสุขของปวงชนชาวสยามของพระองค์นนั ้ เองด้ วยเหตุผลเหล่าใต้ ฝ่า
ละอองธุลีพระบาทจึงได้ พระราชทานพระราชลัญจกร อันเป็ นเครื่ องประกอบพระราชอิศริ ยยศ พระ
ราชอิศริ ยศักดิ์ ลงมาเป็ นตราสัญลักษณ์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏ ประหนึง่ เครื่ องเตือนความทรง
จาว่าพวกเราชาวราชภัฏคือ “คนของพระราชา และข้ าของแผ่นดิน”
เนื่องในวันราชภัฏ ในทุก ๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏทัว่ ประเทศ จึงได้ จดั กรรมต่าง ๆ ขึ ้นอาทิ
การทาบุญตักบาตร การจัดนิทรรศการ การเสวนาทางวิชาการ และการมอบรางวัลต่าง ๆ เป็ นต้ น
ซึ่งเป็ นกิจกรรมที่ดีตอ่ การสนับสนุนอุดมการณ์ของ “ชาวราชภัฏ” หนึ่งในรอบปี มีวาระสาคัญอย่าง
ยิ่งที่พวกเราเลือดราชภัฏจะถือโอกาสในการทางานเพื่อสนองแนวทางพระราชดาริ สืบต่อพระราช
ปณิธานและสืบสานพระราชประสงค์ เหมาะสมกับการเป็ น “ข้ ารองพระยุคลบาทยิ่ง” และอย่างให้
ชาวราชภัฏทุกท่านสานึกอยู่เสมอว่า “มีหน้ าที่อุทิศตนทางานทุกอย่าง เพื่อเป็ นบทพิสูจน์ความ
จงรักภักดิด์ ี และเทิดทูนใต้ ฝ่าละออง ธุรีพระบาท และล้ นเกล้ าล้ นกระหม่อมทุก ๆ พระองค์อย่าง
หาที่สดุ มิได้ สาคัญนักเรี ยน นักศึกษา ครู คณาจารย์ เจ้ าหน้ าที่ พวกเราชาวราชภัฏต้ องเทิดทูนไว้
เหนือเกล้ า ด้ วยการปฏิบตั ิทึกภารกิจที่ได้ รับมอบหมายประหนึ่งทาถวายใต้ ฝ่าละอองธุลีพระบาท
ในทุกกรณี เพราะพวกเราชาวราชภัฏคือ “คนของพระราชา ข้ าของแผ่นดิน”
สัญลักษณ์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิ เ บศร มหาภูมิ พ ลอดุล ยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าโปรดกระหม่อม พระราชทานนาม " ราชภัฏ " และตราประจา
มหาวิทยาลัย นับเป็ นพระมหากรุณาธิคณ
ุ และเกียรติยศสูงสุดแก่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทัว่ พระ
ราชอาณาจักร โดยนาม " ราชภัฏ หมายความว่า เป็ นคนของพระราชา" ตราสัญลักษณ์ ประจา
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มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิจารณาจากดวงตราพระราชลัญจกรประจาพระองค์รัชกาลที่ 9 เพื่อกาหนด
รูปแบบสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ และได้ รับพระราชทานมาเป็ นตราประจามหาวิทยาลัยราช
ภัฏทัว่ พระราชอาณาจักร ซึง่ มีรายละเอียดที่สมควร นามากล่าวถึงไว้ ณ ที่นี ้คือ

1. เป็ นรูปแบบที่เกี่ยวข้ องกับสถาบันพระมหากษัตริ ย์ ผู้ให้ กาเนิดสถาบัน
2. เป็ น รู ป แบบที่ เ ป็ น กลาง เกี่ ย วข้ อ งกั บ ท้ องถิ่ น ที่ ตัง้ ธรรมชาติ และความ
สอดคล้ องกับชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ได้ รับพระราชทาน
3. สีของตราประจามหาวิทยาลัย มี 5 สี โดยมีความหมาย ดังนี ้
สีน ้าเงิน แทนค่าสถาบันพระมหากษัตริ ย์ผ้ ูให้ กาเนิด และพระราชทานนาม
“มหาวิทยาลัยราชภัฏ”
สีเขียว แทนค่าแหล่งที่ตงในแหล่
ั้
งธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมที่สวยงาม
สีทอง แทนค่าความเจริญรุ่งเรื องทางภูมิปัญญา
สีส้ม แทนค่าความรุ่งเรื องทางศิลปวัฒนธรรมท้ องถิ่น
สีขาว แทนค่าความคิดอันบริ สุทธิ์ ของนักปราชญ์ แห่งพระบาทสมเด็จ พระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ผู้วิจยั ได้ ทาการศึกษาคุณภาพชีวิตเป็ นข้ อมูลเบื ้องต้ นในการเสริ มสร้ างคุณภาพชีวิต
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบ 5 แห่งได้ แก่
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เดิมชื่อว่า “โรงเรี ยนฝึ กหัดครู มธั ยม” เพราะ
เป็ นโรงเรี ยนที่เปิ ดสอนในระดับฝึ กหัดครูมธั ยมรับนักเรี ยนที่สาเร็ จการศึกษาจากโรงเรี ยนฝึ กหัดครู
ประโยคครูประถม (ป.ป.) และนักเรี ยนที่สาเร็ จชันมั
้ ธยมปี ที่ 8 มาศึกษาต่อเพื่อเลื่อนฐานะจากครู
ป.ป. ให้ สงู ขึ ้นไปสู่ครู ป.ม. โรงเรี ยนฝึ กหัดครูมธั ยมตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2483 แต่เปิ ด
สอนในปี การศึกษา 2484 เป็ นโรงเรี ยนสหศึกษา คือชายหญิงเรี ยนรวมกันโดยมีหม่อมหลวงมานิจ
ชุมสาย เป็ นอาจารย์ใหญ่ ในระยะเริ่มแรกโรงเรี ยนฝึ กหัดครูมธั ยมยังไม่มีอาคารสถานที่เรี ยน จึงไป
อาศัยเรี ยนที่โรงเรี ยนฝึ กหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ใกล้ ซอยกิ่งเพชร ต่อมาได้ ใช้ อาคารริ มถนนใน
เขตพระราชวังจันทรเกษม ซึ่งอยู่ด้านหลังกระทรวงศึกษาธิการเป็ นสถานที่เรี ยนจึงเรี ยกติดปากว่า
“ป.ม. หลังกระทรวง” หลักสูตรการฝึ กหัดครู สมัยนัน้ ไม่มีวิช าเอก วิชาโท นักเรี ยนต้ องเรี ยนทุก
รายวิชา เพื่อจะได้ ออกไปเป็ นครูที่สามารถสอนได้ ทุกวิชาปรัชญา" ความรู้ดี มีคณ
ุ ธรรม นาชุมชน

89
พัฒนา " พันธกิจ 1. ผลิตบัณฑิตให้ มีความรู้ คูค่ ณ
ุ ธรรม 2. วิจยั และพัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญา
และถ่ายทอดสูช่ มุ ชนและสังคม 3. บริการทางวิชาการ ที่สอดคล้ องกับความต้ องการของชุมชนและ
สังคม 4. ทานุบารุ ง เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมไทย5. พัฒนาชุมชนและสังคม ที่สอดคล้ องกับ
แนวทางตามพระราชดาริ และนโยบายการพัฒนาประเทศ 6. พัฒนาครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครู วิสยั ทัศน์ “มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ และ
พัฒนาภูมิปัญญา สอดคล้ องกับประชาคมอาเซียนและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย" ผลิตครูและบัณฑิตนักปฏิบตั ิ และเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี
คุณภาพ"อัตลักษณ์ ของบัณ ฑิต" บัณฑิตนักปฏิบตั ิ มีจิตอาสา ก้ าวหน้ าเทคโนโลยี มีทักษะพหุ
ภาษา"
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา มุง่ มัน่ ที่จะสร้ างคุณภาพการศึกษา
พัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตบัณฑิต
คุณภาพที่เปี่ ยมด้ วยคุณธรรม มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีทกั ษะทางวิชาการ มีทกั ษะทางภาษาการ
สื่อสาร และเทคโนโลยี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติพร้ อมเป็ นสมาชิกประชาคม
อาเซี ยนและประชาคมโลก มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้ านสมเด็จ เจ้ าพระยาเป็ นมหาวิ ทยาลัย ที่ มี
มาตรฐานสากลและติดอันดับ 1 ใน 150 มหาวิทยาลัยของเอเชียในปี 2561 พันธกิจ สร้ างบัณฑิต
คุณภาพสูส่ งั คม วิจยั สร้ างองค์ความรู้ และนวัตกรรม บริการวิชาการเพื่อพัฒนาไปสูส่ งั คมแห่งการ
เรี ยนรู้ ส่งเสริมและเผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรมไทยสูส่ ากล พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้ อม
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็ นสถาบันอุดมศึกษามีภาระหน้ าที่หลักในการ
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เน้ นคุณภาพ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ มีความงอกงามทาง
ปั ญ ญา แสวงหาความรู้ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งเป็ นบัณ ฑิ ต คุณ ภาพ เป็ นนัก วิ ช าชี พ ที่ ดี ได้ ก าหนด
วัตถุประสงค์ ดัง นี ้ 1) จัดการเรี ยนการสอนบูรณาการเข้ ากับการวิจัยและพัฒ นา ให้ บัณฑิตมี
คุณภาพระดับนานาชาติ และเป็ นผู้มีปัญญา ทักษะวิชาชีพและมีคณ
ุ ธรรมที่ตรงกับความต้ องการ
ของท้ องถิ่น และสังคมในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ และฐานปั ญญา 2) จัดการศึกษาที่หลากหลาย
ยืดหยุ่น เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ การเรี ยนรู้ด้วยตนเองและเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต ทังในระบบ
้
นอกระบบ
ตามอัธยาศัย และให้ โอกาสทางการศึกษาแก่ทุกคนอย่างเสมอภาค 3) พัฒนา วิจยั และสร้ าง
นวัตกรรมที่ม่งุ สร้ างความเข้ มแข็งให้ แก่ชุมชนอุตสาหกรรมขนาดย่อมและท้ องถิ่นอย่างยัง่ ยืน 4)
ให้ บริ การวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชมุ ชนและสังคมอย่างมีคณ
ุ ภาพ และเป็ นศูนย์กลาง
บริ การข้ อมูลและสารสนเทศทางด้ านการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 5) ปรับปรุ งและพัฒนา
ระบบการบริ หารจัดการศึกษาอย่างเป็ นระบบ และการใช้ ทรัพยากรร่วมกัน โดยมุ่งเน้ นผลงานเป็ น
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สาคัญ เพื่อก้ าวไปสู่การเป็ นมหาวิทยาลัยในกากับอย่างมีคณ
ุ ภาพและมัน่ คงต่อไป 6) สร้ างความ
เข้ มแข็งของเครื อข่ายในด้ านวิชาการและการวิจัย สู่ระดับสากลและนานาชาติ 7) เสริ มสร้ าง
ความเป็ นไทยและการดาเนินชีวิตแบบเศรษฐกิ จพอเพี ยง เชื่ อมโยงความรู้ ระหว่างชุม ชนและ
ท้ องถิ่น
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็ นสถาบันอุดมศึกษามีภาระหน้ าที่หลักในการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ เ น้ นคุณภาพ เพื่ อพัฒ นาทรั พ ยากรมนุษย์ ให้ มีความงอกงามทาง
ปัญญา แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องเป็ นบัณฑิตคุณภาพ เป็ นนักวิชาชีพที่ดี พัฒนาและสร้ างเสริม
การวิจยั ให้ เป็ นเครื่ องมือสาคัญในการเรี ยนรู้ สร้ างองค์ความรู้ และพัฒนางาน ในหน้ าที่ ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมและให้ บริ การทางวิชาการเพื่อการเรี ยนรู้ในกลุม่ มหาวิทยาลัยที่เน้ นการผลิตบัณฑิต
ระดับปริ ญญาตรี โดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
กรุ งเทพมหานคร และสมุทรปราการ เป็ นพื ้นที่จดั การศึกษาเดียวกัน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยแห่งการเรี ยนรู้คคู่ ณ
ุ ธรรม บูรณาการภูมิปัญญาท้ องถิ่นกับภูมิปัญญาสากล สร้ างองค์
ความรู้เพื่อพัฒนาท้ องถิ่นให้ ยงั่ ยืนและสร้ างสังคมคุณภาพ
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทาเป็ น ส่วนหนึ่งของสังคมและระบบการศึกษา
ระดับสูง ของประเทศ มีภารกิจในการพัฒนาขีดความ สามารถของทรัพยากรมนุษย์ให้ มีคณ
ุ ภาพ
และ มีคณ
ุ สมบัติที่พึงประสงค์ ตอบสนองต่อความ ต้ องการของการพัฒนาประเทศ มีวิสยั ทัศน์
ที่ ว่ า “มหาวิ ท ยาลั ย แม่ แ บบที่ ดี ข องสั ง คม ” (Smart Archetype University of the Society)
มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายที่จะเป็ น มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพมาตรฐานในระดับ นานาชาติในการ
ก้ าวสู่เป็ น “มหาวิทยาลัย เอตทัคคะนานาชาติ” บัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
ต้ องสามารถ แข่งขันกับบัณฑิตนานาชาติได้ และสามารถ ดารงชีพอยู่ในสังคมได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ
และมีคณ
ุ ธรรม มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในระดับ ปริ ญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา โดยการ
จัดการศึกษาภาคปกติเป็ นการจัดการศึกษา เต็ มเวลา ระบบทวิภาค โดยใน 1 ปี การศึกษา แบ่ง
ออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติมีระยะ เวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์และ มหาวิทยาลัย
อาจเปิ ดการศึกษาภาคฤดูร้อน โดยกาหนดระยะเวลาการศึกษาและจานวน หน่วยกิตให้ มีสดั ส่วน
เทียบเคียงกันได้ กับภาค การศึกษาปกติโดยแบ่งการศึกษาเป็ นภาค ปกติและภาคพิเศษ จัดการ
เรี ยนการสอน ในวันจันทร์ - อาทิตย์ ดา เนินการจัดการเรี ยน การสอนโดยคณะ วิทยาลัย ศูนย์
การศึกษา โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศใน
การจัดการศึกษา แลกเปลี่ยนบุคลากรและ นักศึกษาเพื่อเพิ่มความรู้ศกั ยภาพ และ ประสบการณ์
ในด้ านการเรี ยนการสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ ดาเนินการรับสมัครสอบคัดเลือก
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บุค คลเข้ า ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ภ าคปกติ ต ามนโยบาย การคัด เลื อ กบุ ค คลเข้ าศึก ษาใน
สถาบันอุดมศึกษาระบบการคัดเลือกแบบใหม่ คือ TCAS (Thai University Central Admission
System) โดยเริ่มใช้ ตงแต่
ั ้ ปีการศึกษา 2561 เป็ นต้ นไป
สรุ ปได้ ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏ ทัง้ 5 แห่งนันมุ
้ ่งหวังเพื่อให้ บณ
ั ฑิตและบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยมีคณ
ุ ธรรมกากับความรู้ เพียบพร้ อมด้ วยสติปัญญาและจริ ยธรรม เป็ นผู้ใฝ่ รู้ มี
วิจารณญาณ มีจิตใจเสียสละ มีบุคลิกภาพดีเหมาะสม และมีความสานึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม
และพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนอกจากจะผลิตบัณฑิตที่เป็ นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม
และยังผลิตผลงานวิจยั แสวงหาความรู้ใหม่ บริ การรับใช้ สงั คม และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดย
ยึดมัน่ ในสัจจะบริ การ โดยแสวงหาความดีเลิศทางวิชาการ และคุณธรรม เพื่ อให้ เกิดความเข้ าใจ
เห็นแจ้ งในสัจจะแห่งชีวิต และจะเสริ มสร้ างทัศนคติที่ดีในการบริ การรับใช้ สงั คม ผู้ที่ได้ ศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจะต้ องรู้จกั พัฒนาตนเอง มีความรู้ มีความคิดสร้ างสรรค์ มีความประพฤติดี
งาม มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่อ ตนเองและส่ ว นร่ ว ม และมี ค วามสามารถในการท า งานอย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภ าพ เมื่ อจบการศึกษาออกไปเป็ น ผู้รับใช้ ชี วิต ในสัง คม ชุม ชน สอนคนให้ เป็ นคนที่ มี
คุณธรรม จริ ยธรรม สอนคนให้ เห็นถึงคุณค่าของคนด้ วยกัน และสอนให้ คนดูแลสรรพสิ่งต่าง ๆ ที่
เชื่อว่านักศึกษามีความปรารถนาอย่างยิ่งที่ต้องการพัฒนาตนเองในทุกด้ านของชีวิตที่ต้ องเตรี ยม
ตัวให้ พร้ อมไม่ว่าจะเป็ นด้ านวิชาการหรื อประสบการณ์ เพื่อจะสามารถออกไปทาพันธกิจ (ทางาน)
รับใช้ ด้านการดูแลมนุษย์ในด้ านร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ จึงเห็นได้ วา่ มีความสอดคล้ องต่อ
การด ารงชี วิ ต ของนัก ศึก ษามหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ ในเรื่ อ งของการพัฒ นาคุณ ภาพชี วิ ต ดัง นั น้
คุณภาพชีวิตจึงเป็ นสิ่งสาคัญของทิศทางที่จะก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของตนเองให้ เป็ นคนสมบูรณ์พร้ อมทังกาย
้
จิตใจ จิตวิญญาณ เพื่อจะออกไปพัฒนางานด้ านอื่น ๆ
ให้ ก่อเกิดความสมบูรณ์ด้วย โดยความสาเร็ จแสดงออกได้ โดยการสร้ างสรรค์สงั คมคุณภาพ สังคม
แห่งการเรี ยนรู้ สังคมอันประกอบด้ วยความสมานฉันท์และเอื ้ออาทรต่อกัน
9. งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ได้ มีผ้ กู ระทาการศึกษาและวิจยั เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตไว้ อย่างมากมาย ผู้วิจยั ค้ นคว้ าและ
สรุปได้ ดังนี ้
9.1 งานวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต
กนิษฐา อ่อนศิริ (2554, น. 79 ) ศึกษาเรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ผลวิจยั พบว่าการวิจยั ครัง้ นี ้
มีจดุ มุ่งหมายเพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตและศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างคุณภาพชีวิตและผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรี ยนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม ประชากรคือ นักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม ภาคปกติ ชัน้ ปี ที่ 1–4 โดยทาการสุ่ม ตัวอย่างจ านวน 400 คน เก็บรวบรวม
ข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถาม ซึ่งทดสอบคุณภาพด้ วยการหาค่าความเชื่อมัน่ ตามวิธีของครอนบาค
(Cronbach alpha coefficient) ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ค วามเชื่ อ มั่ น เท่ า กั บ 0.87 ผลการวิ จัย พบว่ า
คุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมส่วนใหญ่มีคณ
ุ ภาพชีวิตระดับดี เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายคณะพบว่า คณะวิทยาการจัดการ คณะเกษตรเกษตรและชีวภาพ รวมทังคณะ
้
ศึ ก ษาศาสตร์ ส่ ว นใหญ่ มี คุณ ภาพชี วิ ต ระดับ ดี คณะวิ ท ยาศาสตร์ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ ส่วนใหญ่มีคณ
ุ ภาพชีวิตระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาคุณภาพชีวิตเป็ น 2 ด้ าน คือ
คุณภาพชีวิตทางกายและคุณภาพชีวิตทางใจ พบว่า คุณภาพชีวิตทัง้ 2 ด้ าน อยูใ่ นระดับปานกลาง
เป็ นส่วนใหญ่ การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตกับคุณลักษณะของนักศึกษา พบว่า
คุณภาพชีวิต มีความสัมพันธ์ กับเพศ คณะและลักษณะที่อยู่อาศัยอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ แต่
เมื่ อทาการทดสอบความสัม พันธ์ ระหว่ างคุณ ภาพชี วิ ต กับผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนพบว่า ไม่มี
ความสัมพันธ์กนั
กฤตพร ห้ าวเจริ ญ (2555, น. 115 ) ศึกษาเรื่ อง ปั จ จัยเชิ ง กายภาพของหอพักกับ
คุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า ปั จจัยเชิงกายภาพของ
หอพักกับคุณ ภาพชี วิ ต ของนัก ศึก ษามหาวิท ยาลัยธรรมศาสตร์ ” มี จุดมุ่ง หมายเพื่ อ ศึก ษาเชิ ง
เปรี ยบเทียบคุณภาพชีวิตของนักศึกษาที่เป็ นผลจากปัจจัยเชิงกายภาพของหอพักที่ดาเนินการโดย
มหาวิทยาลัย เพื่อนาไปสู่การปรับปรุงองค์ประกอบเชิงกายภาพ และแนวทางบริ หารจัดการที่ช่วย
ส่ง เสริ ม คุณ ภาพชี วิตของนักศึกษาในหอพัก โดยศึกษาพื น้ ที่ หอพักนักศึกษาที่ ดาเนิน การโดย
มหาวิทยาลัย รวมทังสิ
้ ้น 4 พื ้นที่ คือ หอพักเอเชี่ยนเกมส์ หอพักธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (หอพักใน)
หอพักโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ และหอพักทียโู ดม แบ่งการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกายภาพของหอพัก
เป็ น 3 ด้ าน ได้ แก่ องค์ประกอบภายนอกของอาคาร องค์ประกอบภายในของอาคาร และการ
ให้ บริ การภายในหอพัก ผลจากการวิจยั เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของปั จจัยทัง้ 3 ด้ าน พบว่า ปั จจัย
ด้ านการให้ บริ การเป็ นสิ่งที่มีความสาคัญต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษามากที่สุด รองลงมา คือ
องค์ประกอบภายในของอาคาร และองค์ประกอบภายนอกของอาคาร ตามลาดับ โดยปั จจัยด้ าน
การให้ บริ ก ารต่ า งให้ ความส าคัญ ต่ อ การรั ก ษาความปลอดภั ย ของหอพั ก มากที่ สุ ด ส่ ว น
องค์ประกอบภายในอาคารมักเกี่ ยวข้ องกับขนาด สัดส่วนของที่พักอาศัย และสิ่งอานวยความ
สะดวกส่วนกลางในหอพัก ขณะที่องค์ประกอบภายนอกของอาคารมักให้ ความสาคัญกับตาแหน่ง
ที่ตงั ้ และทัศนียภาพบริเวณโดยรอบของหอพักที่ควรมีความร่มรื่ นและสวยงาม นอกจากนี ้ยังพบว่า
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หอพักทังหมดต่
้
างมีสภาพปั ญหาที่ส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษา เนื่องจากอายุการใช้
งานที่คอ่ นข้ างมาก และขาดการบริ หารจัดการที่ดีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง จึงมีข้อเสนอแนะ คือ
ด้ านองค์ประกอบของอาคาร ควรปรับปรุงสภาพภายนอกและภายในอาคารที่ชารุดทรุดโทรมให้ มี
สภาพเอื ้อต่อการใช้ งานมากขึ ้น ส่วนข้ อเสนอแนะด้ านการให้ บริการภายในหอพัก ควรมีนโยบายใน
การรักษาความปลอดภัยให้ เข้ มงวดมากขึ ้นทังการเพิ
้
่มจานวนเจ้ าหน้ าที่/แม่บ้าน และเจ้ าหน้ าที่
รักษาความปลอดภัยที่ให้ บริ การประจาหอพักและบริ เวณจุดเสี่ ยงในการเกิดอาชญากรรมให้ มาก
ขึ ้น รวมถึงควรเพิ่มจุดให้ บริ การอินเตอร์ เน็ตความเร็ วสูงฟรี ให้ ครอบคลุมบริ เวณพื ้นที่หอพัก ทังนี
้ ้
เพื่อเป็ นการส่งเสริ มให้ นักศึกษาที่อยู่อาศัยในหอพักมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ คาสาคัญ : ปั จจัยเชิง
กายภาพของหอพัก , องค์ประกอบภายนอกของอาคาร, องค์ประกอบภายในของอาคาร, การ
ให้ บริการภายในหอพัก
ชลธิชา มะลิพรมและคณะ (2561: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่ อง คุณภาพชีวิตของบุคลากร
ทางการศึก ษา ผลวิ จัย พบว่า คุณ ภาพชี วิ ต ของบุค ลากรทางการศึก ษานัน้ เกิ ด จากการทาให้
บุคลากรทางการศึกษามีความสุขแสดงถึงสภาพการทางานที่ดีและมีประสิทธิ ภาพการทางานที่ดีมี
ผลต่อความส าเร็ จของสถาบันทางการศึกษา สาเหตุของความสุขในการทา คุณภาพชีวิต ของ
บุคลากรทางการศึกษานันเกิ
้ ดจากการทาให้ บคุ ลากรทางการศึกษามีความสุขแสดงถึงสภาพการ
ทางานที่ดีและมีประสิทธิภาพการทางานที่ดีมีผลต่อความสาเร็จของสถาบันทางการศึกษา สาเหตุ
ของความสุขในการทางานนันได้
้ มีการศึกษาวิจยั อย่างแพร่หลาย โดยผลการวิจยั พบว่า คุณภาพ
ชีวิตของบุคลากรทางการศึกษาส่งผลทัง้ ทางตรงและทางอ้ อมต่อความสุขในการทางาน อีกทัง้
คุณภาพชีวิตของบุคลากรทางการศึกษาก็ส่งผลต่อความผูกพันต่อสถาบันทางการศึกษาที่ตนเอง
สังกัดเช่นเดียวกันวัตถุประสงค์ของบทความนี ้คือเพื่อเสนอแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของ
บุคลากรทางการศึกษารวมไปถึง วรรณกรรมที่ แสดงถึง คุณภาพชี วิตในด้ านต่าง ๆ ที่ ส่ง ผลต่อ
ความสุข ในการท างานของบุค ลากรทางการศึก ษาได้ ท าการศึก ษาแนวคิด คุณ ภาพชี วิ ตและ
คุณภาพชีวิตในการทางาน โดยคุณภาพชีวิต ประกอบด้ วยด้ านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม
ด้ านสภาพแวดล้ อมการทางาน ด้ านความมั่นคงและความก้ าวหน้ า ด้ านโอกาสในการพัฒ นา
สมรรถภาพ ด้ านความสัมพันธ์ กับเพื่อนร่ วมงานและผู้บงั คับบัญชา ด้ านประชาธิปไตยในการ
ทางาน ด้ านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตส่วนตัว และด้ านความเป็ นประโยชน์ตอ่ สังคมจาก
การศึกษาแนวคิดได้ ข้อสรุ ปว่าคุณภาพชีวิตมีอิทธิพลต่อความสุขในการทางาน และคุณภาพชีวิต
ในการทางานทัง้ 8 ด้ านมีผลต่อของความสุขในการทางานของบุคลากรทางการศึกษาและส่งผลไป
จนถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้น
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บุญสม หรรษาศิริพจน์ (2556, น. 80 ) ศึกษาเรื่ อง การพัฒนาเครื่ องมือวัดคุณภาพ
ชีวิต: มิติความสุข โดยผลการวิจัยพบว่า ผลการศึกษา พบว่าองค์ประกอบคุณภาพชีวิตในมิ ติ
ความสุขในระดับปัจเจก จากการศึกษาแนวทางการสร้ างองค์ประกอบพื ้นฐาน (Basic Approach)
และแนวทางการสร้ างเชิงบูรณาการ (Integrated Approach) ประกอบด้ วย 11 องค์ประกอบ โดย
องค์ประกอบพื ้นบาน ประกอบด้ วย 8 องค์ประกอบ คือ เวลาและการใช้ เวลาเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ
สุขภาพกาย สุขภาพใจ ครอบครัว สภาพแวดล้ อม การศึกษา การเรี ยน การทางาน การมีเป้าหมาย
ในชี วิ ต และตัว แปรอิ ส ระ ที่ ส าคัญ ที่ เ ป็ นปั จ จัย พื น้ ฐาน คื อ รายได้ เป็ นปั จจัย ร่ ว ม และมี
ความสัมพันธ์ เชิงบวกกับองค์ประกอบพื ้นฐานและองค์ประกอบเชิงบูรณาการ เป็ นองค์ประกอบ
เกี่ยวกับการพัฒนาจิตใจ ประกอบด้ วย 3 องค์ประกอบ คือ ความรู้สกึ อารมณ์ทางบวก ความสงบ
ในจิตใจ ความเชื่อ ศรัทรา การปฏิบตั ิทางศาสนา ปั จจัยร่วมที่มีความสัมพันธ์ คือ การมี เป้าหมาย
ในชีวิต และครอบครัว
จารุวรรณ สุภาชัยวัฒน์ และคณะ (2558, น. 77 ) ศึกษาเรื่ อง การศึกษารูปแบบการ
ใช้ ชีวิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้ อยเอ็ด โดยผลการวิจยั พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัย
ร้ อยเอ็ดมีรูปแบบการใช้ ชีวิตทัง้ 4 ด้ านอยู่ในระดับมากทังโดยรวมด้
้
าน เพื่ อพิจารณาเป็ นรายด้ าน
พบว่านักศึกษาให้ ความสาคัญกับด้ านที่อยู่อาศัยเป็ นอันดับแรก รองลงมาคือด้ านสุขภาพ ด้ าน
สังคม และด้ านการเรี ยนตามลาดับ ส่วนการเปรี ยบเทียบรูปแบบการใช้ ชีวิตของนักศึกษาจาแนก
ตามเพศ พบว่านักศึกษาหญิงและชายมีรูปแบบการใช้ ชีวิตมีความแตกต่างกันในด้ านการเรี ยน
ด้ านสังคม และด้ านสุขภาพ ส่วนด้ านที่อยู่อาศัยไม่แตกต่างกัน เมื่อเปรี ยบเทียบสังกัดการศึกษา
พบว่ามีรูปแบบการใช้ ชีวิตแตกต่างกันทุกด้ านอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
พิชฌาย์วีร์ สินสวัสดิ์ และคณะ (2556: บทคัดย่อ) ได้ ศึกษาเรื่ อง คุณภาพชีวิตของ
นักศึกษาพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี โดยผลการวิจัยพบว่า คุณภาพของนักศึกษาพยาบาล
วิ ท ยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี โดยรวมอยู่ใ นระดับ ดี (X= 3.79, S.D.= .34) ด้ า นที่ มี
ค่าสูงสุด คือด้ าน ความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น (X= 3.29, S.D.= .51) ด้ านที่มีคา่ ต่าสุดคือ ด้ านที่อยู่
อาศัย (X= 4.30, S.D.= .63) ข้ อเสนอแนะ ควรนาผลวิจยั มาใช้ เป็ นแนวทางการปรับปรุงให้ บริ การ
สิ่งอานวยความสะดวกในวิทยาลัย และเป็ นข้ อมูลสาหรับอาจารย์ผ้ ูสอนและอาจารย์ที่ปรึ กษา
ช่วยเหลือนักศึกษาเกี่ยวกับการเรี ยน ตลอดจนโครงการหรื อกิจกรรมที่ส่งเสริมการสื่อสารโดยใช้ วิธี
สุนทรี ยสนทนา เพื่อพัฒนานักศึกษาให้ มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีตอ่ ไป
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จัน ทรา อุ้ย เอ้ ง (2553, น. 98) ได้ ศึก ษาเรื่ อ ง คุณ ภาพชี วิ ต ของนัก ศึ ก ษาคณะ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั วิทยาเขตตรัง โดยผลการวิจยั พบว่า 1. นักศึกษามี
คุณภาพชีวิต โดยรวมอยู่ในระดับดี ซึ่งมีระดับคุณภาพชีวิตในด้ านต่าง ๆ ได้ แก่ ความพึงพอใจใน
ชีวิต ด้ านอัตมโนทัศน์ และด้ านสังคมและเศรษฐกิจ อยูใ่ นระดับดี ส่วนด้ านสุขภาพและการทางาน
ของร่ างกายอยู่ในระดับ ปานกลาง 2. การเปรี ยบเทียบคุณภาพชีวิตของนักศึกษาทีมีปัจจัยส่วน
บุคคลแตกต่างกัน พบว่า ชันปี
้ ที่กาลังศึกษา และสาขาวิชา เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของ
นักศึกษา
กมลรั ต น์ ทองสว่า ง (2557, น. 85) ได้ ศึก ษาเรื่ อ ง คุณ ภาพชี วิ ต นัก ศึก ษา คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตของนักศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 99.44, S.D.=
10.52) เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่าคะแนนคุณภาพชีวิต้านจิตใจและด้ านสัมพันธภาพทางสังคม
อยูใ่ นเกณฑ์คณ
ุ ภาพชีวิตระดับปานกลางค่อนไปทางคุณภาพชีวิตที่ดี ( 22.56, S.D.= 2.97)และ (
= 11.14, S.D.= 1.59) ตามลาดับ
ขวัญประภา กล่อมแสง (2557, น. 99) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง คุณภาพชีวิตการทางานของบุ
คลกรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยผลการวิจยั พบว่า 1. คุณภาพชีวิตการทางาน
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร โดยรวมทุกด้ านอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า คุณภาพชีวิตการทางานอยู่ใ นระดับมากเช่นกัน ยกเว้ น ด้ านเงินเดือน
และผลประโยชน์เกือ้ กูล ที่มีระดับคุณภาพชีวิตการทางานอยู่ในระดับปานกลาง 2. บุคลากรชาย
และหญิงมีคณ
ุ ภาพการทางาน โดยรวมรายด้ านไม่แตกต่างกัน 3. บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาต่างกัน มีคณ
ุ ภาพชีวิตการทางาน โดยรวมรายด้ านไม่แตกต่าง
กัน 4. บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่มีสถานภาพในการทางานต่างกัน มี
คุณภาพชีวิตการทางาน โดยรวมรายด้ านไม่แตกต่างกัน 5. บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ที่สงั กัดคณะต่างกัน มีคณ
ุ ภาพชีวิตการทางาน โดยรวมรายเกือ บทุกด้ านแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้ นด้ านเงินเดือนและผลประโยชน์เกื อ้ กูลที่ไ ม่พ บ
ความแตกต่าง 6. บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่มีประสบการณ์ ในการ
ทางานต่างกัน มีคณ
ุ ภาพชีวิตการทางาน โดยรวมรายด้ านไม่แตกต่างกัน
กฤตธัช อันชื่น (2557, น. 125) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง คุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุ นารี โดยผลการวิจยั พบว่า 1. ด้ านการเรี ยน มหาวิทยาลัยควรมีการปรับปรุงระบบการ
เรี ยนเสริมทบทวนรายวิชาให้ ครอบคลุมและทัว่ ถึง การเรี ยนการสอนให้ มีความสนุกไม่นา่ เบื่อ และ
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มหาวิทยาลัยควรปรับปรุ ง เทคโนโลยีภายในมหาวิทยาลัยให้ เพิ่มจุดบริ การอินเตอร์ เน็ตให้ ทวั่ ถึง
และเพิ่มความเร็ วของระบบ อินเตอร์ เน็ต 2. ด้ านอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยควรมี การ
ปรับปรุงโรงอาหารของมหาวิทยาลัย ให้ เพียงพอต่อความต้ องการของนักศึกษา พร้ อมทังปรั
้ บปรุง
สภาพแวดล้ อมให้ เ หมาะสมสวยงามน่า ใช้ และควรมี หน่ว ยงานที่ ท าหน้ าที่ รั บผิ ด ชอบเข้ า มา
ควบคุมดูแลและตรวจสอบการจัดจาหน่ายอาหารของ ร้ านอาหารในมหาวิทยาลัยอย่างสม่าเสมอ
ทัง้ ในด้ านสถานที่ ภาชนะที่ บรรจุอาหาร และอาหาร ให้ สะอาด ถูกสุขลักษณะ มี คุณค่าทาง
โภชนาการ และมีราคาที่เหมาะสม 3. ด้ านที่พกั อาศัย มหาวิทยาลัยควรมีการพิจารณาสร้ างหอพัก
ของมหาวิทยาลัยให้ เพียงพอ กับความต้ องการของนักศึกษารวมทังการปรั
้
บลดจานวนนักศึกษาที่
เข้ าพักต่อห้ อง 2-3 คน 4. ด้ านสุขภาพอนามัย มหาวิทยาลัยควรมีการปรับปรุงขยายบริ การตรวจ
สุขภาพเป็ นประจาทุกปี และมีการจัดอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรค ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
5. ด้ านบริการพื ้นฐาน มหาวิทยาลัยควรเพิ่มสถานที่สาหรับพักผ่อนให้ นกั ศึกษาเพิ่มขึ ้น พร้ อม ทัง้
ปลูกต้ นไม้ เพื่อเพิ่มความร่มรื่ น และควรปรับปรุงกิริยามารยาทของบุคลากรผู้ทาหน้ าที่ให้ บริ การใน
ด้ านต่าง ๆ แก่นักศึกษารวมทัง้ เพิ่ม ความรวดเร็ วในการให้ บริ การแก่นักศึกษาอย่างทั่วถึง เป็ น
กันเอง และเสมอภาค 6. ด้ านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยควรปรับปรุ ง
ด้ านระบบรักษาความ ปลอดภัยโดยการเพิ่มเทคโนโลยีทางด้ านความปลอดภัย เช่น เพิ่มกล้ อง
วงจรปิ ด การเพิ่มพนักงาน รักษาความปลอดภัย รวมถึงกิริยามารยาทของพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย การมีกฏระเบียบและ ข้ อบังคับใช้ อย่างเข้ มงวด 7. ด้ านจิตใจ มหาวิทยาลัยควรจัดให้ มี
กิจกรรมในหอพักและระหว่างหอพักให้ นกั ศึกษาได้ พบปะกัน มีกิจกรรมนันทนาการคลายเครี ยด
ในหอพักและระหว่างหอพักได้ และมหาวิ ทยาลัยควรจัด กิ จ กรรมส่ง เสริ ม คุณภาพชี วิ ต ให้ กับ
นักศึกษาเพศชาย เนื่องจากมีระดับคุณภาพชีวิตที่ต่ากว่านักศึกษาหญิง 8. ด้ านความสัมพันธ์ทาง
สังคมและเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยควรนานักศึกษา หรื อแนะนานักศึกษา จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน
โดยใช้ วิชาความรู้ ในสาขาที่ตนถนัด พัฒนา บริ การ และสร้ าง ความสัมพันธ์ กับชุมชน เช่น จัด
อบรมเกี่ ย วกับ การสุข าภิ บ าลร้ านอาหารเพื่ อ ให้ ป ระชาชนที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ ร้ านอาหารรอบ ๆ
มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมค่ายอาสาด้ านต่าง ๆ ร่วมกับชุมชนรอบ ๆ มหาวิทยาลัย
แฮดเดิด (Haddad, A.S.1986, p. 84) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง คุณภาพชีวิตนักศึกษาวิทยาลัย
จอร์ ดาเนียน โดยใช้ แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจและความสาคัญ 16 องค์ประกอบ เพื่อ
บ่ง ชี ถ้ ึง คุณ ภาพชีวิตในกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 300 คน เป็ นชาย 175 คน หญิ ง 122 คน ผลการ
วิเคราะห์บ่งชี ้ว่า ความพึงพอใจมีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญกับ 16 องค์ประกอบ ผู้ที่มีความ
พึง พอใจในชี วิ ต มากกว่ า ผู้ที่ มี ค วามพึ ง พอใจในสุข ภาพ รายได้ ความสัม พัน ธ์ กับ เพื่ อ นและ
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ครอบครั ว น้ อ ย สรุ ปก็ คือ การรั บรู้ ของนักศึกษาเกี่ ย วกับ สุขภาพ ความสัม พันธ์ กับครอบครั ว
ความสัมพันธ์กบั เพื่อนและรายได้ เป็ นตัวทานายความพึงพอใจในชีวิตได้ ดีที่สดุ
ฟลานาแกน (Flanagan. 1978, p. 115) ทาการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ชาว อเมริกนั โดยหาคาจากัดความของคุณภาพชีวิตในกลุม่ ผู้ใหญ่ ซึง่ สารวจโดยใช้ กลุม่ ตัวอย่าง 3
กลุ่ม คือ กลุ่มอายุ 30 ปี กลุ่มอายุ 50 ปี และกลุ่มอายุ 70 ปี พบว่าเรื่ องต่าง ๆ ที่ชาวอเมริ กันส่วน
ใหญ่กาหนดว่าเป็ นส่ว นประกอบคุณภาพชีวิตมี 15 เรื่ อง เรี ยกว่า มิติของความพอใจในชีวิต มี
รายละเอี ยดดัง นี ้ คือ องค์ประกอบในการดาเนิ นชี วิ ต สุขภาพและความปลอดภัยส่วนบุค คล
สัมพันธภาพกับคูส่ มรส การเลี ้ยงดูบตุ รหลาน สัมพันธภาพกับบุคคลในครอบครัว สัมพันธภาพกับ
เพื่อนสนิท การให้ ความช่วยเหลืออื่น ๆ ในสังคม การร่วมกิจกรรมในท้ องถิ่นหรื อหน่วยงานของรัฐ
การพัฒนาสติปัญญา ความเข้ าใจส่วนบุคคลและการวางแผนการประกอบอาชีพ ความคิดริ เริ่ ม
สร้ างสรรค์ การมีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลในสังคม การได้ รับสิ่งบันเทิง และการหาสิ่งพักผ่อนหย่อนใจ
โดยร้ อยละ 85 ของกลุ่มตัวอย่างรายงานว่ามีคณ
ุ ภาพชีวิตในระดับที่ดีและดีมาก รวมทังยั
้ งเสนอ
การใช้ การศึกษารายบุคคลในเชิงลึก เพื่อกาหนดคาจากัดความของคุณภาพชีวิต และเพื่อวางแผน
พัฒนารูปแบบของแบบประเมินที่ใช้ พฒ
ั นาคุณภาพชีวิต
เฮนเดอร์ ชอทท์, ไรท์ และเฮนเดอร์ สนั (Hendershott, Wright & Henderson. 1992)
ได้ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของนั ก ศึ ก ษา โดยศึ ก ษาจากประสบการณ์ ใ น
มหาวิทยาลัยและวัดความ พึงพอใจในความเป็ นอยู่ของนักศึกษาโดยรวมและเป็ นรายด้ าน คือ
ด้ านชีวิตการเรี ยน ชีวิตสังคม ที่อยู่ ความสัมพันธ์ กับเพื่อน และบริ การที่ได้ รับในมหาวิท ยาลัย
พบว่า ในแง่ของความพึงพอใจโดยรวมขึ ้นอยู่ในระดับสูง นอกจากนันยั
้ งพบว่า ความพึงพอใจใน
ชี วิตสัง คม ความสัม พันธ์ กับเพื่ อน และชี วิตการเรี ยน มี ผลอย่างมากต่อความเป็ น อยู่ที่ ดี ห รื อ
คุณภาพชีวิตโดยรวม ส่วนบริ การที่นกั ศึกษาได้ รับกับที่อยู่ไม่แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ แต่ก็เป็ นที่
น่าสัง เกตว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ จ ะมี ความรู้ เกี่ ยวกับบริ การต่าง ๆ น้ อย และยัง มี การรั บรู้ ที่ผิด
เกี่ยวกับความปลอดภัยในมหาวิทยาลัย ส่วนข้ อมูลประชากรนัน้ เพศมีความสาคัญที่สดุ โดยเพศ
หญิงมี 39 ความสัมพันธ์ทางบวกกับความเป็ นอยูท่ ี่ดีโดยรวม ชีวิตด้ านการเรี ยนและสังคมอายุจะมี
ผลทางบวกเมื่อมีอายุมากขึ ้น โดยจะมีผลต่อชีวิตสังคม การเรี ยนและความสัมพันธ์ กับเพื่อน ซึ่ง
อาจอธิบายได้ วา่ นักศึกษาในขันสู
้ งกว่า มีความเกี่ยวข้ องกันในชันเรี
้ ยนมากกว่า
สรุ ป ภาพรวมของงานวิ จั ย พบว่ า การรั บ รู้ ของนั ก ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ สุ ข ภาพ
ความสัมพันธ์กบั ครอบครัว ความสัมพันธ์กบั เพื่อนและรายได้ เป็ นตัวทานายความพึงพอใจในชีวิต
ได้ ดีที่สดุ ความพึงพอใจในชีวิตสังคม ความสัมพันธ์กบั เพื่อน และชีวิตการเรี ยน มีผลอย่างมากต่อ
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ความเป็ นอยู่ที่ดีหรื อคุณภาพชีวิตโดยรวม ส่วนบริ การที่นกั ศึกษาได้ รับกับที่อยู่ไม่แตกต่างอย่ างมี
นัยสาคัญ แต่ก็เป็ นที่น่าสังเกตว่า นักศึกษาส่วนใหญ่จะมีความรู้เกี่ยวกับบริ การต่างๆ น้ อย และยัง
มีการรับรู้ที่ผิดเกี่ยวกับความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยและควรนานักศึกษา หรื อแนะนานักศึกษา
จัด กิ จ กรรมร่ ว มกั บ ชุ ม ชน โดยใช้ วิ ช าความรู้ ในสาขาที่ ต นถนัด พัฒ นา บริ ก าร และส ร้ าง
ความสัมพันธ์กบั ชุมชน เช่น จัดอบรมเกี่ยวกับการสุขาภิบาลร้ านอาหารเพื่อให้ ประชาชนที่ประกอบ
ธุ ร กิ จ ร้ านอาหารในมหาวิ ท ยาลัย จัด กิ จ กรรมค่ า ยอาสาด้ า นต่ า ง ๆ ร่ ว มกั บ ชุ ม ชนรอบรั ว้
มหาวิทยาลัย
9.2 งานวิจัยเกี่ยวกับปั จจัยที่ผลต่ อคุณภาพชีวิต
นันทวิทย์ เผ่ามหานาคะ. (2548, น.115). ได้ ศกึ ษาเรื่ อง เรื่ องปัจจัยที่สง่ ผลต่อเจตคติ
ต่อการประกอบวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิทยาเขตโชติเวช เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า
1. ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ ทางบวกกับเจตคติต่อการประกอบวิชาชีพคหกรรม
ศาสตร์ ข องนัก ศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ที่ ก าลัง ศึก ษาอยู่ชัน้ ปี ที่ 4 สาขาวิ ช าคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช เขตดุสิต กรุ งเทพมหานคร อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 7 ปั จจัย ได้ แก่ เพศชาย (X1) สาขาวิชา: อาหารและโภชนาการ
(X5) ความรู้เกี่ยวกับอาชีพ (X11) ความคาดหวังของผู้ปกครอง (X12) ลักษณะทางกายภาพในการ
เรี ยน (X13) สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ (X14) และสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษา
กับเพื่อน (X15)
2. ปั จ จัยที่ มี ความสัม พันธ์ ทางลบกับเจตคติต่อ การประกอบวิช าชี พ คหกรรม
ศาสตร์ ข องนัก ศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ที่ ก าลัง ศึก ษาอยู่ชัน้ ปี ที่ 4 สาขาวิ ช าคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช เขตดุสิต กรุ งเทพมหานคร อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 มี 2 ปั จจัย ได้ แก่ เพศหญิง (X2) และสาขาวิชา: คหกรรม
ศาสตร์ ทวั่ ไป (X6) ตามลาดับ
3. ปั จจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์ กับเจตคติต่อการประกอบวิชาชีพคหกรรมศาสตร์
ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่กาลังศึกษาอยู่ชนปี
ั ้ ที่ 4 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มี 6 ปั จจัย ได้ แก่ อายุ
(X3) สาขาวิชา: ผ้ าและเครื่ องแต่งกาย (X4) ผลสาฤทธิ์ทางการเรี ยน (X7) อาชีพของผู้ปกครอง: รับ
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ อาชีพของผู้ปกครอง: รับจ้ าง/พนักงานบริษัทเอกชน (X9) อาชีพของผู้ปกครอง:
อาชีพค้ าขาย/ธุรกิจส่วนตัว (X10)
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4. ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ เจตคติ ต่อ การประกอบวิ ช าชี พ คหกรรมศาสตร์ ข อง
นักศึกษาระดับปริ ญ ญาตรี ที่กาลัง ศึกษาอยู่ชัน้ ปี ที่ 4 สาขาวิช าคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช เขตดุสิต กรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 มี 3 ปั จจัย โดยเรี ยงลาดับจากปั จจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดไปหาปั จจัยที่ มีอิทธิพล
น้ อยที่สดุ ได้ แก่ สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ (X14) ความรู้เกี่ยวกับอาชีพ (X11) และ
สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับเพื่อน (X15) ซึง่ ปัจจัย ทัง้ 3 ปัจจัยนี ้สามารถร่วมกันอธิบายความ
แปรปรวนเจตคติต่อการประกอบอาชีพ คหกรรมศาสตร์ ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่กาลัง
ศึกษาอยูช่ นปี
ั ้ ที่ 4 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร วิทยาเขต
โชติเวช เขตดุสิต กรุ งเทพมหานคร ได้ ร้อยละ 37.30 5. สมการพยากรณ์เจตคติต่อการประกอบ
อาชีพคหกรรมศาสตร์ ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่กาลังศึกษาอยูช่ นปี
ั ้ ที่ 4 สาขาวิชา คหกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช เขตดุสิต กรุ งเทพมหานคร
เขียนเป็ นสมการได้ ดงั นี ้ 5.1) สมการพยากรณ์เจตคติต่อการประกอบอาชีพคหกรรมศาสตร์ ของ
นัก ศึก ษา ในรู ป คะแนนดิบ ได้ แ ก่ Y = 1.003 + .276 X14+ .267 X11 + .185 X15 5.2) สมการ
พยากรณ์เจตคติตอ่ การประกอบอาชีพคหกรรมศาสตร์ ของนักศึกษา ในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ แก่
Z = .335 X14 + .242 X11 + .229 X15
นุจ ริ น ทร์ เล็ ก แข. (บทคัด ย่ อ : 2550). ได้ ศึก ษาเรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ มี ค วามสัม พัน ธ์ ต่อ
พฤติกรรมการทางานของพนักงานสถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.)
ผลการวิจยั พบว่า
1. พนักงานกลุ่ม ตัวอย่างเป็ นเพศหญิ ง มากกว่าเพศชาย พนักงานส่วนใหญ่ มี
สถานภาพโสด มีอายุระหว่าง 28-35 ปี ระดับการศึกษาปริ ญญาโท พนักงานปั จจุบนั ส่ วนใหญ่มี
ตาแหน่งงานอยู่ในกลุ่มวิชาการ อัตราเงินเดือนของพนักงานส่วนใหญ่ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 20,000
บาท พนักงานมีระยะเวลาในการทางานต่ากว่าหรื อเท่ากับ 5 ปี
2. ความคิดเห็นของพนักงานที่ มี ต่อขวัญในการทางานโดยรวมอยู่ในระดับ ดี
ทัศนคติในการทางานโดยรวมอยู่ในระดับดี ปั ญหาและอุปสรรคในการทางานโดยรวมอยู่ในระดับ
น้ อย ความจงรักภักดีต่อองค์การโดยรวมอยู่ในระดับมาก และพฤติกรรมการทางานโดยรวมของ
พนักงาน อยูใ่ นระดับดีมาก
3. พนักงานที่มีลกั ษณะส่วนบุคคล ได้ แก่ สถานภาพ อายุ รายได้ จากการทางาน
ระยะเวลาในการทางานที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมในการทางานของพนักงานสถาบันส่งเสริ มการ
สอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01 และตาแหน่ง
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ของพนัก งานแตกต่ า งกั น มี พ ฤติ ก รรมในการท างานของพนัก งานสถาบัน ส่ ง เสริ ม การสอน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
4. ขวัญ ในการท างานโดยรวมมี ค วามสัม พัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมการท างานของ
พนักงานสถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันที่ระดับต่ามาก โดยจาแนกเป็ นรายด้ านได้ ดงั นี ้
4.1 ด้ า นคุณ ค่ า ของงาน และด้ านความปลอดภั ย มี ค วามสัม พั น ธ์ กั บ
พฤติกรรมการทางานของพนักงานสถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์ ในทิศทางเดียวกันที่ระดับค่อนข้ างต่า และ
ระดับต่ามาก ตามลาดับ
4.2 ด้ านค่าจ้ าง หรื อค่าแรง และด้ านการจัดการขององค์การมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการทางานของพนักงานสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันที่ระดับต่ามาก
5. ทัศนคติในการทางานมีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการทางานของพนักงาน
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01 โดยมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันที่ระดับปานกลาง โดยจาแนกเป็ นรายด้ านได้ ดงั นี ้
ด้ านความรู้ในงาน ด้ านความรู้สกึ ในงาน ด้ านสภาพการทางาน และด้ านแนวโน้ ม
ที่จะแสดงพฤติกรรม มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการทางานของพนักงานสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกัน โดยด้ านความรู้ ในงาน มีความสัมพันธ์ ที่ระดับค่อนข้ างต่า ด้ านความรู้ สึกในงาน ด้ าน
สภาพการทางาน และด้ านแนวโน้ มที่จะแสดงพฤติกรรม มีความสัมพันธ์ที่ระดับปานกลาง
6. ปัญหา และอุปสรรคในการทางานโดยรวมมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการ
ทางานโดยรวมของพนักงานสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันที่ระดับต่ามาก
7. ความจงรักภักดีต่อองค์กรโดยรวมมีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการทางาน
โดยรวมของพนักงานสถาบันส่ง เสริ ม การสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันที่ระดับค่อนข้ างสูง
จุฑามาศ ชื่นจิตร. (2550, น.120). ทาการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อลักษณะมุ่งอนาคต
ของนิสิตระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชานันทนาการ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี ้
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1. ปั จ จัย ที่ มี ค วามสัม พัน ธ์ ท างบวกกับ ลัก ษณะมุ่ง อนาคตของนิ สิ ต อย่ า งมี
นัยสาคัญที่ระดับ 0.01 มี 7 ปั จจัย ได้ แก่ อายุ (X3) ระดับชันการศึ
้
กษาปี ที่ 4 (X7) แรงจูงใจฝ่ าย
สัมฤทธิ์ (X14) บุคลิกภาพ (X15) เจตคติต่อการเรี ยน (X16) ความคาดหวังของผู้ปกครอง (X17)
สัมพันธภาพระหว่างนิสิตกับเพื่อน (X19)
2. ปั จ จัย ที่ มี ค วามสัม พัน ธ์ ท างบวกกับ ลัก ษณะมุ่ง อนาคตของนิ สิ ต อย่ า งมี
นัยสาคัญที่ระดับ 0.05 มี 3 ปั จจัย ได้ แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน (X8) รายได้ ของนักศึกษา (X13)
และสัมพันธภาพระหว่างอาจารย์กบั นิสิต (X18)
3. ปั จ จัย ที่ มี ค วามสัม พัน ธ์ ท างลบกั บ ลัก ษณะมุ่ ง อนาคตของนิ สิ ต อย่ า งมี
นัยสาคัญที่ระดับ 0.05 มี 1 ปัจจัย คือ อาชีพรับจ้ างทัว่ ไป (X12)
4. ปั จจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์ กับลักษณะมุ่งอนาคตของนิสิต มี 8 ตัวแปร ได้ แก่
เพศชาย (X1) เพศหญิ ง (X2) ระดับ การศึ ก ษาปี ที่ 1 (X4) ระดับ การศึ ก ษาปี ที่ 2 (X5) ระดับ
การศึกษาปี ที่ 3 (X6) อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ (X9) อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว/ค้ าขาย (X10)
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน (X11)
5. ปัจจัยที่สง่ ผลต่อลักษณะมุง่ อนาคตของนิสิตอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ
0.01 โดยเรี ยงลาดับจากปั จจัยที่ ส่งผลมากที่สุดไปหาปั จจัยที่ ส่งผลน้ อยที่ สุดมี 5 ปั จจัย ได้ แก่
สัมพันธภาพระหว่างนิสิตกับเพื่อน (X19) บุคลิกภาพ (X15) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนิสิต (X8)
สัม พันธภาพระหว่างอาจารย์ กับนิสิต (X18) อายุของนิสิต (X3) สามารถร่ วมกันทานายความ
แปรปรวนของลักษณะมุง่ อนาคตของนิสิตได้ ถึงร้ อยละ 66.1
6. สมการพยากรณ์ลกั ษณะมุ่งอนาคตของนิสิตปริ ญญาตรี ได้ อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01 โดยนาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณ์มาเขียนสมการ ได้ ดงั นี ้
6.1 สมการพยากรณ์ลกั ษณะมุ่งอนาคตของนิสิตปริ ญญาตรี โดยใช้ คะแนน
ดิบY = -1.947 + .828 X19 + .495 X15 + .285 X8 - .249 X18 + .005 X3
6.2 สมการพยากรณ์ ลักษณะมุ่ง อนาคตของนิสิตปริ ญญาตรี โดยคะแนน
มาตรฐาน Z = .498 X19 + .313 X15 + .192 X8 - .182 X18 + .137 X3
ดลภางค์ จันทร์ ทอง. (บทคัดย่อ: 2548). ได้ ศกึ ษาเรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อความเครี ยด
ในการปฏิ บัติ ง านของพยาบาลหน่ ว ยอภิ บ าล ผู้ ป่ วยภาวะวิ ก ฤติ โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา ดังนี ้
1. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความเครี ยดในการปฏิบตั งิ านของพยาบาล
หน่วยอภิบาล ผู้ป่วยภาวะวิกฤติโรงพยาบาลรามาธิ บดี กรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทาง
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สถิติที่ระดับ 0.01 มี 8 ปั จจัย ได้ แก่ บุคลิกภาพ (X7) ภาระความรับผิดชอบต่อครอบครั ว (X9)
สัม พัน ธภาพระหว่ า งพยาบาลกับ สมาชิ ก ในครอบครั ว (X10) ลัก ษณะทางกายภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน (X11) สัมพันธภาพระหว่างพยาบาลกับผู้บงั คับบัญชา (X12) สัมพันธภาพระหว่าง
พยาบาลกับผู้ใต้ บงั คับบัญชา (X13) สัมพันธภาพระหว่างพยาบาลกับเพื่อนร่ วมงาน (X14) และ
สัมพันธภาพระหว่างพยาบาลกับผู้ป่วยและญาติ (X15)
2. ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ทางลบกับความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของพยาบาล
หน่วยอภิบาล ผู้ป่วยภาวะวิกฤติโรงพยาบาลรามาธิ บดี กรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ 0.05 มี 1 ปัจจัย คือ สุขภาพจิต (X8)
3. ปั จ จัยที่ ไ ม่มี ความสัม พันธ์ กับ ความเครี ย ดในการปฏิ บัติง านของพยาบาล
หน่วยอภิบาล ผู้ป่วยภาวะวิกฤติโรงพยาบาลรามาธิบดี กรุ งเทพมหานคร มี 6 ปั จจัย ได้ แก่ อายุ
(X1) ระดับการศึกษา (X2) สถานภาพสมรส (X3) ประสบการณ์ในการทางาน (X4) รายได้ ตอ่ เดือน
(X5) และอัตรากาลังคน (X6)
4. ปั จจัยที่ส่งผลต่อความเครี ยดในการปฏิ บัติงานของพยาบาลหน่วยอภิ บาล
ผู้ป่วยภาวะวิกฤติโรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
มี 3 ปั จจัย โดยเรี ยงลาดับจากปั จจัยที่ส่งผลมากที่สดุ ไปหาน้ อยที่ สดุ ได้ แก่ สัมพันธภาพระหว่าง
พยาบาลกับผู้ป่วยและญาติ (X15) บุคลิกภาพ (X7) และสุขภาพจิต (X8)
5. สมการที่สามารถพยากรณ์ความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของพยาบาลหน่วย
อภิบาล ผู้ป่วยภาวะวิกฤติโรงพยาบาลรามาธิบดี กรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.01 ได้ แก่ 5.1) สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ Y = 1.74 + .470 X15 + .280 X7 - .020
X8 5.2) สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน Z = .380 X15 + .260 X7 - .400 X8
Aksoy, Yener; Çankaya, Soner; Tasmektepligil, M. Yalçin. (2017, p.10511058) ได้ ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลกระทบจากการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมนันทนาการต่อคุณภาพ
ชีวิตและความพึงพอใจในงาน พบว่า การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่าง
และความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนที่ได้ รับจากมินนิโซตาด้ านความพึงพอใจในงานและคุณภาพชีวิต
ที่วดั ได้ กับเพศชายอายุ 18 ถึง 40 ปี ที่เข้ าร่ วมกิจกรรมสัน ทนาการและผู้ที่ไม่ได้ ทา ตัวอย่างจาก
การศึกษาประกอบด้ วยอาสาสมัครจานวน 282 คน (148 คนมีส่วนร่ วมในการกีฬาและ 134 คน
ไม่ได้ ทางานในสถาบันของรัฐและองค์กรในเมือง Vezirköprüในจังหวัด Samsun ของตุรกี) ข้ อมูล
ที่ ไ ด้ จ ากเครื่ องชั่ง และกลุ่มย่อยส าหรั บทัง้ สองกลุ่มได้ รับการวิ เคราะห์ โดยการทดสอบ MannWhitney U และ tau-b ของ Kendall ตามผลการทดสอบ Kolmogorov-Smirnov สาหรับสมมติฐาน
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ปกติ (P <0.05) ผลการวิจยั พบว่าคุณภาพชีวิตโดยรวมและความพึงพอใจในการทางานของบุคคล
ที่มีสว่ นร่วมในการเล่นกีฬาสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ เข้ าร่วม (P <0.05) เมื่อความสัมพันธ์ระหว่างคะแนน
รวมคุณภาพชีวิตกับความพึงพอใจในการทางานของผู้เข้ าร่วมทังหมดได้
้
รับการตรวจสอบพบว่ามี
ความสัมพันธ์ ที่มีนยั สาคัญทางสถิติระหว่างคะแนนรวมคุณภาพชีวิตกับคะแนนรวมของผลงาน
และคะแนนย่อย (ความพึงพอใจภายในและภายนอก) (P <0.001 ) สรุ ปได้ ว่าการมีส่วนร่ วมใน
กิจกรรมสันทนาการที่กาหนดไว้ เพื่อจุดประสงค์เหล่านีใ้ นฐานะกิจกรรมทางกายโดยสมัครใจมี
อิทธิ พ ลโดยตรงต่อไลฟ์สไตล์ ของแต่ละบุคคลและเพิ่มคุณภาพชีวิตและความพึงพอใจในการ
ทางานอย่างมีนยั สาคัญ
Aydin, Oya Tamtekin; Bayir, Firat. (2016, p.1147-1169) ได้ ศึก ษาเรื่ อ ง ปั จ จั ย ที่
ส่ ง ผลกระทบของตัว แปรทางประชากรที่ แ ตกต่ า งกัน ต่ อ ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ ก
มหาวิทยาลัย : การศึกษาเกี่ยวกับนักศึกษาบริ หารธุรกิจของมหาวิทยาลัยในกรุงอิสตันบูล พบว่า
จากการตรวจสอบวรรณคดี ที่เ กี่ ยวข้ องหลายปั จ จัยสามารถพิจ ารณาได้ ว่าเป็ น ผลกระทบต่อ
กระบวนการเลือกมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตามวรรณคดีที่มีอยู่ไม่ได้ ศกึ ษาถึงผลกระทบของตัวแปร
ทางประชากรศาสตร์ เ กี่ ยวกับปั จจัยเหล่านีอ้ ย่างเต็มที่ การวิจัยครัง้ นีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึก ษา
ความสัมพันธ์ ระหว่างเกณฑ์การคัดเลื อกมหาวิทยาลัยกับตัวแปรทางประชากรที่ กาหนดไว้ ใน
การศึกษาโดยพิจารณาจากเพศระดับรายได้ ของครอบครัวประเภทของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอน
ปลายที่จบการศึกษาและมีการทางานหรื อไม่ระหว่างช่วงเวลาการศึกษาในแผนกบริ หารธุรกิจของ
มหาวิทยาลัยชันน
้ าในอิสตันบูล การศึกษาได้ รับการออกแบบโดยใช้ วิธีการวิจยั เชิงพรรณนาโดยใช้
แบบสารวจ แบบสอบถามแบบเห็ นหน้ าได้ ดาเนินการกับนักเรี ยนในช่วงปี การศึกษา 2014 2015 ของมหาวิทยาลัยที่ได้ รับเลือก วิธีการสุ่มตัวอย่างสะดวกใช้ เพื่อกาหนดผู้เข้ าร่ วมการศึกษา
แบบสอบถามจ านวน 600 ฉบับ ได้ จัด ส่ ง ให้ กั บ นัก เรี ย นในมหาวิ ท ยาลัย เหล่ า นี แ้ บบฟอร์ ม
แบบสอบถามจ านวน 510 แบบถูก นับ ว่า ถูก ต้ อ ง ในตอนท้ า ยของการศึก ษาตามวรรณคดี ที่
เกี่ยวข้ อง 13 ปัจจัย ที่มีบทบาทสาคัญในการตัดสินใจของนักเรี ยน จากนันได้
้ มีการจัดอันดับเกณฑ์
การเลือกมหาวิทยาลัยสาหรับการตัดสินใจของนักเรี ยนชาวตุรกี สุดท้ ายนี ้จะนาเสนอความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรทางภูมิศาสตร์ ที่ระบุไว้ ด้านบนและปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการเลือกมหาวิทยาลัย
Çiçek, Güner. (2018, p.1141-1148) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง คุณภาพชีวิตและการออกกาลัง
กายของนักศึกษามหาวิทยาลัย พบว่า การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็ นการศึกษาการออกกาลัง กายและ
คุณ ภาพชี วิตของนักศึกษาแผนกกี ฬ าและนักศึกษาแผนกอื่ น ๆ ที่ เข้ าเรี ยนในมหาวิทยาลัย มี
นักศึกษามหาวิทยาลัยจานวน 300 คนเข้ าร่วมการศึกษานี ้ 150 SDS (อายุ 20.67 ± 1.65 ปี ) รวม
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89 คนเพศหญิงและ 61 รายและ ODS 150 ราย (อายุ 19.45 ± 1.22 ปี ) เพศชาย 56 คนและเพศ
หญิ ง 94 ราย ในการกาหนดระดับ การออกกาลัง กายแบบสัน้ แบบสอบถามกิ จ กรรมทางกาย
ระหว่างประเทศ (IPAQ) ฉบับย่อและแบบวัดคุณภาพชีวิต (WHOQOL-BREF) ผลการดาเนินงาน
ของ SDS และ ODS สั ป ดาห์ ล ะ 5386.24 ± 3528.47 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ สั ป ดาห์ แ ละ 1616.85 ±
1249.12 MET-min / สัป ดาห์ ต ามล าดับ และมี ค วามแตกต่า งกัน อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ (p
<0.001) ระดับความสามารถในการควบคุมคุณภาพชีวิตความสัมพันธ์ทางจิตวิทยาความสัมพันธ์
ทางสัง คมและค่าพารามิ เ ตอร์ ท างสิ่ง แวดล้ อมของ SDS พบว่ามี ค่า QoL สูง กว่า ODS และมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p <0.001) เมื่อเปรี ยบเทียบกับเพศชายพบว่ าคะแนนเฉลี่ยของผู้ชายเฉลี่ย
เท่ากับ 4938.86 ± 3919.33 นาทีตอ่ สัปดาห์ / สัปดาห์ขณะที่ผ้ หู ญิงพบว่าเป็ น 2592.44 ± 2276.82
นาทีตอ่ สัปดาห์ ในตัวแปร QoL ความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้ชายมีความสัมพันธ์ กับหญิงสูงกว่า
สตรี เท่ า นั น้ และมี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ (p <0.001) ในนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยพบว่าเมื่ อคะแนน PA เพิ่ม ขึน้ ระดับ QoL ก็ เพิ่ม ขึน้ และมี ความสัม พันธ์ ทางบวก
ระหว่างพวกเขา นักเรี ยนควรได้ รับการสนับสนุนให้ ทากีฬาในเวลาว่างเพื่อปรับปรุงระดับ QoL
AL-Othman, F. H. (2014, p.111-121) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลกระทบของ
คาแนะนาคุณภาพที่ดีเกี่ ยวกับการศึกษาในช่วงต้ นของการปฏิบตั ิง านของผู้นิสิตมหาวิท ยาลัย
พบว่า การสอนที่ มี คุณ ภาพดี ใ นช่ว งต้ นปี ข องการศึก ษามี ผ ลดี ในการช่ว ยเหลื อ ผู้ที่ ม าใหม่ใน
มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยเพื่อปรับตัวเข้ ากับสภาพแวดล้ อมใหม่ แนวคิดนี ้ใช้ กนั อย่างแพร่หลายใน
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาในปั จจุบนั เนื่องจากมีประโยชน์มากมายสาหรับนักเรี ยนและอาจารย์
ดัง นัน้ จึง ไม่ขึน้ อยู่กับ บริ บ ทที่ นัก เขี ย นมาจาก แต่ถื อ ว่า เป็ น ปั ญ หาระดับ โลกที่ ต้ อ งได้ รั บ การ
ตรวจสอบอย่างเข้ มงวดจากนักวิจัยและนักการศึกษาจากภูมิหลังทางวิชาการที่แตกต่างกันโดย
อ้ างว่าผู้ที่เข้ ามาใหม่ในสถาบันอุดมศึกษากาลังเผชิญกับความท้ าทายมากมาย ที่ทาให้ พวกเขาไม่
สามารถปรับตัวและทางานได้ ดีในสมัยก่อน การเพิ่มการเรี ยนการสอนที่มีคณ
ุ ภาพดีนนเป็
ั ้ นสิ่งที่
หลีกเลี่ยงไม่ได้ สาหรับนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนดีในสภาพแวดล้ อมทางวิช าการดัง กล่าว ดังนั น้
บทความนี ้จึงมุ่งเน้ นไปที่ส่วนประกอบต่าง ๆของการสอนที่มีคณ
ุ ภาพดีการแทรกแซงจากอาจารย์
ผู้สอนในมหาวิทยาลัยและผลเสียของการขาดการสอนที่มีคุณภาพดีในกระบวนการเรี ยนรู้ ของ
ผู้เรี ยนในระยะหลัง ๆ นอกจากนี ้ยังเน้ นถึงความสาคัญของการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพแก่ผ้ มู าใหม่ใน
การเตรี ยมพร้ อมรับการศึกษาในระดับสูงเพื่อเตรี ยมพร้ อมรับมือกับความท้ าทายในชีวิตหลังจาก
สาเร็ จการศึกษา นอกจากนี ้ยังพยายามที่จะอธิบายถึงธรรมชาติที่การเรี ยนรู้สงู ขึ ้นในปั จจุบนั ได้ มี
การพัฒนาเพื่อบังคับใช้ การสอนที่มีคณ
ุ ภาพดีในหลักสูตร
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Akar, Huseyin. (2018, p.169-180) ได้ ศึกษาเรื่ อง ความสัมพันธ์ ระหว่างคุณภาพ
ชีวิตการทางานความเบื่อหน่ายของโรงเรี ยนความเหนื่อยหน่ายความผูกพันที่มีตอ่ ตนเองและความ
เป็ น พลเมื อ งขององค์ ก าร: การศึก ษาเรื่ อ งครู พบว่า การวิ จัย ครั ง้ นี ม้ ี วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ ศึก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทางานการเผาผลาญความเบื่อหน่ายโรงเรี ยนความมุ่งมัน่
ในด้ านอารมณ์และพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองขององค์กร ในบริ บทนี ้แบบจาลองได้ เสนอขึ ้นจาก
การทบทวนวรรณกรรมและแบบจาลองได้ รับการทดสอบผ่านรูปแบบสมการโครงสร้ าง กลุม่ ศึกษา
ประกอบด้ วยครู อาสาสมัคร 314 คนที่ทางานในโรงเรี ยนของรัฐ Kilis ในปี การศึกษา 2016-2017
ข้ อมูลที่เก็บรวบรวมได้ จ ากคุณภาพชีวิตในการทางานมาตรวัดความเหนื่อยหน่ายระดับความ
แปลกแยกในโรงเรี ยนระดับความผูกพันทางอารมณ์ และพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองขององค์กร
วิ เ คราะห์ ข้ อ มูล โดยใช้ วิ ธี พ รรณนาความสัม พัน ธ์ ท างเส้ น ทางและแบบบู๊ต สต๊ อ ก จากผลการ
วิเคราะห์พบว่าการรับรู้ของครู เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทางานมีผลเสียต่อความเหนื่อยหน่าย
และความห่างเหินของโรงเรี ยนในขณะที่พวกเขามีผลดีตอ่ ความมุ่งมัน่ ทางอารมณ์ นอกจากนี ้การ
รั บรู้ ความผูกพันทางอารมณ์ มี ผ ลกระทบในเชิ งบวกต่อพฤติกรรมการเป็ นพลเมื องขององค์กร
ผลการวิจยั ที่สาคัญอี กประการหนึ่งก็คือการรับรู้ ของครูเกี่ยวกับความเหนื่อยหน่ายและความเบื่อ
หน่ายของโรงเรี ยนมีบทบาทในการไกล่เกลี่ยบางส่วนในผลกระทบจากการรับรู้ คณ
ุ ภาพชีวิตการ
ทางานต่อความมุง่ มัน่ ทางอารมณ์ จากผลการศึกษาเหล่านี ้สามารถสรุปได้ วา่ สภาพการทางาน
ของครูควรได้ รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
Chandra, Teddy; Ng, Martha; Chandra, Stefani; Priyono. (2018, p.109-131).
ได้ ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลกระทบของคุณภาพการบริ การต่อความพึงพอใจของนักเรี ยนและ
ความภักดีของนักศึกษา: การศึกษาเชิ ง ประจักษ์ พบว่า การศึกษานี ม้ ี จุดมุ่ง หมายเพื่ อสัง เกต
อิทธิ พลของคุณภาพการบริ การต่อความพึง พอใจของนักเรี ยนและความภักดีของนักศึก ษาใน
สถาบันอุดมศึกษาใน Riau ผู้เข้ าอบรมมีนกั เรี ยน 1,000 คนจาก 13 มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยใน
Riau การศึกษาครั ง้ นี ใ้ ช้ คุณ ภาพการบริ การเป็ นตัวแปรภายนอกเนื่ องจากความพึง พอใจของ
นักเรี ยนและความภักดีของนักศึกษากลายเป็ นปั จจัยภายนอก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ แบบจาลอง
สมการโครงสร้ าง (Structural Equation Modeling - SEM) และการวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวน
(ANOVA) ร่ วมกับ SPSS21 และ AMOS 21. ผลการวิจัยสรุ ปได้ ว่าคุณภาพของบริ การมี ผลต่อ
ความพึงพอใจของนักเรี ยนและมีผลต่อความพึงพอใจของนักเรี ยนต่อความภักดีของนักศึกษา
อย่างไรก็ตามยังไม่พบอิทธิพลเกี่ยวกับคุณภาพของนักเรี ยนที่มีตอ่ ความภักดีของนักเรี ยน

106
Abedini, Zoleykha; Mirnasab, Mirmahmoud; Fathi Azar, Eskander. (2017, pp.
235-245).ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง การศึก ษาเปรี ย บเที ย บรู ป แบบอัต ลัก ษณ์ คุณ ภาพชี วิ ต และปั ญ หา
พฤติกรรมระหว่างผู้ปกครองคนโสดกับวัยรุ่ นสองคน พบว่า การศึกษาครัง้ นีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษารู ปแบบอัตลักษณ์ และคุณภาพชีวิตและความยากลาบากทางพฤติกรรมระหว่างวัยรุ่ นที่มี
สถานะเดี่ยวและคูส่ มรส ในการศึกษาเปรี ยบเทียบเชิงสาเหตุนี ้นักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย 214
คนได้ รับการคัดเลือกแล้ วเลือกวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตอบรับแบบสมัครใจ 112 คน (หญิง 59 คน
และเพศชาย 53 คน) นอกจากนี ้ยังได้ ส่มุ เลือกนักเรี ยนที่ได้ รับสถานะผู้ปกครองจานวน 112 คน
Identity styles สินค้ าคงคลัง (Bennion & Adams, 1986) แบบสอบถามคุณภาพชีวิตและรายงาน
ตัวเอง Achenbach Youth Self-Report (YSR) ใช้ การวิเคราะห์ความแปรปรวนและการทดสอบที
(t-test) ของกลุ่มอิสระเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจยั พบว่า ในแง่ของการเลื่อนการชาระหนี ้และ
การกระจายตัวตนไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญระหว่างผู้ปกครองรายเดียวกับวัยรุ่ น
วัยรุ่ น 2 คน แต่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติในด้ านความเป็ นตัวตนและการยึด
สังหาริมทรัพย์ วัยรุ่นที่เป็ นบิดามารดาเดี่ยวมีความเป็ นตัวตนมากขึ ้นและวัยรุ่นที่เป็ นพ่อแม่สองคน
มีสิทธิ์ ยึดครองมากขึ ้น นอกจากนี ้การเปรี ยบเทียบองค์ประกอบคุณภาพชีวิตระหว่างทังสองกลุ
้
่ม
พบว่ากลุ่มที่มีคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ (เช่นสุขภาพกายความสัมพันธ์ ทาง
สังคมและด้ านสิ่งแวดล้ อม) ผลการวิจยั พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ผล
การศึกษาพบว่าวัยรุ่ นหญิงที่ เป็ นโสดมีความกระวนกระวายใจ / ซึมเศร้ ามากกว่าผู้ปกครองทัง้ 2
ราย การวิจยั ครัง้ นี ้มีนยั สาคัญต่อการศึกษาในอนาคตเกี่ยวกับการสืบสวนบทบาทของโครงสร้ าง
ครอบครัวในฐานะทางจิตวิทยาของวัยรุ่น
Blount, Ashley J.; Bjornsen, Abby L.; Moore, Madeleine M.(2018, pp. 60-72).
ได้ ศกึ ษาเรื่ อง . ค่านิยมในการทางานการมีส่วนร่วมในวิชาชีพและคุณภาพชีวิตระดับมืออาชีพใน
ผู้ให้ คาปรึ กษาในการฝึ กอบรม: การประเมินผลในหลักสูตรการให้ คาปรึ กษาด้ านอาชีพของคอน
สตรั คติวิส ต์ พบว่า ในการตรวจสอบนี ไ้ ด้ มี การสารวจตัวอย่างค่าที่ ปรึ กษาของผู้ให้ คาปรึ กษา
(CITs) ค่าการทางานการมีส่วนร่วมในวิชาชีพและคุณภาพชีวิตที่เป็ นมืออาชีพในช่วงก่อนและหลัง
การจบหลักสูตรการให้ คาปรึ กษาด้ านอาชีพ เกี่ยวกับค่านิยมในการทางานผู้เข้ าร่ วมประชุมได้ ให้
ความสาคัญอย่างสูงสมดุลการสนับสนุนการช่วยเหลือและความซื่อสัตย์ในอาชีพของพวกเขาใน
ขณะที่อานาจการแข่งขันและการเสี่ยงภัยมีมูลค่าน้ อยที่สุด โดยรวมแล้ วผู้เข้ าอบรมได้ เพิ่มระดับ
การมี ส่วนร่ วมในการประกอบอาชี พ จากการประเมิ นก่อนการประเมิ นในช่วงหลักสูตรการให้
คาปรึกษาด้ านอาชีพ ในที่สดุ ผู้เข้ าร่วมประชุมมีประสบการณ์ระดับความพึงพอใจความเมตตาใน
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ระดับปานกลางและระดับความเหนื่อยล้ าและความเมื่อยล้ าในระดับต่าที่มีต่อคุณภาพชีวิตระดับ
มื อ อาชี พ ของพวกเขา ผลกระทบของการค้ น พบเหล่ า นี ส้ าหรั บ ที่ ป รึ ก ษาผู้ใ ห้ ค าปรึ ก ษาด้ า น
การศึกษาและ CITs ได้ แก่ : (a) การรวมตัวของการเรี ยนการสอนคอนสตรัคติวิท (ข) การอภิปราย
เกี่ ยวกับปั จจัยที่ เกี่ ยวข้ องกับ การให้ คาปรึ กษาที่ส าคัญ (เช่นความเหนื่ อยหน่ายความเมื่ อ ยล้ า
ความเห็นอกเห็นใจความพึงพอใจความเมตตา) (c) ความสาคัญของการสนับสนุนสุขภาพ และ
(d) รวมการประเมินผลในห้ องเรี ยนให้ คาปรึกษา
Chao, Pen-Chiang. (2018, p.1-8 ) ได้ ศึก ษาเรื่ อ ง การใช้ ก ารก าหนดตนเองของ
นักศึกษาระดับสูงที่มีความพิการเพื่อคาดการณ์ ถึงคุณภาพชีวิตหนึ่งปี หลังจากสาเร็ จการศึกษา
พบว่า การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินความสัมพันธ์และความสัมพันธ์ในการคาดการณ์
ระหว่างการตัดสินใจด้ วยตนเองและคุณภาพชีวิตของนักศึกษาวิทยาลัยที่มีความบกพร่ อง กลุ่ม
ตัวอย่างเป็ นนักศึกษาระดับสูง 145 คนที่ได้ รับคัดเลือกจากภาคเหนือของไต้ หวัน (n = 16), ความ
บกพร่ องทางการได้ ยิ น (n = 17), ความบกพร่ อ งในการพูด / ภาษา (n = 6), ความพิการทาง
ร่ างกาย (n = 40), เฉพาะเจาะจง (n = 26), ความผิดปกติทางอารมณ์ และพฤติกรรม (n = 5),
ความพิการหลาย (n = 4), ออทิสติก (n = 23) และความบกพร่องทางสุขภาพ (n = 8) ใช้ มาตรวัด
ความสามารถในการกาหนดตัวเองสาหรับนักศึกษาวิทยาลัย (SDSCS) และ WHOQOL-BREF
เพื่อรวบรวมข้ อมูล วิชาที่เรี ยนจบ SDSCS ในปี สดุ ท้ ายของวิทยาลัยในขณะที่ข้อมูล WHOFOODBREF ถูกรวบรวมหนึ่งปี หลังจากสาเร็ จการศึกษา การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู แบบเพียร์ สนั
และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขัน้ ตอนใช้ เพื่อประเมินความสัมพันธ์ ระหว่าง SDSCS กับ
WHOQOLBREF ผลการวิจยั พบว่ามีความสัมพันธ์ เชิงบวกระหว่างการตัดสินใจในเรื่ องคุณภาพ
ชีวิตกับคุณภาพชีวิต คะแนนจิตวิทยาความสัมพันธ์ ทางสังคมสิ่งแวดล้ อม (ร้ อยละ 30.3) - 53.2
ของคะแนนทังหมดในกลุ
้
่มย่อยของ SDSCS (Self-Realization, Psychological Empowerment,
Autonomy) ผลการศึกษาครัง้ นี ้ยืนยันความสัมพันธ์ในเชิงบวกระหว่างการตัดสินใจด้ วยตนเองกับ
คุณภาพชีวิตของคนพิการ นอกจากนี ้การศึกษายังชี ้ให้ เห็นว่าการตัดสินใจด้ วยตนเองไม่เพียง แต่
ส่ ง ผลกระทบต่ อ คุณ ภาพชี วิ ต ของคนพิ ก ารเท่ า นั น้ แต่ ดูเ หมื อ นว่ า จะมี ผ ลในระยะยาว มี
ข้ อเสนอแนะและความเกี่ยวข้ อง
Kitratporn, Poonsook; Puncreobutr, Vichian. (2016, pp.134-138). ได้ ศกึ ษาเรื่ อง
ปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชี วิตการทางานและบรรยากาศองค์การของโรงเรี ยนตังอยู
้ ่ริม
ชายแดนไทย – กัมพูชา พบว่า วัตถุประสงค์ของการศึกษาคือการวัดคุณภาพชีวิตการทางานและ
บรรยากาศองค์การของโรงเรี ยนที่ตงอยู
ั ้ ่ตามพรมแดนไทย - กัมพูชา การศึกษานี ้มีจดุ มุ่งหมายเพื่อ
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วัดความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรทังสองตั
้
วแปรที่มีคณ
ุ ภาพในชีวิตการทางานและสภาพแวดล้ อม
ขององค์ ก ร กลุ่ม ตัว อย่า งคื อ กลุ่ม ผู้บ ริ ห ารและครู ที่ ม าจากโรงเรี ย นต่า ง ๆตามแนวชายแดน
เครื่ องมื อที่ ใช้ ในการวิจัยสร้ างขึน้ โดยผู้วิจัยและทดสอบความน่าเชื่ อถื อซึ่ง มี ความเชื่ อถื อ ได้ ดี
เครื่ องมือทางสถิติที่ใช้ ในการศึกษา ได้ แก่ Mean, T-Test และ Pearson's Simple Correlation ผล
การศึกษาพบว่ามีหลักฐานการดารงอยู่ของคุณภาพชีวิตในการทางานและบรรยากาศองค์การใน
โรงเรี ยนระดับสูง ในขณะที่สภาพแวดล้ อมที่ปลอดภัยของรายการ / การส่งเสริ มสุขภาพและความ
เสี่ยง / การยอมรับความเสี่ยงที่ได้ คะแนนต่าจะทาให้ โรงเรี ยนต้ องให้ ความสาคัญมากขึ ้น ผลการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่ามีความสัมพันธ์ ทางบวกที่ดีระหว่างคุณภาพชีวิตในการทางานกับ
บรรยากาศองค์การที่ 0.759 แต่ความสัมพันธ์ระหว่างมิตสิ ว่ นบุคคลของ QWL กับสภาพภูมิอากาศ
ขององค์กรอยู่ในระดับปานกลาง / อ่อนแอ มีเพียงไม่กี่มิติเท่านันที
้ ่มีส่วนสัมพันธ์ที่ดีในหมูพ่ วกเขา
นอกเหนือจากการสอบสวนแล้ วควรให้ ความสาคัญกับปั จจัยที่อ่อนแอและขจัดความคลาดเคลื่อน
ในการปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่าง QWL กับสภาพแวดล้ อมขององค์การ
Al-mehsin, Salama Aqeel. (2017, p.108-117). ได้ ศึก ษาเรื่ อ ง ความสามารถใน
ตนเองและความสัม พัน ธ์ กับ ทัก ษะทางสัง คมและคุณ ภาพของการตัด สิ น ใจของนัก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยเจ้ าฟ้า อับดุลอัล – อัสซิส พบว่า การศึกษาครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อแสดงให้ เห็นถึง
ประสิ ทธิ ภ าพในการรั บรู้ ความสามารถของตนเองและทักษะทางสัง คมและความสัม พัน ธ์ กับ
คุณภาพของการตัดสินใจของนักศึกษามหาวิทยาลัย Prince Sattam bin Abdulaziz และกาหนด
ขอบเขตการมีส่วนร่ วมของการรับรู้ ความสามารถของตนเองและทักษะทางสังคมในด้ านคุณภาพ
ของการตัดสินใจ -making เพื่อสร้ างความมั่นใจในตัวเองและแบบสอบถามเกี่ ยวกับทักษะทาง
สังคมและแบบสอบถามในการตัดสินใจกลุ่มตัวอย่างคือนักเรี ยนหญิงจากวิทยาลัยการศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเจ้ าฟ้าอับดุลอัลซิดิส (560 คน) ผลการศึกษาแสดงให้ เห็นว่าการรับรู้ ความสามารถ
ของตนเองในกลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ค วามคิ ด เห็ น ในระดับ ปานกลางและความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า ง
ความสามารถในการใช้ สมรรถนะตนเองกับทักษะทางสังคมและคุณภาพของการตัดสินใจเป็ นบวก
ผลการวิจยั พบว่าคุณภาพของกระบวนการตัดสินใจตีความถึงร้ อยละ 81.5 ของทักษะทางสังคม
และมีผลทางบวกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติต่อคุณภาพในการตัดสินใจเกี่ยวกับทักษะทางสังคม
และคุณภาพของการตัดสินใจตีความประมาณ 69% ของตนเอง ประสิทธิภาพและผลการศึกษายัง
แสดงให้ เห็นถึงผลกระทบเชิงบวกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติสาหรับคุณภาพของการตัดสินใจใน
เรื่ องการรับรู้ความสามารถของตนเอง
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Koyuncu, Bengisu. (2018, pp.188-200) ได้ ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลกระทบของ
ทักษะชีวิตครูผ้ ชู ่วยก่อนในการพัฒนาตนเองของครู พบว่า จุดมุ่งหมายของการศึกษาครัง้ นี ้คือเพื่อ
หาขอบเขตที่ทกั ษะในชีวิตของครูผ้ สู อนก่อนทานายความรู้สึกของตนเองในการรับรู้ความสามารถ
การศึก ษาใช้ แ บบจ าลองการคัด กรองเชิ ง สัม พัน ธ์ ใ นกระบวนทัศ น์ ก ารวิ จัย เชิ ง ปริ ม าณและมี
ครู ผ้ ูสอนบริ การล่วงหน้ า 195 คนในหลักสูตรการสร้ างนา้ ท่วมทด Mimar Sinan Fine Arts เก็บ
รวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบวัดทักษะชีวิตแบบวัดประสิทธิภาพของครูและแบบสอบถาม ผลการวิจยั
แสดงให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ ในเชิงบวกอย่างมีนยั สาคัญทางบวกระหว่างทักษะการใช้ ชีวิตของ
ครู ผ้ ูส อนก่อนวัยเรี ยนกับความรู้ สึกของตนเองเกี่ ยวกับการรับรู้ ความสามารถในการสอน (r =
0.624) ทักษะชีวิตชี ้ให้ เห็นถึง 38.9 ความแปรปรวนในความรู้ สึกของครู ในด้ านความสามารถใน
ตนเอง ครูที่จบการศึกษาและผู้ที่ไม่จบการศึกษาผู้เข้ าร่วมและผู้ที่ ไม่ได้ มีส่วนร่วมในการฝึ กทักษะ
เสริ มด้ านความรู้ สึกมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p> 0.05) ความรู้ สึกของการ
รับรู้ ความสามารถของครู ที่ให้ การศึกษาก่อนเรี ยนด้ วยประสบการณ์ การสอนพบว่าสูงกว่าเด็กที่
ไม่ได้ รับการสอน (p <0.05)
Aricioglu, Ahu. (2016, pp. 275-282). ได้ ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลกระทบของการ
ไกล่เกลี่ยผลของความกตัญญูในความสัมพันธ์ระหว่างการให้ อภัยและความพึงพอใจในชีวิตของ
นักศึกษามหาวิทยาลัย พบว่า การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ ้นจากความ
กตัญ ญูในความสัม พันธ์ ระหว่างการให้ อภัยกั บความพึง พอใจในชี วิต ตัวอย่างจาก 396 (234
(59%) หญิง 162 ตัว (41%) ชาย) นักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึง่ ได้ รับคัดเลือกจากมหาวิทยาลัย
Denizli ประเทศตุร กี มี อ ายุ ร ะหว่ า ง 18 ถึ ง 27 ปี โดยเฉลี่ ย 20.90 ปี (SD = 1.60) ผู้ เข้ าร่ ว ม
การศึกษา 101 คน (26%) เป็ นนักศึกษาปี ที่หนึ่ง, 81 (21%) เป็ นรุ่นที่สอง, 114 (29%) เป็ นรุ่นน้ อง
และ 100 (25%) เป็ นผู้สูงอายุ ใช้ แบบสอบถามความกตัญญูกติกาการให้ อภัยจาก Heartland
และความพึงพอใจต่อสมรรถนะชีวิตในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ผลการศึกษาแสดงให้ เห็นว่าความ
กตัญญูกตเวทีบางส่วนสัมพันธ์ ระหว่างการให้ อภัยและความพึงพอใจในชีวิต ผลการศึกษาข้ อ
จากัด และผลกระทบของการศึกษาได้ กล่า
สรุ ปได้ ว่า ปั จจัยที่ผลต่อคุณภาพชีวิตคุณภาพชีวิตเป็ นผลที่เกิดจากสวัสดิการทาง
สังคม นโยบาย การเมืองการปกครอง การศึกษา ศาสนา ฯลฯ เป็ นความสุขและความอยู่ดีมีสุข
ด้ านต่าง ๆ เช่น ด้ านร่ างกาย ด้ านจิตใจ ด้ านสัมพันธภาพทางสังคม และด้ านสิ่งแวดล้ อม ด้ าน
การศึกษา ด้ านครอบครัว ด้ านค่าใช้ จ่าย ฯลฯ และส่งผลให้ คนมีความพึงพอใจในชีวิต ชีวิตมัน่ คง
ความพอเพียง และความยัง่ ยืน มิตแิ ละปัจจัยของคุณภาพชีวิตในกลุม่ บุคคลที่แตกต่างจะแตกต่าง
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กันออกไป การประเมินคุณภาพชีวิตของบุคคลกลุ่มต่าง ๆ จึงจาเป็ นต้ องมีมิติ และองค์ประกอบ
เฉพาะทาง และวัดด้ วยดัชนีชี ้วัดคุณภาพชีวิตได้ อย่างถูกต้ องและชัดเจนต่อไป
9.3 งานวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจ
สรชัย พิศาลบุตร (2549, น. 8-12) อธิบายว่า วิธีวดั ความพึงพอใจ โดยทัว่ ไปสามารถ
วัดความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการได้ 2 วิธี คือ
1. วิธีวดั ความพึงพอใจจากความคิดเห็นของผู้ใช้ บริ การ โดยวัดจากการสอบถาม
ความคิดเป็ นของผู้ใช้ บริ การที่เลือกมาเป็ นตัวอย่างจานวนหนึ่ง เกี่ ยวกับบริ การแต่ละด้ านและ
บริ การรวมทุกด้ านที่ได้ รับจากผู้ให้ บริ การ โดยที่ผ้ ใู ช้ บริ การจะต้ องมีประสบการณ์ในการใช้ บริ การ
มาเป็ นระยะเวลานานมากพอที่จะประเมินคุณภาพของบริการที่ได้ รับในแต่ละด้ านได้
2. วิธีวัดความพึงพอใจจากข้ อมูลที่สามารถสะท้ อนระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ บริการ โดยวัดจากเกณฑ์ที่ตงขึ
ั ้ ้นสาหรับวัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการที่มีตอ่ บริการแต่
ละด้ านและบริการรวมทุกด้ านของสินค้ าหรื อบริการนัน้ ๆ เช่น การวัดความพึงพอใจของผู้ใช้ บริ การ
ที่มีตอ่ ความรวดเร็วในการให้ บริ การฝากหรื อถอนเงินจากธนาคาร เกณฑ์ที ่่ ตงขึ
ั ้ ้นในการวัดระดับ
ความพึงพอใจของผู้ใช้ บริ การฝากหรื อถอนเงิน คือ สอบถามระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่ผ้ ใู ช้ บริการแต่ละ
รายได้ รับบริ การเสร็ จผู้บริ โภคจะมีความพึงพอใจมากน้ อยเพียงไร ขึ ้นอยู่กบั ความต้ องการของตน
ว่าได้ รับการตอบสนองมากน้ อยเพียงไร หากได้ รับการตอบสนองมากก็จะก่อให้ เกิดความจงรักภักดี
และเกิดการสื่อสารแบบปากต่อปาก แต่ถ้าได้ รับการตอบสนองน้ อยก็จะรู้สึกในแง่ลบ
สาโรช ไสยสมบัติ (2534, น. 39) กล่าวถึง การวัดความพึงพอใจต่อการบริกาว่าความ
พึงพอใจต่อการบริ การจะเกิดขึ ้นได้ หรื อไม่นนั ้ จะต้ องพิจารณาถึงลักษณะของการให้ บริ การของ
องค์กร ประกอบกับระดับความรู้สึกของผู้มารับ บริ การในมิติตา่ ง ๆ ของแต่ละบุคคล ดังนัน้ ในการ
วัดความพึงพอใจต่อการบริการอาจจะกระทาได้ หลายวิธีดงั ต่อไปนี ้
1. การใช้ แบบสอบถาม เป็ นวิธีการที่นิยมใช้ กันอย่างแพร่ หลายวิธีหนึ่งโดยการ
ขอร้ องหรื อขอความร่ วมมือจากกลุ่ม บุคคลที่ ต้องการวัด แสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอร์ ม ที่
กาหนดค่าตอบไว้ ให้ เลือกตอบ หรื อเป็ นคาตอบอิสระโดยคาถามที่ถามอาจจะถามถึงความพึง
พอใจในด้ านต่าง ๆ ที่หน่วยงานกาลังให้ บริการอยูเ่ ช่น ลักษณะของการให้ บริการ สถานที่ให้ บริ การ
ระยะเวลาในการให้ บริการ พนักงานที่ให้ บริการ เป็ นต้ น
2. การสัมภาษณ์ เป็ นอีกวิธีหนึง่ ในการที่ได้ ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้มา
ใช้ บริ การซึ่งเป็ นวิธีการที่ต้องอาศัยเทคนิค และความชานาญพิเศษของผู้สมั ภาษณ์ที่จะจูงใจให้ ผ้ ู
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ถูกสัมภาษณ์ตอบคาถามให้ ตรงกับข้ อเท็จจริงการวัดความพึงพอใจโดยวิธีการสัมภาษณ์นบั ว่าเป็ น
วิธีการที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพมากอีกวิธีหนึง่
3. การสังเกต เป็ นอีกวิธีหนึ่งที่จะทาให้ ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้มาใช้
บริ การโดยวิธีการสังเกตจากพฤติกรรม ทังก่
้ อนมารับบริ การ ขณะรอรับบริ การและหลังจากการ
ได้ รับบริการแล้ ว เช่น การสังเกตกิริยา ท ท่าทาง การพูด สีหน้ า และความถี่ของการมาขอรับบริ การ
เป็ นต้ น การวัดความพึงพอใจโดยวิธีนี ้ ผู้วดั จะต้ องกระทาอย่างจริงจัง และมีแบบแผนที่แน่นอน จึง
จะสามารถประเมินถึงระดับความพึงพอใจของผู้มาใช้ บริการได้ อย่างถูกต้ อง
สมยศ นาวีการ (2540, น. 155) ได้ กล่าวถึงการทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความพึงพอใจในการ
เรี ยนรู้หรื อการปฏิบตั งิ าน ดังแนวคิดพื ้นฐานที่ตา่ งกัน 2 ลักษณะ ดังนี ้
1. ความพึ ง พอใจน าไปสู่ก ารปฏิ บัติ ง าน การตอบสนองความต้ อ งการของ
ผู้ปฏิบตั ิงานจนเกิดความพึงพอใจ จะทาให้ เกิดแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานที่สงู
กว่าผู้ที่ไม่ได้ รับการตอบสนอง
2. ผลของการปฏิบตั ิงานนาไปสู่ความพึงพอใจ ความสั มพันธ์ ระหว่างความพึง
พอใจและผลการปฏิ บัติง านจะถูก เชื่ อ มโยงด้ ว ยปั จ จัย อื่ น ๆ ผลการปฏิ บัติง านที่ ดี จ ะน าไปสู่
ผลตอบแทนที่เหมาะสมซึ่งในที่สุดจะนาไปสู่การตอบสนองความพึงพอใจในรู ปของรางวัลหรื อ
ผลตอบแทนซึ่ง แบ่ง ออกเป็ น ผลตอบแทนภายในและผลตอบแทนภายนอก โดยผ่านการรั บ รู้
เกี่ ยวกับความยุติธรรมของผลตอบแทนอันเป็ นตัวบ่งชีป้ ริ มาณของผลตอบแทนที่ผ้ ูปฏิบตั ิงานที่
ได้ รับ นัน่ คือ ความพึงพอใจของผู้ปฏิบตั งิ านจะถูกกาหนดโดยความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนที่
เกิ ดขึน้ จริ ง ซึ่ง โวลแมน (Wolman, 1979, p.. 283) ให้ ความหมายของความพึงพอใจไว้ ว่าเป็ น
ความรู้ สึกมี ความสุข เมื่อเราได้ ผลสาเร็ จตามจุดมุ่งหมาย (Gold) ความต้ องการ (Needs) หรื อ
แรงจูงใจ (Motivation) และ ทิฟฟิ นและแมคคอมิค (Tiff and Mc Cormick) ให้ ความ หมายของ
ความพึงพอใจว่า หมายถึง แรงจูงใจของมนุษย์ซึ่งตังอยู
้ ่บนความต้ องการพืน้ ฐานโดยความพึง
พอใจ เป็ นคุณลักษณะทางจิตของบุคคลไม่อาจวัดได้ โดยตรงการวัดความพึงพอใจจึงเป็ นการวัด
โดยอ้ อม วิธีการวัดความพึงพอใจของนักวิชาการหลายท่าน มีวิธีการวัดที่คล้ ายกัน โดย
สุรพล พะยอมแย้ ม (2541) ให้ รายละเอียดไว้ ดงั นี ้
1. การใช้ แบบสอบถาม โดยผู้สอบถามจะออกแบบสอบถามเพื่ อต้ อ งการ
ทราบความคิดเห็นซึ่งสามารถทาได้ ในลักษณะที่กาหนดให้ เลือกตอบคาถามอิสระคาถามดังกล่าว
อาจถามความพึงพอใจในด้ านต่างๆ เช่น การบริหารการควบคุมงาน และเงื่อนไขต่างๆ เป็ นต้ น
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2. การสัม ภาษณ์ เป็ นวิธี วัด ความพึง พอใจทางตรงทางหนึ่ง ซึ่ง ต้ องอาศัย
เทคนิคและวิธีการที่ดีจงึ จะทาให้ ได้ ข้อมูลที่เป็ นจริง
3. การสังเกต เป็ นวิธีการวัดความพึงพอใจโดยสังเกตพฤติกรรมของบุคคล
เป้าหมายไม่ว่าจะแสดงออกจาการพูดกิริยาท่าทาง วิธีนี ้ต้ องอาศัยการกระทาอย่างจริ งจังและการ
สังเกตอย่างมีระเบียบแบบแผน
สรุ ปได้ ว่า การวัดความพึง พอใจสามารถวัด ได้ โ ดยการสัง เกตพฤติก รรม การใช้
แบบสอบถามเพื่ อสอบถามความความพึง พอใจของผู้เข้ ารั บการฝึ กอบรมเป็ นความรู้ สึก และ
ทัศนคติของบุคคลอันเนื่องมาจากสิ่งเร้ าที่ได้ รับการตอบสนอง ปรากฏออกมาทางพฤติกรรม เช่น
ความคิดเห็นของบุคคลต่อสิ่ง ต่างๆ อันเป็ นผลจาการเรี ยนรู้ ประสบการณ์ ที่เกิ ดจากความรู้ สึก
ประทับใจ ชอบ เห็นด้ วย เป็ นไปในทางบวกและการวัดความพึงพอใจต่อการให้ บริ การนัน้ สามารถ
ที่จะทาการวัดได้ หลายวิธีทงนี
ั ้ ้จะต้ องขึ ้นอยู่กบั ความสะดวก ความเหมาะสม ตลาดจนจุดมุง่ หมาย
หรื อ เป้า หมายของการวัด ความพึง พอใจด้ ว ย จึง จะส่ง ผลให้ ก ารวัด นัน้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเป็ น ที่
น่าเชื่อถือได้
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จัย เรื่ อ ง การเสริ ม สร้ างคุณ ภาพชี วิ ต ของนัก ศึก ษามหาวิ ทยาลัย ราชภัฏ ในเขต
กรุงเทพมหานคร เป็ นการวิจยั ในลักษณะการวิจยั และพัฒนา (Research and Development)
ในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ออกแบบการวิจยั เป็ น 3 ขันตอน
้
ประกอบด้ วย
ขันตอนที
้
่ 1 การศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร
ขั น้ ตอนที่ 2 การสร้ างชุ ด ฝึ กอบรมเพื่ อ เสริ ม สร้ างคุ ณ ภาพชี วิ ต ของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขตกรุงเทพมหานคร
ขันตอนที
้
่ 3 การศึกษาประสิทธิผลของชุดฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้ างคุณภาพชีวิตของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร
ขัน้ ตอนที่ 1 การศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่ อคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏใน
เขตกรุงเทพมหานคร
1.1 ประชากร
ประชากรที่ ใ ช้ ในการศึ ก ษา ได้ แก่ นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ในเขต
กรุงเทพมหานคร รวมจานวน 5 แห่ง ประกอบด้ วย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ พระนคร มหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ ธนบุ รี มหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา ชันปี
้ ที่ 1-4 ที่กาลังศึกษาอยู่ในปี การศึกษา 2561 รวมประชากร
ทังหมด
้
92,742 คน (ที่มา: คลังข้ อมูลอุดมศึกษา 2560 ข้ อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2561)
1.2 การเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
ผู้ วิ จัย ก าหนดการเลื อ กกลุ่ ม ตัว อย่ า ง โดยวิ ธี ก ารสุ่ ม ตัว อย่ า งแบบแบ่ ง ชั น้ ภู มิ
(Stratified Random Sampling) โดยแบ่งตามสถาบันเป็ นชัน้ ซึ่งได้ จานวนกลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด
384 คน จากนัน้ ผู้วิจัย กาหนดขนาดของกลุ่ม ตัวอย่างตามตารางส าเร็ จ รู ปของ (Krejcie and
Morgan, 1970, pp. 607-610) ดังแสดงตามตาราง 3
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ตาราง 3 จานวนประชากรและกลุม่ ตัวอย่างจาแนก ตามสถาบันที่ศกึ ษา
นักศึกษามหาวิทยาลัย
.1มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
.2มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
.3มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
.4มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
.5มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
รวม
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ประชากร(คน)
11,168
16,642
11,176
14,454
39,302
,742

จานวนตัวอย่าง(คน)
46
69
46
60
163
384

ที่มา: http://www.data3.mua.go.th/dataS/คลังข้ อมูลอุดมศึกษา 2560 ข้ อมูล ณ วันที่
24 เมษายน 2561
2. การสร้ างและหาคุณภาพเครื่องมือ
เป็ นแบบสอบถามเพื่อศึกษาปัจจัยที่สง่ ผลต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร และซึง่ ผู้วิจยั กาหนดขันตอนในการสร้
้
าง ดังนี ้
2.1. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ ยวกับการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิต โดยรวบรวมข้ อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลพื ้นฐานจากเอกสาร ตารา และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อ
ทราบแนวความคิดเกี่ ยวกับปั จ จัยที่ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต จากนัน้ สัง เคราะห์ แนวคิด เพื่ อเป็ น
องค์ประกอบเบื ้องต้ น ในการกาหนดเป็ นกรอบไว้ เพื่อนามาใช้ ในการสร้ างแบบสอบถาม
2.2 ดาเนินการสร้ างแบบสอบถามตามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ
2.3 นาแบบสอบถามปั จจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ฉบับที่สร้ างขึ ้น เสนอให้ าจารย์ที่
ปรึ กษาหลักและอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม ตรวจสอบเบื ้องต้ นและนาข้ อเสนอแนะมาปรับปรุ งแก้ ไข
ตามคาแนะนา
2.4 นาแบบสอบถาม ที่ปรับปรุ งตามข้ อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึ กษาหลักและ
อาจารย์ ที่ปรึ กษาร่ วม เสนอให้ ผ้ ูทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 ท่าน เพื่ อพิจ ารณาตรวจสอบค่าความ
เที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา (Content Validity) และคานวณดัชนีความสอดคล้ อง (IOC) โดยนาคาตอบ
ของผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละคนนามาคานวณคะแนน ซึง่ กาหนดน ้าหนักคะแนน ดังนี ้
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คะแนน 1+ผู้ทรงคุณวุฒิแน่ใจว่า ข้ อคาถามมีความสอดคล้ องกับเนื ้อหาที่ต้องการวัด
ผู้ทรงคุณวุฒิไม่แน่ใจว่าข้ อคาถามมีความสอดคล้ องกับเนื ้อหาที่ต้องการวัด 0 คะแนน
1- คะแนนผู้ทรงคุณวุฒิแน่ใจว่าข้ อคาถามไม่มีความสอดคล้ องกับเนื ้อหาที่ต้องการวัด
จากนันน
้ าคะแนนที่ได้ มาแทนค่าในสูตรดัชนีความสอดคล้ อง โดยเลือกข้ อที่มีคา่ ดัชนี
ความสอดคล้ องมากกว่าหรื อเท่ากับ 0.60 - 1.00 ขึ ้นไป ไปทดลองใช้ แต่ถ้าข้ อใดมีค่าดัชนีความ
สอดคล้ องน้ อยกว่า 0.60 ต้ องทาการปรับปรุงตามข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ (ล้ วน สายยศ และ
อังคณา สายยศ, 2539, น. 249)
2.5 ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่ ปรั บปรุ ง แก้ ไ ขตามข้ อเสนอแนะและคาแนะนาของ
ผู้ทรงคุณวุฒิแล้ ว ไปทดลองใช้ (Try - Out) กับนักศึกษา จานวน 30 คน เพื่อหาค่าอานาจจาแนก
(Discrimination Power) เป็ นรายข้ อโดยใช้ t-test คัดเลือกข้ อที่มีค่าอานาจจาแนกที่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติ เป็ นข้ อคาถามที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
2.6 หาค่ า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) ของแบบสอบถามทั ง้ ฉบั บ โดยหาค่ า
สัมประสิทธิ์ แอลฟา (α- coefficient) ของครอนบาค (Cronbach,1984, p. 169) โดยมีค่าความ
เชื่อมัน่ ทังฉบั
้ บเท่ากับ 0.982
2.7 จัดพิมพ์แบบสอบถาม เพื่อนาไปเก็บรวบรวมข้ อมูล
ลักษณะของข้ อมูลที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการรวบรวมข้ อมูลในการวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 2
ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ย วกับ ข้ อ มูลทั่ว ไปของผู้ต อบแบบสอบถาม ได้ แก่
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้ วย เพศ และสถาบันการศึกษา เป็ นแบบเลือกตอบ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต เป็ นแบบสอบถาม
ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธี การของ ลิเคิร์ท (Likert, 19, pp.
2: 1 -55) ซึง่ ผู้วิจยั ได้ กาหนดค่าน ้าหนักคะแนน และคาอธิบายในการตอบข้ อคาถาม ดังนี ้
5 หมายถึง ปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อคุณภาพชีวิตอยูใ่ นระดับ มากที่สดุ
4 หมายถึง
ปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อคุณภาพชีวิตอยูใ่ นระดับ มาก
3 หมายถึง ปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อคุณภาพชีวิตอยูใ่ นระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง
ปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อคุณภาพชีวิตอยูใ่ นระดับ น้ อย
1 หมายถึง
ปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อคุณภาพชีวิตอยูใ่ นระดับ น้ อยที่สดุ

116
ผู้วิจัยได้ กาหนดเกณฑ์การแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ย ของปั จจัยที่ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิต แบ่งออกเป็ น 5 ระดับ ดังนี ้
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ปั จ จัยดัง กล่าวส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
อยูใ่ นระดับ มากที่สดุ
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ปั จ จัยดัง กล่าวส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
อยูใ่ นระดับ มาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ปั จ จัยดัง กล่าวส่ งผลต่อคุณภาพชีวิต
อยูใ่ นระดับ ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ปั จ จัยดัง กล่าวส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
อยูใ่ นระดับ น้ อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ปั จ จัยดัง กล่าวส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
อยูใ่ นระดับ น้ อยที่สดุ
การเก็บรวมรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั นาแบบสอบถาม การวัดคุณภาพชีวิต ที่สร้ างขึ ้นและผ่านการหาคุณภาพของ
เครื่ องมือแล้ วไปเก็บข้ อมูล โดยผู้วิจยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล ตามขันตอน
้
ดังต่อไปนี ้
3.1 ผู้วิจัยขอหนัง สื อจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ถึง
คณบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทัง้ 5 แห่ง เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเข้ าเก็บรวบรวมข้ อมูล
จากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร
3.2 ผู้วิจัยนาแบบสอบถามพร้ อมหนัง สื อจากบัณฑิ ต วิท ยาลัย มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ ไปติดต่อกับผู้ประสานงาน คณะครุ ศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย ทัง้ 5 แห่ง เพื่อ
ติดต่อประสาน งาน เก็บข้ อมูลจากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร
3.3 ผู้ วิ จัย จะติ ด ตามเก็ บ รวบรวมแบบสอบถามคื น ด้ ว ยตนเอง จากนัน้ น า
แบบสอบถามมาตรวจสอบและคัดเลือกฉบับที่มีความสมบูรณ์มาให้ คะแนน ตามเกณฑ์ที่กาหนด
ไว้
การจัดกระทาและวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ด้ วยวิธีทางสถิติ ดังนี ้
1. นาแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ มาตรวจให้ คะแนน
2. วิเคราะห์สถิตพิ ื ้นฐาน เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะบุคคลของกลุม่ ตัวอย่างและแปร
ที่ได้ จากการเก็บรวบรวมข้ อมูล เพื่อให้ ทราบลักษณะการแจกแจงของตัวแปรแต่ละตัวเป็ นการ
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วิเคราะห์โดยใช้ ส ถิ ติพืน้ ฐาน คือ ค่าคะแนนเฉลี่ ย (Mean) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ของตัวแปรแต่ละตัวที่ใช้ ในการ ศึกษาการวิเคราะห์ในส่วนนี ้โดยใช้ โปรแกรมสาเร็จรูป
สถิตทิ ่ ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. สถิตพิ ื ้นฐาน
1.1 ค่าร้ อยละ (Percentage)
1.2 ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean)
1.3 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
(ธานินทร์ ศิลป์ จารุ.2548, น. 150)
2. การตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ ได้ แก่
2.1 การหาค่าดัชนีความสอดคล้ องข้ อคาถามโดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้ อง
(IOC)
2.2 การหาค่าอานาจจาแนกรายข้ อของแบบสอบถาม โดยใช้ สถิติทดสอบที
(t-test)
2.3 การหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้ คา่ สัมประสิทธิ์
แอลฟา (  - coefficient) ของครอนบาค (ธานินทร์ ศิลป์ จารุ, 2548, น.152-153)
3. สถิตทิ ี่ใช้ ในการทดสอบสมมติฐาน
3.1 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ ของปั จจัยที่ใช้ ในการศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
ของนักศึกษา โดยหาค่าสัมประสิทธิ์ ของเพี ยร์ สัน (The Pearson Product Moment Correlation
Coefficient)
3.2. การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏในเขตกรุ งเทพมหานครโดยใช้ การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Stepwise Multiple Regression
Analysis) (ธานินทร์ ศิลป์ จารุ, 2548, น.155-160)
ขัน้ ตอนที่ 2 การสร้ างชุดฝึ กอบรมเพื่อการเสริมสร้ างคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ดาเนินการดังนี ้
2.1 ประชากรกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร ที่ ใ ช้ ใ นการศึก ษา ได้ แ ก่ ผู้เ ชี่ ย วชาญเพื่ อ เสริ ม สร้ างคุณ ภาพชี วิ ต ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร
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การเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในขันตอนการสนทนากลุ
้
ม่ (Focus Group) ได้ แก่ ผู้เชี่ยวชาญ
โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จานวน 7 คน โดยกาหนดคุณสมบัติในการ
เลือกกลุม่ ตัวอย่างตามความเหมาะสม จากเกณฑ์คณ
ุ สมบัตทิ ี่ผ้ วู ิจยั กาหนดไว้ ดังต่อไปนี ้
1. เป็ น ผู้มี ค วามรู้ ความเชี่ ย วชาญในด้ านหลัก สูต รสายการศึก ษาสอนใน
ระดับอุดมศึกษาและมีประสบการณ์ ตังแต่
้ 5 ปี ขึ ้นไป จานวน 5 คน
2. เป็ นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้ านงานวิจยั ด้ านการวัดและประเมินผล
เกี่ยวกับนักศึกษาและมีประสบการณ์ตงแต่
ั ้ 3 ปี ขึ ้นไป จานวน 1 คน
3. เป็ นผู้มีประสบการณ์ในการฝึ กอบรมด้ านคุณภาพชีวิตหรื อการปฏิบตั ิงาน
ในภารกิจที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาและมีประสบการณ์ ตังแต่
้ 3 ปี ขึ ้นไป
จานวน 1 คน
2.2 ยกร่ างชุดฝึ กโดย
1. น าผลการวิ เ คราะห์ ปั จ จัย ที่ ส่ง ผลต่อ คุณ ภาพชี วิ ต ที่ ผ่า นการวิ เ คราะห์ ปั จ จัย
เรี ยบร้ อยแล้ วในขัน้ ตอนที่ 1 มาใช้ เป็ นแนวทางในการสร้ าง (ร่ าง) ชุดฝึ กอบรมการเสริ ม สร้ าง
คุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุ งเทพมหานคร ประกอบด้ วย 4 ขันตอน
้
ได้ แก่ 1) จุ ด มุ่ ง หมายของการฝึ กอบรม 2) เนื อ้ หาสาระของกิ จ กรรมฝึ กอบรม 3) การจั ด
ประสบการณ์การเรี ยนรู้ และ 4) การวัดผลและประเมินผล
2. นา (ร่าง) ชุดฝึ กอบรมเสริมสร้ างคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏใน
เขตกรุ งเทพมหานคร เสนอต่อ อาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก และอาจารย์ทีปรึ กษาร่ วม เพื่อพิจารณา
ตรวจสอบความเหมาะสม ครอบคลุม ที่ต้องการเสริ มสร้ างให้ กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สามารถนาไปสูก่ ารจัด กิจกรรมได้
3. ปรับปรุงตามข้ อเสนอแนะของประธาน กรรมการ ควบคุมปริญญานิพนธ์
4. นา (ร่าง) ชุดฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้ างคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่แก้ ไขแล้ วตามคาแนะนาของ อาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก และอาจารย์ที
ปรึกษาร่วม เสนอให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ เพื่อดาเนินการสนทนากลุม่ (Focus Group)
5. ดาเนินการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยผู้เชี่ ยวชาญ ที่ มี คุณสมบัติต ามที่
ผู้วิจยั กาหนดไว้ จานวน 7 คน เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ. ห้ องประชุม
พฤทธิ์ ชัน้ 12 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรี นครินวิโรฒ
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6. การเก็บรวบรวมข้ อมูลจากการสนทนากลุม่ ของผู้ร่วมสทนากลุม่ ขณะสนทนากลุ่ม
ผู้วิจยั จะทาการบันทึกเสียงและจดบันทึกไว้ ตลอดการสนทนา จากนันจึ
้ งเก็บรวบรวมข้ อมูลจากการ
จดบันทึกและอุปกรณ์บนั ทึกเสียง
7. นาข้ อเสนอแนะจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) มาพิจารณาปรับปรุ ง ชุด
ฝึ กอบรมเพื่อเสริมสร้ างคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร
8. น าชุ ด ฝึ กอบรมที่ ผ่ า นการสนทนากลุ่ ม (Focus Group) มาด าเนิ น การหา
ประสิทธิผลต่อไป
ขัน้ ตอน 3 การประเมินประสิทธิผลชุดฝึ กอบรมเพื่อเสริมสร้ างคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร
การประเมิ น ประสิ ทธิ ผ ลของการฝึ กอบรมฝึ ก อบรมเพื่ อ เสริ ม สร้ างคุณ ภาพชี วิ ตของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร แบ่งการประเมินเป็ น 2 ขันตอน
้
ได้ แก่ การ
ประเมินผลของจัดกิจกรรม และการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ ชุดฝึ กอบรม โดยผู้วิจัยได้
ดาเนินการ ดังนี ้
วิธีดาเนินการ ผู้วิจยั กาหนดวิธีดาเนินการ ดังนี ้
การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. ประชกรที่ ใ ช้ ในการศึ ก ษาได้ แก่ นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่กาลังศึกษา ชันปี
้ ที่ 1-4 ปี การศึกษา 2561 จานวน 384 คน
2. ผู้วิจัยเลื อกกลุ่ม ตัวอย่างที่ ใช้ เป็ นกลุ่ม ทดลอง ที่ ไ ด้ รับการฝึ กอบรมด้ วยชุด
ฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้ างคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุ งเทพมหานคร
สาหรับนักศึกษาขันปี
้ ่ ที่ 1-2 ปี การศึกษา 2561 ตามความสมัครใจเข้ าร่ วมกิจกรรมการฝึ กอบรม
จานวน 30 คน ในส่วนของหน่วยงานการจัดกอจกรรมฝึ กอบรม ผู้วิจยั เลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร นักศึกษาทุกสาขาวิชา
การจั ด กิ จ กรรมการฝึ กอบรมเพื่ อ เสริ ม สร้ างคุ ณ ภาพชี วิ ต ของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร
ขั ้น ตอนที่ 3.1 การประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของการใช้ ชุ ด ฝึ กอบรมเพื่ อ การ
เสริมสร้ างคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร
การประเมินประสิทธิผลของการใช้ ชุดฝึ กอบรมเพื่อการเสริ มสร้ างคุณภาพชีวิต
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขตกรุ ง เทพมหานคร โดยใช้ แบบการทดลอง แบบ One
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group Pre-test – Post -test design ( Combell and Stanley, 1963, pp.7) ดั ง แสดงในแบบ
แผนการทดลอง ดังนี ้
ตาราง 4 แผนการทดลอง แบบ One – group pretest – posttest design
ทดสอบก่อน

ทดลอง

ทดสอบหลัง

T1

X

T2

ความหมายของสัญลักษณ์
T 1 แทน การวัดคุณภาพชีวิตก่อนการฝึ กอบรม
X
แทน การได้ รับการทดลองการฝึ กอบรม
T2
แทน
การวัดคุณภาพชีวิตหลังการฝึ กอบรม
วิธีการดาเนินการทดลอง
1. การดาเนินการทดลอง
การวิจัยครั ง้ นี ใ้ ช้ แบบแผนการทดลอง Pretest - Posttest Group Design เป็ น
การทดลองใช้ ชุดฝึ กอบรมมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลด้ วยการใช้ แผนการทดลอง แบบ
One - group pre-test – post-test design ดังแสดงในแบบแผนการทดลอง ดังนี ้
ดาเนินการทดลองหาประสิทธิผลชุดฝึ กอบรมเพื่อเสริมสร้ างคุณภาพชีวิตของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ จากนันน
้ าไปทดลองใช้ กับนักศึกษา ก่อน และหลังการฝึ กอบรม
และสอบถามความ พึงพอใจต่อชุดฝึ กอบรมเพื่อเสริมสร้ างคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏ โดยดาเนินการ ดังนี ้
1. ผู้วิจัยนาชุดฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้ างคุณภาพชีวิตขึ ้นไปทดลองใช้ กับ
กลุม่ ประชากร และศึกษาผลการใช้ โดยในขันตอนนี
้
้แบ่งออกเป็ น 4 ส่วน คือ
1. ขัน้ เตรียมการทดลอง
1.1 ผู้วิจยั ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ เพื่อ
ทาหนังสือขอความอนุเคราะห์จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ไปทดลองใช้ หลักสูตรฝึ กอบรม
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เพื่อเสริมสร้ างคุณภาพชีวิตของนักศึกษา ปี การศึกษา 2561 จานวน 30 คน และเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการดาเนินการวิจยั
1.2 ผู้วิจยั ติดต่อประสานงานกับหัวหน้ าฝ่ ายกิจการนักศึกษา ซึ่งเป็ น
ผู้รับผิดชอบแผนงานโครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาและติดต่อประสานงานกับอาจารย์
ประจาสาขาวิชา เพื่อชีแ้ จงวัตถุประสงค์ของการวิจัย แนวทางการเสริ มสร้ างคุณภาพชีวิตของ
นักศึกษาตามรู ปแบบที่พัฒ นาขึน้ และวางแผนร่ วมกันในการจัดตารางสอน เพื่ออานวยความ
สะดวกในการดาเนินการวิจยั รวมทังวางแผนการแบ่
้
งเวลาทดลองใช้ ชุดฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้ าง
คุณภาพชีวิตของนักศึกษา และก่อนการทดลองใช้ ชุดฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้ างคุณภาพชีวิตของ
นักศึกษา ขออนุญาตอาจารย์ประจาสาขาในการจัดชัว่ โมงให้ เข้ าพบ เพื่อปฐมนิเทศ เพื่อชี ้แจงทา
ความเข้ าใจเกี่ยวกับการดาเนินการวิจยั พร้ อมทังแจกคู
้
ม่ ือการฝึ กอบรมให้ กบั ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
และทาความเข้ าใจในการใช้ คมู่ ือ เพื่อความเข้ าใจที่ตรงกันในการดาเนินการฝึ กอบรมต่อไป
1.3 ผู้วิจยั ทบทวนรายละเอียดของหลักสูตรฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้ าง
คุณภาพชีวิตชีวิตสาหรับนักศึกษาและรายละเอียดของกิจกรรมก่อนดาเนินการ
1.4 ผู้วิจยั ติดต่อประสานวิทยากรที่เกี่ยวข้ อง และอาจารย์ผ้ ชู ่วยวิจยั
เพื่อชีแ้ จงวัตถุประสงค์ของการชุดฝึ กอบรมรายละเอียดของการจัดกิจกรรมตามแผนเพื่อความ
เข้ าใจที่ตรงกัน
1.5 ผู้วิจัยคัดเลือกสื่ อประกอบชุดฝึ กอบรมส ารวจความพร้ อมของ
สถานที่ และอุปกรณ์ที่ต้องใช้ ตา่ ง ๆ เช่น ห้ องฝึ กอบรม จัดเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรี ยนรู้ตา่ ง ๆ
ที่จะใช้ ในการใช้ ชุดฝึ กอบรม ได้ แก่ เครื่ องเล่นเทป วีดิทัศน์ ใบงาน คอมพิวเตอร์ กระดาษเปล่า
ปากกาสี แบบบันทึกประจาวัน แบบบันทึกการเรี ยนรู้ และอุปกรณ์อื่น ๆ ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ในชุดฝึ กอบรมฯ
1.6 ผู้วิจยั จัดทากาหนดการฝึ กอบรม
1.7 ผู้วิจยั ติดต่อประสานกับเจ้ าหน้ าที่ที่รับผิดชอบโครงการ
1.8 ผู้วิ จัย น าแบบสอบถามคุณ ภาพชี วิ ต ให้ ผ้ ูเ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรม
ประเมินตนเอง ด้ านคุณภาพชีวิตก่อนเข้ ารับการฝึ กอบรม (T1)
2. ขัน้ ตอนการทดลอง
2.1 ผู้วิ จัย ด าเนิ น การใช้ ชุด ฝึ ก อบรมตามระยะเวลาที่ ก าหนดโดย
ผู้วิจัยนาชุดฝึ กอบรมไปทดลองใช้ ตามวัน เวลาที่กาหนดไว้ ให้ สอดคล้ องกับจุดมุ่งหมายของชุด
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ฝึ กอบรมให้ แก่นกั ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ จานวน 30 คน ซึ่งจะต้ องเข้ ารับการฝึ กอบรมร้ อยละ
80 ของเวลาของชุดฝึ กอบรมสาหรับสถานที่ ที่จะใช้ ในการฝึ กอบรมเป็ นห้ องประชุมของอาคาร
เรี ยนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยจะทาการฝึ กอบรมในวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ในระหว่างการร่ วม
กิจกรรมนักเรี ยนจะได้ บนั ทึกข้ อคิดที่ได้ จากการเรี ยนรู้ ในแบบบันทึกการเรี ยนรู้ รวมถึงการเขียน
บันทึกประจาวัน เป็ นการทบทวนตนเอง และวางแผนการพัฒนาตนเอง รวมถึงทาความเข้ าใจ
ตนเองต่อการกากับตนเองที่เกี่ยวข้ องกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษา ลักษณะการฝึ กอบรมจะอาศัย
กระบวนการเรี ยนการสอนที่เน้ น ผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลางเป็ นการเรี ยนแบบร่ วมมือ เพื่อให้ เกิดการ
เรี ยนรู้ค้นพบคาตอบด้ วยตนเอง เข้ าใจตนเองและผู้อื่น เพื่อมุง่ ให้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงด้ านความคิด เจตคติ และพฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสม ให้ สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวัน และเกิดคุณภาพชีวิตต่อสังคมต่อไป
2.2 ผู้วิจยั ใช้ วิธีการประเมินเชิงคุณภาพกับปั จจัยต่ าง ๆ ร่ วมด้ วยใน
การเก็บรวบรวมข้ อมูลระหว่างการทากิจกรรมจากเครื่ องมือต่าง ๆ เช่น ใบงาน แบบบันทึกการ
เรี ยนรู้ที่เป็ นการประเมินการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง แบบบันทึกประจาวันเพื่อการทบทวนตนเอง ผลการ
นาเสนอจากการระดมสมอง หรื อการอภิปรายกลุ่ม การสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการทา
กิจกรรม กระบวนการปรึ กษากลุ่ม การสุ่มสัมภาษณ์นกั ศึกษาที่เข้ ารับการฝึ กอบรมอย่างไม่เป็ น
ทางการถึงความรู้ สึกต่อกิจกรรมประโยชน์ที่ได้ รับ และการวางแผนเพื่อนาความรู้ ประสบการณ์ที่
ได้ รับเกี่ยวกับการเสริมสร้ างคุณภาพชีวิตไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวันต่อไป
2.3 ผู้วิ จัย น าแบบสอบถามคุณ ภาพชี วิ ต ให้ ผ้ ูเ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรม
ประเมินตนเองหลังการฝึ กอบรมเสร็จสิ ้น (T2)
2.4 เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการทดลอง คื อ ชุด ฝึ ก อบรมเพื่ อ เสริ ม สร้ าง
คุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นและผ่านการตรวจสอบคุณภาพ
จากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ ว
3.2. การประเมินความพึงพอใจต่ อกาฝึ กอบรมเพื่อการเสริมสร้ างคุณภาพ
ชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ดาเนินการดังนี ้
3.1 จัดทาเอกสารตามชุดฝึ กอบรมที่ ผ้ ูวิจัยพัฒ นาขึน้ ได้ แก่ คู่มื อวิทยากร
คูม่ ือผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม สื่ออุปกรณ์ที่ใช้ ในการฝึ กอบรม และกิจกรรมต่าง ๆ ผู้ วิจยั สร้ างขึ ้น และ
น าเสนอต่ อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาหลัก และอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาร่ ว ม จากนัน้ น าข้ อคิ ด เห็ น และ
ข้ อเสนอแนะมาปรับปรุงเอกสารดังกล่าว
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3.2 เครื่ องมือที่ใช้ ในการทดลอง ได้ แก่ ชุดฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้ างคุณภาพ
ชี วิ ต ของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ผู้ วิ จั ย สร้ างและผ่ า นก ารตรวจสอบคุ ณ ภาพโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามขันตอน
้
ที่ 2
3.3 เครื่ องมือที่ใช้ ในการทดลอง ได้ แก่ แบบสังเกตพฤติกรรมแบบตรวจสอบ
รายการ โดยผู้วิจัยสร้ างขึน้ และนาเสนอต่ออาจารย์ ที่ปรึ กษาหลัก และอาจารย์ ทีปรึ กษาร่ วม
จากนันน
้ าข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะมาปรับปรุงเอกสารดังกล่าว
3.4 เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ได้ แก่
1) แบบประเมินการวัดความรู้ ของคุณภาพชีวิต เพื่อเสริ มสร้ างคุณภาพ
ชี วิ ต ของนัก ศึก ษามหาวิ ทยาลัยราชภัฏ ที่ ผ้ ูวิ จัย สร้ างขึน้ และผ่า นการตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่ องมือแล้ วโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จากขันตอนที
้
่ 1 เป็ นแบบประเมินตนเองของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
เป็ นฉบับเดียวกับที่ผ้ รู ับการฝึ กอบรมประเมินตนเองก่อนเข้ ารับการฝึ กอบรม
2) แบบประเมินการวัดพฤติกรรมของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมที่ผ้ วู ิจยั สร้ าง
ขึ ้น เพื่อวัดพฤติกรรมของผู้เข้ าอบรมทังก่
้ อนและหลังการใช้ ชดุ ฝึ กอบรม
3) แบบประเมิ นผลวัด ความพึง พอใจต่อ ชุดฝึ กอบรมของผู้เ ข้ า รั บ การ
อบรมหลัง การฝึ กอบรมที่ ผ้ ูวิจัยสร้ างขึน้ และนาเสนอต่ออาจารย์ ที่ปรึ กษาหลักและอาจารย์ ที่
ปรึ กษาร่ วม จากนันน
้ าข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะมาปรับปรุ งเอกสารดังกล่าว ซึ่งได้ กาหนดค่า
น ้าหนักคะแนน และคาอธิบายในการตอบไว้ ดงั นี ้ (บุญชม ศรี สะอาด, 2554, น.121)
ให้ คะแนน 5
หมายถึง
นักศึกษามีระดับความพึงพอใจ มากที่สดุ
ให้ คะแนน 4
หมายถึง
นักศึกษามีระดับความพึงพอใจ มาก
ให้ คะแนน 3
หมายถึง
นักศึกษามีระดับความพึงพอใจ ปานกลาง
ให้ คะแนน 2
หมายถึง
นักศึกษามีระดับความพึงพอใจ น้ อย
ให้ คะแนน 1
หมายถึง
นักศึกษามีระดับความพึงพอใจ น้ อยที่สดุ
ผู้วิจยั ได้ กาหนดเกณฑ์การนาค่าเฉลี่ยของคะแนนในองค์ประกอบด้ านต่าง ๆ ของ
ชุดฝึ กอบรมเพื่ อเสริ ม สร้ างคุณ ภาพชี วิตของนักศึกษามาแปลความหมายโดยเปรี ยบเที ยบกับ
เกณฑ์ ดังนี ้ (บุญชม ศรี สะอาด, 2553, น. 82-83)
คะแนนเฉลี่ย 5.00 - 4.51หมายถึง นักศึกษามีระดับความพึงพอใจ มากที่สดุ
คะแนนเฉลี่ย 4.50 - 3.51หมายถึง นักศึกษามีระดับความพึงพอใจ มาก
คะแนนเฉลี่ย 3.50 - 2.51หมายถึง นักศึกษามีระดับความพึงพอใจ ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 2.50 - 1.51หมายถึง นักศึกษามีระดับความพึงพอใจ น้ อย
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คะแนนเฉลี่ย

1.50 - 1.00หมายถึง นักศึกษามีระดับความพึงพอใจ น้ อยที่สดุ
4) แบบบันทึกการเรี ยนรู้ และแบบบันทึกประจาวัน
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในขันศึ
้ กษาประสิทธิผลของชุดฝึ กอบรมนัน้ ผู้วิจยั เก็บรวบรวมข้ อมูลจากการ
ฝึ กอบรม ทังในระหว่
้
างการดาเนินการฝึ กอบรม และหลังการฝึ กอบรม โดยเครื่ องมือที่ใช้ ในการ
ประเมินประสิทธิผล ซึง่ ผู้วิจยั จะดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลตามขันตอน
้
ดังนี ้
1. ผู้วิจยั ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
และนาหนังสือ ดังกล่าว ติดต่อเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการฝึ กอบรมกับคณบดีคณะครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนคร เพื่อเก็บรวบรวมข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนิสิต ชันปี
้ ที่ 1-2 ใน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2561 โดยใช้ ชดุ ฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้ างคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 30 คน
2. ผู้วิจยั จัดปฐมนิเทศกลุ่มทดลองก่อนฝึ กอบรมตามโครงสร้ างหลักสูตร
เป็ นเวลา 3 วัน และให้ กลุม่ ทดลองที่เข้ ารับการฝึ กอบรม ประเมินตนเองเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต ด้ วย
การตอบคาถามปลายเปิ ดก่อนการใช้ ชดุ ฝึ กอบรม
3. ผู้วิจยั นาข้ อมูลที่ได้ จากแบบสอบถาม มาคานวณหาค่าทางสถิติ โดย
ใช้ โปรแกรมสาเร็ จรู ป จากนัน้ รวบรวมข้ อมูล จากเครื่ องมืออื่น ๆ เพื่อเป็ นการประเมินประสิทธิผล
ของชุดฝึ กอบรมฯ ที่พฒ
ั นาขึ ้น โดยประเมิน ดังนี ้
4. ผู้วิจยั สอบถามความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะจากการใช้ ชุดฝึ กอบรม
จากผู้ชว่ ยวิจยั และวิทยากรโดยการสัมภาษณ์
4.1 ผู้วิจยั นาแบบสอบถามให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมตอบภายหลังการ
ใช้ ชดุ ฝึ กอบรม
4.2 ผู้วิจยั ตรวจสอบแบบสอบถามที่ได้ รับคืนมา แล้ วตรวจสอบความ
สมบูรณ์ อีกครั ง้ และให้ คะแนนตามเกณฑ์ ที่กาหนด ก่อนนามาคานวณหาค่าทางสถิ ติโ ดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูป
4.3 ผู้วิจยั วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ จากแบบบันทึกการเรี ยนรู้ แบบ
บันทึกประจาวัน เกี่ยวกับประเด็นการเรี ยนรู้ ประสบการณ์ ความรู้สกึ ในการเข้ าร่วมฝึ กอบรมแต่ละ
วัน รวมทังแบบบั
้
นทึกประจาวันในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแต่ละขันตอน
้
ซึ่งเป็ นรายงานและการ
สะท้ อนคิดตนเอง ประโยชน์ที่ได้ รับหลังการใช้ ชดุ ฝึ กอบรมฯ
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4.5 ผู้วิจัยสุ่มสัมภาษณ์ ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมเกี่ ยวกับชุ ดฝึ กอบรม
เพื่อเสริมสร้ างคุณภาพที่ตนเองคิดว่าได้ รับการพัฒนาจากการใช้ ชดุ ฝึ กอบรม
4.6 ผู้วิจยั สรุ ปพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมในการทากิจกรรมในแต่ละ
หน่วยการเรี ยนรู้ ของผู้เข้ ารับการฝึ กอรม ด้ วยการใช้ แบบสังเกตพฤติกรรม
4.7 ผู้วิจยั ประเมินการปฏิบตั ิกิจกรรมตามใบงานที่มอบหมายในแต่ละหน่วย
การเรี ยน
การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิตทิ ่ ใี ช้
ผู้วิจัยนาข้ อมูลที่เก็บรวบรวมทังหมดมาวิ
้
เคราะห์ทงั ้ ในเชิงปริ มาณและเชิง
คุณภาพ ดังนี ้
1. ผู้วิจยั นาข้ อมูลที่รวบรวมได้ จากแบบวัดความรู้ เกี่ยวกับคุณภาพชีวิต
แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการฝึ กอบรม มาวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยสถิติพืน้ ฐาน
โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้ อยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป
2. ผู้วิจยั นาข้ อมูลจากแบบบันทึกต่าง ๆ ที่เป็ นความเรี ยง เช่น ข้ อมูลจาก
การสัม ภาษณ์ การสัง เกต การมี ส่ว นร่ ว มในกิ จ กรรม การสะท้ อ นคิ ด ตนเองจากแบบบัน ทึ ก
ประจ าวัน แบบบันทึกการเรี ยนรู้ หลัง การใช้ ชุดฝึ กอบรมในแต่ละหน่วยการเรี ยนรู้ แล้ วนามา
วิเคราะห์เนื ้อหา (Content Analysis) และตีความ (Interpretation) ทังนี
้ ้ทาการรวบรวมประเด็นที่
เหมือนกัน สอดคล้ องกัน หรื อสนับสนุนกัน และทาการแยกแยะประเด็นที่แตกต่างกัน ทาการ
สังเคราะห์เพื่อหาข้ อสรุ ป และรวบรวมข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้เข้ ารับ การฝึ กอบรมชุดฝึ กอบรม
วิทยากรและอาจารย์ผ้ ชู ว่ ยนักวิจยั และจากแบบสอบถามปลายเปิ ด
3. ผู้วิจัยวิเคราะห์ และเปรี ยบเที ยบผลการวิเคราะห์ ปัจ จัยที่ ส่ง ผลต่อ
คุณ ภาพชี วิ ต ก่ อ นและหลัง หลัง การทดลองใช้ ชุ ด ฝึ กอบรม โดยใช้ สถิ ติ ก ารทดสสอบค่ า t
(Independent t-test) เพื่อทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยปั จจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตของผู้เข้ าฝึ กอบรมก่อนการทดลองกับหลังการทดลองโดยใช้ โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
การสังเคราะห์ค่าคะแนนของความพึงพอใจที่มีต่อการฝึ กอบรม คือค่าคะแนน
เฉลี่ยความคิดเห็นของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมมากกว่าหรื อเท่ากับ 3.51 มีความพึงพอใจในระดับ
มากถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
จากการดาเนินการทัง้ 2 ตอน ผู้วิจยั สรุปเป็ นภาพประกอบได้ ดังภาพประกอบ
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ภาพประกอบ 8 การดาเนินการ
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจยั เรื่ อง การเสริ มสร้ างคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร เป็ นการศึกษาในลักษณะการวิจยั และการพัฒนา (Research and
Development) ในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ออกแบบเป็ น 3 ขันตอน
้
โดยมีขนตอนในการวิ
ั้
จยั แบ่งออกเป็ น 3
ตอน ประกอบด้ วย
ขันตอนที
้
่ 1 การศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร
ขันตอนที
้
่ 2 การสร้ างชุดฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้ างคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร
ขัน้ ตอน 3 การศึก ษาประสิ ท ธิ ผ ลชุ ด ฝึ ก อบรมเพื่ อ เสริ มสร้ างคุณ ภาพชี วิ ต ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยผู้วิจยั ขอนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลาดับ ได้ แก่ สัญลักษณ์และอักษรย่อที่
ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
สัญลักษณ์ และอักษรย่ อที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
สัญลักษณ์
ความหมาย
x̅
ค่าเฉลี่ย
R
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบพหุคณ
ู
R2
กาลังสองค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบพหุคณ
ู
β

ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณ์ซงึ่ พยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
ค่าสัมประสิทธิ์ตวั พยากรณ์ซึ่งพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน

F
a

ค่าสถิตทิ ี่ใช้ ในการพิจารณาF – distribution
ค่าคงที่ของสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ

n
S.D.

จานวนกลุม่ ตัวอย่าง
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

SS
MS

Sum of Square
Mean Square

b
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SE
df

ความคลาดเคลื่อนของการประมาณค่าพารามิเตอร์
Degree of Freedom

t
SEb

ค่าสถิตทิ ี่ใช้ t- distribution
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณ์

Ŷ

คุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึง่ พยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ

Z

คุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึง่ พยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน

X1
X2

ปัจจัยด้ านสุขภาพร่างกาย
ปัจจัยด้ านสุขภาพจิตใจ

X3
X4

ปัจจัยด้ านสัมพันธภาพสังคม
ปัจจัยด้ านสิ่งแวดล้ อม

X5
X6
X7

ปัจจัยด้ านการศึกษา
ปัจจัยด้ านที่อยูอ่ าศัย
ปัจจัยด้ านครอบครัว

X8
Y

ปัจจัยด้ านค่าใช้ จา่ ย
คุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในเขตกรุงเทพมหานคร

การนาเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ที่ศกึ ษาการพัฒนาชุด
ฝึ กอบรมการเสริมสร้ างคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
ผู้วิจยั นาเสนอผลการวิเคราะห์เป็ น 3 ตอน ได้ ดงั นี ้
ขัน้ ตอนที่ 1 การศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่ อคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร
1.1 ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล ทั่ ว ไปของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ในเขต
กรุงเทพมหานคร
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ตาราง 5 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม แจกแบบสอบถามทังหมด
้
ฉบับ 450
ได้ รับคืน 384ฉบับ
ข้ อมูลทั่วไป

จานวน

ร้ อยละ

รวม

156
228
384

40.60
59.40
100.00

69
46
60
46
163
384

18.00
12.00
15.60
12.00
42.40
100.00

108
136
95
45
384

28.10
35.40
24.70
11.70
100.00

6
122
256
384

1.60
31.80
66.70
100.00

31
115
238
384

8.10
29.90
62.00
100.00

เพศ
ชาย
หญิง
สถาบันศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
รวม
ชัน้ ปี ที่ศึกษา
ชันปี
้ ที่ 1
ชันปี
้ ที่ 2
ชันปี
้ ที่ 3
ชันปี
้ ที่ หรื อสูงกว่า 4
รวม
รายได้ ต่อเดือน )รวมทัง้ ที่ได้ รับจากผู้ปกครอง(
ต่ากว่า 5,000บาท
บาท 10,000-5,000
มากกว่า บาท 10,000
รวม
ค่ าใช้ จ่ายต่ อเดือน
ต่ากว่า บาท 5,000
บาท 10,000-5,000
มากกว่า 10,บาท 000
รวม

จากตาราง 5 แสดงว่า ข้ อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง เมื่อจาแนกตามเพศ พบว่า
ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมากที่สดุ จานวน 228 คน คิดเป็ นร้ อยละ 59.40 และเป็ นเพศชาย จานวน
156 คน คิดเป็ นร้ อยละ 40.60 จาแนกตามมหาวิทยาลัยที่ทาการศึกษาอยู่พบว่า ส่วนใหญ่เป็ น
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นักศึกษา ที่ศึกษาอยู่ม หาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มากที่สุดจานวน 163 คน คิดเป็ นร้ อยละ
42.40 รองลงมาคื อ มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ จัน ทรเกษม จ านวน 69 คน คิด เป็ น ร้ อยละ 18.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา จานวน 60 คน คิดเป็ นร้ อยละ 15.60 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏธนบุรี จานวน 46 คน คิดเป็ นร้ อยละ12.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจานวน 46 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 12.00 ตามลาดับ
2. การวิเคราะห์ค่าคะแนนเฉลี่ย ( X ) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และระดับ
ความคิด เห็ น เกี่ ย วกับ การเสริ ม สร้ างคุณ ภาพชี วิ ต ของนัก ศึก ษามหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ ในเขต
กรุงเทพมหานคร ดังแสดงในตาราง 6
ตาราง 6 ค่าเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานในภาพรวมของตัวแปรปัจจัยด้ านสุขภาพร่างกาย
ปัจจัยด้ านสุขภาพจิตใจ ปัจจัยด้ านสัมพันธภาพสังคม ปั จจัยด้ านสิ่งแวดล้ อม ปัจจัยด้ านการศึกษา
ปัจจัยด้ านที่อยูอ่ าศัย ปัจจัยด้ านครอบครัว ปั จจัยด้ านค่าใช้ จา่ ย และคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร (n = 384)
ตัวแปร
X1 ปัจจัยด้ านร่างกาย

x̅
4.14

S.D.

การแปลผล

0.48

มาก

X2ร่างกาย ปัจจัยด้ านสุขภาพจิต
ใจ
X3ปัจจัยด้ านสัมพันธภาพสังคม

4.18

0.42

4.23

0.44

มาก

X4ปัจจัยด้ านสิ่งแวดล้ อม

4.17

0.47

มาก

X5ปัจจัยด้ านการศึกษา

4.22

0.43

มาก

มาก
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ตาราง 6 (ต่อ)
ตัวแปร
X6ปัจจัยด้ านที่อยู่อาศัย

x̅
4.17

S.D.

การแปลผล

0.45

มาก

X7ปัจจัยด้ านครอบครัว

4.26

0.47

มาก

X8ปัจจัยด้ านค่าใช้ จา่ ย

4.15

0.51

มาก

Y คุณภาพชีวิต

4.21

0.36

มาก

จากตาราง 6 พบว่ า คุ ณ ภาพชี วิ ต ของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ในเขต
กรุงเทพมหานคร มีคา่ เฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก ปั จจัยทุกด้ าน ได้ แก่ ด้ านสุขภาพร่างกาย ปั จจัยด้ าน
สุขภาพจิตใจ ปั จจัยด้ านสัมพันธภาพสังคม ปั จจัยด้ านสิ่งแวดล้ อม ปั จจัยด้ านการศึกษา ปั จจัย
ด้ านที่อยูอ่ าศัย ปัจจัยด้ านครอบครัว และปัจจัยด้ านค่าใช้ จา่ ย และมีคา่ เฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก
ตาราง 7 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้ าน
สุขภาพร่างกาย ที่สง่ ผลต่อการเสริมสร้ างคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต
กรุงเทพมหานคร

คุณภาพชีวิต

1.
2.
3.
4.
5.

1. ปั จจัยด้ านสุขภาพร่ างกาย
การรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ ครบ 5 หมู่
ความสามารถดูแลตนเองได้ อย่างเหมาะสมเมื่อเจ็บป่ วย
ความเป็ นอิสระที่ไม่ต้องพึง่ พาผู้อื่น
การออกกาลังกายสม่าเสมออย่างน้ อย 30 นาทีทกุ วัน
การไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับ

n = 384
X
S.D.

4.07
4.23
4.30
4.00
4.22

0.75
0.65
0.68
0.89
0.78

ระดับ
ความ
คิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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ตาราง 7 (ต่อ)

คุณภาพชีวิต
6. การได้ รับความรู้ในการปฏิบตั ติ วั เพื่อป้องกันโรคต่างๆ จาก
มหาวิทยาลัย
7. ความพึงพอใจต่อสุขภาพร่างกายของตนเอง
8. การตรวจสุขภาพร่างกายเป็ นประจาทุกปี
รวม

n = 384
X
S.D.
4.14

0.76

ระดับ
ความ
คิดเห็น
มาก

4.21
4.02
4.15

0.70
0.89
0.76

มาก
มาก
มาก

จากตาราง 7 แสดงว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อการเสริ มสร้ างคุณภาพ
ชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้ านสุขภาพร่างกาย มี
ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก และรายข้ อมีคา่ เฉลี่ยโดยรวมอยูใ่ นระดับมากทุกข้ อ
ตาราง 8 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้ าน
จิตใจ ที่สง่ ผลต่อการเสริมสร้ างคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต
กรุงเทพมหานคร

คุณภาพชีวิต

1.
2.
3.
4.
5.
6.

2. ปั จจัยด้ านจิตใจ
ความรู้สกึ ทางบวกต่อผู้อื่นและตนเอง
ความพอใจในรูปร่างหน้ าตาของตนเอง
ความมัน่ ใจ และมีความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง
ความคิด ความจา สมาธิ และการตัดสินใจด้ วยตนเอง
ความทุกข์ เศร้ า เหงา หดหู่ และมีความกังวล เกี่ยวกับ
ตนเอง
ความเชื่อต่างๆ ของตนเอง เช่น หลักธรรมคาสอนของ
ศาสนา และประเพณีตา่ งๆ

n = 384
S.D.
X

ระดับ
ความ
คิดเห็น

4.13
4.22
4.23
4.20
4.01

0.66
0.73
0.67
0.68
0.87

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.19

0.71

มาก
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ตาราง 8 (ต่อ)

คุณภาพชีวิต
7. ความอดทน อดกลัน้ และแรงกดดันในเรื่ องต่างๆ
8. ความสามารถในการแก้ ปัญหาและจัดการกับความเครี ยด
ของตนเองได้
9. ความสุขในการเรี ยนและการใช้ ชีวิตในมหาวิทยาลัย
10. ความรู้ในด้ านการฝึ กจิตใจให้ เข้ มแข็ง เมื่อเจอปัญหาที่ยาก
ต่อการแก้ ไข
รวม

n = 384
S.D.
X

ระดับ
ความ
คิดเห็น

4.19
4.22

0.65
0.69

มาก
มาก

4.28
4.18

0.64
0.68

มาก
มาก

4.18

0.70

มาก

จากตาราง 8 แสดงว่า ความคิดเห็นเกี่ ยวกับปั จ จัยที่ ส่ง ผลต่อการเสริ ม สร้ าง
คุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยด้ านจิตใจ มี
ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก และรายข้ อมีคา่ เฉลี่ยโดยรวมอยูใ่ นระดับมากทุกข้ อ
ตาราง 9 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้ าน
สัมพันธภาพทางสังคม ที่สง่ ผลต่อการเสริมสร้ างคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในเขตกรุงเทพมหานคร
n =384
คุณภาพชีวิต
3. ปั จจัยด้ านสัมพันธภาพทางสังคม
1. การจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ นกั ศึกษามีความสัมพันธ์ภาพ
กับเพื่อนๆในมหาวิทยาลัย
2. การทางานเป็ นทีม มีสว่ นร่วมในการทากิจกรรม
3. การปรับตัวและเข้ ากับเพื่อนๆ และอาจารย์ผ้ สู อนได้ เป็ น
อย่างดี

X

S.D.

4.12

.58

4.31
4.27

0.63
0.64

ระดับ
ความ
คิดเห็น

มาก
มาก
มาก
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ตาราง 9 (ต่อ)

คุณภาพชีวิต

X

S.D.

ระดับ
ความ
คิดเห็น

4. การเข้ าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางวิทยาลัยจัดขึ ้นเป็ นประจา
5. การให้ คาปรึกษาปัญหาต่างๆ ต่อกันเกี่ยวกับการดาเนิน
ชีวิต
6. การเปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษาเสนอความคิดและแนวคิดอย่าง
เป็ นอิสระ
7. การมีสว่ นร่วมในการเลือกผู้นานักศึกษา
8. การมีจิตอาสาและจิตสาธารณะ
9. การที่มหาวิทยาลัยเปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษาทากิจกรรมได้
อย่างเป็ นอิสระ
10. การมีสมั พันธภาพกับรุ่นพี่ในการเข้ าร่วมกิจกรรมต่างๆ กัน
เป็ นอย่างดี
รวม

4.26
4.20

0.75
0.65

มาก
มาก

4.21

0.72

มาก

4.22
4.32
4.23

0.68
0.64
0.70

มาก
มาก
มาก

4.26

0.74

มาก

4.24

0.67

n =384

จากตาราง 9 แสดงว่า ความคิดเห็นเกี่ ยวกับ ปั จ จัย ที่ ส่ง ผลต่อการเสริ ม สร้ าง
คุณ ภาพชี วิ ต ของนัก ศึก ษามหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ ในเขตกรุ ง เทพมหานคร พบว่ า ปั จ จัย ด้ า น
สัมพันธภาพทางสังคม มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก และรายข้ อมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากทุกข้ อ
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ตาราง 10 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้ าน
สิ่งแวดล้ อม ที่สง่ ผลต่อการเสริมสร้ างคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต
กรุงเทพมหานคร
n = 384
คุณภาพชีวิต

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

4. ปั จจัยด้ านสิ่งแวดล้ อม
การจัดพื ้นที่สีเขียวอย่างเพียงพอ
การมีสว่ นร่วมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อม
การทราบว่าปัญหาสิ่งแวดล้ อมมีผลกระทบต่อคุณภาพ
ชีวิตได้
การตะหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้ อมที่มีตอ่ มนุษย์
การสร้ างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อม
ความสามารถในการจัดสรรและใช้ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัยมีความทันสมัย ระบบสัญญาณความ
ปลอดภัยเพียงพอ
การจัดสถานที่พกั ผ่อนอย่างเพียงพอ เช่น โต๊ ะ /เก้ าอี ้ /
สวนหย่อม
ทราบสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ ้นจากสิ่งแวดล้ อม
การมีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรมการลดการใช้ พลังงานทาง
ธรรมชาติ
รวม

X

S.D.

ระดับ
ความ
คิดเห็น

4.03
4.18
4.24

0.69
0.70
0.68

มาก
มาก
มาก

4.27
4.22

0.68
0.68

มาก
มาก

4.23

0.65

มาก

4.14

0.69

มาก

4.13

0.75

มาก

4.13
4.03

0.73
0.69

มาก
มาก

4.18

0.70

มาก

จากตาราง 10 แสดงว่า ความคิดเห็นเกี่ ยวกับปั จจัยที่ ส่งผลต่อการเสริ มสร้ าง
คุณ ภาพชี วิ ต ของนัก ศึก ษามหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ ในเขตกรุ ง เทพมหานคร พบว่ า ปั จ จัย ด้ า น
สิ่งแวดล้ อม มีคา่ เฉลี่ยโดยรวมอยู่ใน ระดับมาก และรายข้ อมีคา่ เฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากทุก
ข้ อ
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ตาราง 11 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้ านที่
อยูอ่ าศัย ที่สง่ ผลต่อการเสริ มสร้ างคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต
กรุงเทพมหานคร
n = 384

X

S.D.

ระดับ
ความ
คิดเห็น

4.14
4.35
4.12

0.65
0.62
0.79

มาก
มาก
มาก

4.22
4.17
4.25
4.04
4.16

0.68
0.74
0.66
0.62
0.66

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

9. การเส้ นทางคมนาคมที่สะดวกในการเดินทาง

4.21

0.69

มาก

10. การจัดให้ มีมีพื ้นที่สีเขียวและสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ

4.14

0.78

มาก

4.18

0.69

มาก

คุณภาพชีวิต

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

5. ปั จจัยด้ านที่อยู่อาศัย
ทาเลที่ตงอยู
ั ้ ใ่ กล้ แหล่งศูนย์การค้ า หรื อร้ านสะดวกซื ้อ
ความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร
การปราศจากมลภาวะเป็ นพิษ เช่น กลิ่นเหม็น น ้าท่วมขัง
มีฝนุ่ ละออง ยุง และแมลง
ความสะอาด เป็ นระเบียบและถูกสุขลักษณะ
ความกว้ างขวางของที่พกั ไม่แออัด
บริเวณที่พกั มีความร่มรื่ น ร่มเย็น ปลอดโปร่ง สบาย
ระบบรักษาความปลอดภัย ถูกต้ องตามมาตรฐานสากล
ที่พกั อาศัยมีเครื่ องอานวยความสะดวกที่จาเป็ นในการ
ดารงชีวิต

รวม

จากตาราง 11 แสดงว่า ความคิดเห็นเกี่ ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อการเสริ มสร้ าง
คุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยด้ านที่อยู่
อาศัย มีคา่ เฉลี่ยโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก และรายข้ อมีคา่ เฉลี่ยโดยรวมอยูใ่ นระดับมากทุกข้ อ
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ตาราง 12 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้ าน
ครอบครัว ที่สง่ ผลต่อการเสริมสร้ างคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต
กรุงเทพมหานคร
n = 384
คุณภาพชีวิต

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

6. ปั จจัยด้ านครอบครัว
การแสดงออกที่สื่อถึงความรักและความเอาใจใส่ใน
ชีวิตประจาวัน เช่น สัมผัส การให้ กาลังใจ โทรศัพท์
จดหมาย
การช่วยเหลือแบ่งเบาภาระ งานบ้ านซึง่ กันและกัน เช่น การ
ทาอาหาร การทาความสะอาด
การพูดคุยและ/หรื อรับฟั งซึง่ กันและกัน
การยอมรับความคิดเห็นของแต่ละคนในครอบครัว ซึง่
อาจจะแตกต่างกันได้
การเคารพความเป็ นส่วนตัวของแต่ละคน
ความสามารถในการหาทางออกเมื่อประสบปัญหา (โดย
ไม่ทาร้ ายตนเอง และ/หรื อสมาชิกในครอบครัว และ/หรื อ
ทรัพย์สิน)
การให้ ความร่วมมือแก่สมาชิกในครอบครัวเมื่อต้ องการการ
ความช่วยเหลือ
ความสามารถในการรับผิดชอบเรื่ องส่วนตัวและมีอิสระ
ตามความเหมาะสม
รวม

X

S.D.

ระดับ
ความ
คิดเห็น

4.10

0.67

มาก

4.27

0.67

มาก

4.21
4.32

0.68
0.70

มาก
มาก

4.28
4.30

0.67
0.70

มาก
มาก

4.33

0.66

มาก

4.27

0.67

4.26

0.68

มาก
มาก

จากตาราง 12 แสดงว่า ความคิดเห็นเกี่ ยวกับปั จจัยที่ ส่งผลต่อการเสริ มสร้ าง
คุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้ านครอบครัว
มีคา่ เฉลี่ยโดยรวม อยูใ่ นระดับมาก และรายข้ อมีคา่ เฉลี่ยโดยรวมอยูใ่ นระดับมากทุกข้ อ
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ตาราง 13 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้ าน
ค่าใช้ จา่ ย ที่สง่ ผลต่อการเสริ มสร้ างคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต
กรุงเทพมหานคร
n = 384
คุณภาพชีวิต

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

7. ปั จจัยด้ านค่ าใช้ จ่าย
การวางแผนการใช้ จา่ ยในชีวิตประจาวัน
การทาบัญชีรายรับ-รายจ่าย ประจาเดือน
การแสวงหารายได้ พิเศษเพื่อการศึกษาหรื อแบ่งเบาภาระ
ค่าใช้ จา่ ยของครอบครัว
การใช้ ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง เช่น
พอประมาณ มีเหตุผล มีภมู ิค้ มุ กัน
ความสามารถในการจัดการกับค่าใช้ จา่ ยในชีวิตประจาวัน
ตามแบบแผนที่วางไว้
การจัดทาบัญชีเงินสารองไว้ สาหรับการลงทุนสร้ างอาชีพที่
เราชอบในอนาคต
การตัดทอนค่าใช้ จา่ ย ลดความฟุ่ มเฟื อยในการดารงชีพ
การรักษาระดับการใช้ จา่ ยของตน ไม่ให้ เป็ นหนี ้
การออมเงินเพื่อใช้ จา่ ยในสิ่งที่ตนเองต้ องการโดยไม่
กระทบกับค่าใช้ จา่ ยปกติ
รวม

ระดับ
ความ
คิดเห็น

X

S.D.

4.06
4.06
4.13

0.69
0.87
0.75

มาก
มาก
มาก

4.22

0.70

มาก

4.17

0.67

มาก

4.15

0.81

มาก

4.13
4.19
4.17

0.72
0.74
0.73

มาก
มาก
มาก

4.14

0.74

มาก

จากตาราง 13 แสดงว่า ความคิดเห็นเกี่ ยวกับปั จจัยที่ ส่งผลต่อการเสริ มสร้ าง
คุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้ านครอบครัว
มีคา่ เฉลี่ยโดยรวม อยูใ่ นระดับมาก และรายข้ อมีคา่ เฉลี่ยโดยรวมอยูใ่ นระดับมากทุกข้ อ
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ตาราง 14 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้ านสุขภาพร่างกาย ปัจจัยด้ านสุขภาพจิต
ใจ ปัจจัยด้ านสัมพันธภาพสังคม ปัจจัยด้ านสิ่งแวดล้ อม ปัจจัยด้ านการศึกษา ปัจจัยด้ านที่อยู่
อาศัย ปัจจัยด้ านครอบครัว ปัจจัยด้ านค่าใช้ จา่ ย และคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร
ตัวแปร
X1
X2
X3
X4
X5
X6

X1
1

X2
.711**

X3
.608**

X4
.600**

X5
.631**

X6
.542**

X7
.301**

X8
.382**

Y
.667**

1

.628**
1

.567**
.688**

.669**
.705**

.567**
.632**

.522**
.388**

.443**
.353**

.758**
.747**

1

.712**
1

.655**
.716**
1

.369**
.513**
.444**

.341**
.418**
.442**

.698**
.761**
.767**

1

.599**
1

.644**
.603**

X7
X8
Y

1
01. มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ**

จากตาราง 14 พบว่า ปั จ จัย ที่ มี ค วามสัม พัน ธ์ ท างบวกกับ คุณ ภาพชี วิ ต ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.01 มี 7 ปั จจัย
ได้ แก่ ปัจจัยด้ านสุขภาพร่างกาย ปัจจัยด้ านสุขภาพจิตใจ ปัจจัยด้ านสัมพันธภาพสังคม ปัจจัยด้ าน
สิ่งแวดล้ อม ปั จจัยด้ านที่อยู่อาศัย ปั จจัยด้ านครอบครัว และปั จจัยด้ านค่าใช้ จ่าย มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับ คุณ ภาพชี วิ ต ของนัก ศึก ษามหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ ในเขตกรุ ง เทพมหานคร อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
ปั จจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์ กับคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏใน
เขตกรุงเทพมหานคร มี 1 ปัจจัยคือ ปัจจัยด้ านการศึกษา
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ตาราง 15 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อค้ นหาปัจจัยที่สง่ ผลต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ วิธีวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคณ
ู แบบ
ขันตอน
้
(Stepwise Multiple Regression Analysis) ดังในตาราง 3
แหล่ งความแปรปรวน
Regression

df
7

SS
41.726

MS
5.961

Residual
Total

376
383

7.695
49.421

.020

F
291.280**

01. มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ **
จากตาราง 15 ผลการวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวน พบว่ า มี ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่อ
คุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01
ผู้วิ จัย จึ ง เสนอผลการวิ เ คราะห์ ปั จ จัย ที่ ส่ง ผลต่อ คุณ ภาพชี วิ ต ของนัก ศึก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร โดยวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู (Stepwise Multiple
Regression Analysis) ดังแสดงในตาราง 16
ตาราง 16 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทีส่ ่งผลต่อคุณภาพชีวติ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู (Stepwise Multiple Regression
Analysis) ดังแสดงในตาราง 16
ปั จจัย
ปัจจัยด้ านที่อยูอ่ าศัย X6
ปัจจัยด้ านสัมพันธภาพสังคม
X3
ปัจจัยด้ านครอบครัว X7
ปัจจัยด้ านสุขภาพจิตใจ X2

b
.210

SEb
.024

β
.261

T
8.657**

.174

.026

.215

6.782**

.150
.168

.022
.029

.196
.195

6.970**
5.741**
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ตาราง 16 (ต่อ)
ปัจจัย
ปัจจัยด้ านค่าใช้ จา่ ย X8
ปัจจัยด้ านสิ่งแวดล้ อม X4
ปัจจัยด้ านสุขภาพร่างกาย X1

b
.099
.073
.064

SEb
.019
.024
.024
a = .270
R = .919
R. = 2844

β
.142
.096
.086

T
5.332**
3.055**
2.666**

จากตาราง 16 พบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 7 ปั จจัย โดยเรี ยงลาดับ
ปั จจัยที่ส่งผลมากที่สดุ ไปยังปั จจัยที่ส่งผลน้ อยที่สุด ได้ แก่ ปั จจัยด้ านที่อยู่อาศัย (X6) ปั จจัยด้ าน
สัม พัน ธภาพสัง คม (X3) ปั จ จัย ด้ า นครอบครั ว (X7) ปั จ จัย ด้ า นสุข ภาพจิ ต ใจ (X2) ปั จ จัย ด้ า น
ค่าใช้ จ่าย (X8) ปั จจัยด้ านสิ่งแวดล้ อม (X4) และปั จจัยด้ านสุขภาพร่างกาย (X1) ซึ่งปั จจัยทัง้ 7 นี ้
สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต
กรุงเทพมหานคร ได้ ร้อยละ 84.40 และได้ นาค่าสัมประสิทธิ์ตวั พยากรณ์มาเขียนเป็ นสมการได้ ดงั นี ้
สมการพยากรณ์ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ในรู ปคะแนนดิบ ได้ แก่ Ŷ = .270 + .210X6 + .168X2 + .150X7 + .174X3 +
.099X8 + .073X4 + .064X1
สมการพยากรณ์ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ในเขต
กรุ ง เทพมหานคร ในรู ป คะแนนมาตรฐาน ได้ แ ก่ Z = .261X6 +. 215X3+ .196X7+ .195X2.
+.142X8 + .096X4 + .086X1
ขัน้ ตอนที่ 2 ผลการสร้ างชุดฝึ กอบรมเพื่อเสริมสร้ างคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร
ผู้วิจัยได้ นาผลที่ ไ ด้ จ ากการวิเคราะห์ ปัจ จัยที่ ส่ง ผลต่อคุณภาพชี วิตของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุ งเทพมหานคร จากเดิมมี 8 ปั จจัย หลังจากการวิเคราะห์อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 มีเพียง 7 ปัจจัย โดยเรี ยงลาดับปัจจัยที่สง่ ผลมากที่สดุ ไปยังปั จจัยที่
ส่ง ผลน้ อ ยที่ สุด ซึ่ง น ามาใช้ เ ป็ น ชุด ฝึ ก อบรมดัง นี ้ ปั จ จัย ด้ า นที่ อ ยู่อ าศัย 2 ชั่ว โมง ปั จ จัย ด้ า น
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สัม พันธภาพสัง คม 2 ชั่วโมงปั จ จัยด้ านครอบครั ว 2 ชั่วโมง ปั จ จัยด้ านสุขภาพจิ ตใจ 2 ชั่วโมง
ปั จจัยด้ านค่าใช้ จ่าย 2 ชัว่ โมง ปั จจัยด้ านสิ่งแวดล้ อม 2 ชัว่ โมงและปั จจัยด้ านสุขภาพร่ างกาย 2
ชัว่ โมง ดูจากหลักสูตร หน้ า 6 (ภาคผนวก)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคล้ องของโครง
ร่างชุดฝึ กอบรมใช้ ในขันตอนการสนทนากลุ
้
ม่ (Focus Group) ได้ แก่ ผู้เชี่ยวชาญ โดยวิธีการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จานวน 7 คน โดยกาหนดคุณสมบัตใิ นการเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
ตามความเหมาะสม จากเกณฑ์คณ
ุ สมบัตทิ ี่ผ้ วู ิจยั กาหนดไว้ ดังต่อไปนี ้
1. เป็ น ผู้มี ค วามรู้ ความเชี่ ย วชาญในด้ านหลัก สูต รสายการศึก ษาสอนใน
ระดับอุดมศึกษาและมีประสบการณ์ ตังแต่
้ 5 ปี ขึ ้นไป จานวน 5 คน
2. เป็ นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้ านงานวิจยั ด้ านการวัดและประเมินผล
เกี่ยวกับนักศึกษาและมีประสบการณ์ตงแต่
ั ้ 3 ปี ขึ ้นไป จานวน 1 คน
3. เป็ นผู้มีประสบการณ์ในการฝึ กอบรมด้ านคุณภาพชีวิตหรื อการปฏิบตั ิงาน
ในภารกิจที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาและมีประสบการณ์ ตังแต่
้ 3 ปี ขึ ้นไป
จานวน 1 คน
โดยเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการรวบรวมข้ อ มูล เป็ น การสนทนากลุ่ม (Focus Group
Discussion From) ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยค าถามที่ ใ ช้ ใ นการสนทนากลุ่ม ในประเด็ น แนวทางการ
ตรวจสอบความเที่ ยงตรงเชิงเนื อ้ หา นามาใช้ เป็ นแนวทางในการสร้ าง (ร่ าง) ชุดฝึ กอบรมการ
เสริมสร้ างคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้ วย 4
ขันตอน
้
ได้ แก่ 1) จุดมุ่งหมายของการฝึ กอบรม 2) เนื ้อหาสาระของกิจกรรมฝึ กอบรม 3) การจัด
ประสบการณ์การเรี ยนรู้ และ 4) การวัดผลและประเมินผล ซึ่งได้ ชดุ กิจกรรมประกอบด้ วย 7 ชุด
กิจกรรม ใช้ เวลาในการฝึ กอบรมทังสิ
้ ้น 15 ชัว่ โมง ดังนี ้
1) จุดมุ่ง หมายของชุดฝึ กอบรมการเสริ ม สร้ างคุณภาพชี วิตของนัก ศึก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร
1.1 ) เพื่อการเสริ มสร้ างคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในเขตกรุ ง เทพมหานคร โดยชุ ด กิ จ กรรมนี ม้ ี ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของนัก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 มี 7 ปัจจัย โดย
เรี ยงลาดับปั จจัยที่ส่งผลมากที่สุดไปยังปั จจัยที่ส่งผลน้ อยที่สุด ได้ แก่ 1) ปั จจัยด้ านที่อยู่อาศัย 2)
ปั จจัยด้ านสัมพันธภาพสังคม 3) ปั จจัยด้ านครอบครัว 4) ปั จจัยด้ านสุขภาพจิตใจ 5) ปั จจัยด้ าน
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ค่าใช้ จา่ ย 6) ปัจจัยด้ านสิ่งแวดล้ อม 7) และปัจจัยด้ านสุขภาพร่างกาย ประกอบด้ วย 7 ชุดกิจกรรม
ใช้ เวลาในการฝึ กอบรมทังสิ
้ ้น 12 ชัว่ โมง
1.2) เพื่อศึกษาประสิทธิ ผลของการใช้ การเสริ ม สร้ างคุณภาพชีวิ ต ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสามารถนามาเป็ นแนวทางในมากาหนด
เป็ น (ร่ าง) ชุดฝึ กอบรมการเสริ ม สร้ างคุณภาพชี วิต ของนัก ศึก ษามหาวิ ทยาลัยราชภัฏ ในเขต
กรุงเทพมหานคร ได้ ดงั นี ้
ปั จจัยด้ านที่อยู่อาศัย มีค่า β แทน ค่าสัมประสิทธิ์ ของตัวพยากรณ์
ซึ่งพยากรณ์ในรู ปคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ .261X6 นามา (ร่าง) กิจกรรมฝึ กอบรม โดยใช้ การจัด
กิจกรรม เรื่ อง กิจกรรม 5 ส. พาเพลิน จานวน 2 ชัว่ โมง
ปั จจัยด้ านสังคม มีค่า β แทน ค่าสัมประสิทธิ์ ของตัวพยากรณ์ ซึ่ง
พยากรณ์ ในรู ปคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ .195X2 นามา (ร่ าง) กิจกรรมฝึ กอบรม โดยใช้ การจัด
กิจกรรม เรื่ อง หัวใจทองคา จานวน 2 ชัว่ โมง
ปั จจัยด้ านครอบครัว ค่า β แทน ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณ์ซึ่ง
พยากรณ์ ในรู ปคะแนน มาตรฐานเท่ากับ .215X3 นามา (ร่ าง) กิจกรรมฝึ กอบรม โดยใช้ การจัด
กิจกรรม เรื่ อง ความลับที่ไม่กล้ าบอกพ่อแม่(คิดแบบหมวก 6 ใบ) จานวน 2 ชัว่ โมง
ปั จ จัยด้ านจิ ตใจ มี ค่า β แทน ค่าสัม ประสิ ทธิ์ ข องตัวพยากรณ์ ซึ่ง
พยากรณ์ ในรู ปคะแนนมาตรฐานเท่ากับ .196X7 นามา (ร่ าง) กิจกรรมฝึ กอบรม โดยใช้ การจัด
กิจกรรม เรื่ อง จิตภาวนา รักษาจิตใจ จานวน 2 ชัว่ โมง
ปั จจัยด้ านค่าใช้ จ่าย ค่า β แทน ค่าสัมประสิทธิ์ ของตัวพยากรณ์ซึ่ง
พยากรณ์ในรู ปคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ .142X8 นามา (ร่ าง) กิจกรรมฝึ กอบรม โดยใช้ การจัด
กิจกรรม เรื่ อง บัญชีครัวเรื อน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จานวน 2 ชัว่ โมง
ปั จจัยด้ านสิ่งแวดล้ อม ค่า β แทน ค่าสัมประสิทธิ์ ของตัวพยากรณ์
ซึ่งพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ .096X4 นามา (ร่าง) กิจกรรมฝึ กอบรม โดยใช้ การจัด
กิจกรรม เรื่ อง จิตอาสาพัฒนาชุมชน จานวน 2 ชัว่ โมง
ปั จจัยด้ านร่ างกาย ค่า β แทน ค่าสัมประสิทธิ์ ของตัวพยากรณ์ ซึ่ง
พยากรณ์ ในรู ปคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ .086X1 นามา (ร่ าง) กิจกรรมฝึ กอบรม โดยใช้ การจัด
กิจกรรม เรื่ อง 30 นาทีเพื่อสุขภาพกายที่ดี จานวน 2 ชัว่ โมง
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1.3 จากผลการการสนทนากลุ่มจากผู้ทรงคุณวุฒิทงั ้ 7 ท่าน ได้ พิจารณา
ความสอดคล้ องและความเหมาะสมของชุดฝึ กอบรมการเสริ มสร้ างคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎในเขตกรุงเทพมหานครอบรมโดยแบ่งเป็ นประเด็นดังนี ้

ประเด็น
การสนทนา

ก่ อน
การสนทนา

หลัง
การสนทนา

.1ปั ญหาและ
พบว่าปั ญหาและความ ควรหาความจาเป็ นของ
ความจาเป็ นของ จาเป็ นมีความสอดคล้ อง การฝึ กอบรมมา
ชุดฝึ กอบรม
กับชุดฝึ กอบรม
ประกอบการพิจารณา
หัวข้ อของการฝึ กอบรม
.2หลักการและ สามารภนาไปใช้ งานจริ ง หลักการและเหตุผลของ
และมีทฤษฏีรองรับ
เหตุผลของชุด
ชุดฝึ กอบรมควรแทรก
ครบถ้ วนหรื อไม่
ฝึ กอบรม
แนวคิดและทฤษฏีในทุก
กิจกรรม
.3วัตถุประสงค์
ของชุดฝึ กอบรม

.4โครงสร้ าง
เนื ้อหา สาระ
และระยะเวลา

มีความครอบคลุมการ
เรี ยนรู้ของการเสริ มสร้ าง
คุณภาพชีวิตของ
นักศึกษาหรื อไม่

.1จานวนระยะเวลา ชัว่ โมง
ของแต่ละกิจกรรมมีความ
เหมาะสมหรื อไม่
2. การพิมพ์มีคาผิดเยอะมากให้

แก้ ไขให้ ถกู ต้ อง
.3แก้ จดุ มุง่ หมาย เรื่ อง
ประสิทธิผล กับประสิทธิภาพ
ของชุดฝึ ก ควรจะเป็ น
ประสิทธิผลมากกว่า

วัตถุประสงค์ของชุด
ฝึ กอบรมควรให้ สอดคล้ อง
กับเนื ้อหาและครอบคลุม .4การติดต่อประสานงาน
เนื ้อหาของการเรี ยนรู้
สถานที่ ควรติดต่ออาจารย์
ผู้สอนในเรื่ องการจัดกิจกรรม
มีความแปลกใหม่ในการ โครงสร้ างเนื ้อหา สาระ
จัดกิจกรรมการเรี ยนการ และระยะเวลาควรปรับ
.5วิทยากรควรมีกี่คน ที่มคี วาม
สอน พอสมควร
เชียวชาญเฉพาะด้ านในแต่ละ
ระยะเวลาให้ เหมาะสม
กิจกรรม
เพราะบางกิจกรรมใช้
เวลานานเกินไปควรตัดทิ ้ง
กิจกรรมที่ไม่จาเป็ น

.5สือ่ วัสดุ
อุปกรณ์

สรุปข้ อเสนอแนะ

มีความหลากหลายของ
สือ่ เช่นใบงาน
ภาพประกอบภาพนิ่ง

สือ่ วัสดุ อุปกรณ์ ควรมี
ความหลากหลายเพราะ
จะให้ ผ้ เู ข้ าอบรมมีความ
สนใจมากขึ ้นและเป็ นแรง

.6ปรับเกณฑ์การประเมินจาก
80: 90 ให้ เป็ น 80 : 90 หรื อ 85
ขึ ้นไป ถ้ าเป็ นไปได้
.7ให้ ออกข้ อสอบPre test - post
test เป็ น Multiple Choice แบบ 4
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ภาพเคลือ่ นไหว และวีดิ
ทัศน์ ชัดเจน
.6ขันตอนและวิ
้
ธี การจัดลาดับขันตอน
้
ดาเนินฝึ กอบรม ของแต่ละกิจกรรมมี
ความเหมาะสม

ดึงดูดต่อผู้เข้ าฝึ กอบรม
เพราะมีสสี รรมากขึ ้น

ตัวเลือก ก ข ค ง อบรมอย่างไร
ก็ควรถามในสิง่ นัน้

ขันตอนและวิ
้
ธีดาเนิน
ฝึ กอบรมควรมีการ
จัดลาดับขันตอนของแต่
้
ละกิจกรรมให้ มีความ
เหมาะสม บางกิจกรรมไม่
จาเป็ น หรื อใช้ เวลามากไป
ควรจัดสรรให้ ตรงกับ
วัตถุประสงค์ของชุด
ฝึ กอบรม

.8ควรยุบให้ เหลือเพียง 7
กิจกรรมเพราะจะได้ จดั สรรเวลา
ได้ ถกู ต้ อง เช่น ชัว่ โมงของทุก 2
กิจกรรม
.9ระยะเวลากลัวไม่พอ ให้
เลือกมาปัจจัย ละกิจกรรมก็ 1
เพียงพอ
.10กิจกรรมอาสา ควรย้ ายมา
จัดอันดับสุดท้ ายได้ หรื อไม่
เพราะการสะดวกในการออก
นอกพื ้นที่

ข้ อเสนอแนะ ของชุ ด ฝึ กอบรมการเสริ ม สร้ างคุ ณ ภาพชี วิ ต ของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฎ ในเขตกรุ งเทพมหานคร จากการสนทนากลุ่ ม ของผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ
ทัง้ หมด 7 กิจกรรม มีดังต่ อไปนี ้
กิจกรรมทัง้ ด้ าน 7

ข้ อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ

.1 ปั จจัยด้ านที่อยูอ่ าศัย
(กิจกรรม ส 5 พาเพลิน)

มีความขัดแย้ งกับวัตถุประสงค์ ข้ อ 1,2 , 4 กิจกรรมที่ กิจกรรมการเพิม่ พื ้นที่ 1.2
สีเขียว ให้ ตดั ออกเพราะมากเกินไป ขาดรายละเอียดของเนื ้อหา และให้ ตดั เหลือ
กิจกรรมเดียว และดูวตั ถุประสงค์ให้ ปรับและให้ สอดคล้ องกับกิจกรรม

.2 ปั จจัยด้ านครอบครัว
คณะกรรมมีความเห็นว่าคิดแบบหมวก ใบจะยากเกินไปสาหรับนักศึ 6กษาหรื อ
กิจกรรมความลับที่ไม่กล้ าบอกพ่อแม่ เปล่า ปรับวัตถุประสงค์ กิจกรรมที่ กิจกรรมบ้ านแสนสุข 2.2 ให้ ตดั ออกเพราะ
มากเกินไปเวลาอาจจะไม่พอ
(คิดแบบหมวก6ใบ)
.3ปั จจัยด้ านสัมพันธภาพทางสังคม
กิจกรรม หัวใจทองคา

ควรพิจารณาว่ายากหรื อง่ายสาหรับนักศึกษาจะใช้ เวลานานหรื อไม่เพียงพอต่อ
การทากิจกรรมหรื อไม่ กิจกรรมที่ 3.2หอคอยในฝันให้ ตดั ออกหรื อเลือกมาแค่
กิจกรรมเดียว
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กิจกรรมทัง้ ด้ าน 7

ข้ อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ

.4ปั จจัยด้ านจิตใจ
กิจกรรมจิตภาวนาเป็ นยารักษาจิตใจ

การพัฒนาจิตใจจะทาอย่างไรให้ ผ้ เู ข้ าร่วมสนใจคานึงถึงความหลากหลายทาง
ศาสนา เช่นฝึ กพื ้นฐาน อาณาปาณสติ ไตรสิกขาสานักปฏิบตั ิที่เป็ นกลาง
สามารถใช้ ทฏษฏีเชิงจิตวิทยาก็ได้

.5ปั จจัยด้ านค่าใช้ จา่ ย
กิจกรรมการทาบัญชีครัวเรื อน ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ต้ องเพิม่ รายได้ ด้วยหรื อไม่ห่วง ต้ องเป็ นกันอันเดียวกันไม่แยกออกจากกันควร 3
เขียนให้ ครบการทาบัญชีครัวเรื อนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

.6ปั จจัยด้ านสิง่ แวดล้ อม
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน

ให้ นกั ศึกษาทากิจกรรมนอกอาคาร เช่นล้ างห้ องน ้า หรื อเดินเก็บขยะปรับวัตุ
ประสงค์ให้ ชดั เจนไม่ดเู ลิศจนเกินไปกิจกรรมให้ เขียน Mind Map วัดได้ ไหม วัด
อย่างไร เพื่อให้ เกิดจิตสานึก ผู้วจิ ยั ลอกคุยกับดรณัฐธพงศ์ คุยฌมเดลอาจทา .
ไปลงพื ้นที่ปฏิบตั ิจริ งก็ได้ .ในรายวิชาของอาจารย์ นานศ

.7ปั จจัยด้ านร่างกาย กิจกรรมโยคะ
เพื่อสุขภาพและแอโรบิค

ให้ ตดั แอโรบิคออกให้ เหลือโยคะอย่างเดียวปรับวัตถุประสงค์เรื่ องจิตวิญญาณ
ควรใช้ หรื อไม่

1.4 ผลการประเมิ น ระดับ ความเหมาะสมของของชุ ด ฝึ ก อบรมการ
เสริ มสร้ างคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎในเขตกรุงเทพมหานคร ในการพิจารณา
องค์ประกอบของกิ จ กรรม ได้ ค่าคะแนน เฉลี่ ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความ
เหมาะสม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.00 , SD = 0.44) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า อยู่
ในระดับมากทุกด้ าน โดยด้ านที่มีแนวคิดทฤษฏีพื ้นฐานรองรับ ( X = 4.85 , SD = 0.69) มีคา่ เฉลี่ย
สูงที่สดุ รองลงมา ด้ านที่มีความสอดคล้ องกับความจาเป็ นในสังคม ( X = 4.57 , SD = 0.53) มี
ความชัดเจน นาไปปฏิบตั ไิ ด้ ( X = 4.57 , SD = 1.61) มีความจาเป็ นต้ องพัฒนาชุดฝึ กอบรม
( X = 4.42 , SD = 0.53) ตามลาดับ ดังแสดงในตราราง 17
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ตาราง 17 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
เกี่ยวกับ (ร่าง) ชุดฝึ กอบรมการเสริมสร้ างคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต
กรุงเทพมหานคร

ข้ อความ

n=7
X
SD

ระดับ
ความ
เหมาะสม

ปั ญหาและความจาเป็ นของชุดฝึ กอบรม

4.42

0.53

มาก

1. มีความจาเป็ นต้ องพัฒนาชุดฝึ กอบรม

4.57

0.53

มากที่สดุ

2. มีความสอดคล้ องกับความจาเป็ นในสังคม

3.85

0.69

มากที่สดุ

3. ปั ญหาและความจาเป็ นมีความสอดคล้ องกับชุดฝึ กอบรม

4.00

0.57

มาก

4.14

0.69

มาก

4. มีความสอดคล้ องกับเนื ้อหาของชุดฝึ กอบรม

4.85

0.69

มากที่สดุ

5. สามารถนาไปใช้ ได้ จริง

4.57

1.61

มากที่สดุ

6. มีแนวคิดทฤษฏีพื ้นฐานรองรับ

4.14

1.77

มาก

4.14

0.69

มาก

3.85

0.69

มากที่สดุ

หลักการและเหตุผลของชุดฝึ กอบรม

วัตถุประสงค์ ของชุดฝึ กอบรม
7. มีความชัดเจน นาไปปฏิบตั ิได้
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ตาราง 17 (ต่อ)

ข้ อความ
สื่อ วัสดุ อุปกรณ์

n=7
X
SD

ระดับ
ความ
เหมาะสม

4.42

0.53

มาก

4.00

0.81

มาก

วัตถุประสงค์ ของชุดฝึ กอบรม

4.14

0.37

มาก

16. มีความหลากหลายของสือ่ เช่นใบงาน ภาพประกอบภาพนิ่ง
ภาพเคลือ่ นไหว และวีดิทศั น์ ชัดเจน

3.85

0.69

มาก

17. มีความเหมาะสมกับวัยของผู้เข้ าร่วมฝึ กอบรม

4.00

0.81

มาก

18. ความเหมาะสมของเสียงดนตรี ประกอบ

3.71

0.75

มาก

4.00

0.81

มาก

19. สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของชุดฝึ กอบรม

4.00

0.57

มาก

20. การจัดลาดับขันตอนของแต่
้
ละกิจกรรมมีความเหมาะสม

4.00

0.81

มาก

21. มีความเป็ นไปได้ ในการนาไปปฏิบตั ิได้ จริ ง

3.85

0.69

มาก

15. ช่วยส่งเสริ มให้ การจัดกิจกรรมบรรลุผลตาม

ขัน้ ตอนและวิธีดาเนินฝึ กอบรม

149
ตาราง 17 (ต่อ)

ข้ อความ

n=7
X
SD

ระดับ
ความ
เหมาะสม

การวัดและประเมินผล

3.71

0.95

มาก

25. วัดได้ ครอบคลุมจุดประสงค์การเรี ยนรู้

3.85

.69

มาก

3.71

0.75

มาก

27. เกณฑ์การวัดและประเมินผลครอบคลุมกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้

4.00

0.57

มาก

รวม

4.00

0.44

มาก

26. เครื่ องมือทีใ่ ช้ วดั และประเมินผลครอบคลุมกับจุดประสงค์การ
เรี ยนรู้

จากตาราง 17 แสดงว่า (ร่ าง) ชุดฝึ กอบรมการเสริ มสร้ างคุณภาพชีวิตของ
นักศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมาก
( X = 4.00 , SD = 0.44) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้ าน โดยด้ านที่มี
แนวคิดทฤษฏีพื ้นฐานรองรับ( X = 4.85 , SD = 0.69) มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา ด้ านที่มีความ
สอดคล้ อ งกั บ ความจ าเป็ น ในสัง คม ( X = 4.57 , SD = 0.53)มี ค วามชัด เจน น าไปปฏิ บัติ ไ ด้
( X = 4.57 , SD = 1.61) มีความจาเป็ นต้ องพัฒนาชุดฝึ กอบรม ( X = 4.42 , SD = 0.53) ตามลาดับ
2. ผลการประเมิ นความสอดคล้ องในแต่ละปั จจัยของ (ร่ าง) ชุดฝึ กอบรมการ
เสริมสร้ างคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ที่จดั ทาขึ ้นแสดง
ในตาราง 18
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ตาราง 18 ผลประเมินความสอดคล้ องของ (ร่าง) ชุดฝึ กอบรมการเสริมสร้ างคุณภาพชีวิตของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร

รายการประเมิน

ค่ าดัชนี
ค่ าความ
ความ
สอดคล้ อง
สอดคล้ อง

ความสอดคล้ องของ )ร่ าง( ชุดฝึ กอบรมโดยรวม

1.00

สอดคล้ อง

1. ปั ญหาและความจาเป็ นในการพัฒนาชุดฝึ กอบรมกับหลักการ ของชุดฝึ ก
อบรม

1.00

สอดคล้ อง

2. ปั ญหาและความจาเป็ นในการพัฒนาชุดฝึ กอบรมกับแนวคิด และทฤษฎี
พื ้นฐานของชุดฝึ กอบรม

0.85

สอดคล้ อง

3. ปั ญหาและความจาเป็ นในการพัฒนาชุดฝึ กอบรมกับวัตถุประสงค์ของชุด
ฝึ กอบรม

0.85

สอดคล้ อง

4. ปั ญหาและความจาเป็ นในการพัฒนาชุดฝึ กอบรมกับโครงสร้ างเนื ้อหาสาระ
ของชุดฝึ กอบรม

1.00

สอดคล้ อง

5. ปั ญหาและความจาเป็ นในการพัฒนาชุดฝึ กอบรมกับสาระ ของฝึ กอบรมของ
ชุดฝึ กอบรม

0.71

สอดคล้ อง

6. ปั ญหาและความจาเป็ นในการพัฒนาชุดฝึ กอบรมกับ ระยะเวลาในการจัด
ฝึ กอบรม

0.85

สอดคล้ อง

7. วัตถุประสงค์ของชุดฝึ กอบรมกับกิจกรรม การแสริ มสร้ าง คุณภาพชีวิตของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร

0.85

สอดคล้ อง
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ตาราง 18 (ต่อ)
รายการประเมิน

ค่ าดัชนี
ค่ าความ
ความ
สอดคล้ อง
สอดคล้ อง

9. วัตถุประสงค์ของชุดฝึ กอบรมกับการวัดและประเมินผล

0.85

สอดคล้ อง

10.โครงสร้ างเนื ้อหาสาระของชุดฝึ กอบรมกับวัตถุประสงค์

1.00

สอดคล้ อง

1.00

สอดคล้ อง

1.00

สอดคล้ อง

13. ขันตอนและวิ
้
ธีดาเนินการฝึ กอบรม (กระบวนการเรี ยนรู้) กับสือ่ วัสดุ
อุปกรณ์ และแหล่งเรี ยนรู้

0.85

สอดคล้ อง

14. ขันตอนและวิ
้
ธีดาเนินการฝึ กอบรม (กระบวนการเรี ยนรู้)กับการวัดและ
ประเมินผล

0.85

สอดคล้ อง

15. ขันตอนและวิ
้
ธีดาเนินการฝึ กอบรม (กระบวนการเรี ยนรู้)

0.57

สอดคล้ อง

กับระยะเวลาทีใ่ ช้ ในการจัดการฝึ กอบรม

0.71

สอดคล้ อง

16. โครงสร้ างเนื ้อหากับวัตถุประสงค์

1.00

สอดคล้ อง

17. โครงสร้ างเนื ้อหากับสือ่ วัสดุ อุปกรณ์

1.00

สอดคล้ อง

1.00

สอดคล้ อง

1.00

สอดคล้ อง

11. โครงสร้ างเนื ้อหาสาระของชุดฝึ กอบรมกับขันตอนและ
้
วิธีดาเนินการ
ฝึ กอบรม (กระบวนการเรี ยนรู้)
12. โครงสร้ างเนื ้อหาสาระชุดฝึ กอบรมกับวัดและประเมิน

18. โครงสร้ างเนื ้อหากับขันตอนและวิ
้
ธีดาเนินการฝึ กอบรม (กระบวนการ
เรี ยนรู้)
19. โครงสร้ างเนื ้อหากับการวัดประเมินผล
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ตาราง 18 (ต่อ)

รายการประเมิน

ค่ าดัชนี
ค่ าความ
ความ
สอดคล้ อง
สอดคล้ อง

21. วัตถุประสงค์กบั ขันตอนและวิ
้
ธีดาเนินการฝึ กอบรม

0.71

สอดคล้ อง

(กระบวนการเรียนรู้(

0.71

สอดคล้ อง

22. วัตถุประสงค์กบั การวัดและประเมินผล

0.71

สอดคล้ อง

23. ขันตอนและวิ
้
ธีดาเนินการฝึ กอบรม (กระบวนการเรี ยนรู้)

1.00

สอดคล้ อง

1.00

สอดคล้ อง

24. ขันตอนและวิ
้
ธีดาเนินการฝึ กอบรม (กระบวนการเรี ยนรู้)

1.00

สอดคล้ อง

กับการวัดและประเมินผล

1.00

สอดคล้ อง

25. ความสอดคล้ องภายในชุดฝึ กอบรมที่ 1 ด้ านที่อยูอ่ าศัย

1.00

สอดคล้ อง

26. ความสอดคล้ องภายในชุดฝึ กอบรมที่ 2 ด้ านครอบครัว

1.00

สอดคล้ อง

27. ความสอดคล้ องภายในชุดฝึ กอบรมที่ 3 ด้ านทางสังคม

1.00

สอดคล้ อง

28. ความสอดคล้ องภายในชุดฝึ กอบรมที่ 4 ด้ านจิตใจ

1.00

สอดคล้ อง

กับระยะเวลาที่ใช้ ในการจัดฝึ กอบรม

จากตาราง 18 แสดงว่า ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่า (ร่ าง ) ชุดฝึ กอบรมการเสริ มสร้ าง
คุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุ งเทพมหานคร มีความสอดคล้ องของ
(ร่ าง) ชุดฝึ กอบรมโดยรวมทุกข้ อ โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้ อง ตังแต่
้ 0.5 ขึ ้นไป ซึ่งเป็ นไปตาม
เกณฑ์ที่กาหนดสามารถนาไปใช้ ได้ และผู้ทรงคุณวุฒิได้ ให้ คาแนะนาเพิ่มเติมให้ กับผู้วิจยั ดังนัน้
ผู้วิจยั จึงได้ ทาการเพิ่มเติมรายละเอียดบางส่วนตามข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
ก่อนนาไปทดลองกับกลุม่ ตัวอย่างต่อไป

153
ขัน้ ตอนที่ 3 การประเมินประสิทธิผลของการใช้ ชุดฝึ กอบรมเพื่อการเสริมสร้ าง
คุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขตกรุงเทพมหานคร
การประเมิ น ผลจากการใช้ ชุ ด ฝึ ก อบรมเสริ ม สร้ างคุณ ภาพชี วิ ต ของนัก ศึ ก ษา
มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฎ ในเขตกรุ ง เทพมหานคร เป็ น แบบทดสอบคุณ ภาพชี วิ ต ของนัก ศึก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎ ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการใช้ ชุดฝึ กอบรมเสริ มสร้ างคุณภาพชีวิตของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ ในเขตกรุงเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการประเมินผลการใช้ กิจกรรมเพื่อเสริ มสร้ างคุณภาพชีวิตของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ ในเขต
กรุงเทพมหานคร ชันปี
้ ที่ 1 - 2 ปี การศึกษา 2561 จานวน 30 คน ผู้วิจยั นาเสนอข้ อมูล ดังนี ้
ขันตอนที
้
่ 3.1 การประเมินผลการใช้ ชดุ ฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้ างคุณภาพชีวิตของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ในขัน้ ตอนนีเ้ ป็ นผลการเปรี ยบเทียบค่า
คะแนนเฉลี่ ย จากแบบทดสอบคุ ณ ภาพชี วิ ต ของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ ในเขต
กรุงเทพมหานคร ตามแผนการทดลอง Pretest – Posttest Design ผลการประเมินค่าเฉลี่ยคะแนน
คุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมของนักศึกษา
ดังแสดงในตาราง 0 ข้ อมูลจานวนนักศึกษาและร้ อยละของคะแนนคุณภาพชีวิต ตามสภาพจริง ดัง
แสดงในตาราง
ตาราง 19 จานวนนักศึกษาและร้ อยละของคะแนนคุณภาพชีวิตของนักศึกษา ตามสภาพจริง ด้ าน
ที่อยู่อาศัย
คะแนน
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน(
5
4
รวม

จานวน )คน(

ร้ อยละ

12
18
30

40
60
100.00

จากตาราง 19 แสดงว่า นักศึกษาทุกคนได้ คะแนนคุณภาพชีวิตของนัก ศึก ษา
ด้ านที่อยูอ่ าศัย ไม่ต่ากว่า 3 คะแนนถือว่าผ่านเกณฑ์ โดยนักศึกษาส่วนใหญ่ได้ ได้ คะแนนเท่ากับ 4
จากคะแนนเต็ม 5
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ตาราง 20 จานวนนักศึกษาและร้ อยละของคะแนนคุณภาพชีวิตของนักศึกษา ตามสภาพจริง ด้ าน
จิตใจ
คะแนน
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน(
5
4
รวม

จานวน )คน(

ร้ อยละ

15
15
30

50
50
100.00

จากตาราง 20 แสดงว่า นักศึกษาทุกคนได้ คะแนนคุณภาพของนักศึกษา ชีวิต
ด้ านจิตใจ ไม่ต่ากว่า 3 คะแนนถือว่าผ่านเกณฑ์ โดยนักศึกษาส่วนใหญ่ได้ ได้ คะแนนเท่ากับ 5 และ
4 จากคะแนนเต็ม 5
ตาราง 21 จานวนนักศึกษาและร้ อยละของคะแนนคุณภาพชีวิตของนักศึกษา ตามสภาพจริง
ด้ านสัมพันธภาพสังคม
คะแนน
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน(
5
4
รวม

จานวน )คน(

ร้ อยละ

14
16
30

46.66
53.34
100.00

จากตาราง 21 แสดงว่า นักศึกษาทุกคนได้ คะแนนคุณภาพชีวิตของนัก ศึก ษา
ด้ านสัมพันธภาพสังคม ไม่ต่ากว่า 3 คะแนนถือว่าผ่านเกณฑ์ โดยนักศึกษาส่วนใหญ่ได้ ได้ คะแนน
เท่ากับ 4 จากคะแนน เต็ม 5
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ตาราง 22 จานวนนักศึกษาและร้ อยละของคะแนนคุณภาพชีวิตของนักศึกษา ตามสภาพจริง ด้ าน
ครอบครัว
คะแนน
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน(
5
4
รวม

จานวน )คน(

ร้ อยละ

20
10
30

66.67
33.33
100.00

จากตาราง 22 แสดงว่า นักศึกษาทุกคนได้ คะแนนคุณภาพชีวิตของนัก ศึก ษา
ด้ านครอบครัว ไม่ต่ากว่า 3 คะแนนถือว่าผ่านเกณฑ์ โดยนักศึกษาส่วนใหญ่ได้ ได้ คะแนนเท่ากับ 5
จากคะแนนเต็ม 5
ตาราง 23 จานวนนักศึกษาและร้ อยละของคะแนนคุณภาพชีวิตของนักศึกษา ตามสภาพจริง ด้ าน
ค่าใช้ จา่ ย
คะแนน
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน(
5
4
รวม

จานวน )คน(

ร้ อยละ

16
14
30

53.66
46.66
100.00

จากตาราง 23 แสดงว่า นักศึกษาทุกคนได้ คะแนนคุณภาพชีวิตของนัก ศึก ษา
ด้ านค่าใช้ จ่าย ไม่ต่ากว่า 3 คะแนนถือว่าผ่านเกณฑ์ โดยนักศึกษาส่วนใหญ่ได้ ได้ คะแนนเท่ากับ 5
จากคะแนนเต็ม 5
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ตาราง 24 จานวนนักศึกษาและร้ อยละของคะแนนคุณภาพชีวิตของนักศึกษา ตามสภาพจริง ด้ าน
สิ่งแวดล้ อม
คะแนน
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน(
5
4
รวม

จานวน )คน(

ร้ อยละ

15
15
30

50
50
100.00

จากตาราง 24 แสดงว่า นักศึกษาทุกคนได้ คะแนนคุณภาพชีวิตของนัก ศึก ษา
ด้ านสิ่งแวดล้ อม ไม่ต่ากว่า 3 คะแนนถือว่าผ่านเกณฑ์ โดยนักศึกษาส่วนใหญ่ได้ ได้ คะแนนเท่ากับ
5 และ 4 จากคะแนนเต็ม 5
ตาราง 25 จานวนนักศึกษาและร้ อยละของคะแนนคุณภาพชีวิต ตามสภาพจริง ด้ านสุขภาพ
ร่างกาย
คะแนน
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน(
5
4
รวม

จานวน )คน(

ร้ อยละ

16
14
30

53.66
46.66
100.00

จากตาราง 25 แสดงว่า นักศึกษาทุกคนได้ คะแนนคุณภาพชีวิตของนัก ศึก ษา
ด้ านสุขภาพร่ างกาย ไม่ต่ากว่า 3 คะแนนถื อว่าผ่านเกณฑ์ โดยนักศึกษาส่วนใหญ่ได้ ได้ คะแนน
เท่ากับ 5 จากคะแนนเต็ม 5
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ตาราง 26 ค่าเฉลี่ยคะแนนคุณภาพชีวิตของนักศึกษาตามสภาพจริงรายบุคคล
นักศึกษาลาดับ
ที่

ค่ าเฉลี่ย
)5.00 คะแนนเต็ม(

ระดับคุณภาพชีวิต

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

4.71
4.57
4.71
4.29
4.29
4.57
4.29
5.00
4.00
4.43
5.00
4.00
4.86
4.71
4.57
4.14
4.71
4.29
4.57
4.71
4.43
4.57

ระดับมากที่สดุ
ระดับมากที่สดุ
ระดับมากที่สดุ
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมากที่สดุ
ระดับมาก
ระดับมากที่สดุ
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมากที่สดุ
ระดับมาก
ระดับมากที่สดุ
ระดับมากที่สดุ
ระดับมากที่สดุ
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมากที่สดุ
ระดับมากที่สดุ
ระดับมาก
ระดับมากที่สดุ
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ตาราง 26 (ต่อ)
นักศึกษาลาดับ
ที่
23
24
25
26
27
28
29
30

ค่ าเฉลี่ย
)5.00 คะแนนเต็ม(
4.71
4.86
4.43
4.43
4.43
4.57
4.43
4.71

ระดับคุณภาพชีวิต
ระดับมากที่สดุ
ระดับมากที่สดุ
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมากที่สดุ
ระดับมาก
ระดับมากที่สดุ

จากตาราง 26 แสดงว่า นักศึกษาทุกคนได้ คะแนนเฉลี่ ยรวมค่าเฉลี่ ยคะแนน
คุณภาพชีวิตของนักศึกษาตามสภาพจริงรายบุคคล ไม่ต่ากว่า 3.51 มีคณ
ุ ภาพชีวิตอยูใ่ นระดับมาก
ถือว่าผ่านเกณฑ์
ขัน้ ตอนที่ 3.2 การประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมฝึ กอบรมเพื่อเสริมสร้ าง
คุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ในขันตอนนี
้
้ผู้วิจยั ได้ นา
แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ ชุ ด ฝึ ก อบรมเพื่ อ เสริ ม สร้ างคุณ ภาพชี วิ ต ของนัก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎ ในเขตกรุงเทพมหานคร แสดงความคิดเห็นต่อการเข้ าร่วมกิจกรรม ซึง่ ผลการ
ประเมิ น ความพึง พอใจในแต่ล ะด้ า นเที ย บกับ เกณฑ์ ที่ ก าหนดคื อ 3.51 โดยใช้ ก ารทดสอบที
(one sample t- test) ดังแสดงในตาราง 21
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ตาราง 27 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจต่อการฝึ กอบรม
โดยรวม
ด้ าน
1.
2.
3.
4.

ความพึงพอใจต่ อการ
ฝึ กอบรม
เนื ้อหาการฝึ กอบรม
กิจกรรมฝึ กอบรม
สื่อการฝึ กอบรม
การวัดและประเมินผล
รวม

n = 30
S.D
X
4.64 0.22
4.62 0.19
3.93 0.52
3.85 0.49
4.43 0.17

t

p

27.457
31.855
4.452
3.826
29.69

.001
.001
.001
.001
.001

ระดับ
ความพึงพอใจ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 27 การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการฝึ กอบรมโดยรวมและเป็ น
รายด้ าน อยู่ในระดับมาก เมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนดคือ 3.51 (ระดับมาก) พบว่า ค่าคะแนน
เฉลี่ยของความพึงพอใจโดยรวมและเป็ นรายด้ านสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
ตาราง 28 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎ ในเขตกรุงเทพมหานคร ต่อการเข้ าร่วมกิจกรรมฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้ าง
คุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ ในเขตกรุงเทพมหานคร
n = 30
ข้ อ

ความพึงพอใจต่ อการฝึ กอบรม

X

เนือ้ หา
1. ความสอดคล้ องของสื่อประกอบการ
4.70
ฝึ กอบรม
2. การกาหนดหัวข้ อเนื ้อหามีความเหมาะสม 4.80
3.

เนื ้อหาเป็ นประโยชน์สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ ได้ จริง

4.50

t

p

ระดับ
ความพึง
พอใจ

0.53

12.18

.001

มากที่สดุ

0.48

14.59

.001

มากที่สดุ

0.63

8.611

.001

มาก

S.D
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ตาราง 28 (ต่อ)
n = 30

X

S.D

เนื ้อหาครอบคลุมสิง่ ที่จาเป็ นสาหรับนิสติ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ ในเขต
กรุงเทพมหานคร
เนื ้อหามีความสาคัญต่อการเรี ยนรู้
ของนักศึกษาผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
เนื ้อหาเป็ นประโยชน์ตอ่ การเรี ยนรู้
ของนักศึกษาผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
กิจกรรมการฝึ กอบรม

4.60

0.56

10.60

.001

ระดับ
ความพึง
พอใจ
มากที่สดุ

4.83

0.37

19.12

.001

มาก

4.43

0.89

5.63

.001

มาก

7.

กิจกรรมที่ ส 5 กิจกรรม 1

4.80

0.48

14.59 .001

มากที่สดุ

8.

กิจกรรมที่ ความลับที่กล้ าบอกพ่อแม่ 2

4.53

0.50

11.04 .001

มากที่สดุ

9.

กิจกรรมที่ หัวใจทองคา 3

4.40

0.81

5.99 .001

มาก

10. กิจกรรมที่ จิตภาวนาเป็ นยารักษาใจ 4

4.87

0.43

17.11 .001

มากที่สดุ

11. กิจกรรมที่ บัญชีครัวเรื อน 5

4.60

0.56

10.60

.001

มากที่สดุ

12. กิจกรรมที่ จิตอาสาพัฒนาชุมชน 6

4.70

0.87

7.43

.001

มากที่สดุ

13. กิจกรรมที่ โยคะเพื่อสุขภาพ 10 7

4.53

0.50

11.04

.001

มากที่สดุ

14. สอดคล้ องกับการเสริ มสร้ างคุณภาพชีวิตของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎในเขต
กรุงเทพมหานคร
15. กระตุ้นให้ นกั ศึกษาผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมซักถาม

4.70

0.59

10.93

.001

มากที่สดุ

4.63

0.61

10.00

.001

มากที่สดุ

16. บรรยากาศการเรี ยนรู้มคี วามหลากหลาย

4.70

0.53

12.18

.001

มากที่สดุ

17. ระยะเวลาที่ใช้ ในการฝึ กอบรม

4.40

0.57

9.17

.001

มาก

4.77

0.50

13.65

.001

มากที่สดุ

ข้ อ
4.

5.
6.

ความพึงพอใจต่ อการฝึ กอบรม

เปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษาผู้เข้ าร่วมฝึ กอบรมมีสว่ น
ร่วมในกิจกรรมฝึ กอบรม

t

p
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ตาราง 28 (ต่อ)
n = 30
ข้ อ

ความพึงพอใจต่ อการฝึ กอบรม

19. นักศึกษาผู้เข้ าร่วมการฝึ กอบรมมีสว่ นร่วม

X

S.D

4.60

0.49

11.98

.001

ระดับ
ความพึง
พอใจ
มากที่สดุ

0.73

7.17

.001

มาก

ในการอภิปรายกลุม่
20. นักศึกษาผู้เข้ าร่วมอบรมมองเห็นภาพรวม 4.47
ของการเรี ยนรู้เสริมสร้ างคุณภาพชีวิตของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎในเขต
กรุงเทพมหานคร
สื่อประกอบการฝึ กอบรม

t

p

21. สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์การฝึ กอบรม

3.93

0.64

3.62 .001

มาก

22. สอดคล้ องกับเนื ้อหาในหน่วยการฝึ กอบรม

3.83

0.59

2.99 .001

มาก

23. สอดคล้ องกับกิจกรรมการฝึ กอบรม

4.03

0.66

4.28 .001

มาก

24. วิธีประเมินผลมีความเหมาะสม

3.80

0.61

2.60 .001

มาก

25. วิธีวดั และประเมินผลมีความหลากหลาย

3.77

0.62

2.24 .001

มาก

26. การวัดและประเมินผลก่อนการฝึ กอบรม

3.80

0.61

2.60 .001

มาก

4.07

0.64

4.766 .001

มาก

4.43

0.17

29.69 .001

มาก

การวัดและประเมินผล

มีความเหมาะสม
27. การวัดและประเมินผลหลังการฝึ กอบรม
มีความเหมาะสม
โดยรวม
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จากตาราง 28 แสดงว่า ความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎในเขต
กรุ งเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่า ด้ านเนื ้อหาการฝึ กอบรม
และด้ านกิจ กรรมการฝึ กอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้ านสื่ อการฝึ กอบรมและการวัด และ
ประเมินผล อยู่ในระดับมาก เมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนดคื อ 3.51 (ระดับมาก) พบว่า ค่าคะแนน
เฉลี่ยของความพึงพอใจ ทุกข้ อ สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
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บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิ จัย เรื่ อ ง การเสริ ม สร้ างคุณ ภาพชี วิ ต ของนัก ศึก ษามหาวิ ทยาลัย ราชภัฏ ในเขต
กรุ ง เทพมหานคร เป็ น การวิ จัย และพัฒ นา (Research and Development) ผู้วิ จัย ขอน าเสนอ
ตามล าดับ ได้ แ ก่ ความมุ่ง หมายของการวิ จัย วิ ธี ด าเนิ น การวิ จัย สรุ ป ผลการวิ จัย อภิ ป ราย
ผลการวิจยั และข้ อเสนอแนะ ดังนี ้
ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่ อศึกษาปั จ จัยที่ ส่ง ผลต่อคุณภาพชี วิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต
กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อสร้ างชุดฝึ กอบรมเพื่อเสริมสร้ างคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏใน
เขตกรุงเทพมหานคร
3. เพื่ อ ศึก ษาประสิ ท ธิ ผ ลของชุด ฝึ ก อบรมเพื่ อ เสริ ม สร้ างคุณ ภาพชี วิ ต ของนัก ศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร
วิธีดาเนินการวิจัย
การเสริ มสร้ างคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร มี
ขันตอนด
้
าเนินการวิจยั 3 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ในขัน้ ตอนนี เ้ ป็ น กระบวนการรวบรวมข้ อ มูล จากแหล่ง ข้ อ มูล ต่า ง ๆ
ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อนามาสร้ างชุดฝึ กอบรมการสริ มสร้ างคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ประชากรที่ใช้ ในการศึกษา ได้ แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต
กรุงเทพมหานคร รวมจานวน 5 แห่ง ประกอบด้ วย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา ชันปี
้ ที่ 1-4 ที่กาลังศึกษาอยูใ่ นปี การศึกษา 2561 รวมประชากรทังหมด
้
384
คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร
ชัน้ ปี ที่ 1-2 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 จานวน 384 คน ดาเนินการวิจัยโดยศึกษาแนวคิด
ทฤษฎี เกี่ ยวกับคุณภาพชีวิต รวบรวมข้ อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลพื ้นฐานจากเอกสาร ตารา และ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องเพื่อทราบแนวคิดเกี่ ยวกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏใน
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เขตกรุงเทพมหานคร จากนันสั
้ งเคราะห์แนวคิดเพื่อเป็ นปัจจัยเบื ้องต้ น เพื่อกาหนดเป็ นกรอบในการ
สร้ างแบบสอบถามการเสริ ม สร้ างคุณ ภาพชี วิ ต ของนัก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ ในเขต
กรุ งเทพมหานคร และตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ได้ ข้อคาถามทังสิ
้ ้น 95 ข้ อ โดยมีค่า
ความเชื่ อ มั่น ของแบบสอบถามทัง้ ฉบับ เท่า กับ 0.982 น าแบบสอบถามที่ ผ่า นการตรวจสอบ
คุณภาพและแก้ ไขปรับปรุ งแล้ วไปเก็บรวบรวมข้ อมูลกับกลุ่มตัวอย่า ง นาข้ อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์
ด้ วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป และสรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยนาไปเป็ นขอบเขตของ (ร่าง) ชุดฝึ กอบรม
การเสริมสร้ างคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร
ตอนที่ 2 การสร้ างชุ ด ฝึ กอบรมการเสริ มสร้ างคุ ณ ภาพชี วิ ต ของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ผู้วิ จัย ได้ น าปั จ จัย ที่ ส่ง ผลต่อ คุณ ภาพชี วิ ต ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาปัจจัยที่สง่ ผลต่อคุณภาพชีวิต
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ขันตอนที
้
่ 1 จานวน 7 ปัจจัย คือ ปัจจัย
ด้ านที่อยู่อาศัย (X6) ปั จจัยด้ านสัมพันธภาพสัง คม (X3) ปั จจัยด้ านครอบครั ว (X7) ปั จจัยด้ าน
สุขภาพจิตใจ (X2) ปั จจัยด้ านค่าใช้ จ่าย (X8) ปั จจัยด้ านสิ่งแวดล้ อม (X4) และปั จจัยด้ านสุขภาพ
ร่างกาย (X1) จากนันผู
้ ้ วิจยั วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภั ฏ ในเขตกรุ ง เทพมหานครวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยพหุ คู ณ (Stepwise Multiple Regression
Analysis) จากโปรแกรมสาเร็จรูปโดยการพิจารณาจากค่า β
จากนัน้ ผู้วิ จัย น าชุด ฝึ ก อบรมด าเนิน การสนทนากลุ่ม ประกอบด้ ว ยผู้ท รงคุณวุฒิ
จานวน 7 คน ได้ ชดุ ฝึ กอบรมการเสริ มสร้ างคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลั ยราชภัฏในเขต
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้ วย 4 ส่วน ได้ แก่ 1) ความมุง่ หมายของกิจกรรม 2) รายละเอียดการจัด
กิจกรรม 3) การจัดกิจกรรม 4) การวัดและประเมินผล จานวน 7 หน่วยกิจกรรมฝึ กอบรม ใช้ เวลา
ในการจัดกิจกรรมฝึ กอบรม จานวน 15 ชัว่ โมง ดังนี ้ 1) กิจกรรม 5 ส.พาเพลิน 2) กิจกรรมความลับ
ที่ไม่กล้ าบอกพ่อแม่ 3) กิจกรรมหัวใจทองคา 4) กิจกรรมจิตภาวนาเป็ นยารักษาจิตใจ 5) กิจกรรม
จิตอาสาพัฒนาชุมชน 6) กิจกรรมการทาบัญชีครัวเรื อน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 7)
กิ จ กรรมโยคะเพื่ อ สุ ข ภาพ โดยใช้ แนวคิ ด หลัก การเรี ย นรู้ จากประสบการณ์ ( Experiential
Learning) ของ คอล์ บ (Kolb. 1984) ซึ่ง ประกอบด้ ว ยกระบวนการ 4 ขัน้ ตอนคื อ 1) ขัน้ สร้ าง
ประสบการ ณ์ ( Concrete Experience) 2) ขั น้ สั ง เกตปฏิ กิ ริ ย า ต อ บส น อง ( Reflective
Observation) 3) ขันมโนทั
้
ศน์เชิงนามธรรม (Abstract Conceptualization) 4) ขันทดลอง
้
(Active
Experimentation) ซึ่งจะเป็ นความรู้ ที่มีความหมายต่อผู้เรี ยน สามารถนาไปใช้ ประโยชน์ในชี วิต
จริ งได้ ทาให้ ผ้ เู รี ยนมีประสบการณ์ในการคิด และการกระทาจนก่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ วิธีการเรี ยนรู้
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จากประสบการณ์มีความคิดที่เป็ นหลักสาคัญคือ เป็ นการเรี ยนรู้ที่อาศัยประสบการณ์ของผู้เรี ยน ที่
เกิดจากการกระทาจนทาให้ เกิดความรู้ใหม่ ปฏิสมั พันธ์ของผู้เรี ยนทาให้ เกิดกาขยายของเครื อข่าย
ความรู้อย่างกว้ างขวางมากยิ่งขึ ้น
ตอนที่ 3 การประเมินประสิทธิผลของชุดฝึ กอบรมการเสริ มสร้ างคุณภาพชีวิตของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ นักศึกษา
มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนคร ที่กาลังศึกษาอยู่ชนปี
ั ้ ที่ 1-2 ปี การศึกษา 2561 จานวน 30 คน โดย
การประเมินแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ได้ แก่ 1) การประเมินผลการใช้ ชุดฝึ กอบรมเพื่อชุดฝึ กอบรมการ
เสริ มสร้ างคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุง เทพมหานคร 2) การประเมิน
ความพึง พอใจต่อการเข้ า ร่ วมฝึ ก อบรมชุดฝึ กอบรมการเสริ ม สร้ างคุณภาพชี วิ ตของนัก ศึก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนดคือ 3.51
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการเสริ มสร้ างคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏ
ในเขตกรุงเทพมหานคร สรุปได้ ดงั นี ้
1.1 คุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า
ค่าเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานในภาพรวมของตัวแปรปัจจัยด้ านสุขภาพร่างกาย ปัจจัยด้ าน
สุขภาพจิตใจ ปั จจัยด้ านสัมพันธภาพสังคม ปั จจัยด้ านสิ่งแวดล้ อม ปั จจัยด้ านการศึกษา ปั จจัย
ด้ านที่อยูอ่ าศัย ปัจจัยด้ านครอบครัว ปัจจัยด้ านค่าใช้ จา่ ยอยูใ่ นระดับมาก
1.2 การวิเคราะห์ปัจจัยการเสริมสร้ างคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยการพิจารณาจาก ค่า β จากโปรแกรมสาเร็ จรู ป โดยวิเคราะห์ การ
ถดถอยพหุ คู ณ (Stepwise Multiple Regression Analysis) ต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 7
ปั จจัย โดยเรี ยงลาดับปั จจัยที่ส่งผลมากที่สุดไปยังปั จจัยที่ส่งผลน้ อยที่สุด ได้ แก่ ปั จจัยด้ านที่อยู่
อาศัย (X6) ปั จจัยด้ านสัมพันธภาพสังคม (X3) ปั จจัยด้ านครอบครัว (X7) ปั จจัยด้ านสุขภาพจิตใจ
(X2) ปั จจัยด้ านค่าใช้ จ่าย (X8) ปั จจัยด้ านสิ่งแวดล้ อม (X4) และปั จจัยด้ านสุขภาพร่ างกาย (X1)
ซึ่ ง ปั จ จั ย ทั ง้ 7 นี ้ สามารถร่ ว มกั น อธิ บ ายความแปรปรวนของคุ ณ ภาพชี วิ ต ของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ ร้อยละ 84.40
ส่ ว นปั จ จัย ที่ ไ ม่ มี ส่ ง ผลต่ อ คุณ ภาพชี วิ ต ของนัก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่ามี 1 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้ านการศึกษา(X5)
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2. ผลการสร้ างชุดฝึ กอบรมการเสริมสร้ างคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในเขตกรุ งเทพมหานคร จากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยผู้ทรงคุณวุฒิให้ ข้อเสนอแนะ
การจัดกิจกรรม ทังหมด
้
7 กิจกรรม ดังนี ้
1. กิจกรรมปัจจัยด้ านที่อยูอ่ าศัย
กิจกรรมที่ 1.1 กิจกรรม 5ส พบว่ามีความขัดแย้ งกับวัตถุประสงค์ ข้ อ 1, 2, 4 ต้ อง
ปรับปรุง
กิจกรรมที่ 1.2 กิจกรรมการเพิ่มพื ้นที่สีเขียว เห็นควรว่าพิจารณาตัดออกเพราะ
เนื ้อหามากเกินไปและยังขาดรายละเอียดของเนื ้อหา ที่ประชุมพิจารณาให้ ตดั 1 กิจกรรม ขณะที่
ด้ านวัตถุประสงค์ให้ พิจารณาปรับและให้ สอดคล้ องกับกิจกรรม
2. ปัจจัยด้ านครอบครัว
กิจกรรมที่ 2.1 กิจกรรมความลับที่ไม่กล้ าบอกพ่อแม่ (คิดแบบหมวก6ใบ)คณะ
กรรมบางท่านให้ ความเห็นเสนอแนะว่ากิจกรรมคิดแบบหมวก 6 ใบยากเกินไปสาหรับนักศึกษา
หรื อเปล่าเห็นควรพิจารณาปรับปรุงให้ สอดคล้ องตามวัตถุประสงค์
กิจกรรมที่ 2.2 กิจกรรมบ้ านแสนสุข ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ให้ ตดั กิจกรรมนีอ้ อก
เนื่องจากมีเนื ้อหามากและระยะเวลาไม่เหมาะสมกับกิจกรรม
3. ปัจจัยด้ านสัมพันธภาพทางสังคม
กิจกรรมที่ 3.1 หัวใจทองคา ที่ประชุมให้ ข้อสังเกตว่าควรพิจารณาประเด็น ว่า
กิจกรรมนี ้มีเนื ้อหาที่ยากสาหรับนักศึกษาหรื อไม่และจะใช้ เวลานานต่อการทากิจกรรมหรื อไม่
กิ จ กรรมที่ 3.2 หอคอยในฝั น ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ อกฉั น ท์ ใ ห้ ตัด กิ จ กรรมนี อ้ อก
เนื่องจากมีเนื ้อหามากและระยะเวลาไม่เหมาะสมกับกิจกรรม
4. ปัจจัยด้ านจิตใจ
กิจกรรมที่ 4.1 กิจกรรมจิตภาวนาเป็ นยารักษาจิตใจ ที่ประชุมมีประเด็นพิจารณา
ร่วมกันว่าการพัฒนาจิตใจจะทาอย่างไรให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมเกิดความสนใจในการทากิจกรรม อีกทังผู
้ ้ จดั
กิจกรรมควรคานึงถึงความหลากหลายทางศาสนา อาจใช้ การฝึ กปฏิบตั ิตามแนวทางพื ้นฐานเช่น
อาณาปาณสติ และหลักไตรสิกขา และพึงยึดการปฏิบตั ิที่เป็ นกลาง สามารถใช้ ทฤษฏีเชิงจิตวิทยา
มาเป็ นแนวคิดร่วมด้ วย
5. ปัจจัยด้ านค่าใช้ จา่ ย
กิจกรรมที่ 5.1 กิจกรรมการทาบัญชีครัวเรื อน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ที่ประชุมพิจารณาร่วมกันในประเด็นว่านักศึกษาต้ องเพิ่มรายได้ ด้ว ยหรื อไม่นอกเหนือจากการทา
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บัญชีรายจ่าย หลักการ 3 ห่วง ต้ องเป็ นกันอันเดียวกันไม่แยกออกจากกันและควรเขียนให้ ครบการ
ทาบัญชีครัวเรื อนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. ปัจจัยด้ านสิ่งแวดล้ อม
กิ จ กรรมที่ 6.1 กิ จ กรรมจิ ตอาสาพัฒ นาชุม ชน ที่ ประชุม พิจ ารณาให้ ข้ อ เสนอ
ร่วมกันว่าควรจัดกิจกรรมให้ นกั ศึกษาทากิจกรรมนอกอาคาร เช่นล้ างห้ องน ้า หรื อเดินเก็บขยะ และ
ควรปรับวัตถุประสงค์ให้ ชดั เจนและสามารถวัดผลประเมินได้ ควรจัดกิจกรรมให้ เขียน Mind Map
และพึงคานึงถึงหลักการวัดได้ ไหม วัดอย่างไร เพื่อให้ เกิดจิตสานึก
7. ปัจจัยด้ านร่างกาย
กิจกรรมที่ 7.1 กิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพและแอโรบิค ที่ประชุมพิจารณาให้ ตดั
กิจกรรมแอโรบิคออกให้ เหลือเพียงกิจกรรมโยคะและพิจารณาปรับวัตถุประสงค์เรื่ องจิตวิญญาณ
ควรใช้ หรื อไม่
3. ผลการศึกษาประสิทธิภาพของชุดฝึ กอบรมการเสริ มสร้ างคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุ งเทพมหานคร ผู้วิจยั ดาเนินการตามหลักการประเมินชุดกิจ กรรม
ดังนี ้
3.1 การประเมินเอกสารชุดกิจกรรมโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผลการศึกษาพบว่า ชุดกิจกรรม
ทัง้ 7 ชุด มีความเหมาะสมและความสอดคล้ องเป็ นไปตามเกณฑ์ที่ผ้ วู ิจยั กาหนด โดยที่ชดุ กิจกรรม
แต่ล ะชุดมี ความเหมาะสมในระดับมาก (4.73) และผลการประเมิ นความสอดคล้ องขององค์
ประกอบของ (ร่ าง) ชุดกิจกรรม พบว่า ปั จจัยแต่ละด้ านมีความสอดคล้ องกัน มีผ้ ทู รงคุณวุฒิเห็น
ด้ วย 4 ใน 5 หรื อร้ อยละ 80 และมีผลประเมินความสอดคล้ องโดยเฉลี่ยรวม เท่ากับ 95.56 ของราย
ข้ อทังหมดแสดงว่
้
าชุดกิจกรรมที่ผ้ วู ิจัยพัฒนาขึ ้นมีคณ
ุ ภาพอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถนาไปใช้ ในการ
ฝึ กอบรมจริงได้
3.2 การประเมินประสิทธิผลของชุดกิจกรรม ผู้วิจยั ประเมินโดยการเปรี ยบเทียบค่า
คะแนนเฉลี่ ยก่อ นและหลัง การฝึ ก อบรมด้ ว ยชุด กิ จ กรรมโดยใช้ แ บบทดสอบปั จ จัย ที่ ส่ง ผลต่อ
คุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่ผ้ ูวิจัยสร้ างขึน้ ซึ่ง ผล
การศึกษาพบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมหลังการใช้ ชดุ กิจกรรมสูงกว่าก่อนการใช้ ชดุ กิจกรรมอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
3.3 การประเมินการใช้ ชดุ กิจกรรม ผู้วิจยั ประเมินการใช้ ชดุ กิจกรรมด้ วยแบบประเมิน
ความพึงพอใจของชุดฝึ กอบรมการเสริ มสร้ างคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏใน
เขตกรุงเทพมหานคร เพื่อรับฟั งความคิดต่อการเข้ ารับการฝึ กอบรม ชุดกิจกรรม และความรู้ความ
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เข้ าใจ เกี่ยวกับการเรี ยนรู้เรื่ องความรับผิดชอบต่อสังคม โดยพบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เข้ ารับการฝึ กอบรม มีความพึงพอใจต่อการฝึ กอบรมและชุดกิจกรรมโดย
รวมอยูใ่ นระดับมากที่สดุ และสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ.01
อภิปรายผลการวิจัย
การวิ จัย เรื่ อ งการเสริ ม สร้ างคุณ ภาพชี วิ ต ของนัก ศึก ษามหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจยั เสนอประเด็นที่นามาอภิปราย ดังนี ้
1. การศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต
กรุงเทพมหานครผลจากการวิเคราะห์ปัจจัยที่สง่ ผลต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 7 ปั จจัย โดยเรี ยงลาดับปั จจัย
จากค่าสมการพยากรณ์การถดถอยพหุคณ
ู (Stepwise Multiple Regression Analysis) คุณภาพ
ชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ แก่ ปัจจัย
ด้ านที่อยู่อาศัย (X6) ปั จจัยด้ านครอบครั ว (X7) ปั จจัยด้ านสัมพันธภาพสังคม (X3) ปั จจัยด้ าน
สุขภาพจิตใจ (X2) ปั จจัยด้ านค่าใช้ จ่าย (X8) ปั จจัยด้ านสิ่งแวดล้ อม (X4) และปั จจัยด้ านสุขภาพ
ร่างกาย (X1) ซึง่ ปัจจัยทัง้ 7 นี ้ สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี ้
1.1. ปั จ จัย ด้ า นที่ อ ยู่อ าศัย เป็ น ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่อ คุณ ภาพชี วิ ต ของนัก ศึก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีนโยบาย
ให้ ความสาคัญกับเป็ นอยู่ของนักศึกษา จึงได้ มีแนวทางสนับสนุน เรื่ องที่อยู่อาศัยของนักศึกษา
จะต้ องมีความปลอดภัย มีเส้ นทางคมนาคมที่สะดวก ไม่ลาบากต่อการเดินทาง จึงได้ มีการจัดการ
ส่งเสริมการรณรงค์ให้ ชว่ ยกันรักษาสภาพแวดล้ อมบริเวณที่พกั ให้ มีความร่มรื่ น ร่มเย็น ปลอดโปร่ง
สบาย บริเวณที่พกั มีความสะอาด เป็ นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ ดังที่ แคม์เบลและคณะ (Campbell
et al., 1976) ที่ กล่าวถึง ความต้ องการขัน้ พื น้ ฐานที่ ส าคัญของมนุษย์ ประกอบด้ วยหลายสิ่ง ที่
สาคัญคือ การมีที่อยู่อาศัยที่มนั่ คง ตังอยู
้ ่ในพื ้นที่ปลอดภัย สะอาด ร่มรื่ น จะทาให้ คณ
ุ ภาพชีวิตดี
ขึน้ ในขณะที่ (United Nations, 1995) ได้ สรุ ปแนวทางการมีคุณภาพชีวิตที่ดีจะต้ องได้ รับการ
พิจารณาในแง่ของแนวคิดที่มีหลากมิติ ซึง่ มักจะเป็ นแนวคิดของการได้ รับบริการ สวัสดิการ ความ
พึงพอใจ ที่อยูอ่ าศัย เศรษฐกิจ ค่านิยมและประสบการณ์ ชีวิตของบุคคล งานวิจยั ในปั จจุบนั แสดง
ให้ เห็นว่าคุณภาพชีวิตในแง่ของความผาสุกของมนุษย์นัน้ เป็ นวัตถุประสงค์ของการพัฒนา ซึ่ง
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ กฤตธัช อันชื่น (2557, น. 125) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง คุณภาพชีวิตของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยผลการวิจัยพบว่า ด้ านที่พักอาศัย มหาวิทยาลัยควรมี การ
พิจารณาสร้ างหอพักของมหาวิทยาลัยให้ เพียงพอ กับความต้ องการของนักศึกษารวมทังการปรั
้
บ
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ลดจ านวนนัก ศึกษาที่ เ ข้ าพัก ต่อห้ อง 2-3 คน 4. ด้ านสุขภาพอนามัย มหาวิทยาลัย ควรมี ก าร
ปรั บปรุ ง ขยายบริ การตรวจสุขภาพเป็ น ประจ าทุก ปี และมี ก ารจัดอบรมให้ ค วามรู้ เกี่ ยวกับ การ
ป้องกันโรค ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ จารุวรรณ สุภาชัยวัฒน์ และคณะ
(2558: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่ อง การศึกษารู ปแบบการใช้ ชีวิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้ อยเอ็ด โดยผลการวิ จยั พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้ อยเอ็ดมีรูปแบบการใช้ ชีวิตทัง้ 4
ด้ านอยู่ในระดับมากทังโดยรวมด้
้
าน เพื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่านักศึกษาให้ ความสาคัญกับ
ด้ านที่อยู่อาศัยเป็ นอันดับแรก รองลงมาคือด้ านสุขภาพ ด้ านสังคม และด้ านการเรี ยนตามลาดับ
ส่วนการเปรี ยบเทียบรู ปแบบการใช้ ชีวิตของนักศึกษาจาแนกตามเพศ พบว่านักศึกษาหญิ งและ
ชายมีรูปแบบการใช้ ชีวิตมีความแตกต่างกันในด้ านการเรี ยน ด้ านสังคม และด้ านสุขภาพ ส่วนด้ าน
ที่อยู่อาศัยไม่แตกต่างกัน เมื่อเปรี ยบเทียบสังกัดการศึกษาพบว่า มีรูปแบบการใช้ ชีวิตแตกต่างกัน
ทุกด้ านอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
1.2. ปั จ จัย ด้ า นครอบครั ว เป็ น ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่อ คุณ ภาพชี วิ ต ของนัก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุ งเทพมหานคร ทัง้ นีอ้ าจเป็ นเพราะ นักศึกษาให้ ความส าคัญ กับ
ครอบครัวเป็ นอันดับแรก เพราะปั จจุบนั สถาบันครอบครั วถื อว่าเป็ นปั จจัยที่ส าคัญยิ่ง เพราะ
ครอบครั ว สามารถเป็ น แรงผลัก ดัน ให้ นักศึก ษาได้ เรี ย นจบการศึก ษา และสามารถช่ว ยเหลื อ
นักศึกษา ในด้ านการเรี ยน และ คอยให้ ความสนับสนุนช่วยเหลือแก่ตวั นักศึกษาเป็ นอย่างดี ดังที่
ส านัก งานคณะกรรมการสุข ภาพแห่ง ชาติ (2550 : ออนไลน์ ) ความส าคัญ ของครอบครั ว ให้
การศึกษา อบรมเลีย้ งดู ถ่ายทอดประสบการณ์ ต่างๆและสร้ างเสริ ม ประสบการณ์ ต่างๆ ให้ กับ
สมาชิกที่อาศัยอยูร่ ่วมกัน ตังแต่
้ เกิดจนเจริญเติบโตเป็ นผู้ใหญ่ ให้ ความรัก ความเมตตา การเอาใจ
ใส่ ห่วงใย อาทร สร้ างความเข้ าใจ พยายามเข้ าใจ และสร้ างสมาชิกในครอบครัวให้ มีคณ
ุ ลักษณะ
อันพึงประสงค์ที่สังคมต้ องการ ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัย ของ บุญสม หรรษา ศิริพจน์ (2556)
ศึกษาเรื่ องการพัฒ นาเครื ่ อ งมื อ วัด คุณ ภาพชี วิ ต มิ ติ ค วามสุข พบว่าปั จ จัยคุณภาพชี วิตในมิ ติ
ความสุขในระดับปั จเจก จากการศึกษาแนวทางการสร้ างปั จจัยพื ้นฐาน (Basic Approach)และ
แนวทางการสร้ างเชิงบูรณาการ (Integrated Approach) ประกอบด้ วยปัจจัยพื ้นฐาน ประกอบด้ วย
เวลาและการใช้ เวลาเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ สุขภาพกาย สุขภาพใจ
1.3. ปั จ จัย ด้ า นสัม พัน ธภาพสัง คม เป็ นปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ คุณ ภาพชี วิ ต ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุ งเทพมหานคร ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะ นักศึกษาตระหนัก ถึง
การมีจิตอาสาและจิตสาธารณะ การทางานเป็ นทีม การมีส่วนร่วมในการทากิจกรรม การปรับตัว
และเข้ ากับเพื่อนๆ และอาจารย์ผ้ สู อนได้ เป็ นอย่างดี การเข้ าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางวิทยาลัยจัด
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ขึ ้นเป็ น ซึ่งสอดคล้ องกับ ทฤษฎีลาดับความต้ องการของมนุษย์ ( Maslow’s Hierarchy of Needs
Theory) ที่สรุปได้ ว่าพฤติกรรมของมนุษย์มีรากฐาน มาจากความต้ องการ ในเบื ้องต้ น มี 5 ระดับ
เมื่อมนุษย์ได้ รับการตอบสนองความต้ องการในขันต้
้ นแล้ ว ก็จะมีความปรารถนา ในขันสู
้ งขึ ้นไป
ตามลาดับแต่ถ้าความต้ องการนันไม่
้ ได้ รับการตอบสนองก็จะเกิดความเครี ยดนาไปสู่แรงกระตุ้นให้
เกิดแรงขับเคลื่อน หาวิธีการหรื อแสดงพฤติกรรมให้ เห็นเด่นชัดที่นาไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ เพื่อลด
ความตึง เครี ย ดหรื ต อบสนองความพึง พอใจนัน้ (สุช า จันทร์ เอม. 2536: 45) ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ
งานวิจยั ของ พิชฌาย์วีร์ สินสวัสดิ์ และคณะ (2556: บทคัดย่อ) ได้ ศึกษาเรื่ อง คุณภาพชีวิตของ
นักศึกษาพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี โดยผลการวิจัยพบว่า คุณภาพของนักศึกษาพยาบาล
วิ ท ยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี ราชบุ รี โดยรวมอยู่ ใ นระดับ ดี ด้ า นที่ มี ค่ า สู ง สุ ด คื อ ด้ าน
ความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น ด้ านที่มีคา่ ต่าสุดคือ ด้ านที่อยูอ่ าศัย
1.4 ปั จ จัยด้ านสุขภาพจิ ตใจ เป็ นปั จ จัยที่ ส่ง ผลต่อคุณภาพชี วิตของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะ ความสุขในการเรี ยนและการใช้
ชีวิตในมหาวิทยาลัยความรู้ในด้ านการฝึ กจิตใจให้ เข้ มแข็ง เมื่อเจอปัญหาที่ยากต่อการแก้ ไข ความ
มัน่ ใจ และมีความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง ความพอใจในรูปร่างหน้ าตาของตนเอง ความสามารถ
ในการแก้ ปัญหาและจัดการกับความเครี ยดของตนเองได้ ดังที่ สานักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต (2561: ออนไลน์) ได้ กาหนดปั จจัยสาคัญของคุณภาพชีวิตสาหรับบุคคลทัว่ ไปว่า
ควรประกอบด้ วยปั จจัยส าคัญ ของคุณภาพชีวิต (กัญจนพร อ่วมสาอางค์ . 2547: 42) คือ ด้ าน
จิ ต ใจ (Psychological Domain) คื อ การรั บ รู้ สภาพทางด้ านจิ ต ใจของตนเอง เช่ น การรั บ รู้
ความรู้ สึกทางบวกที่ บุค คลมี ต่อ ตนเอง การรั บรู้ ภาพลัก ษณ์ ข องตนเอง การรั บรู้ ถึง ความรู้ สึก
ภาคภูมิใจในตนเอง การรับรู้ ถึงความมั่นใจในตนเอง การรับรู้ ถึงความคิด ความจา สมาธิ การ
ตัดสินใจ และความสามารถในการเรี ยนรู้ เรื่ องราวต่าง ๆ ของตนและการรับรู้ถึงความสามารถใน
การจัดการกับความเศร้ าหรื อกังวล เป็ นต้ น ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ กฤตธัช อันชื่น (2557, น.
125) ได้ ศึกษาเรื่ อง คุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยผล การวิจัย
พบว่า ด้ านจิ ตใจ มหาวิทยาลัยควรจัดให้ มี กิจ กรรมในหอพัก และระหว่างหอพักให้ นัก ศึก ษา
ได้ พบปะกัน มีกิจกรรมนันทนาการคลายเครี ยดในหอพักและระหว่างหอพักได้ และมหาวิทยาลัย
ควรจัด กิจกรรมส่งเสริ มคุณภาพชีวิตให้ กบั นักศึกษาเพศชาย เนื่องจากมีระดับคุณภาพชีวิตที่ต่า
กว่านักศึกษาหญิง ด้ านความสัมพันธ์ทางสังคมและเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยควรนานักศึกษา หรื อ
แนะนานักศึกษา จัดกิจกรรมร่ วมกับชุมชน โดยใช้ วิชาความรู้ ในสาขาที่ตนถนัด พัฒนา บริ การ
และสร้ าง ความสัมพันธ์กบั ชุมชน เช่น จัดอบรมเกี่ยวกับการสุขาภิบาลร้ านอาหารเพื่อให้ ประชาชน
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ที่ประกอบ ธุรกิจร้ านอาหารรอบ ๆ มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมค่ายอาสาด้ านต่าง ๆ ร่ วมกับชุมชน
รอบ ๆ มหาวิทยาลัย ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของบุญสม หรรษา ศิริพจน์ (2556) ศึกษาเรื่ องการ
พัฒนาเครื่ องมือวัดคุณภาพชีวิตมิติความสุข พบว่าปั จจั ยคุณภาพชีวิตในมิติความสุขในระดับ
ปั จเจกจากการศึกษาแนวทางการสร้ างปั จจัยพืน้ ฐาน (Basic Approach)และแนวทางการสร้ าง
เชิงบูรณาการ (Integrated Approach) ประกอบด้ วยปั จจัยพืน้ ฐาน มีความสัมพันธ์ เชิงบวกกับ
ปั จจัยพื ้นฐานและปั จจัยเชิงบูรณาการ เป็ นปั จจัยเกี่ยวกับการพัฒนาจิตใจ ประกอบด้ วย 3 ปั จจัย
คือ ความรู้สกึ อารมณ์ทางบวก ความสงบในจิตใจ ความเชื่อ ศรัทรา การปฏิบตั ทิ างศาสนา ปัจจัย
ร่วมที่มีความสัมพันธ์ คือ การมีเป้าหมายในชีวิต และครอบครัว
1.5 ปั จ จัย ด้ า นค่ า ใช้ จ่ า ย เป็ นปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ คุณ ภาพชี วิ ต ของนัก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ทัง้ นีอ้ าจเป็ นเพราะ พฤติกรรมการใช้ จ่ายเงินของ
นักศึกษา แบ่งเป็ นการใช้ จ่ายเงินตามความต้ องการพื ้นฐาน การใช้ จา่ ยเงิน ตามความต้ องการทาง
การศึกษา การใช้ จ่ายเงินตามความต้ องการทางสังคม การใช้ จ่ายเงินตามความต้ องการด้ าน
นัน ทนาการ และพฤติก รรมการใช้ จ่ า ยเงิ นตามแบบ บริ โ ภคนิ ย ม ดัง นัน้ มหาวิ ท ยาลัย ควรให้
นักศึกษา เรี ยนรู้การใช้ ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง เช่น พอประมาณ มีเหตุผล มี
ภูมิค้ มุ กัน การรักษาระดับการใช้ จ่ายของตน ไม่ให้ เป็ นหนี ้ การออมเงินเพื่อใช้ จ่ายในสิ่งที่ตนเอง
ต้ องการโดยไม่กระทบกับค่าใช้ จ่ายปกติ การจัดทาบัญชีเงินสารองไว้ สาหรับการลงทุนสร้ างอาชีพ
ที่เราชอบในอนาคต ดังที่ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยง (คาพ่อสอน: ประมวลพระบรมราโชวาท
เกี่ ย วกั บ เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง) ได้ ก ล่ า วว่ า การด ารงชี วิ ต ให้ เหมาะสม ซึ่ ง เราควรจะมี ค วาม
พอประมาณทังการหารายได้
้
และพอประมาณในการใช้ จ่าย ความพอประมาณในการหารายได้
คือ ทางานหารายได้ ด้วยช่องทางสุจริ ต ทางานให้ เต็มความสามารถ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ส่วนความ
พอประมาณในการใช้ จา่ ย หมายถึง การใช้ จ่ายให้ เหมาะกับฐานะความเป็ นอยู่ ไม่ใช้ จ่ายฟุ่ มเฟื อย
หรื อใช้ จ่ายเกินตัว และในขณะเดียวกัน ก็ใช้ จ่ายในการดูแลตนเอง และครอบครัวอย่างเหมาะสม
ไม่อยู่อย่างลาบาก และฝื ดเคืองจนเกินไป ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ บุญสม หรรษา ศิริพจน์
(2556) ศึกษาเรื่ องการพัฒนาเครื่ องมือวัดคุณภาพชีวิตมิติความสุข พบว่าปั จจัยคุณภาพชีวิตใน
มิติความสุขในระดับปั จเจกการศึกษาแนวทางการสร้ างปั จจัยพืน้ ฐาน (Basic Approach) และ
แนวทางการสร้ างเชิงบูรณาการ (Integrated Approach) ประกอบด้ วยปัจจัยพื ้นฐาน ประกอบด้ วย
8 ปั จ จัย คื อ เวลาและการใช้ เ วลาเพื่ อ พัก ผ่ อ นหย่ อ นใจ สุข ภาพกาย สุข ภาพใจ ครอบครั ว
สภาพแวดล้ อม การศึกษา การเรี ยน การทางาน การมีเป้าหมายในชีวิต และตัวแปรอิสระที่สาคัญ
ที่เป็ นปั จจัยพื ้นฐาน คือ รายได้ เป็ นปั จจัยร่ วม และมีความสัมพันธ์ เชิงบวกกับปั จจัยพื ้นฐานและ
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ปั จจัยเชิงบูรณาการ เป็ นปั จจัยเกี่ ยวกับการพัฒนาจิตใจ ประกอบด้ วย 3 ปั จจัย คือ ความรู้ สึก
อารมณ์ ทางบวก ความสงบในจิ ต ใจ ความเชื่ อ ศรั ทรา การปฏิ บัติทางศาสนา ปั จ จัยร่ ว มที่ มี
ความสัมพันธ์ คือ การมีเป้าหมายในชีวิต และครอบครัว
1.6 ปั จ จัย ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม เป็ น ปั จ จัย ที่ ส่ง ผลต่อ คุณ ภาพชี วิ ต ของนัก ศึ ก ษา
มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ทัง้ นี อ้ าจเป็ น เพราะ การตะหนัก ถึ ง คุณ ค่า ของ
สิ่ ง แวดล้ อมที่ มี ต่อมนุษย์ การทราบว่าปั ญหาสิ่ง แวดล้ อมมี ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตได้ และ
ความสามารถในการจัดสรรและใช้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ การ
สร้ างจิตสานึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ดัง ที่ สานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้ างเสริ มสุขภาพ. (2557). ได้ กล่าวว่า ด้ านสิ่งแวดล้ อม (Environment) คือ การรับรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้ อมที่มีผลต่อการดาเนินชีวิต เช่น การรับรู้ ว่าตนมีชีวิตอยู่อย่างอิสระ ไม่ถูกกักขัง มีความ
ปลอดภัย และมัน่ คงในชีวิต การรับรู้ว่าได้ อยู่ในสิ่งแวดล้ อมทางกายภาพที่ดี ปราศจากมลพิษต่าง
ๆ การคมนาคมสะดวก มี แ หล่ ง ประโยชน์ ด้ า นการเงิ น สถานบริ ก ารทางสุข ภาพและสัง คม
สงเคราะห์ การรับรู้ ว่าตนมีโอกาสที่จะได้ รับข่าวสาร หรื อฝึ กฝนทักษะต่าง ๆ การรับรู้ ว่าตนได้ มี
กิ จ กรรมสันทนาการ และมี กิจ กรรมในเวลาว่าง ซึ่ง สอดคล้ องกับงานวิจัยของ กฤตธัช อันชื่ น
(2557: บทคัดย่อ)ได้ ศึกษาเรื่ อง คุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดย
ผลการวิ จัย พบว่ า ด้ า นสภาพแวดล้ อ มของมหาวิ ท ยาลัย ควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง โรงอาหารของ
มหาวิทยาลัย ให้ เ พี ยงพอต่อความต้ องการของนักศึกษา พร้ อมทัง้ ปรั บปรุ ง สภาพแวดล้ อมให้
เหมาะสมสวยงามน่า ใช้ และควรมี ห น่ว ยงานที่ ท าหน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบเข้ า มาควบคุม ดูแ ลและ
ตรวจสอบการจัด จ าหน่ายอาหารของ ร้ านอาหารในมหาวิทยาลัยอย่างสม่าเสมอ ทัง้ ในด้ าน
สถานที่ ภาชนะที่บรรจุอาหาร และอาหาร ให้ สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการ และ
มี ร าคาที่ เ หมาะสม และด้ า นบริ ก ารพื น้ ฐาน มหาวิ ท ยาลัย ควรเพิ่ ม สถานที่ ส าหรั บ พัก ผ่อนให้
นักศึกษาเพิ่มขึน้ พร้ อม ทัง้ ปลูกต้ นไม้ เพื่อเพิ่มความร่ มรื่ น และควรปรับปรุ งกิริยามารยาทของ
บุคลากรผู้ทาหน้ าที่ให้ บริ การใน ด้ านต่าง ๆ แก่นกั ศึกษารวมทังเพิ
้ ่มความรวดเร็ วในการให้ บริ การ
แก่นกั ศึกษาอย่างทัว่ ถึง เป็ นกันเอง และเสมอภาค
1.7 ปั จจัยด้ านสุขภาพร่ างกาย เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะ นักศึกษาเล็งเห็นความสาคัญของ
การออกการออกกาลังกาย ซึ่งเป็ นกลไกที่สาคัญในการเสริ มสร้ างสุ ขภาพ พลานัยที่สมบูรณ์ การ
ออกกาลังกายเป็ นการใช้ แรงกล้ ามเนื ้อและแรงกายให้ เคลื่อนไหวเพื่อให้ ร่างกายแข็งแรง มีสขุ ภาพ
ดี โดยจะใช้ กิจกรรมใดเป็ นสื่อก็ได้ เช่น การบริ หาร เดินเร็ ว วิ่ง เหยาะหรื อ การฝึ กที่ไม่มุ่งการ

173
แข่งขัน ดังที่ สานักส่งเสริ มสุขภาพ กรมสุขภาพ (2543, น.14-19 ) ได้ กล่าวว่า บทบาทของการ
เคลื่อนไหวของการออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ ทาให้ เกิดความแข็งแรงสมบูรณ์ของร่ างกายใน
ด้ า นการป้ อ งกั น โรค คื อ ช่ ว ยลดความเสี่ ย งและปั จ จัย ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด โรคเรื อ้ รั ง ที่ ส าคัญ เช็ น
โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด ความดันโลหิตสูง ความอ้ วน ฯลฯ อันเป็ นผลมาจากขาด
หรื อเคลื่อนไหวออกกาลังกายน้ อย ดังนันใน
้ กระทรวงสาธารณสุข จึงเล็งเห็นว่าการเคลื่อนไหว
ออกกาลังกายจึงเปรี ยบเสมือนเป็ นวัคซีนป้องกันโรคเรื อ้ รัง นอกจากนี ้ยังเป็ นวิธีหนึ่งในการส่งเสริ ม
สุขภาพและความสุขสบาย ทาให้ มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ ดี มีสขุ ภาพที่ แข็งแรง ทาให้ คนเราดูดีขึ ้นรู้สึกดี
และมีความเพลิดเพลินในชีวิต ความเป็ นอิสระที่ไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น ความสามารถดูแลตนเองได้
อย่างเหมาะสมเมื่ อเจ็ บป่ วย การไม่มี ปัญหาเกี่ ยวกับการนอนหลับ ความพึง พอใจต่อสุขภาพ
ร่างกายของตนเอง ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ (กัญจนพร อ่วมสาอางค์ , 2547, น. 42) กล่าวว่า
ด้ า นร่ า งกาย (Physical Domain) คื อ การรั บ รู้ สภาพทาง ด้ า นร่ า งกายของบุค คลซึ่ ง มี ผ ลต่อ
ชีวิตประจาวัน เช่น การรับรู้ สภาพสมบูรณ์ แข็งแรงของร่ างกาย การรับรู้ ถึงความรู้ สึกสบายไม่มี
ความเจ็บปวด การรับรู้ ถึงความสามารถที่ จะจัดการกับความเจ็บปวดทางร่ างกายได้ การรับรู้ ถึง
พละกาลัง ในการดาเนินชีวิตประจาวัน การรับรู้เรื่ องการนอนหลับและพักผ่อนรวมทังการรั
้
บรู้เรื่ อง
การมีเพศสัมพันธ์ ซึง่ การรับรู้เหล่านี ้มีผลต่อการดาเนินชีวิตประจาวัน
ส่วนปั จจัยที่ไม่มีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่ามี 1 ปั จจัย คือ ปั จจัยด้ านการศึกษา(X5) ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะ นักศึกษามี
การเรี ยนรู้ด้วยตนเองมากขึ ้นจึงให้ ความสาคัญด้ านการศึกษาในระบบไม่มากเท่าที่ควร การเรี ยน
ยุค 4.0 คือ การเรี ยนการสอนที่ม่งุ เน้ นให้ นกั ศึกษาสามารถนาองค์ ความรู้ที่มีอยู่ทกุ หนทุกแห่งบน
โลกนี ้ มาบูรณาการเชิงสร้ างสรรค์ เพื่อพัฒนานวัตกรรมต่างๆ มาตอบสนองความต้ องการของ
สัง คม โดยใช้ เ ทคโนโลยี เ ป็ น หลัก ดัง นัน้ จึง ท าให้ ผ ลการวิ เ คราะห์ ปั จ จัย ด้ า นการศึก ษา ไม่มี
ความสัมพันธ์ กับคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ดังที่
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ออนไลน์ : 2562) ยุคปัจจุบนั ถือได้ วา่ เป็ นยุคที่เทคโนโลยีก้าว
ไกลไปอย่างไร้ พรมแดน การค้ นหาข้ อมูลที่ไม่ต้องเสียเวลาเข้ าห้ องสมุดเป็ นวันๆ ทว่าเพียงแค่เปิ ด
อินเตอร์ เน็ต 2 นาทีก็หาข้ อมูลทีต้องการได้ หมด ซึ่งจากเทคโนโลยีที่พฒ
ั นามาอย่างก้ าวกระโดดนี ้
เองช่วยทาให้ การศึกษาของไทยก็ได้ รับอานิสงส์จากสิ่งนีไ้ ปเต็มๆ เช่นเดียวกัน การศึกษาในยุค
ปั จจุบนั ต้ องยอมรับว่าเรื่ องของเทคโนโลยีเป็ นส่วนที่เข้ ามาเกี่ยวข้ องกับเรื่ องนี ้อย่างมาก เพราะจะ
เห็นได้ ว่าการศึกษาในยุคสมัยนี ้ไม่ จาเป็ นต้ องพึ่งในเรื่ องของครู -อาจารย์ ที่สอนหน้ าชันเรี
้ ยนอีก
ต่อไป นอกจากสิ่งนี ้แล้ วเทคโนโลยีในด้ านอื่นๆ ที่ช่วยพัฒนาการศึกษาของไทยก็มีอยู่มากมายไม่
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ว่าจะเป็ นการศึกษาภาษาต่างประเทศที่ไม่จาเป็ นต้ องเดินทางไปยังต่างประเทศหรื อว่าไปเข้ าคอร์
สเรี ยนราคาแพงๆ อีกต่อไป เพียงแค่ลองเข้ าไปตามอินเตอร์ เน็ตพวกเว็บไซต์ที่เป็ นคลิปวีดีโอฝึ กพูด
ฝึ กเรี ยนภาษาต่างประเทศค่อยๆ ศึกษาไปเรื่ อยๆ ก็จะทาให้ เก่งขึ ้นได้ อย่างง่ายดาย นอกจากนี ้ใน
เรื่ องของเทคโนโลยีที่เข้ ามามีบทบาททางการศึกษาอีกอย่างก็คือ หลายๆ แห่งเริ่มที่จะมีการนาเอา
E-book หรื อหนังสือจากอินเตอร์ เน็ตเข้ ามาใช้ งานแทนหนังสือจริ งๆ กันมากขึ ้น ซึ่งตรงนี ้ก็สร้ าง
ความสะดวกสบายให้ กับนักเรี ยนนักศึกษาอย่างมากที่ไม่จาเป็ นต้ องแบกหนังสือหนักๆ ในการ
เรี ยนแต่ละวันให้ เมื่อยอีกต่อไป เพียงแค่พบสมาร์ ทโฟนเครื่ องหนึ่งไปเรี ยนก็สามารถที่จะเรี ยน
หนังสือได้ แล้ ว นับว่าเทคโนโลยีตา่ งๆ ที่เกิดขึ ้นเหล่านี ้มีสว่ นในการช่วยพัฒนาการศึกษาของไทยใน
ยุคปัจจุบนั อย่างแท้ จริง
2. ผลการสร้ างชุดฝึ กอบรมการเสริ มสร้ างคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ประกอบด้ ว ย 7 กิ จ กรรม ดัง นี ้ 1) กิ จ กรรม 5 ส พาเพลิ น
2) กิจกรรมความลับที่ไม่กล้ าบอกพ่อแม่ คิดแบบหมวก 6 ใบ 3) กิจกรรมหัวใจทองคา4) กิจกรรม
จิตภาวนาเป็ นยารักษาจิตใจ 5) กิจกรรมการทาบัญชีครัวเรื อน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6) กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน 7) กิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ โดยใช้ เวลาในการจัดกิจกรรม
ฝึ กอบรมทังหมด
้
15 ชัว่ โมง ซึง่ พบว่า มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากและมีความสอดคล้ องนทุก
กิจกรรม และมีคณ
ุ ภาพสามารถนาไปใช้ ในสถานการณ์จริ งได้ (ภาคผนวก ง) ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะ
มหาวิทยาลัยได้ เล็งเห็น ประโยชน์ของชุดฝึ กอบรม ว่าสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
ในทุกด้ านของการดาเนิ นชีวิตในปั จจุบนั ของนักศึกษา และชุดฝึ กอบรมนีส้ ามารถเป็ นกิจกรรม
เสริมหลักสูตร จะเป็ นส่วนเสริม เติมเต็ม คุณลักษณะความเป็ นบัณฑิตให้ แก่นกั ศึกษา ให้ นกั ศึกษา
ได้ มีโอกาสได้ รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ภายใต้ ฐานความคิดที่เชื่อว่า การเรี ยนรู้ นอกชัน้
เรี ยนจะเกือ้ หนุนให้ นกั ศึกษาได้ รับประสบการณ์ชีวิตที่หลากหลายในรู ปของ “ทักษะชีวิต” ซึ่งจะ
เป็ นประสบการณ์ ที่มี ความสาคัญต่อการใช้ ชีวิตในอนาคตภายหลังจากส าเร็ จ การศึกษา และ
เพื่อให้ นกั ศึกษาของมหาวิทยาลัยราชถัฏทุกคน ได้ รับประสบการณ์การเรี ยนรู้ นอกชันเรี
้ ยนที่เท่า
เทียมกัน และทางมหาวิทยาลัยได้ มีนโยบาย ให้ มีการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนในเชิงบูรณา
การ โดยให้ นัก ศึกษามี ส่วนร่ วมในการเรี ย นรู้ และท ากิ จ กรรมต่า งๆร่ วมกัน มี เนื อ้ หา สื่ อ และ
กระบวนการฝึ กอบรม และการจัดกิจกรรมฝึ กอบรม เป็ นการจัดโดยนักศึกษาได้ เรี ยนรู้ผ่านการจัด
กิจกรรมที่ให้ ความสาคัญกับในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาประกอบกับนักศึกษาจะต้ อง
นาความรู้ ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ ในพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง จึงตังใจและท
้
ากิจกรรมต่างๆ ใน
การจัดกิจกรรมฝึ กอบรมอย่างครบถ้ วน และเนื่องจากกิจกรรมฝึ กอบรมเป็ นกิจกรรมที่ผ้ เู ข้ ารับการ
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ฝึ กอบรมต้ องทากิจกรรม ลงมือปฏิบตั ิด้วยตนเอง ร่ วมกันแสดงความคิดเห็น อภิปรายและสรุ ป
ร่ วมกัน ส่งผลให้ เกิดการเรี ยนรู้ ได้ เป็ นอย่างดี สอดคล้ องกับแนวคิดของ จงกลนี ชุติมาเทวินทร์
(2544) ที่ ก ล่า วว่า การมี ส่ว นร่ ว มของผู้เข้ า รั บ การฝึ ก อบรมตัง้ แต่ก ารวางแผน การด าเนิ น การ
ฝึ กอบรม รวมทังการติ
้
ดตามประเมินผล ผู้เข้ า รับการฝึ กอบรมจะรู้สึกว่าเป็ นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
ฝึ กอบรมทาให้ เกิดความกระตือรื อร้ น เพิ่มความมุ่งมัน่ ให้ กบั ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมที่จะทากิจกรรม
ร่วมกันมากขึ ้น สอดคล้ องกับ ธวัชชัย จิตวาริ นทร์ (2553) ที่พฒ
ั นาชุดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่
ใช้ ก ระบวนการแปรรู ป ผลผลิ ต ทางการเกษตรในท้ อ งถิ่ น ส าหรั บ นัก ศึก ษาระดับ อนุป ริ ญ ญา
วิทยาลัยชุม ชนพัง งา ซึ่ง หลัง จากพัฒ นาชุดกิ จ กรรมแล้ วจึง นาไปทดลองใช้ กับกลุ่ม ทดลองซึ่ง
ผลการวิ จั ย พบว่ า นั ก ศึ ก ษาที่ เ ป็ นกลุ่ ม ทดลอง มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นหลั ง เรี ย นรู้ จาก
ประสบการณ์ ที่ดีอันประกอบด้ วยวงจรหรื อขัน้ ตอนการเรี ย นรู้ 4 ประการ ได้ แก่ 1) การสร้ างสม
เรี ยนรู้ ประสบการณ์ ที่เป็ นรู ปธรรม 2) การสรุ ปแนวคิดที่เรี ยนรู้ เป็ นนามธรรม 3) การสังเกต คิด
ไตร่ ตรอง และ 4) การทดลองนาความรู้ ประสบการณ์ ที่เรี ยนรู้ ไปปฏิบัติจริ ง แล้ วการเรี ยนรู้ จะ
เกิ ด ขึ น้ เป็ นวงจรซ า้ ๆ โดยที่ ผ้ ู เรี ย นไม่ ร้ ู ตัว แต่ ผ้ ู เรี ย นแต่ ล ะคนจะมี ค วามแตกต่ า งกั น ใน
ความสามารถที่จะเรี ยนรู้ได้ ในแต่ละสถานการณ์นนั ้ ๆ
3. ประสิ ท ธิ ผ ลของการใช้ ชุด ฝึ ก อบรมการเสริ ม สร้ างคุณ ภาพชี วิ ต ของนัก ศึก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
3.1 การเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งก่ อ นและหลั ง การใช้ ชุ ด ฝึ กอบรมการ
เสริมสร้ างคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร สาหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่เข้ าร่วมกิจกรรมทุกคนได้ คะแนนเฉลี่ย
ของคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุ งเทพมหานคร หลังการฝึ กอบรมสูง
ก่อนการฝึ ก อบรมอย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ .05 แสดงว่าชุด ฝึ ก อบรมที่ พัฒ นาขึน้ นัน้
สามารถพัฒนาเสริ มสร้ างคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร
ได้ จริ ง ทังนี
้ ้อาจเนื่องจากชุดฝึ กอบรมการเสริ มสร้ า งคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏ ในเขตกรุ ง เทพมหานครให้ ความส าคัญในการสร้ างองค์ความรู้ พืน้ ฐานเรื่ องการเสริ มสร้ าง
คุณภาพชีวิต มีการจัดกิจกรรม การปฏิบตั ิจริ ง มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ รวมทัง้ ชุดฝึ กอบรมการ
เสริมสร้ างคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร มีหน่วยกิจกรรม
การฝึ กอบรม 7 หน่วยการเรี ยนรู้ที่เรี ยงลาดับเนื ้อหาตามขันของ
้
กิจกรรมแต่ละปัจจัยที่สนับสนุนซึ่ง
กัน และกัน จากง่ า ยไปสู่ย าก ตามล าดับ มี ก ารปูพื น้ ฐานก่ อ นการฝึ ก อบรม เช่ น การละลาย
พฤติกรรม และเล่นเกมส์นนั ทนาการก่อนที่จะเรี ยนรู้ในหน่วยต่อ ๆ ไป ทาให้ นกั ศึกษาตระหนักใน
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ความสาคัญประกอบกับจะต้ องนาความรู้ ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวันได้ จึงตังใจและท
้
า
กิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมฝึ กอบรมอย่างครบถ้ วน กิจกรรมฝึ กอบรมเป็ นกิจกรรมที่ผ้ เู ข้ ารับ
การฝึ กอบรมต้ องทากิจกรรม ลงมือปฏิบตั ดิ ้ วยตนเอง ร่วมกันแสดงความคิดเห็น อภิปรายและสรุป
ร่ วมกัน ส่งผลให้ เกิดการเรี ยนรู้ ได้ เป็ นอย่างดี สอดคล้ องกับแนวคิดของ จงกลนี ชุติมาเทวินทร์
(2544: 126) ที่กล่าวว่าการมีส่วนร่วมของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมตังแต่
้ การวางแผน การดาเนินการ
ฝึ กอบรม รวมทังการติ
้
ดตามประเมินผล ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมจะรู้สึกว่าเป็ นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
ฝึ กอบรมทาให้ เกิดความกระตือรื อร้ น เพิ่มความมุ่งมัน่ ให้ กบั ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมที่จะทากิจกรรม
ร่ วมกันมากขึน้ นอกจากนีก้ ารฝึ กอบรมอย่างมี ส่วนร่ วมยังเป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ จากพื น้ ฐาน
(Experiential Learning) ที่ดงึ เอาประสบการณ์ชีวิตของผู้เข้ าอบรมมาใช้ มาสังเคราะห์ เพื่อให้ เกิด
ความคิดรวบยอด เกิดความเข้ าใจและสามารถที่จะบูรณาการผสมผสานให้ เข้ ากับประสบการณ์
ใหม่ และผลการวิจยั ของ ศรี สมบูรณ์ วิริยา (2561, น. 122 - 127) ที่พฒ
ั นาชุดฝึ กอบรมด้ วยตนเอง
เรื่ องการเตรี ยมตัวเพื่อหางานทาสาหรับนิสิตปริ ญญาตรี ชนปี
ั ้ ที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่าผลการเปรี ยบเทียบคะแนนจากการทดสอบก่อนและ
หลังฝึ กอบรมด้ วยชุดฝึ กอบรมด้ วยตนเอง เรื่ องการเตรี ยมตัวเพื่อหางานทาสาหรับนิสิตปริ ญญาตรี
ชันปี
้ ที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่า คะแนนหลัง
การฝึ กอบรมสูงกว่าก่อนการฝึ กอบรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ผู้เข้ ารับการ
ฝึ กอบรมมีความพึงพอใจมีคา่ เฉลี่ยรวม 4.25 อยูใ่ นเกณฑ์พงึ พอใจมาก
3.2 การประเมินความพึงพอใจต่อการเข้ าร่ วมกิจกรรมการเสริ มสร้ างคุณภาพ
ชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร เป็ นการประเมินผลการจัดกิจกรรม
โดยรวมด้ วยแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมที่ผ้ ูวิจยั สร้ างขึน้ ผลการศึกษาพบว่า
นักศึกษาที่เข้ าร่ วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทังนี
้ ้อาจ
เนื่องมาจากผู้วิจยั ได้ ดาเนินกิจกรรมที่มีขนตอนตามหลั
ั้
กการที่สอดคล้ องกับปั จจัยการเสริ มสร้ าง
คุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีวิธีการดาเนินกิจกรรม
ที่เป็ นขันตอน
้
มีกิจกรรมที่หลากหลาย ได้ แก่ การเล่าเรื่ อง การนาเสนอ การเล่นเกมฝึ กทักษะ การ
ทากิจกรรมในรู ปแบบการร่ วมมือ การทางานกลุ่ม การฝึ กประเมินตนเอง ทาให้ เกิดความรู้ และ
ทักษะในการเข้ าร่วมกิจกรรมตามรูปแบบของชุดฝึ กอบรมการเสริมสร้ างคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ดังที่ จงกลนี ชุตมิ าเทวินทร์ (2542: 141) ที่ศกึ ษาเรื่ อง
การฝึ กอบรมเชิงพัฒนา พบว่า เทคนิคการฝึ กอบรมเป็ นองค์ประกอบสาคัญประการหนึ่งที่ทาให้
การฝึ กอบรมประสบความสาเร็ จ ตามจุดมุ่งหมาย เทคนิควิธีที่นามาใช้ ในการฝึ กอบรมจะต้ อง
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สอดคล้ องกับองค์ประกอบต่าง ๆ ของการฝึ กอบรมและต้ องมีวิธี การที่ เป็ นระบบ ซึ่งจะช่วยให้
ผู้เ ข้ าร่ วมฝึ กอบรมได้ รั บ ความรู้ และประสบการณ์ ตรงตามเป้า หมายของการฝึ ก อบรม ดัง นัน้
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏที่ได้ เข้ าร่วมกิจกรรมฝึ กอบรมในการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นการช่วยเพิ่มการ
เสริ มสร้ างคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อนการออกฝึ กอบรมได้ เป็ นอย่างดี
ดังที่ สมยศ นาวีการ (2540, น.157) ที่ศกึ ษาเรื่ อง การบริ หารพฤติกรรมองค์การ พบว่า การทาให้
ผู้เรี ยนเกิดความพึงพอใจในการเรี ยนรู้หรื อการปฏิบตั ิงาน ดังแนวคิดพื ้นฐานที่ต่างกัน 2 ลักษณะ
ดังนี ้ 1) ความพึงพอใจนาไปสู่การปฏิบตั ิงาน การตอบสนองความต้ องการของผู้ปฏิบตั ิงานจนเกิด
ความพึง พอใจ จะทาให้ เ กิ ดแรงจูง ใจในการเพิ่ม ประสิทธิ ภ าพการทางานที่ สูง กว่าผู้ที่ไม่ได้ รับ
การตอบสนอง 2) ผลของการปฏิบตั ิงานนาไปสู่ความพึงพอใจ ความสัมพันธ์ ระหว่างความพึง
พอใจและผลการปฏิ บัติ ง านจะถูก เชื่ อ โยงด้ ว ยปั จ จัย อื่ น ๆ ผลการปฏิ บัติ ง านที่ ดี จ าน าไปสู่
ผลตอบแทน ที่เหมาะสมซึ่งในที่สุ ดภายในและผลตอบแทนภายนอก โดยผ่านการรับรู้ เกี่ ยวกับ
ความยุติธรรมของผลตอบแทนที่เหมาะสมซึ่งในที่สุดปริ มาณของผลตอบแทนที่ผ้ ปู ฏิบตั ิงานได้ รับ
นั่นคือ ความพึง พอใจของผู้ปฏิบัติง านจะถูกกาหนดโดยความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนที่
เกิ ด ขึน้ จริ ง ซึ่ง โวลแมน (Wolman, 1973, p. 263)ให้ ค วามหมายของความพึง พอใจไว้ ว่ า เป็ น
ความรู้สึกมีความสุข เมื่อเราได้ ผลสาเร็ จตามจุดมุง่ หมาย (Gold) ความต้ องการ (Need) แรงจูงใจ
(Motivation) แรงจูงใจของมนุษย์ซงึ่ ตังอยู
้ บ่ นความต้ องการพื ้นฐาน
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
1. จากผลการวิจยั พบว่า ปั จ จัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ทัง้ 7 ปั จจัย ที่มีคา่ เฉลี่ยของคะแนนตามลาดับได้ แก่ 1) ปั จจัยด้ าน
ที่อยู่อาศัย 2) ปั จจัยด้ านสัมพันธภาพสังคม 3) ปั จจัยด้ านครอบครัว 4) ปั จจัยด้ านสุขภาพจิตใจ
5) ปั จจัยด้ านค่าใช้ จ่าย 6) ปั จจัยด้ านสิ่งแวดล้ อม 7) และปั จจัยด้ านสุขภาพร่ างกาย ผู้วิจัยขอ
เสนอแนะผลการวิจยั ดังนี ้
1.1 ปั จ จัยด้ านที่ อยู่อาศัย จากการศึกษาพบว่า ระบบรั กษาความปลอดภัย
ถูกต้ องตามมาตรฐานสากล และ ปราศจากมลภาวะเป็ นพิษ เช่น กลิ่นเหม็น นา้ ท่วมขัง มีฝุ่น
ละออง ยุง และแมลง มีคา่ เฉลี่ยน้ อยที่สุด ดังนัน้ ผู้บริ หาร อาจารย์ผ้ สู อน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้ อง
ควรตรวจสอบเรื่ องระบบรักษาความปลอดภัยให้ ได้ มาตรฐาน เพราะปัจจุบนั ที่อยูอ่ าศัยที่นกั ศึกษา
พักอาศัย ยังไม่มีความปลอดภัยเท่าที่ควร มีโจรผู้ร้ายชุกชุม และนอกจากนี ้มหาวิทยาลัยควรจัด
สถานที่ภายในมหาวิทยาลัยให้ มีพื ้นที่สีเขียว มากขึ ้น ไม่มีฝนพิ
ุ่ ษหรื ออากาศเป็ นพิษ จากมลภาวะ
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เป็ น พิ ษ เช่น กลิ่ น เหม็ น น า้ ท่ว มขัง มี ฝุ่ นละออง ยุง และแมลง ซึ่ง ส่ง ผลต่อ ความเป็ น อยู่ของ
นักศึกษา ฉะนันมหาวิ
้
ทยาลัยควรควบคุม ระดับคุณภาพทางกายภาพของมหาวิทยาลัยให้ มี ความ
สมดุลและได้ มาตรฐานสากลให้ มากขึ ้นกว่าเดิม
1.2 ปั จจัยด้ านครอบครัว จากการศึกษาพบว่า การแสดงออกที่สื่อถึงความรัก
และความเอาใจใส่ในชีวิตประจาวัน เช่น สัมผัส การให้ กาลังใจ โทรศัพท์ จดหมาย และ การพูดคุย
และ/หรื อรับฟั งซึง่ กันและกัน มีคา่ เฉลี่ยน้ อยที่สดุ ดังนัน้ ผู้ปกครอง ผู้บริหาร อาจารย์ผ้ สู อน และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้ อง ควรช่วยกันส่งเสริม ให้ มีการจัดกิจกรรมระหว่างผู้ปกครองและนักศึกษา ได้ เข้ ามามี
ส่วนร่วมในการทากิจกรรมร่วมกัน เพื่อสืบสานความสัมพันธ์ อนั ดีตอ่ กัน การแชร์ ความรู้สึกร่วมกัน
หรื อการปรึ กษาหารื อ กันในครอบครั ว เมื่ อมี ปัญหาเกิ ดขึน้ นอกจากนี ้ มหาวิทยาลัยควรสร้ าง
บรรยากาศที่ ดี ร่ ว มกั น ระหว่ า งผู้ ปกครองและนั ก ศึ ก ษา ให้ มี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมต่ า งๆที่
มหาวิทยาลัยจัดขึ ้น เช่นทา กิจกรรม walk rally ร่วมกัน ช่วยกันคิดและแก้ ปัญหาร่วมกันระหว่างทา
กิจกรรม ให้ พยายามพูดคุยกันให้ มากขึ ้น ปรึกษาหารื อและ ช่วยเหลือชี ้แนะแนวทางซึ่งกันและกัน
เพื่อสร้ างครอบครัวให้ มีความอบอุน่ คุ้นเคยซึง่ กันและกันให้ มากขึ ้น
1.3 ปั จจัยด้ านสัมพันธภาพสัง คม จากการศึกษาพบว่า การจัดกิจกรรมต่างๆ
เพื่อให้ นกั ศึกษามีความสัมพันธ์ภาพกับเพื่อนๆในมหาวิทยาลัย และ การให้ คาปรึกษาปัญหาต่างๆ
ต่อกันเกี่ ยวกับการดาเนินชีวิต มีค่าเฉลี่ยน้ อยที่สุด ดังนัน้ ผู้บริ หาร อาจารย์ผ้ ูสอน และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้ อง ควรส่งเสริมให้ นกั ศึกษาทากิจกรรมร่วมกัน การทางานเป็ นทีมระหว่างนักศึกษารุ่นพี่และ
รุ่ นน้ องเพื่อสืบสานสายสัมพันธ์ อันดีงามต่อกัน ให้ ร้ ู จักความเอือ้ เฟื ้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน และ
ความโอบอ้ อมอารี ย์ เพื่อให้ นกั ศึกษาตระหนักถึงความผูกพันต่อเพื่อนๆ ต่อรุ่ นพี่และต่อสถาบัน
นอกจากนี ้ มหาวิทยาลัย ควรเปิ ดโอกาสให้ นักศึกษาแนวคิดอย่างเป็ นอิสระเพื่ อให้ นักศึกษามี
สัมพันธภาพกับรุ่นพี่ในการเข้ าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้ เป็ นอย่างดี
1.4 ปั จจัยด้ านสุขภาพจิตใจ จากการศึกษาพบว่า นักศึกษามี ความทุกข์ เศร้ า
เหงา หดหู่ และมี ความกัง วล เกี่ ยวกับตนเอง และ มี ความรู้ สึกทางบวกต่อผู้อื่นและตนเอง มี
ค่าเฉลี่ยน้ อยที่ สุด ดังนัน้ ผู้บริ หาร อาจารย์ผ้ ูสอน และผู้มีส่วนเกี่ ยวข้ อง ควรส่งเสริ มกิจ กรรม
ทางด้ านการบริหารจิตใจ การฝึ กจิตให้ มนั่ คง มีศีล สมาธิ ปัญญา เพื่อให้ นกั ศึกษามีความเข้ มแข็ง
ทางจิตใจ ไม่อ่อนไหวง่ายต่อสภาวะการณ์ ความตึงเครี ยดกับการใช้ ชีวิตในปั จจุบนั นอกจากนี ้
มหาวิทยาลัยควรส่งเสริ ม ให้ นักศึกษารู้ จัก มีความคิดในแง่บวกแก่ตนเองและผู้อื่น เพราะในยุค
ปั จจุบนั นักศึกษายังไม่ค่อยมีประสบการณ์ ในการดาเนินชีวิตที่เพียงพอ ฉะนัน้ ควรส่งเสริ มให้
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นักศึกษา ใช้ ชีวิตอย่างมีคุณค่า เช่นมี ความพอประมาณ และมีเหตุผล และมีภูมิค้มกัน ในการ
ดาเนินชีวิตให้ เป็ นคนที่มีความสุข ทังกายและจิ
้
ตใจ
1.5 ปั จ จัย ด้ า นค่า ใช้ จ่ า ย จากการศึก ษาพบว่ า การวางแผนการใช้ จ่ า ยใน
ชีวิตประจาวัน และ การทาบัญชีรายรับ-รายจ่าย ประจาเดือน ค่าเฉลี่ยน้ อยที่สดุ ดังนัน้ ผู้บริ หาร
อาจารย์ผ้ สู อน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้ อง ควรให้ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริ มการวางแผนการใช้ จ่ายใน
ชีวิตประจาวันและการจัดทาบัญชีครัวเรื่ อน และการทาบัญชีเงินสารองไว้ สาหรับการลงทุนสร้ าง
อาชีพที่เราชอบในอนาคตและยังส่งผลต่อความเป็ นอยู่ของนักศึ กษาและครอบครัวของนักศึกษา
ให้ มีคุณภาพชีวิตที่ ดีขึน้ และส่งเสริ ม ด้ านการหารายได้ เสริ มให้ นักศึกษาระหว่างที่ศึกษาอยู่ใน
มหาวิทยาลัย โดยให้ ทนุ พิเศษ หรื อ จัดวันนัดพบแรงงานภายในมหาวิทยาลัย นอกจากนี ้ ยังช่วยให้
นักศึกษาสามารถมีงานทาในระหว่างที่ศึกษาได้ มากขึ ้น และสามารถช่วยแบ่งเบาภาระทางบ้ าน
เรื่ องค่าใช้ จา่ ย นักศึกษารู้ มีการแสวงหารายได้ พิเศษเพื่อการศึกษาหรื อแบ่งเบาภาระค่าใช้ จ่ายของ
ครอบครัว
1.6 ปั จ จัย ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม จากการศึก ษาพบว่ า การจัด พื น้ ที่ สี เ ขี ย วอย่ า ง
เพียงพอ และ การจัดสถานที่พกั ผ่อนอย่างเพียงพอ เช่น โต๊ ะ /เก้ าอี ้ /สวนหย่อม มีค่าเฉลี่ยน้ อย
ที่สดุ ดังนัน้ ผู้บริ หาร อาจารย์ผ้ สู อน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้ อง ควรปรับปรุงสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ
ให้ มีความร่มรื่ น บรรยากาศ เย็นสบาย สวนหย่อม ที่มีโต๊ ะ เก้ าอี ้ เพียงพอต่อนักศึกษาทุกคน และ
ควรช่วยกันรณรงค์เรื่ องการรักษาสิ่งแวดล้ อมในมหาวิทยาลัยให้ มีความสะอาดปลอดภัย และ ควร
จัดพื ้นที่สีเขียวให้ เพียงพอ เพราะปัจจุบนั มีบรรยากาศที่เต็มไปด้ วยมลภาวะเป็ นพิษ ฝุ่ นพิษ ฉะนัน้
มหาวิ ท ยาลัย ควรรณรงค์ ใ ห้ นัก ศึก ษาช่ ว ยกัน ปลู ก ต้ น ไม้ เ พื่ อ ลดโลกร้ อน หรื อ ช่ ว ยกัน งดใช้
ถุงพลาสติกเพื่อลดขยะ และช่วยสร้ างชันบรรยากาศเรื
้
อนกระจกให้ มีความสมดุลซึ่งทาให้ โลกของ
เรามีความน่าอยูม่ ากขึ ้น
1.7 ปัจจัยด้ านสุขภาพร่างกาย จากการศึกษาพบว่า การออกกาลังกายสม่าเสมอ
อย่างน้ อย 30 นาทีทกุ วัน และ การตรวจสุขภาพร่างกายเป็ นประจาทุกปี มีคา่ เฉลี่ยน้ อยที่สดุ ดังนัน้
ผู้บริหาร อาจารย์ผ้ สู อน และผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ อง ควรส่งเสริมให้ มีสถานที่ในการออกกาลังให้ มากขึ ้น
เช่นให้ มีสนามกีฬาประเภทต่าง ๆ เพื่อให้ รองรับกับนักศึกษาให้ ได้ ออกกาลังกายได้ ทกุ ประเภท หรื อ
การจัดกีฬากลางแจ้ งมีสอนเต้ นอารบิคหรื อโยคะตอนเย็นหลังเลิกเรี ยนทุกวัน เพื่อให้ นกั ศึกษามี
สุขภาพที่ดีทกุ วัน ละมหาวทยาลัยควรจัดให้ นกั ศึกษา มี การตรวจสุขภาพร่างกายเป็ นประจาทุกปี
เพื่อให้ นกั ศึกษารู้ จกั ดูลแลสุขภาพให้ ถูกวิธี เช่นการทานอาหารให้ ครบ 5 หมู่ และควรออกกาลัง
กายสม่าเสมอ เพราะปั จจุบนั นักศึกษาไม่ค่อยดูแลตนเอง ทานอาหารฟาสฟู้ดเป็ นส่วนใหญ่ และ
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ละเลยการออกกาลังกายในทุกวัน ฉะนัน้ มหาวิทยาลัยควรรณรงค์เรื่ องการออกกาลังแก่นกั ศึกษา
ให้ มากๆ เพราะจะทาให้ นกั ศึกษามีสขุ ภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัย และเป็ นคน
ที่มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ ้น
2. จากการศึกษาพบว่า ผลของสร้ างชุดฝึ กอบรมการเสริ มสร้ างคุณภาพชีวิต ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุ งเทพมหานคร (ผาคผนวก ฉ) ด้ านความเหมาะสมและ
ความสอดคล้ องของการจัดลาดับขันตอนของแต่
้
ละกิจกรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่าที่สุด ดังนันขอ
้
เสนอแนะเพื่อเป็ นการนาชุดฝึ กอบรมไปใช้ ควรปรับปรุงการจัดลาดับขันตอนให้
้
เหมาะสม และให้
สอดคล้ องกับกิจกรรมที่มีเป้าหมายในการเสริ มสร้ างคุณภาพชีวิตของนักศึกษาให้ มากขึ ้น เพราะ
จะทาให้ การจัดการฝึ กอบรมมีระบบ สามารถนาไปใช้ ได้ จริ ง และมีความเป็ นมาตรฐานสากลและ
ชุดฝึ กอบรมมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ ้น
3. จากผลการศึกษาประสิทธิผลชุดฝึ กอบรมการเสริมสร้ างคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ขอแสนแนะเพื่อการนาไปใช้ ดงั นี ้
3.1 จากค่ า คะแนนเฉลี่ ย ของชุ ด ฝึ ก อบรมการเสริ ม สร้ างคุณ ภาพชี วิ ต ของ
นัก ศึก ษามหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ ในเขตกรุ ง เทพมหานคร พบว่า วิ ธี วัด และประเมิ น ผลมี ค วาม
หลากหลาย มีคา่ เฉลี่ยต่าที่สุด ทังนี
้ ้ ควรปรับปรุงวิธีการวัดและประเมินผลให้ มีความหลายหลาย
ให้ ม ากขึน้ เช่น การวัดผลจะทาให้ ไ ด้ ตัวเลข ปริ ม าณ หรื อรายละเอี ย ดของคุณลัก ษณะหรื อ
พฤติกรรมของบุคคล จากนันจะน
้
าเอาผลการวัดนี ้ไปพิจารณาเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนดไว้
เพื่อตัดสิน หรื อลงสรุปเกี่ยวกับสิ่งนัน้ ซึง่ จุดมุง่ หมายของการวัดผลและประเมินผลนัน้ ไม่ใช่เฉพาะ
การนาผลการวัดไปตัดสิ นได้ - ตก หรื อใครควรจะได้ เกรดอะไรเท่านัน้ แต่ควรนาผลการวัดและ
ประเมินนี ้ไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์ตอ่ การศึกษาในหลาย ๆ ด้ าน เพื่อให้ เป็ นประโยชน์ต่อการวัดและ
ประเมินผลในครัง้ ต่อไป
3.2 จากค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการเข้ าร่วมฝึ กอบรม พบว่า ระยะเวลาที่ใช้ ใน
การฝึ กอบรม มีคา่ เฉลี่ยต่าที่สดุ ทังนี
้ ้ ควรศึกษาข้ อมูลของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข้ าร่วม
ฝึ กอบรมแต่ละชันปี
้ ถึงความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้ ในการจัดฝึ กอบรม เพื่อให้ มีความต่อเนื่อง
และบรรลุจดุ มุง่ หมายของการจัดกิจกรรม
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ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. ควรมี ก ารวิ จัย และพัฒ นาชุด ฝึ ก อบรมเพื่ อ การเสริ ม สร้ างคุณ ภาพชี วิ ต ให้ มี ค วาม
หลากหลายและสอดคล้ องกับบริบทในยุคปัจจุบนั
2. ควรทาวิจยั ติดตามผลการเรี ยนรู้ ด้วยชุดฝึ กอบรมการเสริ มสร้ างคุณภาพชีวิตของผู้ที่
ผ่านการฝึ กอบรม เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงและการคงอยูข่ องแนวคิดที่ได้ หลังจากใช้ ชดุ ฝึ กอบรม
3.ควรส่งเสริ มในการทาวิจยั เชิงคุณภาพเพื่อศึกษาองค์ประกอบเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตใน
มหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยในกากับ มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกภาค และมหาวิทยาลัยเอกชน
4. การวิจยั ครัง้ นี ้ได้ ทาการศึกษากับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร
เท่านัน้ จึงไม่ครอบคลุมไปยังนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคอื่นๆ ดังนันจึ
้ งควรนาปั จจัยที่ส่งผล
ที่ได้ ไปศึกษากับกลุม่ ตัวอย่างอื่นๆ
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒติ รวจสอบคุณภาพเครื่ องมือวิจัย
เรื่ อง การเสริมสร้ างคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต
กรุ งเทพมหานคร
1. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ชื่นอารมณ์ จันทิมาชัยอมร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
2. อาจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ มะลิซ้อน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
3. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. ไสว ฟั กขาว
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
4. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา ยิ ้มสกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
5. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อโนทัย แทนสวัสดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
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ภาคผนวก ข
แบบสอบถามข้ อมูลเพื่อการวิจัย
เรื่อง การเสริมสร้ างคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในเขตกรุงเทพมหานคร
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แบบสอบถามข้ อมูลเพื่อการวิจัย
เรื่อง การเสริมสร้ างคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในเขตกรุงเทพมหานคร
คาชีแ้ จง
แบบสอบถามฉบับนี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของการทาปริญญานิพนธ์ สาขาการบริหารและการจัด
การศึกษาแขนงวิชาการบริหารการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ โดยมีจดุ ประสงค์
เพื่อศึกษาปัจจัยที่สง่ ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎในเขต
กรุงเทพมหานคร เพื่อนาข้ อมูลไปสร้ างชุดฝึ กอบรมเพื่อเสริมสร้ างคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครต่อไป
คาตอบของท่านจึงมีคณ
ุ ค่า คาตอบจากแบบสอบถามฉบับนี ้ ใช้ เป็ นข้ อมูลเพื่อการวิจยั
อย่างยิ่ง โดยจะนาข้ อมูลไปใช้ เพื่อสรุปเป็ นภาพรวมเท่านัน้ ผู้วิจยั จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน
โปรดตอบแบบสอบถามให้ ครบทุกข้ อ
แบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น4 ตอน ประกอบด้ วย
ตอนที่ ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 1
ตอนที่ ปัจจัยที่สง่ ผลต่อคุณภาพชีวิตชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต 2
กรุงเทพมหานคร
ตอนที่ 3 แบบสอบถามคุณภาพชีวิต
ตอนที่ 4 ข้ อเสนอแนะแบบปลายเปิ ด
ขอขอบพระคุณที่ทา่ นให้ ความอนุเคราะห์
ศรัณภัสร์ จิรเกษมสิษฐ์
แขนงวิชาการบริ หารการอุดมศึกษา นิสิตปริญญาเอก
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ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของนักศึกษา
1. เพศ
 ชาย
2. สถาบันที่ท่านกาลังศึกษา
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
3. ชันปี
้ ที่ท่านกาลังศึกษา
 ชันปี
้ ที่ 1
 ชันปี
้ ที่ 3
4. รายได้ ตอ่ เดือน(รวมทังที
้ ่ได้ รับจากผู้ปกครอง)
 ต่ากว่า 5,บาท 000
 มากกว่า บาท 10,000
5. ค่าใช้ จ่ายต่อเดือน
 ต่ากว่า 5,บาท 000
 มากกว่า บาท 10,000

 หญิง
 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 ชันปี
้ ที่ 2
 ชันปี
้ ที่ 4 หรื อสูงกว่า
 5,บาท 10,000-000

 5,บาท 10,000-000

ตอนที่ 2 ปั จจั ย ที่ ส่ งผลต่ อคุ ณ ภาพชี วิ ต ชี วิ ต ของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ในเขต
กรุ งเทพมหานคร
คาชีแ้ จง โปรดอ่านแบบสอบถามและพิจารณาว่า ท่านมีความคิดเห็นต่อปั จจัยที่สง่ ผลต่อคุณภาพชีวิต
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุ งเทพมหานคร ในระดับใด แล้ วทาเครื่ องหมาย ลงใน
ช่องว่าง  ที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน โดยพิจารณาตามเกณฑ์ดงั นี ้
5
หมายถึง
มากที่สดุ ปั จจัยดังกล่าวส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในระดับ
4
หมายถึง
ปั จจัยดังกล่าวส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในระดับ มาก
3 หมายถึง
ปั จจัยดังกล่าวส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง
ปั จจัยดังกล่าวส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในระดับ น้ อย
1 หมายถึง
ปั จจัยดังกล่าวส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในระดับ น้ อยที่สดุ
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ข้ อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.

ปั จจัยที่ส่งผลต่ อคุณภาพชีวิต
ระดับความสาคัญ
1. ปั จจัยด้ านสุขภาพร่ างกาย Physical Domain
5 4 3 2 1
การรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ ครบ หมู่ 5
ความสามารถดูแลตนเองได้ อย่างเหมาะสมเมื่อเจ็บป่ วย
ความเป็ นอิสระที่ไม่ต้องพึง่ พาผู้อื่น
การออกกาลังกายสม่าเสมออย่างน้ อย นาทีทกุ วัน 30
การไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับ
การได้ รับความรู้ ในการปฏิบตั ติ วั เพื่อป้องกันโรคต่างๆจากมหาวิทยาลัย
ความพึงพอใจต่อสุขภาพร่ างกายของตนเอง
การตรวจสุขภาพร่ างกายเป็ นประจาทุกปี
2. ปั จจัยด้ านจิตใจ Psychological Domain
5 4 3 2 1
ความรู้ สกึ ทางบวกต่อผู้อื่นและตนเอง
ความพอใจในรู ปร่ างหน้ าตาของตนเอง
ความมัน่ ใจ และมีความรู้ สกึ ภาคภูมิใจในตนเอง
ความคิด ความจา สมาธิ และการตัดสินใจด้ วยตนเอง
ความทุกข์ เศร้ า เหงา หดหู่ และมีความกังวล เกี่ยวกับตนเอง
ความเชื่อต่างๆ ของตนเอง เช่น หลักธรรมคาสอนของศาสนา และ
ประเพณีตา่ งๆ
ความอดทน อดกลัน้ และแรงกดดันในเรื่ องต่างๆ
ความสามารถในการแก้ ปัญหาและจัดการกับความเครี ยดของตนเองได้
ความสุขในการเรี ยนและการใช้ ชีวิตในมหาวิทยาลัย
ความรู้ ในด้ านการฝึ กจิตใจให้ แข้ มแข็ง เมื่อเจอปั ญหาที่ยากต่อการ
แก้ ไข
3. ปั จจัยด้ านสัมพันธภาพทางสังคม Social Relationships
5 4 3 2 1
การจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ นกั ศึกษามีความสัมพันธ์ภาพกับเพื่อนๆใน
มหาวิทยาลัย
การทางานเป็ นทีม มีสว่ นร่ วมในการทากิจกรรม
การปรับตัวและเข้ ากับเพื่อนๆ และอาจารย์ผ้ สู อนได้ เป็ นอย่างดี
การเข้ าร่ วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางวิทยาลัยจัดขึ ้นเป็ นประจา
การให้ คาปรึกษาปั ญหาต่างๆ ต่อกันเกี่ยวกับการดาเนินชีวิต
การเปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษาเสนอความคิดและแนวคิดอย่างเป็ นอิสระ
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25.
26.
27.
28.
ข้ อ
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

การมีสว่ นร่ วมในการเลือกผู้นานักศึกษา
การมีจิตอาสาและจิตสาธารณะ
การที่มหาวิทยาลัยเปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษาทากิจกรรมได้ อย่างเป็ นอิสระ
การมีสมั พันธภาพกับรุ่ นพี่ในการเข้ าร่ วมกิจกรรมต่างๆ กันเป็ นอย่างดี
ปั จจัยที่ส่งผลต่ อคุณภาพชีวิต
ระดับความสาคัญ
4. ปั จจัยด้ านสิ่งแวดล้ อม Environment
5 4 3 2 1
การจัดพื ้นที่สีเขียวอย่างเพียงพอ
การมีสว่ นร่ วมการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม
การทราบว่าปั ญหาสิ่งแวดล้ อมมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตได้
การตะหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้ อมที่มีตอ่ มนุษย์
การสร้ างจิตสานึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
ความสามารถในการจัดสรรและใช้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัยมีความทันสมัย ระบบสัญญาณความปลอดภัยเพียงพอ
การจัดสถานที่พกั ผ่อนอย่างเพียงพอ เช่น โต๊ ะ สวนหย่อม/ เก้ าอี/้
ทราบสาเหตุของปั ญหาที่เกิดขึ ้นจากสิ่งแวดล้ อม
การมีสว่ นร่ วมในการจัดกิจกรรมการลดการใช้ พลังงานทางธรรมชาติ
5. ปั จจัยด้ านการศึกษา Education
5 4 3 2 1
ความพอใจในผลการเรี ยนเฉลีย่ สะสม
ความพึงพอใจในการได้ รับความรู้ ที่ได้ รับจากการเรี ยนการสอน
ความเหมาะสมของสภาพห้ องเรี ยน
ความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอดของอาจารย์ผ้ สู อน
ความเพียงพอของเอกสาร ตาราและอุปกรณ์ในการเรี ยนอย่างเพียงพอ
ความภูมิใจในสาขาวิชาที่ท่านกาลังเรี ยนในขณะนี ้
การได้ รับคาแนะนาด้ านการเรี ยนจากอาจารย์ที่ปรึกษา
ความสามารถในการช่วยเหลือเพื่อนๆ ในการเรี ยนได้
ท่านสามารถในการปรับตัวกับระบบการเรี ยนการสอนที่เป็ นอยู่ใน
ขณะนี ้
การจัดการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการร่ วมกับสาขาอื่นๆ
6. ปั จจัยด้ านที่อยู่อาศัย Housing
5 4 3 2 1
ทาเลที่ตงอยู
ั ้ ่ใกล้ แหล่งศูนย์การค้ า หรื อร้ านสะดวกซื ้อ

211
50. ความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร
51. การปราศจากมลภาวะเป็ นพิษ เช่น กลิ่นเหม็น น ้าท่วมขัง มีฝุ่น
ละออง ยุง และแมลง
52. ความสะอาด เป็ นระเบียบและถูกสุขลักษณะ
53. ความกว้ างขวางของที่พักไม่แออัด
54. บริ เวรณที่พักมีความร่ มรื่ น ร่ มเย็น ปลอดโปร่ ง สบาย
55. ระบบรั กษาความปลอดภัย ถูกต้ องตามมาตรฐานสากล
56. ที่พกั อาศัยมีเครื่ องอานวยความสะดวกที่จาเป็ นในการดารงชีวิต
57. การเส้ นทางคมนาคมที่สะดวกในการเดินทาง
58. การจัดให้ มีมีพืน้ ที่สีเขียวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
7. ปั จจัยด้ านครอบครั ว Family
5 4 3 2 1
59. การแสดงออกที่สื่อถึงความรักและความเอาใจใส่ในชีวิตประจาวัน
เช่น สัมผัส การให้ กาลังใจ โทรศัพท์ จดหมาย
60. การช่วยเหลือแบ่งเบาภาระ งานบ้ านซึง่ กันและกัน เช่น การทาอาหาร
การทาความสะอาด
61. การพูดคุยและหรื อรับฟั งซึง่ กันและกัน/
การยอมรับความคิดเห็นของแต่ละคนในครอบครั ว ซึง่ อาจจะ
62.
แตกต่างกันได้
63. การเคารพความเป็ นส่วนตัวของแต่ละคน
ความสามารถในการหาทางออกเมื่อประสบปั ญหา โดยไม่ทาร้ าย)
64.
(หรื อทรัพย์ สิน/หรื อสมาชิกในครอบครั ว และ /ตนเอง และ
การให้ ความร่ วมมือแก่สมาชิกในครอบครัวเมื่อต้ องการการความ
65.
ช่วยเหลือ
ความสามารถในการรับผิดชอบเรื่ องส่วนตัวและมีอิสระตามความ
66.
เหมาะสม
8. ปั จจัยด้ านค่ าใช้ จ่าย )Expenses)
5 4 3 2 1
67. การวางแผนการใช้ จ่ายในชีวิตประจาวัน
68. การทาบัญชีรายรับรายจ่าย ประจาเดือนการแสวงหารายได้ พิเศษเพื่อการศึกษาหรื อแบ่งเบาภาระค่าใช้ จ่ายของ
69.
ครอบครัว
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70. การใช้ ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง เช่น พอประมาณ
มีเหตุผล มีภมู ิค้ มุ กัน
ความสามารถในการจัดการกับค่าใช้ จ่ายในชีวิตประจาวันตามแบบ
71.
แผนที่วางไว้
การจัดทาบัญชีเงินสารองไว้ สาหรับการลงทุนสร้ างอาชีพที่เราชอบใน
72.
อนาคต
73. การตัดทอนค่าใช้ จ่าย ลดความฟุ่ มเฟื อยในการดารงชีพ
74. การรักษาระดับการใช้ จ่ายของตน ไม่ให้ เป็ นหนี ้
การออมเงินเพื่อใช้ จ่ายในสิ่งที่ตนเองต้ องการโดยไม่กระทบกับ
75.
ค่าใช้ จ่ายปกติ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามด้ านคุ ณ ภาพชี วิ ต ของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ในเขต
กรุ งเทพมหานคร
คาชีแ้ จง
โปรดอ่านแบบสอบถามและพิจารณาว่า ท่านมีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตของตนเอง
อยู่ในระดับใด แล้ วทาเครื่ องหมาย ลงในช่องว่าง  ที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน โดย
พิจารณาตามเกณฑ์ดงั นี ้
5
หมายถึง
คุณภาพชีวิตในระดับ มากที่สดุ
4
หมายถึง
คุณภาพชีวิตในระดับ มาก
3 หมายถึง
คุณภาพชีวิตในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง
คุณภาพชีวิตในระดับ น้ อย
1 หมายถึง คุณภาพชีวิตในระดับ น้ อยที่สดุ
ข้ อ
ด้ านคุณภาพชีวิต
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็ นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
2. มหาวิยาลัยตังอยู
้ ่ในที่การคมนาคมสะดวก
3. ห้ องสมุดมีหนังสือเพียงพอต่อการค้ นคว้ า
โรงอาหารมีอาหารสะอาด ถูกหลักอนามัยและเพียงพอต่อความ
4.
ต้ องการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมีสถานที่และอุปกรณ์กีฬาให้ นกั ศึกษาได้ ฝึกออกกาลัง
5.
กายอย่างพอเพียง
6. มหาวิทยาลัยมีมาตราการรักษาความปลอดภัยดี

ระดับความสาคัญ

213
7. วิธีการลงทะเบียนของทางมหาวิทยาลัยมีการจัดระบบขันตอนดี
้
8. การเดินทางไปกลับระหว่างที่พกั กับมหาวิทยาลัยสะดวก รวดเร็ ว9. นักศึกษามีความสุขกับการเรี ยน
นักศึกษาได้ พฒ
ั นาความสามารถของตนเองจากความรู้ ที่ได้ จากวิชาที่
10.
เรี ยน
11. นักศึกษามีเงินเพียงพอสากรับการทารายงานและซื ้ออุปกรณ์การเรี ยน
12. นักศึกษาได้ ใช้ เวลาว่างจากการเรี ยน เพื่อหางานทาหารายได้ เสริ ม
13. นักศึกษาได้ รับความช่วยเหลือด้ านการเรี ยนจากเพื่อนรุ่ นพี่เป็ นอย่างดี
14. นักศึกษาได้ ทากิจกรรมร่ วมกับเพื่อนๆได้ เป็ นอย่างดี
15. นักศึกษาได้ รับคาปรึกษากับอาจารยืที่ปรึกษาได้ เป็ นอย่างดี
16. นักศึกษาได้ ช่วยเหลือชุมชนและพัฒนาสังคมในระหว่างการศึกษา
17. นักศึกษาได้ รับความสนับสนุนจากทางครอบครัวเป็ นอย่างดี
18. นักศึกษามีสขุ ภาพร่ างกายสมบูรณ์ดี
19. นักศึกษามีความภูมิใจในตนเอง
20. พอใจในรูปร่ างหน้ าตาของตนเอง

ตอนที่ 3 ข้ อเสนอแนะ
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
.................................................................................................. ......................................................
........................................................................................................................................................
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ภาคผนวก ค
สรุ ปการประเมินความเที่ยงตรงของเครื่ องมือโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
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สรุปการประเมินความเที่ยงตรง ของเครื่องมือการวิจัย
เรื่องการแสริมสร้ างคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต
กรุงเทพมหานคร
ซึง่ ทาการประเมินความเที่ยงตรง โดยกาหนดเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี ้
1+ คะแนนผู้ทรงคุณวุฒิแน่ใจว่า ข้ อคาถามมีความสอดคล้ องกับเนื ้อหาที่ต้องการวัด
ผู้ทรงคุณวุฒิไม่แน่ใจว่าข้ อคาถามมีความสอดคล้ องกับเนื ้อหาที่ต้องการวัด 0 คะแนน
1- คะแนนผู้ทรงคุณวุฒิแน่ใจว่าข้ อคาถามไม่มีความสอดคล้ องกับเนื ้อหาที่ต้องการวัด
โดยนาคะแนนการประเมินมาหาค่าค่าดัชนีความสอดคล้ อง (IOC) เพื่อพิจารณาข้ อที่มีคา่ ดัชนี
ความสอดคล้ อง โดยเลือกข้ อที่มีคา่ 0.5 ขึ ้นไป มาใช้ เป็ นข้ อความในแบบสอบถามสาหรับการเก็บ
รวบรวมข้ อมูล
ค่ าดัชนีความสอดคล้ อง )IOC) ของแบบสอบถามการเสริมสร้ างคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร
ข้ อที่

รายการประเมิน

1.

การรับประทานอาหารตาม
หลักโภชนาการ ครบ หมู่ 5
ความสามารถดูแลตนเองได้
อย่างเหมาะสมเมื่อเจ็บป่ วย
ความเป็ นอิสระที่ไม่ต้อง
พึง่ พาผู้อื่น
การออกกาลังกายสม่าเสมอ
อย่างน้ อย นาทีทกุ วัน 30
การไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการ
นอนหลับ
การได้ รับความรู้ในการปฏิบตั ิ
ตัวเพื่อป้องกันโรคต่างๆจาก
มหาวิทยาลัย

2.
3.
4.
5.
6.

ผลการประเมิน
ของผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่
1 2 3 4 5
+1 +1 +1 +1 +1

รวม

IOC

แปลผล

5

1.00

สอดคล้ อง

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

สอดคล้ อง

0

0

+1

+1

+1

3

0.60

สอดคล้ อง

+1 +1

+1

+1

+1

5

1.00

สอดคล้ อง

+1 +1

+1

+1

+1

5

1.00

สอดคล้ อง

+1 +1

+1

+1

+1

5

1.00

สอดคล้ อง
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ข้ อที่

รายการประเมิน

7.

ความพึงพอใจต่อสุขภาพ
ร่างกายของตนเอง
การตรวจสุขภาพร่างกายเป็ น
ประจาทุกปี

8.

ผลการประเมิน
ของผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่
1 2 3 4 5
+1 +1 +1 +1 +1

รวม

IOC

แปลผล

5

1.00

สอดคล้ อง

+1 +1

+1

+1

+1

5

1.00

สอดคล้ อง

9.

ความรู้สกึ ทางบวกต่อผู้อื่น
และตนเอง

+1 +1

+1

+1

+1

5

1.00

สอดคล้ อ

10.

ความพอใจในรูปร่างหน้ าตา
ของตนเอง
ความมัน่ ใจ และมีความรู้สกึ
ภาคภูมิใจในตนเอง
ความคิด ความจา สมาธิ และ
การตัดสินใจด้ วยตนเอง
ความทุกข์ เศร้ า เหงา หดหู่
และมีความกังวล เกี่ยวกับ
ตนเอง
ความเชื่อต่างๆ ของตนเอง
เช่น หลักธรรมคาสอนของ
ศาสนา และประเพณีตา่ งๆ
ความอดทน อดกลัน้ และแรง
กดดันในเรื่ องต่างๆ

+1 +1

+1

+1

+1

5

1.00

สอดคล้ อง

+1 +1

+1

+1

+1

5

1.00

สอดคล้ อง

+1 +1

+1

+1

+1

5

1.00

สอดคล้ อง

+1 +1

+1

+1

+1

5

1.00

สอดคล้ อง

+1 +1

+1

+1

+1

5

1.00

สอดคล้ อง

+1 +1

+1

+1

+1

5

1.00

สอดคล้ อง

11.
12.
13.

14.

15.
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ข้ อที่

รายการประเมิน

ผลการประเมิน
ของผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่

1
16.

17.
18.

19.

20.
21.

22.

23.
24.

ความสามารถในการ
แก้ ปัญหาและจัดการกับ
ความเครี ยดของตนเองได้
ความสุขในการเรียนและการ
ใช้ ชีวิตในมหาวิทยาลัย
ความรู้ในด้ านการฝึ กจิตใจให้
แข้ มแข็ง เมื่อเจอปั ญหาทีย่ าก
ต่อการแก้ ไข
การจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้
นักศึกษามีความสัมพันธ์ภาพ
กับเพื่อนๆในมหาวิทยาลัย
การทางานเป็ นทีม มีสว่ นร่วม
ในการทากิจกรรม
การปรับตัวและเข้ ากับเพื่อนๆ
และอาจารย์ผ้ สู อนได้ เป็ น
อย่างดี
การเข้ าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่
ทางวิทยาลัยจัดขึ ้นเป็ น
ประจา
การให้ คาปรึกษาปั ญหาต่างๆ
ต่อกันเกี่ยวกับการดาเนินชีวิต
การเปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษา
เสนอความคิดและแนวคิด
อย่างเป็ นอิสระ

รวม

2

3

4

5

+1 +1

+1

+1

+1

5

+1

0

+1

+1

+1

4

+1 +1

+1

+1

+1

5

+1 +1

+1

+1

+1

+1 +1

+1

+1

+1 +1

+1

+1

0

IOC
1.00

1.25

แปลผล
สอดคล้ อง

สอดคล้ อง

1.00

สอดคล้ อง

5

1.00

สอดคล้ อง

+1

5

1.00

สอดคล้ อง

+1

+1

5

1.00

สอดคล้ อง

+1

+1

+1

+1 +1

+1

+1

+1

5

1.00

สอดคล้ อง

+1 +1

+1

+1

+1

5

1.00

สอดคล้ อง

4

0.80

สอดคล้ อง
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ข้ อที่
25.

26.
27.

28.

29.
30
31.

32.
33.

34.

รายการประเมิน
การจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้
นักศึกษามีความสัมพันธ์ภาพ
กับเพื่อนๆในมหาวิทยาลัย
การทางานเป็ นทีม มีสว่ นร่วม
ในการทากิจกรรม
การปรับตัวและเข้ ากับเพื่อนๆ
และอาจารย์ผ้ สู อนได้ เป็ น
อย่างดี
การเข้ าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่
ทางวิทยาลัยจัดขึ ้นเป็ น
ประจา
การจัดพื ้นที่สเี ขียวอย่าง
เพียงพอ
การมีสว่ นร่วมการอนุรักษ์
สิง่ แวดล้ อม
การทราบว่าปั ญหา
สิง่ แวดล้ อมมีผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตได้
การตะหนักถึงคุณค่าของ
สิง่ แวดล้ อมทีม่ ีตอ่ มนุษย์
การสร้ างจิตสานึกในการ
อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้ อม
ความสามารถในการจัดสรร
และใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้ อมได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ผลการประเมิน
ของผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่

รวม

IOC

แปลผล

4

0.80

สอดคล้ อง

1

2

3

4

5

+1

0

+1

+1

+1

+1 +1

+1

+1

+1

5

1.00

สอดคล้ อง

+1 +1

+1

+1

+1

5

1.00

สอดคล้ อง

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

สอดคล้ อง

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

สอดคล้ อง

+1

0

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

สอดคล้ อง

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

สอดคล้ อง

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

สอดคล้ อง

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

สอดคล้ อง

4

0.80

สอดคล้ อง
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ข้ อที่
35.

36.

37.
38.

39.
40.

41.
42.
43.

ผลการประเมิน
ของผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่

รายการประเมิน
มหาวิทยาลัยมีความทันสมัย
ระบบสัญญาณความ
ปลอดภัยเพียงพอ
การจัดสถานที่พกั ผ่อนอย่าง
เพียงพอ เช่น โต๊ ะ / เก้ าอี/้
สวนหย่อม
ทราบสาเหตุของปั ญหาที่
เกิดขึ ้นจากสิง่ แวดล้ อม
การมีสว่ นร่วมในการจัด
กิจกรรมการลดการใช้
พลังงานทางธรรมชาติ
ความพอใจในผลการเรี ยน
เฉลีย่ สะสม
ความพึงพอใจในการได้ รับ
ความรู้ที่ได้ รับจากการเรี ยน
การสอน
ความเหมาะสมของสภาพ
ห้ องเรี ยน
ความรู้ความสามารถในการ
ถ่ายทอดของอาจารย์ผ้ สู อน
ความเพียงพอของเอกสาร
ตาราและอุปกรณ์ในการเรี ยน
อย่างเพียงพอ

รวม

IOC

แปลผล

1

2

3

4

5

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

สอดคล้ อง

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

สอดคล้ อง

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

สอดคล้ อง

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

สอดคล้ อง

0

+1

+1

+1

+1

4

0.80

สอดคล้ อง

+1 +1

+1

+1

+1

5

1.00

สอดคล้ อง

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

สอดคล้ อง

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

สอดคล้ อง

0

0

+1

+1

+1

3

0.60

สอดคล้ อง
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ข้ อ
ที่

รายการประเมิน

44. ความภูมิใจในสาขาวิชาที่ทา่ น
กาลังเรี ยนในขณะนี ้
45. การได้ รับคาแนะนาด้ านการ
เรี ยนจากอาจารย์ที่ปรึกษา
46. ความสามารถในการช่วยเหลือ
เพื่อนๆ ในการเรี ยนได้
47. ท่านสามารถในการปรับตัวกับ
ระบบการเรี ยนการสอนที่เป็ นอยู่
ในขณะนี ้
48. การจัดการเรี ยนการสอนแบบ
บูรณาการ ร่วมกับสาขาอื่นๆ
ั ้ ่ใกล้ แหล่ง
49. ทาเลที่ตงอยู
ศูนย์การค้ า หรื อร้ านสะดวกซื ้อ
50. ความสะดวกในการ
ติดต่อสื่อสาร
51. การปราศจากมลภาวะเป็ นพิษ
เช่น กลิ่นเหม็น น ้าท่วมขัง มีฝนุ่
ละออง ยุง และแมลง
52. ความสะอาด เป็ นระเบียบและ
ถูกสุขลักษณะ
53. ความกว้ างขวางของที่พกั ไม่
แออัด
54 . บริ เวณที่พกั มีความร่ มรื่ น
ร่ มเย็น ปลอดโปร่ ง สบาย

ผลการประเมิน
ของผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่

รวม

IOC

แปลผล

1

2

3

4

5

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

สอดคล้ อง

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

สอดคล้ อง

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

สอดคล้ อง

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

สอดคล้ อง

+1

+1

0

+1

+1

4

0.80

สอดคล้ อง

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

สอดคล้ อง

+1

+1

0

+1

+1

4

0.80

สอดคล้ อง

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

สอดคล้ อง

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

สอดคล้ อง

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

สอดคล้ อง

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

สอดคล้ อง
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ข้ อ
ที่

รายการประเมิน

55. ระบบรักษาความปลอดภัย
56.

57.
58.
59.

60.

61.
62.

63.
64.

ถูกต้ องตามมาตรฐานสากล
ที่พกั อาศัยมีเครื่ องอานวย
ความสะดวกที่จาเป็ นในการ
ดารงชีวิต
การเส้ นทางคมนาคมที่สะดวก
ในการเดินทาง
การจัดให้ มีมีพื ้นที่สีเขียวและ
สถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ
การแสดงออกที่ส่อื ถึงความรัก
และความเอาใจใส่ใน
ชีวิตประจาวัน เช่น สัมผัส การ
ให้ กาลังใจ โทรศัพท์ จดหมาย
การช่วยเหลือแบ่งเบาภาระ
งานบ้ านซึ่งกันและกัน เช่น
การทาอาหาร การทาความ
สะอาด
การพูดคุยและหรื อรับฟั งซึ่ง/
กันและกัน
การยอมรับความคิดเห็นของ
แต่ละคนในครอบครัว ซึ่ง
อาจจะแตกต่างกันได้
การเคารพความเป็ นส่วนตัว
ของแต่ละคน
ความสามารถในการหาทางออก
เมื่อประสบปั ญหา โดยไม่ทาร้ าย)
ตนเองและหรื อสมาชิกใน/
ครอบครัวและทรัพย์สิน

ผลการประเมิน
ของผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่

รวม

IOC

แปลผล

1

2

3

4

5

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

สอดคล้ อง

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

สอดคล้ อง

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

สอดคล้ อง

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

สอดคล้ อง

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

สอดคล้ อง

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

สอดคล้ อง

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

สอดคล้ อง

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

สอดคล้ อง

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

สอดคล้ อง

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

สอดคล้ อง
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ข้ อ
ที่

รายการประเมิน

ผลการประเมิน
ของผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่

รวม

IOC

แปลผล

1

2

1

4

5

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

สอดคล้ อง

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

สอดคล้ อง

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

สอดคล้ อง

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

สอดคล้ อง

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

สอดคล้ อง

71. ความสามารถในการจัดการ +1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

สอดคล้ อง

+1

+1

+1

+1

5

1.00

สอดคล้ อง

65. การให้ ความร่วมมือแก่สมาชิก

66.

67.
68.
69.

70.

ในครอบครัวเมื่อต้ องการการ
ความช่วยเหลือ
ความสามารถในการรับผิดชอบ
เรื่ องส่วนตัวและมีอิสระตาม
ความเหมาะสม
การวางแผนการใช้ จา่ ยใน
ชีวิตประจาวัน
การทาบัญชีรายรับรายจ่าย ประจาเดือน
การแสวงหารายได้ พิเศษเพื่อ
การศึกษาหรื อแบ่งเบาภาระ
ค่าใช้ จา่ ยของครอบครัว
การใช้ ชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจแบบพอเพียง เช่น
พอประมาณ มีเหตุผล มี
ภูมิค้ มุ กัน

สอดคล้ อง

กับค่าใช้ จา่ ยใน
ชีวิตประจาวันตามแบบแผนที่
วางไว้

72. การจัดทาบัญชีเงินสารองไว้ +1

สาหรับการลงทุนสร้ าง
อาชีพที่เราชอบในอนาคต

223

ข้ อ
ที่

รายการประเมิน

73. การตัดทอนค่าใช้ จ่าย ลดความ
74.
75.

76.
77.
78.
79.

80.

81.
82.

83.
84.

ฟุ่ มเฟื อยในการดารงชีพ
การรักษาระดับการใช้ จา่ ยของตน
ไม่ให้ เป็ นหนี ้
การออมเงินเพื่อใช้ จ่ายในสิง่ ที่
ตนเองต้ องการโดยไม่กระทบกับ
ค่าใช้ จา่ ยปกติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็ น
มหาวิทยาลัยทีม่ ีชื่อเสียง
มหาวิยาลัยตังอยู
้ ใ่ นที่การ
คมนาคมสะดวก
ห้ องสมุดมีหนังสือเพียงพอต่อ
การค้ นคว้ า
โรงอาหารมีอาหารสะอาด ถูก
หลักอนามัยและเพียงพอต่อ
ความต้ องการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมีสถานที่และ
อุปกรณ์กีฬาให้ นกั ศึกษาได้ ฝึก
ออกกาลังกายอย่างพอเพียง
มหาวิทยาลัยมีมาตรการ รักษา
ความปลอดภัยดี
วิธีการลงทะเบียนของทาง
มหาวิทยาลัยมีการจัดระบบ
ขันตอนดี
้
การเดินทางไปกลับระหว่างที่พกั กับมหาวิทยาลัยสะดวก รวดเร็ ว
นักศึกษามีความสุขกับการเรี ยน

ผลการประเมิน
ของผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่

รวม

IOC

แปลผล

1

2

3

4

5

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

สอดคล้ อง

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

สอดคล้ อง

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

สอดคล้ อง

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

สอดคล้ อง

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

สอดคล้ อง

+1

0

+1

+1

+1

4

0.80

สอดคล้ อง

+1

0

+1

+1

+1

4

0.80

สอดคล้ อง

+1

+1 +1

+1

+1

5

1.00

สอดคล้ อง

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

สอดคล้ อง

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

สอดคล้ อง

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

สอดคล้ อง

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

สอดคล้ อง
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ั นาความสามารถ +1
85. นักศึกษาได้ พฒ

+1

+1

+1

+1

5

1.00

สอดคล้ อง

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

สอดคล้ อง

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

สอดคล้ อง

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

สอดคล้ อง

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

สอดคล้ อง

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

สอดคล้ อง

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

สอดคล้ อง

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

สอดคล้ อง

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

สอดคล้ อง

94.
+1
95. พอใจในรูปร่างหน้ าตาของตนเอง +1

+1
+1

+1
+1

+1
+1

+1
+1

5
5

1.00
1.00

สอดคล้ อง
สอดคล้ อง

86

87

88

89
90
91.

92.
93.

ของตนเองจากความรู้ที่ได้ จาก
วิชาทีเ่ รี ยน
นักศึกษามีเงินเพียงพอสากรับ
การทารายงานและซื ้ออุปกรณ์
การเรี ยน
นักศึกษาได้ ใช้ เวลาว่างจากการ
เรี ยน เพื่อหางานทาหารายได้
เสริ ม
นักศึกษาได้ รับความช่วยเหลือ
ด้ านการเรี ยนจากเพื่อนรุ่นพี่เป็ น
อย่างดี
นักศึกษาได้ ทากิจกรรมร่วมกับ
เพื่อนๆได้ เป็ นอย่างดี
นักศึกษาได้ รับคาปรึกษากับ
อาจารย์ที่ปรึกษาได้ เป็ นอย่างดี
นักศึกษาได้ ช่วยเหลือชุมชนและ
พัฒนาสังคมในระหว่าง
การศึกษา
นักศึกษาได้ รับความสนับสนุน
จากทางครอบครัวเป็ นอย่างดี
นักศึกษามีสขุ ภาพร่างกาย
สมบูรณ์ดี
นักศึกษามีความภูมใิ จในตนเอง
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ภาคผนวก ง
ผลการพิจารณาค่ าอานาจจาแนกรายข้ อ
ค่ าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทัง้ ฉบับ
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ค่ าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม )  ) ทัง้ ฉบับเท่ ากับ 0.982
ค่ าอานาจจาแนก (r) เป็ นรายข้ อ
ข้ อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ค่ าอานาจจาแนก
3.363
2.384
5.774
2.449
2.078
2.782
2.309
1.789
2.846
2.611
4.00
3.179
3.50
4.33
6.736
4.178
3.897
7.12
6.725
6.736
4.178
2.683
5.477
13.000
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ข้ อที่
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

ค่ าอานาจจาแนก
2.573
2.782
4.33
7.12
6.725
6.736
4.178
2.683
5.477
13.000
2.573
2.782
4.33
7.12
6.725
6.736
4.178
2.683
5.477
13.000
2.573
2.782
4.33
4.70
3.179
4.7
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ข้ อที่
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

ค่ าอานาจจาแนก
2.756
2.384
-2.782
4.33
4.919
4.00
4.70
3.179
4.70
2.756
2.384
2.782
4.33
4.919
4.00
4.70
3.179
4.70
2.756
2.384
2.782
4.33
4.919
4.00
4.70
3.179
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ข้ อที่
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

ค่ าอานาจจาแนก
4.70
2.756
2.384
2.782
4.33
6.00
3.179
1.789
1.967
3.032
3.266
2.954
6.00
3.179
1.789
2.449
3.032
3.266
2.954
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ภาคผนวก จ
- รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจคุณภาพของ (ร่ าง) ชุดฝึ กอบรมการเสริ มสร้ างคุณภาพ
ชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร
- แบบบับทึกการสนทนากลุม่ ของ (ร่าง) ชุดฝึ กอบรมการเสริมสร้ างคุณภาพชีวิตของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร
- แบบประเมินระดับความเหมาะสมและความสอดคล้ องของ (ร่าง) ชุดฝึ กอบรมการ
เสริมสร้ างคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร
- แบบสรุ ปแบบประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้ องของ (ร่ าง) ชุดฝึ กอบรม
การเสริมสร้ างคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร
- แบบ (ร่ าง) ชุดฝึ กอบรมการเสริ ม สร้ างคุณภาพชี วิ ตของนัก ศึกษามหาวิ ท ยาลัย
ราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒติ รวจสอบคุณภาพ (ร่ าง) ชุดฝึ กอบรมการเสริมสร้ างคุณภาพชีวิต
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุ งเทพมหานคร
1. ผศ.ดร. ธีรัตม์ แสงแก้ ว รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตฯ คณะมนุษย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2 ผศ. ดร. ผดุง พรมมูล ผู้อานวยการศูนย์พฒ
ั นาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
3. ผศ.ดร. ชื่นอารมณ์ จันทิมาชัยอมร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
4. ผศ.ดร. ระพี แสงสาคร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. อาจารย์ ดร. ไพโรจน์ เผ่าดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
6. อาจารย์ ดร. ณัฐธพงษ์ มะลิซ้อน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
7. อาจารย์ ดร. อโณทัย แทนสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
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แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม (Focus groups)
ความสอดคล้ องของชุดฝึ กอบรม
การเสริมสร้ างคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร
ดาเนินการสนทนาเมื่อวัน 26........กรกฏาคม .....................................................2562
คาชีแ้ จง แบบบันทึกการสนทนากลุม่ มนี ้ เป็ นการพิจารณาความสอดคล้ องของชุด
ฝึ กอบรม
การเสริมสร้ างคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต
กรุงเทพมหานคร
สรุ ปข้ อเสนอแนะทัง้ หมดจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีดังต่ อไปนี ้
1. จานวนระยะเวลา ชัว่ โมง ของแต่ละกิจกรรมมีความเหมาะสมหรื อไม่
2. การพิมพ์มีคาผิดเยอะมากให้ แก้ ไขให้ ถกู ต้ อง
3. แก้ จดุ มุง่ หมาย เรื่ องประสิทธิผล กับประสิทธิภาพของชุดฝึ ก ควรจะเป็ นประสิทธิผลมากกว่า
4. การติดต่อประสานงานสถานที่ ควรติดต่ออาจารย์ผ้ สู อนในเรื่ องการจัดกิจกรรม
5. วิทยากรควรมีกี่คน ที่มีความเชียวชาญเฉพาะด้ านในแต่ละกิจกรรม
6. ปรับเกณฑ์การประเมินจาก 80 : 80 ให้ เป็ น 90 : 90 หรื อ 85 ขึ ้นไป ถ้ าเป็ นไปได้
7. ให้ ออกข้ อสอบPre test - post test เป็ น Multiple Choice แบบ 4 ตัวเลือก ก ข ค ง อบรม
อย่างไรก็ควรถามในสิ่งนัน้
8. ควรยุบให้ เหลือเพียง 7 กิจกรรมเพราะจะได้ จดั สรรเวลาได้ ถกู ต้ อง เช่น 2 ชัว่ โมงของทุกกิจกรรม
9. ระยะเวลากลัวไม่พอ ให้ เลือกมาปัจจัย ละ1 กิจกรรมก็เพียงพอ
10. กิจกรรมอาสา ควรย้ ายมาจัดอันดับสุดท้ ายได้ หรื อไม่ เพราะการสะดวกในการออกนอกพื ้นที่
ข้ อเสนอแนะ กิจกรรม ทัง้ หมด กิจกรรม 7
1. ปัจจัยด้ านที่อยู่อาศัย
กิจกรรมที่ 1.1 กิจกรรม 5 ส
มีความขัดแย้ งกับวัตถุประสงค์ ข้ อ 1, 2, 4
กิจกรรมที่ 1.2 กิจกรรมการเพิ่มพื ้นที่สีเขียว
- ให้ ตดั ออกเพราะมากเกินไป
- ขาดรายละเอียดของเนื ้อหา และให้ ตดั เหลือกิจกรรมเดียว และดูวตั ถุประสงค์ให้ ปรับ
และให้ สอดคล้ องกับกิจกรรม
2. ปัจจัยด้ านครอบครัว
กิจกรรมที่ 2.1 กิจกรรมความลับที่ไม่กล้ าบอกพ่อแม่ (คิดแบบหมวก6ใบ)
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- คณะกรรมมีความเห็นว่าคิดแบบหมวก 6 ใบจะยากเกินไปสาหรับนักศึกษาหรื อเปล่า
- ปรับวัตถุประสงค์
กิจกรรมที่ 2.2 กิจกรรมบ้ านแสนสุข
- ให้ ตดั ออกเพราะมากเกินไปเวลาอาจจะไม่พอ
3. ปัจจัยด้ านสัมพันธภาพทางสังคม
กิจกรรมที่ 3.1 หัวใจทองคา
- ควรพิจารณาว่ายากหรื อง่ายสาหรับนักศึกษา
- จะใช้ เวลานานหรื อไม่เพียงพอต่อการทากิจกรรมหรื อไม่
กิจกรรมที่ 3.2 หอคอยในฝัน
- .ให้ ตดั ออกหรื อเลือกมาแค่กิจกรรมเดียว
4. ปัจจัยด้ านจิตใจ
กิจกรรมที่ 4.1 กิจกรรมจิตภาวนาเป็ นยารักษาจิตใจ
- การพัฒนาจิตใจจะทาอย่างไรให้ ผ้ เู ข้ าร่วมสนใจ
- คานึงถึงความหลากหลายทางศาสนา
- เช่นฝึ กพื ้นฐาน อาณาปาณสติ ไตรสิกขา
- สานักปฏิบตั ทิ ี่เป็ นกลาง สามารถใช้ ทฏษฏีเชิงจิตวิทยาก็ได้
5. ปัจจัยด้ านค่าใช้ จา่ ย
กิจกรรมที่ 5.1 กิจกรรมการทาบัญชีครัวเรื อน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ต้ องเพิ่มรายได้ ด้วยหรื อไม่
- 3 ห่วง ต้ องเป็ นกันอันเดียวกันไม่แยกออกจากกัน
- ควรเขียนให้ ครบการทาบัญชีครัวเรื อนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. ปัจจัยด้ านสิ่งแวดล้ อม
กิจกรรมที่ 6.1 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน
- ให้ นกั ศึกษาทากิจกรรมนอกอาคาร เช่นล้ างห้ องน ้า หรื อเดินเก็บขยะ
- ปรับวัตปุ ระสงค์ให้ ชดั เจนไม่ดเู ลิศจนเกินไป
- กิจกรรมให้ เขียน Mind Map วัดได้ ไหม วัดอย่างไร เพื่อให้ เกิดจิตสานึก
- ผู้วิจยั ลอกคุยกับดร. ณัฐธพงศ์ คุยฌมเดลอาจทาในรายวิชาของอาจารย์ นานศ.ไปลง
พื ้นที่ปฏิบตั จิ ริ งก็ได้
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7. ปัจจัยด้ านร่างกาย
กิจกรรมที่ 7.1 กิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพและแอโรบิค
- ให้ ตดั แอโรบิคออกให้ เหลือโยคะอย่างเดียว
- ปรับวัตถุประสงค์เรื่ องจิตวิญญาณควรใช้ หรื อไม่
นางสาวศรัณภัสร์ แวกโกเนอร์
ผู้จดบันทึก
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แบบประเมินระดับความเหมาะสมและความสอดคล้ องของ )ร่ าง(
ชุดฝึ กอบรมการแสริมสร้ างคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต
กรุงเทพมหานคร
คาชีแ้ จง
ขอให้ ทา่ นพิจารณาองค์ประกอบของ (ร่าง) ชุดฝึ กอบรม ในส่วนต่างๆ ต่อไปนี ้ ว่ามีความ
สอดคล้ อง มากน้ อยเพียงใดและทาเครื่ องหมาย ( x ) ลงในช่องระดับความเหมาะสมที่ตรงกับ
ความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ
รายการประเมิน

ปั ญหาและความจาเป็ นของชุดฝึ กอบรรม
1. มีความจาเป็ นต้ องพัฒนาชุดฝึ กอบรม
2. มีความสอดคล้ องกับความจาเป็ นในสังคม
3. ปัญหาและความจาเป็ นมีความสอดคล้ องกับชุด
ฝึ กอบรม
หลักการและเหตุผลของชุดฝึ กอบรม
4. มีความสอดคล้ องกับเนื ้อหาของชุดฝึ กอบรม
5. สามารถนาไปใช้ ได้ จริง
6. มีแนวคิดทฤษฏีพื ้นฐานรองรับ
วัตถุประสงค์ ของชุดฝึ กอบรม
7. มีความชัดเจน นาไปปฏิบตั ไิ ด้
8. เนื ้อหาในกิจกรรมมีความสอดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์
9. มีความครอบคลุมการเรี ยนรู้ของการเสริมสร้ าง
คุณภาพชีวิต
10. มีความเหมาะสมกับผู้เข้ าร่วมฝึ กอมรม
โครงสร้ างเนื ้อหา สาระ และระยะเวลา

5
มาก
ที่สุด

ความเหมาะสม
4
3
2
มาก ปาน น้ อย
กลาง

1
น้ อย
ที่สุด
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ความเหมาะสม
รายการประเมิน

5
มาก
ที่สุด

4
มาก

3
ปาน
กลาง

2
น้ อย

1
น้ อย
ที่สุด

สื่อ วัสดุ อุปกรณ์
15. ช่วยส่งเสริมให้ การจัดกิจกรรมบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ของชุดฝึ กอบรม
16. มีความหลากหลายของสื่อ เช่นใบงาน
ภาพประกอบภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และวีดทิ ศั น์
ชัดเจน
17. มีความเหมาะสมกับวัยของผู้เข้ าร่วมฝึ กอบรม
18. ความเหมาะสมของเสียงดนตรี ประกอบ
ขัน้ ตอนและวิธีดาเนินฝึ กอบรม
19. สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของชุดฝึ กอบรม
20. การจัดลาดับขันตอนของแต่
้
ละกิจกรรมมีความ
เหมาะสม
21. มีความเป็ นไปได้ ในการนาไปปฏิบตั ไิ ด้ จริง
22. มีความเหมาะสมของเนื ้อหาของชุดฝึ กอบรม
23. มีความเหมาะสมกับวัยของผู้เข้ าร่วมฝึ กอบรม
24. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเหมาะสมต่อการ
เรี ยนในเนื ้อหาแต่ละชุดกิจกรรม
การวัดและประเมินผล
ข้ อคิดและข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
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แบบประเมินระดับความสอดคล้ องของ ชุดฝึ กอบรม )ร่ าง(
การแสริมสร้ างคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร
คาชีแ้ จง
ขอให้ ทา่ นพิจารณาองค์ประกอบของ (ร่าง) ชุดฝึ กอบรม ในองค์ประกอบต่อไปนี ้ โดยทา
เครื่ องหมาย ( x ) ลงในช่องระดับความสอดคล้ องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ
ความสอดคล้ อง
รายการประเมิน
เห็น
ด้ วย
ความสอดคล้ องของ )ร่ าง( ชุดฝึ กอบรมโดยรวม
1. ปั ญหาและความจาเป็ นในการพัฒนาชุดฝึ กอบรมกับหลักการของชุด
ฝึ กอบรม
2.ปั ญหาและความจาเป็ นในการพัฒนาชุดฝึ กอบรมกับแนวคิดและทฤษฎี
พื ้นฐานของชุดฝึ กอบรม
3. ปั ญหาและความจาเป็ นในการพัฒนาชุดฝึ กอบรมกับ วัตถุประสงค์ของชุด
ฝึ กอบรม
4. ปั ญหาและความจาเป็ นในการพัฒนาชุดฝึ กอบรมกับ โครงสร้ างเนื ้อหา
สาระของชุดฝึ กอบรม
5.ปั ญหาและความจาเป็ นในการพัฒนาชุดฝึ กอบรมกับสาระของฝึ กอบรม
ของชุดฝึ กอบรม
6. ปั ญหาและความจาเป็ นในการพัฒนาชุดฝึ กอบรมกับ ระยะเวลาในการจัด
ฝึ กอบรม
7. วัตถุประสงค์ของชุดฝึ กอบรมกับกิจกรรม การแสริ มสร้ าง คุณภาพชีวิต
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต กรุงเทพมหานคร
8. วัตถุประสงค์ของชุดฝึ กอบรมกับวิธีดาเนินกิจกรรม(กระบวนการเรี ยนรู้ )
9. วัตถุประสงค์ของชุดฝึ กอบรมกับการวัดและประเมินผล
10.โครงสร้ างเนื ้อหาสาระของชุดฝึ กอบรมกับวัตถุประสงค์
11. โครงสร้ างเนื ้อหาสาระของชุดฝึ กอบรมกับขันตอนและ
้
วิธีดาเนินการ
ฝึ กอบรม (กระบวนการเรี ยนรู้)

ไม่ เห็น
ด้ วย

เหตุผล/
ข้ อเสนอแนะ
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ความสอดคล้ อง
รายการประเมิน
เห็น
ด้ วย
13. ขันตอนและวิ
้
ธีดาเนินการฝึ กอบรม (กระบวนการเรียนรู้) กับสือ่ วัสดุ อุป

กรณื และแหล่งเรี ยนรู้
14. ขันตอนและวิ
้
ธีดาเนินการฝึ กอบรม (กระบวนการเรียนรู้) กับการวัดและ
ประเมินผล
15. ขันตอนและวิ
้
ธีดาเนินการฝึ กอบรม (กระบวนการเรียนรู้)กับระยะเวลาที่
ใช้ ในการจัดการฝึ กอบรม
ความสอดคล้ องภายในของชุดฝึ กอบรม
16. โครงสร้ างเนื ้อหากับวัดถุประสงค์
17. โครงสร้ างเนื ้อหากับสือ่ วัสดุ อุปกรณ์
18. โครงสร้ างเนื ้อหากับขันตอนและวิ
้
ธีดาเนินการฝึ กอบรม (กระบวนการ
เรี ยนรู้)
19. โครงสร้ างเนื ้อหากับการวัดประเมินผล
20. วัตถุประสงค์กบ
ั สือ่ วัสดุ อุปกรณ์
21. วัตถุประสงค์กบ
ั ขันตอนและวิ
้
ธีดาเนินการฝึ กอบรม(กระบวนการเรี ยนรู้)
22. วัตถุประสงค์กบ
ั การวัดและประเมินผล
23. ขันตอนและวิ
้
ธีดาเนินการฝึ กอบรม (กระบวนการเรียนรู้)กับระยะเวลาที่
ใช้ ในการจัดฝึ กอบรม
24. ขันตอนและวิ
้
ธีดาเนินการฝึ กอบรม (กระบวนการเรียนรู้)กับการวัดและ
ประเมินผล
ความสอดคล้ องภายในของชุดฝึ กอบรม
25. ความสอดคล้ องภายในชุดฝึ กอบรมที่ 1 ด้ านที่อยูอ่ าศัย
26. ความสอดคล้ องภายในชุดฝึ กอบรมที่ 2 ด้ านครอบครัว
27. ความสอดคล้ องภายในชุดฝึ กอบรมที่ 3 ด้ านทางสังคม
28. ความสอดคล้ องภายในชุดฝึ กอบรมที่ 4 ด้ านจิตใจ
29. ความสอดคล้ องภายในชุดฝึ กอบรมที่ 5 ด้ านค่าใช้ จา่ ย
30. ความสอดคล้ องภายในชุดฝึ กอบรมที่ 6 ด้ านสิง่ แวดล้ อม
31. ความสอดคล้ องภายในชุดฝึ กอบรมที่ 7 ด้ านร่ างกาย

ไม่ เห็น
ด้ วย

เหตุผล/
ข้ อเสนอแนะ
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ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
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..................................................................................................................................................................
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ตาราง ค่ าดัชนีความสอดคล้ อง )IOC) ชุดฝึ กอบรมการเสริมสร้ างคุณภาพชีวิตของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎในเขตกรุงเทพมหานคร
รายการประเมิน

ความสอดคล้ องของ )ร่ าง( ชุด
ฝึ กอบรมโดยรวม
1. ปั ญหาและความจาเป็ นในการ

ผลการประเมินของ
รวม ผล ค่ าความ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่
สอดคล้ อง
1 2 3 4 5 6 7
1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 สอดคล้ อง
1 1 1 1 1 1 1

7

1.00

สอดคล้ อง

1 1 1 1 1 0 1

6

0.85

สอดคล้ อง

1 1 1 1 1 0 1

6

0.85 สอดคล้ อง

1 1 1 1 1 1 1

7

1.00 สอดคล้ อง

พัฒนาชุดฝึ กอบรมกับหลักการ ของ
ชุดฝึ กอบรม
2. ปั ญหาและความจาเป็ นในการ

พัฒนาชุดฝึ กอบรมกับแนวคิด และ
ทฤษฎีพื ้นฐานของชุดฝึ กอบรม
3. ปั ญหาและความจาเป็ นในการ

พัฒนาชุดฝึ กอบรมกับวัตถุประสงค์ของ
ชุดฝึ กอบรม
4. ปั ญหาและความจาเป็ นในการ

พัฒนาชุดฝึ กอบรมกับโครงสร้ างเนื ้อหา
สาระของชุดฝึ กอบรม
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6.ปั ญหาและความจาเป็ นในการ
พัฒนาชุดฝึ กอบรมกับ
ระยะเวลาในการจัดฝึ กอบรม
7.วัตถุประสงค์ของชุดฝึ กอบรมกับ
กิจกรรม การแสริ มสร้ าง
คุณภาพชีวิตของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต
กรุงเทพมหานคร
8.วัตถุประสงค์ของชุดฝึ กอบรมกับวิธี
ดาเนินกิจกรรม
(กระบวนการเรี ยนรู้)
9.วัตถุประสงค์ของชุดฝึ กอบรมกับการ
วัดและประเมินผล
10.โครงสร้ างเนื ้อหาสาระของชุด
ฝึ กอบรมกับวัตถุประสงค์
11. โครงสร้ างเนื ้อหาสาระของชุด
ฝึ กอบรมกับขันตอนและ
้
วิธีดาเนินการ
ฝึ กอบรม (กระบวนการเรี ยนรู้)
12. โครงสร้ างเนื ้อหาสาระชุดฝึ กอบรม
กับวัดและประเมิน
13. ขันตอนและวิ
้
ธีดาเนินการฝึ กอบรม
(กระบวนการเรียนรู้) กับสือ่ วัสดุ อุป
กรณื และแหล่งเรี ยนรู้
14. ขันตอนและวิ
้
ธีดาเนินการ
ฝึ กอบรม (กระบวนการเรี ยนรู้)
กับการวัดและประเมินผล

ผลการประเมินของ
รวม ผล ค่ าความ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่
สอดคล้ อง
1 2 3 4 5 6 7
1 1 0 1 1 0 1 5 0.71 สอดคล้ อง

1 1 1 1 1 0 1

6

0.85 สอดคล้ อง

1 1 1 1 1 0 1

6

0.85 สอดคล้ อง

1 1 1 1 1 0 1

6

0.85 สอดคล้ อง

1 1 1 1 1 1 1

7

1.00 สอดคล้ อง

1 1 1 1 1 1 1

7

1.00 สอดคล้ อง

1 1 1 1 1 1 1

7

1.00 สอดคล้ อง

1 1 1 1 1 0 1

6

0.85 สอดคล้ อง

1 1 1 1 1 1 0

6

0.85 สอดคล้ อง
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15. ขันตอนและวิ
้
ธีดาเนินการ
ฝึ กอบรม (กระบวนการเรี ยนรู้)
กับระยะเวลาที่ใช้ ในการจัดการ
ฝึ กอบรม
16. โครงสร้ างเนื ้อหากับวัดถุ
ประสงค์
17. โครงสร้ างเนื ้อหากับสื่อ วัสดุ
อุปกรณ์
18. โครงสร้ างเนื ้อหากับขันตอน
้
และวิธีดาเนินการฝึ กอบรม
(กระบวนการเรี ยนรู้)
19. โครงสร้ างเนื ้อหากับการวัด
ประเมินผล
20. วัตถุประสงค์กบั สื่อ วัสดุ
อุปกรณ์
21. วัตถุประสงค์กบั ขันตอนและ
้
วิธีดาเนินการฝึ กอบรม
(กระบวนการเรี ยนรู้)
22. วัตถุประสงค์กบั การวัดและ
ประเมินผล

ผลการประเมินของ
รวม ผล ค่ าความ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่
สอดคล้ อง
1 2 3 4 5 6 7
1 1 1 1 0 0 0 4 0.57 สอดคล้ อง
1 1 1 1 1 0 0

5

0.71 สอดคล้ อง

1 1 1 1 1 1 1

7

1.00 สอดคล้ อง

1 1 1 1 1 1 1

7

1.00 สอดคล้ อง

1 1 1 1 1 1 1

7

1.00 สอดคล้ อง

1 1 1 1 1 1 1

7

1.00 สอดคล้ อง

1 1 1 1 1 0 0

5

0.71 สอดคล้ อง

1 1 1 1 1 0 0

5

0.71 สอดคล้ อง

1 1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 1 1 1

5
7

0.71 สอดคล้ อง
1.00 สอดคล้ อง
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25. ความสอดคล้ องภายในชุด
ฝึ กอบรมที่ 1 ด้ านที่อยู่อาศัย
26. ความสอดคล้ องภายในชุด
ฝึ กอบรมที่ 2 ด้ านครอบครัว
27. ความสอดคล้ องภายในชุด
ฝึ กอบรมที่ 3 ด้ านทางสังคม
28. ความสอดคล้ องภายในชุด
ฝึ กอบรมที่ 4 ด้ านจิตใจ
29. ความสอดคล้ องภายในชุด
ฝึ กอบรมที่ 5 ด้ านค่าใช้ จา่ ย
30. ความสอดคล้ องภายในชุด
ฝึ กอบรมที่ 6 ด้ านสิ่งแวดล้ อม
31. ความสอดคล้ องภายในชุด
ฝึ กอบรมที่ 7 ด้ านร่างกาย

ผลการประเมินของ
รวม ผล ค่ าความ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่
สอดคล้ อง
1 2 3 4 5 6 7
1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 สอดคล้ อง
1 1 1 1 1 1 1

7

1.00 สอดคล้ อง

1 1 1 1 1 1 1

7

1.00 สอดคล้ อง

1 1 1 1 1 1 1

7

1.00 สอดคล้ อง

1 1 1 1 1 1 1

7

1.00 สอดคล้ อง

1 1 1 1 1 1 1

7

1.00 สอดคล้ อง

1 1 1 1 1 1 1

7

1.00 สอดคล้ อง
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ผลการประเมินระดับความเหมาะสมของของชุดฝึ กอบรมการเสริมสร้ างคุณภาพชีวิตของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎในเขตกรุงเทพมหานคร
รายการประเมิน

X

SD

4.42

0.53

มาก

1. มีความจาเป็ นต้ องพัฒนาชุดฝึ กอบรม

4.57

0.53

มากที่สดุ

2. มีความสอดคล้ องกับความจาเป็ นในสังคม

3.85

0.69

มากที่สดุ

3. ปั ญหาและความจาเป็ นมีความสอดคล้ องกับชุดฝึ กอบรม

4.00

0.57

มาก

4.14

0.69

มาก

4. มีความสอดคล้ องกับเนื ้อหาของชุดฝึ กอบรม

4.85

0.69

มากที่สดุ

5. สามารถนาไปใช้ ได้ จริ ง

4.57

1.61

มากที่สดุ

6. มีแนวคิดทฤษฏีพื ้นฐานรองรับ

4.14

1.77

มาก

วัตถุประสงค์ ของชุดฝึ กอบรม

4.14

0.69

มาก

7. มีความชัดเจน นาไปปฏิบตั ิได้

3.85

0.69

มากที่สดุ

8. เนื ้อหาในกิจกรรมมีความสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์

3.57

0.97

มาก

9. มีความครอบคลุมการเรี ยนรู้ ของการเสริ มสร้ างคุณภาพชีวิต

4.14

0.69

มาก

10. มีความเหมาะสมกับผู้เข้ าร่ วมฝึ กอมรม

3.71

0.75

มาก

โครงสร้ างเนือ้ หา สาระ และระยะเวลา

3.71

0.75

มาก

ปั ญหาและความจาเป็ นของชุดฝึ กอบรม

หลักการและเหตุผลของชุดฝึ กอบรม

ผลการประเมิน
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รายการประเมิน

X

SD

ผลการประเมิน

4.42

0.53

มาก

4.00

0.81

มาก

4.14

0.37

มาก

3.85

0.69

มาก

17. มีความเหมาะสมกับวัยของผู้เข้ าร่ วมฝึ กอบรม

4.00

0.81

มาก

18. ความเหมาะสมของเสียงดนตรี ประกอบ

3.71

0.75

มาก

4.00

0.81

มาก

19. สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของชุดฝึ กอบรม

4.00

0.57

มาก

20. การจัดลาดับขันตอนของแต่
้
ละกิจกรรมมีความ

4.00

0.81

มาก

3.85

0.69

มาก

0.95
.69

มาก

23. มีความเหมาะสมกับวัยของผู้เข้ าร่ วมฝึ กอบรม

3.71
3.85

24. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเหมาะสมต่อการเรี ยนใน

3.71

0.75

มาก

4.00

0.57

มาก

4.00

0.44

มาก

สื่อ วัสดุ อุปกรณ์
15. ช่วยส่งเสริ มให้ การจัดกิจกรรมบรรลุผลตาม

วัตถุประสงค์ของชุดฝึ กอบรม
16. มีความหลากหลายของสือ่ เช่นใบงาน ภาพประกอบ

ภาพนิ่ง ภาพเคลือ่ นไหว และวีดทิ ศั น์ ชัดเจน

ขัน้ ตอนและวิธีดาเนินฝึ กอบรม

เหมาะสม
21. มีความเป็ นไปได้ ในการนาไปปฏิบตั ิได้ จริ ง
22. มีความเหมาะสมของเนื ้อหาของชุดฝึ กอบรม

มาก

เนื ้อหาแต่ละชุดกิจกรรม
การวัดและประเมินผล

ภาพรวม
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ชุดฝึ กอบรมการเสริมสร้ างคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในเขตกรุ งเทพมหานคร
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ภาคผนวก ฉ
จดหมายเชิญผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่ องมืองานวิจัย
จดหมายเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ สนทนากลุ่ม (Focus Group)
จดหมายขอความอนุเคราะห์
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จดหมายเชิญผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่ องมืองานวิจัย
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จดหมายขอความอนุเคราะห์
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ภาคผนวก ช
หนังสือรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

390

391

392

393

394

รวมภาพกิจกรรม
ของชุดฝึ กอบรมการเสริมสร้ างคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในเขตกรุ งเทพมหานคร
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403

404

405

ประวัติผเู้ ขีย น

ประวัตผิ ้ ูเขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
วุฒกิ ารศึกษา

ที่อยู่ปัจจุบัน

ศรัณภัสร์ แวกโกเนอร์
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