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การวิจยัครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อคณุภาพชีวิตของนกัศกึษามหาวิทยาลัย

ราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือสร้างชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัใน
เขตกรุงเทพมหานคร 3) เพ่ือศกึษาประสิทธิผลของชดุฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างคณุภาพชีวติของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราช
ภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการการวจิยัแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศกึษาปัจจัยท่ี
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ  จ านวน 384 คน และ 2) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา
ประสิทธิผลของชุดฝึกอบรมเป็นนักศึกษาชัน้ปีท่ี 1-2 มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร  ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 30 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ตามแบบของลิเคิร์ท 
ประกอบด้วย แบบสอบถามเพ่ือใช้ในการวเิคราะห์ปัจจยั โดยมีคา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัเทา่กบั 0.982 2) 
ชุดฝึกอบรมเพ่ือสร้างชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร  
จ านวน 7 ชดุกิจกรรม 3) แบบประเมินผลสมัฤทธ์ิของชดุฝึกอบรมโดยประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียนและ 4) 
แบบประเมินความพึงพอใจของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร  ท่ีมีต่อชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้าง
คณุภาพชีวติ วเิคราะห์ข้อมลูโดยหาค่าร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์หาค่าสมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์
ระหว่างตัวแปรของเพียร์สัน และวิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขัน้ตอน (Stepwise Regression 
Analysis) และการเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉล่ียด้วยการท าสอบ (t-test) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี  ้ 1) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
คณุภาพชีวิตของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 มี 7 ปัจจยั 
โดยเรียงล าดบัปัจจยัท่ีส่งผลมากท่ีสุดไปยงัปัจจยัท่ีส่งผลน้อยท่ีสุด ได้แก่ ปัจจยัด้านท่ีอยู่อาศยั ปัจจยัด้านสมัพนัธภาพ
สงัคม ปัจจยัด้านครอบครัว ปัจจยัด้านสุขภาพจิตใจ ปัจจยัด้านค่าใช้จ่าย ปัจจยัด้านสิ่งแวดล้อม และปัจจยัด้านสุขภาพ
ร่างกาย ยกเว้นด้านการศึกษาท่ีได้พบว่า ไม่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต 2) ชุดฝึกอบรมเพ่ือการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ
นกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 7 กิจกรรม พบวา่ทกุกิจกรรมมีประสิทธิภาพ มีความ
เหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมากและมีความสอดคล้องทุกข้อ  3) การประเมินประสิทธิผลของชุดฝึกอบรม  พบว่า 
นกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัหลงัเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมมีค่าคะแนนเฉล่ียสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 และมีความพงึพอใจตอ่การจดักิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
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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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ดร.จักรกฤษณ์ โปณะทอง, อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก และ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพล  ยงศร อาจารย์ท่ี
ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม ผู้วจิยัขอกราบขอบพระคณุ       เป็นอย่างสงู 

ขอกราบขอบพระคณุ รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  บญุภกัดิ ์และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ฐะณุพงศ์  ศรีกาฬสินธุ์ ท่ีเมตตาเป็นประธานและคณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ รวมถึงให้ค าแนะน า 

ชีแ้นะแนวทาง เพ่ือให้การท าปริญญานิพนธ์มีความสมบรูณ์มากย่ิงขึน้ 
ขอกราบขอบพระคุณผู้ เช่ียวชาญ  ผู้ ทรงคุณวุฒิ ทุกท่าน ทัง้ 5 มหาวิทยาลัยท่ีเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณุภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยันี  ้รวมถึงขอขอบพระคณุ วิทยากร ท่ีเสียสละเวลาอนัมีค่ามาเป็นวิทยากร จดัฝึกอบรม
การเสริมสร้างคณุภาพชีวติในครัง้นี ้

ขอกราบขอบพระคณุคณาจารย์ทกุท่านในสาขาวิชาอุดมศกึษา ท่ีได้ให้ความอนเุคราะห์และประสิทธ์ิประสาท
วชิาความรู้ ชีแ้นวทางการศกึษา และสนบัสนนุ เป็นก าลงัใจในการท าปริญญานิพนธ์ส าเร็จลลุ่วงไปด้วยด ี

ขอขอบคณุ นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1-4 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร ท่ีให้ความร่วมมือ ในการเก็บรวบรวมข้อมลู และ
ให้ความร่วมมือในการฝึกอบรมเป็นอย่างดี 

ขอขอบคณุครอบครัวของผู้วจิยั เพ่ือนๆ พ่ี ๆ นิสิตปริญญาเอกทกุทา่น ท่ีคอยให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือผู้วิจยัใน
ด้านตา่งๆ รวมถงึเป็นก าลงัใจให้เสมอมา 

คณุค่าและประโยชน์ท่ีพึงมีจากปริญญานิพนธ์ฉบบันี  ้ผู้วิจยัขอมอบเป็นเคร่ืองบูชาพระคณุแด่ บิดา มารดา ครู 
อาจารย์ และผู้ มีพระคณุทกุทา่น 
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บทที่ 1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
ผลจากแนวทางการพฒันาประเทศไปสู่ความทนัสมยั (Modernization)  ได้ก่อให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงแก่สงัคมไทยอยา่งมากในทกุด้าน ในการพฒันาประเทศนัน้ มนษุย์ถือเป็นทรัพยากรท่ี
มีค่า   ในการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคณุภาพท่ีดีถือว่าเป็นเป้าหมายส าคญัของการพัฒนา
ประเทศ และผลการพฒันา 23 ปี ท่ีผ่านมาว่า “เศรษฐกิจดี สงัคมมีปัญหา การพฒันาไม่ยัง่ยืน”  
(คณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ. ฉบบัท่ี 8 พ.ศ. 2540-2544) ดงันัน้แผนพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาตฉิบบัท่ี 8 ในแนวคดิท่ียึด “คน” เป็นศนูย์กลางของการพฒันาในทกุมิติ
อย่างเป็นองค์รวมและให้ความส าคญักบัการพฒันาคนทีสมดลุทัง้ด้านตวัคน สงัคมเศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างระบบบริหารภายในท่ีดีให้เกิดขึน้ในทุกระดบัอนัจะท าให้
เกิดการพฒันาท่ียัง่ยืนท่ีมีคนเป็นศนูย์กลางอยา่งแท้จริง (อภิชยั พนัธเสน, 2560, น. 38)  

คณุภาพชีวิตท่ีดีได้นัน้ จะต้องอาศยักระบวนการทางการศึกษาท่ีตอ่เน่ือง โดยเร่ิมตัง้แต่
ระดบัประถมศึกษา ซึ่งจัดว่าเป็นการศึกษาขัน้พืน้ฐานหรือเรียกว่าเป็นการศึกษาภาคบงัคบั ซึ่ง
เด็กๆ ทุกคนจะต้องผ่านกระบวนการนี ้และผู้ ท่ีผ่านกระบวนการนีห้รือจบการศึกษาระดับ
ประถมศกึษาจะต้องมีความสามารถอ่านออกเขียนได้ และมีพฒันาการทรงด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญาท่ีสมบูรณ์ จึงจะสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการศึกษาภาคบงัคบั ท่ีมุ่ง
พัฒนาผู้ เรียนให้มีความรู้และทักษะพืน้ฐานในการด ารงชีวิต ทันต่อการเปล่ียนแปลง มีสุขภาพ
สมบรูณ์ทัง้ทางร่างกายและจิตใจ ท างานเป็น ครองชีวิตได้อยา่งมีความสขุ นอกจากการศกึษาภาค
บงัคบัแล้ว การศึกษาระดบัอุดมศึกษาจัดเป็นการศึกษาในระดบัสูงและมีความส าคญัในระบบ
การศึกษา ดังระบุไว้ในแผนพรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  (มาตรา 34) ก าหนดให้
คณะกรรมการการอดุมศกึษา จดัท ามาตรฐานการอดุมศกึษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ของชาต ิวา่ “การศกึษาระดบัอดุมศกึษามุง่พฒันาความเจริญงอกงามทางสติปัญญาและความคิด
เพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาการ มุ่งสร้างสรรค์ก าลังคนในระดบัวิชาการและวิชาชีพชัน้สูง เพ่ือ
พัฒนาประเทศ และมุ่งพัฒนาคนให้เป็นผู้ ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้และความเข้าใจใน
ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตอันมีคุณค่าแก่บุคคลและประเทศชาติ ยูเนสโก 
(UNESCO. 1978:143) และ องค์การอนามยัโลก ( WHO, 1995, pp. 41-57) ได้กล่าวถึงคณุภาพ
ชีวิตวา่ คณุภาพชีวิตเป็นมโนทศัน์หลายมิตท่ีิประสานการรับรู้ของบคุคลในด้านร่างกาย ด้านจิตใจ 
ด้านระดบัความเป็นอิสระไม่ต้องพึ่งพา ด้านความสมัพนัธ์ทางสงัคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความ
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เช่ือส่วนบคุคลใต้วฒันธรรม คา่นิยม และเปา้หมายในชีวิตของแตล่ะบคุคล โดยแบง่องค์ประกอบ
ของคณุภาพชีวิตออกเป็น 4 ด้าน คือ 1. ด้านร่างกาย 2.ด้านจิตใจ 3.ด้านสมัพนัธภาพทางสงัคม  
4. ด้านสิ่งแวดล้อม 

โดยทัว่ไปนิสิตและนกัศกึษาในระดบัอุดมศึกษานิสิตนกัศกึษาจะมีอายุระหว่าง 17 - 22 
ปี เป็นผู้ก าลงัอยู่ในวยัหนุ่มสาว ซึ่งตามทฤษฏีพฒันาการทางสงัคมของอีริคสนั (Erikson.1968 : 
ออนไลน์) ท่ีเน้นความส าคญัของความสมัพนัธ์และความต้องการทางสงัคม ได้กลา่วถึงพฒันาการ
ของคนในวยันีว้่าอยู่ในช่วงขัน้ท่ี 5 ของพฒันาการ คือ การมีเอกลกัษณ์ของตนเอง (Identity) และ
ความสบัสนไม่เข้าใจตนเอง (Role Confusion) โดยจะมีความสมัพนัธ์กบักลุ่มเพ่ือนในวยัเดียวกนั 
และหาบุคคลอ่ืนเพ่ือยึดเหน่ียว เร่ิมค้นหาบทบาทท่ีเหมาะสมกับชีวิตของตน ไม่ว่าจะเป็นบทบา
ทางเพศ ความรับผิดชอบ การให้เหตผุล การมีทศันคติและการวางคา่นิยมส าหรับตนเอง พฒันาสู่
ขัน้ท่ี 6 ของพฒันาการ คือความรู้สึกใกล้ชิดสนิทสนม(Intimacy) และความรู้สึกอ้างว้างโดดเด่ียว 
(Isolation) จะเป็นความสมัพนัธ์กับเพ่ือนรัก เพศตรงข้ามลกัษณะความสมัพนัธ์ท่ีส าคญัท่ีสุด คือ 
ความรู้สึกเป็นเพ่ือนท่ีจะต้องมีความร่วมกนัในการท างาน หรือมีการแข่งขนัชิงดีชิงเดน่กนั ผู้ ท่ีผ่าน
วยัรุ่นด้วยความรู้สึกเป็นตวัของตวัเอง จะมีบทบาทความเป็นผู้ใหญ่ท่ีสามารถสร้างความสมัพนัธ์ท่ี
ดีกับผู้ อ่ืนได้ ไม่ว่าจะเป็นเพ่ือนเพศเดียวกัน หรือเพศตรงข้าม ส่วนพวกท่ีผ่านวัยรุ่นมาด้วย
ความรู้สึกเคว้งคว้างไม่รู้ว่าตนเองอยากจะเป็นอย่างไรในอนาคตแน่ จะรู้สึกอ้างว้างโดดเด่ียวไม่
สามารถสร้างความสนิทกับผู้ ใดได้อย่างแท้จริง (จกัรแก้ว นามเมือง, 2551, น. 84) ซึ่งสอดคล้อง
กบั (วลัลภา เทพหสัดนิ ณ อยธุยา, 2526, น. 1-2) ท่ีกลา่วถึงนกัศกึษาระดบัอดุมศกึษาวา่ เป็นวยัท่ี
มีพลงักายและพลงัความคิด ท่ีจะสามารถน ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ตอ่สงัคมได้ อยา่งดี โดยเฉพาะ
วยั 18-19 ปี เป็นวยัท่ีนกัจิตวิทยาพฒันาการเช่ือว่าสมองได้รับการพฒันาถึงขีดสงูสดุ คือ วยัท่ีจะ
เปล่ียนแปลง ดงันัน้ การศกึษาระดบัอุดมศึกษาจึงต้องรับผิดขอบต่อการพฒันาสมองของชาติใน
ระดับนี  ้ ด้วยความตัง้ ใจและระมัดระวัง ท่ีสุด อาจกล่าวได้ว่าภารกิจหลักท่ีส าคัญของ
สถาบนัอดุมศกึษา คือ มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการสร้างคนให้มีความรู้ความสามารถในวิชาการขัน้
สูงท่ีพร้อมจะรับผิดชอบในหน้าท่ีการงานท่ีได้รับมอบหมาย และสามารถน าความรู้ความคิดมา
ประยุกต์ใช้ในการท างาน ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ตลอดจนสร้างบุคลิกภาพ พฒันานิสัย 
และพฤติกรรมของนกัศกึษาให้พร้อมท่ีจะเป็นคนท่ีสมบรูณ์ มีคณุธรรม จริยธรรม สามารถอยู่และ
ท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข และพร้อมท่ีจะสร้างสรรค์ประเทศให้
เจริญก้าวหน้า หรือโดยอีกนยัหนึง่ก็คือ การสร้างคนให้มีคณุภาพชีวิตท่ีดี   
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มหาวิทยาลยัราชภฏัเป็นสถาบนัระดบัอดุมศกึษาท่ีผลิตบคุลากรครูแห่งแรกของประเทศ
ไทยท่ีมีพัฒนามาจาก "โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์" ได้เปล่ียนช่ือเป็นเป็น "วิทยาลัยครู" ต่อมา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม 
สถาบนัราชภฏั แปลความหมายวา่ “คนของพระราชา...ข้าของแผ่นดนิ”  แก่วิทยาลยัครูทัว่ประเทศ 
โดยสถาบันราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา
วิชาการและวิชาชีพชัน้สูง ท าการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอดและ
พฒันาเทคโนโลยี ทะนุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู  มหาวิทยาลยัราช
ภัฏ จึงมุ่งหวงัให้บณัฑิตและบุคลากรของมหาวิทยาลยัมีคณุธรรมก ากับความรู้ เพียบพร้อมด้วย
สตปัิญญาและจริยธรรม เป็นผู้ใฝ่รู้ มีวิจารณญาณ มีจิตใจเสียสละ มีบคุลิกภาพดีเหมาะสม และมี
ความส านึกรับผิดชอบตอ่ส่วนรวม และพนัธกิจของมหาวิทยาลยัราชภฏันอกจากจะผลิตบณัฑิตท่ี
เป็นเลิศทางวิชาการและคณุธรรม แล้วยงัผลิตผลงานวิจยัแสวงหาความรู้ใหม่ บริการรับใช้สงัคม 
และท านบุ ารุงศลิปวฒันธรรม โดยยดึมัน่ในสจัจะบริการ โดยแสวงหาความดีเลิศทางวิชาการ และ
คณุธรรม เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ เห็นแจ้งในสจัจะแห่งชีวิต และจะเสริมสร้างทศันคติท่ีดีในการ
บริการรับใช้สังคม ผู้ ท่ีได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏจะต้องรู้จักพัฒนาตนเอง มีความรู้  
มีความคิดสร้างสรรค์ มีความประพฤติดีงาม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนร่วม และมี
ความสามารถในการท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ เม่ือจบการศกึษาออกไปเป็นผู้ รับใช้ชีวิตในสงัคม 
ชมุชน สอนคนให้เป็นคนท่ีมีคณุธรรม จริยธรรม สอนคนให้เห็นถึงคณุคา่ของคนด้วยกนั และสอน
ให้คนดแูลสรรพสิ่งตา่ง ๆ ท่ีเช่ือวา่นกัศกึษามีความปรารถนาอยา่งยิ่งท่ีต้องการพฒันาตนเองในทกุ
ด้านของชีวิตท่ีต้องเตรียมตวัให้พร้อมไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการหรือประสบการณ์ เพ่ือจะสามารถ
ออกไปท าพนัธกิจ (ท างาน) น าไปปฏิบตัิหน้าท่ีการงานเพ่ือสงัคมและประเทศชาติ จึงเห็นได้ว่ามี
ความสอดคล้องตอ่การด ารงชีวิตของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัในเร่ืองของการพฒันาคณุภาพ
ชีวิต ดงันัน้ คณุภาพชีวิตจึงเป็นสิ่งส าคญัของทิศทางท่ีจะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง การพฒันา
คณุภาพชีวิตของตนเองให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์พร้อมทัง้ร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ สติปัญญา เพ่ือ
จะออกไปพัฒนาคนอ่ืนให้ก่อเกิดความสมบูรณ์ด้วย โดยความส าเร็จแสดงออกได้โดยการ
สร้างสรรค์สงัคมคุณภาพ สงัคมแห่งการเรียนรู้ สงัคมอนัประกอบด้วยความสมานฉันท์และเอือ้
อาทรตอ่กนั (ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาติ, 2544, น. 112) 

จากสภาพปัญหาในปัจจบุนั พบวา่คณุภาพชีวิตของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัในเขต
กรุงเทพมหานคร นกัศกึษาส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวยัรุ่นตอนปลาย หรือผู้ ใหญ่ในวยัต้น เป็นวยัท่ียงัมี
ประสบการณ์ในการใช้ชีวิตน้อย เป็นวยัท่ีต้องปรับตวัเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ อีกมากมาย และ
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อีกประการหนึ่ง นักศึกษายังไม่มีรายได้ ต้องพึ่งพาอาศัยบิดามารดา หรือญาติพ่ีน้องในด้าน
คา่ใช้จา่ยในการศกึษา จงึท าให้นกัศกึษาเกิดความวิตกกงัวล และเกิดปัญหาขึน้ในปัจจบุนั (ส าเนา 
ขจรศลิป์. 2537: 84) และจากการสอบถามและสมัภาษณ์พดูคยุกบันกัศกึษาและอาจารย์ผู้สอนใน
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2561 (สมัภาษณ์ 14 -16 กนัยายน 2561) พบวา่ นกัศกึษามหาวิทยาลยั
ราชภัฏมีปัญหาส่วนใหญ่เร่ืองด้านสุขภาพร่างกาย คือ ป่วยบ่อยด้วยสภาวะอากาศท่ีแปรปรวน
ตลอดเวลา  ปัญหาด้านจิตใจ คือไมมี่ความสขุในการเรียน เพราะมีความเครียดในเร่ืองส่วนตวัและ
เร่ืองอ่ืน ปัญหาด้านสงัคมคือไม่สามารถเข้ากับเพ่ือนใหม่ เพราะความหลากหลายทศันคติ  และ
ปัญหาด้านค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอปัญหาเร่ืองการเดินทางมาสถานศึกษาไม่เอือ้อ านวย เพราะมี
จราจรคบัคัง่ทุกวนั และปัญหาด้านครอบครัว ท่ีมีพ่อแม่อย่าร้าง เม่ือมีปัญหาไม่สามารถปรึกษา
ครอบครัวได้ และสอดคล้อง กับงานวิจัยของ (บงัอร  ศรีวรรณ และคณะ. 2542) ท่ีศึกษาเร่ือง
คณุภาพชีวิตของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม พบว่า นกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภัฏ
ทัง้ชายและหญิงส่วนใหญ่มีปัญหาด้านสขุภาพ ด้านเศรษฐกิจ คา่ใช้จา่ย  ด้านท่ีอยู่อาศยั ด้านการ
เรียน ร้อยละ 47.0 และสอดคล้องกบังานวิจยัของ (สขุศรี สงวนสตัย์.  2552) ท่ีศกึษาเร่ืองคณุภาพ
ชีวิตของนกัศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี พบว่า คณุภาพชีวิตของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏั ในเร่ืองอาหารและโภชนาการ ไม่ถกูสขุลกัษณะสภาพแวดล้อมในโรงอาหาร 
ความสะอาดและรวมไปถึงสขุภาพร่างกายของนกัศกึษาด้วย    

ดังนัน้จึงต้องมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยผู้ วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ปัจจัย จากนักคิดและนักวิจัยทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศ ซึ่งเกิดจากองค์ประกอบทัง้ 8 ด้าน คือ ด้านสขุภาพร่างกาย (Physical Domain)ด้าน
จิ ตใจ (Psychological Domain)ด้ านสัมพันธภาพทางสังคม  (Social Relationships)ด้ าน
สิ่ งแวดล้อม (Environment) ด้านการศึกษา  (Education) ด้านท่ีอยู่อาศัย  (Housing) ด้าน
ครอบครัว (Family) ด้านค่าใช้จ่าย (Expenses) ซึ่งสอดคล้องกับ แคมป์เบล (Campbell, 1976, 
pp. 117-124) กล่าวว่า องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ ด้าน
กายภาพ ได้แก่ สภาพท่ีอยู่อาศยั ด้านสงัคมได้แก่ ด้านการศึกษา สุขภาพ และความมัน่คงของ
ครอบครัว และทางจิตวิทยา ได้แก่ ด้านความพงึพอใจ ความส าเร็จความผิดหวงั และความคบัข้อง
ใจ และสอดคล้องกับ (ภัทรพล มหาขันธ์ , 2550 ) กล่าวว่า  คุณภาพชีวิตของนักศึกษา
ระดบัอดุมศกึษา มี ทัง้หมด 5 ด้าน คือ ด้านชีวิตการเรียน ชีวิตสงัคม ท่ีอยู่อาศยั ความสมัพนัธ์กบั
บคุลอ่ืน และการบริการท่ีได้รับจากมหาวิทยาลยัเป็นต้น 
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จากสภาพปัญหาเบือ้งต้น พบว่า นกัศกึษาปริญญาตรีท่ีก าลงัศึกษาทัง้ 5 มหาวิทยาลยั 
ในมหาวิทยาลยัราชภฏั ในเขตกรุงเทพมหานคร มีปัญหาเก่ียวกบัคณุภาพชีวิต เชน่ ผลการเรียนไม่
เป็นท่ีน่าพอใจ และมีปัญหาด้านร่างกายจิตใจ ท่ีมีภาวะความเครียดเร่ืองการเรียน การคบเพ่ือน 
และเวลาเกิดปัญหาไม่สามารถปรึกษาผู้ปกครอง และเงินไม่พอใช้ การเดินทางไม่สะดวกเพราะ
การจราจรบริเวณมหาวิทยาลยั การจราจรคบัคัง่ ตดิขดัเป็นอยา่งมาก ซึง่ผู้วิจยัได้ท าการสมัภาษณ์
เบือ้งต้นกับนกัศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขตกรุงเทพมหานคร ระดบัปริญญาตรี ทัง้หมด  5  
มหาวิทยาลยั (สมัภาษณ์ 14 -15-16 กันยายน 2561) พบว่า นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฏส่วน
ใหญ่ มีปัญหาด้านสุขภาพร่างกาย  ด้านสุขภาพจิตใจ ด้านสมัพนัธภาพสงัคม ด้านสิ่งแวดล้อม 
ด้านการศกึษา ด้านท่ีอยู่อาศยั ด้านครอบครัว ด้านคา่ใช้จ่าย รวมทัง้หมด 8 ด้าน ซึ่งปัญหาเหลา่นี ้
มีอิทธิพลต่อคณุภาพชีวิตของนกัศึกษาเป็นอย่างยิ่ง สาเหตท่ีุพบมาท่ีสุดก็คือ ด้านสงัคม การคบ
เพ่ือนไม่ดี ท าให้การเรียนตกต ่า พากันเท่ียวกลางคืนและด่ืมสุรา และเสพยาเสพติด รวมไปถึง
คา่ใช้จา่ยไมเ่พียงพอ ท าให้ไมอ่ยากไปเรียน และปัญหาด้านครอบครัว ไมส่ามารถปรึกษาหารือกบั
ครอบรัวเวลามีปัญหา เก็บกด และสภาวะทางจิตใจไม่ดี ท าให้สุขภาพมีปัญหาเช่นกัน ปัญหาท่ี
ส าคญัอีกประการ คือ สภาวะความไมม่ัน่คงทางด้านจิตใจ เชน่ ไมมี่ความสขุในการเรียน เน่ืองจาก
การแข่งขนัเพ่ือให้ได้คะแนนสูงสุด ความเครียดและเหน่ือยล้าท่ีต้องรับผิดชอบกิจกรรมของทาง
มหาวิทยาลัยพร้อม ๆ กับการเรียน มีเจตคติทางลบและสมัพนัธภาพต่ออาจารย์และเพ่ือน ๆ ก็
ตกต ่าไปด้วยซึง่สง่ผลให้สภาพจิตใจของนกัศกึษาไมพ่ร้อมตอ่การศกึษาในภายภาคหน้า 

ในปัจจุบนัมหาวิทยาลยัสถาบนัอุดมศึกษาหลายแห่งได้พยายามจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้และสิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสมให้กับนักศึกษาทัง้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน โดย
มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวก การบริการพืน้ฐานท่ีจ า เป็นต่อการใช้ชีวิตในรัว้
มหาวิทยาลยั เพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิตของนกัศกึษาให้มีความสขุในรัว้มหาวิทยาลยั อนัจะสง่ผลให้
นกัศึกษามีผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาท่ีดีและสอดคล้องกับคณุลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ 
โดยให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และ
คุณธรรม จริยธรรม ท่ีสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 5 ประการ ได้แก่ ความรู้ 
ทกัษะการคดิ ทกัษะความสมัพนัธ์ ระหวา่งบคุคลและความรับผิดชอบ ทกัษะการวิเคราะห์และการ
ส่ือสารและการพฒันาคณุธรรมจริยธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ , 2546, น. 1) ดงันัน้ วิถีทางท่ีจะ
ไปสู่ความสขุและความส าเร็จในชีวิตนัน้ จะต้องอาศยัการปรับตวัในด้านตา่ง ๆ เพ่ือการด ารงชีวิต  
ลาซารัส ( Lazarus, 1969, pp. 17-18) กล่าวไว้ว่า มนุษย์ต้องมีการปรับตัวและพฤติกรรมของ
ตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการภายในของตนเองและสภาพแวดล้อมทางสงัคม อย่างไรก็
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ตามการส่งเสริมให้ผู้ เรียนรู้จกัปรับตวัและพฤติกรรมของตนเองนัน้ ต้องอาศยัการเข้ามามีสว่นร่วม
เป็นภาคีเครือข่ายในการจดัการศกึษาของหน่วยงานและองค์กรตา่ง ๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชน ด้วย
การจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบตามแนวของการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ เช่น การจัดแหล่ง
เรียนรู้ตามอธัยาศยั กิจกรรมสร้างสรรค์ท่ีเปิดโอกาสให้บุคคลเข้ามามีส่วนร่วมและการฝึกอบรม 
เป็นต้น ดงันัน้กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนได้พัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศกัยภาพต้องเน้นทัง้ความรู้คณุธรรม การจดักระบวนการเรียนรู้ยงัต้องสง่เสริมผู้สอนและผู้ เรียนได้
เรียนรู้พร้อมกนัจากส่ือและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ การจดัการเรียนรู้เกิดขึน้ได้ทกุเวลา ทกุ
สถานท่ี โดยการประสานความร่วมมือจากชมุชนรวมทัง้สง่เสริมการด าเนินงานและการจดัตัง้แหล่ง
การเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2544, น. 7) 
คณุภาพชีวิตของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครนัน้ สอดคล้องกับแนวคิด
ของ (วิจิตร ศรีสะอ้าน, 2561: ออนไลน์) ปาฐกถาพิเศษเร่ือง “นวตักรรมสหกิจศึกษา 4.0 “ (เม่ือ
วนัท่ี 24 มีนาคม 2560) กลา่ววา่ พลวตัโลกในศตวรรษท่ี 21 วา่ เป็นการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมใน 
4 อย่าง คือ วฒันธรรมการด าเนินชีวิตของนกัศึกษา คือ  การเรียนรู้ การท างาน และการด าเนิน
ธุรกิจ ซึ่งส่งผลต่อ 1) เรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย ท่ีเน้นการใช้ความรู้สร้างนวตักรรม 2) เรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์ เน้นการใช้ความคิด กระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  3) เรียนรู้เพ่ือส่วนรวม เน้นปลกู
จิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม และ 4) เรียนรู้เพ่ือการน าไปปฏิบตัิ ผา่น STEAM คือ 
Science, Technology, Engineering, Art และ Mathematics โดยกระบวนการเรียนรู้นี ้จะเตรียม
คนไทย 4.0 คือ มีปัญญาท่ีเฉียบแหลม ทกัษะท่ีเห็นผล สขุภาพท่ีแข็งแรง และจิตใจท่ีงดงาม เพ่ือ
เปล่ียนผ่านสู่สงัคมไทย 4.0 คือสงัคมท่ีมีความหวงั เป่ียมสขุและสมานฉันท์ เพ่ือท าให้องค์ความรู้
เหลา่นีเ้ข้มแข็งและเป็นไปตามความพร้อมของแตล่ะมหาวิทยาลยันัน้ ๆ   

จากความส าคญัของคณุภาพชีวิตและเหตผุลดงักล่าวข้างต้น ผู้ วิจยัจึงสนใจพฒันาชุด
ฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร โดยน า
ทฤษฎีของคอล์บ (Kolb) ท่ีเป็นการปฏิบตัเิพ่ือสัง่สมประสบการณ์ (Concrete Experience) ผู้ เรียน
ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ต่าง ๆ ด้วยตนเอง โดยผู้สอนท าหน้าท่ีให้การสนับสนุนช่วยเหลือใ ห้
ค าแนะน าการปฏิบตัิท่ีถูกต้อง เพ่ือการเช่ือโยงสร้างความคิดรวบยอดของประสบการณ์ท่ีได้รับนี ้
ช่วยให้ผู้ เรียนมีแนวคิดเก่ียวกบัวิธีการปฏิบตัิตนท่ีแตกตา่งจากเดิม ดงันัน้จึงน ามาเป็นแนวทางใน
การสร้างชดุฝึกอบรมเพ่ือให้นกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร มีคณุภาพชีวิตท่ี
ดีมากยิ่งขึน้ และผู้วิจยัสนใจท่ีจะท าการพฒันาชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขตกรุงเทพมหานคร อันเป็นกลุ่มบุคคลซึ่งจะเป็นก าลังส าคัญต่อการ
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พฒันาประเทศในอนาคต เพ่ือให้ได้ทราบถึงระดบัคณุภาพชีวิตตามตวัแปรสว่นบคุคล ทัง้นี เ้พ่ือจะ
ได้ข้อมลูพืน้ฐานมาเป็นแนวทางในการวางแผนสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตของนิสิตให้ดียิ่งขึน้
ตอ่ไป  

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายของการวิจยัไว้ดงันี ้

1. เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีส่งผลตอ่คณุภาพชีวิตของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัในเขต
กรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือสร้างชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราช
ภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความส าคัญของการวิจัย 
งานวิจยัครัง้นีเ้ป็นแนวทางในการพฒันาชดุฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 8 ด้านได้แก่ ด้านสุขภาพร่างกาย 
(Physical domain) ด้านจิตใจ  (Psychological domain) ด้านสัมพันธภาพทางสังคม (Social 
relationships) ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) ด้านการศึกษา  (Education) ด้านท่ีอยู่อาศัย 
(Housing) ด้านครอบครัว (Family) ด้านคา่ใช้จ่าย (Expenses) ซึ่งเป็นพืน้ฐานในการด ารงชีวิต ท่ี
ส าคญัจะต้องมี “สติ ปัญญา และความเพียร” ซึ่งจะน าไปสู่ “ความสุข” ในการพฒันาชีวิตอย่าง
แท้จริง  เพ่ือให้สมดลุและพร้อมตอ่การรองรับการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทัง้ด้าน
วตัถ ุสงัคม สิ่งแวดล้อม และวฒันธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี และเม่ือส าเร็จการศกึษาจะ
เป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ คือ บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเป็นผู้ มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มี
ความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการด ารงชีวิตใน
สังคมได้อย่างมีความสุขทัง้ทางร่างกายและจิตใจ มีความส านึกและความรับผิดชอบในฐานะ
พลเมืองและพลโลก  
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ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยนี ้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development ) โดยการวิจัยมี

ขอบเขตดงันี ้
1. ประชากร 

ประชากรท่ีใช้ศกึษา แบง่เป็น 3 กลุม่ดงันี ้
1.1 ประชากรเ พ่ือศึกษาปัจจัย ท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร รวมประชากร จ านวน 5 แห่ง ประกอบด้วย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา ชัน้ปีท่ี 1-4 ประจ าปี
การศกึษา  2561 จ านวน  92,742 คน 

1.2 ผู้ทรงคณุวฒุิเพ่ือเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราช
ภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 7 คน โดยมีคณุสมบตัติามท่ีผู้วิจยัก าหนดไว้ 

1.3 ประชากรเพ่ือประเมินประสิทธิผลของชดุฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างคณุภาพ
ชีวิต นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ระดบัชัน้ปีท่ี 1-2 ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 30 คน    

2. ตัวแปรที่ศึกษา 
2.1 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต

กรุงเทพมหานคร มีตวัแปรท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นีป้ระกอบด้วย 8 ปัจจยั ดงันี ้
1. ปัจจยัด้านสขุภาพร่างกาย  
2. ปัจจยัด้านสขุภาพจิตใจ 
3. ปัจจยัด้านสมัพนัธภาพสงัคม 
4. ปัจจยัด้านสิ่งแวดล้อม  
5. ปัจจยัด้านการศกึษา 
6. ปัจจยัด้านท่ีอยูอ่าศยั 
7. ปัจจยัด้านครอบครัว 
8. ปัจจยัด้านคา่ใช้จา่ย 

2.2  การสร้างและการหาประสิทธิผลชดุฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของ
นกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร มีตวัแปรท่ีศกึษาดงัตอ่ไปนี ้

2.2.1 ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) คือ ชดุฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้าง
คณุภาพชีวิตของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร 
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2.2.2  ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คือ ประสิทธิผลของชุดฝึกอบรม
เพ่ือเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร   

นิยามศัพท์เฉพาะ 
เพ่ือให้การแปลความหมายของศพัท์ท่ีใช้ในการวิจัยนีมี้ความเข้าใจท่ีตรงกัน จึงมีการ

ก าหนดนิยามศพัท์เฉพาะ ดงันี ้
1. คณุภาพชีวิต หมายถึง ความสามารถของนกัศกึษาในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข 

ทัง้ในและนอกสถาบนัการศึกษา โดยคิดว่าตนเองมีคุณค่า มีความหมายในชีวิต และสามารถ
ปรับตวัอยูใ่นสงัคมได้อยา่งมีความสขุ ด้านกายภาพ ได้แก่ ความรู้สึกท่ีมีต่อมหาวิทยาลัย
เก่ียวกับช่ือเสียง การให้บริการ สวสัดิการ การลงทะเบียน และท าเลท่ีตัง้ของมหาวิทยาลยั ด้าน
สังคม ได้แก่ สุขภาพกาย สุขภาพจิต การรู้จักใช้เงินส าหรับชีวิตส่วนตวัและการศึกษาได้อย่าง
เพียงพอ และด้านจิตวิทยา ได้แก่ ความพอใจเก่ียวกับรูปร่างหน้าตา คุณค่าของตนเอง 
ความสามารถในการกระท ากิจกรรมตา่ง ๆ ทัง้ในชีวิตประจ าวนั และในการศกึษาได้ส าเร็จ 

2. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อคณุภาพชีวิต  หมายถึง  ชีวิตของบุคคลท่ีสามารถด ารงชีวิตอยู่
ร่วมกับสังคมได้อย่างเหมาะสมไม่เป็นภาระและไม่ก่อให้เกิดปัญหาแก่สังคม และสามารถ
ด ารงชีวิตท่ีชอบธรรม และการมีสภาพความเป็นอยู่และการด าเนินชีวิตท่ีดี หรือการใช้ชีวิตอย่างมี
ความสขุในระหว่างการศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลยัและนอกมหาวิทยาลยั โดยวดัได้จากความรู้สึก
พึงพอใจของนักศึกษาท่ีเกิดจาการรับรู้ถึงสภาพร่างกาย สภาพจิตใจ ความสัมพันธ์ทางสังคม  
สิ่งแวดล้อม การศกึษา ครอบครัว และรวมไปถึงคา่ใช้จ่าย ท่ีมีผลส่งตอ่คณุภาพชีวิตของนกัศกึษา
มหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยแบง่ออกเป็น 8 ปัจจยั ได้แก่  

2.1 ปัจจัยด้านสุขภาพร่างกาย (Physical Domain) หมายถึง สภาพทางด้าน
ร่างกายของบคุคล ซึง่มีผลตอ่ชีวิตประจ าวนั เชน่ ความสมบรูณ์แข็งแรงของร่างกาย การออกก าลงั
กาย การบริโภคอาหารให้ถูกหลกัอนามยั ความรู้สึกสุขสบาย ไม่มีความเจ็บปวดทางร่างกายได้ 
ความเป็นอิสระท่ีไมต้่องพึง่พาผู้ อ่ืน  

2.2 ปัจจยัด้านสุขภาพจิตใจ (Psychological Domain) หมายถึง การรับรู้สภาพ
ทางจิตใจของตนเอง เช่น การรับรู้ความรู้สึกทางบวกท่ีบุคคลมีต่อตนเอง การรับรู้ภาพลกัษณ์ของ
ตนเอง การรับรู้ถึงความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง การรับรู้ถึงความมั่นใจในตนเอง การรับรู้ถึง
ความคิด ความจ า สติ สมาธิ การตดัสินใจ และความสามารถในการเรียนรู้เร่ืองราวตา่ง ๆ ของตน 
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การรับรู้ถึงความสามารถในการจดัการกับความเศร้า หรือกงัวล การรับรู้เก่ียวกับความเช่ือตา่ง ๆ 
ของตน ท่ีมีผลตอ่การด าเนินชีวิต รู้จกัการแก้ปัญหา มีเหตผุล    

2.3 ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ทางสังคม (Social Relationships) หมายถึง การ
รับรู้เร่ืองความสมัพนัธ์ของตนกบับคุคลอ่ืน การรับรู้ถึงการท่ีได้รับความช่วยเหลือจากบคุคลอ่ืนใน
สงัคม การรับรู้วา่ตนได้เป็นผู้ให้ความชว่ยเหลือบคุคลอ่ืนในสงัคมด้วย 

2.4 ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หมายถึง การมีความรู้เก่ียวกับการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดมีความยั่งยืน  และรักษาสมดุลทาง
สิ่งแวดล้อมให้เกิดขึน้  การรับรู้วา่ได้อยูใ่นสิ่งแวดล้อมทางกายภาพท่ีดี ปราศจากมลพิษตา่ง ๆ และ
การคมนาคมสะดวก 

 2.5 ปัจจยัด้านการศึกษา (Education) หมายถึง กระบวนการเรียนรู้เพ่ือความ
เจริญงอกงามของบคุคลและสงัคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึกอบรม การเข้าร่วมกิจกรรม การ
มีส่วนร่วม การท างานเป็นทีม มีความสามคัคีและมีจิตสาธารณะ การสืบสานทางวฒันธรรม การ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง มีสติปัญญา มีความรู้ มีคุณธรรม และมี
จริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งมีความสขุ 

 2.6 ปัจจัยด้านท่ีอยู่อาศัย (Housing) หมายถึง การได้อยู่ในสภาพแวดล้อม
บริเวณท่ีอยู่อาศยั สะอาด และถูกสุขลกัษณะ  ปราศจากมลภาวะเป็นพิษ มีทัง้สิ่งอ านวยความ
สะดวกสบาย อปุกรณ์ใช้สอยท่ีจ าเป็นตามความต้องการทางด้านร่างกาย จิตใจ และความเป็นอยู่
ท่ีดีงาม ทัง้สว่นตวัและครอบครัวของผู้พกัอาศยั มีความมัน่คงถาวรและไมแ่ออดั 

 2.7 ปัจจยัด้านครอบครัว (Family) หมายถึง วิธีการอบรมเลีย้งดท่ีูนกัศกึษาได้รับ
จากบิดามารดา หรือผู้ปกครองโดยนกัศกึษามีความรู้สึกว่าบิดามารดา หรือผู้ปกครองให้ความรัก 
ความอบอุ่น รับฟังเหตุผล ยอมรับความคิดเห็น ให้ความร่วมมือตามโอกาสอันสมควร ทัง้นี ้
นกัศกึษายงัสามารถรับผิดชอบเร่ืองสว่นตวัและมีอิสระตามความเหมาะสม 

2.8 ปัจจัยด้านค่าใ ช้จ่าย (Expenses) หมายถึง  การใ ช้จ่าย ท่ี เ กิดขึ น้ ใน
ชีวิตประจ าวนั โดยจะสะท้อนให้เห็นถึงคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ทัง้หมด เชน่ คา่เดนิทาง คา่ท่ีพกั คา่อาหาร 
คา่ยารักษาโรค หรือ คา่ใช้จา่ยส าหรับสิ่งอ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวนั เป็นต้น 

3. ชดุฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัในเขต
กรุงเทพมหานคร หมายถึง  เอกสารคูมื่อท่ีผู้วิจยัได้พฒันาขึน้เพ่ือเพิ่มพนูความรู้ เพิ่มพนูทกัษะ ให้
มีความรู้ ท่ีสูงขึน้   เ พ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต
กรุงเทพมหานคร มีกระบวนการในการพัฒนา 3 ขัน้ตอนได้แก่ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
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คณุภาพชีวิตของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือสร้างชุดฝึกอบรม
เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร  
3) เ พ่ือศึกษาประสิทธิผลของชุดฝึกอบรมเพ่ือการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งชดุฝึกอบรมดงักล่าว ประกอบด้วย 1) จดุมุ่งหมาย
ของการฝึกอบรม 2) เนือ้หาสาระของกิจกรรมฝึกอบรม 3) การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ และ 4) 
การวดัผลและประเมินผล 

4. ประสิทธิผลของชุดฝึกอบรมเพ่ือการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร หมายถึง เกณฑ์ท่ีใช้ในการก าหนดประสิทธิผลของ
ชดุฝึกอบรม โดยพิจารณา ดงันี ้  

4.1 การพิจารณาจากการทดสอบความเข้าใจในการเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครก่อนและหลังการฝึกอบรม โดยใช้แบบ

ประเมินตนเอง ผู้วิจยัพิจารณาจากการหาค่าคะแนนเฉล่ีย (xˉ) และคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และการทดสอบที (t-test) แบบกลุ่มตวัอย่างเป็นอิสระจากกัน (t –test for independent 
sample)  

4.2 พิจารณาจากแบบสอบถามความพึงพอใจตอ่ชดุฝึกอบรมเพ่ือการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร  ใน 4 ด้าน ได้แก่  
1) ด้านเนือ้หา 2) ด้านกิจกรรมการฝึกอบรม 3) ด้านวิทยากร และ 4) ด้านการประเมินผลการ
ฝึกอบรม ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัพิจารณาจากการหาคา่เฉล่ียความพงึพอใจท่ีมีตอ่ชดุฝึกอบรมเพ่ือ
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนกัศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร  และการ
ทดสอบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียกบัเกณฑ์ 3.51 ด้วยการทดสอบแบบกลุม่ตวัอยา่งเดียว (t –test 
for one sample) ทัง้นีมี้เกณฑ์ ค่าเฉล่ียความพึงพอใจท่ีมีต่อชุดฝึกอบรมเพ่ือการเสริมสร้าง
คณุภาพชีวิตของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานครมีคา่โดยรวมและรายด้าน

อยู่ในระดบัมากขึน้ไป (≥3.51) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับความมั่นใจ 95 % (α = .05)  
จึงจะถือว่าชุดฝึกอบรมเพ่ือการเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฏในเขต
กรุงเทพมหานครมีประสิทธิผลท่ียอมรับได้   

5. มหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร หมายถึง สถาบนัอดุมศกึษาเพ่ือการ
พฒันาท้องถ่ิน มีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้การศกึษาวิชาการและวิชาชีพชัน้สงู ท าการวิจยัให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม ปรับปรุงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนาธรรม 
มหาวิทยาลยัราชภฏั ในเขตกรุงเทพมหานคร ในการวิจยัครัง้นี ้มีจ านวน 5 แหง่ ได้แก่ มหาวิทยาลยั
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ราชภฏัจนัทรเกษม มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบรีุ มหาวิทยาลยัราชภฏั
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  และเข้ารับการฝึกอบรมด้วยชุด
ฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างคณุภาพชีวิตท่ีผู้วิจยัพฒันาขึน้ 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่คณุภาพชีวิตของนักศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร  

ผู้วิจยัได้ท าการศกึษาสร้างกรอบแนวคิดการวิจยัดงันี ้
1. แนวคิดในการศกึษาปัจจยัท่ีส่งผลคณุภาพชีวิตของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏั

ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ วิจัยได้แนวคิดของ องค์การอนามัยโลก (WHO) (The WHOQOL 
Group,1995, p. 19)องค์การยู เนสโก  (UNESCO, 1978, p.19) ส านักส่ ง เส ริมและพัฒนา
สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต. (WHOQOL – BREF –THAI, 2561:  ออนไลน์) (ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ , 2561: ออนไลน์)(สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2553,  
น. 5) (ปุบผา ปลืม้ส าราญและคณะ , 2534, น.  1) (สุภาพ ฉัตราภรณ์และคณะ , 2551, น. 9) 
(ส าราญ  จูช่วยและคณะ, 2555, น. 9) (ภัทรพล  มหาขนัธ์, 2550, น. 9) ( จนัทรา อุ้ยเอ้ง, 2553, 
น. 143) ( กฤตธัช  อันช่ืน, 2557, น. 2) ( กมลรัตน์  ทองสว่าง,  2557, น. 9) (กนิษฐา  อ่อนศิริ, 
2554, น. 1) (บุญสม  หรรษศิริพจน์, 2556, น. 116) อับราฮัม  มาสโลว์   (Abraham  Maslow, 
1954, p. 1) อะบีดีนี (Abedini Zoleykha, 2016, p. 238) อีมาน (Eman AL-Zboo, 2014, p. 96) 
เพ็น (Pen Chiang Choa, 2017, p. 1) อาร์ เค็น  (Erkan Tekinarslan, 2016, p. 170) แอมซอล 
(Amthal Al-Huwailah, 2017, p. 182) อิวิก้า (Ivica Radovanovic, 2017, p. 190) กเูนอร์ (Guner  
Cicek, 2018, p. 1143) เวลล์ (Wail Minwer, 2018, p. 15) แฮซ (Haas, 1999, p. 19) (วิชัย  รูป
ข าดี,2542, น. 114) (จารุวรรณ สภุาชยัวฒัน์และคณะ, 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) สรุปแนวคิดปัจจยัท่ีส่งผลต่อคณุภาพชีวิตคณุภาพชีวิต
ของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ 8 ปัจจยั ดงันี ้1) ปัจจยัด้านสขุภาพ
ร่างกาย 2) ปัจจยัด้านสขุภาพจิตใจ 3) ปัจจยัด้านสมัพนัธภาพสงัคม 4) ปัจจยัด้านสิ่งแวดล้อม 5) 
ปัจจยัด้านการศกึษา 6) ปัจจยัด้านท่ีอยูอ่าศยั 7) ปัจจยัด้านครอบครัว 8) ปัจจยัด้านคา่ใช้จา่ย 

2. แนวคิดในการสร้างชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ วิจัยได้แนวคิดการพัฒนานักศึกษาใน
ระดบัอุดมศึกษาตามกระบวนการเรียนรู้ของคอล์บ (Kolb, 1981, p. 41) โดยใช้วิธีสอนท่ีเน้นการ
เรียนรู้จากการกระท า (Learning by Doing) ซึ่งเน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางการเรียนรู้ มีความเช่ือว่า
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การเรียนรู้จากการกระท าจริง ผู้ เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ใหม่โดยเร่ิมจากการรับรู้ปัญหา คิดหาแนว
ทางแก้ไข ลงมือปฏิบตัิจนเกิดประสบการณ์จากการปฏิบตัิ ผู้ เรียนจะเป็นผู้สร้างความรู้ของตนเอง 
เกิดการปรับเปล่ียนความรู้เดิมให้เป็นความรู้ใหม่ ซึ่งจะเป็นความรู้ท่ีมีความหมายต่อผู้ เรียน 
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้ ท าให้ผู้ เรียนมีประสบการณ์ในการคิด และการกระท าจน
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์มีความคิดท่ีเป็นหลกัส าคญัคือ เป็นการเรียนรู้
ท่ีอาศยัประสบการณ์ของผู้ เรียน ท่ีเกิดจากการกระท าจนท าให้เกิดความรู้ใหม่ ปฏิสัมพันธ์ของ
ผู้ เรียนท าให้เกิดการขยายของเครือข่ายความรู้อย่างกว้างขวาง และมีการส่ือสารด้วยการพูดหรือ
เขียนเพ่ือสงัเคราะห์ความรู้ ปัจจยัของการเรียนรู้จากประสบการณ์มี 4 ประการคือ 1.ประสบการณ์ 
(Experience) โดยผู้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นผู้ ช่วยให้ผู้ เรียนน าประสบการณ์เดิมของตนมา
พฒันาเป็นองค์ความรู้ 2.การสะท้อนความคิดและอภิปราย (Reflection and Discussion) โดยผู้
จดักิจกรรมการเรียนรู้ช่วยให้ผู้ เรียนมีโอกาสแสดงออกเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นและเกิดการ
เรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างลึกซึง้ 3.ความเข้าใจเกิดความคิดรวบยอด (Understanding and 
Conceptualization) ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจน าไปสู่การเกิดความคิดรวบยอด อาจเกิดขึน้โดย
ผู้ เรียนเป็นฝ่ายริเร่ิมแล้วผู้จดักิจกรรมการเรียนรู้ช่วยเติมให้สมบูรณ์หรือแนะแนวทาง และผู้ เรียน
เป็นผู้ สานต่อจนเกิดความคิดรวบยอด 4.การทดลองหรือประยุกต์แนวคิด (Experiment or 
Application) ผู้ เรียนได้น าเอาการเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้ใหม่ไปประยุกต์ใช้ในลักษณะหรือสถานการณ์  
อ่ืน ๆ จนเกิดเป็นแนวทางปฏิบัติของผู้ เรียนเอง  จากกรอบแนวคิดดังกล่าว สามารถเขียนเป็น
แผนภาพ ดงันี ้

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการทบทวนแนวคดิทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ผู้วิจยัจงึก าหนดเป็นกรอบแนวคดิ
ในการวิจยั ดงัแสดงในภาพประกอบ 1 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการพฒันาชดุฝึกอบรม      
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สมมุตฐิานการวิจัย 
เพ่ือเป็นแนวทางในการแสวงหาค าตอบตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั ผู้ วิจยัได้ก าหนด

สมมตฐิานในการวิจยั ดงันี ้
1. ตวัแปรปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต

กรุงเทพมหานคร  2. หลังการใช้ชุดฝึกอบรมเพ่ือการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร มีค่าคะแนนเฉล่ียมากกว่าก่อนก่อนใช้ชุดฝึกอบรม
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

4. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจต่อชุด
ฝึกอบรมเพ่ือการเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร 
มีคา่เฉล่ียสงูกวา่เกณฑ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ] 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การศกึษาวิจยัเร่ือง การเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัในเขต
กรุงเทพมหานคร ในครัง้นี ้ ผู้ วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องและได้น าเสนอตาม
หวัข้อ อนัประกอบด้วยแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องคณุภาพชีวิต แนวคดิทฤษฎีการสร้างชดุฝึกอบรม 
ซึง่ผู้วิจยัได้แบง่ตามประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้

1. แนวคดิเก่ียวกบัการพฒันาคณุภาพชีวิต 
2. ทฤษฎีและแนวคดิท่ีเก่ียวกบัปัจจยัท่ีสง่ตอ่คณุภาพชีวิต 
3. แนวคดิทฤษฏีเก่ียวกบัประสิทธิผลของชดุฝึกอบรม 

- ทฤษฎีการเรียนรู้ของคอล์บ (Kolb) 
- ทฤษฎีการพฒันานกัศกึษา(Chickering) 

- แนวคดิการเรียนรู้แบบร่วมมือ(Johnson and Johnson) 
4. แนวคดิและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการพฒันาชดุฝึกอบรม 
5. แนวคดิและทฤษฎีการศกึษาความพงึพอใจของชดุฝึกอบรม 
6. บริบทของมหาวิทยาลยัราชภฏั 
7. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

1. แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
เหตท่ีุต้องมีการพฒันาคณุภาพชีวิต เพราะสงัคมแห่งการพึ่งพาเก่ียวเน่ืองกันของมนุษย์ 

เป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้คนในสงัคมมีความสขุจากการได้รับการยอมรับ ดีใจเม่ือได้รับการ  ช่ืนชม 
พอใจเม่ือได้รับความรักความอบอุ่น เกิดความสุขทางใจส่งผลให้ความสุขทางกายเกิดขึน้ใน  
ชีวิตประจ าวนั 

มนุษย์เม่ือเกิดมาในโลกย่อมประสงค์การมีชีวิตท่ีเป็นสุขแต่การมีชีวิตท่ีเป็นสุขนัน้ควร
ประกอบด้วยปัจจยัใดบ้าง  หลายคนนกึถึงสิ่งหรือเหตกุารณ์แวดล้อมใกล้ตวั และมีอีกไมน้่อยท่ีนึก
ถึงออกไปไกลกว่านัน้ หลายคนคงนึกไม่ถึงว่าแตล่ะส่วนแตล่ะสิ่งมีความสมัพนัธ์กนัอย่างยากท่ีจะ
แยกออกจากกนั เพราะประสบการณ์ในชีวิตของแตล่ะคนมกัคุ้นเคยกบัเหตกุารณ์ท่ีแตกตา่งกนัไป 
ชีวิตท่ีมีความสุขควรประกอบด้วยปัจจัยใดบ้าง ค าตอบน่าจะมีหลากหลายแน่นอน  เช่น การมี
สขุภาพจิตดี แจ่มใสเบิกบาน ระงบัความอยาก ควบคมุอารมณ์ของตนเองได้ ไม่มีทกุข์ มีเพ่ือนฝงู 
ปรับตวัเข้ากบัสิ่งแวดล้อมได้ มีอาชีพและรายได้ท่ีพอเลีย้งตนเองและครอบครัว มีท่ีอยู่อาศยัท่ีดี มี

 



  17 

ความเสมอภาคทางสงัคม มีเสรีภาพ มีการศกึษาท่ีดี อยูใ่นสภาพแวดล้อมท่ีดี มีคณุธรรมจริยธรรม 
และอยูร่่วมกบัธรรมชาตไิด้อยา่งเป็นสขุ ดงัพระราชด ารัสในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี 
9 ทรงพระราชทาน เม่ือวนัท่ี 4 ธนัวาคม พทุธศกัราช 2546 (เกษม วฒันชยั, 2547)  

“การพัฒนาจะต้องเป็นไปตามภูมิประทศทางภูมิศาสตร์  และภูมิประเทศทาง
สงัคมศาสตร์ในสงัคมวิทยา ภูมิประเทศตามสงัคมวิทยา คือ นิสยัใจคอของคนเรา จะไปบงัคบัให้
คนคดิอยา่งอ่ืนไมไ่ด้ เราต้องแนะน าเราเข้าไปช่วยโดยท่ีจะคดิให้เขาเข้ากบัเราไมไ่ด้ แตถ้่าเราเข้าไป
แล้วเราเข้าไปดวู่าเขาต้องการอะไรจริง ๆ แล้ว ก็อธิบายให้เขาเข้าใจหลกัการของการพฒันานีก็้จะ
เกิดประโยชน์อยา่งยิ่ง” 

พระราชด ารัสท่ีอัญเชิญมานี  ้อธิบายถึงคุณค่าของการมีความสุขได้ชดัเจน  ปัจจัยของ
คณุภาพชีวิต (Quality of Life) จึงมีความหมายดงัท่ีกล่าวมาแล้วหรืออาจกล่าวให้เข้าใจได้ง่ายว่า  
คุณภาพชีวิต คือ การมีชีวิตท่ีมีความสุขนั่นเอง ดังนัน้จะเห็นได้ว่ามนุษย์ทุกคนท่ีเกิดมาย่อม
ต้องการมีคณุภาพชีวิตท่ีดี ซึ่งก็คือการมีความสขุ ซึ่งความสขุของชีวิตท่ีแท้จริงคือ ความรู้สึกพอใจ
ในตนอง มีความรู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่า มีความหมาย นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏได้พัฒนา
คณุภาพชีวิตตามบริบทของตนเองโดยมีความเช่ือศรัทธาเป็นพืน้ฐานในการใช้ชีวิต ซึ่งสามารถ
ปรับตวัเข้ากบัสิ่งแวดล้อมและเพื่อนในสงัคมและพฒันาตนเองอยา่งเตม็ศกัยภาพ 

1.1 แนวความคิดที่เก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
แนวคิดเก่ียวกบัการศกึษาการพฒันาคณุภาพชีวิตเป็นเร่ืองท่ีมีปัจจยัและแนวทางใน

การศึกษาท่ีสลบัซบัซ้อน ทัง้นีเ้พราะการมีคณุภาพชีวิตท่ีดีหมายรวมถึงคณุภาพท่ีดีทัง้กาย จิตใจ 
วิญญาณและสติปัญญาและความต้องการมีคณุภาพชีวิตท่ีดีนัน้แปรผนัได้ตามสภาวะแวดล้อมใน
ด้านต่าง ๆ  รวมถึงลกัษณะของแต่ละบุคคล ในขณะท่ีปัจจยัและแนวทางในการศึกษาคณุภาพ
ชีวิตมีความเก่ียวข้องกบัขอบเขตของพืน้ท่ี สภาพทางภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ขนาด
ประชากร ลกัษณะเฉพาะของประชากร และวตัถปุระสงค์ของการศึกษา ดงันัน้ จึงเกิดแนวคิดใน
การศกึษา การให้ความหมาย เกณฑ์การวดั การวิเคราะห์และการตีความคณุภาพชีวิตท่ีแตกต่าง
กนั ตามรายละเอียดดงันี ้

ยูเนสโก (UNESCO, 1978, p. 7) สรุปไว้ว่า คุณภาพชีวิตเป็นความรู้สึกของการมี 
การอยู่อย่าง มีความสุข มีความพอใจต่อองค์ประกอบต่าง ๆ ของชีวิตท่ีเป็นส่วนส าคญัมากของ
บคุคล 

เลวิส  (Lewis, 1982, p. 9) ให้ความหมายว่า  คุณภาพชีวิต  คือ ระดับท่ีบุคคลมี
ความรู้สกึมีคณุคา่แหง่ตน มีความมุง่หมายในชีวิต และมีความวิตกกงัวลน้อยท่ีสดุ  
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เฟอร์แรนส์ (Ferrans,1992, p. 13) หมายถึง ความรู้สึกมีความสุข (Sense of Well-
Being) ซึง่มีผลมาจากความรู้สกึพงึพอใจ หรือไมพ่งึพอใจในแตล่ะด้านของชีวิตท่ีมีความส าคญัตอ่
บคุคลนัน้ ๆ  

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (ราชบณัฑิตยสถาน , 2530, น. 45) ระบุไว้ว่า 
คณุภาพชีวิตประกอบด้วยค า 2 ค าคือ คณุภาพ หมายถึง ลกัษณะประจ าของบุคคลหรือสิ่งของ
และอีกค าหนึ่งคือ ชีวิต หมายถึง  ความเป็นอยู่เม่ือสองค ามารวมกันจึงหมายถึง ลกัษณะความ
เป็นอยู่ของบคุคลท่ีดีคณุภาพชีวิต (Quality of Life) และได้มีนกัวิชาการหลายท่านให้ความหมาย
ไว้ดงัตอ่ไปนี ้

แมคคอล (McCall, 1975) ได้ขยายประเด็นล าดับขัน้ความต้องการของมาสโลว์
ออกไปในเร่ืองของประสบการณ์ชีวิต แมคคอล เสนอเกณฑ์การวดัคณุภาพชีวิตเป็นมิติต่าง ตาม
ประสบการณ์ชีวิตของคนทัง้ในแง่ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ รวมถึงความชอบและคณุภาพ
ชีวิต การท างาน และความสขุ ความเจ็บปวด ความสขุ และความทกุข์ นิยามอ่ืน ๆ อีกในเร่ืองของ
ความผาสกุ ความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจในชีวิต หรือความสขุและความทกุข์ (อ้างใน McCall, 
1975) แมคคอลยงัได้ชีใ้ห้เห็นว่า รากฐานของคณุภาพชีวิตคือ ความผาสกุท่ีเก่ียวกับสุขภาพและ
ความสขุ เซอร์กี (1976) ได้ศกึษาทฤษฎีคณุภาพชีวิตท่ีพฒันาตอ่จากมาสโลว์ โดยให้ ความส าคญั
ในมิตทิางวฒันธรรมและชีใ้ห้เห็นว่าล าดบัขัน้ความต้องการของมาสโลว์นัน้ได้ให้จดุเร่ิมต้นของการ
วิเคราะห์ เพ่ือค้นหาประเด็นตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัคณุภาพชีวิต ในแง่สขุภาพจิตนัน้มีความชดัเจน
ในการท าวิจยัอยา่งมาก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งความสขุสว่นบคุคล  

แคม์เบลและคณะ (Campbell et al., 1976) ได้กล่าวว่า นอกจากความสุขและ
สขุภาพแล้ว ก็ยงัมีมิติอ่ืน ๆ อีก ชีวิตท่ีดีสามารถวดัได้จากสิ่งของอปุโภคบริโภค และสนันิษฐานว่า
เปา้หมายระดบัชาตไิด้เพิ่ม ความสนใจไปท่ีคณุภาพชีวิตมากกวา่การมีทรัพย์สมบตัมิากมาย แม้วา่
คณุภาพชีวิตมกัจะวดัจากสิ่งของอุปโภคบริโภค แตใ่นระดบัชาติ ต้องมีการเปล่ียนมุมมองจากใน
แง่เศรษฐศาสตร์ไปเป็นมมุมองในแง่จิตวิทยาท่ีเน้นในด้านความผาสุกเป็นส าคญั แคมป์เบลและ
คณะ ยงัได้วิเคราะห์และทดลองว่า ความต้องการขัน้พืน้ฐานคือ การมีอาหารเพียงพอ การมีท่ีอยู่
อาศยั มีสิ่งของจ าเป็นอ่ืน ๆ และสิ่งท่ีเป็นนามธรรมต่าง ๆ นอกจากนีง้านวิจัยชิน้นี ้ยงัได้รวมถึง
ความพึงพอใจในความงามของธรรมชาติและศิลปะด้วย  จากแนวความคิดและนิยามดงักล่าว 
คณุภาพชีวิตได้รับการพิจารณาในแง่ของแนวคิดท่ีมีหลากมิติ ซึ่งมกัจะเป็นแนวคิดของการได้รับ
บริการ สวสัดิการ ความพึงพอใจ เศรษฐกิจ คา่นิยมและประสบการณ์ ชีวิตของบคุคล งานวิจยัใน
ปัจจบุนัแสดงให้เห็นว่าคณุภาพชีวิตในแง่ของความผาสุกของมนุษย์นัน้เป็นวตัถปุระสงค์ของการ
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พัฒนา ขณะท่ีคุณภาพชีวิตในแง่ของทรัพยากรมนุษย์เป็นเคร่ืองมือวัดการพัฒนา (United 
Nations, 1995)  

ในการศึกษาของคัมมินส์ (Cummins, 1998, p. 68) ได้พยายามท่ีจะเสนอนิยาม
ล่าสดุของ ค าว่า คณุภาพชีวิต โดยอธิบายคณุภาพชีวิตจากสิ่งหลากมิติท่ีแยกกนัอยู่มาเป็นมิติใน
เชิงภาวะวิสยั เช่น ความร ่ารวย ทรัพย์สินเงินทอง การมีสุขภาพดี ความสมัพนัธ์ส่วนตวั เป็นต้น 
และมิติในเชิงอตัวิสยั เช่น ความรู้สึก ความพึงพอใจ หรือความสขุ เป็นต้น นอกจากนีย้งัอธิบายวา่ 
บรรทัดฐานทางวัฒนธรรมมีผลต่อความผาสุก และบุคคลต่าง ๆ ย่อมประเมินชีวิตของตนเอง
แตกต่างกันออกไป ด้วยเหตุท่ีคุณภาพชีวิตเป็นประเด็นท่ีแพร่หลายท่ีเก่ียวข้องกับคนทุกคน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณุภาพชีวิตในฐานะท่ีเป็นตวัชีว้ดัความส าเร็จของรัฐบาลและผู้ วางนโยบาย 
แตน่ิยามของคณุภาพชีวิตยงัไมช่ดัเจนและยากท่ีจะให้ค าจ ากดัความ งานวิจยัหลายชิน้พยายามท่ี
จะพิสูจน์แต่ไม่มีนิยามมาตรฐานท่ีได้รับการยอมรับกันในวงกว้าง ทัง้ยังไม่มีความร่วมมือกัน
ระหวา่งงานวิจยัในปัจจบุนัในการให้นิยามและแนวความคิดเก่ียวกบัคณุภาพชีวิต (Bunge, 1975; 
Storrs, 1975; Rogerson et al., 1989; Cummins, 1998) อย่างไรก็ตาม การตัง้ค าถามว่า “อะไร
คือนิยามของคณุภาพชีวิต” ไม่ส าคญัเท่ากับค าถามท่ีว่า “อะไรคือเง่ือนไข หรือเกณฑ์มาตรฐาน
ของคณุภาพชีวิต”    

ศริิ ฮามสโุพธ์ิ (2543, น. 33) ได้อธิบายไว้ว่า คณุภาพชีวิต หมายถึง ชีวิตของบคุคลท่ี
สามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกบัสงัคมได้อย่างเหมาะสมไม่เป็นภาระและไม่ก่อให้เกิดปัญหาแก่สงัคม 
เป็นชีวิตท่ีสมบูรณ์ทัง้ร่างกาย จิตใจ และสามารถด ารงชีวิตท่ีชอบธรรมสอดคล้องกับสภาพ 
แวดล้อม และค่านิยมสังคมตลอดจนแสวงหาสิ่งท่ีตนปรารถนาให้ได้มาอย่างถูกต้องภายใต้
เคร่ืองมือและทรัพยากรทีมีอยู ่คณุภาพชีวิตแบง่เป็น 3 ประการคือ 

1. ทางด้านร่างกาย คือ บคุคลจะต้องมีสขุภาพร่างกายท่ีสมบรูณ์แข็งแรงปราศจา
กาโรคภยัไข้เจ็บ อนัเป็นผลตอบสนองมาจากปัจจยัพืน้ฐาน 

2. ทางด้านจิตใจ คือ บคุคลจะต้องมีสภาวะจิตใจท่ีสมบรูณ์ร่าเริงแจ่มใส ไม่วิตก
กงัวล มีความรู้สกึพงึพอใจในชีวิตตนเอง ครอบครัวและสงัคมสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภยัในชีวิต 

3. ทางด้านสังคม คือ บุคคลสามารถด ารงชีวิตภายใต้บรรทัดฐานและค่านิยม
ของสงัคมในฐานะเป็นสมาชิกของสงัคมได้อยา่งปกตสิขุ 
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องค์การสหประชาชาติ (วิ ไลลักษณ์  ตัง้เจริญ , 2544, น. 30) มีแนวคิดการพัฒนา
คณุภาพชีวิต 9 องค์ประกอบ 

1. ด้านสขุภาพ 
2. ด้านการบริโภคอาหาร 
3. ด้านการศกึษา 
4. ด้านอาชีพและสภาพของงานท่ีท า 
5. ด้านบ้านเรือนท่ีอยูอ่าศยั 
6. ด้านหลกัประกนัทางสงัคม 
7. ด้านเคร่ืองนุง่หม่ 
8. ด้านสถานท่ีพกัผอ่นและเวลาพกัผอ่น 
9. ด้านสิทธิมนษุยชน 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2547, น. 14) ได้
อธิบายไว้วา่ คณุภาพชีวิต หมายถึง ชีวิตท่ีมีคณุภาพสามารถด ารงอยูไ่ด้ในสงัคมอยา่งปกตสิขุ และ
การมีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้นัน้ จะรู้ได้โดยการท่ีคนหรือชุมชนนัน้ ๆ ได้บรรลุเกณฑ์ความจ าเป็นขัน้
พืน้ฐาน หรือความต้องการขัน้พืน้ฐานท่ีคนหรือชมุชนควรจะมีหรือควรจะเป็น เพ่ือให้มีชีวิตอยู่ได้
อยา่งปกตพิอสมควรในชว่งเวลาหนึง่  

ส านกังานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (2550 : ออนไลน์) ได้อธิบายไว้ว่า ความสขุท่ี
เป็นผลมาจากปัจจยัภายนอกหรือทัว่ ๆ ไปใช้ค าว่า “ความอยู่ดีมีสขุ” หรือ “คณุภาพชีวิต” ซึ่งเป็น
รูปธรรม และวดัเชิงภาวะวิสยั (Objective) ดชันีท่ีใช้ในปัจจุบนัเป็นการวดัองค์ประกอบความสุข
จากปัจจัยภายนอก เช่น สุขภาพ ระดบัการศึกษา การทางาน สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ สภาพ
ครอบครัว ความเป็นอยูส่ภาพความเป็นอยูใ่นชมุชน 

ดษุณี  สทุธปรียาศรี (2542, น. 29) ได้อธิบายไว้ว่า คณุภาพชีวิต ประกอบด้วยค า 2 ค า
คือคณุภาพ หมายถึง ลกัษณะดีลกัษณะพิเศษ ลกัษณะประจ าตวั ชีวิต หมายถึง ความเป็นอยู่ตรง
ข้ามกบัความตาย คณุภาพชีวิต หมายถึง ความเป็นอยูท่ี่ดี ความอยูดี่มีสขุ ประกอบด้วยลกัษณะ 4 
ประการ 

1. ความรู้สกึพงึพอใจตอ่ชีวิตโดยทัว่ไปของบคุคล 
2. ความสามารถด้านจิตใจในการประเมินชีวิตตนวา่พอใจเป็นสขุหรือไม่ 
3. การยอมรับสภาพทางกาย จิตใจ สงัคมและอารมณ์ของบคุคล 
4. การประเมินโดยบคุคลอ่ืน 
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ส านักงานข้าราชการพลเรือน (2550, น. 3) ได้อธิบายไว้ว่า คุณภาพชีวิต ชีใ้ห้เห็นถึง
แนวทางท่ีน าไปสู่ความผาสกุหรือ ท่ีเรียกวา่ “Eudaimonia” ซึง่ตอ่มา ได้เปล่ียนให้เป็นค าศพัท์ใหม่
คือ “Happiness” และได้น ามา  หลอมรวมเข้ากับความคิดของนักปรัชญาตะวันตกในช่วง 
ปีพทุธศกัราช (2483-2492) ทศวรรษ 1940 รัฐบาลของประเทศทางตะวนัตกได้พฒันานโยบายใน
การเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน ตวัอยา่งเชน่ ในปี พทุธศกัราช. 2478 ดร.เอส.ปาร์คส คดั
แมน รัฐมนตรีผู้นับถือนิกายคริสเตียน แองโกลอเมริกันท่ีมีช่ือเสียง  ได้ศึกษาความท้าทายของ
ความสุขและค้นหา “ความสุข” ในมิติ ต่าง ๆ ของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นมิติทางด้านสุขภาพ การเมือง
การท างานและคา่จ้างความรัก ชีวิตประจ าวนั มิตรภาพ จินตนาการ ดนตรี  วรรณกรรม สวสัดิการ
สังคม ตลอดจนด้านศาสนา ซึ่งเป็นความสุขขัน้พืน้ฐานท่ีมนุษย์ต้องการ  มาสโลว์ (Maslow)  
เป็นนกัทฤษฎีทางจิตวิทยา เสนอแนวคิด ถึงข้อสงัเกตของเขาเก่ียวกับความอยากรู้อยากเห็นแต่
ก าเนิดของมนษุย์ทฤษฎีของเขาคล้ายกบัทฤษฎีจิตวิทยาพฒันาการหลายๆ ทฤษฎี  ซึ่งทัง้หมดเน้น
ท่ีการเติบโตของมนษุย์ในระยะตา่ง ๆ มาสโลว์ได้ท าการศกึษาวิจยัเก่ียวกับแรงจงูใจใน  การแสดง
พฤติกรรมของมนษุย์และได้พฒันาทฤษฎีล าดบัความต้องการของมนษุย์( Maslow’ Hierarchy of 
Needs Theory) ท่ีสรุปได้ว่าพฤติกรรมของมนษุย์มีรากฐานมาจากความต้องการ  ในเบือ้งต้น มี 5 
ระดบั เม่ือมนุษย์ได้รับการตอบสนองความต้องการในขัน้ต้นแล้ว ก็จะมีความปรารถนา  ในขัน้
สงูขึน้ไปตามล าดบัแตถ้่าความต้องการนัน้ไม่ได้รับการตอบสนองก็จะเกิดความเครียดน าไปสู่แรง
กระตุ้นให้เกิดแรงขบัเคล่ือน หาวิธีการหรือแสดงพฤตกิรรมให้เห็นเดน่ชดัท่ีน าไปสูผ่ลลพัธ์ท่ีต้องการ
เพ่ือลดความตึงเครียดหรือตอบสนองความพึงพอใจนัน้ โดยมีล าดบัขัน้ความต้องการของมนษุย์   
5 ขัน้ดงันี ้(สชุา จนัทร์เอม, 2536, น. 45) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 ล าดบัขัน้ความต้องการของมนษุย์ )Maslow’s Hierarchy of Needs Theory) 

 ท่ีมา : http://th.wikipedia.org/wiki/%E0 (วนัท่ีสืบค้น 20 มกราคม 2561) 
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ขัน้ท่ี 1  ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Needs) ความต้องการ
พืน้ฐานเช่น อาหาร น า้ด่ืม ท่ีพักอาศยั ยารักษาโรค การพักผ่อนนอนหลับ อุณหภูมิท่ีเหมาะสม 
ความต้องกาทางเพศ เป็นต้น 

ขัน้ท่ี 2 ความต้องการความมัน่คงปลอดภัย (Safety Needs)  เช่น ความรู้สึกมัน่คง 
ปลอดภัยในการด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพท่ีมีงานท่ีมั่นคง  ได้รับบ าเหน็จ บ านาญมี
หลกัประกนัชีวิต เป็นต้น 

ขัน้ท่ี 3 ความต้องการความรักและการเป็นท่ีรัก (Love/Belongingness Needs)เช่น 
การมีครอบครัว เพ่ือน คนรัก การเป็นสมาชิกหรือมีความสมัพนัธ์กบัคนอ่ืนในสงัคมหรือชมุชน การ
เป็นสมาชิก สามาคมวิชาชีพ เป็นต้น 

ขัน้ท่ี 4 ความต้องการการยอมรับ และยกยอ่ง (Esteem Needs) ความต้องการในขัน้
นีส้ามารถแบง่ได้เป็น 2 ระดบัคือ ขัน้พืน้ฐาน ได้แก่ การได้รับความยอมรับนบัถือ สถานภาพ การ
เป็นท่ีน่าสนใจ ศกัดิ์ศรี การมีช่ือเสียง การมีอิทธิพล เป็นต้น นอกจากความต้องการขัน้พืน้ฐาน
ดังกล่าวแล้ว ในระดับของความต้องการได้รับการยอมรับและการยกย่องนี ้ยังมีระดับความ
ต้องการในระดบัสูงขึน้ไป ได้แก่ ความเช่ือมั่นในงาน สมรรถนะ ความส าเร็จการเป็นแบบอย่าง 
ความเป็นอิสระ เป็นต้น 

ขัน้ท่ี 5 ความต้องการความส าเร็จการประจกัษ์ในตน (Self-Actualization Needs) 
เป็นความต้องการในขัน้สงูสดุของพฒันาการแห่งพฤติกรรมมนษุย์ โดยปกติความต้องการระดบันี ้
จะเกิดขึน้เม่ือมีความต้องการในระดับต้น เม่ือได้รับการตอบสนองแล้วเป็นความต้องการท่ีจะ
เข้าใจตนเองความสามรถท่ีจะบรรลถุึงศกัยภาพท่ีสงูสดุของตนเอง Maslow อธิบายความต้องการ
ในข้อนีว้า่ “อะไรท่ีมนษุย์สามารถจะเป็นไปได้เขาจะต้องเป็นสิ่งนัน้” 

สรุปได้วา่ การวิเคราะห์จากงานวิจยัหลายๆ ชิน้พบวา่ นิยามของคณุภาพชีวิตไมไ่ด้ขึน้อยู่
กบัเกณฑ์ของแตล่ะบคุคล แตข่ึน้อยูก่บัเกณฑ์ทางความจ าเป็น ความต้องการ และความปรารถนา
ของคนในแต่ละท้องถ่ินและสังคม (Andrew and Crandall, 1975; Harwood, 1976; Cummins, 
1998) งานวิจยัหลายชิน้ได้ศกึษาไปถึงเวลา สถานท่ี คา่นิยม วฒันธรรม และสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุ
นี ้ในการศึกษาวิเคราะห์ เก่ียวกับคุณภาพชีวิตผู้ วิจัย จึงต้องระบุให้เจาะจงและครอบคลุมสิ่งท่ี
ต้องการศึกษา สิ่งท่ีต้องการศึกษาจะต้องพิจารณาถึงสมมติฐานของความต้องการส่วนบุคคลไป
จนถึงสังคมและดชันีชีว้ัดถึงความต้องการ ของสังคมด้วย (Van Prang, 1993; Osmani, 1993) 
ภัทรธิรา ผลงาม (2542, น. 90) ได้อธิบายไว้ว่า คุณภาพชีวิต หมายถึง ชีวิตท่ีมีความเข้มแข็ง 
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สมบรูณ์ ทัง้ร่างกายและจิตใจตลอดจนความสามารถในการแก้ปัญหา เพ่ือปรับตวัให้สอดคล้องกบั
กระแสการเปล่ียนแปลงของสงัคมโลกได้อยา่งมีความสขุ สามารถสร้างประโยชน์ตอ่สงัคมได้ 

1.2 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิต  
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิต มีความหมายกว้างขวาง เก่ียวข้องกับศาสตร์หลาย

สาขาและคุณภาพชีวิตสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามสภาพแวดด้อมและสภาวการณ์ต่าง ๆ 
นกัวิชาการและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการพฒันาคณุภาพชีวิตประชากร ได้ก าหนดปัจจยัของ
คณุภาพชีวิตไว้ตา่ง ๆกนั ดงันี ้

องค์การยเูนสโก (UNESCO) ได้ก าหนดองค์ประกอบของคณุภาพชีวิตไว้ดงันี ้
1. มาตรฐานการครองชีพ 

1.1 รายได้ต่อบุคคล (Per Capita Income) หมายถึง รายได้เฉล่ียของ
ประชากรต่อคนต่อปี โดยคิดจากผลรวมของผลผลิตประชากรทัง้หมดภายใน 1 ปี ต่อจ านวน
ประชากรถ้าผลลพัธ์แสดงวา่ประเทศนัน้มีการกินดีอยู่ดี เศรษฐกิจของประเทศดี 

1.2 สขุภาพ เป็นปัจจยัท่ีแสดงถึงคณุภาพชีวิต เพราะถ้าบคุคลมีสขุภาพดี
ร่างกายแข็งแรง มีโอกาสท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความส าเร็จสงู ก่อให้เกิดความก้าวหน้า
ในชีวิต ท าให้สามารถด ารงชีวิตอยูใ่นสงัคมได้อยา่งมีความสขุ 

1.3 ท่ีอยู่อาศยั มีท่ีอยู่อาศยัท่ีเป็นของตนเอง และอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะสม วสัดท่ีุน ามาก่อสร้างมีความถาวรมีคณุภาพ 

1.4 การศึกษา เป็นปัจจัยท่ีส าคัญในการด ารงชีวิตและช่วยพัฒนา
คณุภาพชีวิตให้ ดีขึน้ รู้จกัการแก้ปัญหา ตวับง่ชี ้ได้แก่ ระดบัการศกึษาภาคบงัคบั ประทศท่ีพฒันา
แล้วจดัการศกึษาภาคบงัคบั 12 ปี ส าหรับประเทศไทย ได้ปฏิรูปการศกึษาภาคบงัคบัปรับเปล่ียน
จาก 6 ปีเป็น 12 ปี 

1.5 การสงัคมสงเคราะห์ เป็นปัจจยัส าคญัของมาตรฐานในการด ารงชีวิต 
ประเทศท่ีพฒันาแล้วจะจดัให้มีการประกนัสงัคม ให้บริการแก่คนท่ีไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 
เช่น คนชรา คนพิการ คนว่างงาน ส าหรับประเทศท่ีด้อยพฒันาการไม่สามารถจดัการด้านสงัคม
สงเคราะห์ให้ประชากรได้อยา่งทัว่ถึงประชากรต้องชว่ยเหลือตนเอง 

2. ปัจจยัส าคญัของคณุภาพชีวิต ดงันี ้
2.1 ระบบสังคม ทางสังคมวิทยาแบ่งสังคมเป็น 2 ระบบ คือระบบเปิด

และระบบปิด ระบบเปิดเป็นสงัคมประชาธิปไตย เปิดโอกาสให้ประชากรเปล่ียนแปลงสถานภาพ
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ความเป็นอยู่ของตนให้ดีขึน้ ระบบปิดมีลกัษณะสงัคมนิยม การแบง่ชนชัน้ระบบวรรณะ ประชากร
ไมมี่โอกาสเปล่ียนแปลงฐานะของตนเอง ซึง่มีผลตอ่คณุภาพชีวิต 

2.2 คา่นิยมทางศาสนา เป็นความเช่ือและศรัทธา ซึ่งเป็นผลตอ่คุณภาพ
ชีวิตเชน่ ความเช่ือเก่ียวกบัการคมุก าเนิด ของบางศาสนาเช่ือวา่เป็นบาปจึงท าให้มีลกูมาก 

2.3 ชีวิตความเป็นอยู่ การด าเนินชีวิตของคนย่อมเก่ียวข้องกับศาสนา 
คา่นิยมของวฒันธรรม 

2.4 คา่นิยมทางวฒันธรรม จะก าหนดลกัษณะของการด ารงชีวิต อาหาร 
ท่ีอยูอ่าศยั ซึง่มีผลตอ่คณุภาพชีวิตของคนในสงัคม 

2.5 ระบบการปกครอง พฒันาการทางด้านแนวคิดและความหมายของ
คณุภาพชีวิตมีความเป็นมาอยา่งตอ่เน่ือง 

นิศารัตน์ ศลิปเดช (2540, น. 11) ได้สรุปวา่ ปัจจยัท่ีจะท าให้บคุคลมีคณุภาพชีวิตท่ีดี
ได้นัน้ ควรประกอบด้วยปัจจยัพืน้ฐาน คือ  

1) ปัจจยัด้านความสมบรูณ์ด้านร่างกายและสติปัญญา หมายถึง การท่ีมนษุย์มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีได้นัน้ จะต้องมีความเป็นปกติของร่างกายและสติปัญญาเป็นพืน้ฐาน  ซึ่งได้แก่ 
การมีอวยัวะตา่ง ๆ ของร่างกายสมบรูณ์ครบถ้วน มีสขุภาพอนามยัแข็งแรง มีพละก าลงัท่ีสามารถ
ทากิจการงานได้ดีเช่นเดียวกบัคนอ่ืน ๆ มีระดบัพฒันาการของสติปัญญาเป็นปกติ สามารถศกึษา
เลา่เรียน คดิไตร่ตรองหาเหตผุลตา่ง ๆ รวมทัง้สามารถแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ได้  

2) ปัจจยัด้านความสมบรูณ์ด้านจิตใจและอารมณ์ หมายถึง การเป็นผู้ ท่ีมีจิตใจท่ี
ดี มีอารมณ์แจ่มใสมัน่คง ไม่แปรปรวน หงุดหงิด โมโหง่าย จิตใจมีคณุธรรม ไม่อิจฉาริษยา หรือ
เคียดแค้น พยาบาทผู้ อ่ืน เป็นผู้มองโลกในแง่ดี มีความโอบอ้อมอารี พร้อมท่ีจะช่วยเหลือผู้ ท่ีตก
ทุกข์ได้ยาก หรือเดือดร้อนเสมอ การมีพืน้ฐานด้านจิตใจและอารมณ์ท่ีดี จะช่วยให้บุคคลเกิด
ความสขุและความสงบในการด ารงชีวิต 

3) ปัจจยัด้านความสมบูรณ์สงัคมและสิ่งแวดล้อม หมายถึง การเป็นคนท่ีได้รับ
การยอมรับจากคนทัว่ไป อนัเน่ืองมาจากการมีมนุษยสมัพนัธ์อนัดี มีความสามารถในการปรับตวั 
ยอมรับความสามารถและความส าคญัของผู้ อ่ืน ตลอดจนสิ่งอ่ืน ๆ ท่ีอยู่รอบตวั ดงันัน้จึงเป็นผู้ ท่ี
เห็นคณุคา่ของบคุคลและสิ่งแวดล้อม และคดิท่ีจะปรับปรุงพฒันาให้สิ่งแวดล้อมเหลา่นัน้คงคณุคา่
และประโยชน์อยู่ ตลอดไป จะยอมให้เกิดความเสียหาย หรือมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมบ้างก็เป็น
เพียงส่วนน้อยท่ีสุด การมีความสมบูรณ์ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมจะช่วยให้บุคคลมีชีวิตท่ี
เหมาะสม กลมกลืน และเข้ากนัได้ดีกบัสงัคมและสิ่งแวดล้อม   ของตน  
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4) ปัจจัยด้านความสมบูรณ์ของสิ่ ง ท่ีจ า เ ป็นในการด ารงชีวิต  หมายถึง 
ความสามารถท่ีจะจดัหาสิ่งจ าเป็นตา่ง ๆ ท่ีจะช่วยให้ชีวิตด ารงอยู่ได้อย่างดีตามฐานะของตนเอง 
ตลอดจนสภาพของสงัคม เศรษฐกิจ และยคุสมยั ปัจจยัจ าเป็นเหล่านี ้ได้แก่ ปัจจยั 4 ซึ่งมี อาหาร 
เสือ้ผ้า ท่ีอยู่อาศัย ยารักษาโรค และสิ่งอ านวยความสะดวกสบายต่าง  ๆ ตลอดจนการได้รับ
การศึกษา การพักผ่อน ฯลฯ ซึ่งบุคคลจาเป็นต้องจัดหรือจัดให้มีขึน้ตามความจ าเป็น  ในสภาพ
สังคมและสิ่งแวดล้อมของตน การมีปัจจัยจ าเป็นในการด ารงชีวิตท่ีดีและพอเพียง  ย่อมช่วยให้
บคุคลมีความสะดวกสบาย ไมล่ าบากขดัสน และยอ่มน ามาซึง่ความสขุและความพงึพอใจในชีวิต 

องค์การอนามยัโลก ได้ก าหนดปัจจยัส าคญัของคณุภาพชีวิตส าหรับบุคคลทัว่ไปว่า 
ควรประกอบด้วยปัจจยัส าคญัของคณุภาพชีวิต 6 ด้าน คือ (กญัจนพร อว่มส าอางค์, 2547, น. 42)  

1) ด้านร่างกาย (Physical Domain) คือ การรับรู้สภาพทางด้านร่างกายของ
บุคคลซึ่งมีผลต่อชีวิตประจ าวัน  เช่น การรับรู้สภาพสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย  การรับรู้ถึง
ความรู้สึกสบายไม่มีความเจ็บปวด การรับรู้ถึงความสามารถท่ีจะจัดการกับความเจ็บปวดทาง
ร่างกายได้ การรับรู้ถึงพละก าลัง ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การรับรู้เร่ืองการนอนหลับและ
พกัผอ่นรวมทัง้การรับรู้เร่ืองการมีเพศสมัพนัธ์ ซึง่การรับรู้เหลา่นีมี้ผลตอ่การด าเนินชีวิตประจ าวนั  

2) ด้านจิตใจ (Psychological Domain) คือ การรับรู้สภาพทางด้านจิตใจของ
ตนเอง เชน่ การรับรู้ความรู้สึกทางบวกท่ีบคุคลมีตอ่ตนเอง การรับรู้ภาพลกัษณ์ของตนเอง การรับรู้
ถึงความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง การรับรู้ถึงความมัน่ใจในตนเอง การรับรู้ถึงความคิด ความจ า 
สมาธิ การตัดสินใจ และความสามารถในการเรียนรู้เร่ืองราวต่าง  ๆ ของตนและการรับรู้ถึง
ความสามารถในการจดัการกบัความเศร้าหรือกงัวล เป็นต้น  

3) ด้านระดบัความเป็นอิสระของบุคคล (Level of Independence) คือ การรับรู้
ถึงความเป็นอิสระท่ีไม่ต้องพึ่งพาผู้ อ่ืน การรับรู้ถึงความสามารถในการเคล่ือนไหวของตน การรับรู้
ถึงความสามารถในการปฏิบตัิกิจวัตรประจ าวันของตน  การรับรู้ถึงความสามารถในการท างาน 
การรับรู้วา่ตนไมพ่ึง่พายาตา่ง ๆ หรือการรักษาทางการแพทย์อ่ืน ๆ เป็นต้น 

4) ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม  (Social Relationships) คือ  การรับรู้ เ ร่ือง
ความสมัพนัธ์ของตนกับบุคคลอ่ืน การรับรู้ถึงการท่ีได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืนในสังคม 
รวมทัง้การรับรู้วา่ตนได้เป็นผู้ให้ความชว่ยเหลือบคุคลอ่ืนในสงัคมด้วย  

5) ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) คือ การรับรู้เก่ียวกับสิ่งแวดล้อมท่ีมีผลต่อ
การด าเนินชีวิต เชน่ การรับรู้วา่ตนมีชีวิตอยู่อย่างอิสระ ไมถ่กูกกัขงั มีความปลอดภยั และมัน่คงใน
ชีวิต การรับรู้ว่าได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมทางกายภาพท่ีดี ปราศจากมลพิษตา่ง ๆ การคมนาคมสะดวก 
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มีแหลง่ประโยชน์ด้านการเงิน สถานบริการทางสขุภาพและสงัคมสงเคราะห์ การรับรู้วา่ตนมีโอกาส
ท่ีจะได้รับขา่วสาร หรือฝึกฝนทกัษะตา่ง ๆ การรับรู้วา่ตนได้มีกิจกรรมสนัทนาการ และมีกิจกรรมใน
เวลาวา่ง เป็นต้น  

6) ด้านความเช่ือส่วนบุคคล (Spirituality/Religion/Personal Beliefs) คือ การ
รับรู้เก่ียวกับความเช่ือต่าง ๆ ของตนท่ีมีผลต่อการดาเนินชีวิต เช่น การรับรู้ถึงความเช่ือด้านจิต-
วิญญาณ ศาสนา การให้ความหมายของชีวิต  และความเช่ืออ่ืน  ๆ ท่ีมีผลในทางท่ีดีต่อการ
ด ารงชีวิต มีผลตอ่การเอาชนะอปุสรรค เป็นต้น 

เฟอร์แรนส์ และ เพาเวอร์ (Ferrans and Powers, 1978, p. 11) ได้วิเคราะห์ปัจจัย 
(Factor Analysis) ของปัจจยัของคณุภาพชีวิตของ George และ Bearson แล้ว จึงได้สรุปปัจจัย
ของคณุภาพชีวิตเป็น  4  ปัจจยั คือ  

1) ด้านสุขภาพและหน้าท่ี (Health and Functioning) เก่ียวกับสถานภาพของ
ร่างกายและความสามารถในหน้าท่ีท่ีจะด าเนินกิจกรรมตา่ง ๆ กิจวตัรประจ าวนั และการแสดงออก
ทางบทบาทสงัคม ประกอบด้วยสขุภาพของตนเอง ความเครียด การดแูลสขุภาพ การพึง่พาตนเอง
ทางด้านร่างกาย เพศสมัพนัธ์ ความรับผิดชอบตอ่ครอบครัว การบ าเพ็ญประโยชน์กิจกรรมในยาม
วา่ง ความสามารถในการเดนิทาง การสร้างความสขุในวยัสงูอาย ุและการมีอายยืุน  

2) ด้านสังคมและเศรษฐกิจ (Social Economic) เป็นสถานภาพทางสังคมและ
เศรษฐกิจของบคุคล เพราะบคุคลต้องอยูร่่วมกนัในสงัคม ต้องการเพ่ือนชว่ยแนะแนวทางแก้ปัญหา
ซึง่กนัและกนั ต้องการก าลงัใจ การได้รับการเช่ือถือไว้วางใจ ต้องการบ้านอยูอ่าศยัเป็นหลกัแหล่งมี
งานท าและมีเงินใช้ในการด ารงชีวิต ประกอบด้วย มาตรฐานการด ารงชีวิต การพึ่งพาตนเองด้าน
การเงิน ท่ีพกัอาศยั การท างาน เพ่ือน เพ่ือนบ้าน สภาพการณ์ของบ้านเมือง การได้รับการสนบัสนนุ
ทางจิตใจ และการศกึษา  

3) ด้านจิตใจและวิญญาณ (Psychological/Spiritual) เป็นสภาพของการรับรู้
การตอบสนองทางอารมณ์ หรือทางวิญญาณ ต่อสิ่งเร้าท่ีมากระทบในชีวิต ประกอบด้วย ความ
พอใจในชีวิต ความสุขทั่วไป ความพอใจในตนเอง จุดมุ่งหมายในชีวิต ความสงบสุขของจิตใจ
ความศรัทธาในศาสนา และรูปร่างหน้าตาของตน 

4) ด้านครอบครัว  (Family) เป็นสภาพความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลภายใน
ครอบครัว ซึง่ ประกอบด้วย ความสขุในครอบครัว ภาวะสขุภาพของสมาชิกในครอบครัว บตุร และ
ความสมัพนัธ์กบัผู้สมรส  
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สรุปได้วา่ องค์ประกอบปัจจยัของคณุภาพชีวิต หมายถึง สภาพความสมัพนัธ์ระหวา่ง
บคุคลภายในครอบครัว ท่ีประกอบด้วยความสขุ สมบรูณ์ ของร่างกายจิตใจ รวมถึงสภาพแวดล้อม 
สงัคม  ท่ีอยูอ่าศยั คา่ใช้จา่ย และการใช้ชีวิตประจ าวนั อนัเป็นท่ีพงึพอใจของแตล่ะบคุคล 

1.3 เคร่ืองมือวัดคุณภาพชีวิต  
เคร่ืองมือวัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ  ฉบับภาษาไทย เป็น

เคร่ืองมือวัดคุณภาพชีวิตท่ีพัฒนามาจากกรอบแนวคิดของค าว่าคุณภาพชีวิต  ซึ่งหมายถึงการ
ประเมินค่าท่ีเป็นจิตนิสัย  (Subjective) ซึ่ง ฝังแน่นอยู่กับบริษัททางวัฒนธรรม  สังคม  และ
สภาพแวดล้อม เพราะว่านิยามของ QOL จะเน้นไปท่ีการรับรู้ในเร่ืองคณุภาพชีวิตของผู้ตอบไม่ได้
คาดหวังท่ีจะเป็นวิธีการท่ีจะวัดในรายละเอียดของอาการโรค  หรือสภาพต่าง ๆ แต่ถือเป็นการ
ประเมินผลของโรคและวิธีการรักษาท่ีมีต่อคณุภาพชีวิต ซึ่งคณุสมบตัิของเคร่ืองชีว้ดัคณุภาพชีวิต
ขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ  ฉบับภาษาไทย ได้ทบทวนและปรับปรุงภาษาในเคร่ืองมือ  
( WHOQOL-BREF) โดยผู้ทรงคุณวุฒิทางภาษาแล้วน าไปทดสอบความเข้าใจภาษากับคนท่ีมี
พืน้ฐานแตกตา่งกนั น ามาปรับปรุงข้อท่ีเป็นปัญหาแล้วทดสอบซ า้ ท าเช่นนีอ้ยู่ 3 รอบ เคร่ืองมือวดั
คุณภาพชีวิต WHOQOL – BREF –THAI ประกอบด้วยข้อค าถาม  2 ชนิด คือ แบบภาวะวิสัย 
(Perceived Objective) และอัตวิสัย  (Self-Report Subjective) จะประกอบด้วยปัจจัยของ
คณุภาพชีวิต 4 ด้าน ดงันี ้

1) ด้านร่างกาย  คือ การรับรู้สภาพทางด้านร่างกายของบุคคล  ซึ่งมีผลต่อ
ชีวิตประจ าวนั เชน่ การรับรู้สภาพความสมบรูณ์แข็งแรงของร่างกาย การรับรู้ถึงความรู้สกึสขุสบาย 
ไม่มีความเจ็บปวด การรับรู้ถึงความสามารถท่ีจะจดัการกบัความเจ็บปวดทางร่างกายได้  การรับรู้
ถึงพละก าลงัในการด าเนินชีวิตประจ าวนั การรับรู้ถึงความเป็นอิสระท่ีไม่ต้องพึง่พาผู้ อ่ืน การรับรู้ถึง
ความสามารถในการเคล่ือนไหวของตน การรับรู้ถึงความสามารถในการปฏิบตัิกิจวตัรประจ าวนั
ของตน การรับรู้ถึงความสามารถในการท างาน การรับรู้วา่ตนไม่ต้องพึง่พายาตา่ง ๆ หรือการรักษา
ทางการแพทย์อ่ืน ๆ เป็นต้น  

2) ด้านจิตใจ คือ การรับรู้สภาพทางจิตใจของตนเอง  เช่น การรับรู้ความรู้สึก
ทางบวกท่ีบุคคลมีต่อตนเอง การรับรู้ภาพลักษณ์ของตนเอง การรับรู้ถึงความรู้สึกภาคภูมิใจใน
ตนเอง การรับรู้ถึงความมั่นใจในตนเอง การรับรู้ถึงความคิด ความจ า สมาธิ การตดัสินใจ และ
ความสามารถในการเรียนเร่ืองราวตา่ง ๆ ของตน การรับรู้ถึงความสามารถในการจดัการกบัความ
เศร้า หรือกงัวล การรับรู้เก่ียวกบัความเช่ือตา่ง ๆ ของตน ท่ีมีผลตอ่การดาเนินชีวิต เช่น การรับรู้ถึง
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ความเช่ือด้านวิญญาณ ศาสนา การให้ความหมายของชีวิต และความเช่ืออ่ืน ๆ ท่ีมีผลในทางท่ีดี
ตอ่การด าเนินชีวิต มีผลตอ่การเอาชนะอปุสรรค เป็นต้น  

3) ด้านความสมัพนัธ์ทางสงัคม คือ การรับรู้เร่ืองความสมัพนัธ์ของตนกับบุคคล
อ่ืน การรับรู้ถึงการท่ีได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืนในสงัคม  การรับรู้ว่าตนได้เป็นผู้ ให้ความ
ชว่ยเหลือบคุคลอ่ืนในสงัคมด้วย รวมทัง้การรับรู้ในเร่ืองอารมณ์ทางเพศ หรือการมีเพศสมัพนัธ์  

4) ด้านสิ่งแวดล้อม คือ การรับรู้เก่ียวกับสิ่งแวดล้อม ท่ีมีผลต่อการด าเนินชีวิต 
เช่น การรับรู้ว่าตนมีชีวิตอยู่อย่างอิสระ ไม่ถกูกกัขงั มีความปลอดภยัและมัน่คงในชีวิต การรับรู้ว่า
ได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมทางกายภาพท่ีดี  ปราศจากมลพิษต่าง  ๆ การคมนาคมสะดวก มีแหล่ง
ประโยชน์ด้านการเงิน สถานบริการทางสุขภาพและสงัคมสงเคราะห์ การรับรู้ว่าตนมีโอกาสท่ีจะ
ได้รับข่าวสาร หรือฝึกฝนทักษะต่าง ๆ การรับรู้ว่าตนได้มีกิจกรรมสันทนาการ  และมีกิจกรรมใน
เวลาวา่ง เป็นต้น  

สุพรรณี ไชยอาพร และคณะ (2534: 32) ได้ท าการวิจัยเร่ือง  การพัฒนาตัวชีว้ัด
คณุภาพชีวิตของคนไทยให้มีความครบถ้วนและสมบูรณ์ขึน้ในแต่ละมิติ โดยได้จ าแนกคุณภาพ
ชีวิตออกเป็น 13 ด้าน คือ   1) ครอบครัว  2) การงาน  3) สังคม  4) การพักผ่อน  5) สุขภาพ   
6) สาธารณสุข  7) สินค้าบริการ  8) ความเช่ือศาสนา  9) ทรัพย์สิน  10) ตนเอง  11) ท้องถ่ิน   
12) รัฐบาล และ  13) ประเทศ 

สรุปได้ว่า เคร่ืองมือวัดคุณภาพชีวิต WHOQOL – BREF –THAI ประกอบด้วยข้อ
ค าถาม 2 ชนิด คือ แบบภาวะวิสยั (Perceived Objective) และอตัวิสยั (Self-Report Subjective) 
จะประกอบด้วยปัจจยัของคณุภาพชีวิต 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสมัพนัธภาพทาง
สงัคม และสดุท้ายคือด้านสิ่งแวดล้อม 

1.4  การศึกษากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
การศึกษานับว่าเป็นปัจจัยส าคัญในการเสริมสร้างคนให้มีคุณภาพชีวิตอันพึง

ปรารถนาทัง้นีเ้พราะบคุคลจะมีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ ถ้าได้รับการศกึษาท่ีถกูวิธี การศกึษาชว่ยให้คน
มีความรู้พืน้ฐานในการด ารงชีวิตอย่างฉลาด ประกอบอาชีพอย่างมีคณุภาพ สามารถปรับตวัและ
แก้ปัญหาได้ ซึ่งสิปปนนท์ เกตุทัต (2540 : บทคัดย่อ) ได้กล่าวสนับสนุนว่า  การศึกษานัน้มี
ความส าคญัอย่างยิ่งตอ่การพฒันาคณุภาพชีวิตของแตล่ะบคุคล  และการศกึษาจะช่วยพฒันาคน
ให้มีคณุภาพสงูขึน้ได้ ถ้าการศกึษานัน้จดัขึน้อย่างเหมาะสม และยงัได้ให้ความคดิเห็นเก่ียวกับการ
จดัการศกึษาเพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิตไว้ดงันี ้ 
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1) ควรค านึงถึงปัจจยัท่ีจ าเป็นตอ่การด ารงชีวิต คือ ปัจจยัส่ี ตราบใดท่ีคนเรายงัมี
ความหิว อดอยาก ป่วยไข้ ยอ่มไมเ่กิดการพฒันาท่ีดีได้  

2) ควรให้บุคคลท่ีเรียนมุ่งพัฒนานี  ้สามารถก าหนดชีวิตของตนเองได้บ้าง
พอสมควรถ้าตราบใดท่ีการด ารงชีวิตของประชาชนยงัขึน้อยูก่บัอิทธิพลของกลุม่บคุคลกลุม่ใดกลุ่ม
หนึ่ง หรือคนใดคนหนึ่งแล้ว ประชาชนย่อมไม่กระตือรือร้นท่ีจะต่อสู้ เพ่ือปรับปรุงตนเอง  แต่จะ
ปล่อยชีวิตให้ขึน้อยู่กบัโชคชะตา อนัเป็นเหตใุห้บคุคลเหล่านัน้ขาดความมัน่ใจ ขาดความภูมิใจใน
ตนเองและชีวิตของเขาจะหาความสขุได้ไมเ่ตม็ภาคภมูิ 

3) ควรค านึงถึงความเป็นอยู่ท่ีสามารถจะจัดตัวเองให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมและ
สถานท่ีท่ีมีอยูเ่ดมิและพยายามใช้ความรู้และเทคโนโลยีอ่ืน ๆ เข้าชว่ยตามความเหมาะสม  

4) ค านึงถึงการเสริมให้ประชาชนคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น โดยใช้เหตุผลเข้าช่วย
สามารถใช้ความคดิแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ระเบียบ ซึง่ชว่ยให้อยูใ่นสงัคมได้อยา่งปกตสิขุ  

ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงศึกษาธิการ  (ส าเนาว์  ขจรศิลป , 2542, น. 9-10) ได้มี
นโยบายสงัคมและคณุภาพชีวิตไว้ ดงันี ้ 

1) ลงทุนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาทัง้ระบบครอบคลุมการพัฒนาครู  
หลักสูตรส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือผลสัมฤทธ์ิด้านคุณภาพ และความรู้ของนักเรียนตาม
แผนการเรียนการสอนอย่างสมัพนัธ์กบัทรัพยากรและปัจจยัแวดล้อมตา่ง ๆ อนัจะนาไปสู่การสร้าง
ระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน และการเป็นศนูย์กลางด้านการศกึษาในภมูิภาค  

2) จัดให้คนไทยทุกคนมีโอกาสรับการศึกษาไม่น้อยกว่า  12 ปี โดยไม่เสีย
คา่ใช้จา่ยโดยเฉพาะผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทพุพลภาพ ผู้อยูใ่นสภาวะยากลาบาก รวมทัง้บคุคลออทิ
สตกิ เดก็สมาธิสัน้ และผู้ ด้อยโอกาสอ่ืน ๆ ได้รับการศกึษาอย่างทัว่ถึง และเพิ่มโอกาสในการศึกษา
ตอ่ผ่านกองทนุเงินให้กู้ ยืมเพ่ือการศกึษา และเช่ือมโยงกบันโยบายการผลิตบณัฑิตเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการบคุลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถของประเทศ รวมทัง้ตอ่ยอดให้ทนุการศกึษาทัง้ใน
และตา่งประเทศ  

3) ปรับระบบการผลิตและพฒันาครูให้มีคณุภาพและคณุธรรม มีคณุภาพชีวิตท่ี
ดี มีรายได้คา่ตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสม พฒันาหลกัสตูรส่ือการเรียนการสอนให้ทนัสมยั
และสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของโลก  ควบคู่กับการส่งเสริมการเรียนภาษาไทยและ
ประวตัิศาสตร์เพ่ือสร้างจิตสานึกในความเป็นไทย พร้อมทัง้ขยายบทบาทของระบบการเรียนรู้เชิง
สร้างสรรค์ผา่นองค์กรตา่ง ๆ เชน่ สานกังานบริหารและพฒันาองค์ความรู้ ระบบห้องสมดุสมยัใหม่ 
หรืออุทยานการเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ การเรียนรู้แห่งชาติ ศนูย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ศนูย์พฒันา
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ด้านกีฬา ดนตรีศิลปะ ศูนย์บาบัดและพัฒนาศักยภาพของบุคคลออทิสติก  เด็กสมาธิสัน้ และ
ผู้ ด้อยโอกาสอ่ืน ๆ 

4) ส่งเสริมการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้
อย่างจริงจงั ส่งเสริมการใช้ส่ือการเรียนรู้ทางไกล จดัให้มีการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
อย่างกว้างขวาง จดัหาอปุกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือประกอบแผนการเรียนการสอนของครูให้
โรงเรียนอยา่งทัว่ถึง ตลอดจนพฒันาทกัษะด้านภาษาตา่งประเทศ  

5) พฒันาคณุภาพและมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษาให้มีความเป็นเลิศด้านการ
ศึกษาวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม การให้บริการวิชาการและวิชาชีพชัน้สูง  และการผลิตและ
พฒันากาลงัคน ให้สอดรับการเปล่ียนแปลงโครงสร้างภาคการผลิตและบริการ พร้อมทัง้เร่งผลิตกา
ลงัคนระดบัอาชีวศกึษาให้มีคณุภาพและมีเส้นทางอาชีพท่ีชดัเจน  เพ่ือสนบัสนนุขีดความสามารถ
ในการแข่งขนัของประเทศด้านต่าง ๆ เช่น ปิโตรเคมี ซอฟแวร์ อาหาร สิ่งทอ บริการสุขภาพ การ
ท่องเท่ียว และการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ  เป็นต้น ตลอดจนจัดให้มีการรับรอง
สมรรถนะของบคุคลในการประกอบอาชีพและสานตอ่การขยายบทบาทศนูย์ซอ่มสร้างเพื่อชมุชน  

6) ส่งเสริมสนับสนุนการกระจายอ านาจการจัดการศึกษาไปยังเขตพืน้ท่ี
การศึกษาและสถานศึกษา  รวมทัง้การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการจัดการศึกษาอย่าง
กว้างขวาง ด้วยมาตรการท่ีเป็นรูปธรรม ควบคู่กับการพัฒนาศกัยภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินให้พร้อมรับการถ่ายโอนการจัดการศึกษา  ตลอดจนการปรับระเบียบวิธีเพ่ือให้องค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ินสามารถสนบัสนนุการจดัการศกึษาได้อยา่งมีคณุภาพมาตรฐาน  

7) ส่งเสริมกลไกการบริหารจดัการศึกษาทัง้ระบบ โดยครอบคลุมระบบการวาง
แผนการบริหารจดัการ การกากบัดแูล และการตดิตามประเมินผล เพ่ือนาข้อมลูตา่ง ๆ มาใช้ในการ
ปรับ กลยทุธ์ของการจดัการศกึษาอยา่งตอ่เน่ือง  

สขุศรี สงวนสตัย์ (2552, น. 22) ได้กล่าวใน กิจกรรมแนะแนวกบัการพฒันาคณุภาพ
ชีวิตวา่ นกัการศกึษา นกัปราชญ์ นกัคดิ นกับริหาร ผู้ทรงคณุวฒุิ และผู้ เรียน ได้ให้แนวคิดเก่ียวกบั
คณุลกัษณะ การเป็นคนดี คนเก่ง และคนมีความสขุ สรุปสาระส าคญั ดงันี ้ 

คนดี คือ คนท่ีด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีจิตใจท่ีดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรม มี
คณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์ทัง้ทางด้านจิตใจและพฤติกรรมท่ีแสดงออก  เช่น มีวินยั มีความเอือ้เฟือ้ 
เกือ้กลู มีเหตผุล รู้หน้าท่ี ซ่ือสตัย์ พากเพียร ขยนั ประหยดั มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย เคารพความ
คิดเห็นและสิทธิของผู้ อ่ืน  มีความเสียสละ รักษาสิ่งแวดล้อม สามารถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนอย่างมี
ความสขุ 
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คนเก่ง คือ คนท่ีมีสมรรถภาพสูงในการดาเนินชีวิต โดยมีความสามารถด้านใดด้าน
หนึ่งหรือรอบด้าน หรือมีความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน เช่น ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ มี
ความคดิสร้างสรรค์ มีความสามารถด้านภาษา ดนตรี กีฬา มีภาวะผู้นา รู้จกัตนเอง ควบคมุตนเอง
ได้ เป็นต้นเป็นคนทนัสมยั ทนัเหตกุารณ์ ทนัโลก ทนัเทคโนโลยี มีความเป็นไทย สามารถพฒันา
ตนเองได้อยา่งเตม็ศกัยภาพ และทาประโยชน์ให้เกิดแก่ตนเอง สงัคม และประเทศชาตไิด้  

คนมีความสขุ คือ คนท่ีมีสขุภาพกายและใจดี เป็นคนร่าเริง แจ่มใส ร่างกายแข็งแรง 
จิตใจเข้มแข็ง มีมนุษยสัมพันธ์ มีความรักต่อทุกสรรพสิ่ง  ปลอดพ้นจากการตกเป็นทาสของ
อบายมขุ  

การพฒันาผู้ เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสขุ ท่ามกลางสภาพสงัคมปัจจุบนั
นบัเป็นสิ่งยากยิ่ง โดยเฉพาะในยุคท่ีสงัคมโลกมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ทัง้ด้านเศรษฐกิจ
และสงัคม เทคโนโลยี สง่ผลกระทบโดยตรง และโดยทางอ้อมตอ่การด าเนินชีวิตของคน ทกุเพศ ทกุ
ช่วงวัยของชีวิต ปัญหาสังคมได้ทวีความซับซ้อน รุนแรงขึน้ทุกขณะ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการมี
คา่นิยมฟุ้งเฟ้อ การเลียนแบบ การแพร่ระบาดของสารเสพตดิ การก่ออาชญากรรม การท าแท้ง การ
ฆา่ตวัตาย ความออ่นไหวทางจิตใจ ฯลฯ ปัญหาเหลา่นีมี้สาเหตสุ าคญั คือ บคุคลไมรู้่จกัตนเองและ
สภาพแวดล้อมท่ีดีพอ ขาดทกัษะการคิดตดัสินใจแก้ปัญหา และไม่สามารถปรับตวัในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้ ซึ่งจ าเป็นท่ีสถานศึกษาต้องใช้กระบวนการแนะแนวเป็นกลไกส าคัญในการป้องกัน
ช่วยเหลือ ส่งเสริมและพัฒนาผู้ เรียนตัง้แต่เยาว์วัย  เพราะจุดมุ่งหมายของการแนะแนวเป็น
กระบวนการท่ีมุ่งสร้างเสริมผู้ เรียนให้มีคณุภาพเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล  และ
พฒันาศกัยภาพของตน มีทกัษะการด าเนินชีวิต มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ศีลธรรม จริยธรรม รู้จกั
การเรียนรู้ในเชิงพหุปัญญา รู้จกัคิดตดัสินใจ แก้ปัญหาในช่วงวิกฤต วางแผนการศึกษาต่อ และ
พฒันาตนสู่โลกอาชีพ และการมีงานท า รวมทัง้ด าเนินชีวิตอยู่ในสงัคมอย่างมีความสขุ ดงันัน้ การ
แนะแนวจงึมีบทบาทส าคญัยิ่งตอ่การพฒันาคนโดยองค์รวม ทัง้ทางด้านสตปัิญญา อารมณ์ สงัคม
และจิตใจ ให้เป็นบคุคลท่ีสามารถบรูณาการ ความคดิ คา่นิยม ประเพณี วฒันธรรม และเทคโนโลยี
เข้าสูว่ิถีชีวิตคนไทยได้อยา่งเหมาะสม )พระธรรมปิฎก (ประยรู.ปยตฺุโต) . 2540 หน้า 142 -146) 

สรุปได้ว่า การศึกษาคือการพัฒนาความเป็นมนุษย์  ใน  3  ด้าน  ได้แก่  ด้าน
ฒนาได้ด้วยศีพฤติกรรม  พั ล  ด้านจิตใจ  พฒันาได้ด้วยสมาธิ  และด้านความรู้  พฒันาได้ด้วย

ปัญญา  ซึง่จะต้องมีการพฒันาไปพร้อม ๆ กนั เพราะเป็น 3 ด้านของชีวิตท่ีไม่อาจแยกขาดจากกนั
ได้  การพฒันาในลกัษณะนีจ้ะเป็นการพฒันาอย่างประสานกลมกลืนส่งผลเกือ้กลูกนัไปด้วยดีทัง้
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ทธจริยธรรม ทีระบบตามแนวพุ ่่เป็นเร่ืองท่ีคอบคลุมทัง้พฤติกรรม จิตใจ และปัญญา เป็นการ
พฒันาชีวิตทัง้หมด  

1.5  ความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับบุคคล 
เพ่ือให้สามารถพฒันาตนเองและสงัคมไปสูเ่ปา้หมายท่ีพึงปรารถนา บคุคลแตล่ะคน  

แตล่ะครอบครัวจงึต้องมีการพฒันาตนเอง ในด้านการศกึษาการมีแนวคดิเจตคตท่ีิดีการรู้จกับริหาร
ตนเองการมีความเอือ้อาทรตอ่บคุคลอ่ืน มีอาชีพ มีรายได้ท่ีพอเพียงตอ่การด าเนินชีวิต มีคณุธรรม
และศีลธรรม ทกุคนในสงัคมสามารถปฏิบตัไิด้เช่นนีก็้เท่ากบัวา่สามารถชว่ยยกระดบัทัง้ตนเองและ
สังคม ให้มีคุณค่า มีความเจริญงอกงาม พัฒนาไปสู่สังคมในอุดมคติปัญหาต่าง ๆ ในสังคมจะ
ลดลงหมดไปได้เช่น ปัญหาครอบครัว ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาโสเภณีปัญหาอาชญากรรม ปัญหา
มลภาวะเป็นพิษ ฯลฯ ดงันัน้ ประเทศตา่ง ๆ จงึใช้ความพยายามอย่างเตม็ท่ีในการท่ีจะพฒันาและ
ปรับปรุงคณุภาพชีวิตของประชาชนให้มีคณุภาพชีวิตท่ีสงูขึน้ จนถึงระดบัมาตรฐานท่ีสงัคมต้องการ
เพ่ือชว่ยให้สมาชิกทกุคนในสงัคมมีความกินดีอยู่ดีมีความสขุสมบรูณ์ การพฒันาตนเองถือวา่ เป็น
ความส าคญัมาก มนุษย์เราทุกคนต้องรู้จกัความเด่นและความ  ด้อยของตนเองก่อน การรู้ความ
เดน่ก็เพ่ือท างานท่ีเหมาะสมกบัความสามารถของตน การรู้ความด้อยก็ เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องของ
ตน หลาย ๆ คน มกัมองไม่เห็นความผิดพลาดของตน แต่จะมองเห็นความ  ผิดพลาดของผู้ อ่ืนได้
ง่าย ซึ่งความส าคญัของการพฒันาตนเองได้นัน้ ต้องอาศยัพืน้ฐานความเช่ือ  และปัจจยัหลาย ๆ 
ด้าน ดงัท่ีมีผู้ให้ข้อทศันะดงันี ้

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต, 2537, น. 2) ให้แนวคิดว่า “ความเช่ือในความเป็น
มนษุย์ท่ี พฒันาได้หรือเช่ือในความเป็นมนษุย์วา่เป็นสตัว์ท่ีพฒันาได้จะท าให้เกิดจิตส านกึท่ีจะต้อง
ฝึกฝน พฒันาตนเองซึ่งแสดงอาการออกด้วยการเป็นผู้ ท่ีมีความอ่อนน้อมถ่อมตน อนัจะบ่งชีถ้ึง
ความเป็นผู้พร้อมท่ีจะฝึกฝนพัฒนาตนให้สูงขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จิตส านึกในการศึกษาหรือ
ฝึกฝนพฒันาตน จะท าให้บคุคลมีท่าทีตอ่ประสบการณ์ทัง้หลายอย่างท่ีเรียกว่า  มองทกุอย่างเป็น
การเรียนรู้ท่ีจะน ามาใช้ประโยชน์ในการพฒันาตน” 

สรุปได้ว่า การพฒันาคณุภาพชีวิตระดบับุคคล ถือว่า เป็นความส าคญัมาก มนุษย์
เราทกุคนต้องรู้จกัความเดน่และความ ด้อยของตนเองก่อน การรู้ความเดน่ก็เพ่ือท างานท่ีเหมาะสม
กับความสามารถของตน การรู้ความด้อยก็ เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องของตน หลาย ๆ คน มกัมองไม่
เห็นความผิดพลาดของตน แตจ่ะมองเห็นความ ผิดพลาดของผู้ อ่ืนได้ง่าย ซึ่งความส าคญัของการ
พฒันาตนเองได้นัน้ ต้องอาศยัพืน้ฐานความเช่ือ และปัจจยัหลาย ๆ ด้าน 
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2. ทฤษฎีและแนวคิดที่เก่ียวข้องกับปัจจัยทีส่งต่อคุณภาพชีวิต 
จากท่ีผู้วิจยัได้ศกึษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่คณุภาพชีวิต ได้มีนกัการศกึษานกัวิชาการ

และงานวิจยัท่ีท่ีกลา่วถึงปัจจยัของคณุภาพชีวิต สรุปได้ดงันี ้
องค์การอนามัยโลก(WHO) (The WHOQOL Group.1995: 19) ได้ศึกษาปัจจัยทัง้ 4 

ด้านคือ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสมัพนัธ์ทางสงัคม ด้านสิ่งแวดล้อม องค์การยูเนสโก 
(UNESCO. 1978:19) ได้ให้ความหมายว่าคณุภาพชีวิตไว้ดงันี ้ความรู้สกึของการอยู่อยา่งพอใจ มี
ความสุข ความพอใจต่อปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ อาหาร สุขภาพอนามัย โภชนาการ การศึกษา 
สิ่งแวดล้อม รายได้ ท่ีอยูอ่าศยั และทรัพยากร  

ส านกัส่งเสริมและพฒันาสขุภาพจิต กรมสขุภาพจิต (2561: ออนไลน์)ได้จดัท าแบบวดัท่ี
ผู้ตอบสามารถประเมินได้ด้วยตนเอง ในผู้ ท่ีมีอาย ุ15-60 ปี ไม่จ ากัดเพศ ในกรณีท่ีไม่สามารถอา่น
ออก เขียนได้ อาจใช้วิธีให้บุคคลอ่ืนอ่านให้ฟังและผู้ ตอบแบบประเมินเป็นผู้ เลือกค าตอบด้วย
ตนเองเคร่ืองมือวัดคณุภาพชีวิต WHOQOL – BREF –THAI ประกอบด้วยข้อค าถาม 2 ชนิด คือ 
แบบภาวะวิสัย (Perceived objective) และอัตวิสัย (self-report subjective) จะประกอบด้วย
ปัจจยัของคณุภาพชีวิต 4 ด้าน ดงันี ้

1. ด้านร่างกาย (Physical Domain) คือ การรับรู้สภาพทางด้านร่างกายของบุคคล 
ซึ่งมีผลต่อชีวิตประจ าวัน เช่น การรับรู้สภาพความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย การรับรู้ถึง
ความรู้สึกสขุสบาย ไม่มีความเจ็บปวด การรับรู้ถึงความสามารถท่ีจะจดัการกบัความเจ็บปวดทาง
ร่างกายได้ การรับรู้ถึงพละก าลงัในการด าเนินชีวิตประจ าวนั การรับรู้ถึงความเป็นอิสระท่ีไม่ต้อง
พึ่งพาผู้ อ่ืน การรับรู้ถึงความสามารถในการเคล่ือนไหวของตน การรับรู้ถึงความสามารถในการ
ปฏิบตักิิจวตัรประจ าวนัของตน การรับรู้ถึงความสามารถในการท างาน การรับรู้ว่าตนไม่ต้องพึ่งพา
ยาตา่ง ๆ หรือการรักษาทางการแพทย์ อ่ืน ๆ เป็นต้น 

2. ด้านจิตใจ (Psychological Domain) คือ การรับรู้สภาพทางจิตใจของตนเอง เช่น 
การรับรู้ความรู้สึกทางบวกท่ีบุคคลมีต่อตนเอง การรับรู้ภาพลักษณ์ของตนเอง การรับรู้ถึง
ความรู้สกึภาคภมูิใจในตนเอง การรับรู้ถึงความมัน่ใจในตนเอง การรับรู้ถึงความคดิ ความจ า สมาธิ 
การตดัสินใจ และความสามารถในการเรียนรู้เร่ืองราวตา่ง ๆ ของตน การรับรู้ถึงความสามารถใน
การจดัการกบัความเศร้า หรือกงัวล การรับรู้เก่ียวกบัความเช่ือตา่ง ๆ ของตน ท่ีมีผลตอ่การด าเนิน
ชีวิต เช่น การรับรู้ถึงความเช่ือด้านวิญญาณ ศาสนา การให้ความหมายของชีวิต และความเช่ือ  
อ่ืน ๆ ท่ีมีผลในทางท่ีดีตอ่การด าเนินชีวิต มีผลตอ่การเอาชนะอปุสรรค เป็นต้น 
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3. ด้ านความสัมพัน ธ์ทางสังคม  (Social Relationships) คือ  การ รับ รู้ เ ร่ื อ ง
ความสมัพนัธ์ของตนกับบุคคลอ่ืน การรับรู้ถึงการท่ีได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืนในสังคม 
การรับรู้วา่ตนได้เป็นผู้ให้ความชว่ยเหลือบคุคลอ่ืนในสงัคมด้วย  

4. ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) คือ การรับรู้เก่ียวกับสิ่งแวดล้อม ท่ีมีผลต่อการ
ด าเนินชีวิต เช่น การรับรู้ว่าตนมีชีวิตอยู่อย่างอิสระ ไม่ถกูกกัขงั มีความปลอดภยัและมัน่คงในชีวิต 
การรับรู้ว่าได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมทางกายภาพท่ีดี ปราศจากมลพิษต่าง ๆ การคมนาคมสะดวก มี
แหลง่ประโยชน์ด้านการเงิน สถานบริการทางสขุภาพและสงัคมสงเคราะห์ การรับรู้วา่ตนมีโอกาสท่ี
จะ ได้รับข่าวสาร หรือฝึกฝนทกัษะตา่ง ๆ การรับรู้ว่าตนได้มีกิจกรรมสนัทนาการ และมีกิจกรรมใน 
เวลาว่าง เป็นต้นส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ (2561: ออนไลน์) กล่าวว่าการ
สร้างเสริมพฒันาศกัยภาพของคนอย่างยัง่ยืน และท าเป็นข้อเสนอแนวทางแก้ไขด้วยหลกัปัจจัย
ทางสงัคมท่ีมีผลต่อคณุภาพ (Social Determinants of Health) จ านวน 6 ด้านด้วยกัน คือ 1.เด็ก
ทกุคนเกิดมาต้องมีต้นทนุชีวิตท่ีดี 2.ท าให้เดก็ หนุม่สาว และผู้ใหญ่บรรลศุกัยภาพสงูสดุของตน ซึง่
มากกว่าแคก่ารศกึษา 3.ให้ทกุคนได้รับการว่าจ้างท างานท่ีดี 4.ทกุคนมีมาตรฐานการด ารงชีวิตท่ีดี 
5.ให้มีชุมชน พืน้ท่ี เพ่ือชีวิตท่ีมีคุณภาพหรือสภาพแวดล้อมในการด ารงชีวิต 6.ส่งเสริมระบบ
กิจกรรมปอ้งกนัและสร้างเสริมสขุภาพ 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (2553, น. 5) กลา่ววา่ ได้ศกึษาคณุภาพชีวิตของไทย
ในเขตเมืองและในเขตชนบทมาเปรียบเทียบความพงึพอใจในชีวิตความเป็นอยู่ปัจจบุนัอยา่งไร ซึง่
จะครอบคลุมคุมภาพชีวิตด้านต่าง ๆดงันี ้คุณภาพชีวิตในด้านการท างาน ด้านครอบครัว ด้าน
สุขภาพและความเครียด ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความเป็นอยู่ประจ าวัน สรุปได้ว่าคนในชนบทมี
ความพงึพอใจในคณุภาพชีวิตสงูกวา่คนในเขตเมือง 

ปุบผา ปลืม้ส าราญและคณะ (2534 1) กล่าวว่าการด ารงชีวิตของมนุษย์ในระดับท่ี
เหมาะสม ตามความจ าเป็นพืน้ฐานของสงัคม ในช่วงหนึ่ง ๆ  ดงันัน้ คณุภาพชีวิตของบคุคลแตล่ะ
บคุคลจงึแตกตา่งกนั ตามสภาวะแวดล้อม หรือบริบททางสงัคมนัน้ และสรุปได้วา่การท่ีคนเราจะมี
คุณภาพชีวิตทีดีนัน้ ขึน้อยู่ปัจจัยเหล่านี  ้คือ สุขภาพ วัฒนธรรม การศึกษา วิถีชีวิต เศรษฐกิจ 
การเมือง 

สภุาพ ฉัตราภรณ์และคณะ (2552, น. 9) ได้ศกึษาปัจจยัและสอดคล้องกับคณุลกัษณะ
ของนิสิตนกัศกึษาเก่ียวกบัคณุภาพชีวิตมี 5 ด้านดงันี ้ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสมัพนัธ์ใน

คณุธรรมและจริยธรรมครอบครัว ด้านสิ่งแวดล้อม และด้าน  
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ส าราญ  จูช่วยและคณะ (2555, น. 9) ได้ศึกษาปัจจยัทัง้ 5 ด้านคือ  ด้านร่างกาย ด้าน
จิตใจ ด้านความสมัพนัธ์ทางสงัคม ด้านสิ่งแวดล้อมภายในวิทยาลยั และด้านวิชาการ 

ภทัรพล  มหาขนัธ์ (2550, น. 9) ได้ศกึษาปัจจยัทัง้ 5 ด้านคือ ชีวิตการเรียน ชีวิตสงัคม ท่ี
อยูอ่าศยั ความสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืน และด้านบริการท่ีได้รับจากมหาวิทยาลยั  

จนัทรา  อุ้ยเอ้ง (2553, น. 143) ได้ศกึษาปัจจยัทัง้ 4 ด้านคือ ด้านความพึงพอใจในชีวิต         
ด้านอตัมโนทศัน์ ด้านสขุภาพและร่างกาย และด้านสงัคมและเศรษฐกิจ 

กฤตธชั  อนัช่ืน (2557, น. 2) ได้ศกึษาปัจจยัทัง้ 8 ด้านคือ ด้านการเรียน ด้านอาหารและ
โภชนาการ ด้านท่ีพกัอาศยั ด้านสุขภาพอนามยั ด้านการบริการพืน้ฐาน ด้านความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน ด้านจิตใจ และด้านความสมัพนัธ์ทางสงัคมและเศรษฐกิจ 

กมลรัตน์  ทองสว่าง (2557, น. 9) ได้ศกึษาปัจจยัทัง้ 4 ด้านคือ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ 
ด้านความสมัพนัธ์ทางสงัคม ด้านสิ่งแวดล้อม 

กนิษฐา  อ่อนศิริ (2554, น. 1) ได้ศกึษาปัจจยัจ านวน 2  ด้านคือ ด้านร่างกาย และด้าน
จิตใจ ซึง่มีผลกระทบตอ่การเรียนในระดบัปานกลางของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

บุญสม  หรรษศิริพจน์ (2556, น. 116) ได้ศึกษาปัจจยัทัง้ 11 ปัจจยัคือ  สุขภาพร่างกาย 
จิตใจ ครอบครัว การท างาน สภาพแวดล้อม การศึกษาเรียนรู้ การพักผ่อนหย่อนใจ ความรู้สึก
อารมณ์บวก การมีเปา้หมายในชีวิต ความสงบสขุจิตใจ ความเช่ือศรัทธาทางศาสนา  

อับราฮัม  มาสโลว์   (Abraham  Maslow. 1954, p. 15) ได้ให้เสนอแนวคิดว่าเขาได้
อธิบายว่า  มนุษย์ทุกคนมีความต้องการท่ีจะสนองความต้องการให้กับตนเองทัง้สิน้  และความ
ต้องการของมนษุย์     มีมากมายหลายอยา่งด้วยกนั  ซึง่ต้องได้รับความพงึพอใจจากความต้องการ
พืน้ฐานหรือต ่าสุดเสียก่อนจึงจะผ่านขึน้ไปยังความต้องการขัน้สูงตามล าดับ เคร่ืองมือนี ้
ประกอบด้วย 

1. ความต้องการทางร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความต้องการขัน้พืน้ฐาน
ของมนษุย์เพ่ือความอยู่รอด เช่น อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยู่อาศยั ยารักษาโรค อากาศ น า้ด่ืม การ
พกัผอ่น เป็นต้น 

2. ความต้องการความปลอดภัยและมัน่คง (Security or Safety Needs) เม่ือมนษุย์
สามารถตอบสนองความต้องการทางร่างกายได้แล้ว มนษุย์ก็จะเพิ่มความต้องการในระดบัท่ีสงูขึน้
ต่อไป เช่น ความต้องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความต้องการความมัน่คงในชีวิต
และหน้าท่ีการงาน 
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3. ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ (Belongingness and Love Needs) 
ความต้องการนีจ้ะเกิดขึน้เม่ือความต้องการทางด้านร่างกาย และความต้องการความปลอดภัย
ได้รับการตอบสนองแล้ว บุคคลต้องการได้รับความรักและความเป็นเจ้าของโดยการสร้าง
ความสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน เช่น ความต้องการได้รับการยอมรับ การต้องการได้รับความช่ืนชมจากผู้ อ่ืน 
เป็นต้น 

4. ความต้องการการยกย่อง (Esteem Needs) หรือ ความภาคภูมิใจในตนเอง เป็น
ความต้องการการได้รับการยกย่อง นบัถือ และสถานะจากสงัคม เช่น ความต้องการได้รับความ
เคารพนบัถือ ความต้องการมีความรู้ความสามารถ เป็นต้น 

5. ความต้องการความส าเร็จในชีวิต (Self-Actualization) เป็นความต้องการสูงสุด
ของแตล่ะบคุคล เช่น ความต้องการท่ีจะท าทกุสิ่งทกุอย่างได้ส าเร็จ ความต้องการท าทกุอย่างเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของตนเอง เป็นต้น 

อะบีดีนี (Abedini Zoleykha, 2016, p. 238) ได้ศึกษาปัจจยัทัง้ 7 ด้านคือ ด้านร่างกาย 
ด้านจิตใจ ด้านความสมัพนัธ์ทางสงัคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านพฤตกิรรมก้าวร้าว ด้านพฤตกิรรมผิด
กฏ ด้านทรัพย์สิน 

อีมาน (Eman AL-Zboon, 2014, p. 96) ได้ศึกษาปัจจัยทัง้  6 ด้านคือ ด้านสุขภาพ
ร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความรู้ ด้านทางสงัคม ด้านศาสนา ด้านการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลยั 

เพ็น (Pen Chiang Choa, 2017, p. 1)ได้ศึกษาปัจจัยทัง้ 4 ด้านคือ ด้านร่างกาย ด้าน
จิตใจ ด้านความสมัพนัธ์ทางสงัคม ด้านสิ่งแวดล้อม 

อาร์เค็น (Erkan Tekinarslan, 2016, p. 170)ได้ศึกษาปัจจยัทัง้ 4 ด้านคือ ด้านร่างกาย 
ด้านจิตใจ ด้านความสมัพนัธ์ทางสงัคม ด้านสิ่งแวดล้อม 

แอมซอล (Amthal Al-Huwailah, 2017, p. 182)ได้ศกึษาปัจจยัทัง้ 6 ด้านคือ ด้านสขุภาพ
ร่างกาย ด้านสงัคม ด้านการศกึษา ด้านอารมณ์ ด้านจิตใจ ด้านเวลา  

อิวิก้า (Ivica Radovanovic, 2017, p. 190) ได้ศกึษาปัจจยัทัง้ 4 ด้านคือ ด้านสงัคม ด้าน
อารมณ์ ด้านร่างกาย และด้านการศกึษาตลอดชีวิต 

กูเนอร์ (Guner  Cicek, 2018, p. 1143)ได้ศึกษาปัจจยัทัง้ 4 ด้านคือ ด้านร่างกาย ด้าน
จิตใจ ด้านความสมัพนัธ์ทางสงัคม ด้านสิ่งแวดล้อม 

เวลล์ (Wail Minwer, 2018, p. 15) ได้เสนอแนวคิดระดับความคิดท่ีสูง ทัง้ 6 ด้านคือ 
ด้านความคิดเชิงเหตุผล ความคิดเชิงวิพากษ์ การคิดสะท้อน ทักษะการแก้ปัญหา ความทาง
ปัญญา และทกัษะการตดัสินใจ จะท าให้มีคณุภาพชีวิตท่ีดีไปตลอดชีวิต 
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แฮซ (Haas, 1999, p. 19) ได้กลา่ววา่ คณุภาพชีวิตควรเป็นการวดัอตัวิสยั ซึง่ครอบคลมุ
มิติ ด้าน สขุภาพกาย สขุภาพจิต สงัคม และปัญญา นอกจากนีค้วรน าด้านภาวะวิสยัมาร่วมใช้ใน
การวดัคณุภาพชีวิตด้วยเพ่ือความครบถ้วนและถกูต้อง 

วิชยั  รูปข าดี (2542, น. 114) พบว่าปัจจยัท่ีมีความถ่ีสงูท่ีสดุ อนัดบัแรกคือ สขุภาพกาย 
รายได้ สภาพแวดลดล้อม ชีวิตครอบครัว ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 

จารุวรรณ สภุาชยัวฒัน์และคณะ (2016, น. 195) ได้ศกึษาปัจจยัทัง้ 4 ด้านคือ ด้านการ
เรียน ด้านสงัคม ด้านท่ีอยูอ่าศยั ด้านสขุภาพ 

ดาเนีย (Diener. 1999, p. 114) นกัจิตวิทยาเชิงบวกได้เสนอแนวคิดว่าทฤษฎีความสุข
แท้ โดยวดัจากความรู้สึกพงึพอใจในชีวิต ได้แก่ อารมณ์ทางบวก ด้านสขุภาพกาย ด้านการท างาน 
ด้านครอบครัว การมีเปา้หมายในชีวิต ความส าเร็จและการมีความสมัพนัธ์ท่ีดี 

ออสมาน (Osman, 2014, p. 28) ได้กลา่ววา่ คณุภาพชีวิตของคณะและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของนกัศกึษาในมหาวิทยาลยันัน้ มีปัจจยัท่ีส าคญัคือความเป็นอิสระ สามารถเรียนรู้ได้ตลอด
ชีวิตและมีประโยชน์สงูสดุ 

พิชิต พิทกัษ์เทพสมบตัิ (2553, น. 114) สรุปปัจจยัของเคร่ืองมือวัดคณุภาพชีวิตในมิติ
ของความสขุ ประกอบด้วย สขุภาพกาย สขุภาพใจ ครอบครัว การศกึษา และสิ่งแวดล้อม 

บุญสม  หรรษาศิริพจน์ (2556, น. 115) ได้ศึกษาปัจจัยทัง้ 11 ด้านคือ สุขภาพกาย 
สขุภาพใจ ครอบครัว สิ่งแวดล้อม การศกึษา การเรียนรู้ การพกัผอ่น ความรู้ อารมณ์เชิงบวก  เวลา 
เปา้หมายในชีวิต ความเช่ือทางศาสนา  

จากความหมายของคุณภาพชีวิตท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้ วิจัยสรุปตามตารางสังเคราะห์
ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่คณุภาพชีวิตดงัตาราง 1 
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ตาราง 1 การสงัเคราะห์ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่คณุภาพชีวิต 
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1. WHO องค์การอนามยัโลก, 1995 √ √ √ √ 
          

2. Unesco องค์การยเูนสโก, 1978  √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ 
      

3. United Nation องค์การ
สหประชาชาต ิ

√ √ √ 
  

√ √ 
 

√ 
     

4 . กรมสขุภาพจิต กระทรวง
สาธารณสขุ 

√ √ √ √ 
          

5 . ส านกักองทนุสนบัสนนุการสร้าง
เสริมสขุภาพ, 2561 

√ √ √ √ 
 

√ 
  

√ 
   

√ 
 

6 . สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์, 2553 

√ 
  

√ 
 

√ 
 

√ 
  

√ 
   

7 . ปบุผา  ปลืม้ส าราญ 
และคณะ, 2534 

√ 

      

 
√ 

  

√ 

 

√ 

8.  สภุาพ  ฉตัราภรณ์ 2556 √ √ √ √ 
   

√ 
   

√ 
  

9 . ส าราญ จชูว่ย 
และคณะ, 2555 

√ √ √ √ 
   

√ 
     

√ 

10 . ภทัรพล  มหาขนัธ์, 2550 
  

√ √ √ √ 
       

√ 
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ตาราง 1 (ตอ่) 

 
 
 
 
 
 
 
 

แนวคิดและงานผู้วิจยั 
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11 . จนัทรา  อุ้ยเอ้ง 2553 √ √ √     √   √    

12 . กฤตธชั  อ้นช่ืน, 2557 √ √ √  √ √ √ √   √  √  

13 . กมลรัตน์  ทองสวา่ง 2546 √ √ √ √           

14 . กนิษฐา  ออ่นศิริ, 2554 √ √ 

            

15 . พิชิต พิทกัษ์เทพสมบตั,ิ 2553 √ √ √ 

 

√ √ 

    

√ 

   

16 . จารุวรรณ  สภุาชยัวฒัน์และ
คณะ, 2559 

√ 
 

√ 
 

√ √ 
        

17.  พิชิต พิทกัษ์เทพสมบตั,ิ 2553 √ √ √ 

 

√ √ 

    

√ 
   

18 . บญุสม  หรรษาศิริพจน์, 2556 √ √ √ √ √ √ 

    

√ √ 
  

19. วิชยั  ข าดี  .2542  √ √ √ √     √  √  √  

20. Erkan Tekinarslan, 2016 √ √ √ √           

21. Amthal Al-Huwailah, 2017 √ √ √ √ √ √     √    
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ตาราง 1(ตอ่) 

 
จากตารางท่ี 1  ผลการสงัเคราะห์ปัจจัยคณุภาพชีวิต จากนกัวิชาการและสถาบนัทาง

วิชาการ ทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศ โดยนบัความถ่ีท่ีมีผู้ ให้แนวคิดไม่น้อยกว่า 8 ของผู้ ให้
แนวคิดทัง้หมดท่ีผู้ วิจัยได้รวบรมไว้ใช้เป็นปัจจัยเบือ้งต้นก าหนดเป็นกรอบไว้ เพ่ือน าไปใช้ใน
การศกึษาปัจจยั พบวา่ปัจจยั 8 ปัจจยัแรก ท่ีมีนกัวิชาการกลา่วถึงและผู้วิจยัสงัเคราะห์แล้ว วา่เป็น
ปัจจยัท่ีส าคญัของคณุภาพชีวิต ได้แก่ 1) ด้านสขุภาพร่างกาย ได้คะแนนการสงัเคราะห์ 29 คะแนน 
รองลงมาได้แก่ 2)  ด้านจิตใจ ได้คะแนนการสงัเคราะห์ 25 คะแนน 3) ด้านสมัพนัธภาพทางสงัคม 
ได้คะแนนการสงัเคราะห์ 24 คะแนน 4) ด้านสิ่งแวดล้อม ได้คะแนนการสงัเคราะห์ 19 คะแนน 5) 
ด้านการศึกษา ได้คะแนนการสงัเคราะห์ 15 คะแนน 6) ด้านครอบครัว ได้คะแนนการสงัเคราะห์ 

ผู้วิจยั 

ปัจจยัที่สง่ผลตอ่คณุภาพชีวิต 
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22. Ivica Radovanovic, 2017 √ √ √   √   √      

23. Guner Cicek, 2018 √ √ √ √           

24. Wail Minwer, 2018 √ √   √ √  √ √      

25. Abedini Zoleykha, 2017 √ √ √ √     √  √    

15. Eman. 2016 √ √ √ √  √ 

   
√ 

 

√  

 

19. Maslow, 1943 √ √ √ √   √  √    √  

28. Haas. 1999 √ √ √ √  √  √       

29.Diener.1999 √ √ √ √    √   √  √  

30. Osman.2014 √       √ √      

รวม 29 25 24 19 9 15 3 10 8 2 10 4 3 4 
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10 คะแนน ด้านรายได้ คา่ใช้จ่าย ได้คะแนนการสงัเคราะห์ 10 คะแนน ด้านท่ีอยู่อาศยั ได้คะแนน
การสงัเคราะห์ 9 คะแนน ตามล าดบั 

ซึ่งจากผลการสงัเคราะห์ปัจจยัดงักล่าว ผู้ วิจยัน าปัจจยัท่ีได้คะแนนการสงัเคราะห์จาก
นักวิชาการมากท่ีสุดทัง้ 8 อันดับ มาใช้เป็นปัจจัยของโมเดลคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ วิจยัได้ศกึษาค้นคว้าเพิ่มเติมเก่ียวกบัปัจจยัทัง้ 8 
ปัจจยั ดงักลา่ว และสรุปตามแนวคดิของการศกึษาตา่ง ๆ ดงันี ้ 

1. ปัจจยัด้านสขุภาพร่างกาย (Physical Domain) หมายถึง สภาพทางด้านร่างกาย
ของบคุคล ซึ่งมีผลตอ่ชีวิตประจ าวนั เช่น ความสมบรูณ์แข็งแรงของร่างกาย การออก าลงักาย การ
บริโภคอาหารให้ถกูหลกัอนามยั ความรู้สึกสขุสบาย ไม่มีความเจ็บปวดทางร่างกายได้ ความเป็น
อิสระท่ีไม่ต้องพึ่งพาผู้ อ่ืน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กนิษฐา  อ่อนศิริ (2554 ) เม่ือพิจารณา
คณุภาพชีวิตเป็น 2 ด้าน คือ คณุภาพชีวิตทางกายและคณุภาพชีวิตทางใจ พบว่า คณุภาพชีวิตทัง้ 
2 ด้าน อยู่ในระดบัปานกลางเป็นส่วนใหญ่ และสอดคล้องกบังานวิจยัของ กฤตธัช อนัช่ืน (2557: 
บทคดัยอ่) ได้ศกึษาเร่ือง คณุภาพชีวิตของนกัศกึษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี โดยผลการวิจยั
พบว่า ด้านอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลยัควรมีการปรับปรุงโรงอาหารของมหาวิทยาลยั ให้
เพียงพอตอ่ความต้องการของนกัศกึษา พร้อมทัง้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมสวยงามน่า
ใช้ และควรมีหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีรับผิดชอบเข้ามาควบคมุดแูลและตรวจสอบการจัด จ าหน่าย
อาหารของ ร้านอาหารในมหาวิทยาลยัอย่างสม ่าเสมอ ทัง้ในด้านสถานท่ี ภาชนะท่ีบรรจุอาหาร 
และอาหาร ให้ สะอาด ถกูสขุลกัษณะ มีคณุคา่ทางโภชนาการ และมีราคาท่ีเหมาะสม 

2. ปัจจยัด้านสุขภาพจิตใจ (Psychological Domain) หมายถึง การรับรู้สภาพทาง
จิตใจของตนเอง เช่น การรับรู้ความรู้สึกทางบวกท่ีบุคคลมีต่อตนเอง การรับรู้ภาพลักษณ์ของ
ตนเอง การรับรู้ถึงความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง การรับรู้ถึงความมั่นใจในตนเอง การรับรู้ถึง
ความคิด ความจ า สติ สมาธิ การตดัสินใจ และความสามารถในการเรียนรู้เร่ืองราวตา่ง ๆ ของตน 
การรับรู้ถึงความสามารถในการจดัการกับความเศร้า หรือกงัวล การรับรู้เก่ียวกับความเช่ือตา่ง ๆ 
ของตน ท่ีมีผลตอ่การด าเนินชีวิต รู้จกัการแก้ปัญหา มีเหตผุล ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ บญุสม  
หรรษา  ศิริพจน์ (2556) ศึกษาเร่ือง พบว่าปัจจยัคณุภาพชีวิตในมิติความสุขในระดบัปัจเจก จา
การศกึษาแนวทางการสร้างปัจจยัพืน้ฐาน (Basic Approach)และแนวทางการสร้างเชิงบรูณาการ 
(Integrated Approach) ประกอบด้วยปัจจยัพืน้ฐาน ประกอบด้วย 8 ปัจจยั คือ เวลาและการใช้
เวลาเพ่ือพกัผ่อนหย่อนใจ สขุภาพกาย สขุภาพใจ ครอบครัว สภาพแวดล้อม การศกึษา การเรียน 
การท างาน การมีเปา้หมายในชีวิต และตวัแปรอิสระท่ีส าคญัท่ีเป็นปัจจยัพืน้ฐาน คือ รายได้ เป็น
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ปัจจัยร่วม และมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับปัจจัยพืน้ฐานและปัจจัยเชิงบูรณาการ เป็นปัจจัย
เก่ียวกบัการพฒันาจิตใจ ประกอบด้วย 3 ปัจจยั คือ ความรู้สกึ อารมณ์ทางบวก ความสงบในจิตใจ 
ความเช่ือ ศรัทรา การปฏิบตัิทางศาสนา ปัจจยัร่วมท่ีมีความสมัพนัธ์ คือ การมีเป้าหมายในชีวิต 
และครอบครัว และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤตธัช อันช่ืน (2557: บทคดัย่อ) ได้ศึกษาเร่ือง 
คุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยผลการวิจัยพบว่า ด้านจิตใจ 
มหาวิทยาลยัควรจดัให้มีกิจกรรมในหอพกัและระหว่างหอพกัให้นกัศกึษาได้ พบปะกนั มีกิจกรรม
นนัทนาการคลายเครียดในหอพกัและระหว่างหอพกัได้และมหาวิทยาลยัควรจดั กิจกรรมส่งเสริม
คณุภาพชีวิตให้กบันกัศกึษาเพศชาย เน่ืองจากมีระดบัคณุภาพชีวิตท่ีต ่ากวา่นกัศกึษาหญิง 

3. ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ทางสังคม (Social Relationships) หมายถึง รู้เ ร่ือง
ความสมัพนัธ์ของตนกับบุคคลอ่ืน การรับรู้ถึงการท่ีได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืนในสังคม 
การรับรู้ว่าตนได้เป็นผู้ ให้ความช่วยเหลือบุคคลอ่ืนในสังคมด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พิชฌาย์วีร์  สินสวัสดิ์ และคณะ (2556: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตของนักศึกษา
พยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี โดยผลการวิจัยพบว่า คุณภาพของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี โดยรวมอยู่ในระดบัดี ด้านท่ีมีค่าสูงสุด คือด้าน ความสมัพนัธ์กับ
บคุคลอ่ืน ด้านท่ีมีคา่ต ่าสดุคือ ด้านท่ีอยู่อาศยั  ข้อเสนอแนะ ควรน าผลวิจยัมาใช้เป็นแนวทางการ
ปรับปรุงให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในวิทยาลัย และเป็นข้อมูลส าหรับอาจารย์ผู้ สอนและ
อาจารย์ท่ีปรึกษา ช่วยเหลือนกัศึกษาเก่ียวกับการเรียน ตลอดจนโครงการหรือกิจกรรมท่ีส่งเสริม
การส่ือสารโดยใช้วิธีสนุทรียสนทนา เพ่ือพฒันานกัศกึษาให้มีคณุภาพชีวิตท่ีดีตอ่ไป ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ กฤตธัช อันช่ืน (2557: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี โดยผลการวิจยัพบว่า ด้านความสมัพนัธ์ทางสงัคมและเศรษฐกิจ 
มหาวิทยาลยัควรน านกัศกึษา หรือแนะน านกัศกึษา จดักิจกรรมร่วมกบัชมุชน โดยใช้วิชาความรู้ใน
สาขาท่ีตนถนัด พัฒนา บริการ และสร้าง ความสัมพันธ์กับชุมชน เช่น จัดอบรมเก่ียวกับการ
สขุาภิบาลร้านอาหารเพ่ือให้ประชาชนท่ีประกอบ ธุรกิจร้านอาหารรอบ ๆ มหาวิทยาลยั จดักิจกรรม
คา่ยอาสาด้านตา่ง ๆ ร่วมกบัชมุชนรอบ ๆ มหาวิทยาลยั 

4. ปัจจยัด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หมายถึง การมีความรู้เก่ียวกบัการอนรัุกษ์
สิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยดัมีความยัง่ยืน  และรักษาสมดลุทางสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดขึน้  การรับรู้ว่าได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมทางกายภาพท่ีดี ปราศจากมลพิษต่าง ๆ และการ
คมนาคมสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ กฤตธัช อันช่ืน (2557: บทคดัย่อ) ได้ศึกษาเร่ือง 
คุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยผลการวิจัยพบว่า ด้าน
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สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยควรมีการปรับปรุงโรงอาหารของมหาวิทยาลยั ให้เพียงพอต่อ
ความต้องการของนกัศกึษา พร้อมทัง้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมสวยงามน่าใช้ และควรมี
หน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีรับผิดชอบเข้ามาควบคุมดูแลและตรวจสอบการจัด จ าหน่ายอาหารของ 
ร้านอาหารในมหาวิทยาลยัอย่างสม ่าเสมอ ทัง้ในด้านสถานท่ี ภาชนะท่ีบรรจอุาหาร และอาหาร ให้ 
สะอาด ถูกสุขลกัษณะ มีคณุค่าทางโภชนาการ และมีราคาท่ีเหมาะสม และด้านบริการพืน้ฐาน 
มหาวิทยาลัยควรเพิ่มสถานท่ีส าหรับพักผ่อนให้นักศึกษาเพิ่มขึน้ พร้อม ทัง้ปลูกต้นไม้เพ่ือเพิ่ม
ความร่มร่ืน และควรปรับปรุงกิริยามารยาทของบุคลากรผู้ท าหน้าท่ีให้บริการใน ด้านต่าง ๆ แก่
นกัศึกษารวมทัง้เพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการแก่นกัศึกษาอย่างทัว่ถึง เป็นกันเอง และเสมอ
ภาค 6. ด้านความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน มหาวิทยาลยัควรปรับปรุงด้านระบบรักษาความ 
ปลอดภยัโดยการเพิ่มเทคโนโลยีทางด้านความปลอดภยั เชน่ เพิ่มกล้องวงจรปิด การเพิ่มพนกังาน 
รักษาความปลอดภัย รวมถึงกิริยามารยาทของพนกังานรักษาความปลอดภัย การมีกฏระเบียบ
และ ข้อบงัคบัใช้อยา่งเข้มงวด 

5. ปัจจยัด้านการศึกษา (Education) หมายถึง กระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญ
งอกงามของบคุคลและสงัคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึกการอบรม การเข้าร่วมกิจกรรม การมี
ส่วนร่วม การท างานเป็นทีม มีความสามคัคีและมีจิตสาธารณะ การสืบสานทางวฒันธรรม การ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง มีสติปัญญา มีความรู้ มีคุณธรรม และมี
จริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสขุ ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ 
กฤตธชั อนัช่ืน (2557: บทคดัยอ่) ได้ศกึษาเร่ือง คณุภาพชีวิตของนกัศกึษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
สุรนารี โดยผลการวิจยัพบว่า ด้านการเรียนการศึกษา มหาวิทยาลยัควรมีการปรับปรุงระบบการ
เรียนเสริมทบทวนรายวิชาให้ ครอบคลมุและทัว่ถึง การเรียนการสอนให้มีความสนกุไม่นา่เบื่อ และ
มหาวิทยาลยัควรปรับปรุง เทคโนโลยีภายในมหาวิทยาลยัให้เพิ่มจุดบริการอินเตอร์เน็ตให้ทัว่ถึง
และเพิ่มความเร็วของระบบ อินเตอร์เน็ต 

6. ปัจจยัด้านท่ีอยู่อาศยั (Housing) หมายถึง การได้อยู่ในสภาพแวดล้อมบริเวณท่ี
อยู่อาศยั สะอาด และถูกสุขลักษณะ  ปราศจากมลภาวะเป็นพิษ ต้องการมีทัง้สิ่งอ านวยความ
สะดวกสบาย อปุกรณ์ใช้สอยท่ีจ าเป็นตามความต้องการทางด้านร่างกาย จิตใจ และความเป็นอยู่
ท่ีดีงาม ทัง้สว่นตวัและครอบครัวของผู้พกัอาศยั มัน่คงถาวรและไม่แออดั ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยั
ของ จารุวรรณ  สภุาชยัวฒัน์ และคณะ (2558: บทคดัยอ่) ศกึษาเร่ือง การศกึษารูปแบบการใช้ชีวิต
ของนกัศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ด โดยผลการวิจยัพบว่า นกัศกึษามหาวิทยาลยัร้อยเอ็ดมี
รูปแบบการใช้ชีวิตทัง้ 4 ด้านอยู่ในระดบัมากทัง้โดยรวมด้าน เพ่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
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นกัศึกษาให้ความส าคญักับด้านท่ีอยู่อาศยัเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือด้านสุขภาพ ด้านสงัคม 
และด้านการเรียนตามล าดบั สว่นการเปรียบเทียบรูปแบบการใช้ชีวิตของนกัศกึษาจ าแนกตามเพศ 
พบว่านกัศกึษาหญิงและชายมีรูปแบบการใช้ชีวิตมีความแตกต่างกนัในด้านการเรียน ด้านสงัคม 
และด้านสุขภาพ ส่วนด้านท่ีอยู่อาศัยไม่แตกต่างกัน เม่ือเปรียบเทียบสังกัดการศึกษาพบว่า มี
รูปแบบการใช้ชีวิตแตกต่างกันทุกด้านอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ กฤตพร ห้าวเจริญ (2555: บทคดัย่อ) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัเชิงกายภาพของหอพักกับ
คุณภาพชีวิตของนกัศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยเชิงกายภาพของ
หอพักกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาเชิง
เปรียบเทียบคณุภาพชีวิตของนกัศกึษาท่ีเป็นผลจากปัจจยัเชิงกายภาพของหอพกัท่ีด าเนินการโดย
มหาวิทยาลยั เพ่ือน าไปสูก่ารปรับปรุงปัจจยัเชิงกายภาพ และแนวทางบริหารจดัการท่ีชว่ยสง่เสริม
คณุภาพชีวิตของนกัศกึษาในหอพกั 

7. ปัจจยัด้านครอบครัว (Family) หมายถึง วิธีการอบรมเลีย้งดท่ีูนกัศึกษาได้รับจาก
บิดามารดา หรือผู้ปกครองโดยนักศึกษามีความรู้สึกว่าบิดามารดา หรือผู้ปกครองให้ความรัก 
ความอบอุ่น รับฟังเหตุผล ยอมรับความคิดเห็น ให้ความร่วมมือตามโอกาสอันสมควร ทัง้นี ้
นักศึกษายังสามารถรับผิดชอบเร่ืองส่วนตัวและมีอิสระตามความเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ บญุสม  หรรษา  ศริิพจน์ (2556) ศกึษาเร่ือง พบวา่ปัจจยัคณุภาพชีวิตในมิติความสขุ
ในระดบัปัจเจก จาการศกึษาแนวทางการสร้างปัจจยัพืน้ฐาน (Basic Approach)และแนวทางการ
สร้างเชิงบูรณาการ (Integrated Approach) ประกอบด้วยปัจจัยพืน้ฐาน ประกอบด้วย 8 ปัจจยั 
คือ เวลาและการใช้เวลาเพ่ือพกัผ่อนหย่อนใจ สุขภาพกาย สุขภาพใจ ครอบครัว สภาพแวดล้อม 
การศึกษา การเรียน การท างาน การมีเป้าหมายในชีวิต และตัวแปรอิสระท่ีส าคัญท่ีเป็น
ปัจจยัพืน้ฐาน คือ รายได้ เป็นปัจจยัร่วม และมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกับปัจจยัพืน้ฐานและปัจจยั
เชิงบูรณาการ เป็นปัจจยัเก่ียวกับการพฒันาจิตใจ ประกอบด้วย 3 ปัจจยั คือ ความรู้สึก อารมณ์
ทางบวก ความสงบในจิตใจ ความเช่ือ ศรัทรา การปฏิบตัิทางศาสนา ปัจจยัร่วมท่ีมีความสมัพนัธ์ 
คือ การมีเปา้หมายในชีวิต และครอบครัว 

8. ปัจจยัด้านคา่ใช้จา่ย หมายถึง การใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้ในชีวิตประจ าวนั โดยจะสะท้อน
ให้เห็นถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทัง้หมด เช่น ค่าเดินทาง ค่าท่ีพัก , ค่าอาหาร, ค่ายารักษาโรค หรือ 
ค่าใช้จ่ายส าหรับสิ่งอ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวนั ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญสม  
หรรษา  ศิริพจน์ (2556) ศึกษาเร่ือง พบว่าปัจจยัคุณภาพชีวิตในมิติความสุขในระดบัปัจเจก จา
การศกึษาแนวทางการสร้างปัจจยัพืน้ฐาน (Basic Approach)และแนวทางการสร้างเชิงบรูณาการ 



  45 

(Integrated Approach) ประกอบด้วยปัจจยัพืน้ฐาน ประกอบด้วย 8 ปัจจยั คือ เวลาและการใช้
เวลาเพ่ือพกัผ่อนหย่อนใจ สขุภาพกาย สขุภาพใจ ครอบครัว สภาพแวดล้อม การศกึษา การเรียน 
การท างาน การมีเปา้หมายในชีวิต และตวัแปรอิสระท่ีส าคญัท่ีเป็นปัจจยัพืน้ฐาน คือ รายได้ เป็น
ปัจจัยร่วม และมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับปัจจัยพืน้ฐานและปัจจัยเชิงบูรณาการ เป็นปัจจัย
เก่ียวกบัการพฒันาจิตใจ ประกอบด้วย 3 ปัจจยั คือ ความรู้สกึ อารมณ์ทางบวก ความสงบในจิตใจ 
ความเช่ือ ศรัทรา การปฏิบตัิทางศาสนา ปัจจยัร่วมท่ีมีความสมัพนัธ์ คือ การมีเป้าหมายในชีวิต 
และครอบครัว 

จึงสรุปได้ว่า จากการสงัเคราะห์จากนกัวิชาการได้ปัจจยัทัง้หมด 8 ปัจจยั ซึ่งมาใช้
เป็นปัจจยัของโมเดลคณุภาพชีวิตของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร มีดงันี ้ 
1. ปัจจัยด้านสุขภาพร่างกาย 2. ปัจจัยด้านสุขภาพจิตใจ 3. ปัจจัยด้านสัมพันธภาพสังคม  
4. ปัจจยัด้านสิ่งแวดล้อม 5. ปัจจยัด้านการศกึษา 6. ปัจจยัด้านท่ีอยู่อาศยั 7. ปัจจยัด้านครอบครัว 
8. ปัจจยัด้านคา่ใช้จา่ย 

 
แนวคิดปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิต 

มนุษย์ประกอบด้วยโครงสร้างทางร่างกายและจิตใจมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าท่ีเข้า
มากระตุ้น ส่งผลให้เกิดเป็นพฤติกรรม นอกจากสิ่งท่ีเร้าแล้ว สิ่งท่ีมีอิทธิพลต่อการแสดงออกของ
พฤติกรรม ได้แก่ การรับรู้ การเรียนรู้ แรงจงูใจ เจตคติ และบคุลิกภาพ รวมถึงสิ่ งเร้าภายนอก เช่น 
อิทธิพลทางสงัคม วฒันธรรม เศรษฐกิจ ปัจจยัท่ีส่งผลตอ่พฤติกรรมแบง่ออกได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก  (บญุเลิศ จิตตัง้วฒันา, 2548, น. 34-36) 

1. ปัจจยัในตวับคุคล แบง่ได้เป็น 6 ด้าน ได้แก่ 
1. ความต้องการ (need) เป็นสภาวะความจ าเป็นของบุคคลท่ีได้รับการ

กระตุ้นให้เกิดการตอบสนองแตกต่างกันไปตามเพศ อายุ วุฒิภาวะ ความสามารถ ความสนใจ 
และพฒันาการด้านตา่ง ๆ  

2. การรับรู้ (perception) เป็นกระบวนในการเลือกรับจัดระเบียบและแปล
ความหมายของสิ่งเร้าว่ามีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมเช่นไร ซึ่งการแปลความนัน้เป็นผลการ
เรียนรู้ 

3.การเรียนรู้ (learning) เป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคล
ไปจากเดมิเป็นผลมาจากประสบการณ์ท่ีได้รับทัง้ทางตรงและทางอ้อม 

4. แรงจูงใจ (motivation) เป็นภาวะท่ีบุคคลได้รับการกระตุ้ นให้มุ่งไปสู่
เปา้หมายบางอยา่ง 
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5. เจตคติ (attitude) เป็นความรู้สึกนึกคิดของบุคคลท่ีมีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดใน
การท่ีจะมีปฏิกิริยาตอบสนองในลกัษณะท่ีชอบหรือไมช่อบสิ่งนัน้ 

6. บคุลิกภาพ (personality) เป็นคณุสมบตัิและอปุนิสยัเฉพาะตวัของบุคคล
ท่ีได้รับการปลกูฝังแตว่ยัเดก็และเป็นตวัก าหนดลกัษณะการแสดงออกของบคุคลนัน้ 

2. ปัจจยัภายนอกตวับคุคล แบง่ได้เป็น 5 ด้าน ได้แก่ 
1. อิทธิพลทางครอบครัว (family impact) เป็นจุดเร่ิมต้นของการท่ีบุคคล

แสดงพฤตกิรรมในสงัคม ตามแบบอยา่งคา่นิยม ความเช่ือ ขนบธรรมเนียม ของครอบครัว 
2. อิทธิพลทางสังคม (social impact) สภาวะการณ์ของสังคมมีผลกระทบ

ตอ่ความเป็นอยูข่องบคุคลและสง่ผลตอ่พฤตกิรรมทางสงัคม 
3. อิทธิพลทางวัฒนธรรม (culture impact) เป็นตัวก าหนดรูปแบบการ

ด าเนินชีวิตของคนในสงัคม เกิดความแตกตา่งระหวา่งเชือ้ชาติ 
4. อิทธิพลทางเศรษฐกิจ (economic impact) มีความสมัพนัธ์กับการกินอยู่

และความสามารถในการตอบสนองความต้องการ 
5. อิทธิพลทางสิ่งแวดล้อม (environment impact) ท่ีบคุคลต้องมีปฏิสมัพนัธ์

ด้วยเกิดเป็นพฤตกิรรมการแสดงออกตา่ง ๆ 
นอกจากนัน้ความต้องการของบคุคล ยงัเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองหรือ

การแสดงพฤตกิรรมของบคุคล โดยความต้องการของบคุคลสามารถแบง่ได้หลายลกัษณะ ดงันี ้
1. ความต้องการทางกายภาพ (Physiological needs) เป็นความต้องการขัน้

พืน้ฐานของบคุคล 
2. ความต้องการทางจิตใจ (Psychological needs) เป็นความต้องการท่ี

สลบัซบัซ้อนและเกิดขึน้จากอิทธิพลของการเรียนรู้และประสบการณ์ท่ีบคุคลได้รับจากสิ่งแวดล้อม 
ท าให้เกิดความต้องการแตกตา่งกนัไป 

แนวคิดเก่ียวกับความต้องการ อาจแบ่งแยกได้ตาม Maslow (Maslow, 1954)  
ท่ีแสดงความต้องการตามล าดบัขึน้ (Maslow’s Hierarchy Needs) โดยมีหลกัพืน้ฐาน คือ 

1. บุคคลย่อมมีความต้องการอยู่เสมอและไม่มีท่ีสิน้สุด เม่ือความต้องการ
ได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการอยา่งอ่ืนก็จะเกิดขึน้แทนอยา่งตอ่เน่ืองไปเร่ือย  

2. ความต้องการท่ีได้รับการตอบสนองแล้วไม่เป็นสิ่งจงูใจในพฤติกรรมอ่ืน ๆ 
อีกสว่นความต้องการท่ียงัไมไ่ด้รับการตอบสนองจะเป็นสิ่งจงูใจในพฤตกิรรมของบคุคลนัน้ 
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3. ความต้องการของบุคคลจะเรียงล าดับความส าคัญจากความต้องการ
พืน้ฐานจนถึงความต้องการขัน้สูงสุด เม่ือความต้องการในล าดบัขัน้ต ่าได้รับการตอบสนองแล้ว 
บคุคลก็จะเกิดความสนใจกบัความต้องการระดบัสงูขัน้ตอ่ไป 

3. ปัจจยัในการพฒันาคณุภาพชีวิต 
1. ปัจจัยด้านประชากร คือ ขนาดหรือจ านวนประชากร โครงสร้างการ

กระจายตวั ความ หนาแน่น คุณลักษณะและสถานภาพของประชากรรวมถึงการเปล่ียนแปลง 
ภาวะประชากร ท าให้ประชากรมีชีวิตท่ีมีความสมบูรณ์ทัง้ร่างกายและจิตใจ มีโอกาสเข้าถึงการ
บริการขัน้พืน้ฐานท่ีเป็นตอ่การด ารงชีวิต 

2. ปัจจยัด้านการศกึษา เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การพฒันาคณุภาพชีวิตของ
ประชากร เน่ืองจากการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการพฒันาสติปัญญา และสขุภาพของ บคุคลท่ีดี
อยูแ่ล้วให้เจริญยิ่งขึน้ 

3. ปัจจยัด้านเศรษฐกิจ การท่ีผลผลิตหรือรายได้ของประชากรจะสูงขึน้หรือ
ต ่าย่อมขึน้อยู่กับปัจจยั ทางเศรษฐกิจ ดงัต่อไปนี ้1) ก าลงัแรงงาน หมายถึง จ านวนประชากรวยั
แรงงาน อายุระหว่าง   15 –59 ปี ถ้ามี จ านวนมากก็จะท าให้ผลงานหรือผลผลิตมีปริมาณมาก  
2) คุณภาพของแรงงาน เป็นปัจจัยท่ีท าให้เกิดปริมาณและคุณภาพของผลผลิตท่ีน่าพอใจ  
3) เทคโนโลยีท่ีใช้ในการผลิต หมายถึง เคร่ืองจกัร เคร่ืองทุน่แรง 

4. ปัจจัยด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพมี
คณุประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ ท่ีน ามาใช้เป็นอาหาร ยารักษาโรค เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยู่
อาศยั ฯลฯ 

5. ปัจจัยด้านคุณธรรมจริยธรรม เป็นปัจจัยส าคัญและมีอิทธิพลต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต คุณธรรม จริยธรรม หมายถึง คุณงามความดีท่ีบุคคลควรปฏิบตัิ และเป็น
ตวัก าหนด พฤตกิรรมการแสดงออกของบคุคลในด้านการตดัสินใจโดยหลกัความ ถกูต้อง ความผิด 
ความดี ความชัว่ การท าบญุหรือการท าบาป  

สรุปได้วา่ ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่คณุภาพชีวิต ประกอบด้วยโครงสร้างทางร่างกายและ
จิตใจมีการตอบสนองตอ่สิ่งเร้าท่ีเข้ามากระตุ้น สง่ผลให้เกิดเป็นพฤตกิรรม นอกจากสิ่งท่ีเร้าแล้ว สิ่ง
ท่ีมีอิทธิพลต่อการแสดงออกของพฤติกรรม ได้แก่ การรับรู้ การเรียนรู้ แรงจูงใจ เจตคติ และ
บคุลิกภาพ รวมถึงสิ่งเร้าภายนอก เช่น อิทธิพลทางสงัคม วฒันธรรม เศรษฐกิจ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
พฤตกิรรมแบง่ออกได้เป็น 2 สว่น ได้แก่ ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก 
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3. ทฤษฎีการเรียนรู้ของคอล์บ (Kolb) 
เปา้หมายของการเรียนการสอนในระดบัอดุมศกึษา คือ การพฒันานกัศกึษาให้เป็นคนดี 

มีคณุธรรมมีความรู้และทกัษะในการประกอบอาชีพ รวมทัง้ด ารงชีวิตในสงัคมได้อย่างมีความสุข 
มุ่งพฒันาเสริมสร้างคณุลกัษณะความเป็นมนษุย์ และความเป็นพลเมืองดีของไทยและสงัคมโลก 
มีความเจริญงอกงามด้านสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ตลอดจนมีความ
ซาบซึง้ในศิลปวฒันธรรมไทย จะเห็นได้ว่าการพฒันานกัศกึษาให้บรรลวุตัถุประสงค์ของหลกัสูตร
ต้องเกิดจากการเรียนการสอนท่ีมีการออกแบบการสอนโดยค านงึถึงผู้ เรียนในฐานะท่ีเป็นมนุษย์ท่ีมี
จิตวิญญาณ ความรู้สึก ความต้องการความชอบ ซึ่งจะต้องได้รับการพฒันานอกเหนือจากความรู้
ในเนือ้หาวิชาแล้ว ยงัต้องพฒันาในด้านความรับผิดขอบ รวมทัง้คณุธรรมและจริยธรรมด้วย ในการ
พฒันาดงักล่าวต้องเกิดจากกระบวนการสอน การจดัการเรียนรู้โดยครูและนกัการศึกษาทัง้หลาย 
และสิ่งท่ีส าคญัอีกอย่างหนึ่งคือ การพฒันาต้องเกิดจากตวันกัศกึษาด้วยกล่าวคือต้องตระหนกัถึง
ความส าคญัในการปรับเปล่ียนวิธีเรียนของตนเองด้วย เข่นการเรียนแล้วจะท าให้นกัศกึษาเกิดการ
เรียนรู้ และพฒันาตนเองได้ การสัง่สมประสบการณ์จาก การฝึกฝน การปฏิบตัิจริง การค้นคว้า 
สืบค้นข้อมลูแล้วน าเสนอเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ ก็เป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลตอ่การพฒันานกัศกึษา
ด้วย การกระตุ้น การจูงใจให้นกัศึกษาใฝ่รู้ใฝ่เรียน ตระหนกัถึงประโยชน์ ผลลพัธ์ของการเรียนรู้
ด้วยตนเอง จึงเป็นภาระส าคญัอีกประการหนึ่งของผู้สอนด้วย ดงันัน้การศึกษาชุดฝึกอบรมเพ่ือ
เสริมสร้างคณุภาพชีวิตนัน้ผู้ศกึษาวิจยัได้ค้นคว้ามาโดยน าทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์ของ
คอล์บ (Kolb) มาใช้เป็นแนวทางในการวิจยัครัง้นี ้

ทฤษฎีวงจรการเรียนรู้จากประสบการณ์ของ (Kolb.1984: 27-49) อ้างถึงใน เกศสุดา 
รัชฏาวิศิษฐ-กุล. (2547) เรียกว่ากระบวนการเรียนรู้และการปรับตวัของบุคคล ประกอบด้วย 4 
ขัน้ตอนท่ีเป็นวงจรตอ่เน่ืองกนั ดงันีคื้อ 

ขัน้ท่ี 1 ประสบการณ์รูปธรรม เป็นขัน้ตอนท่ีผู้ เ รียนเข้าไปมีส่วนร่วมและรับรู
ประสบการณ์ตา่ง ๆ เน้นการใช้ความรู้สกึ และยดึถือสิ่งท่ีเกิดขึน้จริงตามท่ีตนประสบในขณะนัน้ 

ขัน้ท่ี 2 การไตร่ตรองเป็นขัน้ตอนท่ีผู้ เรียนมุ่งท่ีจะท าความเข้าใจความหมายของ
ประสบการณ์ท่ีได้รับโดยการสงัเกตอยา่งรอบคอบเพ่ือการไตร่ตรองพิจารณา 

ขัน้ท่ี 3 การสรุปเป็นหลกัการนามธรรม เป็นขัน้ท่ีผู้ เรียนใช้เหตผุลและใช้ความคิดใน
การสรุปรวบยอดเป็นหลกัการตา่ง ๆ  

ขัน้ท่ี 4 การทดลองปฏิบตัจิริง เป็นขัน้ตอนท่ีผู้ เรียนน าเอาความเข้าใจท่ีสรุปได้ในขัน้ท่ี 
3 ไปทดลองปฏิบตัจิริง เพ่ือทดสอบวา่ถกูต้องหรือขัน้ตอนนีเ้น้นท่ีการประยกุต์ใช้จากทฤษฎีนี ้Kolb 
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ชีใ้ห้เห็นวา่ ผู้ เรียนแตล่ะคนจะเน้นในขัน้ตา่ง ๆ แตกตา่งกนั ท าให้มีการใช้ขัน้ตา่ง ๆ ในการเรียนรู้ไม่
เทา่กนับางคนเน้นท่ีขัน้ท่ี 1 บางคนเน้นท่ีขัน้ท่ี 2 บางคนเน้นท่ีขัน้ท่ี 3 และบางคนเน้นท่ีขัน้ท่ี 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 3 วฏัจกัรการเรียนรู้จากประสบการณ์ของ Kolb (1984) 

ท่ีมา : http// academic.regis.edu/ed205/Klob.pdf  

แนวความคดิจากทฤษฎีดงักลา่ว Kolb ได้น ามาจ าแนกผู้ เรียนเป็น 4 แบบดงันี ้คือ 
1. แบบคิดอเนกนัย หรือ Diverges หมายถึง รูปแบบการเรียนท่ีเน้นขัน้ตอนการ

เรียนรู้ขัน้ท่ี 1 และขัน้ท่ี 2 เป็นแบบท่ีผู้ เรียนมีความสามารถในการรับรู้ และการสร้างจินตนาการ
ตา่ง ๆ ขึน้เอง สามารถไตร่ตรองจนมองเห็นภาพโดยส่วนรวม ผู้ เรียนท่ีมีรูปแบบการเรียนแบบนีจ้ะ
ท างานได้ดีในสถานการณ์ท่ีต้องการความคดิหลากหลาย เชน่ การระดมสมอง  

2. แบบดดูซึม หรือ Assimilators หมายถึง รูปแบบการเรียนท่ีเน้นขัน้ตอนการเรียนรู้
ขัน้ท่ี 2 และขัน้ท่ี 3 เป็นรูปแบบการเรียนท่ีผู้ เรียนมีความสามารถในการสรุปหลกัการหรือกฎเกณฑ์ 
ผู้ เรียนท่ีมีรูปแบบการเรียนแบบนีม้กัสนใจในหลกัการท่ีเป็นนามธรรมมากกว่าแตไ่ม่ชอบการลงมือ
ปฏิบตัแิละมกัไมค่ านงึถึงการน าทฤษฎีไปประยกุต์ใช้ 

3. แบบคิดเอกนัย หรือ Converges หมายถึง รูปแบบการเรียนท่ีเน้นขัน้ตอนการ
เรียนรู้ขัน้ท่ี 3 และขัน้ท่ี 4 เป็นรูปแบบการเรียนท่ีผู้ เรียนมีความสามารถในการน าแนวคิดท่ีเป็น

ประสบการณ์รูปธรรม 
Concrete Experience (CE) 

Kolb’s Experiential 
LearningCycle 

การทดลองปฏิบตัจิริง 
Active experimentation (AE) 

การสงัเกตอยา่งไตร่ตรอง 
Reflective Observation (RO) 

การคิดเชิงนามธรรม 
Abstract Conceptualization (AC) 
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นามธรรมไปใช้ในการปฏิบตัิ ผู้ เรียนท่ีมีรูปแบบการเรียนแบบนีส้ามารถสรุปวิธี ท่ีถกูต้องท่ีสดุเพียง
วิธีเดียวท่ีจะสามารถน าไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ ไม่ชอบใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาแต่ใช้เหตผุล 
ชอบท างานกบัวตัถมุากว่าท างานกบับคุคล มกัมีความสนใจท่ีเฉพาะเจาะจงในสิ่งใดสิ่งหนึง่ และมี
ความเช่ียวชาญในสิ่งนัน้ 

4. แบบปรับปรุง หรือ Accommodators หมายถึง รูปแบบการเรียนท่ีเน้นขัน้ตอนการ
เรียนรู้ขัน้ท่ี 4 และขัน้ท่ี 1 ผู้ เรียนท่ีมีรูปแบบการเรียนแบบนีจ้ะชอบลงมือปฏิบตัิ ชอบทดลอง และ
จะท างานได้ดีในสถานการณ์ท่ีต้องใช้การปรับตวั มีแนวโน้มจะแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ด้วยวิธีการท่ี
ตนนึกคิดขึน้เองในลักษณะท่ีชอบลองผิดลองถูก และชอบท างานร่วมกับผู้ อ่ืน (Kolb, Rubin, & 
Osland, 1991, pp. 23-40) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 4 แบบการเรียนของ Kolb (1984) 

ดงันัน้แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้จากประสบการณ์ของคอล์บ (Kolb)โดยใช้วิธีสอนท่ี
เน้นการเรียนรู้จากการกระท า (Learning by Doing) ซึ่งเน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้  
มีความเช่ือว่าการเรียนรู้จากการกระท าจริง ผู้ เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ใหม่โดยเร่ิมจากการรับรู้
ปัญหา คิดหาแนวทางแก้ไข ลงมือปฏิบตัิจนเกิดประสบการณ์จากการปฏิบตัิ ผู้ เรียนจะเป็นผู้สร้าง
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ความรู้ของตนเอง เกิดการปรับเปล่ียนความรู้เดิมให้เป็นความรู้ใหม่ ซึ่งจะเป็นความรู้ท่ีมี
ความหมายตอ่ผู้ เรียน สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้ ท าให้ผู้ เรียนมีประสบการณ์ในการ
คิด และการกระท าจนก่อให้เกิดการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์มีความคิดท่ีเป็นหลัก
ส าคญัคือ เป็นการเรียนรู้ท่ีอาศยัประสบการณ์ของผู้ เรียน ท่ีเกิดจากการกระท าจนท าให้เกิดความรู้
ใหม่ ปฏิสัมพันธ์ของผู้ เรียนท าให้เกิดกาขยายของเครือข่ายความรู้อย่างกว้างขวาง และมีการ
ส่ือสารด้วยการพดูหรือเขียนเพ่ือสงัเคราะห์ความรู้ 

ปัจจยัของการเรียนรู้จากประสบการณ์มี 4 ประการคือ 
1. ประสบการณ์ (Experience) โดยผู้จดักิจกรรมการเรียนรู้เป็นผู้ช่วยให้ผู้ เรียน

น าประสบการณ์เดมิของตนมาพฒันาเป็นองค์ความรู้ 
2. การสะท้อนความคิดและอภิปราย (Reflection and Discussion) โดยผู้ จัด

กิจกรรมการเรียนรู้ชว่ยให้ผู้ เรียนมีโอกาสแสดงออกเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นและเกิดการเรียนรู้
ซึง่กนัและกนัอยา่งลกึซึง้ 

3. ความเข้าใจเกิดความคดิรวบยอด (Understanding and Conceptualization) 
ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจน าไปสู่การเกิดความคิดรวบยอด อาจเกิดขึน้โดยผู้ เรียนเป็นฝ่ายริเร่ิมแล้วผู้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ช่วยเติมให้สมบูรณ์หรือแนะแนวทาง และผู้ เรียนเป็นผู้ สานต่อจนเกิด
ความคดิรวบยอด 

4. การทดลองหรือประยุกต์แนวคิด (Experiment or Application) ผู้ เรียนได้
น าเอาการเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้ใหม่ไปประยกุต์ใช้ในลกัษณะหรือสถานการณ์อ่ืน ๆ จนเกิดเป็นแนวทาง
ปฏิบตัขิองผู้ เรียนเอง 

สรุปได้วา่ กระบวนการจดักิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคณุภาพชีวิตท่ีจะน ามาใช้เพ่ือศึกษา
การพฒันาชุดฝึกอบรม เพ่ือเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของนกัศึกษาราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผู้วิจยัประยกุต์ตามแนวคดิของคอล์บ (Kolb) ซึง่ประกอบด้วยกระบวนการ 4 ขัน้ตอนคือ 1.ขัน้สร้าง
ป ระสบกา ร ณ์  (Concrete Experience) 2. ขั น้ สั ง เ กตป ฏิ กิ ริ ย าตอบสนอง  (Reflective 
Observation) 3. ขัน้มโนทศัน์เชิงนามธรรม (Abstract Conceptualization) 4.ขัน้ทดลอง (Active 
Experimentation) ซึ่งจะเป็นความรู้ท่ีมีความหมายต่อผู้ เรียน สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิต
จริงได้ ท าให้ผู้ เรียนมีประสบการณ์ในการคิด และการกระท าจนก่อให้เกิดการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้
จากประสบการณ์มีความคดิท่ีเป็นหลกัส าคญัคือ เป็นการเรียนรู้ท่ีอาศยัประสบการณ์ของผู้ เรียน ท่ี
เกิดจากการกระท าจนท าให้เกิดความรู้ใหม ่ปฏิสมัพนัธ์ของผู้ เรียนท าให้เกิดกาขยายของเครือขา่ย
ความรู้อยา่งกว้างขวางมากย่ิงขึน้ 
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4. ทฤษฎีการพัฒนานักศึกษา 
4.1 ความหมายของการพัฒนานักศึกษา 

รอดเจอส์ (Rodgers,1980) ได้กล่าวว่า การพฒันานกัศึกษา โดยความหมายทั่ว ๆ 
ไป หมายถึง ความพยายามใด ๆ ท่ีสง่เสริมให้นกัศกึษามีพฒันาการในด้านตา่ง ๆ 

คิง และฟิลด์ส (King & Fields, 1980) ได้กล่าวว่า การพฒันานกัศึกษาในสถานบนั
อดุมศกึษาเป็นด้านหนึง่ของกระบวนการพฒันานกัศกึษา  

ส าเนาว์ ขจรศิลป์ (2542, น. 2-3) ได้อธิบายว่า การพฒันานกัศกึษา หมายถึง ความ
พยายามใด ๆ ท่ีท าให้นกัศกึษามีคณุสมบตัิท่ีพึงประสงค์ ตอ่มาภายหลงัปี ค.ศ. 1972 การพฒันา
นักศึกษาโดยกระบวนการทางจิตวิทยาได้รับความนิยมมากขึน้ จึงท าให้ความหมายของการ
พฒันานกัศกึษาเปล่ียนไปจากเดมิ 

สรุปได้ว่า การพฒันานกัศกึษา หมายถึง ความพยายามใด ๆ ของสถาบนัอดุมศกึษา
ท่ีส่งเสริมให้นกัศกึษามีพฒันาการในด้านตา่ง ๆ อย่างสมบรูณ์โดยเฉพาะปัจจบุนัด้านภาวะผู้น ามี
ความส าคญัและจ าเป็นมากท่ีนิสิตนักศึกษาสมควรได้รับการพัฒนา สรุปได้ว่าการพัฒนานิสิต
นกัศกึษา หมายถึง การพฒันานิสิตนกัศกึษาให้เป็นบณัฑิตท่ีมีภาวะผู้น าแบบทรงประสิทธิผลอย่าง
สมบรูณ์ 

4.2 เป้าหมายในการพัฒนานักศึกษา 
ชิคเคอริง (Chickering. 1969) เสนอเปา้หมายในการพฒันานกัศกึษา 7 ประการ คือ 

1. การพฒันาความสามารถ 
2. การควบคมุอารมณ์ 
3. การพฒันาความเป็นตวัของตวัเอง 
4. การเสริมสร้างเอกลกัษณ์ของตนเอง 
5. การพฒันาการติดตอ่สมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลอยา่งไมจ่ ากดั 
6. การพฒันาเปา้หมาย 
7. การพฒันาบรูณภาพ 

4.3 ทฤษฎีการพัฒนานักศึกษา 
คิง; และฟิลด์ส (King & Fields, p.1980) ได้เสนอเป้าหมายในการพฒันานกัศึกษา

ไว้ 4 ประการ คือ 
1. การพฒันาด้านสติปัญญา ซึง่เน้นความสามารถในการเป็นนกัคิด เป็นผู้ เรียนรู้ 

และการรวบรวมข้อมลูให้ได้ความหมายท่ีเป็นประโยชน์ 
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2. การพฒันาเอกลกัษณ์ เป็นการพฒันาความรู้สึกท่ีมีตอ่ตนเองให้มีความเข้าใจ
ความสามารถ และข้อจ ากัดของตนเอง การตัง้เป้าหมายในอาชีพและเป้าหมายของชีวิต การ
ควบคมุอารมณ์และการพฒันาความรู้สกึท่ีดีของตนเอง 

3. การพัฒนาทักษะในการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ซึ่งเน้นการสร้าง
ความสมัพนัธ์การยอมรับความแตกตา่งระหว่างบคุคล ตลอดจนการสร้างความใกล้ชิด และความ
รัก 

4. การพฒันาคา่นิยมซึง่เน้นคา่นิยมท่ีเป็นคณุธรรมในการด าเนินชีวิตของตนเอง 
ส าเนาว์ ขจรศลิป์ (2542, น. 3-6, 9-10) ได้กลา่ววา่ เปา้หมายในการพฒันานกัศกึษา

ควรก าหนดให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม  และระบบการท างานของประ เทศไทย ซึ่ ง
สถาบนัอดุมศกึษาในประเทศไทยควรมีอยา่งน้อย 7 ประการ ดงันี ้

1. ด้านวิชาการและวิชาชีพ โดยมุ่งพฒันาเจตคติ และทกัษะในการเรียน เพ่ือให้
เป็นผู้ มีความรู้ความสามารถในด้านวิชาชีพ ความรู้และทักษะในการบริหาร ความรู้และทักษะ
ทางด้านภาษาตา่งประเทศ และคอมพิวเตอร์ ตลอดจนเป็นผู้ใฝ่รู้อยูเ่สมอ 

2. ด้านสติปัญญา โดยมุ่งพัฒนาความสามารถในการคิด การวิเคราะห์ ความ
รอบคอบไตร่ตรอง และเห็นการณ์ไกล 

3. ด้านสังคม โดยเน้นการพัฒนาทักษะในการท างานร่วมกับบุคคลอ่ืน โดย
กระบวนการประชาธิปไตย กิริยามารยาทในสงัคม มนษุยสมัพนัธ์ และรอบรู้ทัง้วฒันธรรมไทยและ
ตา่งชาตท่ีิต้องตดิตอ่ด้วย 

4. ด้านอารมณ์ โดยเน้นการท าความเข้าใจอารมณ์ของตนเองการปรับและการ
ควบคุมอารมณ์ ตลอดจนการพัฒนาอารมณ์ทางด้านสุนทรียภาพ เพ่ือให้เห็นคุณค่าของศิลปะ 
วฒันธรรมและสิ่งแวดล้อม 

5. ด้านเอกลกัษณ์ โดยเน้นการท าความเข้าใจบคุลิกภาพของตนเองในทกุ ๆ ด้าน 
การพัฒนาความสนใจในอาชีพ การวางแผนเพ่ือประกอบอาชีพ การวางแผนการด ารงชีวิตให้
สอดคล้องกบับคุลิกภาพของตนเอง 

6. ด้านร่างกาย โดยเน้นการพฒันาความเจริญเติบโตในชว่งวยัรุ่นตอนปลาย การ
พฒันาเจตคติและทกัษะในการรักษาสขุภาพร่างการและสขุภาพจิตให้มีความสมบรูณ์แข็งแรงอยู่
เสมอ 
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7. ด้านคณุธรรม โดยเน้นคณุธรรมขัน้พืน้ฐาน อนัได้แก่ ความกตญัญกูตเวที ขยนั 
ซ่ือสตัย์ ประหยดั อดทน เสียสละเพ่ือส่วนรวม ลดละเลิกอบายมขุ ตลอดจนการส่งเสริมให้ยึดมัน่
ปฏิบตัติามค าสอนของศาสนา และจรรยาบรรณในอาชีพ 

สรุปได้ว่า เปา้หมายในการพฒันานิสิตนกัศกึษาท่ีส าคญัควรเป็นไปเพ่ือพฒันาความ
เป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์ทัง้ด้านคณุธรรม จริยธรรม การสร้างเอกลกัษณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ การ
พฒันาสติปัญญา บคุลิกภาพ อารมณ์ ร่างกาย การเข้าสงัคม การมีมนษุยสมัพนัธ์ ตลอดจนการ
เรียนรู้ วฒันธรรม คา่นิยม และสิ่งแวดล้อมในการท างานและการใช้ชีวิตอย่างมีเปา้หมาย กล่าวได้
ว่าการพฒันานิสิตนกัศกึษาเป็นการสร้างคณุลกัษณะหรือเอกลกัษณ์ท่ีจ าเป็นและส าคญัในการใช้
ชีวิตในสงัคมแก่นิสิตนกัศกึษา ซึง่เป็นรากฐานในการเสริมสร้างภาวะผู้น าให้เกิดขึน้อยา่งมีรูปธรรม 
ส าเนาว์ ขจรศลิป์ (2542, น. 28-42) ได้อธิบายเก่ียวกบัทฤษฎีการพฒันานกัศกึษาท่ีส าคญัไว้ ดงันี  ้

4.3.1 ทฤษฎีพฒันาจริยธรรมของโคลเบร์ิก  
ศาสตราจารย์ลอเรนซ์ โคลเบิร์ก (Lawrence Kohlberg) ได้ด าเนินการปรับปรุง

ทฤษฎีของโคลเบิร์ก (Kohlberg. 1984) ท าให้ทฤษฎีของเขาไม่มีข้อจ ากัดเหมือนทฤษฎีอ่ืน ๆ 
ประกอบด้วยการพัฒนาจริยธรรม 3 ระดบั คือ ระดบัต ่ากว่ากฎเกณฑ์สังคม (Preconvention) 
ระดบักฎเกณฑ์สงัคม (Conventional) และระดบัสงูกว่ากฎเกณฑ์สงัคม (Post conventional) แต่
ละระดบัประกอบด้วยขัน้ตอนการพฒันา จริยธรรม 2 ชัน้ รวมทัง้หมดมี 6 ชัน้ ได้แก่ ชัน้ท่ี 1 ไมรู้่จกั
จริยธรรม ชัน้ท่ี 2 จริยธรรมขึน้อยู่กับความต้องการท่ีเป็นรูปธรรมของตนเอง ขัน้ท่ี 3 จริยธรรม
ระหว่างบคุคลในกลุ่มบคุคล ซึ่งอยู่ในบรรทดัฐานเดียวกนั ขัน้ท่ี 4 จริยธรรมตามระเบียบแบบแผน
และวิธีปฏิบัติของสังคม ขัน้ท่ี 5 จริยธรรมขัน้สิทธิมนุษยชน และสวัสดิการสังคม และขัน้ท่ี 6 
จริยธรรมแหง่สากล และหลกัจรรยาบรรณ โดยทัว่ไปซึง่ผนักลบัได้ 

4.3.2 ทฤษฎีพฒันาการของอีริคสนั 
อีริคสัน (Erikson: 1968) ได้ท าการทดลองมากและตัง้ทฤษฎีพัฒนาการขึน้ 

ทฤษฎีหนึ่ง เรียกว่า ทฤษฎีพัฒนาการของอีริคสัน (Erikson’s Theory of Development) ซึ่งเน้น
เร่ืองการพฒันาทางบุคลิกภาพของบุคคล โดยอีริคสนั มีความเห็นว่าพฒันาการทางบุคลิกภาพ
เกิดขึน้ตลอดช่วงชีวิตของบคุคล จงึได้แบง่พฒันาการทางบคุลิกภาพของบคุคลเป็น 8 ชัน้ โดยสรุป
พฒันาการทางบคุลิกภาพในแตล่ะชัน้เกิดขึน้ในแตล่ะชว่งอาย ุ(โดยประมาณ) ดงัตาราง ตอ่ไปนี ้
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ตาราง 2 แสดงผลของการพฒันาทางบคุลิกภาพในแตล่ะชว่งอายขุองบคุคล 

ขัน้ท่ี ผลของการพัฒนา 

ทางบวก ทางลบ ช่วงอายุ 

1. ความไว้วางใจ (Trust) VS ความไมไ่ว้วางใจ 

(Mistrust) 

ตัง้แตเ่กิดถึง 2 ปี 

2. ความเป็นตวัของตวัเอง 

(Autonomy) 

VS ความไมม่ัน่ใจในตนเอง 

(Doubt) 

3 ถึง 6 ปี 

3. ความคดิริเร่ิม (Initiative) VS ความรู้สกึผิด (Guilt) 6 ถึง 10 ปี 

4. ความขยนัหมัน่เพียร 

(Industry) 

VS มีความรู้สกึต ่าต้อย 

(Inferiority) 

10 ถึง 14 ปี 

5. มีเอกลกัษณ์ (Identity) VS มีความสบัสน (Role 

Confusion) 

14 ถึง 20 ปี 

6. ความผกูพนั (Intimacy) VS การแยกตวั (Isolation) 20 ถึง 40 ปี 

7. การท าประโยชน์ให้สงัคม 

(Generativity) 

VS ความเหน่ือยหนา่ย 

(Stagnation) 

40 ถึง 65 ปี 

8. บรูณาภาพ (Integrity) VS ความสิน้หวงั 

(Despair) 

65 ปีขึน้ไป 

 

ท่ีมา : Rodgers, (1989). Student Services: A Handbook for the Profession. P. 55. 

ทฤษฎีของอีริคสนั มีคณุคา่มาก เพราะเป็นทฤษฎีท่ีกล่าวถึงเนือ้หาสาระของ
การพัฒนาในแต่ละช่วงชีวิตอย่างละเอียดดงัปรากฏตามตารางข้างต้น โดยเฉพาะท่ีเก่ียวข้อง
โดยตรงกับนกัศึกษาคือขัน้ท่ี 5 กษาในช่วงอายุปกติ คือ ประมาณ 16 นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึ
ถึง 22 ปี เป็นจ านวนมาก มีปัญหาเก่ียวกับการค้นหาเอกลักษณ์ของตนเอง และมีความต้องการ
บริการและโปรแกรมต่าง ๆ เพ่ือช่วยเหลือในด้านนี ้อย่างไรก็ดีทฤษฎีนีอี้ริคสนั ได้เน้นการทดลอง
เฉพาะบคุคลเพศชาย จงึอาจเป็นข้อจ ากดัในการน าไปใช้พฒันานกัศกึษาหญิง  

4.3.3 ทฤษฎีพัฒนานักศึกษาของชิคเคอริง 
ชิคเคอริง (Chickering’s Theory of Student Development) เน้นการพฒันา

บคุลิกภาพของบคุคลในช่วงอาย ุ17 ถึง 25 ปี ซึ่งเป็นช่วงอายขุองนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี และ
ปริญญาโท โดยในชว่งอาย ุ17 ถึง 25 ปี นัน้ บคุคลควรบรรลงุานตามขัน้พฒันาการ 7 ลกัษณะ คือ 
1. การพัฒนาความสามารถ (Developing Competence) 2. กาควบคุมอารมณ์ (Managing 
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Emotions) 3. การพฒันาความเป็นตวัของตวัเอง (Developing Autonomy) ต้องแก้ไขปัญหาของ
ตนเอง และต้องช่วยเหลือตนเอง 4. การเสริมสร้างเอกลกัษณ์ของตนเอง (Establishing Identity) 
5. การพัฒนาการติดต่อสัมพัน ธ์ ระหว่างบุคคลอย่าง ไม่จ ากัด  ( Freeing Interpersonal 
Relationships) 6. การพฒันาเป้าหมาย (Developing Purpose) เป็นการบูรณาการเป้าหมายใน
ด้านอาชีพ งานอดิเรก ลกัษณะการด ารงชีวิตเพ่ือพฒันาสู่เปา้หมายชีวิตของตนเอง 7. การพฒันา
บรูณภาพ (Developing Integrity) ซึ่งรวมถึงการบรูณาการพฒันาทัง้หกประเภทท่ีได้กล่าวมาแล้ว 
และพฤติกรรมให้สอดคล้องกับค่านิยมตา่ง ๆ ของตน เพ่ือให้บคุคลเกิดความพึงพอใจในชีวิตของ
ตน 

ทฤษฎี ชิคเคอริง เป็นทฤษฎีเพ่ือการพัฒนานักศึกษาโดยเฉพาะ จึงมี
ประโยชน์มากโดยงานพฒันาการ 3 ลกัษณะแรกคือ การพฒันาความสามารถ การควบคมุอารมณ์ 
และการพฒันาความเป็นตวัเองนัน้ ใช้พฒันานกัศกึษาชัน้ปีท่ีหนึ่งและปีท่ีสอง ส่วนงานพฒันาการ 
4 ลกัษณะหลงั คือ การเสริมสร้างเอกลักษณ์ของตนเอง การพฒันาทกัษะในการติดต่อระหว่าง
บคุคล การพฒันาเปา้หมาย และการพฒันาบรูณภาพใช้พฒันานกัศกึษาชัน้ปีท่ีสาม และปีท่ีส่ี 

นอกจากนัน้  กันยา สุวรรณแสง (2544, น.64-65) ได้กล่าวถึงทฤษฎี
พฒันาการทางบคุลิกภาพท่ีเก่ียวกบัการพฒันาวยัผู้ใหญ่ ดงันี ้

1. ทฤษฎีพฒันาการทางอารมณ์ของดปูองท์ (Dupont) ในขัน้ท่ี 6 เรียกวา่ 
Integrators Stage ซึ่งเป็นพัฒนาการทางอารมณ์ขัน้สูงสุด วัยผู้ ใหญ่เร่ิมพัฒนาปรัชญาชีวิต 
พฒันาและประเมินคา่ความรู้สกึ ความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั รู้จกับรูณาการเป็นสิ่งท่ีมีคา่สงูยิ่ง 

2. ทฤษฎีพฒันาการทางอัตตาของโลวิงเกอร์ (Loevinger) วยัผู้ ใหญ่ใน
ระยะนีจ้ะมีการตระหนกัรู้ตนเองเพิ่มขึน้ รู้จกัก าหนดเป้าหมาย เกิดความรู้สึกรับผิดชอบ มีความ
เข้าใจผู้ อ่ืนดีขึน้ มีความอดทนมากขึน้ มีโลกทศัน์กว้างขึน้ ยอมรับความเป็นอิสระของผู้ อ่ืน รู้จกัท า
ตนให้สมบรูณ์ทกุวิถีทาง ซึ่งเป็นสิ่งท่ีต้องการมาก ๆ และขัน้สดุท้ายคือการพฒันาสมรรถภาพและ
สตปัิญญาให้เป็นคนท่ีสมบรูณ์ 

สรุปได้ว่า ทฤษฎีพฒันานิสิตนกัศึกษาดงักล่าว ล้วนมีประโยชน์ในการช่วย
ส่งเสริมการพัฒนานิสิตนักศึกษา ทฤษฎีของโคลเบิร์กส าคัญมากในการใช้พัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมของบคุคล ซึ่งปัจจบุนัยงัคงเป็นปัญหาท่ีวิกฤตในสงัคมไทยทกุระดบัชัน้ ส่วนทฤษฎีของอี
ริคสนัและทฤษฎีของชิคเคอริง มีความเหมาะสมในการประยกุต์ใช้ส าหรับพฒันานิสิตนกัศกึษาให้
มีเอกลกัษณ์ บคุลิกภาพ ความสามารถ และทกัษะ ทฤษฎีของดปูองท์เหมาะสมส าหรับการพฒันา
ทางอารมณ์ท่ีมีความเช่ือว่าอารมณ์เกิดจากการกระตุ้นให้สะท้อนกลบั และทฤษฎีของโลวิงเกอร์ท่ี
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ส าคัญมากในการพัฒนาทางด้านอัตตาท่ีขัน้สูงสุดมุ่งเน้นด้านบูรณาการของชีวิตทัง้ด้านการ
พัฒนาสมรรถภาพและสติปัญญาให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์อย่างยิ่งในอุดมคติ ซึ่งเทียบได้กับความ
ต้องการขัน้ท่ี 5 ของมาสโลว์ (self-Actualizing-person) การพฒันาดงักล่าวนีน้บัว่าเป็นการสร้าง
คณุลกัษณะหรือพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีภาวะผู้น าของบณัฑิตท่ีควรได้รับการเสริมสร้าง
นอกเหนือจากการเรียนการสอน เพ่ือเป็นการเพิ่มคณุภาพของบณัฑิตได้อีกทางหนึง่ 

5. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาชุดฝึกอบรม 
5.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับกิจกรรมฝึกอบรบ 

ปัจจบุนัเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปว่าในบรรดาปัจจยัทางการบริหารทัง้หลายไม่ว่าจะ
เป็นคน เงิน วสัดอุปุกรณ์ และการจดั ฯลฯ “คน” นบัว่าเป็นปัจจยัทางการบริหารท่ีส าคญัท่ีสดุ เม่ือ
เปรียบเทียบกับทรัพยากรอ่ืน ๆ แล้ว จะเห็นได้ว่าทรัพยากรมนุษย์มีความส าคญั และทรงคณุค่า
มากกว่าทรัพยากรอ่ืน ๆ ทัง้หมด กล่าวคือทรัพยากรอ่ืน ๆ เม่ือใช้ไปแล้วย่อมมีการเส่ือมสลาย สึก
หรอ หรือหมดไปในท่ีสุด แต่คนหรือทรัพยากรมนุษย์  เป็นสิ่งท่ีสามารถพฒันาได้ เพิ่มคณุค่าได้ 
และสามารถน ากลบัมาใช้ได้อยู่เสมอ ๆ อีกทัง้จะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึน้เพราะ “คน” จะมีการ
สะสมความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ ทกัษะ และประสบการณ์ท่ีสามารถน าไปใช้ปฏิบตัิงาน 
หรือพฒันางานให้ดีขึน้ได้  โดย “คน” สามารถบลัดาลเปล่ียนแปลงตา่ง ๆ ให้เกิดขึน้กบัองค์การหรือ
หนว่ยงานใด ๆ ก็ได้ จะท าให้องค์การหรือหนว่ยงานนัน่เจริญก้าวหน้าหรือล้าหลงัก็ได้ และจะท าให้
การด าเนินการต่าง ๆ ในองค์การหรือหน่วยงานนัน้ประสบผลส าเร็จหรือล้มเหลวก็ได้  ดังนั่น
องค์การหรือหน่วยงานท่ีมุ่งหวังความส าเร็จทั่งหลายจึงต่างให้ความส าคัญกับคนและวิธการ
พฒันาคนให้มีคณุภาพและมีประสิทธิภาพมาก และเป็นท่ีนิยมอย่างแพร่หลายมากในหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชนวิธีการหนึ่งคือ “การฝึกอบรม” (ชาญ สวัสดิ์สาลี.2550: 11) โดย
นกัวิชาการได้แนวคดิและนิยามความหมายไว้ดงันี ้

ชูชัย  สมิท ธิ ไกร (2535, น.  5) ไ ด้ใ ห้นิยามค าว่า  การฝึกอบรม หมายถึง 
กระบวนการจดัการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบเพ่ือสร้างหรือเพิ่มพนูความรู้ (Knowledge) ทกัษะ (Skill) 
ความสามารถ (Ability) และเจตคต ิ(Attitude) ของบคุลากร อนัจะชว่ยปรับปรุงให้มีการปฏิบตัิงาน
มีประสิทธิภาพสงูขึน้ 

เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ (2554, น. 7) กล่าวว่า การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการท่ี
องค์การได้จดัขึน้มาหรือด าเนินการโดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือเพิ่มพูน ความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ 
ความสามารถในการท างานของบุคลากร และเพ่ือการเปล่ียนแปลงทัศนคติพฤติกรรมอันไม่พึง
ประสงค์ของบคุลากร ทัง่นีก็้เพ่ือให้บคุลากรได้เป็นบคุลากรท่ีมีคณุภาพ และมีคณุสมบตัิท่ีองค์การ
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คาดหวงัหรือต้องการ โดยการท่ีบคุลากรมีคณุภาพนีจ้ าน าพาองค์การให้สามารถด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีศกัยภาพในการแขง่ขนัตอ่ไป 

อ านวย เดชชยัศรี (2542, น. 12) กล่าวว่า  การฝึกอบรม หมายถึง วิธีการหนึ่งท่ี
จะช่วยให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจ ความสามรถและเกิดทักษะจากประสบ
การณ์ตลอดจนเกิดเจตคติท่ีดีและถกูต้องตอ่กิจกรรมตา่ง ๆ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของงานท่ีมี
ผลตอ่ความเจริญขององค์การ ตรงตามเปา้หมายของโครงสร้างท่ีปรากฏในระบบงานเหลา่นัน้ 

เกรียงศกัดิ์ เขียวย่ิง (2543, น. 166) กล่าวว่า การฝึกอบรม หมายถึง แนวทาง
และความพยายามท่ีจะท าให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้แนวใหม่ ได้ความช านาญในการ
ปฏิบตัิงานมากขึน้ เพิ่มประสิทธิในการท างานและแก้ปัญหา  ตลอดจนทศันคติท่ีจะปรับปรุงงาน 
เปล่ียนแปลงงานให้ดีขึน้ตามแนวทางท่ีองค์การก าหนด 

กิตต ิพชัรวิชญ์ (2544, น. 445) กลา่ววา่ การฝึกอบรม หมายถึง  กระบวนการจดั
กิจกรรมท่ีตรงกับความจริงของปัญหา จัดขึน้เ พ่ือพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและ
เปล่ียนแปลงเจตคติของบุคคล และน าประสบการณ์ทัง้หมดท่ีได้รับจากการ ฝึกอบรมไปใช้
แก้ปัญหาของงานท่ีท าอยูใ่ห้บรรลคุวามส าเร็จตามต้องการขององค์การ 

ชัยย ง ค์  พ รหมวง ศ์  ( 2543, น .  7) กล่ า ว ว่ า  ก า ร ฝึ กอบรม  หมายถึ ง 
กระบวนการพฒันาความรู้และประสบการณ์ ทศันะคต ิคา่นิยม คณุธรรม และทกัษะความช านาญ
เฉพาะด้าน โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีจะให้บุคลากร สามารถด าเนินภารกิจท่ีรบผิดชอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเทา่ทนัเทคโนโลยีและวิทยาการท่ีเปล่ียนไป 

สภุาพร พิศาลบตุร และยงยทุธ์ เกษสาคร (2521, น. 71) กล่าวว่า การฝึกอบรม 
หมายถึง กิจกรรมการเรียนรู้เฉพาะอย่างของบุคคลเพ่ือปรับปรุงและเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ
ทักษะหรือความช านายและเจตคติ อันเป็นเหตุท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเพ่ือการ
ปฏิบตังิานให้มีมาตรฐานและท าให้บคุลากรมีความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน 

วิชยั โถสวุรรณจิดา (2550, น. 65) กล่าวว่า การฝึกอบรม หมายถึงการท าให้คน
เหมาะสมกบังาน โดยจะเป็นการเน้นการพฒันาไปสู่ต าแหน่งหรืออาชีพ และยงัถือว่าเป็นกรรมวิธี
ในการเพิ่มสมรรถภาพให้แก่พนกังานทัง้ด้านคิด การกระท า ความรู้ ความช านาญ การแสดงออก
และยังเป็นขบวนการท่ีเสริความรู้ ทักษะในการท างานและความสามารถของบุคคลให้ท างาน
ตามท่ีองค์กรตัง้เปา้หมายไว้และมีประสิทธิภาพ 

กรมพฒันาฝีมือแรงงาน. (2559 : ออนไลน์) อธิบายว่า มีผู้ ให้ค านิยามของการไว้
อยา่งมากมาย ขึน้อยูก่บัวา่มองการฝึกอบรมจากแนวคิดใด (Approach) เชน่ 
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การฝึกอบรม คือ การถ่ายทอดความรู้เ พ่ือเพิ่มพูนทักษะ ความช านาญ 
ความสามารถและทศันคติในทางท่ีถกูท่ีควร เพ่ือช่วยให้การปฏิบตัิติงานและภาระหน้าท่ีตา่ง ๆ ใน
ปัจจบุนัและอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ และไม่ว่าการฝึกอบรมจะมีขึน้ท่ีใดก็ตาม
วตัถปุระสงค์ก็คือเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบตัิงาน หรือเพิ่มขีดความสามารถในการ
จดัรูปขององค์การ 

การฝึกอบรม คือ กระบวนการในอนัท่ีจะท าให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความรู้
ความเข้าใจ ทัศนคติ และความช านาญในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง และเปล่ียนพฤติกรรมไปตาม
วตัถปุระสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

พฒันา สขุประเสริฐ (2541, น. 1) กลา่ววา่ การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการท่ี
ส าคญัท่ีจะช่วยให้พฒันาหรือฝึกฝนเจ้าหน้าท่ีให้มีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึน้และต้องเหมาะสม
กบังานท่ีท า โดยมีจดุมุง่หมายของการฝึกอบรมคือ 

1. เพ่ือเพิ่มพนูความรู้ (Knowledge) การเพิ่มพนูความรู้ หรือเสริมสติปัญญา 
เพ่ือให้รู้วา่สิ่งนัน่คืออะไร และสามารถน าความรู้สิ่งท่ีรู้ไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ 

2. พฒันาทกัษะ (Skill) การพฒันาทกัษะความช านาญ เป็นจดุมุ่งหมายของ
การฝึกอบรมและพฒันา เพ่ือให้สามารถปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและถ้ามีการฝึกอบรม
บอ่ย ก็ยิ่งสามารถมีทกัษะและความช านาญมากขึน้ 

3. เปล่ียนแปลง เจตคติ (Attitude) เม่ือเจตคติดีแล้ว ก็จะเกิดแรงจงูใจในการ
ท างานให้มีขวญัและก าลงัใจ 

วิลาวรรณ รพีพิศาล (2550, น. 140) กล่าวว่า การฝึกอบรม เป็นกิจกรรมท่ีช่วย
สง่เสริมการปฏิบตังิานของบคุลากรใน 3 ด้าน 

1. ด้านความรู้ ความสามารถ ตลอดจนทกัษะความช านาญในการปฏิบตัิติ
งานให้มีประสิทธิภาพตรงตามต้องการสง่ผลตอ่ความเจริญเตบิโตก้าวหน้าขององค์กร 

2. ด้านขวญัก าลงัใจ ท าให้บคุลากรมีขวญัก าลงัใจในการปฏิบตังิานตลอดจน
มีทศันคตท่ีิดีตอ่หน้าท่ีความรับผิดชอบและตอ่องค์การ 

3. ด้านการปฏิบตัิงาน ท าให้บุคลากรได้มีโอกาสเตรียมตวัให้พร้อมส าหรับ
ต าแหน่งหน้าท่ีท่ีต้องรับผิดชอบสงูขึน้ในอนาคตและมีความรู้ ความมัน่ใจ ท่ีจะดแูลรับผิดชอบใน
หน้าท่ีตา่ง ๆ ท่ีตนเองได้รับมอบหมายประเภทของการฝึกอบรมไว้ดงันี ้(วิลาวรรณ รพีพิศาล.2550, 
น. 149-150) 
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3.1 การฝึกอบรมปฐมนิเทศ (Orientation Indication)  เป็นการฝึกอบรม
บุคลากรท่ีเข้ามาใหม่ให้ทราบเร่ืองราวต่าง ๆ ขององค์การ เช่น ประวัติความเป็นมา นโยบาย 
กฎเกณฑ์ การตดิตอ่ ประสานงาน เป็นต้น วตัถปุระสงค์คือ การสร้างทศันคตท่ีิดีให้แก่บคุลากรใหม่
ขององค์การให้มีขวญัและก าลงัใจท่ีดีเป็นสว่นหนึง่ขององค์การ 

3.2 การฝึกอบรมแบบทดลองปฏิบตัิงาน (Vestibule Training)  เป็นการ
ฝึกอบรมในห้องปฏิบตัิการท่ีถกูสมมตุิขึน้เหมือนลกัษณะจริงทกุประการ ให้บคุลากรได้เรียนรู้งาน
โดยอาศยัการเลียนแบบสภาพการปฏิบตังิานจริง ใช้ได้กบับคุลากรจ านานมากผู้ปฏิบตังิานคนใดมี
คณุสมบตัไิมเ่หมาะสมจะได้รับการแนะน าปรับปรุงแก้ไขก่อนเข้าปฏิบตังิานจริง 

3.3 การฝึกอบรมโดยให้ลงมือปฏิบัติจริง (On the Job Training)  เป็น
รูปแบบการอบรม ท่ีนิยม ใช้กนัมากทัง่นีก้ารฝึกอบรมจะสอนให้ลงมือปฏิบตัิจริง ใช้สานท่ีจริงและ
สภาพแวดล้อมจริงในการฝึกอบรม โดยผู้ เข้าอบรมทดลองปฏิบัติงานท่ีง่ายก่อน เม่ือมีความ
รับผิดชอบมากขึน้ก็จะมอบหมายงานให้ปฏิบตัทิัง้หมดด้วยตวัเอง 

3.4 การฝึกอบรมชา่งฝีมือ (Apprenticeship Training)  เป็นการฝึกอบรม
บคุลากรประเภทช่างฝีมือ เพ่ือให้ได้รับรู้ ความช านาญเฉพาะด้าน มกัใช้เวลานาน  เช่น ช่างเช่ือม 
ชา่งไฟฟ้า ชา่งไม้ เป็นต้น 

3.5 การฝึกงาน (Internship Training) เป็นการจดัการฝึกอบรมท่ีจัดให้ผู้
เข้ารับการอบรมได้รับประสบการณ์จากการปฏิบตัิงานจริง ส่วนใหญ่เป็นโครงการอบรมท่ีจดัขึน้
ร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับสถานประกอบการ เพ่ือเสริมความรู้ ความสามารถให้สอดคล้องกับ
สาขาวิชาท่ีเรียนเปิดการเรียนรู้จากประสบการณ์โดยตรง 

3.6 การ ฝึกอบรมพิ เศษ  (Special Purpose Program) เ ป็นการจัด
หลกัสตูรพิเศษขึน้มาเพียงจดุหมายอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน่ ซึ่งองค์การจะดแูลคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
โดยจัดส่งบุคลากรไปฝึกงานกับสถาบันการศึกษา เพ่ือน าความรู้กลับมาพัฒนางานท่ีตนเอง
รับผิดชอบอยูใ่ห้มีประสิทธิภาพสงูขึน้ 

วิจิตร อาวะกุล (2550, น. 15) กล่าวว่า การฝึกอบรมหมายถึง กระบวนการ
เพิ่มพูนความรู้ความช านาญ และความสามารถของบุคคลหรือท่ีเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  เป็นการ
พฒันาบุคคล หรืออาจกล่าวได้ว่า การฝึกอบรม คือ กระบวนการท่ีจะส่งเสริมสมรรถภาพบุคคล 
(พนกังาน ข้าราชการ) ให้สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพอนัจะส่งผลโดนตรงไปยงั
ผลงานของสถาบนั สงัคม ประชาชน โดยได้แบง่ประเภทของการฝึกอบรมไว้หลายประดงันี ้
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1. การฝึกอบรมก่อนท างาน (Pre-Service Training) or Entry Training ) 
กล่าวคือ ในการศึกษาความรู้พืน้ฐานในโรงเรียน มหาวิทยาลัย ซึ่งจัดการศึกษาจัดหลักสูตรให้
สนองความต้องการของตลาด เชน่ การแพทย์ วิศวกรนกับนิ นกัเคมี เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ การศกึษา
ประเภทนีไ้ม่ได้สอนให้นึกศึกษาจบออกมาเพ่ือท างานให้หรือบริการประชาชนโดยตรง แต่สอน
เน้นหนกัในเชิงวิชาการทฤษฎีหลกัการเทคนิค ส่วนการท างานวิธีปฏิบตัิหาประสบการณ์เอาเอง 
อยา่งไรก็ตามการสอบคดัเลือกผู้ เข้าท างานในหน่วยงานมกัสอบได้เฉพาะเนือ้หาวิชาการท่ีเรียนมา
จากมหาวิทยาลัย แต่วิธีการท างานอ่ืน มักสอบไม่ได้ ตวันักเรียนเองก็ไม่มีประสบการณ์ด้านนี ้
การศกึษาในวิทยาลยัหรือมหาวิทยาลยัในระยะก่อนการท างาน จงึเป็นการศกึษาในเนือ้หาวิชาการ
อยา่งกว้างๆ ทัว่ ๆ ไป การอบรมนีเ้รียกวา่ การอบรมก่อนการท างาน (Pre-Service Training) 

2. การอบรมปฐมนิเทศ (Orientation) กล่าวคือ การอบรมปฐมนิเทศเป็นการ
อบรมได้แก่ บคุคลท่ีเข้ามาท างานใหม่ท่ีได้รับการบรรจเุข้าท างานในระยะแรก ยงัไมรู้่อะไรเก่ียวกบั
หน่วยงานเป็นการแนะน าให้พนกังานท่ีบรรจใุหม่ได้ทราบเก่ียวกับ นโยบาย วตัถปุระสงค์ ประวตัิ 
กฏระเบียบ ความเป็นมาของหน่อยงาน ผู้บริหาร โครงสร้าง การท างาน สภาพการจ้าง เป็นงาน
ใหม่ ได้รู้จกัคุ้นกบัหน่วยงานอนัจะเป็นประโยชน์ตอ่การประสานงานและสร้างความสมัพนัธ์ซึง่กนั
และกนัให้ดีขึน้ การปฐมนิเทศจะท าให้พนกังานใหม่รู้เร่ืองราวความเป็นไปขององค์การด้วยความ
รวดเร็วภายในระยะเวลาอนัสัน้ เป็นการหลอ่หลอมทศันคตท่ีิถกูต้องของหนว่ยงาน 

3. การฝึกอบรมก่อนเข้าท างาน (Induction Training) กล่าวคือ พนักงานท่ี
เข้ารับการฝึกก่อนเข้าประจ าการ (Pre-Service Training) จากโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
จากคณะ สาขาวิชาต่าง ๆ เป็นการได้รัยความรู้พืน้ฐานเป็นหลกั หรือทฤษฎีท่ีใช้กับงานกว้าง ๆ 
หลายอยา่ง เชน่ ผู้ ท่ีจบทางวิทยาศาสตร์ (เคมี)  ผู้ ท่ีจะใช้วิชาเคมีท างานในโรงงานน า้อดัลม กบัผู้ ท่ี
จบเคมีจะไปท างานกบัโรงงานผงซกัฟอก หรือผู้ ท่ีจบเคมีท าปุย ย จะได้ไม่เสียเวลาศกึษาด้วยตวัเอง 
เกิดความผิดพลาดและไมค่อ่ยได้ผล ยอ่มต้องรับการอบรมก่อนการเข้าท างานท่ีแตกตา่งกนั ฉะนัน่ 
พนกังานท่ีแม้จะศึกษาทางวิชาการแขนงต่าง ๆ มาจากวิทยาลยั หรือมหาวิทยาลยัแล้ว ก่อนให้
ปฏิบตัิงานต้องมีการอบรมก่อนส่งตวัเข้าท างาน หนทอส่งตวัลงปฏิบตัิงานในท้องท่ีเฉพาะแห่ง
เช่นนี ้เราเรียกว่า  เป็นการ อบรมก่อนเข้าท างาน ก่อนด ารงต าแหน่ง เช่น ก่อนไปด ารงต าแหน่ง
ผู้จดัการ ก่อนไปด ารงต าแหน่งผู้จดัการ ก่อนไปด ารงต าแหน่งนายอ าเภอ ฯลฯทัง้นีเ้พ่ือให้พนกังาน
มีความรู้เร่ืองงาน ลักษณะงาน วิธีปฏิบัติท่ีถูกต้อง  ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ เป็นการอบรม
พนกังานเข้าใหม่ หรือผู้ ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบตัิงานท่ีหน่วยใหม่ เพ่ือให้พนกังานมีความรู้ใน
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เร่ืองหรืองานท่ีต้องไปปฏิบตัิในชัน้ต้น จะได้ไมต้่องเสียเวลาไปศกึษาด้วยตนเอง ซึง่เวลา สิน้เปลือง 
และอาจเกิดผลเสียแก่งานด้วย 

4. การฝึกอบรมระหว่างปฏิบตัิติการหรือประจ าการ ( In-Service Training, 
On  the Job Training) กล่าวคือ การจัดการฝึกอบรม เพ่ือเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ความ
ช านิชาญงานในหน้าท่ีท่ีตนท าให้มากยิ่งขึน้ ในขณะท่ีบุคคลด ารงต าแหน่งอยู่  ไม่ต้องลาออกไป
เรียน ไมก่่อให้เกิดการเสียหายแก่งานของหน่วยงานนัน้ในขณะรับการฝึกอบรม โดยหนว่ยงานหรือ
ราชการจดัขึน้เอง เช่น การอบรมพฒันาระยะสัน้ การสมัมนา การประชุมเชิงปฏิบตัิการ ฯลฯ ท่ี
หน่วยงานตา่ง ๆ จดัขึน้เป็นคราว เหล่านีจ้ดัว่าเป็นการฝึกอบรม หรือการพฒันาบคุคลระหว่างการ
ปฏิบตัิติการทัง้สิน้ นอกจากนัน้การเรียนทางไปรษณีย์ การซือ้ต ารามาอ่านศึกษาด้วยตนเอง ได้
สนทนากบัผู้ทรงคณุวฒุิ ก็จดัว่าเป็นการฝึกอบรมระหว่างประจ าการด้วย เป็นการเติมความรู้ เพิ่ม
ความรู้ใหม่กบัผู้ ท่ีก าลงัปฏิบตัิงานการฝึกอบรมระหว่างประจ าการสามารถท าได้ทกุระดบัและทุก
วิชาท่ีมีความจ าเป็นในการฝึกอบรมซึ่งมีวิธีการฝึกอบรมหลายวิธีท่ีสามารถใช้ให้เหมาะสมกับ
ระดบัประเภทของวิชาและบคุคลท่ีเข้าฝึกอบรม 

5. การฝึกอบรมเฉพาะเร่ืองเฉพาะวิชาสาขา  (Specific Training) กล่าวคือ 
เป็นการอบรมเทคนิค ปลีกย่อย เป็นรายละเอียดเฉพาะเร่ือง  เช่น อบรมเทคนิค การตรวจการติด
เชือ้ในรังไข่ การตรวจตวัอ่อน การปรับโมดลู ฯลฯซึ่งเป็นการอบรมรายละเอียดเฉพาะเร่ือง ท่ีจดัท า
เป็นพิเศษของหนว่ยงานเพ่ือเสริมงานหลกัให้ได้ผลดียิ่งขึน้ 

6. การฝึกอบรมพิเศษ (Special Training) กล่าวคือ เป็นการอบรมรายการ
พิเศษท่ีนอกเหนือไปจากการอบรมหลักขององค์การทัง้ 5 ข้อ ดังกล่าวข้างต้น เช่นการอบรม
อาสาสมคัรบรรเทาสาธารณะภยั อบรมลกูเสือชาวบ้าน อบรบอาสากาชาด อบรมบรรเทาทกุข์ การ
อบรมเพ่ือประโยชน์ทางสงัคมส่วนรวม หรือการอบรมให้บริการแก่คนภายนอกหน่วยงาน เป็นการ
ร่วมมือในการจดัอบรมระหวา่งหนว่ยงานในสงัคม 

สรุปได้ว่า การฝึกอบรมเป็นกระบวนการท่ีจะพัฒนาบุคคล เพ่ือเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมอย่างมีระเบียบแบบแผน เพ่ือให้บุคคลมีความรู้ ความเข้าใจ มีทัศคติ มีทักษะความ
ช านาญประสบการณ์ท่ีเหมาะสม หรือเข้ากบังานได้อย่างดี เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างถาวร และ
มาตรฐานเป็นการด าเนินการตอ่เน่ือง เป็นภาระท่ีไมมี่สิน้สุด เพ่ือแก้ปัญหาตา่ง ๆ ในชว่งระยะเวลา
ท่ีเหมาะสมเป็นกิจกรรมท่ีจะน าไปสู่ปัญหาก่อให้เกิดความส าเร็จและบรรลเุปา้หมายตา่ง ๆ ตามท่ี
ได้ตัง้ไว้ 

5.2 ความส าคัญและความจ าเป็นของการฝึกอบรม 
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สมเกียรติ  พ่วงรอด (2544, น. 1) กล่าวว่า การฝึกอบรมเป็นกระบวนการหรือ
หมายถึงกระบวนการท่ีใช้ในการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นผู้ มีความรู้ 
ความสามารถ ทนัสมยัและทนัเหตกุารณ์ อนัน าไปสูก่ารพฒันาศกัยภาพของบคุคลหรือการพฒันา
องค์กร ข้อสรุปดงักลา่วนีส้อดคล้องกบั สภุาพร  พิศาลบตุร. (2542, น. 5) ท่ีได้สรุปความหมายของ
การฝึกอบรมไว้ดงันี ้

1) เป็นกระบวนการอย่างหนึ่งท่ีจดัขึน้เพ่ือพฒันาบคุลากรในองค์กรจึงนบัว่าเป็น
กระบวนการหนึง่ของการพฒันาองค์กร 

2) การฝึกอบรมมีวตัถปุระสงค์ส าคญั 3 ประการคือ 
2.1 เพิ่มพนูความรู้เร่ืองใดเร่ืองหนึง่โดยเฉพาะ 
2.2 เพิ่มพนูทกัษะหรือความช านาญในการปฏิบตังิาน 
2.3 เปล่ียนแปลงเจตคตแิละพฒันานิสยัการท างานให้ถกูต้องเหมาะสม 
2.4 เป็นกระบวนการท่ีมุ่งพฒันาความสามารถและประสิทธิภาพของบุคคล 

เพ่ือให้บคุคลนัน้สามารถพฒันางานในหน้าท่ีรับผิดชอบให้เกิดประสิทธิผลตอ่หน่วยงานหรือความ
สมัฤทธ์ิผลขององค์กร 

การฝึกอบรมเป็นการพัฒนาบุคคลในองค์กรให้มีความรู้ เกิดแนวคิดใหม่และเพิ่ม
ทกัษะในการท างานท าให้บุคลากรในองค์กรเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานให้กับองค์กรมากขึน้ 
การฝึกอบรมจึงเป็นสิ่งจ าเป็นท่ีองค์กรจะต้องจัดให้กับบุคลากรอย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอและโดย
ทั่วถึงทุกคน การฝึกอบรมนับว่าเป็นการลงทุนอย่างหนึ่ง  เป็นการสิน้เปลืองเวลาและก าลังคน
ตลอดจนงบประมาณ แต่ถ้าได้พิจารณาแล้ว การฝึกอบรมท่ีได้ผลตามวตัถุประสงค์นัน้ถือว่าเป็น
การลงทุนท่ีคุ้มค่า เพราะเม่ือผู้ ปฏิบัติงานได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้ความช านาญงาน มี
ทศันคตท่ีิดีตอ่หน่วยงานแล้ว แลงานท่ีเกิดขึน้ยอ่มมีประสิทธิภาพตอ่หนว่ยงานนัน้ พระราชบญัญัติ
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั พุทธศกัราช 2551 (ราชกิจจานุเบกษา, 
2551, น. 2) กลา่วถึงความหมายของการศกึษาตามอธัยาศยัว่า หมายถึง กิจกรรมการเรียนรู้ในวิถี
ชีวิตประจ าวนัของบคุคล ซึ่งบคุคลสามารถเลือกท่ีจะเรียนรู้ของแตล่ะคน การศกึษาตามอธัยาศยั
เป็นการจดัการศกึษารูปแบบหนึ่งซึ่งมีขอบข่ายการจดัการศกึษาแก่บคุคลอย่างตอ่เน่ืองตลอดชีวิต 
โดยมีรูปแบบการจัดการศึกษาท่ีหลากหลายให้บุคคลแต่ละวัยเลือกเข้าถึงตามความต้องการ 
ความสนใจตลอดจนความจ าเป็นในแต่ละช่วงวยัของชีวิต และได้กล่าวถึงหลกัการจดัการศึกษา
ตามอธัยาศยั ได้แก่ การจดัให้ผู้ เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับวิถีของผู้ เรียนทกุ
กลุ่มเป้าหมาย จดัแหล่งเรียนรูมีความหลากหลายทัง้ส่วนท่ีเป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินและส่วนท่ีเป็น
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เทคโนโลยี ตลอดจนจัดกรอบหรือแนวทางการเรียนรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ เรียน ผู้ ร่วมการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัย คือ ภาคีเครือข่าย ซึ่งหมายถึงบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และองค์กรอ่ืน ๆ การฝึกอบรมจึงมีความส าคญัต่อการเสริมสร้าง
สมรรถภาพและคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของบคุลากรท่ีหน่วยงานต้องการ นอกจากนีย้งัเป็นการ
เตรียมบุคคลเพ่ือรับมือกับวิทยาการ หรือการเปล่ียนแปลงใหม่ๆท่ีท้าทายต่อการอยู่รอดและการ
เจริญเติบโตขององค์กร ความจ าเป็นและวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมมีความสัมพันธ์กัน  
ดงัภาพประกอบท่ี 5 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 5 ความสมัพนัธ์ระหวา่งความจ าเป็นและวตัถปุระสงค์ของการฝึกอบรม 

ท่ีมา: สภุาพร  พิศาลบตุร .(2542, น. 16) การพฒันาบคุลากรและการฝึกอบรม. 

 
จากภาพประกอบ 5 สามารถจ าแนกวตัถปุระสงค์ของการฝึกอบรมได้เป็น 3 ประเภท

คือ 
1. การพฒันาเก่ียวกบังาน ได้แก่ การเพิ่มพนูความรู้ สติปัญญา และความรอบรู้

ในการปฏิบัติงาน เพิ่มพูนความเข้าใจและขีดความสามารถในการประยุกต์องค์ความรู้เพ่ือ
ประกอบการปฏิบตังิาน 

2. การพฒันาทกัษะหรือประสบการณ์ เป็นวตัถุประสงค์ของการฝึกอบรมมาช้า
นานเป็นการเพิ่มสมรรถภาพในการจัดล าดบัความส าคญัของการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า 
การเพิ่มความมั่นใจในการตัดสินใจท าให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและคล่องตัว จน

สภาพการณ์หรือปัญหาของ

พฤติกรรมที่ไมส่อดคล้องกบั

การท างาน 

การฝึกอบรม เกิดความรู้ทกัษะและเจตคติ 

พฤติกรรมที่ต้องการ 

การเปลีย่นพฤติกรรม 
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เช่ือมัน่ได้วา่สามารถปฏิบตังิานได้เองในสถานการณ์จริงของท้องถ่ินและความพร้อมของตนอย่างมี
ประสิทธิภาพและใช้เวลาน้อยลง 

3. การพฒันาเจตคต ิเป็นการสร้างเจตคตท่ีิเหมาะสมแก่ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม ให้
เกิดความยินดี พอใจในการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างสบายใจ และก่อให้เกิด
แรงจูงใจท่ีจะน าความรู้และทักษะท่ีได้รับการฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการพัฒนา
บคุคลในองค์กรให้มีความรู้ แนวคดิใหมแ่ละทกัษะตา่ง ๆ ในการท างาน 

สมคิด  บางโม (2539, น. 14)  กล่าวถึงการฝึกอบรมว่า เป็นการฝึกให้แก่บุคคลเพ่ือ
ท างานอยา่งใดอยา่งหนึง่ โดยมีวตัถปุระสงค์ส าคญั 3 ประการคือ 

1. เพิ่มพนูความรู้ (Knowledge, K) ให้มีความรู้ หลกัการ ทฤษฎีอนัเก่ียวเน่ืองกบั
งานท่ีมุง่ฝึกอบรม 

2. เพิ่มพูนความเข้าใจ (Understand, U) เป็นลักษณะท่ีต่อเน่ืองจากความรู้ 
กล่าวคือ เม่ือรู้ในหลกัการและทฤษฎีแล้ว สามารถตีความ แปลความ ขยายความและอธิบายให้
คนอ่ืนทราบได้รวมทัง้สามารถน าไปประยกุต์ใช้ได้ 

3. เพ่ือเปล่ียนแปลงเจตคติ (Attitude, A) เจตคติหรือทัศนคติคือ ความรูสึกท่ีดี
หรือไม่ดีตอ่สิ่งตา่ง ๆ การฝึกอบรมมุ่งให้เกิดหรือเพิ่มความรู้ท่ีดีต่อผู้ ร่วมงานและต่องานท่ีมีหน้าท่ี
รับผิดชอบ 

สรุปได้ว่า การฝึกอบรม เป็นกระบวนการท่ีใช้เพ่ือการพฒันาศกัยภาพของบุคคลทัง้
ในด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติท่ีพึงประสงค์ตามความต้องการขององค์กร การฝึกอบรม จึง
นบัเป็นกระบวนการท่ีส าคญัตอ่การพฒันาองค์กรและพฒันาประเทศ การเรียนรู้ท่ีบคุคลได้รับจาก
การฝึกอบรม จะเป็นองค์ความรู้และทกัษะ ตลอดจนเป็นการปรับเปล่ียนเจตคติให้เหมาะสมตาม
ยคุสมยั ในระยะเวลาอนัสัน้ และนบัได้ว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของการศกึษาตามอธัยาศยัท่ีหน่วยงาน
องค์กรต่าง ๆ จัดขึน้ โดยพิจารณาถึงความส าคัญจ าเป็นเก่ียวกับประเด็นหัวข้อท่ีต้องจัดการ
ฝึกอบรมให้แก่บุคลากรในหน่วยงานหรือองค์กรของตน และในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
นักศึกษา ซึ่งเป็นบุคลากรทีเป็นพลังอันส าคัญต่อการขับเคล่ือนภารกิจของประเทศ ก็ใช้การ
ฝึกอบรมในการพฒันาคณุภาพชีวิตของนกัศกึษา จงึมีความจ าเป็นท่ีจะต้องด าเนินการฝึกอบรมแก่
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้
มาตรฐานเดียว ดงัแสดงในตาราง 6 
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ภาพประกอบ 6 แบบจ าลองระบบการฝึกอบรมตามแนวคดิของคาสซิโอ (Cassio,1986, p. 246) 

ท่ีมา: สภุาพร  พิศาลบตุร (2549, น. 16) การพฒันาบคุลากรและการฝึกอบรม. 

คาสซิโอ (Cassio ) กล่าวถึงการฝึกอบรมว่ารูปแบบการฝึกอบรมของคาสซิโอ 
(Cascio 1986, p. 212-246) ได้เสนอว่า กระบวนการ พัฒนารูปแบบการฝึกอบรมโดยทั่วไป
ประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน คือ 1) ขัน้ประเมินความจ าเป็น (Assessment phase) เพ่ือก าหนดความ
ต้องการในการเรียนการสอน  และก าหนดวตัถปุระสงค์ใน การฝึกอบรม 2) ขัน้ฝึกอบรมและพฒันา 
(Training and development phase) เป็นขัน้ท่ีมีการ วิเคราะห์เพ่ือพิจารณาเลือกส่ือการฝึกอบรม
และหลักการเรียนรู้ และวางแผนด าเนินการฝึกอบรมให้ สอดคล้องกัน และ 3) ขัน้ประเมินผล 
(Evaluation phase) เพ่ือให้ได้ผลผลิตการฝึกอบรมท่ีตรงกับ ความต้องการจะต้องพฒันาเกณฑ์
ขึน้มาเพ่ือใช้ในการตรวจสอบความรู้ขัน้ต้นของผู้ เข้ารับการอบรม ก ากบัการฝึกอบรม ประเมินผล

ขัน้ประเมินผล 

Evaluation Phase 

ก าหนดความต้องการ

ของการเรียนการสอน 

ก าหนดวตัปุระสงค์ 
เลอืกสือ่การฝึกอบรม

และหลกัการเรียนรู้ 

ฝึกอบรม 

ข้อมลูย้อนกลบั 

พฒันาเกณฑ์การประเมิน 

ทดสอบผู้ เข้าอบรมขึน้ต้น 

ก ากบัการฝึกอบรม 

ประเมินการฝึกอบรม 

ขัน้ฝึกอบรมและพัฒนา 

Training and 

Development Phase 

ขัน้ประเมินความจ าเป็น 

Assessment Phase 

ประเมินการน าไปใช้ 
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การฝึกอบรม และการน า ความรู้ไปใช้ โดยแตล่ะขัน้ตอนจะมีวิธีการ ด าเนินงานท่ีสอดคล้องกนั ดงั
ภาพประกอบ 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 7 รูปแบบและกระบวนการฝึกอบรมแบบลีโอนาร์ด แนดเลอร์ 

ท่ีมา: สภุาพร  พิศาลบตุร (2549, น. 16) การพฒันาบคุลากรและการฝึกอบรม. 

แนดเลอร์ (Nadler. 1982) กลา่วถึงการฝึกอบรมไว้เป็นขัน้ตอนตา่ง ๆ ไว้ดงันี ้

1. กา ร ก า หนดค ว าม จ า เ ป็ น ข อ ง อ ง ค์ ก ร  ( Identify the Needs of the 
Organization) ใน ขัน้ตอนนีเ้ป็นการระบุความต้องการจ าเป็นในการฝึกอบรม ซึ่งนักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลจะต้องค้นหา ว่าอะไรคือปัญหาท่ีแท้จริงขององค์กรและปัญหานัน้สามารถท่ีจะ
สร้างสรรค์ให้เป็นโอกาสได้ด้วยการ พฒันาและการฝึกอบรมของบคุลากรองค์กรนัน้ ๆ  

2. การก าหนดงานเฉพาะท่ีพนกังานจะต้องปฏิบตัิ (Specify Job Performance) 
ขัน้ตอนนี ้เป็นการระบแุยกแยะและก าหนดลกัษณะงานในต าแหนง่หน้าท่ีท่ีพนกังานรับผิดชอบอยู่

 

 

การประเมินและ 

ผลสะท้อนกลบั 

การก าหนดความจ าเป็นขององค์กร 

การก าหนดความจ าเป็นของผู้ เข้า

รับการฝึกอบรม 

การก าหนดวตัถปุระสงค์ของการ

ฝึกอบรม 

การก าหนดงานเฉพาะที่พนกังาน

จะต้องปฏิบิต ิ

การสรรหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ใน

การฝึกอบรม 

การก าหนดกลยทุธ์ในการสอน 

การด าเนินดการ 

การก าหนดความจ าเป็นขององค์กร 
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ว่าการท่ีจะ ปฏิบตัิงานในต าแหน่งให้ส าเร็จลุล่วงไปอย่างมีประสิทธิภาพนัน้จะต้องอาศยัทักษะ 
ความรู้ ความ ช านาญในเร่ืองใดบ้าง  

3. การก าหนดความจ าเป็นของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม (Identify Learner Needs) 
เม่ือสามารถ ระบคุวามจ าเป็นขององค์กรและงานท่ีต้องการพฒันาได้แล้วจะเ ป็นขัน้ตอนของการ
ก าหนดความ จ าเป็นของผู้ เข้ารับการอบรมแต่ละบุคคลว่า เม่ือได้รับการพฒันาแล้วจะสามารถ
ปฏิบตังิานใน ต าแหนง่หน้าท่ีได้มากน้อยเพียงใด อยา่งไร ซึง่เป็นการแก้ปัญหาขององค์กร 

4. การก าหนดวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม (Determine Objective) ในการ
สร้างโปรแกรม การเรียนรู้ในหลกัสตูรการฝึกอบรมนัน้จะต้องก าหนดวตัถปุระสงค์ของการฝึกอบรม
ให้ชดัเจน โดยการ ส ารวจตรวจสอบเก่ียวกับความสามารถในการปฏิบตัิงานของพนกังานท่ีเป็น
ปัญหาว่าจะต้องแก้ไข อย่างไรในระดบัใดเพ่ือให้สามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการปฏิบตัิงานได้
ในมาตรฐานขององค์กร  

5. การสร้างหลกัสตูร (Build Curriculum) เป็นการก าหนดเนือ้หาสาระและหวัข้อ
วิชาตา่ง ๆ ท่ีจะสามารถสนองตอบวตัถปุระสงค์ได้เป็นการมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรมจน สามารถได้รับความรู้ทกัษะ และทศันคติท่ีถกูต้องเหมาะสม จนสามารถเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมการ ปฏิบตัิงานให้สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของการฝึกอบรม และความต้องการของ
องค์กร  

6. การก าหนดกลยทุธ์ในการสอน (Select Instructional Strategies) กลยทุธ์การ
สอนนัน้ คือ เทคนิคตา่ง ๆ ท่ีน ามาใช้ในโปรแกรมการฝึกอบรม ซึง่จะต้องก าหนดขึน้อย่างเหมาะสม 
สามารถ กระตุ้ นและชีน้ าให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้และทักษะตามท่ีก าหนดไว้ 
นกัพฒันาทรัพยากร บคุคลจะต้องเลือกสรรกลยทุธ์การเรียนรู้ (Learning Strategies) กลยทุธ์การ
สอนนัน้ คือ เทคนิคตา่ง ๆ ท่ีน ามาใช้ในโปรแกรมการฝึกอบรม ซึง่จะต้องก าหนดขึน้อย่างเหมาะสม 
สามารถกระตุ้ นและชีน้ าให้ ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้และทักษะตามท่ีก าหนดไว้ 
นกัพฒันาทรัพยากรบคุคลจะต้อง เลือกสรรกลยทุธ์การเรียนรู้ (Learning Strategies) ประเภทตา่ง 
ๆ มาใช้สนบัสนนุวิทยากร (Instructor) เพ่ือให้การฝึกอบรมบรรลผุลมากย่ิงขึน้ 

7. การสรรหาเค ร่ือง มือเค ร่ืองใ ช้ ในการ ฝึกอบรม (Obtain Instructional 
Resources) ใน ขัน้ตอนนีก้ารก าหนดอุปกรณ์เคร่ืองใช้โสตทัศนูปกรณ์ประเภทต่าง ๆ ท่ีจะช่วย
สนบัสนนุโปรแกรมการ ฝึกอบรมเพ่ือให้การฝึกอบรมบรรลวุตัถปุระสงค์และบงัเกิดผลในการเรียนรู้
แก่ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม มากยิ่งขึน้ การเลือกอุปกรณ์เหล่านีจ้ะต้องพิจารณาอย่างเหมาะสม ทัง้
ด้านคา่ใช้จา่ย ความยากง่าย ระยะเวลา และผลท่ีจะเกิดขึน้ ประกอบด้วย 
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8. การด าเนินการฝึกอบรม (Conduct Training) เ ป็นขึ น้ตอนของการจัด
ด าเนินการฝึกอบรม ซึ่งนกัพฒันาทรัพยากรบุคคลจะต้องท าหน้าท่ีของผู้อ านวยการความสะดวก
ต่าง ๆ (Facilitators) ด้วย การจดัเตรียมสถานท่ี อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ การดแูลโปรแกรมท่ี
ก าหนดไว้ให้ด าเนินไปตาม แผนงานท่ีได้ก าหนดไว้ล่วงหน้า มีการปรึกษาหารือกับวิทยากรและ
ตรวจสอบความก้าวหน้าในการ เรียนรู้ของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเป็นระยะ ๆ ด้วย 

9. การประเมินผลและผลสะท้อนกลับ (Evaluation and Feedback) ในทุก
ขัน้ตอนของ กระบวนการฝึกอบรมจะต้องมีการประเมินผลและพิจารณาผลสะท้อนกลบัเสมอเพ่ือดู
วา่มีปัญหา อปุสรรค หรือมีผลกระทบใด ๆ หรือไมคุ่้มคา่ท่ีจะด าเนินการในขัน้ตอนตอ่ไปหรือไม ่จะ
ก่อให้เกิด ประโยชน์ตอ่การพฒันาบคุลากรขององค์กรตามวตัถปุระสงค์ท่ีวางไว้หรือไมเ่พียงใด เพ่ือ
เป็นความ มัน่ใจว่าโครงการท่ีเตรียมการขัน้นีจ้ะได้ประโยชน์คุ้มค่าไม่สูญเปล่า จากรูปแบบและ
กระบวนการในการฝึกอบรมดงัท่ีได้แสดงในภาพประกอบข้างต้นนัน้ แนดเลอร์ จะเน้นว่า การ
ฝึกอบรมท่ีถกูต้องนัน้จะต้องเร่ิมคิดวิเคราะห์จากความต้องการจ าเป็นท่ีต้องมีการ ฝึกอบรมเกิดขึน้
ในองค์กรเสียก่อน โดยต้องวิเคราะห์หรือศึกษาให้ชดัเจนว่า สิ่งท่ีจ าเป็นอย่างแท้จริงท่ี ต้องมีการ
ฝึกอบรมนัน้คืออะไร จ าเป็นต้องใช้การฝึกอบรมในการแก้ไขปัญหาหรือไม่อาจใช้วิธีการ อ่ืน ๆ 
นอกเหนือจากการฝึกอบรมได้หรือไม่ ถ้าจ าเป็นก็ต้องมีการก าหนดเนือ้หาและลกัษณะท่ีชัดเจน 
เพ่ือจะต้องมีการฝึกอบรมตอ่ไป ทัง้นีเ้พ่ือจะสามารถก าหนดวตัถปุระสงค์ในการฝึกอบรมได้ถกูต้อง 
แตอ่ย่างไรก็ตามการฝึกอบรมจะได้ผลดีนัน้ต้องมีการศกึษาความต้องการและคณุสมบตัิของผู้ เข้า
รับการ ฝึกอบรมหรือผู้ เรียนด้วย เพ่ือจะได้ก าหนดวตัถปุระสงค์ได้สอดคล้องกนัระหวา่งองค์กรและ
ผู้ เข้ารับ การฝึกอบรม 

สรุปได้ว่า ขัน้ตอนท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่งตามหลกัการท่ี แนดเลอร์ ได้กล่าวมาแล้ว
ก็คือ การก าหนดวตัถุประสงค์ท่ีจะให้เกิดขึน้จากโครงการฝึกอบรม เพราะต้องมีการวิเคราะห์หา
ความจ าเป็น (Needs) มาอยา่งถกูต้องเสียก่อนแล้วจงึก าหนดวตัถปุระสงค์ให้เหมาะสมสอดคล้อง 
และสามารถวดัผลและ ประเมินผลได้อย่างแท้จริง หลงัจากนัน้จะเป็นการสร้างหลกัสูตร เนือ้หา
สามารถเลือกเทคนิคและ วิธีการท่ีใช้ การเลือกวิทยากรและวสัดอุปุกรณ์ในการฝึกอบรม ฯลฯ เม่ือ
ทุกอย่างเรียบร้อยก็สามารถ ด าเนินการฝึกอบรมได้ต่อไป ข้อสังเกตท่ีน่าสนใจในรูปแบบและ
กระบวนการของ แนดเลอร์ ท่ีส าคญัอีกประการหนึ่งก็คือ ใน รูปแบบนีไ้ด้ก าหนดให้ขัน้ตอนตา่ง ๆ 
มีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเน่ือง เร่ิมจากการหาความจ าเป็นใน การฝึกอบรมจนกระทั่งถึงการ
ประเมินผล โดยเฉพาะอย่างยิ่ งในเร่ืองของการประเมินผลและการป้อน ข้อมูลย้อนกลับนัน้    
แนดเลอร์ได้ให้ความส าคญัเป็นพิเศษโดยก าหนดให้มีการประเมินผล 
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สมาคมฝึกอบรมและพฒันาแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (ASTD : 2013)  American 
Society for Training and  Development (อ้างอิงจากการสมัมนา “Training Manager Seminar 
: The  World Bank, WashingtonD.C.) 

เม่ือพิจารณาในประเด็นของกระบวนการฝึกอบรม การจัดท าโครงการในการ
ฝึกอบรม กบั การประเมินความจ าเป็นในการฝึกอบรม และ การประเมินผลการฝึกอบรม กบั การ
ก าหนดวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม ณ. จุดนีเ้ราพิจารณาในเบือ้งต้นได้ว่า การประเมินความ
จ าเป็นในการฝึกอบรมเป็นขัน้ตอนแรกท่ีจะท าให้การฝึกอบรมและพัฒนามีประสิทธิภาพ และ
หลงัจากท่ีได้ลงมือด าเนินการฝึกอบรมไปแล้ว  การประเมินผลการฝึกอบรมก็จะมุง่เน้นท่ีการวดัผล
สัมฤทธ์ิของวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมว่าบรรลุตามท่ีได้ก าหนดไว้หรือไม่  (อ้างอิงจากการ
สมัมนา “Training Manager Seminar : The  World Bank, WashingtonD.C.) 

สรุปกระบวนการขัน้ตอนในการฝึกอบรมท่ีมีประสิทธิภาพ ของ ASTD. 
1.การประเมินความจ าเป็นในการฝึกอบรม (Training Need Assessment 

Process)  คือการรวบรวมข้อมลู การวิเคราะห์ข้อมลู การระบหุรือก าหนด เก่ียวกบัความบกพร่อง
ในการปฏิบตัิงานของบคุลากรด้านความรู้ ความเข้าใจ ทศันคติ และทกัษะความช านาญงาน และ
ตกลงใจวา่ปัญหาท่ีค้นพบนัน้สามารถแก้ไขได้ด้วยการฝึกอบรมหรือไม่ 

2.การก าหนดวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม (Objective Setting Process)   
คือการระบุถึงสภาพการณ์ทัว่ไปท่ีต้องการจะบรรล ุไปให้ถึง และคงสภาพการณ์เช่นนัน้ไว้ให้คงท่ี 
คงเส้นคงวา ตลอดไป (General Conditions to be reached and maintained)  การก าหนด
วัตถุประสงค์การฝึกอบรมต้องมีความชัดเจน สอดคล้องกับความจ าเป็นในการฝึกอบรม หรือ
ปัญหาในการฝึกอบรมท่ีค้นพบตามกระบวนการขัน้ตอนของวงท่ี 1 “การประเมินความจ าเป็นใน
การฝึกอบรม” 

3. การออกแบบโครงการฝึกอบรม (Program Design Process)  คือกระบวนการ
ในการจดัท าโครงการฝึกอบรมเพ่ือแก้ปัญหาท่ีค้นพบจากการประเมินความจ าเป็นในการฝึกอบรม 
โครงการฝึกอบรมจะประกอบไปด้วย 2 สว่นท่ีส าคญัคือ.- 

สว่นท่ี 1. หลกัสตูรและหวัข้อวิชาในการฝึกอบรม 
ส่วนท่ี 2. งานธุรการโครงการฝึกอบรม (เพ่ือสนับสนุนหลักสูตรให้ประสบ

ความส าเร็จ) 
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4. การด าเนินการฝึกอบรม (Implementation Process)  คือขัน้ตอนของการ
ลงมือในการด าเนินการฝึกอบรมเพ่ือให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของหลกัสูตรในการฝึกอบรมท่ี
ได้รับอนมุตัิให้ด าเนินการ ในขัน้ตอนนีจ้ะเป็นการเลือกใช้เทคนิคตา่ง ๆ ในการฝึกอบรมเพ่ือให้เกิด
การเปล่ียนแปลงในเร่ืองของ KUAS  ซึง่เทคนิคตา่งๆ จะประกอบไปด้วย .- 

เทคนิคท่ี 1.  เน้นท่ีตัววิทยากรผู้ ให้การฝึกอบรมสัมมนา เช่นการพูด การ
บรรยาย 

เทคนิคท่ี 2.  เน้นท่ีกลุ่มของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม เช่นการแบง่กลุ่มย่อย การ
ฝึกปฏิบตั ิการลงWork shop,  TeamWorkBuilding,  T-Group, Group Dynamics, Walk Rally 

เทคนิคท่ี 3.  เน้นท่ีการใช้โสตทศันูปกรณ์ เช่น OHP  LCD  Vusilaizer VDO  
ICT.  PLAID. 

เทคนิคท่ี 4.  เน้นท่ีผู้ เรียนเป็นรายบุคคล  เช่นการมอบหมายงาน การสอน
งาน การศกึษาดงูาน 

5.  การประเมินผลการฝึกอบรม (Evaluation Process) คือกระบวนการในการ
วดัผลการฝึกอบรมและท าการเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์  เกณฑ์ในการฝึกอบรม หรือตวัชีว้ัด
ความส าเร็จ (KPIs) การประเมินคือการตดัสินคณุคา่ท่ีวดัได้ ว่าเป็นไปตามวตัถปุระสงค์เปา้หมาย
ของการฝึกอบรมหรือไม ่ขนาดไหน เพียงใด  การประเมินจะแบง่ได้เป็น 4 ลกัษณะใหญ่ ๆ คือ 

ด้านท่ี 1  การประเมินความพึงพอใจ (Reaction Evaluation) เป็นการวัด
ความคิดเห็น ทศันคติ และความพึงพอใจของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมท่ีมีต่อ หลกัสตูร วิทยากร การ
ต้อนรับอ านวยความสะดวกตา่งๆ                   

ด้านท่ี 2. การประเมินการเรียนรู้ (Learning Evaluation)  เป็นการวดัผลการ
เรียนรู้ เช่นการทดสอบความรู้  การมอบหมายให้จดัท าแผน โครงการ ตา่ง ๆ หรือการให้แก้ปัญหา
ตามกรณีศกึษาท่ีก าหนด               

ด้านท่ี 3. การประเมินพฤติกรรม (Behavior Evaluaiton) เป็นการวัดการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมเปรียบเทียบ ก่อน-หลงั การฝึกอบรม และการติดตามผลการปรับเปล่ียน
ทศันคต ิทา่ทีในการปฏิบตังิาน เชน่การให้บริการลกูค้า การบริหารจดัการลกูน้องผู้ใต้บงัคบับญัชา 
การปฏิบตังิานด้วยความปลอดภยั เป็นต้น 

ด้านท่ี 4. การประเมินผลลัพธ์ (Result Evaluation) เป็นการวัดผลสัมฤทธ์ิ
ของการฝึกอบรมว่าก่อให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่าย การเพิ่มผลผลิต การเพิ่มยอดขาย การลด
อบุตัเิหต ุตา่ง ๆ เป็นต้น 
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5.3 ความหมายของชุดฝึกอบรม 
โคล เบิ ร์ ก  และ  แทมเปล  (Kozberg and Tempel, 1969, pp.15) ไ ด้กล่ าวถึ ง

ความหมายของชุดฝึกอบรมได้ว่า หมายถึงการจัดเคร่ืองมือในการอบรมให้สอดคล้องกบ
วตัถปุระสงค์ และสภาพการเรียนรู้ในแตล่ะเร่ืองให้เหมาะสม และตรงกบสภาพความต้องการของ
ผู้ เรียน ซึ่งชดุฝึกอบรมจะแบง่ออกเป็น 3 ประเภท คือ ชดุอปุกรณ์ฝึกอบรมชดุฝึกอบรม และโมเดล
ฝึกอบรม ดงันี ้(นิพนธ์ ศขุปรีดี, 2537, น. 33)  

1. ชุดอุปกรณ์ฝึกอบรม (Thinking Kits) หมายถึง การจัดระบบส่ือท่ีจ าเป็นใน
ระบบ การฝึกอบรมให้อยู่ในท่ีเดียวกันเพ่ือง่ายต่อการแสวงหา และใช้ส่ืออปุกรณ์ฝึกอบรมอาจจะ
แบง่เป็นส่ือ สิ่งพิมพ์ เป็นส่ือหลกั และส่ือประสมหลกั  

2. ชุดฝึกอบรม (Training Packages) หมายถึง การจัดระบบการฝึกอบรมท่ี
สมบรูณ์ท่ีผู้ เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง หรือ ชดุฝึกอบรมท่ีผู้ ให้การฝึกอบรม
เป็นผู้ ใช้ในการบรรยายหรือจดักิจกรรมในการฝึกอบรมในชดุฝึกอบรมจะประกอบด้วยคูมื่อการใช้
ชดุฝึกอบรม แบบทดสอบก่อนเรียนหลงัเรียนส่ือท่ีใช้ในกิจกรรมการฝึกอบรมทัง้หมดท่ีจ าเป็นต้อง
ใช้ในระบบการ ฝึกอบรมมีทัง้ชุดฝึกอบรมท่ีใช้ส่ือสิ่งพิมพ์เป็นส่ือหลัก และชุดฝึกอบรมท่ีใช้ส่ือ
ประสมเป็นหลกั ชดุ ฝึกอบรมท่ีใช้ส่ือสิ่งพิมพ์เป็นหลกั ส่วนใหญ่เรียกวา ชดุเอกสารฝึกอบรม ท่ีใช้
ส่ือประสมเป็นส่ือหลกัเรียกว่าชดุฝึกอบรม ในด้านวิธีการฝึกอบรมของชดุฝึกอบรมใช้ทฤษฎีการรับ
สารของ บี เอฟ สกินเนอร์ ( B.F. Skinner ) ตามทฤษฎีบทเรียนโปรแกรม คือ การให้ผู้ รับการ
ฝึกอบรมได้เรียนทีละน้อยเป็นขัน้ตอน ด้วยการเรียนรู้ท่ีใกล้เคียงกับประสบการณ์ตรงหรือได้มี
โอกาสลงมือท าหรือคิดด้วยตนเอง 3. โมดลูฝึกอบรม ( Modular Training ) หมายถึง การจดัระบบ
การฝึกอบรมท่ีจดัเป็น ชดุฝึกอบรม ( Training Packages ) หลายชดุติดตอ่กนั โมดลูฝึกอบรมมีทัง้
ท่ีเป็นโมดลู ฝึกอบรมส่ือ สิ่งพิมพ์เป็นหลกั และโมดลูฝึกอบรมส่ือประสม   เป็นหลกั การฝึกอบรมท่ี
จะท าให้   ผู้ เข้ารับการอบรมได้รับการพฒันาความคิด มีความชดัเจนในเป้าหมายและท าให้เกิด
ความคิด จ าแนกชดุฝึกอบรมเป็น 2 ประเภท คือ ชดุฝึกอบรมท่ีศกึษาด้วยตนเอง ( Self-Learning 
Module ) และชุดฝึกอบรมท่ีสอน ( Teaching Module )สรุปได้ว่า ชุดฝึกอบรมเป็นเคร่ืองมือท่ี
ประกอบด้วย หลกัสตูร เนือ้หาสาระ วิธีการ ส่ือและการประเมินในเร่ืองได้เร่ืองหนึง่ หรือวิชาใดวิชา
หนึง่ท่ีรวบรวม อยา่งเป็นระบบในกระบวนการฝึกอบรมโดยทัว่ไป 
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5.4 ความส าคัญของชุดฝึกอบรม  

นิพนธ์ ศขุปรีดี (2537, น. 34 ) ได้กลา่วถึงความส าคญัของชดุฝึกอบรมไว้ดงันี ้
1. ผู้ ให้การฝึกอบรมลดเวลาการเตรียมการฝึกอบรม โดยเฉพาะการฝึกอบรม

หลายรุ่น ผู้ให้การฝึกอบรมปรับปรุงชดุฝึกอบรมโดยไมต้่องผลิตใหม่ 
2. ระบบการฝึกอบรมมีมาตรฐาน เพราะผู้ ให้การฝึกอบรมต่างท่ีใช้ชุดฝึกอบรม

ประเภทเดียวกนั 
3. การวดัและประเมินผลการฝึกอบรมเป็นมาตรฐานเดียวกนั 
4. สง่เสริมให้เกิดเคร่ืองมือชว่ยการฝึกอบรม 
5. ผู้ รับการฝึกอบรมมีโอกาสรับประสบการณ์ตรง หรือประสบการณ์ใกล้เคียง

จากชดุฝึกอบรมส่ือประสม 
6. ไมจ่ ากดัเวลาและสถานท่ีในการฝึกอบรม  
7. เปล่ียนบทบาทผู้ ให้การฝึกอบรมจากผู้ บรรยายมาเป็นผู้แนะน าเสนอแนะ การ

แก้ปัญหาในการฝึกอบรมและจดัการฝึกอบรม 
8. ประหยดัทรัพยากร เพราะส่ือตา่ง ๆ สว่นมากจะน ามาใช้ได้หลายครัง้ 
9. สง่เสริมให้ผู้ให้การฝึกอบรมเป็นผู้จดัการฝึกอบรมอยา่งมีระบบ 

ศิริพรรณ สายหงษ์ และสมประสงค์ วิทยเกียรติ (2534, น. 22) ได้กล่าวถึงประโยชน์
ของ   ชดุฝึกอบรมท่ีมีตอ่ผู้ รับการฝึกอบรม ดงันี ้

1. สร้างแรงจงูใจและความสนใจในการเรียนรู้ให้กบัผู้ เข้ารับการฝึกอบรม 
2. สามารถศกึษาด้วยตนเองในเนือ้หาวิชาท่ีสนใจได้โดยไมจ่ ากดัเวลา สถานท่ี  
3. สามารถศกึษาทบทวนได้ 
4. สนองตอบตอ่ความต้องการระหว่างบคุคลได้  
5. เกิดกระบวนการเรียนรู้ในการศกึษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 
6. ฝึกการมีวินยัในตนเอง 
7. ใช้เป็นส่ือสอนเสริมได้ 

สรุปได้วา่ ชดุฝึกอบรมมีความส าคญัและมีประโยชน์ตอ่การน าไปพฒันาบคุคลเพราะ
ตรงตามความต้องการของหน่วยงานสนองความต้องของบุคคล ประหยดังบประมาณ ใช้พฒันา
บคุคลได้ครัง้ละจ านวนมากในเวลาอนัจ ากดั 
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5.5 องค์ประกอบของชุดฝึกอบรม 

นิพนธ์ ศขุปรีดี (2537, น. 24) แบง่องค์ประกอบชดุฝึกอบรมเป็น 2 ประเภท  
1. องค์ประกอบของผลท่ีได้รับในการพฒันาชดุฝึกอบรม  องค์ประกอบของผลท่ี

ได้รับในการพัฒนาชุดฝึกอบรมเก่ียวข้องกับคู่ มือการฝึก อบรม ส่ือกิจกรรม และการประเมิน
ฝึกอบรม ดงันี ้

1.1 คูมื่อการฝึกอบรม ในชดุฝึกอบรมท่ีดีจะต้องมีคูมื่อการใช้ และบ ารุงรักษา
ชดุฝึกอบรม ส่ือ กิจกรรมและการประเมินการฝึกอบรม 

1.2 ส่ือในชุดฝึกอบรมเป็นองค์ประกอบส าคัญของชุดฝึกอบรมซึ่งจะเป็น
เคร่ืองมือของ ผู้ ให้การฝึกอบรมใช้ เป็นคู่มือในการวางแผนการฝึกอบรม ท าให้ทราบถึง
วตัถปุระสงค์การฝึกอบรม การเตรียมการทัง้ด้านบคุลากร วสัดอุปุกรณ์และวิธีการฝึกอบรม  

1.3 กิจกรรมในชดุฝึกอบรมเป็นองค์ประกอบของชดุฝึกอบรมได้จดัเตรียมส่ือ
และวิธีการ ของการจดัฝึกอบรมไว้อย่างพร้อมมลู เพ่ือให้ผู้ ให้การฝึกอบรม ด าเนินการจดักิจกรรม
การฝึกอบรมให้ บรรลวุตัถปุระสงค์ของการจดัฝึกอบรม  

1.4 การประเมินในชุดฝึกอบรม องค์ประกอบในชุดฝึกอบรมเก่ียวข้องกับ       
การประเมินมี 2 ลักษณะคือ การประเมินผู้ รับการฝึกอบรมกบการประเมินชุดฝึกอบรมเพ่ือหา 
ประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรม ไม่วาจะเป็นการประเมินผลสัมฤทธ์ิของผู้ รับการฝึกอบรมและ
ประเมินประสิทธิภาพชดุฝึกอบรม จะต้องมีวิธีการประเมินและเคร่ืองมือประเมิน  

2. องค์ประกอบชุดฝึกอบรมเชิงระบบ องค์ประกอบชุดฝึกอบรมเชิงระบบ
ประกอบด้วย  

2.1 องค์ประกอบของชุดฝึกอบรมด้านปัจจัยน าเ ข้า ไ ด้แก่  บุคลากร 
งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ส่ือ อาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม ปรัชญาการฝึกอบรม แผนและ
นโยบายการฝึกอบรม หลกัสตูร และเนือ้หาสาระการฝึกอบรม  

2.1.1 บุคลากร ในการออกแบบชุดฝึกอบรม นักออกแบบระบบชุด
ฝึกอบรมต้อง วิเคราะห์ปัจจยัน าเข้าด้านบคุลากรเก่ียวกบัผู้ รับการฝึกอบรมเป็นใคร พืน้ฐานความรู้ 
วิทยากรคือใคร มี ความรู้ความสามารถด้านใด ประสบการณ์เป็นวิทยากรนานเพียงใด ผู้บริหาร
โครงการ มีลักษณะนิสัย และพฤติกรรมการบริหารการฝึกอบรมอย่างไร ผู้ ให้การสนับสนุนการ
ฝึกอบรม เจ้าหน้าท่ีพิมพ์ดีด และบคุลากรบริการฝึกอบรมอ่ืน ๆ มีลกัษณะนิสยั และพฤติกรรมการ
บริการ อย่างไร ผู้ท าหน้าท่ีให้บริการจดัฝึกอบรมมีความรู้ ความสามารถ และเข้าใจธรรมชาติของ
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ระบบฝึกอบรมเพียงใด ผู้ ร่วมผลิตเก็บและ บ ารุงรักษาเป็นใครมีพฤติกรรมตอบสนองต่อระบบ
ฝึกอบรมอย่างไรในระบบการฝึกอบรมและการออกแบบ ชุดฝึกอบรมจะต้องค านึงถึงความ
แตกตา่งระหวา่งบคุคลของผู้ รับการฝึกอบรมและกลุม่ผู้ รับการ ฝึกอบรม  

2.1.2 งบประมาณเป็นปัจจยัน าเข้าของชุดฝึกอบรม การใช้งบประมาณ
อย่างประหยดั แตใ่ห้ได้รับประสิทธิภาพและประสิทธิผลการฝึกอบรมสงูสดุมีคณุคา่ไมแ่ตกตา่งกบั
ชดุฝึกอบรมท่ีมีราคาแพง ซึง่ไมแ่นเ่สมอไปวาจะเป็นชดุฝึกอบรมท่ีดีท่ีสดุ  

2.1.3 วัสดุและอุปกรณ์ ท่ีใช้ในระบบการฝึกอบรมเป็นทรัพยากรท่ี
สามารถน ามาก าหนดเป็นปัจจยัน าเข้าของสภาพแวดล้อมการฝึกอบรม 

2.1.4 ส่ือการฝึกอบรม เป็นทรัพยากรท่ีจะต้องวิเคราะห์ เพราะเป็น
องค์ประกอบใน ชุดฝึกอบรม ควรเป็นส่ือราคาเยา ส่ือท้องถ่ินท่ีหาง่ายและ เหมาะสมกบ
วตัถปุระสงค์ของการใช้ส่ือในชดุฝึกอบรม 

2.1.5 ปรัชญาการฝึกอบรม แผนและนโยบายการฝึกอบรม ทัง้ระดบัชาติ 
ระดบั ท้องถ่ิน ระดบัภมูิภาค และระดบัองค์กร  

2.1.6 หลกัสตูรและเนือ้หาสาระ เพ่ือให้การออกแบบชดุฝึกอบรมมีความ
เหมาะสม สอดคล้องกบความคดิของคนในองค์กร ท้องถ่ิน และสงัคมระดบัชาต ิ 

2.2 องค์ประกอบชดุฝึกอบรมในด้านการด าเนินการฝึกอบรม ได้แก่  
2.2.1 การศึกษาแนวคิดพืน้ฐานของระบบฝึกอบรมในด้านหลักสูตร 

ระบบฝึกอบรม การบริหารและการบริการฝึกอบรม และความคดิของสงัคมท้องถ่ิน เพ่ือน าไปใช้ใน 
การออกแบบ กระบวนการฝึกอบรม  

2.2.2 การก าหนดวัตถุประสงค์การฝึกอบรม เ ป็นการวิ เคราะ ห์
วตัถุประสงค์เพ่ือการจดักระบวนการฝึกอบรมให้เหมาะสมและบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตัง้ไว้อย่าง มี
ประสิทธิภาพการตัง้วตัถปุระสงค์ในองค์ประกอบชดุฝึกอบรมจะต้องสอดคล้องเหมาะสมกบปัจจยั
น าเข้าของแผนนโยบายปรัชญาของสังคมท้องถ่ิน ประการส าคญัวัตถุประสงค์ของชุดฝึกอบรม
จะต้องเป็นวตัถุประสงค์ท่ีชดัเจน ผู้ปฏิบตัิสามารถน าไปปฏิบตัิจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพชุดฝึก
อบรมท่ีดีควรมีวตัถปุระสงค์หลกัเพียงเปา้หมายเดียว  

2.2.3 การศกึษาชดุฝึกอบรมเดมิท่ีมีอยูแ่ล้ว เม่ือพบวา่มีประสิทธิภาพไมดี่
พอ ก็ต้องออกแบบและปรับปรุงใหม่ เ พ่ือพัฒนาชุดฝึกอบรมให้สอดคล้องกับเนือ้หาและ
วตัถปุระสงค์ท่ี เปล่ียนไป  
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2.2.4 การด าเนินการของระบบฝึกอบรมเก่ียวกบัการก าหนดกระบวนการ
ฝึกอบรม การวิเคราะห์องค์ประกอบชุดฝึกอบรมท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการก าหนดวัตถุประสงค์
หลกัและวตัถปุระสงค์ยอ่ย และการจดักิจกรรมการฝึกอบรมและการวดัและการประเมินผล 

5.6 กระบวนการสร้างชุดการฝึกอบรม 
การสร้างชดุการฝึกอบรม หรือบทเรียนโปแกรมตา่ง ๆ โดยทัว่ไปแล้ว การด าเนินงาน 

จะแบง่ออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 
ระยะแรก การด าเนินงานในการสร้างเคร่ืองมือหรือบทเรียนโปรแกรมการ

ฝึกอบรม 
ระยะท่ีสอง การน าชดุการฝึกอบรม หรือบทเรียนโปรแกรมการฝึกอบรมท่ีสร้างขึน้

ไปทดลองใช้ เพ่ือหาข้อปรับปรุงแก้ไข 
ระยะท่ีสาม การน าไปใช้งานจริง  

ในกระบวนการสร้างชดุการฝึกอบรม มีลกัษณะและขัน้ตอนเช่น เดียวกนักบักระบวน
การสร้างชุดการสอน หรือชุดการเรียน รวมทัง้บทเรียนโปรแกรมต่าง ๆ ซึ่ง ไชยยศ เร่ืองสุวรรณ 
(2526, น.199-200) อ้างถึงในวชัรา สามาลย์ (2545) ได้แบง่ขัน้ตอนในการสร้างชดุการสอน ไว้ 10 
ประการ ดงันี ้

 1. ก าหนด หมวดหมู่ เนือ้หา และประสบการณ์ อาจก าหนดเป็น หมวดวิชา หรือ 
บรูณาการเป็นแบบสหวิทยาการตามท่ีเหมาะสม 

 2. ก าหนดเป็นหน่วยการสอน โดยแบ่งเนือ้หาออกเป็นหน่วยการสอน ปริมาณ
เนือ้หาท่ีครูสามารถถ่ายทอดความรู้แก่นกัเรียนได้ในหนึง่สปัดาห์ หรือสอนได้หนว่ยละครัง้ 

3. ก าหนดหัวเร่ือง ผู้ สอนจะต้องถามตวัเองว่า ในการเรียนแต่ละหน่วยควรให้
ประสบการณ์อะไรแก่ผู้ เรียนบ้าง แล้วก าหนดหวัข้อเร่ืองออกมาเป็นหนว่ยการสอนยอ่ย 

4. ก าหนดหลักการ และความคิดรวบยอด หลักการและความคิดรวบยอด ท่ี
ก าหนดขึน้จะต้องสอดคล้องกับหน่วยและหวัข้อเร่ือง โดยสรุปรวมแนวคิด สาระและหลกัเกณฑ์ท่ี
ส าคญัไว้ เพ่ือเป็นแนวทางจดัเนือ้หามาสอนให้สอดคล้องกนั 

5. ก าหนดวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับหัวเร่ือง โดยเขียนวัตถุประสงค์เชิง
พฤตกิรรม ท่ีต้องมีเกณฑ์เปล่ียนพฤตกิรรมไว้ทกุครัง้ 

6. ก าหนดกิจกรรมการเรียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ซึ่งจะ
เป็นแนวทางเลือกและผลิตส่ือการสอน กิจกรรมการเรียน หมายถึง กิจกรรมทุกอย่างท่ีผู้ เรียน
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ปฏิบตั ิเชน่ การอา่นบตัรค าสัง่ การตอบค าถาม การเขียนภาพ การท าการทดลองทางวิทยาศาสตร์ 
การเลน่เกม ฯลฯ 

7. การก าหนดแบบประเมินผล ต้องประเมินให้ตรงกบัวตัถปุระสงค์เชิงพฤติกรรม
โดยใช้แบบสอบถามอิงเกณฑ์ เพ่ือให้ผู้สอนทราบว่า หลงัจากชุดการสอนแบบศนูย์การเรียนแล้ว
ผู้ เรียนได้เปล่ียนแปลงพฤตกิรรมการเรียนรู้ตามวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้หรือไม่ 

8. เลือกและผลิตส่ือการสอน วสัด ุอปุกรณ์ และวิธีการท่ีครูใช้ ถือเป็นส่ือการสอน
ทัง้สิน้ เม่ือผลิตส่ือการสอนแต่ละหวัเร่ืองแล้ว ก็จดัส่ือการสอนเหล่านัน้ไว้เป็นหมวดหมู่ในกล่องท่ี
เตรียมไว้ เพ่ือน าไปทดลองหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีตัง้ไว้ การก าหนดเกณฑ์
ประสิทธิภาพของชดุการฝึก/ชดุการสอน นิยมตัง้ไว้ 90/90 ส าหรับเนือ้หาท่ีเป็นความจ า และไม่ต ่า
กว่า 80/80 ส าหรับวิชาทักษะ เช่น ภาษา เพราะการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามระยะเวลา  
ไมส่ามารถเปล่ียนและวดัได้ทนัที ท่ีเรียนจบไปแล้ว 

9. หาประสิทธิภาพของชุดการสอน เพ่ือเป็นประกันว่า ชุดการสอนท่ีสร้างขึน้มี
ประสิทธิภาพในการสอน ผู้สร้างจ าต้องก าหนดเกณฑ์ขึน้ โดยค านึงหลกัการท่ีว่า การเรียนรู้เป็น
กระบวนการเพ่ือชว่ยให้หารเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้ เรียนบรรลผุล 

10. การใช้ชุดการสอน เป็นขัน้น าชุดการสอนไปใช้ ซึ่งจ าเป็นจะต้องมีการ
ตรวจสอบ และปรับปรุงอยูต่ลอดเวลา 

นอกจากนี ้วิชัย วงษ์ใหญ่ (2527, น.38-40) ได้เสนอขัน้ตอนของการสร้างชุดการ
เรียนไว้ 9 ขัน้ ดงันี ้

1. ศึกษาหลักสูตรทัง้ด้านวัตถุประสงค์ และเนือ้หา ก าหนดจุดประสงค์ในการ
สร้างชดุการเรียน ให้สอดคล้องกบัความจ าเป็นในการเรียนรู้ การวิเคราะห์เนือ้หา และแบง่เนือ้หา
ออกเป็นหนว่ยการเรียนยอ่ย ๆ 

2. ศึกษากลุ่มเป้าหมาย คือใคร จะใช้สถานการณ์ เง่ือนไขอะไรกับผู้ เรียน มี
กิจกรรมอะไรบ้าง ท่ีจะส่งเสริมให้มีความรู้ ความสามารถ ทกัษะและเจตคติผู้ เรียน ผู้ เรียนท าได้ดี
เพียงใดจงึจะบรรลตุามเกณฑ์ ท่ีก าหนดขึน้ 

3. เขียนจุดประสงค์ของแต่ละหน่วยการเรียน โดยให้ครอบคลุมเนือ้หาแต่ละ
หนว่ย ควรเขียนในรูปแบบจดุประสงค์เชิงพฤตกิรรม ซึง่แสดงให้เห็นวา่ผู้ เรียนสามารถแสดงความรู้ 
ทกัษะ ปรากฏเด่นชัดภายหลงัสิน้สุดการเรียน หรือฝึกอบรม พฤติกรรมเหล่นนี ้สามารถวัดและ
สงัเกตได้ตามจดุประสงค์ 
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4. สร้างแบบประเมิน หรือสร้างข้อทดสอบโดยจะต้องยึดจดุประสงค์เป็นหลกัและ
จะต้องสอดคล้องกับเนือ้หาวิชาของหน่วยนัน้ ๆ การประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียนอาจใช้
แบบทดสอบเดียวกนั 

5. เลือกวิธีการเรียน หรือกิจกรรมให้สอดคล้องกับจุดประสงค์และเนือ้หา เช่น 
การเสนอในรูปแบบของการสนทนา เอกสาร รูปภาพ การ์ตนู กรณีศกึษา และแบบฝึกหดั เป็นต้น 

6. สร้าง จดัหา รวบรวมส่ือการเรียน ให้สอดคล้องกับกิจกรรมท่ีก าหนดให้ เช่น 
บทบรรยาย เอกสาร กรณีศกึษา และเฉลยรูปภาพ เป็นต้น 

7. ผลิตต้นแบบของชดุการเรียน โดยน าเอาข้อมลูและสิ่งตา่ง ๆ ตัง้แตข้่อ 1-6 มา
จดัรวบรวมเรียงล าดบัประกอบเป็นชดุการเรียน จากนัน้น าชุดการเรียน มาตรวจสอบกับเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไว้ 

8. การตรวจสอบคณุภาพของชดุการเรียนเบือ้งต้น สามารถกระท าได้ 2 ประการ 
คือ ประการท่ี1 การประชมุพิจารณาชดุการเรียนจากคณะกรรมการ หรือผู้ทรงคณุวฒุิ ประการท่ี2 
คือ น าชดุการเรียนไปทดลองกบักลุม่เปา้หมาย หรือกลุม่อ่ืนท่ีมีลกัษณะคล้ายคลงึกบักลุม่ตวัอย่าง
เปา้หมาย ประมาณ 3-5 คน แล้วน าข้อค้นพบมาปรับปรุงก่อนท่ีจะน าไปหาประสิทธิภาพตอ่ไป 

9. การทดลองหาประสิทธิภาพของชุดการเรียน โดยน าไปทดลองใช้กับกลุ่ม 
เป้าหมายประมาณ 30 คน แล้วปรับปรุงแก้ไขตามข้อค้นพบ เพ่ือเป็นต้นแบบของชุดการเรียน
ส าหรับจดัด าเนินการผลิตให้เพียงพอกบักลุม่เปา้หมายตอ่ไป 

จากท่ีนักวิชาการได้อธิบายเอาไว้ แล้วข้างต้น เราสามารถน ามาสรุปเป็นขัน้ตอน 
กระบวนการการสร้างชดุการฝึกอบรม ได้ดงันี ้

1. การก าหนดวตัถปุระสงค์ 
2. การวิเคราะห์เนือ้หา 
3. การจดัระบบเนือ้หา 
4. การสร้างแบบประเมิน 
5. การผลิตส่ือ ชดุการฝึกอบรม 
6. การตรวจสอบคณุภาพของชดุการฝึกอบรม 
7. การวิเคราะห์ ปรับปรุง แก้ไข 
8. การน าไปใช้ในการฝึกอบรม 
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สรุปได้ว่า  การพฒันาชุดฝึกอบรมท่ีมีประสิทธิภาพ และน าไปใช้ในการฝึกอบรมได้
จริงนัน้ ต้องด าเนินการอย่างเป็นมีขัน้ตอน มีกระบวนการอย่างมีหลักการ และเ ป็นไปตามหลกั
วิชาการทางเทคโนโลยีการศกึษา หรือหลกัการศกึษา ก็จะท าให้ชดุการฝึกอบรมและชดุการสอนท่ี
สร้างขึน้ สามารถใช้ได้อยา่งบรรลวุตัถปุระสงค์  

6. แนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
แนวคดิจาก การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative or Collaborative Learning) Johnson 

and Johnson (1994, น.31-32)  
ทิศนา   แขมมณี (2554, น.31) ได้กล่าวถึงการเรียนรู้แบบร่วมมือ คือการเรียนรู้เป็นกลุ่ม

ย่อยโดยมีสมาชิกกลุ่มท่ีมีความสามารถแตกต่างกันประมาณ 3–6 คนช่วยกันเรียนรู้เพ่ือไปสู่
เป้าหมายของกลุ่ม ในการจัดการเรียนการสอนโดยทั่วไป เรามักจะไม่ให้ความสนใจเก่ียวกับ
ความสมัพนัธ์และปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผู้ เรียน ส่วนใหญ่เรามกัจะมุ่งไปท่ีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างครูกบั
ผู้ เรียน หรือระหว่างผู้ เรียนกับบทเรียน ความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ เรียนเป็นมิติท่ีมกัจะถูกละเลยหรือ
มองข้ามไป ทัง้ ๆ ท่ีมีผลการวิจัยชีช้ัดเจนว่า ความรู้สึกของผู้ เรียนต่อตนเอง ต่อมหาวิทยาลัย 
อาจารย์และเพ่ือนร่วมชัน้ มีผลตอ่การเรียนรู้มาก ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ เรียนมี 3 ลกัษณะคือ 

1. ลักษณะแข่งขันกัน ในการศึกษาเรียนรู้ ผู้ เรียนแต่ละคนจะพยายามเรียนให้ได้
ดีกวา่คนอ่ืน เพ่ือให้ได้คะแนนดี ได้รับการยกยอ่ง หรือได้รับการตอบแทนในลกัษณะตา่ง ๆ 

2. ลักษณะต่างคนต่างเรียน คือ แต่ละคนต่างก็รีบผิดชอบดูแลตนเองให้เกิดการ
เรียนรู้ ไมยุ่ง่เก่ียวกบัผู้ อ่ืน  

3. ลกัษณะร่วมมือกันหรือช่วยกันในการเรียนรู้ คือ แตล่ะคนตา่งก็รับผิดชอบในการ
เรียนรู้ของตน และในขณะเดียวกนัก็ต้องชว่ยให้สมาชิกคนอ่ืนเรียนรู้ด้วย  

การจดัการศึกษาปัจจุบนัมกัส่งเสริมการเรียนรู้แบบแข่งขนั ซึ่งอาจมีผลท าให้ผู้ เรียนเคย
ชินตอ่การแข่งขนัเพ่ือแย่งชิงผลประโยชน์มากกว่าการร่วมมือกนัแก้ปัญหา อย่างไรก็ตาม เราควร
ให้โอกาสผู้ เรียนได้เรียนรู้ทัง้ 3 ลักษณะ โดยรู้จักใช้ลักษณะการเรียนรู้อย่างเหมาะสมกับ
สภาพการณ์ ทัง้นีเ้พราะในชีวิตประจ าวนั ผู้ เรียนจะต้องเผชิญสถานการณ์ท่ีมีทัง้ 3 ลกัษณะ แต่
เน่ืองจากการศกึษาปัจจบุนัมีการส่งเสริมการเรียนรู้แบบแข่งขนัและแบบรายบุคคลอยู่แล้ว เราจึง
จ าเป็นต้องหนัมาสง่เสริมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ซึง่สามารถช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี รวมทัง้
ได้เรียนรู้ทกัษะทางสงัคมและการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนซึง่เป็นทกัษะท่ีจ าเป็นอยา่งยิ่งในการด ารงชีวิต
ด้วย 
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องค์ประกอบของการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
การเรียนรู้แบบร่วมมือไม่ได้มีความหมายเพียงว่า มีการจดัให้ผู้ เรียนเข้ากลุ่มแล้วให้

งานและบอกผู้ เรียนให้ช่วยกนัท างานเทา่นัน้ การเรียนรู้จะเป็นแบบร่วมมือได้ ต้องมีองค์ประกอบท่ี
ส าคญัครบ 5 ประการดงันี ้

1. การพึ่งพาและเกือ้กูลกัน (Positive Interdependence) กลุ่มการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ จะต้องมีความตระหนกัว่า สมาชิกทุกคนมีความส าคญั และความส าเร็จของกลุ่มขึน้กับ
สมาชิกทุกคนในกลุ่ม ในขณะเดียวกันสมาชิกแต่ละคนจะประสบความส าเร็จได้ก็ต่อเม่ือกลุ่ม
ประสบความส าเร็จ ความส าเร็จของบุคคลและของกลุ่มขึน้อยู่กับกันและกัน ดงันัน้แตล่ะคนต้อง
รับผิดชอบในบทบาทหน้าท่ีของตนและในขณะเดียวกันก็ช่วยเหลือสมาชิกคนอ่ืน ๆ ด้วย เพ่ื อ
ประโยชน์ร่วมกัน การจดักลุ่มเพ่ือช่วยให้ผู้ เรียนมีการพึ่งพาช่วยเหลือเกือ้กูลกันนีท้ าได้หลายทาง 
เช่น การให้ผู้ เรียนมีเป้าหมายเดียวกัน หรือให้ผู้ เรียนก าหนดเป้าหมายในการท างาน/การเรียนรู้
ร่วมกัน (Positive Goal Interdependence) การให้รางวลัตามผลงานของกลุ่ม (positive reward 
interdependence) การให้งานหรือวสัดอุปุกรณ์ท่ีทกุคนต้องท าหรือใช้ร่วมกนั (positive resource 
interdependence) การมอบหมายบทบาทหน้าท่ีในการท างานร่วมกนัให้แตล่ะคน (positive role 
interdependence)  

2. การปรึกษาหารือกนัอย่างใกล้ชิด (Face-to-face Promotive Interaction) การ
ท่ีสมาชิกในกลุ่มมีการพึ่งพาช่วยเหลือเกือ้กลูกัน เป็นปัจจยัท่ีจะส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีปฏิสมัพนัธ์ต่อ
กันและกันในทางท่ีจะช่วยให้กลุ่มบรรลุเป้าหมาย สมาชิกกลุ่มจะห่วงใย ไว้วางใจ ส่งเสริม และ
ชว่ยเหลือกนัและกนัในการท างานตา่ง ๆ ร่วมกนั สง่ผลให้เกิดสมัพนัธภาพท่ีดีตอ่กนั 

3. ความ รับผิ ดชอบ ท่ี ต รวจสอบไ ด้ของสมาชิ กแต่ ละคน  ( Individual 
Accountability) สมาชิกในกลุ่มการเรียนรู้ทกุคนจะต้องมีหน้าท่ีรับผิดชอบ และพยายามท างานท่ี
ได้รับมอบหมายอยา่งเตม็ความสามารถ ไมมี่ใครท่ีจะได้รับประโยชน์โดยไมท่ าหน้าท่ีของตน ดงันัน้
กลุ่มจึงจ าเป็นต้องมีระบบการตรวจอบผลงาน ทัง้ท่ีเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม วิธีการท่ีสามารถ
ส่งเสริมให้ทกุคนได้ท าหน้าท่ีของตนอย่างเต็มท่ีมีหลายวิธี เช่น การจดักลุ่มให้เล็ก เพ่ือจะได้มีการ
เอาใจใส่กนัและกนัได้อย่างทัว่ถึง การทดสอบเป็นรายบคุคล การสุ่มเรียกช่ือให้รายงาน ครูสงัเกต
พฤตกิรรมของผู้ เรียนในกลุม่ การจดัให้กลุม่มีผู้สงัเกตการณ์ การให้ผู้ เรียนสอนกนัและกนั เป็นต้น 

4. การใช้ทักษะการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการท างานกลุ่มย่อย 
(Interpersonal and Small-Group Skills) การเรียนรู้แบบร่วมมือจะประสบความส าเร็จได้ ต้อง
อาศยัทกัษะท่ีส าคญั ๆ หลายประการ เช่น ทกัษะทางสงัคม ทกัษะการปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน ทกัษะ
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การท างานกลุ่ม ทกัษะการส่ือสาร และทกัษะการแก้ปัญหาขดัแย้ง รวมทัง้การเคารพ ยอมรับ และ
ไว้วางใจกนัและกนั ซึง่ครูควรสอนและฝึกให้แก่ผู้ เรียนเพ่ือชว่ยให้ด าเนินงานไปได้ 

5. การวิเคราะห์กระบวนการกลุ่ม (Group Processing) กลุ่มการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือจะต้องมีการวิเคราะห์กระบวนการท างานของกลุ่มเพ่ือช่วยให้กลุ่มเกิดการเรียนรู้และ
ปรับปรุงการท างานให้ดีขึน้ การวิเคราะห์กระบวนการกลุ่มครอบคลมุการวิเคราะห์เก่ียวกบัวิธีการ
ท างานของกลุ่ม พฤติกรรมของสมาชิกกลุ่มและผลงานของกลุ่ม การวิเคราะห์การเรียนรู้นีอ้าจท า
โดยครู หรือผู้ เรียน หรือทัง้สองฝ่าย การวิเคราะห์กระบวนการกลุ่มนีเ้ป็นยุทธวิธีหนึ่งท่ีส่งเสริมให้
กลุ่มตัง้ใจท างาน เพราะรู้ว่าจะได้รับข้อมลูปอ้นกลบั และช่วยฝึกทกัษะการรู้คิด (Metacognition) 
คือสามารถท่ีจะประเมินการคดิและพฤตกิรรมของตนท่ีได้ท าไป 

ผลดีของการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
การเรียนรู้แบบร่วมมือได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมาก ผลจากการวิจยัต่าง ๆ 

พบวา่ การเรียนรู้แบบร่วมมือสง่ผลดีตอ่ผู้ เรียนในหลายด้าน ดงันี ้
1. มีความพยายามท่ีจะบรรลเุปา้หมายมากขึน้ (Greater Efforts to Achieve)  

การเรียนรู้แบบร่วมมือช่วยให้ผู้ เรียนมีความพยายามท่ีจะเรียนรู้ให้บรรลุ
เป้าหมาย เป็นผลท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึน้ และมีผลงานมากขึน้ การเรียนรู้มีความ
คงทนมากขึน้ (long-term retention) มีแรงจงูใจภายในและแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ มีการใช้เวลาอย่าง
มีประสิทธิภาพ ให้เหตดีุขึน้ และคดิอยา่งมีวิจารณญาณมากขึน้ 

2. มีความสัมพันธ์ระหว่างผู้ เรียนดีขึน้ (More Positive Relationships Among 
Students) 

การเรียนรู้แบบร่วมมือช่วยให้ผู้ เรียนมีน า้ใจนกักีฬามากขึน้ ใส่ใจในผู้ อ่ืนมาก
ขึน้ เห็นคณุคา่ของความแตกตา่ง ความหลากหลาย การประสานสมัพนัธ์และการรวมกลุม่ 

3. มีสขุภาพจิตดีขึน้ (Greater Psychological Health) 
การเรียนรู้แบบร่วมมือ ช่วยให้ผู้ เ รียนมีสุขภาพจิตดีขึน้ มีความรู้สึกท่ีดี

เก่ียวกบัตนเองและมีความเช่ือมัน่ในตนเองมากขึน้ นอกจากนัน้ยงัชว่ยพฒันาทกัษะทางสังคมและ
ความสามารถในการเผชิญกบัความเครียดและความผนัแปรตา่ง ๆ  

ประเภทของกลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
กลุม่การเรียนรู้ท่ีใช้กนัอยูโ่ดยทัว่ไปมี 3 ประเภท คือ 

1. กลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมืออย่างเป็นทางการ (Formal cooperative learning 
groups) กลุม่ประเภทนี ้ครูจดัขึน้โดยการวางแผน จดัระเบียบ กฎเกณฑ์ วิธีการ และเทคนิคตา่ง ๆ 
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เพ่ือให้ผู้ เรียนได้ร่วมมือกันเรียนรู้สาระต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง ซึ่งอาจเป็นหลาย ๆ ชัว่โมงติดต่อกัน
หรือหลายสปัดาห์ตดิตอ่กนั จนกระทัง่ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้และบรรลจุดุมุง่หมายตามท่ีก าหนด 

2. กลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการ ( informal Cooperative 
Learning Groups) กลุ่มประเภทนีค้รูจดัขึน้เฉพาะกิจเป็นครัง้คราว โดยสอดแทรกอยู่ในการสอน
ปกติอ่ืน ๆ โดยเฉพาะการสอนแบบบรรยาย ครูสามารถจดักลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมือสอดแทรก
เข้าไปเพ่ือชว่ยให้ผู้ เรียนมุง่ความสนใจหรือใช้ความคิดเป็นพิเศษในสาระบางจดุ 

3. กลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมืออย่างถาวร (Cooperative Base Groups) กลุ่ม
ประเภทนีเ้ป็นกลุ่มการเรียนรู้ท่ีสมาชิกกลุ่มมีประสบการณ์การท างาน/การเรียนรู้ร่วมกันมานาน
จนกระทัง่เกิดสมัพนัธภาพท่ีแนน่แฟ้น สมาชิกกลุม่มีความผกูพนั หว่งใย ชว่ยเหลือกนัและกนัอย่าง
ตอ่เน่ือง 

ในการเรียนรู้แบบร่วมมือมักจะมีกระบวนการด าเนินงานท่ีต้องท าเป็นประจ า เช่น 
การเขียนรายงาน การเสนอผลงานกลุ่ม การตรวจผลงาน เป็นต้น ในการท างานท่ีเป็นกิจวัตร
ดงักล่าว ครูควรจัดระเบียบขัน้ตอนการท างาน หรือฝึกฝนให้ผู้ เรียนด าเนินงานอย่างเป็นระบบ
ระเบียบเพ่ือช่วยให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการท่ีใช้หรือด าเนินการเป็นกิจวตัรใน
การเรียนรู้แบบร่วมมือนีเ้รียกว่า Cooperative Learning Scripts ซึ่งหากสมาชิกกลุ่มปฏิบตัิอย่าง
ตอ่เน่ืองเป็นเวลานาน จะเกิดเป็นทกัษะท่ีช านาญในท่ีสดุ 

การประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการจัดการเรียนการสอน 
สามารถน าหลักการของการเรียนรู้แบบร่วมมือ ไปจัดการเรียนการสอนของตนได้ 

โดยการพยายามจัดกลุ่มการเรียนรู้ให้มีองค์ประกอบ 5 ประการดงักล่าวข้างต้น และใช้เทคนิค 
วิธีการตา่ง ๆ ในการช่วยให้องค์ประกอบทัง้ 5 สมัฤทธิผล โดยทัว่ไป การวางแผนบทเรียนและการ
จดัการเรียนการสอนให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้แบบร่วมมือมีประเดน็ท่ีส าคญัดงันี ้

1. ด้านการวางแผนการจดัการเรียนการสอน 
1.1 ก าหนดจุดมุ่ งหมายของบทเ รียนทัง้ทางด้านความ รู้และทักษะ

กระบวนการตา่ง ๆ 
1.2 ก าหนดขนาดของกลุม่ กลุม่ควรมีขนาดเล็ก ประมาณ 3-6 คน กลุม่ขนาด 

4 คนจะเป็นขนาดท่ีเหมาะท่ีสดุ 
1.3 ก าหนดองค์ประกอบของกลุ่มหมายถึงการจดัผู้ เรียนเข้ากลุ่มซึ่งอาจท า

โดยการสุม่ หรือการเลือกให้เหมาะกบัวตัถปุระสงค์ โดยทัว่ไปกลุม่จะต้องประกอบไปด้วยสมาชิกท่ี
คละกนัในด้านตา่ง ๆ เชน่เพศ ความสามารถ ความถนดั เป็นต้น 
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1.4 ก าหนดบทบาทของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม เ พ่ือช่วยให้ผู้ เ รียนมี
ปฏิสมัพนัธ์กันอย่างใกล้ชิดและมีส่วนในการท างานอย่างทัว่ถึง ควรมอบหมายบทบาทหน้าท่ีใน
การท างานให้ทกุคน และบทบาทหน้าท่ีนัน้ ๆ จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของงานอนัเป็นจดุมุ่งหมายของ
กลุม่ อาจารย์ควรจดับทบาทหน้าท่ีของสมาชิกให้อยูใ่นลกัษณะท่ีจะต้องพึง่พาอาศยัและเกือ้กูลกนั 
บทบาทหน้าท่ีในการท างานเพ่ือการเรียนรู้มีจ านวนมาก เช่น บทบาทผู้น ากลุ่ม ผู้ สังเกตการณ์ 
เลขานกุาร ผู้ เสนอผลงาน ผู้ตรวจสอบผลงาน เป็นต้น 

1.5 จดัสถานท่ีให้เหมาะสมในการท างานและการมีปฏิสมัพันธ์กัน อาจารย์
จ าเป็นต้องคิดออกแบบการจดัห้องเรียนหรือสถานท่ีท่ีจะใช้ในการเรียนรู้ให้เอือ้และสะดวกต่อการ
ท างานของกลุม่ 

1.6 จดัสาระ วสัด ุหรืองานท่ีจะให้ผู้ เรียนท า วิเคราะห์สาระ/งาน/หรือวสัดท่ีุ
จะให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ และจดัแบ่งสาระหรืองานนัน้ในลกัษณะท่ีให้ผู้ เรียนแต่ละคนมีส่วนในการ
ชว่ยเหลือกลุม่และพึง่พากนัในการเรียนรู้  

2. ด้านการสอน 
ผู้สอนควรมีการเตรียมกลุม่เพ่ือการเรียนรู้ร่วมกนั ดงันี ้

2.1 อธิบายชีแ้จงเก่ียวกับงานของกลุ่ม ผู้สอนควรอธิบายถึงจุดมุ่งหมาย
ของบทเรียน เหตผุลในการด าเนินการตา่ง ๆ รายละเอียดของงานและขัน้ตอนในการท างาน 

2.2 อธิบายเกณฑ์การประเมินผลงาน ผู้ เรียนจะต้องมีความเข้าใจตรงกนั
ว่าความส าเร็จของงานอยู่ตรงไหน งานท่ีคาดหวังจะมีลักษณะอย่างไร เกณฑ์ท่ีจะใช้ในการวดั
ความส าเร็จของงานคืออะไร 

2.3 อธิบายถึงความส าคญัและวิธีการของการพึง่พาและเกือ้กลูกนั ผู้สอน
ควรอธิบายกฎเกณฑ์ ระเบียบ กติกา บทบาทหน้าท่ี และระบบการให้รางวลัหรือประโยชน์ท่ีกลุ่ม
จะได้รับในการร่วมมือกนัเรียนรู้ 

2.4 อธิบายถึงวิธีการชว่ยเหลือกนัระหวา่งกลุม่ 
2.5 อธิบายถึงความส าคญัและวิธีการในการตรวจสอบความรับผิดชอบ

ตอ่หน้าท่ีท่ีแตล่ะคนได้รับมอบหมาย เชน่ การสุม่เรียกช่ือผู้ เสนอผลงาน การทดสอบ การตรวจสอบ
ผลงาน เป็นต้น 

2.6 ชีแ้จงพฤติกรรมท่ีคาดหวงั หากครูชีแ้จงให้ผู้ เรียนได้รู้อย่างชดัเจนว่า
ต้องการให้ผู้ เรียนแสดงพฤตกิรรมอะไรบ้าง จะชว่ยให้ผู้ เรียนรู้ความคาดหวงัท่ีมีตอ่ตนและพยายาม
จะแสดงพฤตกิรรมนัน้ 
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3. ด้านการควบคมุก ากบัและการชว่ยเหลือกลุม่ 
3.1 ดแูลให้สมาชิกกลุม่มีการปรึกษาหารือกนัอยา่งใกล้ชิด 
3.2 สังเกตการณ์การท างานร่วมกันของกลุ่ม ตรวจสอบว่า สมาชิกกลุ่มมี

ความเข้าใจในงาน หรือบทบาทหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายหรือไม่ สังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ ของ
สมาชิก ให้ข้อมลูปอ้นกลบั ให้แรงเสริม และบนัทกึข้อมลูท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่การเรียนรู้ของกลุม่ 

3.3 เข้าไปช่วยเหลือกลุ่มตามความเหมาะสม เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพของงาน
และการท างาน เม่ือพบว่ากลุ่มต้องการความช่วยเหลือ ผู้สอนสามารถเข้าไปชีแ้จง สอนซ า้ หรือให้
ความชว่ยเหลืออ่ืน ๆ 

3.4 สรุปการเรียนรู้ ครูควรให้กลุ่มสรุปประเด็นการเรียนรู้ท่ีได้จากการเรียนรู้
แบบร่วมมือ เพ่ือชว่ยให้การเรียนรู้มีความชดัเจนขึน้  

4. ด้านการประเมินผลและวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ 
4.1 ประเมินผลการเรียนรู้ ครูประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนทัง้ทางด้าน

ปริมาณและคณุภาพ โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลาย และควรให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการประเมิน 
4.2 วิเคราะห์กระบวนการท างานและกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ผู้สอนควร

จดัให้ผู้ เรียนมีเวลาในการวิเคราะห์การท างานของกลุ่มและพฤติกรรมของสมาชิกกลุม่ เพ่ือให้กลุ่ม
มีโอกาสเรียนรู้ท่ีจะปรับปรุงสว่นบกพร่องของกลุม่    

การด าเนินงานในด้านตา่ง ๆ ดงักล่าว เป็นสิ่งท่ีครูจ าเป็นต้องท าในการจดัการเรียนรู้
แบบร่วมมือโดยทัว่ไป ซึ่งครูแตล่ะคนสามารถคิดวางแผนออกแบบการเรียนการสอนของตน โดย
อาศยัวิธีการและเทคนิคตา่ง ๆ เข้ามาช่วยอย่างหลากหลายแตกตา่งกนัออกไป อย่างไรก็ตาม ได้มี
นกัการศึกษาและนกัคิดหลายคนท่ีได้ค้นคิดวิธีการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีมีรูปแบบ ลกัษณะ 
หรือขัน้ตอน แตกตา่งกนัออกไป เพ่ือให้เหมาะกบัสถานการณ์การเรียนรู้ต่าง ๆ รูปแบบการเรียนรู้
แบบร่วมมือท่ีได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง ทัง้ ท่ี เ รียกว่า Cooperative Learning และ 
Collaborative Learning มีหลายรูปแบบ เชน่ 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  

สรุปได้วา่ การเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบตา่ง ๆ ดงักลา่ว มีคณุสมบตัสิ าคญัตรงกนั 5 
ประการคือ ทุกรูปแบบต่างก็มีกระบวนการเรียนรู้ท่ีพึ่งพาและเกือ้กูลกัน สมาชิกกลุ่มมีการ
ปรึกษาหารือและปฏิสมัพนัธ์กนัอย่างใกล้ชิด สมาชิกทกุคนมีบทบาทหน้าท่ีท่ีต้องรับผิดชอบ และ
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สามารถตรวจสอบได้ สมาชิกกลุ่มต้องใช้ทกัษะการท างานกลุ่มและการสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลใน
การท างานหรือการเรียนรู้ร่วมกัน รวมทัง้มีการวิเคราะห์กระบวนการท างานของกลุ่มเพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพและคณุภาพของการท างานร่วมกนั ในส่วนท่ีตา่งกนันัน้ มกัจะเป็นความแตกตา่งใน
เร่ืองของวิธีการจัดกลุ่ม วิธีการในการพึ่งพา วิธีการทดสอบ กระบวนการในการวิเคราะห์กลุ่ม 
บรรยากาศของกลุม่ โครงสร้างของกลุม่ บทบาทของผู้ เรียน ผู้น ากลุม่และอาจารย์ผู้สอน 

7. แนวคิดและทฤษฎีการศึกษาความพงึพอใจของชุดฝึกอบรม 
การศึกษาความพงึพอใจของชุดฝึกอบรม 

สมยศ นาวีการ (2540, น.155) ได้กล่าวถึงการท าให้ผู้ เรียนเกิดความพงึพอใจในการ
เรียนรู้หรือการปฏิบตังิาน ดงัแนวคดิพืน้ฐานท่ีตา่งกนั 2 ลกัษณะ ดงันี ้

1. ความพึงพอใจน าไปสู่การปฏิบัติงาน การตอบสนองความต้องการของ
ผู้ปฏิบตัิงานจนเกิดความพึงพอใจ จะท าให้เกิดแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานท่ีสูง
กวา่ผู้ ท่ีไมไ่ด้รับการตอบสนอง  

2. ผลของการปฏิบตัิงานน าไปสู่ความพึงพอใจ ความสมัพนัธ์ระหว่างความพึง
พอใจและผลการปฏิบัติงานจะถูกเช่ือมโยงด้วยปัจจัยอ่ืนๆ ผลการปฏิบัติงานท่ีดีจะน าไปสู่
ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมซึ่งในท่ีสุดจะน าไปสู่การตอบสนองความพึงพอใจในรูปของรางวัลหรือ
ผลตอบแทนซึ่งแบ่งออกเป็นผลตอบแทนภายในและผลตอบแทนภายนอก โดยผ่านการรับรู้
เก่ียวกับความยุติธรรมของผลตอบแทนอันเป็นตวับ่งชีป้ริมาณของผลตอบแทนท่ีผู้ปฏิบตัิงานท่ี
ได้รับ นัน่คือ ความพงึพอใจของผู้ปฏิบตังิานจะถกูก าหนดโดยความแตกตา่งระหว่างผลตอบแทนท่ี
เกิดขึน้จริง ซึ่ง โวลแมน (Wolman. 1979: 283) ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่าเป็น
ความรู้สึกมีความสุข เม่ือเราได้ผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย (Gold) ความต้องการ (Needs) หรือ
แรงจูงใจ (Motivation) และ ทิฟฟินและแมคคอมิค (Tiff and Mc Cormick) ให้ความ หมายของ
ความพงึพอใจวา่ หมายถึง แรงจงูใจของมนษุย์ซึง่ตัง้อยูบ่นความต้องการพืน้ฐาน 

โดยความพึงพอใจ เป็นคุณลักษณะทางจิตของบุคคลไม่อาจวัดได้โดยตรงการวดั
ความพึงพอใจจึงเป็นการวดัโดยอ้อม วิธีการวดัความพึงพอใจของนกัวิชาการหลายท่าน มีวิธีการ
วดัท่ีคล้ายกนั โดย  

สรุพล พะยอมแย้ม (2541) ให้รายละเอียดไว้ดงันี ้
1. การใช้แบบสอบถาม โดยผู้สอบถามจะออกแบบสอบถามเพ่ือต้องการ

ทราบความคิดเห็นซึ่งสามารถท าได้ในลกัษณะท่ีก าหนดให้เลือกตอบค าถามอิสระค าถามดงักลา่ว
อาจถามความพงึพอใจในด้านตา่งๆ เชน่ การบริหารการควบคมุงาน และเง่ือนไขตา่งๆ เป็นต้น  
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2. การสัมภาษณ์เป็นวิธีวัดความพึงพอใจทางตรงทางหนึ่ง ซึ่งต้องอาศัย
เทคนิคและวิธีการท่ีดีจงึจะท าให้ได้ข้อมลูท่ีเป็นจริง 

3. การสงัเกต เป็นวิธีการวัดความพึงพอใจโดยสงัเกตพฤติกรรมของบุคคล
เปา้หมายไม่ว่าจะแสดงออกจาการพดูกิริยาท่าทาง วิธีนีต้้องอาศยัการกระท าอย่างจริงจงัและการ
สงัเกตอยา่งมีระเบียบ 

แบบแผน 
สรุปได้ว่าความพึงพอใจ เป็นความรู้สึก และทัศนคติ และทัศนคติของบุคคลอัน

เน่ืองมาจากสิ่งเร้าท่ีได้รับการตอบสนอง ปรากฏออกมาทางพฤติกรรม โดยความพึงพอใจ เป็น
คณุลกัษณะทางจิตของบุคคลไม่อาจวดัได้โดยตรง การวดัความพึงพอใจ จึงเป็นการวดัโดยอ้อม 
วิธีการวดัความพงึพอใจของนกัวิชาการหลายท่าน มีวิธีการวดัท่ีคล้ายกนั เชน่ การใช้แบบสอบถาม 
โดยผู้สอบถามจะออกแบบสอบถามเพ่ือต้องการทราบความคิดเห็นซึ่งสมารถท าได้ในลกัษณะท่ี
ก าหนดให้เลือกตอบค าถามอิสระค าถามดงักล่าวอาจถามความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ เช่นการ
บริหารการควบคมุงาน และเงือนไขตา่ง ๆ การสมัภาษณ์เป็นวิธีวดัความพงึพอใจทางตรงทางหนึง่ 
ซึ่งอาศัยเทคนิคและวิธีการท่ีดีจึงจะท าให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นจริง การสังเกต เป็นวิธีการวัดความ  
พึงพอใจโดยสงัเกตพฤติกรรมของบุคคลเป้าหมายไม่ว่าจะแสดงออกจาการพูดกิริยาท่าทาง วิธีนี ้
ต้องอาศยัการกระท าอยา่งจริงจงัและการสงัเกตอยา่งมีระเบียบแบบแผน 

8. บริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
มหาวิทยาลยัราชภฏั เป็นกลุ่มมหาวิทยาลยัท่ีพฒันามาจากโรงเรียนฝึกหดัครูท่ีตัง้อยู่ใน

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของประเทศ ต่อมาได้เปล่ียนช่ือเป็น วิทยาลัยครู หลังจากนัน้ ได้รับ
พระราชทานนาม "ทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชราชภัฏ" จากพระบา
มหาราช บรมนาถบพิตร ให้เป็นช่ือประจ าสถาบนั พร้อมทัง้ พระราชทาน พระราชลญัจกรเป็นตรา
ประจ ามหาวิทยาลยั โดยในปัจจบุนั มหาวิทยาลยัราชภฏั มีอยูท่ัง้สิน้ 38 แหง่ ทัว่ประเทศ  ทกุวนัท่ี 
14 กมุภาพนัธ์ ของทกุปี เป็น “วนัราชภฏั” สืบเน่ืองจาก วนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2535 พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานนาม สถาบนัราชภัฏ แก่วิทยาลยัครูทั่วประเทศ และได้มีพระมหากรุณาธิคุณโปรด
เกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้อัญเชิญตราพระราชลัญจกรส่วน
พระองค์ เป็นตราประจ ามหาวิทยาลยัราชภฏั นบัเป็นพระมหากรุณาธิคณุล้นเกล้าล้นกระหม่อมหา
ท่ีสุดมิได้ เป็นสิ่งท่ีน าความภาคภูมิใจสูงสุดมาสู่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศซึ่งชาว
มหาวิทยาลยัราชภัฏ ในฐานะสถาบนัอุดมศึกษาเพ่ือการพฒันาท้องถ่ิน สมควรจะเทิดพระมหา

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3
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กรุณาธิคณุนีไ้ว้เหนือเกล้าและจงรักภกัดีด้วยการตัง้ปณิธานท่ีจะประพฤติ และปฏิบตัิหน้าท่ีเจริญ
รอยตามเบือ้งพระยคุลบาท ในการพฒันาประเทศและบ าบดัทกุข์ บ ารุงสขุแก่พ่ีน้อง ประชาชนชาว
ไทย ดงันัน้ วนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ ถือวา่เป็นวนัราชภฏั ซึง่ชาวมหาวิทยาลยั และถือเป็นการสถาปนา
มหาวิทยาลยัราชภฏัด้วยเชน่กนั  

ค าวา่ “ราชภฏั” ให้ความหมายท่ีกินใจความว่า “คนของพระราชา…ข้าของแผ่นดนิ” หาก
ตีความตามความรู้สึกยิ่งกินใจและตีความได้กว้างขวางยิ่งขึน้ไปอีกนัน่ก็คือ “การถวายงานประดจุ
ข้าราชบริพารท่ีรับใช้ใกล้ชิดเบือ้งพระยคุลบาทท่ีต้องถวายงานอยา่งสดุความสามารถ สดุชีวิต และ
สุดจิตสุดใจ” ซึ่งการเป็นคนของใต้ฝ่าละอองธุ ลีพระบาทย่อมเป็นข้าของแผ่นดินอีกด้วย 
เน่ืองจากว่าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทผู้ เป็นมิ่งขวญัของพวกเราชาวราชภัฏ ทรงเป็นแบบอย่างการ
ทรงงานเพ่ือบ้านเมือง และแผ่นดินอย่างท่ีมิเคยทรงหยดุพกัแม้เพียงนิด แม้ยามท่ีทรงประชวรก็ไม่
เคยหยุดทรงงาน เพ่ือความสุขของปวงชนชาวสยามของพระองค์นัน้เองด้วยเหตุผลเหล่าใต้ฝ่า
ละอองธุลีพระบาทจงึได้พระราชทานพระราชลญัจกร อนัเป็นเคร่ืองประกอบพระราชอิศริยยศ พระ
ราชอิศริยศกัดิ ์ลงมาเป็นตราสญัลกัษณ์ประจ ามหาวิทยาลยัราชภฏั ประหนึง่เคร่ืองเตือนความทรง
จ าวา่พวกเราชาวราชภฏัคือ “คนของพระราชา และข้าของแผน่ดนิ” 

เน่ืองในวนัราชภฏั ในทกุ ๆ มหาวิทยาลยัราชภฏัทัว่ประเทศ จึงได้จดักรรมตา่ง ๆ ขึน้อาทิ 
การท าบญุตกับาตร การจดันิทรรศการ การเสวนาทางวิชาการ และการมอบรางวลัตา่ง ๆ เป็นต้น 
ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีดีตอ่การสนบัสนนุอดุมการณ์ของ “ชาวราชภฏั” หนึ่งในรอบปีมีวาระส าคญัอย่าง
ยิ่งท่ีพวกเราเลือดราชภฏัจะถือโอกาสในการท างานเพ่ือสนองแนวทางพระราชด าริสืบต่อพระราช
ปณิธานและสืบสานพระราชประสงค์ เหมาะสมกบัการเป็น “ข้ารองพระยคุลบาทยิ่ง” และอย่างให้
ชาวราชภัฏทุกท่านส านึกอยู่เสมอว่า “มีหน้าท่ีอุทิศตนท างานทุกอย่าง เพ่ือเป็นบทพิสูจน์ความ
จงรักภกัดิดี์ และเทิดทนูใต้ฝ่าละออง     ธุรีพระบาท และล้นเกล้าล้นกระหมอ่มทกุ ๆ พระองค์อยา่ง
หาท่ีสดุมิได้ ส าคญันกัเรียน นกัศกึษา ครู คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี พวกเราชาวราชภฏัต้องเทิดทูนไว้
เหนือเกล้า ด้วยการปฏิบตัิทึกภารกิจท่ีได้รับมอบหมายประหนึ่งท าถวายใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
ในทกุกรณี เพราะพวกเราชาวราชภฏัคือ “คนของพระราชา ข้าของแผน่ดนิ” 

สญัลกัษณ์ประจ ามหาวิทยาลยัราชภฏั 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ

บพิตร  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนาม " ราชภัฏ " และตราประจ า
มหาวิทยาลยั นบัเป็นพระมหากรุณาธิคณุและเกียรติยศสงูสดุแก่ชาวมหาวิทยาลยัราชภฏัทัว่พระ
ราชอาณาจักร โดยนาม " ราชภัฏ หมายความว่า เป็นคนของพระราชา" ตราสัญลักษณ์ประจ า
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มหาวิทยาลยัราชภฏั พิจารณาจากดวงตราพระราชลญัจกรประจ าพระองค์รัชกาลท่ี 9 เพ่ือก าหนด
รูปแบบสญัลกัษณ์มหาวิทยาลยัราชภฏั และได้รับพระราชทานมาเป็นตราประจ ามหาวิทยาลยัราช
ภฏัทัว่พระราชอาณาจกัร ซึง่มีรายละเอียดท่ีสมควร น ามากลา่วถึงไว้ ณ ท่ีนีคื้อ 
 
 
 

1. เป็นรูปแบบท่ีเก่ียวข้องกบัสถาบนัพระมหากษัตริย์ ผู้ให้ก าเนิดสถาบนั 
2. เป็นรูปแบบท่ีเป็นกลาง เก่ียวข้องกับท้องถ่ินท่ีตัง้ ธรรมชาติ และความ

สอดคล้องกบัช่ือมหาวิทยาลยัราชภฏัท่ีได้รับพระราชทาน 
3. สีของตราประจ ามหาวิทยาลยั มี 5 สี โดยมีความหมาย ดงันี ้

สีน า้เงิน แทนค่าสถาบนัพระมหากษัตริย์ผู้ ให้ก าเนิด และพระราชทานนาม 
“มหาวิทยาลยัราชภฏั” 

สีเขียว แทนคา่แหลง่ท่ีตัง้ในแหลง่ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมท่ีสวยงาม 
สีทอง แทนคา่ความเจริญรุ่งเรืองทางภมูิปัญญา 
สีส้ม แทนคา่ความรุ่งเรืองทางศลิปวฒันธรรมท้องถ่ิน 
สีขาว แทนค่าความคิดอันบริสุทธ์ิของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระ

บรมชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ผู้วิจยัได้ท าการศกึษาคณุภาพชีวิตเป็นข้อมลูเบือ้งต้นในการเสริมสร้างคณุภาพชีวิต

ของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบ 5  แหง่ได้แก่ 
1. มหาวิทยาลยัราชภัฏจนัทรเกษม เดิมช่ือว่า “โรงเรียนฝึกหดัครูมธัยม” เพราะ

เป็นโรงเรียนท่ีเปิดสอนในระดบัฝึกหดัครูมธัยมรับนกัเรียนท่ีส าเร็จการศกึษาจากโรงเรียนฝึกหดัครู
ประโยคครูประถม (ป.ป.) และนกัเรียนท่ีส าเร็จชัน้มธัยมปีท่ี 8 มาศกึษาตอ่เพ่ือเล่ือนฐานะจากครู 
ป.ป. ให้สงูขึน้ไปสู่ครู ป.ม.  โรงเรียนฝึกหดัครูมธัยมตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน พ.ศ.2483 แตเ่ปิด
สอนในปีการศกึษา 2484 เป็นโรงเรียนสหศกึษา คือชายหญิงเรียนรวมกนัโดยมีหม่อมหลวงมานิจ 
ชมุสาย เป็นอาจารย์ใหญ่ ในระยะเร่ิมแรกโรงเรียนฝึกหดัครูมธัยมยงัไมมี่อาคารสถานท่ีเรียน จงึไป
อาศยัเรียนท่ีโรงเรียนฝึกหดัครูเพชรบรีุวิทยาลงกรณ์ ใกล้ซอยก่ิงเพชร ตอ่มาได้ใช้อาคารริมถนนใน
เขตพระราชวงัจนัทรเกษม ซึ่งอยู่ด้านหลงักระทรวงศกึษาธิการเป็นสถานท่ีเรียนจึงเรียกติดปากว่า 
“ป.ม. หลังกระทรวง” หลักสูตรการฝึกหัดครูสมัยนัน้ไม่มีวิชาเอก วิชาโท นักเรียนต้องเรียนทุก
รายวิชา เพ่ือจะได้ออกไปเป็นครูท่ีสามารถสอนได้ทุกวิชาปรัชญา" ความรู้ดี มีคณุธรรม น าชมุชน

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5
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พฒันา " พนัธกิจ 1. ผลิตบณัฑิตให้มีความรู้ คูค่ณุธรรม 2. วิจยัและพฒันาองค์ความรู้ ภูมิปัญญา
และถ่ายทอดสูช่มุชนและสงัคม 3. บริการทางวิชาการ ท่ีสอดคล้องกบัความต้องการของชมุชนและ
สงัคม 4. ท านุบ ารุง เผยแพร่ศิลปะและวฒันธรรมไทย5. พฒันาชุมชนและสงัคม ท่ีสอดคล้องกับ
แนวทางตามพระราชด าริ และนโยบายการพัฒนาประเทศ 6. พัฒนาครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครู วิสยัทศัน์ “มหาวิทยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมเป็นแหล่งเรียนรู้และ
พฒันาภูมิปัญญา สอดคล้องกับประชาคมอาเซียนและการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21”
เอกลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั" ผลิตครูและบณัฑิตนกัปฏิบตั ิและเป็นแหลง่เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี
คุณภาพ"อัตลักษณ์ของบณัฑิต" บณัฑิตนักปฏิบตัิ มีจิตอาสา ก้าวหน้าเทคโนโลยี มีทักษะพหุ
ภาษา" 

2. มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา มุง่มัน่ท่ีจะสร้างคณุภาพการศกึษา 
พฒันาองค์ความรู้และนวตักรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคม ท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม ผลิตบณัฑิต
คณุภาพท่ีเป่ียมด้วยคณุธรรม มีสุขภาพอนามัยท่ีดี มีทกัษะทางวิชาการ มีทกัษะทางภาษาการ
ส่ือสาร และเทคโนโลยี มีความรับผิดชอบต่อสงัคมและประเทศชาติพร้อมเป็นสมาชิกประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นมหาวิทยาลัยท่ีมี
มาตรฐานสากลและติดอนัดบั 1 ใน 150 มหาวิทยาลยัของเอเชียในปี 2561 พนัธกิจ สร้างบณัฑิต
คณุภาพสูส่งัคม วิจยั สร้างองค์ความรู้ และนวตักรรม บริการวิชาการเพ่ือพฒันาไปสูส่งัคมแห่งการ
เรียนรู้ สง่เสริมและเผยแพร่ศลิปวฒันธรรมไทยสูส่ากล พฒันาสงัคมและสิ่งแวดล้อม 

3. มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร เป็นสถาบนัอดุมศกึษามีภาระหน้าท่ีหลกัในการ
จดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาท่ีเน้นคณุภาพ เพ่ือพฒันาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความงอกงามทาง
ปัญญา แสวงหาความรู้อย่างต่อเน่ืองเป็นบัณฑิตคุณภาพ เป็นนักวิชาชีพท่ีดี ได้ก าหนด
วัตถุประสงค์ ดังนี ้1) จัดการเรียนการสอนบูรณาการเข้ากับการวิจัยและพัฒนา ให้บัณฑิตมี
คณุภาพระดบันานาชาติ และเป็นผู้ มีปัญญา  ทกัษะวิชาชีพและมีคณุธรรมท่ีตรงกบัความต้องการ
ของท้องถ่ิน และสงัคมในยคุเศรษฐกิจฐานความรู้และฐานปัญญา 2) จดัการศกึษาท่ีหลากหลาย 
ยืดหยุ่น เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั การเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้ตลอดชีวิต ทัง้ในระบบ นอกระบบ 
ตามอธัยาศยั และให้โอกาสทางการศึกษาแก่ทุกคนอย่างเสมอภาค     3) พฒันา วิจยัและสร้าง
นวตักรรมท่ีมุ่งสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอุตสาหกรรมขนาดย่อมและท้องถ่ินอย่างยัง่ยืน 4) 
ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชมุชนและสงัคมอย่างมีคณุภาพ และเป็นศนูย์กลาง
บริการข้อมูลและสารสนเทศทางด้านการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 5) ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบการบริหารจดัการศกึษาอย่างเป็นระบบ และการใช้ทรัพยากรร่วมกนั โดยมุ่งเน้นผลงานเป็น
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ส าคญั เพ่ือก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลยัในกากับอย่างมีคณุภาพและมัน่คงตอ่ไป 6) สร้างความ
เข้มแข็งของเครือข่ายในด้านวิชาการและการวิจัย สู่ระดบัสากลและนานาชาติ     7) เสริมสร้าง
ความเป็นไทยและการดาเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เช่ือมโยงความรู้ระหว่างชุมชนและ
ท้องถ่ิน 

4. มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบรีุ เป็นสถาบนัอดุมศกึษามีภาระหน้าท่ีหลกัในการจดั
การศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีเน้นคุณภาพ เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความงอกงามทาง
ปัญญา แสวงหาความรู้อยา่งตอ่เน่ืองเป็นบณัฑิตคณุภาพ เป็นนกัวิชาชีพท่ีดี พฒันาและสร้างเสริม
การวิจยัให้เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ และพฒันางาน ในหน้าท่ี ท านบุ ารุง
ศลิปวฒันธรรมและให้บริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้ในกลุม่มหาวิทยาลยัท่ีเน้นการผลิตบณัฑิต
ระดบัปริญญาตรีโดยส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษารับรองให้มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ เป็นพืน้ท่ีจดัการศึกษาเดียวกัน มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลยัแหง่การเรียนรู้คูค่ณุธรรม บรูณาการภมูิปัญญาท้องถ่ินกบัภมูิปัญญาสากล สร้างองค์
ความรู้เพ่ือพฒันาท้องถ่ินให้ยัง่ยืนและสร้างสงัคมคณุภาพ 

5. มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทาเป็น ส่วนหนึ่งของสงัคมและระบบการศกึษา
ระดบัสงู ของประเทศ มีภารกิจในการพฒันาขีดความ สามารถของทรัพยากรมนษุย์ให้มีคณุภาพ
และ มีคณุสมบตัิท่ีพึงประสงค์ ตอบสนองต่อความ ต้องการของการพฒันาประเทศ มีวิสยัทัศน์ 
ท่ีว่า  “มหาวิทยาลัยแม่แบบท่ี ดีของสังคม ” (Smart Archetype University of the Society) 
มหาวิทยาลยัมีเปา้หมายท่ีจะเป็น มหาวิทยาลยัแห่งคณุภาพมาตรฐานในระดบั นานาชาติในการ
ก้าวสู่เป็น “มหาวิทยาลยั เอตทัคคะนานาชาติ” บณัฑิตท่ีจบจากมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 
ต้องสามารถ แข่งขนักบับณัฑิตนานาชาติได้และสามารถ ด ารงชีพอยู่ในสงัคมได้อย่างมีคณุภาพ
และมีคณุธรรม มหาวิทยาลยัจดัการศึกษาในระดบั ปริญญาตรีและระดบับณัฑิตศึกษา โดยการ 
จดัการศึกษาภาคปกติเป็นการจดัการศึกษา เต็มเวลา ระบบทวิภาค โดยใน 1 ปีการศึกษา แบ่ง
ออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติมีระยะ เวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สปัดาห์และ มหาวิทยาลยั
อาจเปิดการศกึษาภาคฤดรู้อน โดยก าหนดระยะเวลาการศกึษาและจ านวน หน่วยกิตให้มีสดัส่วน
เทียบเคียงกันได้กับภาค การศึกษาปกติโดยแบ่งการศึกษาเป็นภาค ปกติและภาคพิเศษ จดัการ
เรียนการสอน ในวันจันทร์-อาทิตย์ด า เนินการจัดการเรียน การสอนโดยคณะ วิทยาลัย ศูนย์
การศกึษา โครงการความร่วมมือกบัหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และมหาวิทยาลยัในตา่งประเทศใน 
การจดัการศกึษา แลกเปล่ียนบคุลากรและ นกัศกึษาเพ่ือเพิ่มความรู้ศกัยภาพ และ ประสบการณ์
ในด้านการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ ด าเนินการรับสมคัรสอบคดัเลือก
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บุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติตามนโยบาย การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาระบบการคดัเลือกแบบใหม่ คือ TCAS (Thai University Central Admission 
System) โดยเร่ิมใช้ตัง้แตปี่การศกึษา 2561 เป็นต้นไป 

สรุปได้ว่ามหาวิทยาลยัราชภัฏ ทัง้ 5 แห่งนัน้มุ่งหวงัเพ่ือให้บณัฑิตและบุคลากร
ของมหาวิทยาลยัมีคณุธรรมก ากับความรู้ เพียบพร้อมด้วยสติปัญญาและจริยธรรม เป็นผู้ ใฝ่รู้ มี
วิจารณญาณ มีจิตใจเสียสละ มีบุคลิกภาพดีเหมาะสม และมีความส านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
และพนัธกิจของมหาวิทยาลยัราชภฏันอกจากจะผลิตบณัฑิตท่ีเป็นเลิศทางวิชาการและคณุธรรม 
และยงัผลิตผลงานวิจยัแสวงหาความรู้ใหม่ บริการรับใช้สงัคม และท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม โดย
ยึดมัน่ในสจัจะบริการ โดยแสวงหาความดีเลิศทางวิชาการ และคณุธรรม เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 
เห็นแจ้งในสจัจะแห่งชีวิต และจะเสริมสร้างทศันคติท่ีดีในการบริการรับใช้สงัคม ผู้ ท่ีได้ศึกษาใน
มหาวิทยาลยัราชภฏัจะต้องรู้จกัพฒันาตนเอง มีความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความประพฤติดี
งาม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนร่วม และมีความสามารถในการท า งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ เม่ือจบการศึกษาออกไปเป็นผู้ รับใช้ชีวิตในสังคม ชุมชน สอนคนให้เป็นคนท่ีมี
คณุธรรม จริยธรรม สอนคนให้เห็นถึงคณุคา่ของคนด้วยกนั และสอนให้คนดแูลสรรพสิ่งต่าง ๆ ท่ี
เช่ือว่านกัศกึษามีความปรารถนาอย่างยิ่งท่ีต้องการพฒันาตนเองในทกุด้านของชีวิตท่ีต้องเตรียม
ตวัให้พร้อมไมว่่าจะเป็นด้านวิชาการหรือประสบการณ์ เพ่ือจะสามารถออกไปท าพนัธกิจ (ท างาน) 
รับใช้ด้านการดแูลมนษุย์ในด้านร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ จงึเห็นได้วา่มีความสอดคล้องตอ่
การด ารงชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเร่ืองของการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดังนั น้ 
คณุภาพชีวิตจึงเป็นสิ่งส าคญัของทิศทางท่ีจะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง การพฒันาคณุภาพชีวิต
ของตนเองให้เป็นคนสมบรูณ์พร้อมทัง้กาย จิตใจ จิตวิญญาณ เพ่ือจะออกไปพฒันางานด้านอ่ืน ๆ 
ให้ก่อเกิดความสมบรูณ์ด้วย โดยความส าเร็จแสดงออกได้โดยการสร้างสรรค์สงัคมคณุภาพ สงัคม
แหง่การเรียนรู้ สงัคมอนัประกอบด้วยความสมานฉนัท์และเอือ้อาทรตอ่กนั   

9. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  
ได้มีผู้กระท าการศกึษาและวิจยัเก่ียวกบัคณุภาพชีวิตไว้อย่างมากมาย ผู้วิจยัค้นคว้าและ

สรุปได้ ดงันี ้
9.1 งานวิจัยเก่ียวกับคุณภาพชีวิต  

กนิษฐา  อ่อนศิริ (2554, น. 79 ) ศกึษาเร่ือง ความสมัพนัธ์ระหว่างคณุภาพชีวิตและ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม ผลวิจยัพบวา่การวิจยัครัง้นี ้
มีจดุมุ่งหมายเพ่ือศกึษาคณุภาพชีวิตและศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างคณุภาพชีวิตและผลสมัฤทธ์ิ
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ทางการเรียนของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฏจนัทรเกษม ประชากรคือ นกัศกึษามหาวิทยาลยั
ราชภัฏจันทรเกษม ภาคปกติ ชัน้ปีท่ี 1–4 โดยท าการสุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งทดสอบคณุภาพด้วยการหาค่าความเช่ือมัน่ตามวิธีของครอนบาค 
(Cronbach alpha coefficient) ค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.87 ผลการวิจัยพบว่า
คณุภาพชีวิตของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมส่วนใหญ่มีคณุภาพชีวิตระดบัดี เม่ือ
พิจารณาเป็นรายคณะพบว่า คณะวิทยาการจดัการ คณะเกษตรเกษตรและชีวภาพ รวมทัง้คณะ
ศึกษาศาสตร์ส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตระดับดี คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์แ ละ
สงัคมศาสตร์ ส่วนใหญ่มีคณุภาพชีวิตระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาคณุภาพชีวิตเป็น 2 ด้าน คือ 
คณุภาพชีวิตทางกายและคณุภาพชีวิตทางใจ พบวา่ คณุภาพชีวิตทัง้ 2 ด้าน อยูใ่นระดบัปานกลาง
เป็นส่วนใหญ่ การทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างคณุภาพชีวิตกบัคณุลกัษณะของนกัศกึษา พบว่า 
คณุภาพชีวิต มีความสมัพนัธ์กับเพศ คณะและลกัษณะท่ีอยู่อาศยัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ แต่
เม่ือท าการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนพบว่าไม่มี
ความสมัพนัธ์กนั 

กฤตพร ห้าวเจริญ (2555, น. 115 ) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยเชิงกายภาพของหอพักกับ
คุณภาพชีวิตของนกัศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยเชิงกายภาพของ
หอพักกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาเชิง
เปรียบเทียบคณุภาพชีวิตของนกัศกึษาท่ีเป็นผลจากปัจจยัเชิงกายภาพของหอพกัท่ีด าเนินการโดย
มหาวิทยาลยั เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงองค์ประกอบเชิงกายภาพ และแนวทางบริหารจดัการท่ีช่วย
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษาในหอพัก โดยศึกษาพืน้ท่ีหอพักนักศึกษาท่ีด าเนินการโดย
มหาวทิยาลยั รวมทัง้สิน้ 4 พืน้ท่ี คือ หอพกัเอเช่ียนเกมส์ หอพกัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิต (หอพกัใน) 
หอพกัโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ และหอพกัทียโูดม แบง่การวิเคราะห์ปัจจยัเชิงกายภาพของหอพกั
เป็น 3 ด้าน ได้แก่ องค์ประกอบภายนอกของอาคาร องค์ประกอบภายในของอาคาร และการ
ให้บริการภายในหอพกั ผลจากการวิจยัเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของปัจจยัทัง้ 3 ด้าน พบว่า ปัจจยั
ด้านการให้บริการเป็นสิ่งท่ีมีความส าคญัต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษามากท่ีสุด รองลงมา คือ 
องค์ประกอบภายในของอาคาร และองค์ประกอบภายนอกของอาคาร ตามล าดบั โดยปัจจยัด้าน
การให้บริการต่างให้ความส าคัญต่อการรักษาความปลอดภัยของหอพักมากท่ีสุด ส่วน
องค์ประกอบภายในอาคารมักเก่ียวข้องกับขนาด สัดส่วนของท่ีพักอาศยั และสิ่งอ านวยความ
สะดวกส่วนกลางในหอพกั ขณะท่ีองค์ประกอบภายนอกของอาคารมกัให้ความส าคญักบัต าแหนง่
ท่ีตัง้ และทศันียภาพบริเวณโดยรอบของหอพกัท่ีควรมีความร่มร่ืนและสวยงาม นอกจากนีย้งัพบว่า 
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หอพกัทัง้หมดต่างมีสภาพปัญหาท่ีส่งผลเสียต่อคณุภาพชีวิตของนกัศึกษา เน่ืองจากอายุการใช้
งานท่ีคอ่นข้างมาก และขาดการบริหารจดัการท่ีดีของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จึงมีข้อเสนอแนะ คือ 
ด้านองค์ประกอบของอาคาร ควรปรับปรุงสภาพภายนอกและภายในอาคารท่ีช ารุดทรุดโทรมให้มี
สภาพเอือ้ตอ่การใช้งานมากขึน้ สว่นข้อเสนอแนะด้านการให้บริการภายในหอพกั ควรมีนโยบายใน
การรักษาความปลอดภัยให้เข้มงวดมากขึน้ทัง้การเพิ่มจ านวนเจ้าหน้าท่ี/แม่บ้าน และเจ้าหน้าท่ี
รักษาความปลอดภัยท่ีให้บริการประจ าหอพกัและบริเวณจุดเส่ียงในการเกิดอาชญากรรมให้มาก
ขึน้ รวมถึงควรเพิ่มจุดให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสงูฟรีให้ครอบคลุมบริเวณพืน้ท่ีหอพกั ทัง้นี ้
เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาท่ีอยู่อาศยัในหอพกัมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึน้ค าส าคญั : ปัจจัยเชิง
กายภาพของหอพัก, องค์ประกอบภายนอกของอาคาร, องค์ประกอบภายในของอาคาร, การ
ให้บริการภายในหอพกั 

ชลธิชา มะลิพรมและคณะ (2561: บทคดัย่อ) ศกึษาเร่ือง คณุภาพชีวิตของบคุลากร
ทางการศึกษา ผลวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตของบุคลากรทางการศึกษานัน้เกิดจากการท าให้
บคุลากรทางการศกึษามีความสขุแสดงถึงสภาพการท างานท่ีดีและมีประสิทธิภาพการท างานท่ีดีมี
ผลต่อความส าเร็จของสถาบันทางการศึกษา สาเหตุของความสุขในการท า คุณภาพชีวิตของ
บคุลากรทางการศกึษานัน้เกิดจากการท าให้บคุลากรทางการศกึษามีความสขุแสดงถึงสภาพการ
ท างานท่ีดีและมีประสิทธิภาพการท างานท่ีดีมีผลตอ่ความส าเร็จของสถาบนัทางการศกึษา สาเหตุ
ของความสขุในการท างานนัน้ได้มีการศกึษาวิจยัอย่างแพร่หลาย โดยผลการวิจยัพบว่า คณุภาพ
ชีวิตของบุคลากรทางการศึกษาส่งผลทัง้ทางตรงและทางอ้อมต่อความสุขในการท างาน อีกทัง้
คณุภาพชีวิตของบคุลากรทางการศึกษาก็ส่งผลตอ่ความผกูพนัต่อสถาบนัทางการศึกษาท่ีตนเอง
สงักดัเชน่เดียวกนัวตัถปุระสงค์ของบทความนีคื้อเพ่ือเสนอแนวคดิทฤษฎีเก่ียวกบัคณุภาพชีวิตของ
บุคลากรทางการศึกษารวมไปถึงวรรณกรรมท่ีแสดงถึงคุณภาพชีวิตในด้านต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อ
ความสุขในการท างานของบุคลากรทางการศึกษาได้ท าการศึกษาแนวคิดคุณภาพชีวิตและ
คณุภาพชีวิตในการท างาน โดยคณุภาพชีวิตประกอบด้วยด้านคา่ตอบแทนท่ีเพียงพอและยตุิธรรม
ด้านสภาพแวดล้อมการท างาน ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้า ด้านโอกาสในการพัฒนา
สมรรถภาพ     ด้านความสมัพนัธ์กับเพ่ือนร่วมงานและผู้บงัคบับญัชา ด้านประชาธิปไตยในการ
ท างาน ด้านความสมดลุระหวา่งชีวิตงานกบัชีวิตส่วนตวั และด้านความเป็นประโยชน์ตอ่สงัคมจาก
การศกึษาแนวคิดได้ข้อสรุปว่าคณุภาพชีวิตมีอิทธิพลต่อความสขุในการท างาน และคณุภาพชีวิต
ในการท างานทัง้ 8 ด้านมีผลตอ่ของความสขุในการท างานของบคุลากรทางการศกึษาและสง่ผลไป
จนถึงคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ 
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บญุสม  หรรษาศิริพจน์ (2556, น. 80 ) ศกึษาเร่ือง การพฒันาเคร่ืองมือวดัคณุภาพ
ชีวิต: มิติความสุข โดยผลการวิจัยพบว่า ผลการศึกษา พบว่าองค์ประกอบคุณภาพชีวิตในมิติ
ความสขุในระดบัปัจเจก จากการศกึษาแนวทางการสร้างองค์ประกอบพืน้ฐาน (Basic Approach)
และแนวทางการสร้างเชิงบรูณาการ (Integrated Approach) ประกอบด้วย 11 องค์ประกอบ โดย
องค์ประกอบพืน้บาน ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ คือ เวลาและการใช้เวลาเพ่ือพกัผ่อนหย่อนใจ 
สขุภาพกาย สขุภาพใจ ครอบครัว สภาพแวดล้อม การศกึษา การเรียน การท างาน การมีเปา้หมาย
ในชีวิต และตัวแปรอิสระ ท่ีส าคัญท่ีเป็นปัจจัยพืน้ฐาน คือ รายได้ เป็นปั จจัยร่วม และมี
ความสมัพนัธ์เชิงบวกกับองค์ประกอบพืน้ฐานและองค์ประกอบเชิงบูรณาการ เป็นองค์ประกอบ
เก่ียวกบัการพฒันาจิตใจ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ ความรู้สกึ อารมณ์ทางบวก ความสงบ
ในจิตใจ ความเช่ือ ศรัทรา การปฏิบตัิทางศาสนา ปัจจยัร่วมท่ีมีความสมัพนัธ์ คือ การมี เปา้หมาย
ในชีวิต และครอบครัว 

จารุวรรณ  สภุาชยัวฒัน์ และคณะ (2558, น. 77 ) ศกึษาเร่ือง การศกึษารูปแบบการ
ใช้ชีวิตของนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด โดยผลการวิจยัพบว่า นกัศึกษามหาวิทยาลยั
ร้อยเอ็ดมีรูปแบบการใช้ชีวิตทัง้ 4 ด้านอยู่ในระดบัมากทัง้โดยรวมด้าน เพ่ือพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่านกัศึกษาให้ความส าคญักับด้านท่ีอยู่อาศยัเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือด้านสุขภาพ ด้าน
สงัคม และด้านการเรียนตามล าดบั ส่วนการเปรียบเทียบรูปแบบการใช้ชีวิตของนกัศึกษาจ าแนก
ตามเพศ พบว่านกัศึกษาหญิงและชายมีรูปแบบการใช้ชีวิตมีความแตกต่างกันในด้านการเรียน 
ด้านสงัคม และด้านสุขภาพ ส่วนด้านท่ีอยู่อาศยัไม่แตกต่างกัน เม่ือเปรียบเทียบสงักัดการศึกษา
พบวา่มีรูปแบบการใช้ชีวิตแตกตา่งกนัทกุด้านอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

พิชฌาย์วีร์  สินสวสัดิ์ และคณะ (2556: บทคดัย่อ) ได้ศึกษาเร่ือง คณุภาพชีวิตของ
นักศึกษาพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี โดยผลการวิจัยพบว่า คุณภาพของนักศึกษาพยาบาล 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี โดยรวมอยู่ในระดับดี (X= 3.79, S.D.= .34) ด้านท่ีมี
คา่สงูสดุ คือด้าน ความสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืน (X= 3.29, S.D.= .51)  ด้านท่ีมีคา่ต ่าสดุคือ ด้านท่ีอยู่
อาศยั  (X= 4.30, S.D.= .63)  ข้อเสนอแนะ ควรน าผลวิจยัมาใช้เป็นแนวทางการปรับปรุงให้บริการ
สิ่งอ านวยความสะดวกในวิทยาลัย และเป็นข้อมูลส าหรับอาจารย์ผู้ สอนและอาจารย์ท่ีปรึกษา 
ชว่ยเหลือนกัศกึษาเก่ียวกบัการเรียน ตลอดจนโครงการหรือกิจกรรมท่ีส่งเสริมการส่ือสารโดยใช้วิธี
สนุทรียสนทนา เพ่ือพฒันานกัศกึษาให้มีคณุภาพชีวิตท่ีดีตอ่ไป 
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จันทรา  อุ้ ยเอ้ง (2553, น. 98) ได้ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตของนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั วิทยาเขตตรัง โดยผลการวิจยัพบว่า 1. นกัศึกษามี
คณุภาพชีวิต โดยรวมอยู่ในระดบัดี ซึ่งมีระดบัคุณภาพชีวิตในด้านตา่ง ๆ ได้แก่ ความพึงพอใจใน
ชีวิต ด้านอตัมโนทศัน์ และด้านสงัคมและเศรษฐกิจ อยูใ่นระดบัดี สว่นด้านสขุภาพและการท างาน
ของร่างกายอยู่ในระดบั ปานกลาง 2. การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของนักศึกษาทีมีปัจจัยส่วน
บคุคลแตกตา่งกนั พบว่า ชัน้ปีท่ีก าลงัศกึษา และสาขาวิชา เป็นปัจจยัท่ีส่งผลตอ่คณุภาพชีวิตของ
นกัศกึษา 

กมลรัตน์  ทองสว่าง (2557, น. 85) ได้ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตนักศึกษา คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตของนักศึกษา 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภมูิ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 99.44, S.D.= 
10.52)  เม่ือพิจารณารายด้านพบว่าคะแนนคณุภาพชีวิต้านจิตใจและด้านสมัพนัธภาพทางสงัคม 
อยูใ่นเกณฑ์คณุภาพชีวิตระดบัปานกลางคอ่นไปทางคณุภาพชีวิตท่ีดี (  22.56, S.D.= 2.97)และ  ( 
= 11.14, S.D.= 1.59)    ตามล าดบั 

ขวญัประภา  กล่อมแสง (2557, น. 99) ได้ศกึษาเร่ือง คณุภาพชีวิตการท างานของบุ
คลกรมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยผลการวิจยัพบวา่ 1. คณุภาพชีวิตการท างาน
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า คณุภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดบัมากเชน่กนั ยกเว้น ด้านเงินเดือน
และผลประโยชน์เกือ้กูล ท่ีมีระดบัคณุภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดบัปานกลาง 2. บคุลากรชาย
และหญิงมีคณุภาพการท างาน โดยรวมรายด้านไมแ่ตกตา่งกนั 3. บคุลากรมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ท่ีมีวฒุิการศกึษาตา่งกนั มีคณุภาพชีวิตการท างาน โดยรวมรายด้านไมแ่ตกต่าง
กนั 4. บคุลากรมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ีมีสถานภาพในการท างานต่างกัน มี
คณุภาพชีวิตการท างาน โดยรวมรายด้านไม่แตกต่างกนั  5. บคุลากรมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ท่ีสงักดัคณะตา่งกนั มีคณุภาพชีวิตการท างาน โดยรวมรายเกือบทกุด้านแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ยกเว้นด้านเงินเดือนและผลประโยชน์เกือ้กูลท่ีไม่พบ
ความแตกต่าง 6. บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ีมีประสบการณ์ในการ
ท างานตา่งกนั มีคณุภาพชีวิตการท างาน โดยรวมรายด้านไมแ่ตกตา่งกนั 

กฤตธชั อนัช่ืน (2557, น. 125) ได้ศกึษาเร่ือง คณุภาพชีวิตของนกัศกึษามหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีสรุนารี โดยผลการวิจยัพบวา่ 1. ด้านการเรียน มหาวิทยาลยัควรมีการปรับปรุงระบบการ
เรียนเสริมทบทวนรายวิชาให้ ครอบคลมุและทัว่ถึง การเรียนการสอนให้มีความสนกุไม่นา่เบื่อ และ
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มหาวิทยาลยัควรปรับปรุง เทคโนโลยีภายในมหาวิทยาลยัให้เพิ่มจุดบริการอินเตอร์เน็ตให้ทัว่ถึง
และเพิ่มความเร็วของระบบ อินเตอร์เน็ต 2. ด้านอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลยัควรมีการ
ปรับปรุงโรงอาหารของมหาวิทยาลยั   ให้เพียงพอตอ่ความต้องการของนกัศกึษา พร้อมทัง้ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมสวยงามน่าใช้ และควรมีหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีรับผิดชอบเข้ามา
ควบคมุดแูลและตรวจสอบการจดัจ าหน่ายอาหารของ ร้านอาหารในมหาวิทยาลยัอย่างสม ่าเสมอ 
ทัง้ในด้านสถานท่ี ภาชนะท่ีบรรจุอาหาร และอาหาร ให้ สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีคุณค่าทาง
โภชนาการ และมีราคาท่ีเหมาะสม 3. ด้านท่ีพกัอาศยั มหาวิทยาลยัควรมีการพิจารณาสร้างหอพกั
ของมหาวิทยาลยัให้เพียงพอ กบัความต้องการของนกัศกึษารวมทัง้การปรับลดจ านวนนกัศกึษาท่ี
เข้าพกัตอ่ห้อง 2-3 คน  4. ด้านสขุภาพอนามยั มหาวิทยาลยัควรมีการปรับปรุงขยายบริการตรวจ
สขุภาพเป็นประจ าทกุปีและมีการจดัอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัการปอ้งกนัโรค ตา่ง ๆ อย่างตอ่เน่ือง 
5. ด้านบริการพืน้ฐาน มหาวิทยาลยัควรเพิ่มสถานท่ีส าหรับพกัผ่อนให้นกัศกึษาเพิ่มขึน้ พร้อม   ทัง้
ปลกูต้นไม้เพ่ือเพิ่มความร่มร่ืน และควรปรับปรุงกิริยามารยาทของบคุลากรผู้ท าหน้าท่ีให้บริการใน   
ด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษารวมทัง้เพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการแก่นักศึกษาอย่างทั่วถึง เป็น
กนัเอง      และเสมอภาค 6. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มหาวิทยาลยัควรปรับปรุง
ด้านระบบรักษาความ ปลอดภัยโดยการเพิ่มเทคโนโลยีทางด้านความปลอดภัย เช่น เพิ่มกล้อง
วงจรปิด การเพิ่มพนกังาน รักษาความปลอดภัย รวมถึงกิริยามารยาทของพนกังานรักษาความ
ปลอดภยั การมีกฏระเบียบและ ข้อบงัคบัใช้อย่างเข้มงวด 7. ด้านจิตใจ มหาวิทยาลยัควรจัดให้มี
กิจกรรมในหอพกัและระหว่างหอพกัให้นกัศกึษาได้ พบปะกนั มีกิจกรรมนนัทนาการคลายเครียด
ในหอพักและระหว่างหอพักได้และมหาวิทยาลัยควรจัด กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับ
นกัศกึษาเพศชาย เน่ืองจากมีระดบัคณุภาพชีวิตท่ีต ่ากว่านกัศกึษาหญิง 8. ด้านความสมัพนัธ์ทาง
สงัคมและเศรษฐกิจ มหาวิทยาลยัควรน านกัศกึษา หรือแนะน านกัศกึษา จดักิจกรรมร่วมกบัชุมชน 
โดยใช้วิชาความรู้ในสาขาท่ีตนถนัด พัฒนา บริการ และสร้าง ความสัมพันธ์กับชุมชน เช่น จัด
อบรมเก่ียวกับการสุขาภิบาลร้านอาหารเพ่ือให้ประชาชนท่ีประกอบธุรกิจร้านอาหารรอบ ๆ 
มหาวิทยาลยั จดักิจกรรมคา่ยอาสาด้านตา่ง ๆ ร่วมกบัชมุชนรอบ ๆ มหาวิทยาลยั 

แฮดเดดิ (Haddad, A.S.1986, p. 84) ได้ศกึษาเร่ือง คณุภาพชีวิตนกัศกึษาวิทยาลยั 
จอร์ดาเนียน โดยใช้แบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจและความส าคญั 16 องค์ประกอบ เพ่ือ
บ่งชีถ้ึงคุณภาพชีวิตในกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 300 คน เป็นชาย 175 คน หญิง 122 คน ผลการ
วิเคราะห์บ่งชีว้่า ความพึงพอใจมีความสมัพนัธ์อย่างมีนยัส าคญักับ 16 องค์ประกอบ ผู้ ท่ีมีความ
พึงพอใจในชีวิตมากกว่าผู้ ท่ีมีความพึงพอใจในสุขภาพ รายได้ ความสัมพันธ์กับเพ่ือนและ
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ครอบครัวน้อย สรุปก็คือ การรับรู้ ของนักศึกษาเก่ียวกับสุขภาพ ความสัมพันธ์กับครอบครัว 
ความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนและรายได้ เป็นตวัท านายความพงึพอใจในชีวิตได้ดีท่ีสดุ  

ฟลานาแกน (Flanagan. 1978, p. 115) ท าการศึกษา เพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิตของ
ชาว อเมริกนั โดยหาค าจ ากดัความของคณุภาพชีวิตในกลุม่ผู้ ใหญ่ ซึง่ส ารวจโดยใช้กลุม่ตวัอยา่ง 3 
กลุ่ม คือ กลุ่มอาย ุ30 ปี กลุ่มอาย ุ50 ปี และกลุ่มอาย ุ70 ปี พบว่าเร่ืองตา่ง ๆ ท่ีชาวอเมริกันส่วน
ใหญ่ก าหนดว่าเป็นส่วนประกอบคุณภาพชีวิตมี 15 เร่ือง เรียกว่า มิติของความพอใจในชีวิต มี
รายละเอียดดังนี ้ คือ องค์ประกอบในการด าเนินชีวิต สุขภาพและความปลอดภัยส่วนบุคคล 
สมัพนัธภาพกบัคูส่มรส การเลีย้งดบูตุรหลาน สมัพนัธภาพกบับคุคลในครอบครัว สมัพนัธภาพกบั 
เพ่ือนสนิท การให้ความชว่ยเหลืออ่ืน ๆ ในสงัคม    การร่วมกิจกรรมในท้องถ่ินหรือหนว่ยงานของรัฐ 
การพฒันาสติปัญญา ความเข้าใจส่วนบุคคลและการวางแผนการประกอบอาชีพ ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ การมีปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลในสงัคม การได้รับสิ่งบนัเทิง และการหาสิ่งพกัผ่อนหยอ่นใจ 
โดยร้อยละ 85 ของกลุ่มตวัอย่างรายงานว่ามีคณุภาพชีวิตในระดบัท่ีดีและดีมาก รวมทัง้ยงัเสนอ 
การใช้การศกึษารายบคุคลในเชิงลึก เพ่ือก าหนดค าจ ากดัความของคณุภาพชีวิต และเพ่ือวางแผน 
พฒันารูปแบบของแบบประเมินท่ีใช้พฒันาคณุภาพชีวิต  

เฮนเดอร์ชอทท์, ไรท์ และเฮนเดอร์สนั (Hendershott, Wright & Henderson. 1992) 
ได้ศึกษาปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของนักศึกษา โดยศึกษาจากประสบการณ์ใน
มหาวิทยาลัยและวัดความ พึงพอใจในความเป็นอยู่ของนักศึกษาโดยรวมและเป็นรายด้าน คือ 
ด้านชีวิตการเรียน ชีวิตสังคม ท่ีอยู่ ความสัมพันธ์กับเพ่ือน และบริการท่ีได้รับในมหาวิทยาลัย 
พบว่า ในแง่ของความพึงพอใจโดยรวมขึน้อยู่ในระดบัสูง นอกจากนัน้ยงัพบว่า ความพึงพอใจใน
ชีวิตสังคม ความสัมพันธ์กับเพ่ือน และชีวิตการเรียน มีผลอย่างมากต่อความเป็นอยู่ท่ีดีหรือ
คณุภาพชีวิตโดยรวม ส่วนบริการท่ีนกัศกึษาได้รับกบัท่ีอยู่ไม่แตกตา่งอย่างมีนยัส าคญั แตก็่เป็นท่ี
น่าสังเกตว่า นักศึกษาส่วนใหญ่จะมีความรู้เก่ียวกับบริการต่าง ๆ น้อย และยังมีการรับรู้ท่ีผิด
เก่ียวกบัความปลอดภยัในมหาวิทยาลยั ส่วนข้อมลูประชากรนัน้ เพศมีความส าคญัท่ีสดุ โดยเพศ
หญิงมี 39 ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความเป็นอยูท่ี่ดีโดยรวม ชีวิตด้านการเรียนและสงัคมอายจุะมี
ผลทางบวกเม่ือมีอายุมากขึน้ โดยจะมีผลต่อชีวิตสงัคม การเรียนและความสมัพนัธ์กับเพ่ือน ซึ่ง
อาจอธิบายได้วา่นกัศกึษาในขัน้สงูกวา่ มีความเก่ียวข้องกนัในชัน้เรียนมากกวา่  

สรุปภาพรวมของงานวิจัย พบว่า  การรับรู้  ของนักศึกษาเ ก่ียวกับสุขภาพ 
ความสมัพนัธ์กบัครอบครัว ความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนและรายได้ เป็นตวัท านายความพงึพอใจในชีวิต
ได้ดีท่ีสดุ ความพึงพอใจในชีวิตสงัคม ความสมัพนัธ์กบัเพ่ือน และชีวิตการเรียน มีผลอย่างมากตอ่
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ความเป็นอยู่ท่ีดีหรือคณุภาพชีวิตโดยรวม ส่วนบริการท่ีนกัศกึษาได้รับกบัท่ีอยู่ไม่แตกต่างอย่างมี
นยัส าคญั แตก็่เป็นท่ีน่าสงัเกตว่า นกัศกึษาสว่นใหญ่จะมีความรู้เก่ียวกบับริการตา่งๆ น้อย และยงั
มีการรับรู้ท่ีผิดเก่ียวกบัความปลอดภัยในมหาวิทยาลยัและควรน านกัศกึษา หรือแนะน านกัศึกษา 
จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน โดยใช้วิชาความรู้ในสาขาท่ีตนถนัด พัฒนา บริการ และส ร้าง 
ความสมัพนัธ์กบัชมุชน เชน่ จดัอบรมเก่ียวกบัการสขุาภิบาลร้านอาหารเพ่ือให้ประชาชนท่ีประกอบ 
ธุรกิจร้านอาหารในมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมค่ายอาสาด้านต่าง ๆ ร่วมกับชุมชนรอบรัว้
มหาวิทยาลยั 

9.2 งานวิจัยเก่ียวกับปัจจัยท่ีผลต่อคุณภาพชีวิต  
นนัทวิทย์ เผา่มหานาคะ. (2548, น.115). ได้ศกึษาเร่ือง เร่ืองปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่เจตคติ

ต่อการประกอบวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ของนกัศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
วิทยาเขตโชตเิวช เขตดสุิต กรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบวา่ 

1. ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ทางบวกกับเจตคติต่อการประกอบวิชาชีพคหกรรม
ศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีก าลังศึกษาอยู่ชัน้ปีท่ี 4 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช เขตดสุิต กรุงเทพมหานคร อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 มี 7 ปัจจยั ได้แก่ เพศชาย (X1) สาขาวิชา: อาหารและโภชนาการ 
(X5) ความรู้เก่ียวกบัอาชีพ (X11) ความคาดหวงัของผู้ปกครอง (X12) ลกัษณะทางกายภาพในการ
เรียน (X13) สมัพนัธภาพระหว่างนกัศึกษากับอาจารย์ (X14) และสมัพนัธภาพระหว่างนกัศึกษา
กบัเพ่ือน (X15)    

2. ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ทางลบกับเจตคติต่อการประกอบวิชาชีพคหกรรม
ศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีก าลังศึกษาอยู่ชัน้ปีท่ี 4 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช เขตดสุิต กรุงเทพมหานคร อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ .05 มี 2 ปัจจยั ได้แก่ เพศหญิง (X2) และสาขาวิชา: คหกรรม
ศาสตร์ทัว่ไป (X6) ตามล าดบั 

3. ปัจจยัท่ีไม่มีความสมัพนัธ์กับเจตคติต่อการประกอบวิชาชีพคหกรรมศาสตร์
ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีท่ีก าลงัศึกษาอยู่ชัน้ปีท่ี 4 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช เขตดสุิต กรุงเทพมหานคร มี 6 ปัจจยั ได้แก่ อายุ 
(X3) สาขาวิชา: ผ้าและเคร่ืองแตง่กาย (X4) ผลส าฤทธ์ิทางการเรียน (X7) อาชีพของผู้ปกครอง: รับ
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ อาชีพของผู้ปกครอง: รับจ้าง/พนกังานบริษัทเอกชน (X9) อาชีพของผู้ปกครอง: 
อาชีพค้าขาย/ธุรกิจสว่นตวั (X10)  
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4. ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อเจตคติต่อการประกอบวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีก าลังศึกษาอยู่ชัน้ปีท่ี 4 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช เขตดสุิต กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 มี 3 ปัจจยั โดยเรียงล าดบัจากปัจจยัท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดไปหาปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
น้อยท่ีสดุ ได้แก่ สมัพนัธภาพระหวา่งนกัศกึษากบัอาจารย์ (X14) ความรู้เก่ียวกบัอาชีพ (X11) และ
สมัพนัธภาพระหวา่งนกัศกึษากบัเพ่ือน (X15) ซึง่ปัจจยั ทัง้ 3 ปัจจยันีส้ามารถร่วมกนัอธิบายความ
แปรปรวนเจตคติต่อการประกอบอาชีพคหกรรมศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีก าลัง
ศกึษาอยูช่ัน้ปีท่ี 4 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร วิทยาเขต
โชติเวช เขตดสุิต กรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 37.30 5. สมการพยากรณ์เจตคติต่อการประกอบ
อาชีพคหกรรมศาสตร์ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีท่ีก าลงัศกึษาอยูช่ัน้ปีท่ี 4 สาขาวิชา  คหกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช เขตดสุิต กรุงเทพมหานคร 
เขียนเป็นสมการได้ดงันี ้5.1) สมการพยากรณ์เจตคติต่อการประกอบอาชีพคหกรรมศาสตร์ของ
นักศึกษา ในรูปคะแนนดิบ ได้แก่ Y = 1.003 + .276 X14+ .267 X11 + .185 X15 5.2) สมการ
พยากรณ์เจตคติตอ่การประกอบอาชีพคหกรรมศาสตร์ของนกัศกึษา ในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้แก่ 
Z = .335 X14 + .242 X11 + .229 X15 

นุจรินทร์ เล็กแข. (บทคัดย่อ: 2550). ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการท างานของพนกังานสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) 
ผลการวิจยัพบวา่ 

1. พนักงานกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย พนักงานส่วนใหญ่มี
สถานภาพโสด มีอายุระหว่าง 28-35 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาโท พนกังานปัจจุบนัส่วนใหญ่มี
ต าแหน่งงานอยู่ในกลุ่มวิชาการ อตัราเงินเดือนของพนกังานส่วนใหญ่ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 20,000 
บาท พนกังานมีระยะเวลาในการท างานต ่ากวา่หรือเท่ากบั 5 ปี 

2. ความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีต่อขวัญในการท างานโดยรวมอยู่ในระดับดี 
ทศันคติในการท างานโดยรวมอยู่ในระดบัดี ปัญหาและอปุสรรคในการท างานโดยรวมอยู่ในระดบั
น้อย ความจงรักภักดีต่อองค์การโดยรวมอยู่ในระดบัมาก และพฤติกรรมการท างานโดยรวมของ
พนกังาน อยูใ่นระดบัดีมาก 

3. พนกังานท่ีมีลกัษณะส่วนบคุคล ได้แก่ สถานภาพ อาย ุรายได้จากการท างาน 
ระยะเวลาในการท างานท่ีแตกตา่งกนั มีพฤติกรรมในการท างานของพนกังานสถาบนัส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 และต าแหน่ง
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ของพนักงานแตกต่างกันมีพฤติกรรมในการท างานของพนักงานสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

4. ขวัญในการท างานโดยรวมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท างานของ
พนกังานสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัท่ีระดบัต ่ามาก โดยจ าแนกเป็นรายด้านได้ดงันี ้

4.1 ด้านคุณค่าของงาน และด้านความปลอดภัย มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการท างานของพนกังานสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันท่ีระดบัค่อนข้างต ่า และ
ระดบัต ่ามาก ตามล าดบั 

4.2 ด้านคา่จ้าง หรือคา่แรง และด้านการจัดการขององค์การมีความสมัพนัธ์
กบัพฤตกิรรมการท างานของพนกังานสถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัท่ีระดบัต ่ามาก 

5. ทศันคติในการท างานมีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการท างานของพนักงาน
สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 โดยมี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัท่ีระดบัปานกลาง โดยจ าแนกเป็นรายด้านได้ดงันี ้

ด้านความรู้ในงาน ด้านความรู้สกึในงาน ด้านสภาพการท างาน และด้านแนวโน้ม
ท่ีจะแสดงพฤตกิรรม มีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการท างานของพนกังานสถาบนัสง่เสริมการสอน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกัน โดยด้านความรู้ในงาน มีความสัมพนัธ์ท่ีระดบัค่อนข้างต ่า ด้านความรู้สึกในงาน ด้าน
สภาพการท างาน และด้านแนวโน้มท่ีจะแสดงพฤตกิรรม มีความสมัพนัธ์ท่ีระดบัปานกลาง 

6. ปัญหา และอปุสรรคในการท างานโดยรวมมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมในการ
ท างานโดยรวมของพนกังานสถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัท่ีระดบัต ่ามาก 

7. ความจงรักภักดีต่อองค์กรโดยรวมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท างาน
โดยรวมของพนักงานสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัท่ีระดบัคอ่นข้างสงู   

จฑุามาศ ช่ืนจิตร. (2550, น.120). ท าการศกึษาปัจจยัท่ีส่งผลตอ่ลกัษณะมุ่งอนาคต
ของนิสิตระดบัปริญญาตรี สาขาวิชานนัทนาการ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ผลการศกึษาปรากฏ ดงันี ้
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1. ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ทางบวกกับลักษณะมุ่งอนาคตของนิสิต อย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 มี 7 ปัจจยั ได้แก่ อายุ (X3) ระดบัชัน้การศึกษาปีท่ี 4 (X7) แรงจูงใจฝ่าย
สมัฤทธ์ิ (X14) บุคลิกภาพ (X15) เจตคติต่อการเรียน (X16) ความคาดหวงัของผู้ปกครอง (X17) 
สมัพนัธภาพระหวา่งนิสิตกบัเพ่ือน (X19) 

2. ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ทางบวกกับลักษณะมุ่งอนาคตของนิสิต อย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 มี 3 ปัจจยั ได้แก่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน (X8) รายได้ของนกัศกึษา (X13) 
และสมัพนัธภาพระหวา่งอาจารย์กบันิสิต (X18) 

3. ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ทางลบกับลักษณะมุ่งอนาคตของนิสิต อย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 มี 1 ปัจจยั คือ อาชีพรับจ้างทัว่ไป (X12) 

4. ปัจจยัท่ีไม่มีความสมัพนัธ์กับลกัษณะมุ่งอนาคตของนิสิต มี 8 ตวัแปร ได้แก่ 
เพศชาย (X1) เพศหญิง (X2) ระดับการศึกษาปีท่ี 1 (X4) ระดับการศึกษาปีท่ี 2 (X5) ระดับ
การศกึษาปีท่ี 3 (X6) อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ (X9) อาชีพประกอบธุรกิจสว่นตวั/ค้าขาย (X10) 
อาชีพพนกังานบริษัทเอกชน (X11) 

5. ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ลกัษณะมุง่อนาคตของนิสิตอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 
0.01 โดยเรียงล าดับจากปัจจัยท่ีส่งผลมากท่ีสุดไปหาปัจจัยท่ีส่งผลน้อยท่ีสุดมี 5 ปัจจัย ได้แก่ 
สมัพนัธภาพระหวา่งนิสิตกบัเพ่ือน (X19) บคุลิกภาพ (X15) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิต (X8) 
สัมพันธภาพระหว่างอาจารย์กับนิสิต (X18) อายุของนิสิต (X3) สามารถร่วมกันท านายความ
แปรปรวนของลกัษณะมุง่อนาคตของนิสิตได้ถึงร้อยละ 66.1 

6. สมการพยากรณ์ลกัษณะมุ่งอนาคตของนิสิตปริญญาตรี ได้อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 โดยน าคา่สมัประสิทธ์ิการถดถอยของตวัพยากรณ์มาเขียนสมการ ได้ดงันี ้

6.1 สมการพยากรณ์ลกัษณะมุ่งอนาคตของนิสิตปริญญาตรี โดยใช้คะแนน
ดบิY = -1.947 + .828 X19 + .495 X15 + .285 X8 - .249 X18 + .005 X3 

6.2 สมการพยากรณ์ลักษณะมุ่งอนาคตของนิสิตปริญญาตรี โดยคะแนน
มาตรฐาน Z = .498 X19 + .313 X15 + .192 X8 - .182 X18 + .137 X3 

ดลภางค์ จนัทร์ทอง. (บทคดัย่อ: 2548). ได้ศกึษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลตอ่ความเครียด
ในการปฏิบัติงานของพยาบาลหน่วยอภิบาล ผู้ ป่วยภาวะวิกฤติโรงพยาบาลรามาธิบดี 
กรุงเทพมหานคร ผลการศกึษา ดงันี ้

1. ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความเครียดในการปฏิบตังิานของพยาบาล
หน่วยอภิบาล ผู้ ป่วยภาวะวิกฤติโรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทาง
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สถิติท่ีระดบั 0.01 มี 8 ปัจจัย ได้แก่ บุคลิกภาพ (X7) ภาระความรับผิดชอบต่อครอบครัว (X9) 
สัมพันธภาพระหว่างพยาบาลกับสมาชิกในครอบครัว (X10) ลักษณะทางกายภาพในการ
ปฏิบตัิงาน (X11) สัมพันธภาพระหว่างพยาบาลกับผู้ บงัคบับญัชา (X12) สัมพันธภาพระหว่าง
พยาบาลกับผู้ ใต้บงัคบับญัชา (X13) สมัพนัธภาพระหว่างพยาบาลกับเพ่ือนร่วมงาน (X14) และ
สมัพนัธภาพระหวา่งพยาบาลกบัผู้ ป่วยและญาต ิ(X15) 

2. ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางลบกบัความเครียดในการปฏิบตัิงานของพยาบาล
หน่วยอภิบาล ผู้ ป่วยภาวะวิกฤติโรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั 0.05 มี 1 ปัจจยั คือ สขุภาพจิต (X8)  

3. ปัจจัยท่ีไม่มีความสัมพันธ์กับความเครียดในการปฏิบัติงานของพยาบาล
หน่วยอภิบาล ผู้ ป่วยภาวะวิกฤติโรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพมหานคร มี 6 ปัจจยั ได้แก่ อายุ 
(X1) ระดบัการศกึษา (X2) สถานภาพสมรส (X3) ประสบการณ์ในการท างาน (X4) รายได้ตอ่เดือน 
(X5) และอตัราก าลงัคน (X6) 

4. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของพยาบาลหน่วยอภิบาล 
ผู้ ป่วยภาวะวิกฤติโรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
มี 3 ปัจจยั โดยเรียงล าดบัจากปัจจยัท่ีส่งผลมากท่ีสดุไปหาน้อยท่ีสดุ ได้แก่ สมัพนัธภาพระหว่าง
พยาบาลกบัผู้ ป่วยและญาต ิ(X15) บคุลิกภาพ (X7) และสขุภาพจิต (X8) 

5. สมการท่ีสามารถพยากรณ์ความเครียดในการปฏิบตัิงานของพยาบาลหน่วย
อภิบาล ผู้ ป่วยภาวะวิกฤติโรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 ได้แก่ 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.1051-
1058) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนนัทนาการต่อคณุภาพ
ชีวิตและความพึงพอใจในงาน พบว่า การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่าง
และความสมัพนัธ์ระหวา่งคะแนนท่ีได้รับจากมินนิโซตาด้านความพงึพอใจในงานและคณุภาพชีวิต
ท่ีวดัได้กับเพศชายอายุ 18 ถึง 40 ปีท่ีเข้าร่วมกิจกรรมสนัทนาการและผู้ ท่ีไม่ได้ท า ตวัอย่างจาก
การศึกษาประกอบด้วยอาสาสมคัรจ านวน 282 คน (148 คนมีส่วนร่วมในการกีฬาและ 134 คน
ไม่ได้ท างานในสถาบนัของรัฐและองค์กรในเมือง Vezirköprüในจงัหวดั Samsun ของตรุกี) ข้อมลู
ท่ีได้จากเคร่ืองชั่งและกลุ่มย่อยส าหรับทัง้สองกลุ่มได้รับการวิ เคราะห์โดยการทดสอบ Mann-
Whitney U และ tau-b ของ Kendall ตามผลการทดสอบ Kolmogorov-Smirnov ส าหรับสมมตฐิาน
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ปกต ิ(P <0.05) ผลการวิจยัพบวา่คณุภาพชีวิตโดยรวมและความพงึพอใจในการท างานของบคุคล
ท่ีมีสว่นร่วมในการเล่นกีฬาสงูกว่ากลุ่มท่ีไมไ่ด้เข้าร่วม (P <0.05) เม่ือความสมัพนัธ์ระหวา่งคะแนน
รวมคณุภาพชีวิตกบัความพึงพอใจในการท างานของผู้ เข้าร่วมทัง้หมดได้รับการตรวจสอบพบว่ามี
ความสมัพนัธ์ท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติระหว่างคะแนนรวมคณุภาพชีวิตกับคะแนนรวมของผลงาน
และคะแนนย่อย (ความพึงพอใจภายในและภายนอก) (P <0.001 ) สรุปได้ว่าการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมสันทนาการท่ีก าหนดไว้เพ่ือจุดประสงค์เหล่านีใ้นฐานะกิจกรรมทางกายโดยสมัครใจมี
อิทธิพลโดยตรงต่อไลฟ์สไตล์ของแต่ละบุคคลและเพิ่มคุณภาพชีวิตและความพึงพอใจในการ
ท างานอยา่งมีนยัส าคญั 

Aydin, Oya Tamtekin; Bayir, Firat. (2016, p.1147-1169) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ี
ส่งผลกระทบของตัวแปรทางประชากรท่ีแตกต่างกันต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือก
มหาวิทยาลยั : การศกึษาเก่ียวกับนกัศึกษาบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลยัในกรุงอิสตนับลู พบว่า  
จากการตรวจสอบวรรณคดีท่ีเก่ียวข้องหลายปัจจัยสามารถพิจารณาได้ว่าเป็นผลกระทบต่อ
กระบวนการเลือกมหาวิทยาลยั อย่างไรก็ตามวรรณคดีท่ีมีอยู่ไม่ได้ศกึษาถึงผลกระทบของตวัแปร
ทางประชากรศาสตร์เก่ียวกับปัจจัยเหล่านีอ้ย่างเต็มท่ี การวิจัยครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างเกณฑ์การคัดเลือกมหาวิทยาลัยกับตัวแปรทางประชากรท่ีก าหนดไว้ใน
การศกึษาโดยพิจารณาจากเพศระดบัรายได้ของครอบครัวประเภทของโรงเรียนมธัยมศกึษาตอน
ปลายท่ีจบการศกึษาและมีการท างานหรือไมร่ะหว่างช่วงเวลาการศกึษาในแผนกบริหารธุรกิจของ 
มหาวิทยาลยัชัน้น าในอิสตนับลู การศกึษาได้รับการออกแบบโดยใช้วิธีการวิจยัเชิงพรรณนาโดยใช้
แบบส ารวจ แบบสอบถามแบบเห็นหน้าได้ด าเนินการกับนักเรียนในช่วงปีการศึกษา    2014 - 
2015 ของมหาวิทยาลยัท่ีได้รับเลือก วิธีการสุ่มตวัอย่างสะดวกใช้เพ่ือก าหนดผู้ เข้าร่วมการศึกษา 
แบบสอบถามจ านวน 600 ฉบับได้จัดส่งให้กับนักเรียนในมหาวิทยาลัยเหล่านีแ้บบฟอร์ม
แบบสอบถามจ านวน 510 แบบถูกนับว่าถูกต้อง ในตอนท้ายของการศึกษาตามวรรณคดีท่ี
เก่ียวข้อง 13 ปัจจยั ท่ีมีบทบาทส าคญัในการตดัสินใจของนกัเรียน จากนัน้ได้มีการจดัอนัดบัเกณฑ์
การเลือกมหาวิทยาลยัส าหรับการตดัสินใจของนกัเรียนชาวตรุกี สดุท้ายนีจ้ะน าเสนอความสมัพนัธ์
ระหวา่งตวัแปรทางภมูิศาสตร์ท่ีระบไุว้ด้านบนและปัจจยัท่ีมีผลตอ่กระบวนการเลือกมหาวิทยาลยั 

Çiçek, Güner. (2018, p.1141-1148) ได้ศกึษาเร่ือง คณุภาพชีวิตและการออกก าลงั
กายของนักศึกษามหาวิทยาลัย พบว่า  การศึกษาครัง้นีเ้ป็นการศึกษาการออกก าลังกายและ
คุณภาพชีวิตของนักศึกษาแผนกกีฬาและนักศึกษาแผนกอ่ืน ๆ ท่ีเข้าเ รียนในมหาวิทยาลัย มี
นกัศกึษามหาวิทยาลยัจ านวน 300 คนเข้าร่วมการศกึษานี ้150 SDS (อาย ุ20.67 ± 1.65 ปี) รวม 
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89 คนเพศหญิงและ 61 รายและ ODS 150 ราย (อาย ุ19.45 ± 1.22 ปี) เพศชาย 56 คนและเพศ
หญิง 94 ราย ในการก าหนดระดับการออกก าลังกายแบบสัน้แบบสอบถามกิจกรรมทางกาย
ระหว่างประเทศ (IPAQ) ฉบบัย่อและแบบวดัคณุภาพชีวิต (WHOQOL-BREF) ผลการด าเนินงาน
ของ SDS และ ODS สัปดาห์ละ 5386.24 ± 3528.47 มิลลิกรัมต่อสัปดาห์และ 1616.85 ± 
1249.12 MET-min / สัปดาห์ตามล าดับและมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p 
<0.001) ระดบัความสามารถในการควบคมุคณุภาพชีวิตความสมัพนัธ์ทางจิตวิทยาความสมัพนัธ์
ทางสังคมและค่าพารามิเตอร์ทางสิ่งแวดล้อมของ SDS พบว่ามีค่า QoL สูงกว่า ODS และมี
นัยส าคญัทางสถิติ (p <0.001) เม่ือเปรียบเทียบกับเพศชายพบว่าคะแนนเฉล่ียของผู้ ชายเฉล่ีย
เทา่กบั 4938.86 ± 3919.33 นาทีตอ่สปัดาห์ / สปัดาห์ขณะท่ีผู้หญิงพบวา่เป็น 2592.44 ± 2276.82 
นาทีตอ่สปัดาห์ ในตวัแปร QoL ความสมัพนัธ์ทางสงัคมของผู้ชายมีความสมัพนัธ์กับหญิงสูงกว่า
สตรีเท่านัน้และมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (p <0.001) ในนักศึกษา
มหาวิทยาลัยพบว่าเม่ือคะแนน PA เพิ่มขึน้ระดับ QoL ก็เพิ่มขึน้และมีความสัมพันธ์ทางบวก
ระหวา่งพวกเขา นกัเรียนควรได้รับการสนบัสนนุให้ท ากีฬาในเวลาวา่งเพื่อปรับปรุงระดบั QoL 

AL-Othman, F. H. (2014, p.111-121) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบของ
ค าแนะน าคุณภาพท่ีดีเก่ียวกับการศึกษาในช่วงต้นของการปฏิบตัิงานของผู้นิสิตมหาวิทยาลัย 
พบว่า การสอนท่ีมีคุณภาพดีในช่วงต้นปีของการศึกษามีผลดีในการช่วยเหลือผู้ ท่ีมาใหม่ใน
มหาวิทยาลยัและวิทยาลยัเพ่ือปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อมใหม ่แนวคดินีใ้ช้กนัอยา่งแพร่หลายใน
การศกึษาในระดบัอดุมศกึษาในปัจจบุนัเน่ืองจากมีประโยชน์มากมายส าหรับนกัเรียนและอาจารย์ 
ดังนัน้จึงไม่ขึน้อยู่กับบริบทท่ีนักเขียนมาจาก แต่ถือว่าเป็นปัญหาระดับโลกท่ีต้องได้รับการ
ตรวจสอบอย่างเข้มงวดจากนกัวิจัยและนักการศึกษาจากภูมิหลงัทางวิชาการท่ีแตกต่างกันโดย
อ้างวา่ผู้ ท่ีเข้ามาใหมใ่นสถาบนัอดุมศกึษาก าลงัเผชิญกบัความท้าทายมากมาย ท่ีท าให้พวกเขาไม่
สามารถปรับตวัและท างานได้ดีในสมยัก่อน การเพิ่มการเรียนการสอนท่ีมีคณุภาพดีนัน้เป็นสิ่งท่ี
หลีกเล่ียงไม่ได้ส าหรับนักเรียนท่ีมีผลการเรียนดีในสภาพแวดล้อมทางวิชาการดงักล่าว ดงันั น้
บทความนีจ้ึงมุ่งเน้นไปท่ีส่วนประกอบตา่ง ๆของการสอนท่ีมีคณุภาพดีการแทรกแซงจากอาจารย์
ผู้ สอนในมหาวิทยาลัยและผลเสียของการขาดการสอนท่ีมีคุณภาพดีในกระบวนการเรียนรู้ของ
ผู้ เรียนในระยะหลงั ๆ นอกจากนีย้งัเน้นถึงความส าคญัของการศึกษาท่ีมีคณุภาพแก่ผู้มาใหม่ใน
การเตรียมพร้อมรับการศึกษาในระดบัสูงเพ่ือเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายในชีวิตหลงัจาก
ส าเร็จการศกึษา นอกจากนีย้งัพยายามท่ีจะอธิบายถึงธรรมชาติท่ีการเรียนรู้สงูขึน้ในปัจจุบนัได้มี
การพฒันาเพื่อบงัคบัใช้การสอนท่ีมีคณุภาพดีในหลกัสตูร 



  105 

Akar, Huseyin. (2018, p.169-180) ได้ศึกษาเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพ
ชีวิตการท างานความเบื่อหนา่ยของโรงเรียนความเหน่ือยหน่ายความผกูพนัท่ีมีตอ่ตนเองและความ
เป็นพลเมืองขององค์การ: การศึกษาเร่ืองครู พบว่า การวิจัยครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ความสมัพนัธ์ระหว่างคณุภาพชีวิตการท างานการเผาผลาญความเบื่อหน่ายโรงเรียนความมุ่งมัน่
ในด้านอารมณ์และพฤติกรรมการเป็นพลเมืองขององค์กร ในบริบทนีแ้บบจ าลองได้เสนอขึน้จาก
การทบทวนวรรณกรรมและแบบจ าลองได้รับการทดสอบผ่านรูปแบบสมการโครงสร้าง กลุม่ศกึษา
ประกอบด้วยครูอาสาสมคัร 314 คนท่ีท างานในโรงเรียนของรัฐ Kilis ในปีการศึกษา 2016-2017 
ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้จากคุณภาพชีวิตในการท างานมาตรวัดความเหน่ือยหน่ายระดับความ
แปลกแยกในโรงเรียนระดบัความผูกพันทางอารมณ์และพฤติกรรมการเป็นพลเมืองขององค์กร 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีพรรณนาความสัมพันธ์ทางเส้นทางและแบบบู๊ ตสต๊อก จากผลการ
วิเคราะห์พบว่าการรับรู้ของครูเก่ียวกับคณุภาพชีวิตในการท างานมีผลเสียต่อความเหน่ือยหน่าย
และความห่างเหินของโรงเรียนในขณะท่ีพวกเขามีผลดีตอ่ความมุ่งมัน่ทางอารมณ์ นอกจากนีก้าร
รับรู้ความผูกพันทางอารมณ์มีผลกระทบในเชิงบวกต่อพฤติกรรมการเป็นพลเมืองขององค์กร 
ผลการวิจยัท่ีส าคญัอีกประการหนึ่งก็คือการรับรู้ของครูเก่ียวกับความเหน่ือยหน่ายและความเบื่อ
หน่ายของโรงเรียนมีบทบาทในการไกล่เกล่ียบางส่วนในผลกระทบจากการรับรู้คณุภาพชีวิตการ
ท างานตอ่ความมุง่มัน่ทางอารมณ์      จากผลการศกึษาเหลา่นีส้ามารถสรุปได้วา่สภาพการท างาน
ของครูควรได้รับการปรับปรุงอยา่งตอ่เน่ือง 

Chandra, Teddy; Ng, Martha; Chandra, Stefani; Priyono. (2018, p.109-131). 
ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบของคุณภาพการบริการต่อความพึงพอใจของนักเรียนและ
ความภักดีของนักศึกษา: การศึกษาเชิงประจักษ์ พบว่า การศึกษานีมี้จุดมุ่งหมายเพ่ือสังเกต
อิทธิพลของคุณภาพการบริการต่อความพึงพอใจของนักเรียนและความภักดีของนักศึกษาใน
สถาบนัอดุมศกึษาใน Riau ผู้ เข้าอบรมมีนกัเรียน 1,000 คนจาก 13 มหาวิทยาลยัและวิทยาลยัใน 
Riau การศึกษาครัง้นีใ้ช้คุณภาพการบริการเป็นตัวแปรภายนอกเน่ืองจากความพึงพอใจของ
นกัเรียนและความภักดีของนกัศึกษากลายเป็นปัจจยัภายนอก วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้แบบจ าลอง
สมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling - SEM) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(ANOVA) ร่วมกับ SPSS21 และ AMOS 21. ผลการวิจัยสรุปได้ว่าคุณภาพของบริการมีผลต่อ
ความพึงพอใจของนักเรียนและมีผลต่อความพึงพอใจของนักเรียนต่อความภักดีของนักศึกษา 
อยา่งไรก็ตามยงัไมพ่บอิทธิพลเก่ียวกบัคณุภาพของนกัเรียนท่ีมีตอ่ความภกัดีของนกัเรียน 
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Abedini, Zoleykha; Mirnasab, Mirmahmoud; Fathi Azar, Eskander. (2017, pp. 
235-245).ได้ศึกษาเร่ือง การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบอัตลักษณ์คุณภาพชีวิตและปัญหา
พฤติกรรมระหว่างผู้ปกครองคนโสดกับวัยรุ่นสองคน พบว่า การศึกษาครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษารูปแบบอัตลกัษณ์และคณุภาพชีวิตและความยากล าบากทางพฤติกรรมระหว่างวยัรุ่นท่ีมี
สถานะเดี่ยวและคูส่มรส ในการศกึษาเปรียบเทียบเชิงสาเหตนีุน้กัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลาย 214 
คนได้รับการคดัเลือกแล้วเลือกวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบตอบรับแบบสมคัรใจ 112 คน (หญิง 59 คน
และเพศชาย 53 คน) นอกจากนีย้งัได้สุ่มเลือกนกัเรียนท่ีได้รับสถานะผู้ปกครองจ านวน 112 คน 
Identity styles สินค้าคงคลงั (Bennion & Adams, 1986) แบบสอบถามคณุภาพชีวิตและรายงาน
ตวัเอง Achenbach Youth Self-Report (YSR) ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนและการทดสอบที 
(t-test) ของกลุ่มอิสระเพ่ือวิเคราะห์ข้อมลู ผลการวิจยั พบว่า  ในแง่ของการเล่ือนการช าระหนีแ้ละ
การกระจายตวัตนไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัระหว่างผู้ปกครองรายเดียวกับวัยรุ่น
วยัรุ่น 2 คน แต่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติในด้านความเป็นตวัตนและการยึด
สงัหาริมทรัพย์ วยัรุ่นท่ีเป็นบิดามารดาเด่ียวมีความเป็นตวัตนมากขึน้และวยัรุ่นท่ีเป็นพอ่แมส่องคน
มีสิทธ์ิยึดครองมากขึน้ นอกจากนีก้ารเปรียบเทียบองค์ประกอบคณุภาพชีวิตระหว่างทัง้สองกลุ่ม
พบว่ากลุ่มท่ีมีคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญั (เช่นสุขภาพกายความสัมพนัธ์ทาง
สงัคมและด้านสิ่งแวดล้อม) ผลการวิจยัพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ผล
การศึกษาพบว่าวยัรุ่นหญิงท่ีเป็นโสดมีความกระวนกระวายใจ / ซึมเศร้ามากกว่าผู้ปกครองทัง้ 2 
ราย การวิจยัครัง้นีมี้นยัส าคญัต่อการศึกษาในอนาคตเก่ียวกับการสืบสวนบทบาทของโครงสร้าง
ครอบครัวในฐานะทางจิตวิทยาของวยัรุ่น 

Blount, Ashley J.; Bjornsen, Abby L.; Moore, Madeleine M.(2018, pp. 60-72). 
ได้ศกึษาเร่ือง . คา่นิยมในการท างานการมีส่วนร่วมในวิชาชีพและคณุภาพชีวิตระดบัมืออาชีพใน
ผู้ ให้ค าปรึกษาในการฝึกอบรม: การประเมินผลในหลกัสูตรการให้ค าปรึกษาด้านอาชีพของคอน
สตรัคติวิสต์ พบว่า ในการตรวจสอบนีไ้ด้มีการส ารวจตัวอย่างค่าท่ีปรึกษาของผู้ ให้ค าปรึกษา 
(CITs) คา่การท างานการมีส่วนร่วมในวิชาชีพและคณุภาพชีวิตท่ีเป็นมืออาชีพในช่วงก่อนและหลงั
การจบหลกัสูตรการให้ค าปรึกษาด้านอาชีพ เก่ียวกบัค่านิยมในการท างานผู้ เข้าร่วมประชมุได้ให้
ความส าคญัอย่างสงูสมดลุการสนบัสนุนการช่วยเหลือและความซ่ือสตัย์ในอาชีพของพวกเขาใน
ขณะท่ีอ านาจการแข่งขนัและการเส่ียงภยัมีมูลค่าน้อยท่ีสุด โดยรวมแล้วผู้ เข้าอบรมได้เพิ่มระดบั
การมีส่วนร่วมในการประกอบอาชีพจากการประเมินก่อนการประเมินในช่วงหลักสูตรการให้
ค าปรึกษาด้านอาชีพ ในท่ีสดุผู้ เข้าร่วมประชมุมีประสบการณ์ระดบัความพึงพอใจความเมตตาใน
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ระดบัปานกลางและระดบัความเหน่ือยล้าและความเม่ือยล้าในระดบัต ่าท่ีมีต่อคณุภาพชีวิตระดบั
มืออาชีพของพวกเขา ผลกระทบของการค้นพบเหล่านีส้ าหรับท่ีปรึกษาผู้ ให้ค าปรึกษาด้าน
การศกึษาและ CITs ได้แก่ : (a) การรวมตวัของการเรียนการสอนคอนสตรัคติวิท (ข) การอภิปราย
เก่ียวกับปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการให้ค าปรึกษาท่ีส าคญั (เช่นความเหน่ือยหน่ายความเม่ือยล้า
ความเห็นอกเห็นใจความพึงพอใจความเมตตา) (c) ความส าคญัของการสนบัสนุนสุขภาพ และ 
(d) รวมการประเมินผลในห้องเรียนให้ค าปรึกษา 

Chao, Pen-Chiang. (2018, p.1-8 ) ได้ศึกษาเร่ือง การใช้การก าหนดตนเองของ
นกัศึกษาระดับสูงท่ีมีความพิการเพ่ือคาดการณ์ถึงคณุภาพชีวิตหนึ่งปีหลงัจากส าเร็จการศึกษา 
พบว่า การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือประเมินความสมัพนัธ์และความสมัพนัธ์ในการคาดการณ์
ระหว่างการตดัสินใจด้วยตนเองและคณุภาพชีวิตของนักศึกษาวิทยาลยัท่ีมีความบกพร่อง กลุ่ม
ตวัอย่างเป็นนกัศกึษาระดบัสงู 145 คนท่ีได้รับคดัเลือกจากภาคเหนือของไต้หวนั (n = 16), ความ
บกพร่องทางการได้ยิน (n = 17), ความบกพร่องในการพูด / ภาษา (n = 6), ความพิการทาง
ร่างกาย (n = 40), เฉพาะเจาะจง (n = 26), ความผิดปกติทางอารมณ์และพฤติกรรม (n = 5), 
ความพิการหลาย (n = 4), ออทิสติก (n = 23) และความบกพร่องทางสขุภาพ (n = 8) ใช้มาตรวดั
ความสามารถในการก าหนดตวัเองส าหรับนักศึกษาวิทยาลัย (SDSCS) และ WHOQOL-BREF 
เพ่ือรวบรวมข้อมลู วิชาท่ีเรียนจบ SDSCS ในปีสดุท้ายของวิทยาลยัในขณะท่ีข้อมลู WHOFOOD-
BREF ถกูรวบรวมหนึ่งปีหลงัจากส าเร็จการศกึษา การวิเคราะห์ความถดถอยพหคุณูแบบเพียร์สนั
และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขัน้ตอนใช้เพ่ือประเมินความสัมพันธ์ระหว่าง SDSCS กับ 
WHOQOLBREF ผลการวิจยัพบว่ามีความสมัพนัธ์เชิงบวกระหว่างการตดัสินใจในเร่ืองคณุภาพ
ชีวิตกับคณุภาพชีวิต คะแนนจิตวิทยาความสมัพนัธ์ทางสงัคมสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 30.3) - 53.2 
ของคะแนนทัง้หมดในกลุ่มย่อยของ SDSCS (Self-Realization, Psychological Empowerment, 
Autonomy) ผลการศกึษาครัง้นียื้นยนัความสมัพนัธ์ในเชิงบวกระหว่างการตดัสินใจด้วยตนเองกบั
คณุภาพชีวิตของคนพิการ นอกจากนีก้ารศกึษายงัชีใ้ห้เห็นว่าการตดัสินใจด้วยตนเองไม่เพียง แต่
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนพิการเท่านัน้ แต่ดูเหมือนว่าจะมีผลในระยะยาว มี
ข้อเสนอแนะและความเก่ียวข้อง 

Kitratporn, Poonsook; Puncreobutr, Vichian. (2016, pp.134-138). ได้ศกึษาเร่ือง 
ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตการท างานและบรรยากาศองค์การของโรงเรียนตัง้อยู่ริม
ชายแดนไทย – กมัพชูา พบว่า วตัถปุระสงค์ของการศกึษาคือการวดัคณุภาพชีวิตการท างานและ
บรรยากาศองค์การของโรงเรียนท่ีตัง้อยู่ตามพรมแดนไทย - กมัพชูา การศกึษานีมี้จดุมุ่งหมายเพ่ือ



  108 

วดัความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรทัง้สองตวัแปรท่ีมีคณุภาพในชีวิตการท างานและสภาพแวดล้อม
ขององค์กร กลุ่มตัวอย่างคือกลุ่มผู้ บริหารและครูท่ีมาจากโรงเรียนต่าง ๆตามแนวชายแดน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยสร้างขึน้โดยผู้ วิจัยและทดสอบความน่าเช่ือถือซึ่งมีความเช่ือถือได้ดี 
เคร่ืองมือทางสถิติท่ีใช้ในการศกึษา ได้แก่ Mean, T-Test และ Pearson's Simple Correlation ผล
การศกึษาพบว่ามีหลกัฐานการด ารงอยู่ของคณุภาพชีวิตในการท างานและบรรยากาศองค์การใน
โรงเรียนระดบัสงู ในขณะท่ีสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภยัของรายการ / การส่งเสริมสขุภาพและความ
เส่ียง / การยอมรับความเส่ียงท่ีได้คะแนนต ่าจะท าให้โรงเรียนต้องให้ความส าคญัมากขึน้ ผลการ
วิเคราะห์ความสัมพนัธ์พบว่ามีความสัมพนัธ์ทางบวกท่ีดีระหว่างคณุภาพชีวิตในการท างานกับ
บรรยากาศองค์การท่ี 0.759 แตค่วามสมัพนัธ์ระหวา่งมิตสิว่นบคุคลของ QWL กบัสภาพภมูิอากาศ
ขององค์กรอยู่ในระดบัปานกลาง / อ่อนแอ มีเพียงไม่ก่ีมิติเท่านัน้ท่ีมีส่วนสมัพนัธ์ท่ีดีในหมูพ่วกเขา 
นอกเหนือจากการสอบสวนแล้วควรให้ความส าคญักบัปัจจยัท่ีอ่อนแอและขจดัความคลาดเคล่ือน
ในการปรับปรุงความสมัพนัธ์ระหวา่ง QWL กบัสภาพแวดล้อมขององค์การ 

Al-mehsin, Salama Aqeel. (2017, p.108-117). ได้ศึกษาเร่ือง ความสามารถใน
ตนเองและความสัมพันธ์กับทักษะทางสังคมและคุณภาพของการตัดสินใจของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัเจ้าฟ้า อบัดลุอลั – อสัซิส พบว่า การศกึษาครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือแสดงให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพในการรับรู้ความสามารถของตนเองและทักษะทางสังคมและความสัมพันธ์กับ
คณุภาพของการตดัสินใจของนกัศกึษามหาวิทยาลยั Prince Sattam bin Abdulaziz และก าหนด
ขอบเขตการมีส่วนร่วมของการรับรู้ความสามารถของตนเองและทกัษะทางสงัคมในด้านคณุภาพ
ของการตดัสินใจ -making เพ่ือสร้างความมั่นใจในตวัเองและแบบสอบถามเก่ียวกับทักษะทาง
สงัคมและแบบสอบถามในการตดัสินใจกลุ่มตวัอย่างคือนกัเรียนหญิงจากวิทยาลยัการศึกษาใน
มหาวิทยาลยัเจ้าฟ้าอบัดลุอลัซิดิส (560 คน) ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองในกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในระดับปานกลางและความสัมพันธ์ระหว่าง
ความสามารถในการใช้สมรรถนะตนเองกบัทกัษะทางสงัคมและคณุภาพของการตดัสินใจเป็นบวก 
ผลการวิจยัพบว่าคณุภาพของกระบวนการตดัสินใจตีความถึงร้อยละ 81.5 ของทกัษะทางสงัคม
และมีผลทางบวกอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติต่อคณุภาพในการตดัสินใจเก่ียวกับทกัษะทางสงัคม
และคณุภาพของการตดัสินใจตีความประมาณ 69% ของตนเอง ประสิทธิภาพและผลการศกึษายงั
แสดงให้เห็นถึงผลกระทบเชิงบวกอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติส าหรับคณุภาพของการตดัสินใจใน
เร่ืองการรับรู้ความสามารถของตนเอง 
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Koyuncu, Bengisu. (2018, pp.188-200) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบของ
ทกัษะชีวิตครูผู้ช่วยก่อนในการพฒันาตนเองของครู พบว่า จดุมุ่งหมายของการศกึษาครัง้นีคื้อเพ่ือ
หาขอบเขตท่ีทกัษะในชีวิตของครูผู้สอนก่อนท านายความรู้สึกของตนเองในการรับรู้ความสามารถ 
การศึกษาใช้แบบจ าลองการคัดกรองเชิงสัมพันธ์ในกระบวนทัศน์การวิจัยเชิงปริมาณและมี
ครูผู้ สอนบริการล่วงหน้า 195 คนในหลักสูตรการสร้างน า้ท่วมทด Mimar Sinan Fine Arts เก็บ
รวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบวดัทกัษะชีวิตแบบวดัประสิทธิภาพของครูและแบบสอบถาม ผลการวิจยั
แสดงให้เห็นถึงความสมัพันธ์ในเชิงบวกอย่างมีนยัส าคญัทางบวกระหว่างทักษะการใช้ชีวิตของ
ครูผู้ สอนก่อนวัยเรียนกับความรู้สึกของตนเองเก่ียวกับการรับรู้ความสามารถในการสอน ( r = 
0.624) ทกัษะชีวิตชีใ้ห้เห็นถึง 38.9 ความแปรปรวนในความรู้สึกของครูในด้านความสามารถใน
ตนเอง ครูท่ีจบการศกึษาและผู้ ท่ีไม่จบการศึกษาผู้ เข้าร่วมและผู้ ท่ี ไม่ได้มีส่วนร่วมในการฝึกทกัษะ
เสริมด้านความรู้สึกมีความแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p> 0.05) ความรู้สึกของการ
รับรู้ความสามารถของครูท่ีให้การศึกษาก่อนเรียนด้วยประสบการณ์การสอนพบว่าสูงกว่าเด็กท่ี
ไมไ่ด้รับการสอน (p <0.05) 

Aricioglu, Ahu. (2016, pp. 275-282). ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบของการ
ไกล่เกล่ียผลของความกตญัญใูนความสมัพนัธ์ระหว่างการให้อภยัและความพึงพอใจในชีวิตของ
นกัศกึษามหาวิทยาลยั พบวา่ การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากความ
กตัญญูในความสัมพันธ์ระหว่างการให้อภัยกับความพึงพอใจในชีวิต ตัวอย่างจาก 396 (234 
(59%) หญิง 162 ตวั (41%) ชาย) นกัศกึษามหาวิทยาลยัแหง่หนึง่ได้รับคดัเลือกจากมหาวิทยาลยั 
Denizli ประเทศตุรกี มีอายุระหว่าง 18 ถึง 27 ปีโดยเฉล่ีย 20.90 ปี (SD = 1.60) ผู้ เ ข้าร่วม
การศกึษา 101 คน (26%) เป็นนกัศกึษาปีท่ีหนึ่ง, 81 (21%) เป็นรุ่นท่ีสอง, 114 (29%) เป็นรุ่นน้อง
และ 100 (25%) เป็นผู้สูงอายุ ใช้แบบสอบถามความกตัญญูกติกาการให้อภัยจาก Heartland 
และความพึงพอใจตอ่สมรรถนะชีวิตในการเก็บรวบรวมข้อมลู ผลการศกึษาแสดงให้เห็นว่าความ
กตญัญูกตเวทีบางส่วนสัมพันธ์ระหว่างการให้อภัยและความพึงพอใจในชีวิต ผลการศึกษาข้อ 
จ ากดั และผลกระทบของการศกึษาได้กลา่ 

สรุปได้ว่า ปัจจยัท่ีผลต่อคณุภาพชีวิตคุณภาพชีวิตเป็นผลท่ีเกิดจากสวสัดิการทาง
สงัคม นโยบาย การเมืองการปกครอง การศึกษา ศาสนา ฯลฯ เป็นความสุขและความอยู่ดีมีสุข 
ด้านต่าง ๆ เช่น ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสงัคม และด้านสิ่งแวดล้อม ด้าน
การศกึษา ด้านครอบครัว ด้านคา่ใช้จ่าย ฯลฯ และส่งผลให้คนมีความพึงพอใจในชีวิต ชีวิตมัน่คง 
ความพอเพียง และความยัง่ยืน มิตแิละปัจจยัของคณุภาพชีวิตในกลุม่บคุคลท่ีแตกตา่งจะแตกต่าง
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กันออกไป การประเมินคณุภาพชีวิตของบุคคลกลุ่มต่าง ๆ จึงจ าเป็นต้องมีมิติ และองค์ประกอบ
เฉพาะทาง และวดัด้วยดชันีชีว้ดัคณุภาพชีวิตได้อยา่งถกูต้องและชดัเจนตอ่ไป 

9.3 งานวิจัยเก่ียวกับความพงึพอใจ  
สรชยั พิศาลบตุร (2549, น. 8-12) อธิบายวา่ วิธีวดัความพงึพอใจ โดยทัว่ไปสามารถ

วดัความพงึพอใจของผู้ใช้บริการได้ 2 วิธี คือ 
1. วิธีวดัความพงึพอใจจากความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ โดยวดัจากการสอบถาม

ความคิดเป็นของผู้ ใช้บริการท่ีเลือกมาเป็นตวัอย่างจ านวนหนึ่ง เก่ียวกับบริการแต่ละด้านและ
บริการรวมทกุด้านท่ีได้รับจากผู้ ให้บริการ โดยท่ีผู้ ใช้บริการจะต้องมีประสบการณ์ในการใช้บริการ
มาเป็นระยะเวลานานมากพอท่ีจะประเมินคณุภาพของบริการท่ีได้รับในแตล่ะด้านได้ 

2.  วิธีวัดความพึงพอใจจากข้อมูลท่ีสามารถสะท้อนระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ โดยวดัจากเกณฑ์ท่ีตัง้ขึน้ส าหรับวดัระดบัความพงึพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีตอ่บริการแต่
ละด้านและบริการรวมทกุด้านของสินค้าหรือบริการนัน้ ๆ เชน่ การวดัความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ
ท่ีมีตอ่ความรวดเร็วในการให้บริการฝากหรือถอนเงินจากธนาคาร เกณฑ์ที ่่ตัง้ขึน้ในการวดัระดบั
ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการฝากหรือถอนเงิน คือ สอบถามระยะเวลาโดยเฉล่ียท่ีผู้ ใช้บริการแตล่ะ
รายได้รับบริการเสร็จผู้บริโภคจะมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงไร ขึน้อยู่กบัความต้องการของตน
วา่ได้รับการตอบสนองมากน้อยเพียงไร หากได้รับการตอบสนองมากก็จะก่อให้เกิดความจงรักภกัดี
และเกิดการส่ือสารแบบปากตอ่ปาก แตถ้่าได้รับการตอบสนองน้อยก็จะรู้สึกในแง่ลบ  

สาโรช ไสยสมบตั ิ(2534, น. 39) กลา่วถึง การวดัความพงึพอใจตอ่การบริกาวา่ความ
พึงพอใจต่อการบริการจะเกิดขึน้ได้หรือไม่นัน้จะต้องพิจารณาถึงลักษณะของการให้บริการของ
องค์กร ประกอบกบัระดบัความรู้สึกของผู้มารับบริการในมิติตา่ง ๆ ของแตล่ะบคุคล ดงันัน้ ในการ
วดัความพงึพอใจตอ่การบริการอาจจะกระท าได้หลายวิธีดงัตอ่ไปนี ้

1. การใช้แบบสอบถาม เป็นวิธีการท่ีนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายวิธีหนึ่งโดยการ
ขอร้องหรือขอความร่วมมือจากกลุ่มบุคคลท่ีต้องการวัด แสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอร์มท่ี
ก าหนดค่าตอบไว้ให้เลือกตอบ หรือเป็นค าตอบอิสระโดยค าถามท่ีถามอาจจะถามถึงความพึง
พอใจในด้านตา่ง ๆ ท่ีหนว่ยงานก าลงัให้บริการอยูเ่ชน่ ลกัษณะของการให้บริการ สถานท่ีให้บริการ 
ระยะเวลาในการให้บริการ พนกังานท่ีให้บริการ เป็นต้น 

2. การสมัภาษณ์ เป็นอีกวิธีหนึง่ในการท่ีได้ทราบถึงระดบัความพงึพอใจของผู้มา
ใช้บริการซึ่งเป็นวิธีการท่ีต้องอาศยัเทคนิค และความช านาญพิเศษของผู้สมัภาษณ์ท่ีจะจงูใจให้ผู้
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ถกูสมัภาษณ์ตอบค าถามให้ตรงกบัข้อเท็จจริงการวดัความพงึพอใจโดยวิธีการสมัภาษณ์นบัว่าเป็น
วิธีการท่ีประหยดัและมีประสิทธิภาพมากอีกวิธีหนึง่ 

3. การสงัเกต เป็นอีกวิธีหนึ่งท่ีจะท าให้ทราบถึงระดบัความพึงพอใจของผู้มาใช้
บริการโดยวิธีการสงัเกตจากพฤติกรรม ทัง้ก่อนมารับบริการ ขณะรอรับบริการและหลงัจากการ
ได้รับบริการแล้ว เชน่ การสงัเกตกิริยา ท ทา่ทาง การพดู สีหน้า และความถ่ีของการมาขอรับบริการ 
เป็นต้น การวดัความพงึพอใจโดยวิธีนี ้ผู้วดัจะต้องกระท าอย่างจริงจงั และมีแบบแผนท่ีแน่นอน จงึ
จะสามารถประเมินถึงระดบัความพงึพอใจของผู้มาใช้บริการได้อยา่งถกูต้อง 

สมยศ นาวีการ (2540, น. 155) ได้กลา่วถึงการท าให้ผู้ เรียนเกิดความพงึพอใจในการ
เรียนรู้หรือการปฏิบตังิาน ดงัแนวคิดพืน้ฐานท่ีตา่งกนั 2 ลกัษณะ ดงันี ้

1. ความพึงพอใจน าไปสู่การปฏิบัติงาน การตอบสนองความต้องการของ
ผู้ปฏิบตัิงานจนเกิดความพึงพอใจ จะท าให้เกิดแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานท่ีสงู
กวา่ผู้ ท่ีไมไ่ด้รับการตอบสนอง  

2. ผลของการปฏิบตัิงานน าไปสู่ความพึงพอใจ ความสัมพนัธ์ระหว่างความพึง
พอใจและผลการปฏิบัติงานจะถูกเช่ือมโยงด้วยปัจจัยอ่ืนๆ ผลการปฏิบัติงานท่ีดีจะน าไปสู่
ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมซึ่งในท่ีสุดจะน าไปสู่การตอบสนองความพึงพอใจในรูปของรางวัลหรือ
ผลตอบแทนซึ่งแบ่งออกเป็นผลตอบแทนภายในและผลตอบแทนภายนอก โดยผ่านการรับรู้
เก่ียวกับความยุติธรรมของผลตอบแทนอันเป็นตวับ่งชีป้ริมาณของผลตอบแทนท่ีผู้ปฏิบตัิงานท่ี
ได้รับ นัน่คือ ความพงึพอใจของผู้ปฏิบตังิานจะถกูก าหนดโดยความแตกตา่งระหว่างผลตอบแทนท่ี
เกิดขึน้จริง ซึ่ง โวลแมน (Wolman, 1979, p.. 283) ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่าเป็น
ความรู้สึกมีความสุข เม่ือเราได้ผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย (Gold) ความต้องการ (Needs) หรือ
แรงจูงใจ (Motivation) และ ทิฟฟินและแมคคอมิค (Tiff and Mc Cormick) ให้ความ หมายของ
ความพึงพอใจว่า หมายถึง แรงจูงใจของมนุษย์ซึ่งตัง้อยู่บนความต้องการพืน้ฐานโดยความพึง
พอใจ เป็นคณุลกัษณะทางจิตของบุคคลไม่อาจวดัได้โดยตรงการวดัความพึงพอใจจึงเป็นการวดั
โดยอ้อม วิธีการวดัความพงึพอใจของนกัวิชาการหลายทา่น มีวิธีการวดัท่ีคล้ายกนั โดย  
สรุพล พะยอมแย้ม (2541) ให้รายละเอียดไว้ดงันี ้

1. การใช้แบบสอบถาม โดยผู้สอบถามจะออกแบบสอบถามเพ่ือต้องการ
ทราบความคิดเห็นซึ่งสามารถท าได้ในลกัษณะท่ีก าหนดให้เลือกตอบค าถามอิสระค าถามดงักลา่ว
อาจถามความพงึพอใจในด้านตา่งๆ เชน่ การบริหารการควบคมุงาน และเง่ือนไขตา่งๆ เป็นต้น  
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2. การสัมภาษณ์เป็นวิธีวัดความพึงพอใจทางตรงทางหนึ่ง ซึ่งต้องอาศัย
เทคนิคและวิธีการท่ีดีจงึจะท าให้ได้ข้อมลูท่ีเป็นจริง 

3. การสงัเกต เป็นวิธีการวัดความพึงพอใจโดยสงัเกตพฤติกรรมของบุคคล
เปา้หมายไม่ว่าจะแสดงออกจาการพดูกิริยาท่าทาง วิธีนีต้้องอาศยัการกระท าอย่างจริงจงัและการ
สงัเกตอยา่งมีระเบียบแบบแผน 

สรุปได้ว่า การวัดความพึงพอใจสามารถวัดได้โดยการสังเกตพฤติกรรม การใช้
แบบสอบถามเพ่ือสอบถามความความพึงพอใจของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเป็นความรู้สึก และ
ทศันคติของบุคคลอนัเน่ืองมาจากสิ่งเร้าท่ีได้รับการตอบสนอง ปรากฏออกมาทางพฤติกรรม เช่น 
ความคิดเห็นของบุคคลต่อสิ่งต่างๆ อันเป็นผลจาการเรียนรู้ประสบการณ์ท่ีเกิดจากความรู้สึก
ประทบัใจ ชอบ เห็นด้วย เป็นไปในทางบวกและการวดัความพงึพอใจตอ่การให้บริการนัน้ สามารถ
ท่ีจะท าการวดัได้หลายวิธีทัง้นีจ้ะต้องขึน้อยู่กบัความสะดวก ความเหมาะสม ตลาดจนจดุมุง่หมาย 
หรือเป้าหมายของการวัดความพึงพอใจด้วย จึงจะส่งผลให้การวัดนัน้มีประสิทธิภาพเป็นท่ี
นา่เช่ือถือได้ 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเร่ือง การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต
กรุงเทพมหานคร  เป็นการวิจยัในลกัษณะการวิจยัและพฒันา (Research and Development)  

ในครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ออกแบบการวิจยัเป็น 3 ขัน้ตอน ประกอบด้วย 
ขัน้ตอนท่ี 1 การศกึษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อคณุภาพชีวิตของนกัศึกษามหาวิทยาลัยราช

ภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร 
ขัน้ตอนท่ี 2 การสร้างชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักศึกษา

มหาวิทยาลยัราชภฏั  ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ขัน้ตอนท่ี 3 การศึกษาประสิทธิผลของชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของ

นกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร     

ขัน้ตอนท่ี 1 การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏใน
เขตกรุงเทพมหานคร  

1.1 ประชากร 
ประชากร ท่ี ใ ช้ ในการศึกษา ไ ด้แก่  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต

กรุงเทพมหานคร รวมจ านวน 5 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม มหาวิทยาลยั
ราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา ชัน้ปีท่ี 1-4 ท่ีก าลงัศกึษาอยู่ในปีการศกึษา 2561 รวมประชากร
ทัง้หมด 92,742 คน (ท่ีมา: คลงัข้อมลูอดุมศกึษา 2560 ข้อมลู ณ วนัท่ี 24 เมษายน 2561) 

1.2 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้ วิจัยก าหนดการเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ภูมิ  

(Stratified Random Sampling) โดยแบ่งตามสถาบนัเป็นชัน้ ซึ่งได้จ านวนกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 
384 คน จากนัน้ผู้ วิจัย ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางส าเร็จรูปของ (Krejcie and 
Morgan, 1970, pp. 607-610) ดงัแสดงตามตาราง 3 
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ตาราง 3 จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่งจ าแนก ตามสถาบนัท่ีศกึษา  

 

ท่ีมา: http://www.data3.mua.go.th/dataS/คลงัข้อมูลอุดมศึกษา 2560 ข้อมูล ณ วนัท่ี 
24 เมษายน 2561     

2. การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
เป็นแบบสอบถามเพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่คณุภาพชีวิตของนกัศกึษามหาวิทยาลยั

ราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร และซึง่ผู้วิจยัก าหนดขัน้ตอนในการสร้าง ดงันี ้
2.1. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพ

ชีวิต โดยรวบรวมข้อมลูและวิเคราะห์ข้อมลูพืน้ฐานจากเอกสาร ต ารา และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือ
ทราบแนวความคิดเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิต จากนัน้สังเคราะห์แนวคิด เพ่ือเป็น
องค์ประกอบเบือ้งต้น ในการก าหนดเป็นกรอบไว้ เพ่ือน ามาใช้ในการสร้างแบบสอบถาม 

2.2  ด าเนินการสร้างแบบสอบถามตามแบบมาตราสว่นประเมินคา่ 5 ระดบั 
2.3  น าแบบสอบถามปัจจยัท่ีส่งผลตอ่คณุภาพชีวิต ฉบบัท่ีสร้างขึน้ เสนอให้าจารย์ท่ี

ปรึกษาหลกัและอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม ตรวจสอบเบือ้งต้นและน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข
ตามค าแนะน า 

2.4  น าแบบสอบถาม ท่ีปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษาหลักและ
อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม เสนอให้ผู้ ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 ท่าน เพ่ือพิจารณาตรวจสอบค่าความ
เท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) และค านวณดชันีความสอดคล้อง (IOC) โดยน าค าตอบ
ของผู้ทรงคณุวฒุิแตล่ะคนน ามาค านวณคะแนน  ซึง่ก าหนดน า้หนกัคะแนน ดงันี ้

นกัศกึษามหาวิทยาลยั ประชากร(คน) จ านวนตวัอยา่ง(คน) 
1 . มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 
2 . มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร  
3 . มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบรีุ 
4 . มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 
5 . มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

11,168 46 

16,642 69 
11,176 46 
14,454 60 
39,302 163 

รวม                                                              92 ,742                          384 

http://www.data3.mua.go.th/dataS/
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 คะแนน  +1 ผู้ทรงคณุวฒุิแน่ใจวา่ ข้อค าถามมีความสอดคล้องกบัเนือ้หาท่ีต้องการวดั 
 คะแนน   0  ผู้ทรงคณุวฒุิไมแ่นใ่จวา่ข้อค าถามมีความสอดคล้องกบัเนือ้หาท่ีต้องการวดั  
 คะแนน  -1  ผู้ทรงคณุวฒุิแน่ใจวา่ข้อค าถามไมมี่ความสอดคล้องกบัเนือ้หาท่ีต้องการวดั  

จากนัน้น าคะแนนท่ีได้มาแทนคา่ในสตูรดชันีความสอดคล้อง โดยเลือกข้อท่ีมีคา่ดชันี
ความสอดคล้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.60 - 1.00 ขึน้ไป ไปทดลองใช้ แต่ถ้าข้อใดมีค่าดชันีความ
สอดคล้องน้อยกว่า 0.60 ต้องท าการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ (ล้วน สายยศ และ 
องัคณา สายยศ, 2539, น. 249)  

2.5  ผู้ วิจัยน าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะและค าแนะน าของ
ผู้ทรงคณุวฒุิแล้ว ไปทดลองใช้ (Try - Out) กบันกัศกึษา จ านวน 30 คน เพ่ือหาคา่อ านาจจ าแนก 
(Discrimination Power) เป็นรายข้อโดยใช้ t-test คดัเลือกข้อท่ีมีค่าอ านาจจ าแนกท่ีมีนัยส าคญั
ทางสถิต ิเป็นข้อค าถามท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู 

2.6  หาค่าความเ ช่ือมั่น  (Reliability) ของแบบสอบถามทัง้ฉบับ โดยหาค่า

สมัประสิทธ์ิแอลฟา  (α- coefficient) ของครอนบาค (Cronbach,1984, p. 169) โดยมีค่าความ
เช่ือมัน่ทัง้ฉบบัเทา่กบั 0.982 

2.7  จดัพิมพ์แบบสอบถาม เพ่ือน าไปเก็บรวบรวมข้อมลู  
 

ลักษณะของข้อมูลท่ีใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมลูในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถามแบง่ออกเป็น 2 

ตอน ดงันี ้
ตอนท่ี 1  แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ และสถาบนัการศกึษา เป็นแบบเลือกตอบ 
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลตอ่คณุภาพชีวิต เป็นแบบสอบถาม

ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีการของ ลิเคิร์ท (Likert, 19, pp.  
2: 1 -55) ซึง่ผู้วิจยัได้ก าหนดคา่น า้หนกัคะแนน และค าอธิบายในการตอบข้อค าถาม ดงันี ้

5  หมายถึง ปัจจยัดงักลา่วสง่ผลตอ่คณุภาพชีวิตอยูใ่นระดบั มากท่ีสดุ 
4 หมายถึง ปัจจยัดงักลา่วสง่ผลตอ่คณุภาพชีวิตอยูใ่นระดบั มาก 
3  หมายถึง ปัจจยัดงักลา่วสง่ผลตอ่คณุภาพชีวิตอยูใ่นระดบั ปานกลาง 
2 หมายถึง ปัจจยัดงักลา่วสง่ผลตอ่คณุภาพชีวิตอยูใ่นระดบั น้อย 
1 หมายถึง ปัจจยัดงักลา่วสง่ผลตอ่คณุภาพชีวิตอยูใ่นระดบั น้อยท่ีสดุ 
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ผู้ วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายค่าคะแนนเฉล่ีย ของปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
คณุภาพชีวิต แบง่ออกเป็น 5 ระดบั ดงันี ้

คะแนนเฉล่ีย  4.51 – 5.00   หมายถึง   ปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
อยูใ่นระดบั มากท่ีสดุ 

คะแนนเฉล่ีย  3.51 – 4.50   หมายถึง   ปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
อยูใ่นระดบั มาก 

คะแนนเฉล่ีย  2.51 – 3.50   หมายถึง   ปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
อยูใ่นระดบั ปานกลาง 

คะแนนเฉล่ีย  1.51 – 2.50   หมายถึง   ปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
อยูใ่นระดบั น้อย 

คะแนนเฉล่ีย  1.00 – 1.50   หมายถึง   ปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
อยูใ่นระดบั น้อยท่ีสดุ 

 
การเก็บรวมรวมข้อมูล 

ผู้วิจยัน าแบบสอบถาม การวดัคณุภาพชีวิต ท่ีสร้างขึน้และผ่านการหาคณุภาพของ
เคร่ืองมือแล้วไปเก็บข้อมลู โดยผู้วิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู ตามขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี ้

3.1 ผู้ วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถึง 
คณบดีของมหาวิทยาลยัราชภัฏ ทัง้ 5 แห่ง เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเข้าเก็บรวบรวมข้อมลู
จากนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร  

3.2 ผู้ วิจัยน าแบบสอบถามพร้อมหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒ ไปติดต่อกับผู้ประสานงาน คณะครุศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย ทัง้ 5 แห่ง เพ่ือ
ตดิตอ่ประสาน งาน เก็บข้อมลูจากนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร  

3.3 ผู้ วิจัยจะติดตามเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง จากนัน้น า
แบบสอบถามมาตรวจสอบและคดัเลือกฉบบัท่ีมีความสมบรูณ์มาให้คะแนน ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด
ไว้ 

การจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลู ด้วยวิธีทางสถิต ิดงันี ้

1. น าแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์ มาตรวจให้คะแนน 
2. วิเคราะห์สถิตพืิน้ฐาน เก่ียวกบัลกัษณะเฉพาะบคุคลของกลุม่ตวัอยา่งและแปร

ท่ีได้ จากการเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือให้ทราบลักษณะการแจกแจงของตวัแปรแต่ละตวัเป็นการ
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วิเคราะห์โดยใช้สถิติพืน้ฐาน คือ ค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
ของตวัแปรแตล่ะตวัท่ีใช้ในการ ศกึษาการวิเคราะห์ในสว่นนีโ้ดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

 
สถติท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิตพืิน้ฐาน 
1.1 คา่ร้อยละ (Percentage) 
1.2 คา่คะแนนเฉล่ีย (Mean) 
1.3 คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

(ธานินทร์  ศลิป์จารุ.2548, น. 150) 
2. การตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ ได้แก่ 

2.1 การหาคา่ดชันีความสอดคล้องข้อค าถามโดยการหาคา่ดชันีความสอดคล้อง 
(IOC) 

2.2 การหาคา่อ านาจจ าแนกรายข้อของแบบสอบถาม โดยใช้สถิติทดสอบที  
(t-test)  

2.3 การหาคา่ความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้คา่สมัประสิทธ์ิ
แอลฟา (  - coefficient) ของครอนบาค (ธานินทร์  ศลิป์จารุ, 2548, น.152-153) 

3. สถิตท่ีิใช้ในการทดสอบสมมตฐิาน 
3.1 วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของปัจจยัท่ีใช้ในการศึกษา ท่ีส่งผลต่อคณุภาพชีวิต

ของนักศึกษา โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิของเพียร์สัน (The Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) 

3.2. การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อคณุภาพชีวิตของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราช
ภัฏในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Stepwise Multiple Regression 
Analysis) (ธานินทร์  ศลิป์จารุ, 2548, น.155-160) 

ขัน้ตอนท่ี 2 การสร้างชุดฝึกอบรมเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ด าเนินการดังนี ้

2.1 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร ท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้ เช่ียวชาญเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ

นกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร 
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การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในขัน้ตอนการสนทนากลุม่ (Focus Group)  ได้แก่ ผู้ เช่ียวชาญ 

โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 7 คน โดยก าหนดคณุสมบตัิในการ
เลือกกลุม่ตวัอยา่งตามความเหมาะสม จากเกณฑ์คณุสมบตัท่ีิผู้วิจยัก าหนดไว้ ดงัตอ่ไปนี ้

1. เป็นผู้ มีความรู้ความเช่ียวชาญในด้านหลักสูตรสายการศึกษาสอนใน
ระดบัอดุมศกึษาและมีประสบการณ์ ตัง้แต ่5 ปีขึน้ไป จ านวน 5 คน 

2. เป็นผู้ มีความรู้ความเช่ียวชาญ ด้านงานวิจยั ด้านการวดัและประเมินผล
เก่ียวกบันกัศกึษาและมีประสบการณ์ตัง้แต ่3 ปีขึน้ไป จ านวน 1 คน 

3. เป็นผู้ มีประสบการณ์ในการฝึกอบรมด้านคณุภาพชีวิตหรือการปฏิบตัิงาน
ในภารกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาคณุภาพชีวิตของนกัศกึษาและมีประสบการณ์ ตัง้แต ่3 ปีขึน้ไป 
จ านวน 1 คน 

2.2 ยกร่างชุดฝึกโดย 
1. น าผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ท่ีผ่านการวิเคราะห์ปัจจัย

เรียบร้อยแล้วในขัน้ตอนท่ี 1 มาใช้เป็นแนวทางในการสร้าง (ร่าง) ชุดฝึกอบรมการเสริมสร้าง
คณุภาพชีวิตของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน 
ได้แก่  1) จุดมุ่งหมายของการฝึกอบรม 2) เนือ้หาสาระของกิจกรรมฝึกอบรม 3) การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ และ 4) การวดัผลและประเมินผล 

2. น า (ร่าง) ชดุฝึกอบรมเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัใน
เขตกรุงเทพมหานคร เสนอต่อ อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก และอาจารย์ทีปรึกษาร่วม เพ่ือพิจารณา
ตรวจสอบความเหมาะสม ครอบคลุม ท่ีต้องการเสริมสร้างให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สามารถน าไปสูก่ารจดั  กิจกรรมได้  

3. ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของประธาน กรรมการ ควบคมุปริญญานิพนธ์ 
4. น า (ร่าง) ชดุฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของนกัศึกษามหาวิทยาลัยราช

ภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีแก้ไขแล้วตามค าแนะน าของ อาจารย์ท่ีปรึกษาหลกั และอาจารย์ที
ปรึกษาร่วม เสนอให้ผู้ เช่ียวชาญ เพ่ือด าเนินการสนทนากลุม่ (Focus Group)  

5. ด าเนินการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยผู้ เช่ียวชาญ ท่ีมีคุณสมบัติตามท่ี
ผู้วิจยัก าหนดไว้ จ านวน 7 คน เม่ือวนัท่ี 26 กรกฏาคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ. ห้องประชมุ
พฤทธ์ิ ชัน้ 12 อาคารวิทยาลยันวตักรรมส่ือสารสงัคม  มหาวิทยาลยัศรีนครินวิโรฒ 
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6. การเก็บรวบรวมข้อมลูจากการสนทนากลุม่ของผู้ ร่วมสทนากลุม่ ขณะสนทนากลุ่ม 
ผู้วิจยัจะท าการบนัทกึเสียงและจดบนัทกึไว้ตลอดการสนทนา จากนัน้จงึเก็บรวบรวมข้อมลูจากการ
จดบนัทกึและอปุกรณ์บนัทกึเสียง  

7. น าข้อเสนอแนะจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) มาพิจารณาปรับปรุง ชุด
ฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร  

8. น าชุดฝึกอบรมท่ีผ่านการสนทนากลุ่ม  (Focus Group) มาด าเนินการหา
ประสิทธิผลตอ่ไป  

ขัน้ตอน 3  การประเมินประสิทธิผลชุดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร 

การประเมินประสิทธิผลของการฝึกอบรมฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ
นกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร แบง่การประเมินเป็น 2 ขัน้ตอน ได้แก่ การ
ประเมินผลของจัดกิจกรรม และการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ชุดฝึกอบรม โดยผู้ วิจัยได้
ด าเนินการ ดงันี ้ 

วิธีด าเนินการ ผู้วิจยัก าหนดวิธีด าเนินการ ดงันี ้ 
การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   

1. ประชกรท่ีใช้ในการศึกษาได้แก่  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต
กรุงเทพมหานคร ท่ีก าลงัศกึษา ชัน้ปีท่ี 1-4 ปีการศกึษา 2561  จ านวน 384 คน 

2. ผู้ วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้เป็นกลุ่มทดลอง ท่ีได้รับการฝึกอบรมด้วยชุด
ฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนกัศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร 
ส าหรับนกัศึกษาขัน้ป่ีท่ี 1-2 ปีการศึกษา 2561 ตามความสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม 
จ านวน 30 คน ในส่วนของหน่วยงานการจดักอจกรรมฝึกอบรม ผู้วิจยัเลือก มหาวิทยาลยัราชภัฏ
พระนคร นกัศกึษาทกุสาขาวิชา 

การจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเ พ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ขั ้นตอนที่  3.1 การประเมินประสิทธิผลของการใช้ชุดฝึกอบรมเพื่ อการ

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร  
การประเมินประสิทธิผลของการใช้ชุดฝึกอบรมเพ่ือการเสริมสร้างคณุภาพชีวิต

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบการทดลอง แบบ One 
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group Pre-test – Post -test  design ( Combell and Stanley, 1963, pp.7) ดัง แสดงในแบบ
แผนการทดลอง ดงันี ้

ตาราง 4 แผนการทดลอง แบบ One – group pretest – posttest design  

ทดสอบก่อน ทดลอง ทดสอบหลงั 

T1 X T2 

 
ความหมายของสญัลกัษณ์ 

   T 1  แทน  การวดัคณุภาพชีวิตก่อนการฝึกอบรม 
   X   แทน การได้รับการทดลองการฝึกอบรม 
   T2 แทน การวดัคณุภาพชีวิตหลงัการฝึกอบรม          
 

วิธีการด าเนินการทดลอง 
1. การด าเนินการทดลอง 

การวิจัยครัง้นีใ้ช้แบบแผนการทดลอง Pretest - Posttest Group Design เป็น
การทดลองใช้ชุดฝึกอบรมมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิผลด้วยการใช้แผนการทดลอง แบบ 
One - group pre-test – post-test design ดงัแสดงในแบบแผนการทดลอง ดงันี ้

ด าเนินการทดลองหาประสิทธิผลชดุฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของ
นกัศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ จากนัน้น าไปทดลองใช้กับนักศึกษา ก่อน และหลงัการฝึกอบรม 
และสอบถามความ พงึพอใจตอ่ชดุฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของนกัศกึษามหาวิทยาลยั
ราชภฏั โดยด าเนินการ ดงันี ้

1. ผู้ วิจัยน าชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตขึน้ไปทดลองใช้กับ
กลุม่ประชากร และศกึษาผลการใช้โดยในขัน้ตอนนีแ้บง่ออกเป็น 4 สว่น คือ 

 
   1. ขัน้เตรียมการทดลอง 

1.1 ผู้วิจยัตดิตอ่บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือ
ท าหนงัสือขอความอนเุคราะห์จากอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏั ไปทดลองใช้หลกัสตูรฝึกอบรม
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เพ่ือเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของนกัศกึษา ปีการศกึษา 2561 จ านวน 30 คน และเก็บรวบรวมข้อมลู
ในการด าเนินการวิจยั 

1.2 ผู้วิจยัติดตอ่ประสานงานกับหวัหน้าฝ่ายกิจการนกัศึกษา ซึ่งเป็น
ผู้ รับผิดชอบแผนงานโครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาและติดต่อประสานงานกับอาจารย์
ประจ าสาขาวิชา เพ่ือชีแ้จงวัตถุประสงค์ของการวิจัย แนวทางการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ
นักศึกษาตามรูปแบบท่ีพัฒนาขึน้ และวางแผนร่วมกันในการจัดตารางสอน เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการด าเนินการวิจยั รวมทัง้วางแผนการแบ่งเวลาทดลองใช้ชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของนักศึกษา และก่อนการทดลองใช้ชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ
นกัศกึษา ขออนญุาตอาจารย์ประจ าสาขาในการจดัชัว่โมงให้เข้าพบ เพ่ือปฐมนิเทศ เพ่ือชีแ้จงท า
ความเข้าใจเก่ียวกบัการด าเนินการวิจยั พร้อมทัง้แจกคูมื่อการฝึกอบรมให้กบัผู้ เข้ารับการฝึกอบรม 
และท าความเข้าใจในการใช้คูมื่อ เพ่ือความเข้าใจท่ีตรงกนัในการด าเนินการฝึกอบรมตอ่ไป 

1.3 ผู้วิจยัทบทวนรายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้าง
คณุภาพชีวิตชีวิตส าหรับนกัศกึษาและรายละเอียดของกิจกรรมก่อนด าเนินการ 

1.4 ผู้วิจยัติดตอ่ประสานวิทยากรท่ีเก่ียวข้อง และอาจารย์ผู้ช่วยวิจยั
เพ่ือชีแ้จงวัตถุประสงค์ของการชุดฝึกอบรมรายละเอียดของการจัดกิจกรรมตามแผนเพ่ือความ
เข้าใจท่ีตรงกนั 

1.5 ผู้ วิจัยคดัเลือกส่ือประกอบชุดฝึกอบรมส ารวจความพร้อมของ
สถานท่ี และอปุกรณ์ท่ีต้องใช้ตา่ง ๆ เชน่ ห้องฝึกอบรม จดัเตรียมวสัด ุอปุกรณ์ ส่ือการเรียนรู้ตา่ง ๆ 
ท่ีจะใช้ในการใช้ชุดฝึกอบรม ได้แก่ เคร่ืองเล่นเทป วีดิทัศน์ ใบงาน คอมพิวเตอร์ กระดาษเปล่า 
ปากกาสี แบบบนัทึกประจ าวนั แบบบนัทึกการเรียนรู้ และอปุกรณ์อ่ืน ๆ ในการจดักิจกรรมตา่ง ๆ 
ในชดุฝึกอบรมฯ 

1.6 ผู้วิจยัจดัท าก าหนดการฝึกอบรม 
1.7 ผู้วิจยัตดิตอ่ประสานกบัเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบโครงการ 
1.8 ผู้ วิจัยน าแบบสอบถามคุณภาพชีวิตให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม

ประเมินตนเอง ด้านคณุภาพชีวิตก่อนเข้ารับการฝึกอบรม (T1) 
 

   2 . ขัน้ตอนการทดลอง 
2.1 ผู้ วิจัยด าเนินการใช้ชุดฝึกอบรมตามระยะเวลาท่ีก าหนดโดย

ผู้ วิจัยน าชุดฝึกอบรมไปทดลองใช้ตามวัน เวลาท่ีก าหนดไว้ให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของชุด
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ฝึกอบรมให้แก่นกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏั จ านวน 30 คน ซึ่งจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมร้อยละ 
80 ของเวลาของชุดฝึกอบรมส าหรับสถานท่ี ท่ีจะใช้ในการฝึกอบรมเป็นห้องประชุมของอาคาร
เรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยจะท าการฝึกอบรมในวนัจนัทร์ถึงวันศกุร์ ในระหว่างการร่วม
กิจกรรมนักเรียนจะได้บนัทึกข้อคิดท่ีได้จากการเรียนรู้ในแบบบนัทึกการเรียนรู้รวมถึงการเขียน
บนัทึกประจ าวัน เป็นการทบทวนตนเอง และวางแผนการพัฒนาตนเอง รวมถึงท าความเข้าใจ
ตนเองตอ่การก ากบัตนเองท่ีเก่ียวข้องกบัคณุภาพชีวิตของนกัศกึษา ลกัษณะการฝึกอบรมจะอาศยั
กระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้น ผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางเป็นการเรียนแบบร่วมมือ เพ่ือให้เกิดการ
เรียนรู้ค้นพบค าตอบด้วยตนเอง เข้าใจตนเองและผู้ อ่ืน เพ่ือมุง่ให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เกิดการ
เปล่ียนแปลงด้านความคิด เจตคติ และพฤติกรรมการแสดงออกท่ีเหมาะสม ให้สามารถน าไป
ประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั และเกิดคณุภาพชีวิตตอ่สงัคมตอ่ไป 

2.2 ผู้วิจยัใช้วิธีการประเมินเชิงคณุภาพกับปัจจยัต่าง ๆ ร่วมด้วยใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างการท ากิจกรรมจากเคร่ืองมือต่าง ๆ เช่น ใบงาน แบบบนัทึกการ
เรียนรู้ท่ีเป็นการประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเอง แบบบนัทกึประจ าวนัเพ่ือการทบทวนตนเอง ผลการ
น าเสนอจากการระดมสมอง หรือการอภิปรายกลุ่ม การสงัเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรม กระบวนการปรึกษากลุ่ม การสุ่มสมัภาษณ์นกัศึกษาท่ีเข้ารับการฝึกอบรมอย่างไม่เป็น
ทางการถึงความรู้สึกต่อกิจกรรมประโยชน์ท่ีได้รับ และการวางแผนเพ่ือน าความรู้ประสบการณ์ท่ี
ได้รับเก่ียวกบัการเสริมสร้างคณุภาพชีวิตไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัตอ่ไป 

2.3 ผู้ วิจัยน าแบบสอบถามคุณภาพชีวิตให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม
ประเมินตนเองหลงัการฝึกอบรมเสร็จสิน้ (T2) 

2.4 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง คือ ชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้าง
คณุภาพชีวิตของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฏ ท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้และผ่านการตรวจสอบคณุภาพ
จากผู้ทรงคณุวฒุิแล้ว 

3.2. การประเมินความพงึพอใจต่อกาฝึกอบรมเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ด าเนินการดังนี ้

3.1 จัดท าเอกสารตามชุดฝึกอบรมท่ีผู้ วิจัยพัฒนาขึน้ ได้แก่ คู่มือวิทยากร 
คูมื่อผู้ เข้ารับการฝึกอบรม ส่ืออปุกรณ์ท่ีใช้ในการฝึกอบรม และกิจกรรมตา่ง ๆ ผู้ วิจยัสร้างขึน้ และ
น าเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก และอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม จากนัน้ น าข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงเอกสารดงักลา่ว 
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3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง ได้แก่ ชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ผู้ วิจัยสร้างและผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดย
ผู้ทรงคณุวฒุิ ตามขัน้ตอน ท่ี 2 

3.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง ได้แก่ แบบสงัเกตพฤติกรรมแบบตรวจสอบ
รายการ โดยผู้ วิจัยสร้างขึน้ และน าเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก และอาจารย์ทีปรึกษาร่วม
จากนัน้น าข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงเอกสารดงักล่าว 

3.4 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู ได้แก่ 
1) แบบประเมินการวดัความรู้ของคณุภาพชีวิต เพ่ือเสริมสร้างคณุภาพ

ชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้และผ่านการตรวจสอบคุณภาพของ
เคร่ืองมือแล้วโดยผู้ทรงคณุวฒุิ จากขัน้ตอนท่ี 1 เป็นแบบประเมินตนเองของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม
เป็นฉบบัเดียวกบัท่ีผู้ รับการฝึกอบรมประเมินตนเองก่อนเข้ารับการฝึกอบรม 

2) แบบประเมินการวดัพฤติกรรมของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมท่ีผู้ วิจยัสร้าง
ขึน้ เพ่ือวดัพฤตกิรรมของผู้ เข้าอบรมทัง้ก่อนและหลงัการใช้ชดุฝึกอบรม 

3) แบบประเมินผลวัดความพึงพอใจต่อชุดฝึกอบรมของผู้ เข้ารับการ
อบรมหลังการฝึกอบรมท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ และน าเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาหลักและอาจารย์ท่ี
ปรึกษาร่วม จากนัน้น าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงเอกสารดงักล่าว ซึ่งได้ก าหนดค่า
น า้หนกัคะแนน และค าอธิบายในการตอบไว้ดงันี ้(บญุชม ศรีสะอาด, 2554, น.121) 

ให้คะแนน 5 หมายถึง นกัศกึษามีระดบัความพงึพอใจ มากท่ีสดุ 
ให้คะแนน 4 หมายถึง นกัศกึษามีระดบัความพงึพอใจ มาก  
ให้คะแนน 3 หมายถึง นกัศกึษามีระดบัความพงึพอใจ ปานกลาง 
ให้คะแนน 2 หมายถึง นกัศกึษามีระดบัความพงึพอใจ น้อย 
ให้คะแนน 1 หมายถึง นกัศกึษามีระดบัความพงึพอใจ น้อยท่ีสดุ 

ผู้วิจยัได้ก าหนดเกณฑ์การน าคา่เฉล่ียของคะแนนในองค์ประกอบด้านตา่ง ๆ ของ
ชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักศึกษามาแปลความหมายโดยเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ ดงันี ้(บญุชม ศรีสะอาด, 2553, น. 82-83) 
 คะแนนเฉล่ีย  4.51 - 5.00 หมายถึง นกัศกึษามีระดบัความพงึพอใจ มากท่ีสดุ 
 คะแนนเฉล่ีย  3.51 - 4.50 หมายถึง นกัศกึษามีระดบัความพงึพอใจ มาก 
 คะแนนเฉล่ีย  2.51 - 3.50 หมายถึง นกัศกึษามีระดบัความพงึพอใจ ปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ีย  1.51 - 2.50 หมายถึง นกัศกึษามีระดบัความพงึพอใจ น้อย 
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 คะแนนเฉล่ีย  1.00 - 1.50 หมายถึง นกัศกึษามีระดบัความพงึพอใจ น้อยท่ีสดุ 
4) แบบบนัทกึการเรียนรู้ และแบบบนัทกึประจ าวนั  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในขัน้ศกึษาประสิทธิผลของชดุฝึกอบรมนัน้ ผู้วิจยัเก็บรวบรวมข้อมลูจากการ

ฝึกอบรม ทัง้ในระหว่างการด าเนินการฝึกอบรม และหลงัการฝึกอบรม โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
ประเมินประสิทธิผล ซึง่ผู้วิจยัจะด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูตามขัน้ตอน ดงันี ้

1. ผู้วิจยัขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
และน าหนงัสือ ดงักล่าว ติดตอ่เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการฝึกอบรมกับคณบดีคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏั   พระนคร เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมลูจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนิสิต ชัน้ปีท่ี1-2  ใน
ภาคการศกึษาท่ี 1 ปีการศกึษา 2561 โดยใช้ชดุฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของนกัศกึษา
มหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 30 คน  

2. ผู้วิจยัจดัปฐมนิเทศกลุ่มทดลองก่อนฝึกอบรมตามโครงสร้างหลักสูตร
เป็นเวลา 3 วนั และให้กลุม่ทดลองท่ีเข้ารับการฝึกอบรม ประเมินตนเองเก่ียวกบัคณุภาพชีวิต ด้วย
การตอบค าถามปลายเปิดก่อนการใช้ชดุฝึกอบรม 

3. ผู้วิจยัน าข้อมลูท่ีได้จากแบบสอบถาม มาค านวณหาค่าทางสถิติ โดย
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป จากนัน้ รวบรวมข้อมลูจากเคร่ืองมืออ่ืน ๆ เพ่ือเป็นการประเมินประสิทธิผล
ของชดุฝึกอบรมฯ ท่ีพฒันาขึน้ โดยประเมิน ดงันี ้

4. ผู้วิจยัสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการใช้ชุดฝึกอบรม
จากผู้ชว่ยวิจยั และวิทยากรโดยการสมัภาษณ์ 

4.1 ผู้วิจยัน าแบบสอบถามให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมตอบภายหลงัการ
ใช้ชดุฝึกอบรม 

4.2  ผู้วิจยัตรวจสอบแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมา แล้วตรวจสอบความ
สมบูรณ์อีกครัง้ และให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ก่อนน ามาค านวณหาค่าทางสถิติโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป 

4.3 ผู้วิจยัวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพ จากแบบบนัทกึการเรียนรู้ แบบ
บนัทกึประจ าวนั เก่ียวกบัประเดน็การเรียนรู้ ประสบการณ์ ความรู้สกึในการเข้าร่วมฝึกอบรมแตล่ะ
วนั รวมทัง้แบบบนัทึกประจ าวนัในการพฒันาคณุภาพชีวิตแตล่ะขัน้ตอน ซึ่งเป็นรายงานและการ
สะท้อนคดิตนเอง ประโยชน์ท่ีได้รับหลงัการใช้ชดุฝึกอบรมฯ 
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4.5  ผู้ วิจัยสุ่มสัมภาษณ์ ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเก่ียวกับชุดฝึกอบรม
เพ่ือเสริมสร้างคณุภาพท่ีตนเองคดิวา่ได้รับการพฒันาจากการใช้ชดุฝึกอบรม 

4.6  ผู้วิจยัสรุปพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมในแต่ละ
หนว่ยการเรียนรู้ ของผู้ เข้ารับการฝึกอรม ด้วยการใช้แบบสงัเกตพฤตกิรรม  

4.7  ผู้วิจยัประเมินการปฏิบตัิกิจกรรมตามใบงานท่ีมอบหมายในแตล่ะหน่วย
การเรียน  

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถติท่ีิใช้   
ผู้ วิจัยน าข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมทัง้หมดมาวิเคราะห์ทัง้ในเชิงปริมาณและเชิง

คณุภาพ ดงันี ้
1. ผู้วิจยัน าข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแบบวัดความรู้เก่ียวกับคณุภาพชีวิต

แบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการฝึกอบรม มาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพืน้ฐาน 
โดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) คา่ร้อยละ   (Percentage) คา่คะแนนเฉล่ีย (Mean) คา่สว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป  

 2. ผู้วิจยัน าข้อมลูจากแบบบนัทึกตา่ง ๆ ท่ีเป็นความเรียง เช่น ข้อมลูจาก
การสัมภาษณ์ การสังเกต การมีส่วนร่วมในกิจกรรม การสะท้อนคิดตนเองจากแบบบันทึก
ประจ าวัน แบบบันทึกการเรียนรู้หลังการใช้ชุดฝึกอบรมในแต่ละหน่วยการเรียนรู้  แล้วน ามา
วิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) และตีความ (Interpretation) ทัง้นีท้ าการรวบรวมประเด็นท่ี
เหมือนกัน สอดคล้องกัน หรือสนับสนุนกัน และท าการแยกแยะประเด็นท่ีแตกต่างกัน ท าการ
สงัเคราะห์เพ่ือหาข้อสรุป และรวบรวมข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ เข้ารับการฝึกอบรมชุดฝึกอบรม 
วิทยากรและอาจารย์ผู้ชว่ยนกัวิจยั และจากแบบสอบถามปลายเปิด 

 3.  ผู้ วิจัยวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตก่อนและหลังหลังการทดลองใช้ชุดฝึกอบรม โดยใช้สถิติการทดสสอบค่า t 
(Independent t-test) เพ่ือทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉล่ียปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตของผู้ เข้าฝึกอบรมก่อนการทดลองกบัหลงัการทดลองโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

การสงัเคราะห์ค่าคะแนนของความพึงพอใจท่ีมีต่อการฝึกอบรม คือค่าคะแนน
เฉล่ียความคิดเห็นของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมากกว่าหรือเท่ากับ 3.51 มีความพึงพอใจในระดบั
มากถือวา่ผา่นเกณฑ์การประเมิน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

จากการด าเนินการทัง้ 2 ตอน ผู้วิจยัสรุปเป็นภาพประกอบได้ ดงัภาพประกอบ  
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ภาพประกอบ 8 การด าเนินการ 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมลูการวิจยัเร่ือง การเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของนกัศกึษามหาวิทยาลยั
ราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการศกึษาในลกัษณะการวิจยัและการพฒันา (Research and 
Development) ในครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ออกแบบเป็น3 ขัน้ตอน โดยมีขัน้ตอนในการวิจยัแบง่ออกเป็น 3 
ตอน ประกอบด้วย 

ขัน้ตอนท่ี 1 การศกึษาปัจจยัท่ีส่งผลตอ่คณุภาพชีวิตของนกัศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร  

ขัน้ตอนท่ี 2 การสร้างชดุฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของนกัศกึษามหาวิทยาลยั
ราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร 

ขัน้ตอน 3 การศึกษาประสิทธิผลชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ
นกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยผู้วิจยัขอน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดบั ได้แก่ สญัลกัษณ์และอกัษรย่อท่ี
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สัญลักษณ์  ความหมาย 

 x ̅    คา่เฉล่ีย 

R    สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบพหคุณู 

R2    ก าลงัสองคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบพหคุณู 

b    คา่สมัประสิทธ์ิของตวัพยากรณ์ซึง่พยากรณ์ในรูปคะแนนดบิ 

β    คา่สมัประสิทธ์ิตวัพยากรณ์ซึ่งพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

F    คา่สถิตท่ีิใช้ในการพิจารณา F – distribution 

a     คา่คงท่ีของสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 

n    จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 

S.D.   ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

SS   Sum of Square 

MS   Mean Square 
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SE   ความคลาดเคล่ือนของการประมาณคา่พารามิเตอร์ 

df    Degree of Freedom 

t    คา่สถิตท่ีิใช้ t- distribution 

SEb   ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของสมัประสิทธ์ิของตวัพยากรณ์ 

Ŷ    คณุภาพชีวิตของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัในเขต   

                              กรุงเทพมหานคร ซึง่พยากรณ์ในรูปคะแนนดบิ 

Z    คณุภาพชีวิตของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัในเขต 

                              กรุงเทพมหานคร ซึง่พยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

X1    ปัจจยัด้านสขุภาพร่างกาย 

X2    ปัจจยัด้านสขุภาพจิตใจ 

X3    ปัจจยัด้านสมัพนัธภาพสงัคม 

X4    ปัจจยัด้านสิ่งแวดล้อม 

X5    ปัจจยัด้านการศกึษา 

X6    ปัจจยัด้านท่ีอยูอ่าศยั 

X7    ปัจจยัด้านครอบครัว 

X8    ปัจจยัด้านคา่ใช้จา่ย 

Y    คณุภาพชีวิตของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏั 

                                                 ในเขตกรุงเทพมหานคร 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจยัน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยัท่ีศกึษาการพฒันาชดุ

ฝึกอบรมการเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
ผู้วิจยัน าเสนอผลการวิเคราะห์เป็น 3 ตอน ได้ดงันี ้

 
ขัน้ตอนท่ี 1 การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร  
1.1 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต

กรุงเทพมหานคร  
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ตาราง 5 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม แจกแบบสอบถามทัง้หมด 450 ฉบบั  

ได้รับคืน 384 ฉบบั 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 156 40.60 
หญิง 228 59.40 

รวม 384 100.00 
สถาบันศึกษา   

มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  69 18.00 
มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบรีุ 46 12.00 
มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา  60 15.60 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 46 12.00 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 163 42.40 

รวม 384 100.00 
ชัน้ปีที่ศึกษา   

ชัน้ปีที่ 1  108 28.10 
ชัน้ปีที่ 2 136 35.40 
ชัน้ปีที่ 3  95 24.70 
ชัน้ปีที่ 4 หรือสงูกวา่  45 11.70 

รวม 384 100.00 
รายได้ต่อเดือน (รวมทัง้ที่ได้รับจากผู้ปกครอง)    

ต ่ากวา่ 5,000 บาท 6 1.60 
5,000-10,000 บาท  122 31.80 

มากกวา่ 10,000 บาท  256 66.70 
รวม 384 100.00 

ค่าใช้จ่ายต่อเดอืน   
ต ่ากวา่ 5,000 บาท  31 8.10 

5,000-10,000 บาท  115 29.90 
มากกวา่ 10, 000 บาท  238 62.00 

รวม 384 100.00 

 
จากตาราง 5 แสดงว่า ข้อมลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง เม่ือจ าแนกตามเพศ พบว่า

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากท่ีสดุ จ านวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 59.40 และเป็นเพศชาย จ านวน 
156 คน คิดเป็นร้อยละ 40.60 จ าแนกตามมหาวิทยาลัยท่ีท าการศึกษาอยู่พบว่า ส่วนใหญ่เป็น
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นกัศึกษา ท่ีศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มากท่ีสุดจ านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 
42.40 รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00 
มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา จ านวน 60 คน คดิเป็นร้อยละ 15.60 มหาวิทยาลยัราช
ภฏัธนบรีุ จ านวน 46 คน คดิเป็นร้อยละ12.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครจ านวน 46 คน คดิเป็น
ร้อยละ 12.00 ตามล าดบั 

2. การวิเคราะห์ค่าคะแนนเฉล่ีย ( X ) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และระดบั
ความคิดเห็นเก่ียวกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต
กรุงเทพมหานคร ดงัแสดงในตาราง 6 

ตาราง 6 คา่เฉล่ียและความเบี่ยงเบนมาตรฐานในภาพรวมของตวัแปรปัจจยัด้านสขุภาพร่างกาย 
ปัจจยัด้านสขุภาพจิตใจ ปัจจยัด้านสมัพนัธภาพสงัคม ปัจจยัด้านสิ่งแวดล้อม ปัจจยัด้านการศกึษา 
ปัจจยัด้านท่ีอยูอ่าศยั ปัจจยัด้านครอบครัว ปัจจยัด้านคา่ใช้จา่ย และคณุภาพชีวิตของนกัศกึษา
มหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร (n = 384) 

ตัวแปร x ̅ S.D. การแปลผล 

X1 ปัจจยัด้านร่างกาย 4.14 0.48 มาก 

X2ร่างกาย ปัจจยัด้านสขุภาพจิต

ใจ 

4.18 0.42 
มาก 

X3ปัจจยัด้านสมัพนัธภาพสงัคม 4.23 0.44 มาก 

X4ปัจจยัด้านสิ่งแวดล้อม 4.17 0.47 มาก 

X5ปัจจยัด้านการศกึษา 4.22 0.43 มาก 
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ตาราง 6 (ตอ่) 

ตัวแปร x ̅ S.D. การแปลผล 

X6ปัจจยัด้านท่ีอยู่อาศยั 4.17 0.45 มาก 

X7ปัจจยัด้านครอบครัว 4.26 0.47 มาก 

X8ปัจจยัด้านคา่ใช้จา่ย 4.15 0.51 มาก 

Y คณุภาพชีวิต 4.21 0.36 มาก 

 

จากตาราง 6 พบว่า คุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต
กรุงเทพมหานคร มีคา่เฉล่ียอยู่ในระดบั มาก ปัจจยัทกุด้าน ได้แก่ ด้านสขุภาพร่างกาย ปัจจยัด้าน
สุขภาพจิตใจ ปัจจยัด้านสมัพนัธภาพสงัคม ปัจจยัด้านสิ่งแวดล้อม ปัจจยัด้านการศึกษา ปัจจยั
ด้านท่ีอยูอ่าศยั ปัจจยัด้านครอบครัว และปัจจยัด้านคา่ใช้จา่ย และมีคา่เฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก  

ตาราง 7 คา่คะแนนเฉล่ียและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคดิเห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้าน
สขุภาพร่างกาย ท่ีสง่ผลตอ่การเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัในเขต
กรุงเทพมหานคร 

คุณภาพชีวิต 
n = 384 ระดับ 

X  S.D. ความ
คิดเหน็ 

1. ปัจจัยด้านสุขภาพร่างกาย    
1. การรับประทานอาหารตามหลกัโภชนาการ ครบ 5 หมู ่ 4.07 0.75 มาก 
2. ความสามารถดแูลตนเองได้อยา่งเหมาะสมเม่ือเจ็บป่วย 4.23 0.65 มาก 

3. ความเป็นอิสระท่ีไม่ต้องพึง่พาผู้ อ่ืน 4.30 0.68 มาก 

4. การออกก าลงักายสม ่าเสมออยา่งน้อย 30 นาทีทกุวนั 4.00 0.89 มาก 

5. การไมมี่ปัญหาเก่ียวกบัการนอนหลบั 4.22 0.78 มาก 
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ตาราง 7 (ตอ่) 

คุณภาพชีวิต 
n = 384 ระดับ 

X  S.D. ความ
คิดเหน็ 

6. การได้รับความรู้ในการปฏิบตัติวัเพ่ือปอ้งกนัโรคตา่งๆ จาก
มหาวิทยาลยั 

4.14 0.76 มาก 

7. ความพงึพอใจตอ่สขุภาพร่างกายของตนเอง 4.21 0.70 มาก 

8. การตรวจสขุภาพร่างกายเป็นประจ าทกุปี 4.02 0.89 มาก 
รวม 4.15 0.76 มาก 

  
จากตาราง 7 แสดงว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลตอ่การเสริมสร้างคณุภาพ

ชีวิตของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัด้านสขุภาพร่างกาย มี
คา่เฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และรายข้อมีคา่เฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมากทกุข้อ 

ตาราง 8 คา่คะแนนเฉล่ียและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคดิเห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้าน
จิตใจ ท่ีสง่ผลตอ่การเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัในเขต
กรุงเทพมหานคร  

คุณภาพชีวิต 

n = 384 ระดบั 

X  S.D. ความ
คิดเห็น 

2. ปัจจัยด้านจิตใจ    

1. ความรู้สกึทางบวกตอ่ผู้ อ่ืนและตนเอง 4.13 0.66 มาก 
2. ความพอใจในรูปร่างหน้าตาของตนเอง 4.22 0.73 มาก 
3. ความมัน่ใจ และมีความรู้สึกภาคภมูิใจในตนเอง 4.23 0.67 มาก 
4. ความคดิ ความจ า สมาธิ และการตดัสินใจด้วยตนเอง 4.20 0.68 มาก 
5. ความทกุข์  เศร้า เหงา หดหู ่และมีความกงัวล เก่ียวกบั

ตนเอง 
4.01 0.87 มาก 

6. ความเช่ือตา่งๆ ของตนเอง เชน่ หลกัธรรมค าสอนของ
ศาสนา และประเพณีตา่งๆ 

4.19 0.71 มาก 

 



  133 

ตาราง 8 (ตอ่) 

คุณภาพชีวิต 

n = 384 ระดบั 

X  S.D. ความ
คิดเห็น 

7. ความอดทน อดกลัน้ และแรงกดดนัในเร่ืองตา่งๆ 4.19 0.65 มาก 
8. ความสามารถในการแก้ปัญหาและจดัการกบัความเครียด

ของตนเองได้ 
4.22 0.69 มาก 

9. ความสขุในการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลยั 4.28 0.64 มาก 
10. ความรู้ในด้านการฝึกจิตใจให้เข้มแข็ง เม่ือเจอปัญหาท่ียาก

ตอ่การแก้ไข 
4.18 0.68 มาก 

รวม 4.18 0.70 มาก 

  
จากตาราง 8 แสดงว่า ความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเสริมสร้าง

คณุภาพชีวิตของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัด้านจิตใจ มี
คา่เฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และรายข้อมีคา่เฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมากทกุข้อ 

ตาราง 9 คา่คะแนนเฉล่ียและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคดิเห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้าน
สมัพนัธภาพทางสงัคม  ท่ีสง่ผลตอ่การเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏั            
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

คุณภาพชีวิต 

n =384 ระดบั 

X  S.D. ความ
คิดเห็น 

3. ปัจจัยด้านสัมพันธภาพทางสังคม    
1. การจดักิจกรรมตา่งๆเพื่อให้นกัศกึษามีความสมัพนัธ์ภาพ

กบัเพ่ือนๆในมหาวิทยาลยั 
4.12 .58 

มาก 

2. การท างานเป็นทีม มีสว่นร่วมในการท ากิจกรรม 4.31 0.63 มาก 
3. การปรับตวัและเข้ากบัเพ่ือนๆ และอาจารย์ผู้สอนได้เป็น

อยา่งดี 
4.27 0.64 มาก 
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ตาราง 9 (ตอ่) 

คุณภาพชีวิต 

n =384 ระดบั 

X  S.D. ความ
คิดเห็น 

4. การเข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆ ท่ีทางวิทยาลยัจดัขึน้เป็นประจ า 4.26 0.75 มาก 
5. การให้ค าปรึกษาปัญหาตา่งๆ ตอ่กนัเก่ียวกบัการด าเนิน

ชีวิต 
4.20 0.65 มาก 

6. การเปิดโอกาสให้นกัศกึษาเสนอความคิดและแนวคิดอย่าง
เป็นอิสระ 

4.21 0.72 มาก 

7. การมีสว่นร่วมในการเลือกผู้น านกัศกึษา 4.22 0.68 มาก 
8. การมีจิตอาสาและจิตสาธารณะ 4.32 0.64 มาก 
9. การท่ีมหาวิทยาลยัเปิดโอกาสให้นกัศกึษาท ากิจกรรมได้

อยา่งเป็นอิสระ 
4.23 0.70 มาก 

10. การมีสมัพนัธภาพกบัรุ่นพ่ีในการเข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆ กนั
เป็นอย่างดี 

4.26 0.74 มาก 

รวม 4.24 0.67  

 
จากตาราง 9 แสดงว่า ความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเสริมสร้าง

คุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่า ปัจจัยด้าน
สัมพันธภาพทางสังคม มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดบัมาก และรายข้อมีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมากทกุข้อ 
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ตาราง 10 คา่คะแนนเฉล่ียและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคดิเห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้าน
สิ่งแวดล้อม  ท่ีสง่ผลตอ่การเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัในเขต
กรุงเทพมหานคร 

คุณภาพชีวิต 
n = 384 ระดับ 

X  S.D. ความ
คิดเหน็ 

4. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม     
1. การจดัพืน้ท่ีสีเขียวอยา่งเพียงพอ 4.03 0.69 มาก 
2. การมีสว่นร่วมการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม 4.18 0.70 มาก 
3. การทราบวา่ปัญหาสิ่งแวดล้อมมีผลกระทบตอ่คณุภาพ

ชีวิตได้ 
4.24 0.68 มาก 

4. การตะหนกัถึงคณุคา่ของสิ่งแวดล้อมท่ีมีตอ่มนษุย์ 4.27 0.68 มาก 
5. การสร้างจิตส านกึในการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อม 
4.22 0.68 มาก 

6. ความสามารถในการจดัสรรและใช้ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.23 0.65 มาก 

7. มหาวิทยาลยัมีความทนัสมยั ระบบสญัญาณความ
ปลอดภยัเพียงพอ 

4.14 0.69 มาก 

8. การจดัสถานท่ีพกัผ่อนอยา่งเพียงพอ เชน่ โต๊ะ /เก้าอี ้/
สวนหย่อม 

4.13 0.75 มาก 

9. ทราบสาเหตขุองปัญหาท่ีเกิดขึน้จากสิ่งแวดล้อม 4.13 0.73 มาก 
10. การมีสว่นร่วมในการจดักิจกรรมการลดการใช้พลงังานทาง

ธรรมชาติ 
4.03 0.69 มาก 

รวม 4.18 0.70 มาก 

 
จากตาราง 10 แสดงว่า ความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเสริมสร้าง

คุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่า ปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อม มีคา่เฉล่ียโดยรวมอยู่ใน ระดบัมาก และรายข้อมีคา่เฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดบัมากทุก
ข้อ 
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ตาราง 11 คา่คะแนนเฉล่ียและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคดิเห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้านท่ี
อยูอ่าศยั  ท่ีสง่ผลตอ่การเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัในเขต
กรุงเทพมหานคร 

คุณภาพชีวิต 
n = 384 ระดับ 

X  S.D. ความ
คิดเหน็ 

5. ปัจจัยด้านท่ีอยู่อาศัย     
1. ท าเลท่ีตัง้อยูใ่กล้แหลง่ศนูย์การค้า หรือร้านสะดวกซือ้ 4.14 0.65 มาก 
2. ความสะดวกในการตดิตอ่ส่ือสาร 4.35 0.62 มาก 
3. การปราศจากมลภาวะเป็นพิษ เชน่ กลิ่นเหม็น น า้ทว่มขงั 

มีฝุ่ นละออง ยงุ และแมลง 
4.12 0.79 มาก 

4. ความสะอาด เป็นระเบียบและถกูสขุลกัษณะ 4.22 0.68 มาก 
5. ความกว้างขวางของท่ีพกัไมแ่ออดั  4.17 0.74 มาก 
6. บริเวณท่ีพกัมีความร่มร่ืน ร่มเย็น ปลอดโปร่ง สบาย 4.25 0.66 มาก 
7. ระบบรักษาความปลอดภยั ถกูต้องตามมาตรฐานสากล 4.04 0.62 มาก 
8. ท่ีพกัอาศยัมีเคร่ืองอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นในการ

ด ารงชีวิต 
4.16 0.66 มาก 

9. การเส้นทางคมนาคมท่ีสะดวกในการเดนิทาง 4.21 0.69 มาก 

10. การจดัให้มีมีพืน้ท่ีสีเขียวและสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ 4.14 0.78 มาก 

รวม 4.18 0.69 มาก 
 
จากตาราง 11 แสดงว่า ความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเสริมสร้าง

คุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านท่ีอยู่
อาศยั มีคา่เฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และรายข้อมีคา่เฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมากทกุข้อ 
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ตาราง 12 คา่คะแนนเฉล่ียและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคดิเห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้าน
ครอบครัว  ท่ีสง่ผลตอ่การเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัในเขต
กรุงเทพมหานคร 

คุณภาพชีวิต 
n = 384 ระดับ 

X  S.D. ความ
คิดเหน็ 

6. ปัจจัยด้านครอบครัว    
1. การแสดงออกท่ีส่ือถึงความรักและความเอาใจใสใ่น

ชีวิตประจ าวนั เชน่ สมัผสั การให้ก าลงัใจ โทรศพัท์ 
จดหมาย 

4.10 0.67 มาก 

2. การชว่ยเหลือแบง่เบาภาระ งานบ้านซึง่กนัและกนั เชน่ การ
ท าอาหาร การท าความสะอาด  

4.27 0.67 มาก 

3. การพดูคยุและ/หรือรับฟังซึง่กนัและกนั 4.21 0.68 มาก 
4. การยอมรับความคดิเห็นของแตล่ะคนในครอบครัว ซึง่

อาจจะแตกตา่งกนัได้ 
4.32 0.70 มาก 

5. การเคารพความเป็นสว่นตวัของแตล่ะคน 4.28 0.67 มาก 
6. ความสามารถในการหาทางออกเม่ือประสบปัญหา  (โดย

ไมท่ าร้ายตนเอง และ/หรือสมาชิกในครอบครัว และ/หรือ
ทรัพย์สิน) 

4.30 0.70 มาก 

7. การให้ความร่วมมือแก่สมาชิกในครอบครัวเม่ือต้องการการ
ความชว่ยเหลือ 

4.33 0.66 มาก 

8. ความสามารถในการรับผิดชอบเร่ืองสว่นตวัและมีอิสระ
ตามความเหมาะสม 

4.27 0.67 
มาก 

รวม 4.26 0.68 มาก 

         
จากตาราง 12 แสดงว่า ความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเสริมสร้าง

คณุภาพชีวิตของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัด้านครอบครัว
มีคา่เฉล่ียโดยรวม  อยูใ่นระดบัมาก และรายข้อมีคา่เฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมากทกุข้อ 
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ตาราง 13 คา่คะแนนเฉล่ียและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคดิเห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้าน
คา่ใช้จา่ย  ท่ีสง่ผลตอ่การเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัในเขต
กรุงเทพมหานคร 

คุณภาพชีวิต 
n = 384 ระดับ 

X  S.D. 
ความ
คิดเหน็ 

7. ปัจจัยด้านค่าใช้จ่าย     
1. การวางแผนการใช้จา่ยในชีวิตประจ าวนั 4.06 0.69 มาก 
2. การท าบญัชีรายรับ-รายจา่ย ประจ าเดือน 4.06 0.87 มาก 
3. การแสวงหารายได้พิเศษเพ่ือการศกึษาหรือแบง่เบาภาระ

คา่ใช้จา่ยของครอบครัว 
4.13 0.75 มาก 

4. การใช้ชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง เชน่  
พอประมาณ มีเหตผุล มีภมูิคุ้มกนั 

4.22 0.70 มาก 

5. ความสามารถในการจดัการกบัคา่ใช้จา่ยในชีวิตประจ าวนั
ตามแบบแผนท่ีวางไว้ 

4.17 0.67 มาก 

6. การจดัท าบญัชีเงินส ารองไว้ส าหรับการลงทนุสร้างอาชีพท่ี
เราชอบในอนาคต 

4.15 0.81 มาก 

7.  การตดัทอนคา่ใช้จา่ย ลดความฟุ่ มเฟือยในการด ารงชีพ 4.13 0.72 มาก 
8.  การรักษาระดบัการใช้จา่ยของตน ไมใ่ห้เป็นหนี ้ 4.19 0.74 มาก 
9. การออมเงินเพ่ือใช้จา่ยในสิ่งท่ีตนเองต้องการโดยไม่

กระทบกบัคา่ใช้จา่ยปกติ 
4.17 0.73 มาก 

รวม 4.14 0.74 มาก 
 

จากตาราง 13 แสดงว่า ความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเสริมสร้าง
คณุภาพชีวิตของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัด้านครอบครัว
มีคา่เฉล่ียโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก และรายข้อมีคา่เฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมากทกุข้อ 
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ตาราง 14 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัด้านสขุภาพร่างกาย ปัจจยัด้านสขุภาพจิต
ใจ ปัจจยัด้านสมัพนัธภาพสงัคม ปัจจยัด้านสิ่งแวดล้อม ปัจจยัด้านการศกึษา ปัจจยัด้านท่ีอยู่
อาศยั ปัจจยัด้านครอบครัว ปัจจยัด้านคา่ใช้จา่ย และคณุภาพชีวิตของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราช
ภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 Y 

X1 1 .711** .608** .600** .631** .542** .301** .382** .667** 

X2  1 .628** .567** .669** .567** .522** .443** .758** 

X3   1 .688** .705** .632** .388** .353** .747** 

X4    1 .712** .655** .369** .341** .698** 

X5     1 .716** .513** .418** .761** 

X6      1 .444** .442** .767** 

X7       1 .599** .644** 

X8        1 .603** 

Y         1 

 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

 

จากตาราง 14 พบว่า ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตของ
นกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.01 มี 7 ปัจจยั
ได้แก่ ปัจจยัด้านสขุภาพร่างกาย ปัจจยัด้านสขุภาพจิตใจ ปัจจยัด้านสมัพนัธภาพสงัคม ปัจจยัด้าน
สิ่งแวดล้อม ปัจจยัด้านท่ีอยู่อาศยั ปัจจยัด้านครอบครัว และปัจจยัด้านคา่ใช้จ่าย มีความสมัพนัธ์
ทางบวกกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01  

ปัจจยัท่ีไม่มีความสมัพนัธ์กับคณุภาพชีวิตของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฏใน
เขตกรุงเทพมหานคร มี 1 ปัจจยัคือ ปัจจยัด้านการศกึษา 
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ตาราง 15 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพ่ือค้นหาปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่คณุภาพชีวิตของนกัศกึษา
มหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีวิเคราะห์การถดถอยแบบพหคุณูแบบ
ขัน้ตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ดงัในตาราง 3 

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F 

Regression 7 41.726 5.961 291.280** 

Residual 376 7.695 .020  

Total 383 49.421   
 

 **มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01  
 

จากตาราง 15 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน พบว่า มีปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
คณุภาพชีวิตของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .01 

ผู้ วิจัยจึงเสนอผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร โดยวิเคราะห์การถดถอยพหคุณู (Stepwise Multiple 
Regression Analysis) ดงัแสดงในตาราง 16 
 

ตาราง 16 ผลการวเิคราะหปั์จจยัทีส่่งผลต่อคุณภาพชวีติของนกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัใน
เขตกรงุเทพมหานคร โดยวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณู (Stepwise Multiple Regression 
Analysis) ดงัแสดงในตาราง 16 
 

ปัจจัย b SEb β T 
ปัจจยัด้านท่ีอยูอ่าศยั X6 .210 .024 .261     8.657** 
ปัจจยัด้านสมัพนัธภาพสงัคม 
X3 

.174 .026 .215   6.782** 

ปัจจยัด้านครอบครัว X7 .150 .022 .196   6.970** 
ปัจจยัด้านสขุภาพจิตใจ X2 .168 .029 .195   5.741** 
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ตาราง 16 (ตอ่) 

ปัจจยั b SEb β T 
ปัจจยัด้านคา่ใช้จา่ย X8 .099 .019 .142  5.332** 
ปัจจยัด้านสิ่งแวดล้อม X4 .073 .024 .096   3.055** 
ปัจจยัด้านสขุภาพร่างกาย X1 .064 .024 .086   2.666** 

 

 
a = .270 
R = .919 
R. = 2844 

  

 

จากตาราง 16  พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อคณุภาพชีวิตของนกัศึกษามหาวิทยาลยั
ราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 มี 7 ปัจจยั โดยเรียงล าดบั
ปัจจยัท่ีส่งผลมากท่ีสดุไปยงัปัจจยัท่ีส่งผลน้อยท่ีสุด ได้แก่ ปัจจยัด้านท่ีอยู่อาศยั (X6) ปัจจยัด้าน
สัมพันธภาพสังคม (X3) ปัจจัยด้านครอบครัว (X7) ปัจจัยด้านสุขภาพจิตใจ (X2) ปัจจัยด้าน
คา่ใช้จ่าย (X8) ปัจจยัด้านสิ่งแวดล้อม (X4) และปัจจยัด้านสขุภาพร่างกาย (X1) ซึ่งปัจจยัทัง้ 7 นี ้
สามารถร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนของคณุภาพชีวิตของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัในเขต
กรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 84.40 และได้น าคา่สมัประสิทธ์ิตวัพยากรณ์มาเขียนเป็นสมการได้ดงันี ้

สมการพยากรณ์คุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต

กรุงเทพมหานคร ในรูปคะแนนดิบ ได้แก่ Ŷ = .270 + .210X6 + .168X2 + .150X7 + .174X3 + 
.099X8 + .073X4 + .064X1 

สมการพยากรณ์คุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต
กรุงเทพมหานคร ในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้แก่  Z = .261X6 +. 215X3+ .196X7+ .195X2. 
+.142X8 + .096X4 + .086X1 

 
ขัน้ตอนท่ี 2 ผลการสร้างชุดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผู้ วิจัยได้น าผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร จากเดิมมี 8 ปัจจัย หลังจากการวิเคราะห์อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 มีเพียง 7 ปัจจยั โดยเรียงล าดบัปัจจยัท่ีสง่ผลมากท่ีสดุไปยงัปัจจยัท่ี
ส่งผลน้อยท่ีสุด ซึ่งน ามาใช้เป็นชุดฝึกอบรมดังนี ้ปัจจัยด้านท่ีอยู่อาศัย 2 ชั่วโมง ปัจจัยด้าน
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สัมพันธภาพสังคม 2 ชั่วโมงปัจจัยด้านครอบครัว  2 ชั่วโมง ปัจจัยด้านสุขภาพจิตใจ 2 ชั่วโมง 
ปัจจยัด้านค่าใช้จ่าย 2 ชัว่โมง ปัจจยัด้านสิ่งแวดล้อม 2 ชัว่โมงและปัจจยัด้านสุขภาพร่างกาย 2 
ชัว่โมง ดจูากหลกัสตูร หน้า 6 (ภาคผนวก) 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคล้องของโครง
ร่างชดุฝึกอบรมใช้ในขัน้ตอนการสนทนากลุม่ (Focus Group)  ได้แก่ ผู้ เช่ียวชาญ โดยวิธีการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 7 คน โดยก าหนดคณุสมบตัใินการเลือกกลุม่ตวัอย่าง
ตามความเหมาะสม จากเกณฑ์คณุสมบตัท่ีิผู้วิจยัก าหนดไว้ ดงัตอ่ไปนี ้

1. เป็นผู้ มีความรู้ความเช่ียวชาญในด้านหลักสูตรสายการศึกษาสอนใน
ระดบัอดุมศกึษาและมีประสบการณ์ ตัง้แต ่5 ปีขึน้ไป จ านวน 5 คน 

2. เป็นผู้ มีความรู้ความเช่ียวชาญ ด้านงานวิจยั ด้านการวดัและประเมินผล
เก่ียวกบันกัศกึษาและมีประสบการณ์ตัง้แต ่3 ปีขึน้ไป จ านวน 1 คน 

3. เป็นผู้ มีประสบการณ์ในการฝึกอบรมด้านคณุภาพชีวิตหรือการปฏิบตัิงาน
ในภารกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาคณุภาพชีวิตของนกัศกึษาและมีประสบการณ์ ตัง้แต ่3 ปีขึน้ไป 
จ านวน 1 คน 

โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นการสนทนากลุ่ม (Focus Group 
Discussion From)  ซึ่งประกอบด้วยค าถามท่ีใช้ในการสนทนากลุ่มในประเด็นแนวทางการ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา น ามาใช้เป็นแนวทางในการสร้าง (ร่าง) ชุดฝึกอบรมการ
เสริมสร้างคณุภาพชีวิตของนกัศกึษามหาวิทยาลยั  ราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 4 
ขัน้ตอน ได้แก่ 1) จุดมุ่งหมายของการฝึกอบรม 2) เนือ้หาสาระของกิจกรรมฝึกอบรม 3) การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ และ 4) การวดัผลและประเมินผล     ซึ่งได้ชดุกิจกรรมประกอบด้วย 7 ชดุ
กิจกรรม ใช้เวลาในการฝึกอบรมทัง้สิน้ 15 ชัว่โมง ดงันี ้

1) จุดมุ่งหมายของชุดฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร 

1.1 ) เพ่ือการเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏั
ในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยชุดกิจกรรมนีมี้ปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 มี 7 ปัจจยั โดย
เรียงล าดบัปัจจยัท่ีส่งผลมากท่ีสุดไปยงัปัจจยัท่ีส่งผลน้อยท่ีสุด ได้แก่  1) ปัจจยัด้านท่ีอยู่อาศยั 2) 
ปัจจยัด้านสัมพนัธภาพสงัคม 3) ปัจจยัด้านครอบครัว 4) ปัจจยัด้านสุขภาพจิตใจ 5) ปัจจยัด้าน
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คา่ใช้จา่ย 6) ปัจจยัด้านสิ่งแวดล้อม 7) และปัจจยัด้านสขุภาพร่างกาย  ประกอบด้วย 7 ชดุกิจกรรม 
ใช้เวลาในการฝึกอบรมทัง้สิน้ 12 ชัว่โมง  

1.2) เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของการใช้การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ
นกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสามารถน ามาเป็นแนวทางในมาก าหนด
เป็น (ร่าง) ชุดฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต
กรุงเทพมหานคร ได้ดงันี ้

ปัจจยัด้านท่ีอยู่อาศยั มีค่า β แทน ค่าสมัประสิทธ์ิของตวัพยากรณ์
ซึ่งพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน เท่ากบั .261X6 น ามา (ร่าง) กิจกรรมฝึกอบรม โดยใช้การจดั
กิจกรรม เร่ือง กิจกรรม 5 ส. พาเพลิน จ านวน 2 ชัว่โมง 

ปัจจัยด้านสังคม มีค่า  β แทน ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัพยากรณ์ซึ่ง
พยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ .195X2 น ามา (ร่าง) กิจกรรมฝึกอบรม โดยใช้การจัด
กิจกรรม เร่ือง หวัใจทองค า จ านวน 2 ชัว่โมง 

ปัจจยัด้านครอบครัว คา่ β  แทน คา่สมัประสิทธ์ิของตวัพยากรณ์ซึ่ง
พยากรณ์ในรูปคะแนน มาตรฐานเท่ากับ .215X3 น ามา (ร่าง) กิจกรรมฝึกอบรม โดยใช้การจัด
กิจกรรม เร่ือง ความลบัท่ีไมก่ล้าบอกพอ่แม(่คดิแบบหมวก 6 ใบ) จ านวน 2 ชัว่โมง 

ปัจจัยด้านจิตใจ มีค่า β แทน ค่าสัมประสิทธ์ิของตัวพยากรณ์ซึ่ง
พยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐานเท่ากับ .196X7 น ามา (ร่าง) กิจกรรมฝึกอบรม โดยใช้การจัด
กิจกรรม เร่ือง จิตภาวนา รักษาจิตใจ จ านวน 2 ชัว่โมง 

ปัจจยัด้านค่าใช้จ่าย ค่า β แทน ค่าสมัประสิทธ์ิของตวัพยากรณ์ซึ่ง
พยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ  .142X8  น ามา (ร่าง) กิจกรรมฝึกอบรม โดยใช้การจัด
กิจกรรม เร่ือง บญัชีครัวเรือน ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 2 ชัว่โมง 

ปัจจยัด้านสิ่งแวดล้อม  ค่า β แทน ค่าสมัประสิทธ์ิของตวัพยากรณ์
ซึ่งพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน เท่ากบั .096X4  น ามา (ร่าง) กิจกรรมฝึกอบรม โดยใช้การจดั
กิจกรรม เร่ือง จิตอาสาพฒันาชมุชน จ านวน 2 ชัว่โมง 

ปัจจัยด้านร่างกาย ค่า β แทน ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัพยากรณ์ซึ่ง
พยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ .086X1 น ามา (ร่าง) กิจกรรมฝึกอบรม โดยใช้การจัด
กิจกรรม เร่ือง  30 นาทีเพ่ือสขุภาพกายท่ีดี จ านวน 2 ชัว่โมง  
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1.3 จากผลการการสนทนากลุ่มจากผู้ทรงคณุวฒุิทัง้ 7 ท่าน ได้พิจารณา
ความสอดคล้องและความเหมาะสมของชุดฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฎัในเขตกรุงเทพมหานครอบรมโดยแบง่เป็นประเดน็ดงันี ้ 
 

 
ประเดน็ 

การสนทนา 

 
ก่อน 

การสนทนา 

 
หลัง 

การสนทนา 

 

สรุปข้อเสนอแนะ  

 

1. ปัญหาและ
ความจ าเป็นของ
ชดุฝึกอบรม 

พบวา่ปัญหาและความ
จ าเป็นมีความสอดคล้อง
กบัชดุฝึกอบรม 

ควรหาความจ าเป็นของ
การฝึกอบรมมา
ประกอบการพิจารณา
หวัข้อของการฝึกอบรม 

1 . จ านวนระยะเวลา ชัว่โมง 

ของแตล่ะกิจกรรมมีความ

เหมาะสมหรือไม ่

2. การพิมพ์มีค าผิดเยอะมากให้

แก้ไขให้ถกูต้อง  

3 . แก้จดุมุง่หมาย เร่ือง

ประสทิธิผล กบัประสทิธิภาพ

ของชดุฝึก ควรจะเป็น

ประสทิธิผลมากกวา่ 

4 . การติดตอ่ประสานงาน

สถานท่ี ควรตดิตอ่อาจารย์

ผู้สอนในเร่ืองการจดักิจกรรม 

5 . วิทยากรควรมีก่ีคน ท่ีมคีวาม

เชียวชาญเฉพาะด้านในแตล่ะ

กิจกรรม 

6 . ปรับเกณฑ์การประเมินจาก 

80 :  80 ให้เป็น 90 : 90 หรือ 85 

ขึน้ไป ถ้าเป็นไปได้ 

7 . ให้ออกข้อสอบPre test - post 

test เป็น Multiple Choice แบบ 4 

2. หลกัการและ

เหตผุลของชดุ

ฝึกอบรม 

สามารภน าไปใช้งานจริง 
และมีทฤษฏีรองรับ
ครบถ้วนหรือไม ่

หลกัการและเหตผุลของ

ชดุฝึกอบรมควรแทรก

แนวคิดและทฤษฏีในทกุ

กิจกรรม 

3. วตัถปุระสงค์

ของชดุฝึกอบรม 

มีความครอบคลมุการ
เรียนรู้ของการเสริมสร้าง
คณุภาพชีวิตของ
นกัศกึษาหรือไม ่

วตัถปุระสงค์ของชดุ

ฝึกอบรมควรให้สอดคล้อง

กบัเนือ้หาและครอบคลมุ

เนือ้หาของการเรียนรู้ 

4. โครงสร้าง

เนือ้หา สาระ 

และระยะเวลา 

มีความแปลกใหมใ่นการ
จดักิจกรรมการเรียนการ
สอน พอสมควร 

โครงสร้างเนือ้หา สาระ 

และระยะเวลาควรปรับ

ระยะเวลาให้เหมาะสม

เพราะบางกิจกรรมใช้

เวลานานเกินไปควรตดัทิง้

กิจกรรมที่ไมจ่ าเป็น 

5. สือ่ วสัด ุ

อปุกรณ์  

มีความหลากหลายของ
สือ่ เช่นใบงาน 
ภาพประกอบภาพน่ิง 

สือ่ วสัด ุอปุกรณ์ ควรมี

ความหลากหลายเพราะ

จะให้ผู้ เข้าอบรมมคีวาม

สนใจมากขึน้และเป็นแรง
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ภาพเคลือ่นไหว และวีดิ
ทศัน์ ชดัเจน 

ดงึดดูตอ่ผู้ เข้าฝึกอบรม

เพราะมีสสีรรมากขึน้ 

ตวัเลอืก  ก ข ค ง อบรมอยา่งไร

ก็ควรถามในสิง่นัน้ 

8 . ควรยบุให้เหลอืเพียง 7 

กิจกรรมเพราะจะได้จดัสรรเวลา

ได้ถกูต้อง เช่น 2 ชัว่โมงของทกุ

กิจกรรม  

9 . ระยะเวลากลวัไมพ่อ ให้

เลอืกมาปัจจยั ละ 1 กิจกรรมก็

เพียงพอ 

10 . กิจกรรมอาสา ควรย้ายมา
จดัอนัดบัสดุท้ายได้หรือไม ่
เพราะการสะดวกในการออก
นอกพืน้ท่ี 

6. ขัน้ตอนและวิธี

ด าเนินฝึกอบรม 

การจดัล าดบัขัน้ตอน
ของแตล่ะกิจกรรมมี
ความเหมาะสม 

ขัน้ตอนและวิธีด าเนิน

ฝึกอบรมควรมกีาร

จดัล าดบัขัน้ตอนของแต่

ละกิจกรรมให้มีความ

เหมาะสม บางกิจกรรมไม่

จ าเป็น หรือใช้เวลามากไป 

ควรจดัสรรให้ตรงกบั

วตัถปุระสงค์ของชดุ

ฝึกอบรม 

 

ข้อเสนอแนะ ของชุดฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎในเขตกรุงเทพมหานคร  จากการสนทนากลุ่มของผู้ทรงคุณวุฒิ 
ทัง้หมด 7 กิจกรรม มีดังต่อไปนี ้
 

กิจกรรมทัง้ 7 ด้าน  ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

1.  ปัจจยัด้านท่ีอยูอ่าศยั 

 (กิจกรรม 5 ส  พาเพลนิ) 

มีความขดัแย้งกบัวตัถปุระสงค์ ข้อ 1,  2 ,  4 กิจกรรมที่ 1.2 กิจกรรมการเพิม่พืน้ท่ี
สเีขียว ให้ตดัออกเพราะมากเกินไป ขาดรายละเอยีดของเนือ้หา และให้ตดัเหลอื
กิจกรรมเดียว และดวูตัถปุระสงค์ให้ปรับและให้สอดคล้องกบักิจกรรม 

2.  ปัจจยัด้านครอบครัว  

กิจกรรมความลบัท่ีไมก่ล้าบอกพอ่แม ่

(คิดแบบหมวก ใบ6 ) 

คณะกรรมมคีวามเห็นวา่คิดแบบหมวก 6 ใบจะยากเกินไปส าหรับนกัศึ กษาหรือ
เปลา่ ปรับวตัถปุระสงค์ กิจกรรมที่ 2.2 กิจกรรมบ้านแสนสขุ  ให้ตดัออกเพราะ
มากเกินไปเวลาอาจจะไมพ่อ  

3. ปัจจยัด้านสมัพนัธภาพทางสงัคม  

กิจกรรม หวัใจทองค า 

ควรพิจารณาวา่ยากหรือง่ายส าหรับนกัศกึษาจะใช้เวลานานหรือไมเ่พียงพอตอ่
การท ากิจกรรมหรือไม ่กิจกรรมที ่ 3.2 หอคอยในฝันให้ตดัออกหรือเลอืกมาแค่
กิจกรรมเดียว 
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กิจกรรมทัง้ 7 ด้าน  ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

4. ปัจจยัด้านจิตใจ  

กิจกรรมจิตภาวนาเป็นยารักษาจิตใจ 

การพฒันาจิตใจจะท าอยา่งไรให้ผู้ เข้าร่วมสนใจค านงึถึงความหลากหลายทาง
ศาสนา เช่นฝึกพืน้ฐาน อาณาปาณสติ ไตรสกิขาส านกัปฏิบตัิที่เป็นกลาง 
สามารถใช้ทฏษฏีเชิงจิตวิทยาก็ได้ 

5. ปัจจยัด้านคา่ใช้จา่ย  

กิจกรรมการท าบญัชีครัวเรือน ตาม

หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ต้องเพิม่รายได้ด้วยหรือไม่ 3 หว่ง ต้องเป็นกนัอนัเดยีวกนัไมแ่ยกออกจากกนัควร
เขียนให้ครบการท าบญัชีครัวเรือนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

6. ปัจจยัด้านสิง่แวดล้อม   
กิจกรรมจิตอาสาพฒันาชมุชน  

ให้นกัศกึษาท ากิจกรรมนอกอาคาร เช่นล้างห้องน า้ หรือเดินเก็บขยะปรับวตัุ
ประสงค์ให้ชดัเจนไมด่เูลศิจนเกินไปกิจกรรมให้ เขียน Mind Map วดัได้ไหม วดั
อยา่งไร เพื่อให้เกิดจิตส านกึ ผู้วจิยัลอกคยุกบัดร  .ณฐัธพงศ์ คยุฌมเดลอาจท า

ในรายวิชาของอาจารย์ น านศ.ไปลงพืน้ท่ีปฏิบตัิจริงก็ได้  

7. ปัจจยัด้านร่างกาย กิจกรรมโยคะ

เพื่อสขุภาพและแอโรบิค 

ให้ตดัแอโรบิคออกให้เหลอืโยคะอยา่งเดยีวปรับวตัถปุระสงค์เร่ืองจิตวิญญาณ
ควรใช้หรือไม ่

 

1.4 ผลการประเมินระดับความเหมาะสมของของชุดฝึกอบรมการ
เสริมสร้างคณุภาพชีวิตของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฎัในเขตกรุงเทพมหานคร  ในการพิจารณา
องค์ประกอบของกิจกรรม ได้ค่าคะแนน เฉล่ีย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความ
เหมาะสม โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.00 , SD = 0.44) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่
ในระดบัมากทกุด้าน โดยด้านท่ีมีแนวคิดทฤษฏีพืน้ฐานรองรับ( X = 4.85 , SD = 0.69) มีคา่เฉล่ีย
สงูท่ีสดุ รองลงมา ด้านท่ีมีความสอดคล้องกบัความจ าเป็นในสงัคม ( X = 4.57 , SD = 0.53) มี
ความชดัเจน น าไปปฏิบตัไิด้( X = 4.57 , SD = 1.61)  มีความจ าเป็นต้องพฒันาชดุฝึกอบรม  
( X = 4.42 , SD = 0.53) ตามล าดบั  ดงัแสดงในตราราง 17 
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ตาราง 17 คา่คะแนนเฉล่ียและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของผู้ทรงคณุวฒุิ
เก่ียวกบั (ร่าง) ชดุฝึกอบรมการเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ข้อความ 
n = 7 ระดับ 

X  SD ความ
เหมาะสม 

ปัญหาและความจ าเป็นของชุดฝึกอบรม 4.42 0.53 มาก 

  1. มีความจ าเป็นต้องพฒันาชดุฝึกอบรม 4.57 0.53 มากที่สดุ 

  2. มีความสอดคล้องกบัความจ าเป็นในสงัคม 3.85 0.69 มากที่สดุ 

  3. ปัญหาและความจ าเป็นมคีวามสอดคล้องกบัชดุฝึกอบรม 4.00 0.57 มาก 

หลักการและเหตุผลของชุดฝึกอบรม 4.14 0.69 มาก 

  4. มีความสอดคล้องกบัเนือ้หาของชดุฝึกอบรม 4.85 0.69 มากที่สดุ 

  5. สามารถน าไปใช้ได้จริง 4.57 1.61 มากที่สดุ 

  6. มีแนวคิดทฤษฏีพืน้ฐานรองรับ 4.14 1.77 มาก 

วัตถุประสงค์ของชุดฝึกอบรม 4.14 0.69 มาก 

  7. มีความชดัเจน น าไปปฏิบตัิได้ 3.85 0.69 มากที่สดุ 
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ตาราง 17 (ตอ่) 

ข้อความ 
n = 7 ระดับ 

X  SD ความ
เหมาะสม 

สื่อ วัสดุ อุปกรณ์  4.42 0.53 มาก 

  15. ช่วยสง่เสริมให้การจดักิจกรรมบรรลผุลตาม 4.00 0.81 มาก 

วัตถุประสงค์ของชุดฝึกอบรม 4.14 0.37 มาก 

  16. มีความหลากหลายของสือ่ เช่นใบงาน ภาพประกอบภาพน่ิง 

ภาพเคลือ่นไหว และวีดิทศัน์ ชดัเจน  

3.85 0.69 มาก 

  17. มีความเหมาะสมกบัวยัของผู้ เข้าร่วมฝึกอบรม 4.00 0.81 มาก 

  18. ความเหมาะสมของเสยีงดนตรีประกอบ 3.71 0.75 มาก 

ขัน้ตอนและวิธีด าเนินฝึกอบรม 4.00 0.81 มาก 

  19. สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของชดุฝึกอบรม 4.00 0.57 มาก 

  20. การจดัล าดบัขัน้ตอนของแตล่ะกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.00 0.81 มาก 

  21. มีความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบตัิได้จริง 3.85 0.69 มาก 
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ตาราง 17 (ตอ่) 

ข้อความ 
n = 7 ระดับ 

X  SD ความ
เหมาะสม 

 การวัดและประเมินผล 3.71 0.95 มาก 

  25. วดัได้ครอบคลมุจดุประสงค์การเรียนรู้ 3.85 .69 มาก 

  26. เคร่ืองมือทีใ่ช้วดัและประเมนิผลครอบคลมุกบัจดุประสงค์การ

เรียนรู้ 

3.71 0.75 มาก 

   27. เกณฑ์การวดัและประเมินผลครอบคลมุกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 4.00 0.57 มาก 

รวม 4.00 0.44 มาก 

 
จากตาราง 17 แสดงว่า (ร่าง) ชุดฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ

นกัศกึษามหาวิทยาลยั ราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดบัมาก  
( X = 4.00 , SD = 0.44) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกด้าน โดยด้านท่ีมี
แนวคิดทฤษฏีพืน้ฐานรองรับ( X = 4.85 , SD = 0.69) มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมา ด้านท่ีมีความ
สอดคล้องกับความจ าเป็นในสังคม ( X = 4.57 , SD = 0.53)มีความชัดเจน น าไปปฏิบัติได้ 
( X = 4.57 , SD = 1.61)  มีความจ าเป็นต้องพฒันาชดุฝึกอบรม ( X = 4.42 , SD = 0.53) ตามล าดบั 

2. ผลการประเมินความสอดคล้องในแต่ละปัจจัยของ (ร่าง) ชุดฝึกอบรมการ
เสริมสร้างคณุภาพชีวิตของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีจดัท าขึน้แสดง
ในตาราง 18 
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ตาราง 18 ผลประเมินความสอดคล้องของ (ร่าง) ชดุฝึกอบรมการเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของ
นกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร 

รายการประเมิน 
ค่าดัชนี
ความ

สอดคล้อง 

ค่าความ
สอดคล้อง 

ความสอดคล้องของ )ร่าง( ชุดฝึกอบรมโดยรวม 1.00 สอดคล้อง 

  1. ปัญหาและความจ าเป็นในการพฒันาชดุฝึกอบรมกบัหลกัการ ของชดุฝึก

อบรม 
1.00 สอดคล้อง 

  2. ปัญหาและความจ าเป็นในการพฒันาชดุฝึกอบรมกบัแนวคิด และทฤษฎี

พืน้ฐานของชดุฝึกอบรม 
0.85 สอดคล้อง 

  3. ปัญหาและความจ าเป็นในการพฒันาชดุฝึกอบรมกบัวตัถปุระสงค์ของชดุ

ฝึกอบรม 
0.85 สอดคล้อง 

  4. ปัญหาและความจ าเป็นในการพฒันาชดุฝึกอบรมกบัโครงสร้างเนือ้หาสาระ

ของชดุฝึกอบรม 
1.00 สอดคล้อง 

  5.  ปัญหาและความจ าเป็นในการพฒันาชดุฝึกอบรมกบัสาระ ของฝึกอบรมของ

ชดุฝึกอบรม 
0.71 สอดคล้อง 

  6. ปัญหาและความจ าเป็นในการพฒันาชดุฝึกอบรมกบั ระยะเวลาในการจดั

ฝึกอบรม 
0.85 สอดคล้อง 

  7. วตัถปุระสงค์ของชดุฝึกอบรมกบักิจกรรม การแสริมสร้าง คณุภาพชีวิตของ

นกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร 
0.85 สอดคล้อง 
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ตาราง 18 (ตอ่)  

รายการประเมิน 
ค่าดัชนี
ความ

สอดคล้อง 

ค่าความ
สอดคล้อง 

   9. วตัถปุระสงค์ของชดุฝึกอบรมกบัการวดัและประเมินผล 0.85 สอดคล้อง 

  10.โครงสร้างเนือ้หาสาระของชดุฝึกอบรมกบัวตัถปุระสงค์ 1.00 สอดคล้อง 

  11. โครงสร้างเนือ้หาสาระของชดุฝึกอบรมกบัขัน้ตอนและ วิธีด าเนินการ

ฝึกอบรม (กระบวนการเรียนรู้) 
1.00 สอดคล้อง 

   12. โครงสร้างเนือ้หาสาระชดุฝึกอบรมกบัวดัและประเมิน 1.00 สอดคล้อง 

  13. ขัน้ตอนและวิธีด าเนินการฝึกอบรม (กระบวนการเรียนรู้)  กบัสือ่ วสัด ุ

อปุกรณ์ และแหลง่เรียนรู้ 
0.85 สอดคล้อง 

  14. ขัน้ตอนและวิธีด าเนินการฝึกอบรม (กระบวนการเรียนรู้)กบัการวดัและ

ประเมินผล 
0.85 สอดคล้อง 

 15. ขัน้ตอนและวิธีด าเนินการฝึกอบรม (กระบวนการเรียนรู้) 0.57 สอดคล้อง 

กบัระยะเวลาทีใ่ช้ในการจดัการฝึกอบรม 0.71 สอดคล้อง 

  16. โครงสร้างเนือ้หากบัวตัถปุระสงค์ 1.00 สอดคล้อง 

  17. โครงสร้างเนือ้หากบัสือ่ วสัด ุอปุกรณ์ 1.00 สอดคล้อง 

  18. โครงสร้างเนือ้หากบัขัน้ตอนและวิธีด าเนินการฝึกอบรม  (กระบวนการ

เรียนรู้) 
1.00 สอดคล้อง 

  19. โครงสร้างเนือ้หากบัการวดัประเมินผล 1.00 สอดคล้อง 
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ตาราง 18  (ตอ่) 

รายการประเมิน 
ค่าดัชนี
ความ

สอดคล้อง 

ค่าความ
สอดคล้อง 

21. วตัถปุระสงค์กบัขัน้ตอนและวิธีด าเนินการฝึกอบรม 0.71 สอดคล้อง 

 (กระบวนการเรียนรู้( 0.71 สอดคล้อง 

  22. วตัถปุระสงค์กบัการวดัและประเมินผล   0.71 สอดคล้อง 

  23. ขัน้ตอนและวิธีด าเนินการฝึกอบรม (กระบวนการเรียนรู้)  1.00 สอดคล้อง 

กับระยะเวลาที่ใช้ในการจัดฝึกอบรม 1.00 สอดคล้อง 

  24. ขัน้ตอนและวิธีด าเนินการฝึกอบรม (กระบวนการเรียนรู้)   1.00 สอดคล้อง 

 กับการวดัและประเมินผล   1.00 สอดคล้อง 

  25. ความสอดคล้องภายในชดุฝึกอบรมที่ 1  ด้านท่ีอยูอ่าศยั 1.00 สอดคล้อง 

  26. ความสอดคล้องภายในชดุฝึกอบรมที่ 2  ด้านครอบครัว 1.00 สอดคล้อง 

  27. ความสอดคล้องภายในชดุฝึกอบรมที่ 3  ด้านทางสงัคม 1.00 สอดคล้อง 

  28. ความสอดคล้องภายในชดุฝึกอบรมที่ 4  ด้านจิตใจ 1.00 สอดคล้อง 

 

จากตาราง 18 แสดงว่า ผู้ทรงคณุวุฒิเห็นว่า (ร่าง ) ชุดฝึกอบรมการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสอดคล้องของ 
(ร่าง) ชุดฝึกอบรมโดยรวมทุกข้อ โดยมีค่าดชันีความสอดคล้อง ตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดสามารถน าไปใช้ได้และผู้ทรงคณุวุฒิได้ให้ค าแนะน าเพิ่มเติมให้กับผู้ วิจยั ดงันัน้
ผู้วิจยัจึงได้ท าการเพิ่มเติมรายละเอียดบางส่วนตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคณุวุฒิ 
ก่อนน าไปทดลองกบักลุม่ตวัอย่างตอ่ไป 
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ขัน้ตอนท่ี 3 การประเมินประสิทธิผลของการใช้ชุดฝึกอบรมเพื่อการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขตกรุงเทพมหานคร        

การประเมินผลจากการใช้ชุดฝึกอบรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎ ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นแบบทดสอบคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฎั ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการใช้ชุดฝึกอบรมเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของ
นกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฎั ในเขตกรุงเทพมหานคร  

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการประเมินผลการใช้กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของ
นกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฎั ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ นกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฎั ในเขต
กรุงเทพมหานคร ชัน้ปีท่ี 1 - 2 ปีการศกึษา 2561 จ านวน 30 คน ผู้วิจยัน าเสนอข้อมลู ดงันี ้

ขัน้ตอนท่ี 3.1 การประเมินผลการใช้ชดุฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ ในเขตกรุงเทพมหานคร ในขัน้ตอนนีเ้ป็นผลการเปรียบเทียบค่า
คะแนนเฉล่ียจากแบบทดสอบคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ ในเขต
กรุงเทพมหานคร ตามแผนการทดลอง Pretest – Posttest Design ผลการประเมินคา่เฉล่ียคะแนน
คณุภาพชีวิตของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฎั ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมของนกัศึกษา 
ดงัแสดงในตาราง 0 ข้อมลูจ านวนนกัศกึษาและร้อยละของคะแนนคณุภาพชีวิต ตามสภาพจริง ดงั
แสดงในตาราง  

ตาราง 19 จ านวนนกัศกึษาและร้อยละของคะแนนคณุภาพชีวิตของนกัศกึษา ตามสภาพจริง ด้าน
ท่ีอยู่อาศยั 

คะแนน 
(คะแนนเตม็ 5 คะแนน( 

จ านวน (คน)  ร้อยละ 

5 12 40 
4 18 60 
รวม 30 100.00 

 
จากตาราง 19 แสดงว่า นักศึกษาทุกคนได้คะแนนคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 

ด้านท่ีอยูอ่าศยั ไมต่ ่ากวา่ 3 คะแนนถือว่าผ่านเกณฑ์ โดยนกัศกึษาส่วนใหญ่ได้ได้คะแนนเทา่กบั 4 
จากคะแนนเตม็ 5  



  154 

ตาราง 20 จ านวนนกัศกึษาและร้อยละของคะแนนคณุภาพชีวิตของนกัศกึษา ตามสภาพจริง ด้าน
จิตใจ 

คะแนน 
(คะแนนเตม็ 5 คะแนน( 

จ านวน (คน)  ร้อยละ 

5 15 50 
4 15 50 
รวม 30 100.00 

 
จากตาราง 20 แสดงว่า นักศึกษาทุกคนได้คะแนนคุณภาพของนักศึกษา ชีวิต

ด้านจิตใจ ไมต่ ่ากวา่ 3 คะแนนถือวา่ผา่นเกณฑ์ โดยนกัศกึษาส่วนใหญ่ได้ได้คะแนนเทา่กบั 5 และ 
4 จากคะแนนเตม็ 5  

ตาราง 21 จ านวนนกัศกึษาและร้อยละของคะแนนคณุภาพชีวิตของนกัศกึษา ตามสภาพจริง  
ด้านสมัพนัธภาพสงัคม 

คะแนน 
(คะแนนเตม็ 5 คะแนน( 

จ านวน (คน)  ร้อยละ 

5 14 46.66 
4 16 53.34 
รวม 30 100.00 

 
จากตาราง 21 แสดงว่า นักศึกษาทุกคนได้คะแนนคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 

ด้านสมัพนัธภาพสงัคม ไม่ต ่ากว่า 3 คะแนนถือว่าผ่านเกณฑ์ โดยนกัศกึษาส่วนใหญ่ได้ได้คะแนน
เทา่กบั 4 จากคะแนน   เตม็ 5  
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ตาราง 22 จ านวนนกัศกึษาและร้อยละของคะแนนคณุภาพชีวิตของนกัศกึษา ตามสภาพจริง ด้าน
ครอบครัว 

คะแนน 
(คะแนนเตม็ 5 คะแนน( 

จ านวน (คน)  ร้อยละ 

5 20 66.67 
4 10 33.33 
รวม 30 100.00 

 
จากตาราง 22 แสดงว่า นักศึกษาทุกคนได้คะแนนคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 

ด้านครอบครัว ไม่ต ่ากว่า 3 คะแนนถือว่าผ่านเกณฑ์ โดยนกัศกึษาส่วนใหญ่ได้ได้คะแนนเท่ากบั 5 
จากคะแนนเตม็ 5  

ตาราง 23 จ านวนนกัศกึษาและร้อยละของคะแนนคณุภาพชีวิตของนกัศกึษา ตามสภาพจริง ด้าน
คา่ใช้จา่ย  

คะแนน 
(คะแนนเตม็ 5 คะแนน( 

จ านวน (คน)  ร้อยละ 

5 16 53.66 
4 14 46.66 
รวม 30 100.00 

 
จากตาราง 23 แสดงว่า นักศึกษาทุกคนได้คะแนนคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 

ด้านคา่ใช้จ่าย ไม่ต ่ากว่า 3 คะแนนถือว่าผ่านเกณฑ์ โดยนกัศกึษาส่วนใหญ่ได้ได้คะแนนเท่ากบั 5 
จากคะแนนเตม็ 5  
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ตาราง 24 จ านวนนกัศกึษาและร้อยละของคะแนนคณุภาพชีวิตของนกัศกึษา ตามสภาพจริง ด้าน
สิ่งแวดล้อม 

คะแนน 
(คะแนนเตม็ 5 คะแนน( 

จ านวน (คน)  ร้อยละ 

5 15 50 
4 15 50 
รวม 30 100.00 

 
จากตาราง 24 แสดงว่า นักศึกษาทุกคนได้คะแนนคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 

ด้านสิ่งแวดล้อม  ไม่ต ่ากว่า 3 คะแนนถือว่าผ่านเกณฑ์ โดยนกัศกึษาส่วนใหญ่ได้ได้คะแนนเทา่กบั 
5 และ 4 จากคะแนนเตม็ 5  

ตาราง 25 จ านวนนกัศกึษาและร้อยละของคะแนนคณุภาพชีวิต ตามสภาพจริง ด้านสขุภาพ
ร่างกาย 

คะแนน 
(คะแนนเตม็ 5 คะแนน( 

จ านวน (คน)  ร้อยละ 

5 16 53.66 
4 14 46.66 
รวม 30 100.00 

 
จากตาราง 25 แสดงว่า นักศึกษาทุกคนได้คะแนนคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 

ด้านสุขภาพร่างกาย ไม่ต ่ากว่า 3 คะแนนถือว่าผ่านเกณฑ์ โดยนักศึกษาส่วนใหญ่ได้ได้คะแนน
เทา่กบั 5 จากคะแนนเตม็ 5 
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ตาราง 26 คา่เฉล่ียคะแนนคณุภาพชีวิตของนกัศกึษาตามสภาพจริงรายบคุคล 

นักศึกษาล าดับ
ที่ 

ค่าเฉล่ีย 
(คะแนนเตม็ 5.00)  

 
ระดับคุณภาพชีวิต  

 
1 4.71 ระดบัมากท่ีสดุ 
2 4.57 ระดบัมากท่ีสดุ 
3 4.71 ระดบัมากท่ีสดุ 
4 4.29 ระดบัมาก 
5 4.29 ระดบัมาก 
6 4.57 ระดบัมากท่ีสดุ 
7 4.29 ระดบัมาก 
8 5.00 ระดบัมากท่ีสดุ 
9 4.00 ระดบัมาก 
10 4.43 ระดบัมาก 
11 5.00 ระดบัมากท่ีสดุ 
12 4.00 ระดบัมาก 
13 4.86 ระดบัมากท่ีสดุ 
14 4.71 ระดบัมากท่ีสดุ 
15 4.57 ระดบัมากท่ีสดุ 
16 4.14 ระดบัมาก 
17 4.71 ระดบัมาก 
18 4.29 ระดบัมาก 
19 4.57 ระดบัมากท่ีสดุ 
20 4.71 ระดบัมากท่ีสดุ 
21 4.43 ระดบัมาก 
22 4.57 ระดบัมากท่ีสดุ 
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ตาราง 26 (ตอ่) 
 
นักศึกษาล าดับ

ที่ 
ค่าเฉล่ีย 

(คะแนนเตม็ 5.00)  
ระดับคุณภาพชีวิต  

23 4.71 ระดบัมากท่ีสดุ 
24 4.86 ระดบัมากท่ีสดุ 
25 4.43 ระดบัมาก 
26 4.43 ระดบัมาก 
27 4.43 ระดบัมาก 
28 4.57 ระดบัมากท่ีสดุ 
29 4.43 ระดบัมาก 
30 4.71 ระดบัมากท่ีสดุ 

 
จากตาราง 26 แสดงว่า นักศึกษาทุกคนได้คะแนนเฉล่ียรวมค่าเฉล่ียคะแนน

คณุภาพชีวิตของนกัศกึษาตามสภาพจริงรายบคุคล ไมต่ ่ากวา่ 3.51 มีคณุภาพชีวิตอยูใ่นระดบัมาก 
ถือวา่ผา่นเกณฑ์  
 

ขัน้ตอนท่ี 3.2 การประเมินความพงึพอใจตอ่การจดักิจกรรมฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง
คณุภาพชีวิตของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฎ ในเขตกรุงเทพมหานคร ในขัน้ตอนนีผู้้ วิจยัได้น า
แบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฎั ในเขตกรุงเทพมหานคร แสดงความคิดเห็นตอ่การเข้าร่วมกิจกรรม ซึง่ผลการ
ประเมินความพึงพอใจในแต่ละด้านเทียบกับเกณฑ์ท่ีก าหนดคือ 3.51 โดยใช้การทดสอบที   
(one sample t- test) ดงัแสดงในตาราง 21 
 
 
 
 
 
 
 



  159 

ตาราง 27 คา่คะแนนเฉล่ียและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความพงึพอใจตอ่การฝึกอบรม
โดยรวม 

ด้าน ความพงึพอใจต่อการ
ฝึกอบรม 

n = 30 t p ระดับ 
ความพงึพอใจ X  S.D 

1. เนือ้หาการฝึกอบรม 4.64 0.22 27.457 .001 มากท่ีสดุ 
2. กิจกรรมฝึกอบรม 4.62 0.19 31.855 .001 มากท่ีสดุ 
3. ส่ือการฝึกอบรม 3.93 0.52 4.452 .001 มาก 
4. การวดัและประเมินผล 3.85 0.49 3.826 .001 มาก 
 รวม 4.43 0.17 29.69 .001 มาก 

 
จากตาราง 27 การประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการฝึกอบรมโดยรวมและเป็น

รายด้าน อยู่ในระดบัมาก เม่ือเทียบกับเกณฑ์ท่ีก าหนดคือ 3.51 (ระดบัมาก) พบว่า ค่าคะแนน
เฉล่ียของความพึงพอใจโดยรวมและเป็นรายด้านสงูกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 

ตาราง 28 คา่คะแนนเฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของความพงึพอใจของนกัศกึษา
มหาวิทยาลยัราชภฎั ในเขตกรุงเทพมหานคร ตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง
คณุภาพชีวิตของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฎั ในเขตกรุงเทพมหานคร     

ข้อ ความพงึพอใจต่อการฝึกอบรม 
n = 30 

t p 
ระดับ 

ความพงึ
พอใจ X  S.D 

 เนือ้หา      
1. ความสอดคล้องของส่ือประกอบการ

ฝึกอบรม 
4.70 0.53 12.18 .001 มากท่ีสดุ 

2. การก าหนดหวัข้อเนือ้หามีความเหมาะสม 4.80 0.48 14.59 .001 มากท่ีสดุ 

3. เนือ้หาเป็นประโยชน์สามารถน าไป
ประยกุต์ใช้ได้จริง 

4.50 0.63 8.611 .001 มาก 
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ตาราง 28 (ตอ่) 

ข้อ ความพงึพอใจต่อการฝึกอบรม 
n = 30 

t p 
ระดับ 

ความพงึ
พอใจ X  S.D 

4. เนือ้หาครอบคลมุสิง่ที่จ าเป็นส าหรับนิสติ
นกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฎั ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

4.60 0.56 10.60 .001 มากท่ีสดุ 

5. เนือ้หามคีวามส าคญัตอ่การเรียนรู้ 
ของนกัศกึษาผู้ เข้ารับการฝึกอบรม 

4.83 0.37 19.12 .001 มาก 

6. เนือ้หาเป็นประโยชน์ตอ่การเรียนรู้ 
ของนกัศกึษาผู้ เข้ารับการฝึกอบรม 

4.43 0.89 5.63 .001 มาก 

 กิจกรรมการฝึกอบรม      

7. กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม 5 ส  4.80 0.48 14.59 .001 มากท่ีสดุ 

8. กิจกรรมที่ 2 ความลบัท่ีกล้าบอกพอ่แม่  4.53 0.50 11.04 .001 มากท่ีสดุ 

9. กิจกรรมที่ 3 หวัใจทองค า  4.40 0.81 5.99 .001 มาก 

10. กิจกรรมที่ 4 จิตภาวนาเป็นยารักษาใจ  4.87 0.43 17.11 .001 มากท่ีสดุ 

11. กิจกรรมที่ 5 บญัชีครัวเรือน  4.60 0.56 10.60 .001 มากท่ีสดุ 

12. กิจกรรมที่ 6 จิตอาสาพฒันาชมุชน  4.70 0.87 7.43 .001 มากท่ีสดุ 

13. กิจกรรมที่ 7 10 โยคะเพื่อสขุภาพ  4.53 0.50 11.04 .001 มากท่ีสดุ 

14. สอดคล้องกบัการเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของ
นกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฎัในเขต
กรุงเทพมหานคร 

4.70 0.59 10.93 .001 มากท่ีสดุ 

15. กระตุ้นให้นกัศกึษาผู้ เข้ารับการฝึกอบรมซกัถาม 4.63 0.61 10.00 .001 มากท่ีสดุ 

16. บรรยากาศการเรียนรู้มคีวามหลากหลาย 4.70 0.53 12.18 .001 มากท่ีสดุ 

17. ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม 4.40 0.57 9.17 .001 มาก 

 เปิดโอกาสให้นกัศกึษาผู้ เข้าร่วมฝึกอบรมมีสว่น
ร่วมในกิจกรรมฝึกอบรม 

4.77 0.50 13.65 .001 มากท่ีสดุ 
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ตาราง 28 (ตอ่) 

ข้อ ความพงึพอใจต่อการฝึกอบรม 
n = 30 

t p 
ระดับ 

ความพงึ
พอใจ X  S.D 

19. นกัศกึษาผู้ เข้าร่วมการฝึกอบรมมีสว่นร่วม
ในการอภิปรายกลุม่ 

4.60 0.49 11.98 .001 มากท่ีสดุ 

20. นกัศกึษาผู้ เข้าร่วมอบรมมองเห็นภาพรวม
ของการเรียนรู้เสริมสร้างคณุภาพชีวิตของ
นกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฎัในเขต
กรุงเทพมหานคร 

4.47 0.73 7.17 .001 มาก 

 ส่ือประกอบการฝึกอบรม      

21. สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์การฝึกอบรม 3.93 0.64 3.62 .001 มาก 

22. สอดคล้องกบัเนือ้หาในหนว่ยการฝึกอบรม 3.83 0.59 2.99 .001 มาก 

23. สอดคล้องกบักิจกรรมการฝึกอบรม 4.03 0.66 4.28 .001 มาก 

 การวัดและประเมินผล      

24. วิธีประเมินผลมีความเหมาะสม 3.80 0.61 2.60 .001 มาก 

25. วิธีวดัและประเมินผลมีความหลากหลาย 3.77 0.62 2.24 .001 มาก 

26. การวดัและประเมินผลก่อนการฝึกอบรม 
มีความเหมาะสม 

3.80 0.61 2.60 .001 มาก 

27. การวดัและประเมินผลหลงัการฝึกอบรม 
มีความเหมาะสม 

4.07 0.64 4.766 .001 มาก 

 โดยรวม 4.43 0.17 29.69 .001 มาก 
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จากตาราง 28  แสดงว่า ความพึงพอใจของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฎัในเขต
กรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ด้านเนือ้หาการฝึกอบรม
และด้านกิจกรรมการฝึกอบรมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ส่วนด้านส่ือการฝึกอบรมและการวัดและ
ประเมินผล อยู่ในระดบัมาก เม่ือเทียบกบัเกณฑ์ท่ีก าหนดคือ 3.51 (ระดบัมาก) พบว่า คา่คะแนน
เฉล่ียของความพงึพอใจ ทกุข้อ สงูกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนดอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเร่ือง การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต
กรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ผู้ วิจัยขอน าเสนอ
ตามล าดับ ได้แก่ ความมุ่งหมายของการวิจัย วิธีด าเนินการวิจัย สรุปผลการวิจัย อภิปราย
ผลการวิจยั และข้อเสนอแนะ ดงันี ้

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต

กรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือสร้างชดุฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภัฏใน

เขตกรุงเทพมหานคร 
3. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักศึกษา

มหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร มี

ขัน้ตอนด าเนินการวิจยั 3 ตอน ดงันี ้
ตอนที่ 1 เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีส่งผลตอ่คณุภาพชีวิตของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏั

ในเขตกรุงเทพมหานคร ในขัน้ตอนนีเ้ป็นกระบวนการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  
ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือน ามาสร้างชุดฝึกอบรมการสริมสร้างคณุภาพชีวิตของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราช
ภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร ประชากรท่ีใช้ในการศกึษา ได้แก่ นกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัในเขต
กรุงเทพมหานคร รวมจ านวน 5 แหง่ ประกอบด้วย มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัเกษม มหาวิทยาลยัราช
ภฏัธนบรีุ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา และมหาวิทยาลยัราชภฏั
บ้านสมเดจ็เจ้าพระยา ชัน้ปีท่ี 1-4 ท่ีก าลงัศกึษาอยูใ่นปีการศกึษา 2561 รวมประชากรทัง้หมด 384 
คน กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร
ชัน้ปีท่ี 1-2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 384 คน ด าเนินการวิจัยโดยศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีเก่ียวกับคุณภาพชีวิต รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐานจากเอกสาร ต ารา และ
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเพ่ือทราบแนวคิดเก่ียวกับคณุภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฏใน
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เขตกรุงเทพมหานคร จากนัน้สงัเคราะห์แนวคดิเพ่ือเป็นปัจจยัเบือ้งต้น เพ่ือก าหนดเป็นกรอบในการ
สร้างแบบสอบถามการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต
กรุงเทพมหานคร และตรวจสอบคณุภาพของแบบสอบถาม ได้ข้อค าถามทัง้สิน้ 95 ข้อ โดยมีค่า
ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทัง้ฉบับเท่ากับ 0.982 น าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบ
คณุภาพและแก้ไขปรับปรุงแล้วไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตวัอย่าง น าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป และสรุปผลการวิเคราะห์ปัจจยัน าไปเป็นขอบเขตของ (ร่าง) ชดุฝึกอบรม
การเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตอนที่  2 การสร้างชุดฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ วิจัยได้น าปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของ
นกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่คณุภาพชีวิต
ของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร ขัน้ตอนท่ี 1 จ านวน 7  ปัจจยั คือ ปัจจยั
ด้านท่ีอยู่อาศัย (X6) ปัจจัยด้านสัมพันธภาพสังคม (X3) ปัจจัยด้านครอบครัว (X7) ปัจจัยด้าน
สขุภาพจิตใจ (X2) ปัจจยัด้านคา่ใช้จ่าย (X8) ปัจจยัด้านสิ่งแวดล้อม (X4) และปัจจยัด้านสขุภาพ
ร่างกาย (X1) จากนัน้ผู้วิจยัวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลตอ่คณุภาพชีวิตของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราช
ภัฏในเขตกรุงเทพมหานครวิ เคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Stepwise Multiple Regression 
Analysis) จากโปรแกรมส าเร็จรูปโดยการพิจารณาจากคา่ β  

จากนัน้ผู้ วิจัยน าชุดฝึกอบรมด าเนินการสนทนากลุ่มประกอบด้วยผู้ ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 7 คน ได้ชดุฝึกอบรมการเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของนกัศกึษามหาวิทยาลัยราชภฏัในเขต
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 4 สว่น ได้แก่ 1) ความมุง่หมายของกิจกรรม 2) รายละเอียดการจดั
กิจกรรม 3) การจดักิจกรรม 4) การวดัและประเมินผล จ านวน 7 หน่วยกิจกรรมฝึกอบรม ใช้เวลา
ในการจดักิจกรรมฝึกอบรม จ านวน 15 ชัว่โมง ดงันี ้1) กิจกรรม 5 ส.พาเพลิน 2) กิจกรรมความลบั
ท่ีไม่กล้าบอกพ่อแม ่3) กิจกรรมหวัใจทองค า  4) กิจกรรมจิตภาวนาเป็นยารักษาจิตใจ 5) กิจกรรม
จิตอาสาพฒันาชุมชน 6) กิจกรรมการท าบญัชีครัวเรือน ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 7) 
กิจกรรมโยคะเพ่ือสุขภาพ โดยใช้แนวคิดหลักการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential 
Learning) ของ คอล์บ (Kolb. 1984) ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการ 4 ขัน้ตอนคือ 1) ขัน้สร้าง
ประสบการ ณ์  (Concrete Experience) 2) ขั น้ สั ง เ กตป ฏิ กิ ริ ย าตอบสนอง  (Reflective 
Observation) 3) ขัน้มโนทศัน์เชิงนามธรรม (Abstract Conceptualization) 4) ขัน้ทดลอง (Active 
Experimentation) ซึ่งจะเป็นความรู้ท่ีมีความหมายต่อผู้ เรียน สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิต
จริงได้ ท าให้ผู้ เรียนมีประสบการณ์ในการคิด และการกระท าจนก่อให้เกิดการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้
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จากประสบการณ์มีความคดิท่ีเป็นหลกัส าคญัคือ เป็นการเรียนรู้ท่ีอาศยัประสบการณ์ของผู้ เรียน ท่ี
เกิดจากการกระท าจนท าให้เกิดความรู้ใหม ่ปฏิสมัพนัธ์ของผู้ เรียนท าให้เกิดกาขยายของเครือขา่ย
ความรู้อยา่งกว้างขวางมากย่ิงขึน้ 

ตอนที่  3 การประเมินประสิทธิผลของชุดฝึกอบรมการเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของ
นกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ นกัศกึษา
มหาวิทยาลยั ราชภฏัพระนคร ท่ีก าลงัศกึษาอยู่ชัน้ปีท่ี 1-2 ปีการศกึษา 2561 จ านวน 30 คน โดย
การประเมินแบง่ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) การประเมินผลการใช้ชุดฝึกอบรมเพ่ือชุดฝึกอบรมการ
เสริมสร้างคณุภาพชีวิตของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร 2) การประเมิน
ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมฝึกอบรมชุดฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร เม่ือเทียบกบัเกณฑ์ท่ีก าหนดคือ 3.51  

สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัการเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภัฏ

ในเขตกรุงเทพมหานคร สรุปได้ดงันี ้
1.1 คณุภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า

คา่เฉล่ียและความเบี่ยงเบนมาตรฐานในภาพรวมของตวัแปรปัจจยัด้านสขุภาพร่างกาย ปัจจยัด้าน
สุขภาพจิตใจ ปัจจยัด้านสมัพนัธภาพสงัคม ปัจจยัด้านสิ่งแวดล้อม ปัจจยัด้านการศึกษา ปัจจยั
ด้านท่ีอยูอ่าศยั ปัจจยัด้านครอบครัว ปัจจยัด้านคา่ใช้จา่ยอยูใ่นระดบัมาก 

1.2 การวิเคราะห์ปัจจยัการเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏั

ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการพิจารณาจาก  ค่า β จากโปรแกรมส าเร็จรูป โดยวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณ (Stepwise Multiple Regression Analysis) ต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลตอ่คณุภาพชีวิตของ
นกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 มี 7 
ปัจจยั โดยเรียงล าดบัปัจจยัท่ีส่งผลมากท่ีสุดไปยงัปัจจยัท่ีส่งผลน้อยท่ีสุด ได้แก่ ปัจจยัด้านท่ีอยู่
อาศยั (X6) ปัจจยัด้านสมัพนัธภาพสงัคม (X3) ปัจจยัด้านครอบครัว (X7) ปัจจยัด้านสขุภาพจิตใจ 
(X2) ปัจจยัด้านค่าใช้จ่าย (X8) ปัจจยัด้านสิ่งแวดล้อม (X4) และปัจจยัด้านสุขภาพร่างกาย (X1) 
ซึ่งปัจจัยทัง้  7 นี  ้สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 84.40 

ส่วนปัจจัยท่ีไม่มีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา่มี 1 ปัจจยั คือ ปัจจยัด้านการศกึษา(X5) 
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2. ผลการสร้างชดุฝึกอบรมการเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏั
ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยผู้ทรงคณุวุฒิให้ข้อเสนอแนะ
การจดักิจกรรม ทัง้หมด 7 กิจกรรม ดงันี ้

1. กิจกรรมปัจจยัด้านท่ีอยูอ่าศยั 
กิจกรรมท่ี 1.1 กิจกรรม 5ส พบวา่มีความขดัแย้งกบัวตัถปุระสงค์ ข้อ 1, 2, 4 ต้อง

ปรับปรุง 
กิจกรรมท่ี 1.2 กิจกรรมการเพิ่มพืน้ท่ีสีเขียว เห็นควรว่าพิจารณาตดัออกเพราะ

เนือ้หามากเกินไปและยงัขาดรายละเอียดของเนือ้หา ท่ีประชมุพิจารณาให้ตดั  1 กิจกรรม ขณะท่ี
ด้านวตัถปุระสงค์ให้พิจารณาปรับและให้สอดคล้องกบักิจกรรม 

2. ปัจจยัด้านครอบครัว 
กิจกรรมท่ี 2.1 กิจกรรมความลับท่ีไม่กล้าบอกพ่อแม่ (คิดแบบหมวก6ใบ)คณะ

กรรมบางท่านให้ความเห็นเสนอแนะว่ากิจกรรมคิดแบบหมวก 6 ใบยากเกินไปส าหรับนกัศึกษา
หรือเปลา่เห็นควรพิจารณาปรับปรุงให้สอดคล้องตามวตัถปุระสงค์ 

กิจกรรมท่ี 2.2 กิจกรรมบ้านแสนสุข ท่ีประชมุมีมติเอกฉันท์ให้ตดักิจกรรมนีอ้อก
เน่ืองจากมีเนือ้หามากและระยะเวลาไมเ่หมาะสมกบักิจกรรม  

3. ปัจจยัด้านสมัพนัธภาพทางสงัคม 
กิจกรรมท่ี 3.1 หัวใจทองค า ท่ีประชุมให้ข้อสังเกตว่าควรพิจารณาประเด็นว่า

กิจกรรมนีมี้เนือ้หาท่ียากส าหรับนกัศกึษาหรือไมแ่ละจะใช้เวลานานตอ่การท ากิจกรรมหรือไม่ 
กิจกรรมท่ี 3.2 หอคอยในฝัน  ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท์ให้ตัดกิจกรรมนีอ้อก

เน่ืองจากมีเนือ้หามากและระยะเวลาไมเ่หมาะสมกบักิจกรรม  
4. ปัจจยัด้านจิตใจ 

กิจกรรมท่ี 4.1 กิจกรรมจิตภาวนาเป็นยารักษาจิตใจ ท่ีประชมุมีประเดน็พิจารณา
ร่วมกนัว่าการพฒันาจิตใจจะท าอย่างไรให้ผู้ เข้าร่วมเกิดความสนใจในการท ากิจกรรม อีกทัง้ผู้จดั
กิจกรรมควรค านึงถึงความหลากหลายทางศาสนา อาจใช้การฝึกปฏิบตัิตามแนวทางพืน้ฐานเช่น 
อาณาปาณสติ และหลกัไตรสิกขา และพึงยึดการปฏิบตัิท่ีเป็นกลาง สามารถใช้ทฤษฏีเชิงจิตวิทยา
มาเป็นแนวคดิร่วมด้วย 

5. ปัจจยัด้านคา่ใช้จา่ย 
กิจกรรมท่ี 5.1 กิจกรรมการท าบญัชีครัวเรือน ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ท่ีประชมุพิจารณาร่วมกันในประเด็นว่านกัศึกษาต้องเพิ่มรายได้ด้วยหรือไม่นอกเหนือจากการท า
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บญัชีรายจ่าย หลกัการ 3 ห่วง ต้องเป็นกนัอนัเดียวกนัไมแ่ยกออกจากกนัและควรเขียนให้ครบการ
ท าบญัชีครัวเรือนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

6. ปัจจยัด้านสิ่งแวดล้อม  
กิจกรรมท่ี 6.1 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน ท่ีประชุมพิจารณาให้ข้อเสนอ

ร่วมกนัวา่ควรจดักิจกรรมให้นกัศกึษาท ากิจกรรมนอกอาคาร เชน่ล้างห้องน า้ หรือเดนิเก็บขยะ และ
ควรปรับวตัถปุระสงค์ให้ชดัเจนและสามารถวดัผลประเมินได้ ควรจดักิจกรรมให้เขียน Mind Map 
และพงึค านงึถึงหลกัการวดัได้ไหม วดัอยา่งไร เพ่ือให้เกิดจิตส านกึ  

7. ปัจจยัด้านร่างกาย 
กิจกรรมท่ี 7.1 กิจกรรมโยคะเพ่ือสุขภาพและแอโรบิค ท่ีประชุมพิจารณาให้ตดั

กิจกรรมแอโรบิคออกให้เหลือเพียงกิจกรรมโยคะและพิจารณาปรับวตัถุประสงค์เร่ืองจิตวิญญาณ
ควรใช้หรือไม ่

3. ผลการศึกษาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมการเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของนกัศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ วิจยัด าเนินการตามหลักการประเมินชุดกิจกรรม 
ดงันี ้ 

3.1 การประเมินเอกสารชดุกิจกรรมโดยผู้ทรงคณุวฒุิ ผลการศกึษาพบวา่ ชดุกิจกรรม 
ทัง้ 7 ชดุ มีความเหมาะสมและความสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีผู้วิจยัก าหนด โดยท่ีชดุกิจกรรม
แต่ละชุดมีความเหมาะสมในระดับมาก (4.73) และผลการประเมินความสอดคล้องขององค์
ประกอบของ (ร่าง) ชุดกิจกรรม พบว่า ปัจจยัแต่ละด้านมีความสอดคล้องกัน มีผู้ทรงคณุวฒุิเห็น
ด้วย 4 ใน 5 หรือร้อยละ 80 และมีผลประเมินความสอดคล้องโดยเฉล่ียรวม เทา่กบั 95.56 ของราย
ข้อทัง้หมดแสดงว่าชุดกิจกรรมท่ีผู้ วิจัยพฒันาขึน้มีคณุภาพอยู่ในเกณฑ์ท่ีสามารถน าไปใช้ในการ
ฝึกอบรมจริงได้  

3.2 การประเมินประสิทธิผลของชุดกิจกรรม ผู้ วิจยัประเมินโดยการเปรียบเทียบค่า
คะแนนเฉล่ียก่อนและหลังการฝึกอบรมด้วยชุดกิจกรรมโดยใช้แบบทดสอบปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ซึ่งผล
การศกึษาพบวา่ คา่คะแนนเฉล่ียโดยรวมหลงัการใช้ชดุกิจกรรมสงูกว่าก่อนการใช้ชดุกิจกรรมอย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

3.3 การประเมินการใช้ชดุกิจกรรม ผู้วิจยัประเมินการใช้ชดุกิจกรรมด้วยแบบประเมิน
ความพึงพอใจของชุดฝึกอบรมการเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฏใน
เขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือรับฟังความคิดตอ่การเข้ารับการฝึกอบรม ชดุกิจกรรม และความรู้ความ
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เข้าใจ เก่ียวกบัการเรียนรู้เร่ืองความรับผิดชอบตอ่สงัคม โดยพบว่า นกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏั
ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีเข้ารับการฝึกอบรม มีความพงึพอใจตอ่การฝึกอบรมและชดุกิจกรรมโดย
รวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุและสงูกวา่เกณฑ์อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั.01 

อภปิรายผลการวิจัย 
การวิจัยเร่ืองการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต

กรุงเทพมหานคร ผู้วิจยัเสนอประเดน็ท่ีน ามาอภิปราย ดงันี ้
1. การศกึษาปัจจยัท่ีส่งผลตอ่คณุภาพชีวิตของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัในเขต

กรุงเทพมหานครผลจากการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่คณุภาพชีวิตของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราช
ภฏัในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 มี 7 ปัจจยั โดยเรียงล าดบัปัจจยั
จากคา่สมการพยากรณ์การถดถอยพหุคณู (Stepwise Multiple Regression Analysis) คณุภาพ
ชีวิตของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานครในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้แก่ ปัจจยั
ด้านท่ีอยู่อาศัย (X6) ปัจจัยด้านครอบครัว (X7) ปัจจัยด้านสัมพันธภาพสังคม (X3) ปัจจัยด้าน
สขุภาพจิตใจ (X2) ปัจจยัด้านคา่ใช้จ่าย (X8) ปัจจยัด้านสิ่งแวดล้อม (X4) และปัจจยัด้านสขุภาพ
ร่างกาย (X1) ซึง่ปัจจยัทัง้ 7 นี ้สามารถอภิปรายผลได้ ดงันี ้

1.1. ปัจจัยด้านท่ีอยู่อาศัย เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร  ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ มหาวิทยาลยัราชภฏั  มีนโยบาย
ให้ความส าคญักับเป็นอยู่ของนักศึกษา จึงได้มีแนวทางสนับสนุน เร่ืองท่ีอยู่อาศยัของนกัศึกษา
จะต้องมีความปลอดภยั มีเส้นทางคมนาคมท่ีสะดวก ไม่ล าบากตอ่การเดินทาง จึงได้มีการจดัการ
สง่เสริมการรณรงค์ให้ชว่ยกนัรักษาสภาพแวดล้อมบริเวณท่ีพกั ให้มีความร่มร่ืน ร่มเย็น ปลอดโปร่ง 
สบาย  บริเวณท่ีพกัมีความสะอาด เป็นระเบียบ ถกูสขุลกัษณะ ดงัท่ี แคม์เบลและคณะ (Campbell 
et al., 1976) ท่ีกล่าวถึง ความต้องการขัน้พืน้ฐานท่ีส าคัญของมนุษย์ประกอบด้วยหลายสิ่ง ท่ี
ส าคญัคือ การมีท่ีอยู่อาศยัท่ีมัน่คง ตัง้อยู่ในพืน้ท่ีปลอดภัย สะอาด ร่มร่ืน จะท าให้คณุภาพชีวิตดี
ขึน้   ในขณะท่ี (United Nations, 1995) ได้สรุปแนวทางการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีจะต้องได้รับการ
พิจารณาในแง่ของแนวคดิท่ีมีหลากมิต ิซึง่มกัจะเป็นแนวคดิของการได้รับบริการ   สวสัดกิาร ความ
พงึพอใจ ท่ีอยูอ่าศยั เศรษฐกิจ คา่นิยมและประสบการณ์ ชีวิตของบคุคล งานวิจยัในปัจจบุนัแสดง
ให้เห็นว่าคุณภาพชีวิตในแง่ของความผาสุกของมนุษย์นัน้เป็นวัตถุประสงค์ของการพัฒนา ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวิจยัของ กฤตธชั อนัช่ืน (2557, น. 125) ได้ศกึษาเร่ือง คณุภาพชีวิตของนกัศกึษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยผลการวิจัยพบว่า ด้านท่ีพักอาศยั มหาวิทยาลัยควรมีการ
พิจารณาสร้างหอพกัของมหาวิทยาลยัให้เพียงพอ กบัความต้องการของนกัศกึษารวมทัง้การปรับ
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ลดจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าพักต่อห้อง 2-3 คน  4. ด้านสุขภาพอนามัย มหาวิทยาลัยควรมีการ
ปรับปรุงขยายบริการตรวจสุขภาพเป็นประจ าทุกปีและมีการจัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการ
ปอ้งกนัโรค ตา่ง ๆ อยา่งตอ่เน่ือง และสอดคล้องกบังานวิจยัของ จารุวรรณ  สภุาชยัวฒัน์ และคณะ 
(2558: บทคดัย่อ) ศึกษาเร่ือง การศึกษารูปแบบการใช้ชีวิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด โดยผลการวิจยัพบว่า นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ดมีรูปแบบการใช้ชีวิตทัง้ 4 
ด้านอยู่ในระดบัมากทัง้โดยรวมด้าน เพ่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่านกัศกึษาให้ความส าคญักับ
ด้านท่ีอยู่อาศยัเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือด้านสขุภาพ ด้านสงัคม และด้านการเรียนตามล าดบั 
ส่วนการเปรียบเทียบรูปแบบการใช้ชีวิตของนักศึกษาจ าแนกตามเพศ พบว่านกัศึกษาหญิงและ
ชายมีรูปแบบการใช้ชีวิตมีความแตกตา่งกนัในด้านการเรียน ด้านสงัคม และด้านสขุภาพ สว่นด้าน
ท่ีอยู่อาศยัไม่แตกตา่งกนั เม่ือเปรียบเทียบสงักดัการศกึษาพบว่า มีรูปแบบการใช้ชีวิตแตกต่างกัน
ทกุด้านอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05  

1.2. ปัจจัยด้านครอบครัว เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ นักศึกษาให้ความส าคัญกับ
ครอบครัวเป็นอันดับแรก  เพราะปัจจุบนั สถาบนัครอบครัวถือว่าเป็นปัจจัยท่ีส าคญัยิ่ง เพราะ
ครอบครัวสามารถเป็นแรงผลักดันให้นักศึกษาได้เรียนจบการศึกษา และสามารถช่วยเหลือ
นกัศกึษา ในด้านการเรียน และ คอยให้ความสนบัสนุนช่วยเหลือแก่ตวันกัศึกษาเป็นอย่างดี ดงัท่ี
ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (2550 : ออนไลน์) ความส าคัญของครอบครัว ให้
การศึกษา อบรมเลีย้งดู ถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆและสร้างเสริมประสบการณ์ต่างๆ ให้กับ
สมาชิกท่ีอาศยัอยูร่่วมกนั ตัง้แตเ่กิดจนเจริญเติบโตเป็นผู้ ใหญ่ ให้ความรัก ความเมตตา การเอาใจ
ใส่ ห่วงใย อาทร สร้างความเข้าใจ พยายามเข้าใจ และสร้างสมาชิกในครอบครัวให้มีคณุลกัษณะ
อันพึงประสงค์ท่ีสังคมต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของ บุญสม  หรรษา ศิริพจน์ (2556) 
ศึกษาเร่ืองการพัฒนาเคร่ืองมือวัดคุณภาพชีวิตมิติความสุข  พบว่าปัจจัยคุณภาพชีวิตในมิติ
ความสุขในระดบัปัจเจก จากการศึกษาแนวทางการสร้างปัจจยัพืน้ฐาน (Basic Approach)และ
แนวทางการสร้างเชิงบรูณาการ (Integrated Approach) ประกอบด้วยปัจจยัพืน้ฐาน ประกอบด้วย 
เวลาและการใช้เวลาเพ่ือพกัผอ่นหยอ่นใจ สขุภาพกาย สขุภาพใจ  

1.3. ปัจจัยด้านสัมพันธภาพสังคม เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของ
นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ นกัศึกษาตระหนกัถึง
การมีจิตอาสาและจิตสาธารณะ  การท างานเป็นทีม การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม การปรับตวั
และเข้ากบัเพ่ือนๆ และอาจารย์ผู้สอนได้เป็นอย่างดี การเข้าร่วมกิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีทางวิทยาลยัจดั
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ขึน้เป็น ซึ่งสอดคล้องกบั ทฤษฎีล าดบัความต้องการของมนุษย์ ( Maslow’s Hierarchy of Needs 
Theory)  ท่ีสรุปได้ว่าพฤติกรรมของมนษุย์มีรากฐาน มาจากความต้องการ  ในเบือ้งต้น มี 5 ระดบั 
เม่ือมนษุย์ได้รับการตอบสนองความต้องการในขัน้ต้นแล้ว ก็จะมีความปรารถนา    ในขัน้สงูขึน้ไป
ตามล าดบัแตถ้่าความต้องการนัน้ไมไ่ด้รับการตอบสนองก็จะเกิดความเครียดน าไปสู่แรงกระตุ้นให้
เกิดแรงขบัเคล่ือน หาวิธีการหรือแสดงพฤติกรรมให้เห็นเด่นชดัท่ีน าไปสู่ผลลพัธ์ท่ีต้องการ เพ่ือลด
ความตึงเครียดหรืตอบสนองความพึงพอใจนัน้ (สุชา จันทร์เอม . 2536: 45) ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ พิชฌาย์วีร์  สินสวสัดิ์ และคณะ (2556: บทคดัย่อ) ได้ศึกษาเร่ือง คณุภาพชีวิตของ
นักศึกษาพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี โดยผลการวิจัยพบว่า คุณภาพของนักศึกษาพยาบาล 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี โดยรวมอยู่ในระดับดี ด้านท่ีมีค่าสูงสุด คือด้าน 
ความสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืน ด้านท่ีมีคา่ต ่าสดุคือ ด้านท่ีอยูอ่าศยั   

1.4 ปัจจัยด้านสุขภาพจิตใจ เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ ความสขุในการเรียนและการใช้
ชีวิตในมหาวิทยาลยัความรู้ในด้านการฝึกจิตใจให้เข้มแข็ง เม่ือเจอปัญหาท่ียากตอ่การแก้ไข ความ
มัน่ใจ และมีความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง ความพอใจในรูปร่างหน้าตาของตนเอง ความสามารถ
ในการแก้ปัญหาและจดัการกบัความเครียดของตนเองได้ ดงัท่ี ส านกัสง่เสริมและพฒันาสขุภาพจิต 
กรมสุขภาพจิต (2561: ออนไลน์) ได้ก าหนดปัจจยัส าคญัของคณุภาพชีวิตส าหรับบุคคลทัว่ไปว่า 
ควรประกอบด้วยปัจจัยส าคญัของคุณภาพชีวิต  (กัญจนพร อ่วมส าอางค์. 2547: 42) คือ ด้าน
จิตใจ  (Psychological Domain) คือ  การรับรู้สภาพทางด้านจิตใจของตนเอง  เช่น  การรับรู้
ความรู้สึกทางบวกท่ีบุคคลมีต่อตนเอง  การรับรู้ภาพลักษณ์ของตนเอง การรับรู้ถึงความรู้สึก
ภาคภูมิใจในตนเอง การรับรู้ถึงความมั่นใจในตนเอง การรับรู้ถึงความคิด ความจ า สมาธิ การ
ตดัสินใจ และความสามารถในการเรียนรู้เร่ืองราวต่าง ๆ ของตนและการรับรู้ถึงความสามารถใน
การจดัการกบัความเศร้าหรือกงัวล เป็นต้น ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ กฤตธชั อนัช่ืน (2557, น.
125) ได้ศึกษาเร่ือง คณุภาพชีวิตของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี โดยผล  การวิจัย 
พบว่า  ด้านจิตใจ มหาวิทยาลัยควรจัดให้มีกิจกรรมในหอพักและระหว่างหอพักให้นักศึกษา  
ได้ พบปะกนั มีกิจกรรมนนัทนาการคลายเครียดในหอพกัและระหว่างหอพกัได้และมหาวิทยาลยั
ควรจดั กิจกรรมส่งเสริมคณุภาพชีวิตให้กบันกัศึกษาเพศชาย เน่ืองจากมีระดบัคณุภาพชีวิตท่ีต ่า
กว่านกัศกึษาหญิง ด้านความสมัพนัธ์ทางสงัคมและเศรษฐกิจ มหาวิทยาลยัควรน านกัศกึษา หรือ
แนะน านักศึกษา จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน โดยใช้วิชาความรู้ในสาขาท่ีตนถนดั พัฒนา บริการ 
และสร้าง ความสมัพนัธ์กบัชมุชน เชน่ จดัอบรมเก่ียวกบัการสขุาภิบาลร้านอาหารเพ่ือให้ประชาชน
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ท่ีประกอบ ธุรกิจร้านอาหารรอบ ๆ มหาวิทยาลยั จดักิจกรรมค่ายอาสาด้านต่าง ๆ ร่วมกับชุมชน
รอบ ๆ มหาวิทยาลยั ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของบญุสม  หรรษา  ศริิพจน์ (2556) ศกึษาเร่ืองการ
พัฒนาเคร่ืองมือวัดคุณภาพชีวิตมิติความสุข พบว่าปัจจัยคุณภาพชีวิตในมิติความสุขในระดับ
ปัจเจกจากการศึกษาแนวทางการสร้างปัจจยัพืน้ฐาน (Basic Approach)และแนวทางการสร้าง
เชิงบูรณาการ (Integrated Approach) ประกอบด้วยปัจจัยพืน้ฐาน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ปัจจยัพืน้ฐานและปัจจยัเชิงบรูณาการ เป็นปัจจยัเก่ียวกบัการพฒันาจิตใจ ประกอบด้วย 3 ปัจจยั 
คือ ความรู้สกึ อารมณ์ทางบวก ความสงบในจิตใจ ความเช่ือ ศรัทรา การปฏิบตัทิางศาสนา ปัจจยั
ร่วมท่ีมีความสมัพนัธ์ คือ การมีเปา้หมายในชีวิต และครอบครัว  

1.5 ปัจจัยด้านค่าใช้จ่าย เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของ
นกัศกึษา แบง่เป็นการใช้จ่ายเงินตามความต้องการพืน้ฐาน การใช้จา่ยเงิน ตามความต้องการทาง
การศึกษา การใช้จ่ายเงินตามความต้องการทางสังคม การใช้ จ่ายเงินตามความต้องการด้าน
นันทนาการ และพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินตามแบบ บริโภคนิยม ดังนัน้มหาวิทยาลัยควรให้
นกัศกึษา เรียนรู้การใช้ชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง เชน่  พอประมาณ มีเหตผุล มี
ภูมิคุ้มกัน การรักษาระดบัการใช้จ่ายของตน ไม่ให้เป็นหนี ้ การออมเงินเพ่ือใช้จ่ายในสิ่งท่ีตนเอง
ต้องการโดยไมก่ระทบกบัคา่ใช้จ่ายปกต ิ การจดัท าบญัชีเงินส ารองไว้ส าหรับการลงทนุสร้างอาชีพ
ท่ีเราชอบในอนาคต  ดงัท่ี ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ค าพ่อสอน: ประมวลพระบรมราโชวาท
เก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง ) ได้กล่าวว่า การด ารงชีวิตให้เหมาะสม ซึ่งเราควรจะมีความ
พอประมาณทัง้การหารายได้ และพอประมาณในการใช้จ่าย ความพอประมาณในการหารายได้ 
คือ ท างานหารายได้ด้วยช่องทางสจุริต ท างานให้เตม็ความสามารถ ไมเ่บียดเบียนผู้ อ่ืน สว่นความ
พอประมาณในการใช้จา่ย หมายถึง การใช้จ่ายให้เหมาะกบัฐานะความเป็นอยู่ ไม่ใช้จ่ายฟุ่ มเฟือย
หรือใช้จ่ายเกินตวั และในขณะเดียวกนั ก็ใช้จ่ายในการดูแลตนเอง และครอบครัวอย่างเหมาะสม 
ไม่อยู่อย่างล าบาก และฝืดเคืองจนเกินไป ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ บญุสม  หรรษา  ศิริพจน์ 
(2556) ศึกษาเร่ืองการพฒันาเคร่ืองมือวดัคณุภาพชีวิตมิติความสุข พบว่าปัจจยัคณุภาพชีวิตใน
มิติความสุขในระดบัปัจเจกการศึกษาแนวทางการสร้างปัจจยัพืน้ฐาน (Basic Approach) และ
แนวทางการสร้างเชิงบรูณาการ (Integrated Approach) ประกอบด้วยปัจจยัพืน้ฐาน ประกอบด้วย 
8 ปัจจัย คือ เวลาและการใช้เวลาเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ สุขภาพกาย สุขภาพใจ  ครอบครัว 
สภาพแวดล้อม การศกึษา การเรียน การท างาน การมีเปา้หมายในชีวิต และตวัแปรอิสระท่ีส าคญั
ท่ีเป็นปัจจยัพืน้ฐาน คือ รายได้ เป็นปัจจยัร่วม และมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกับปัจจยัพืน้ฐานและ
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ปัจจัยเชิงบูรณาการ เป็นปัจจัยเก่ียวกับการพัฒนาจิตใจ ประกอบด้วย 3 ปัจจัย คือ ความรู้สึก 
อารมณ์ทางบวก ความสงบในจิตใจ ความเช่ือ ศรัทรา การปฏิบัติทางศาสนา ปัจจัยร่วมท่ีมี
ความสมัพนัธ์ คือ การมีเปา้หมายในชีวิต และครอบครัว 

1.6 ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ การตะหนักถึงคุณค่าของ
สิ่งแวดล้อมท่ีมีต่อมนุษย์ การทราบว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตได้ และ
ความสามารถในการจดัสรรและใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ การ
สร้างจิตส านึกในการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดงั ท่ี ส านกังานกองทนุสนบัสนนุ
การสร้างเสริมสขุภาพ. (2557). ได้กล่าวว่า ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) คือ การรับรู้เก่ียวกับ
สิ่งแวดล้อมท่ีมีผลต่อการด าเนินชีวิต เช่น การรับรู้ว่าตนมีชีวิตอยู่อย่างอิสระ ไม่ถูกกักขงั มีความ
ปลอดภยั และมัน่คงในชีวิต การรับรู้ว่าได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมทางกายภาพท่ีดี ปราศจากมลพิษตา่ง 
ๆ การคมนาคมสะดวก  มีแหล่งประโยชน์ด้านการเงิน  สถานบริการทางสุขภาพและสังคม
สงเคราะห์ การรับรู้ว่าตนมีโอกาสท่ีจะได้รับข่าวสาร  หรือฝึกฝนทักษะต่าง ๆ การรับรู้ว่าตนได้มี
กิจกรรมสันทนาการ และมีกิจกรรมในเวลาว่าง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤตธัช อันช่ืน 
(2557: บทคดัย่อ)ได้ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี โดย
ผลการวิจัยพบว่า ด้านสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยควรมีการปรับปรุงโรงอาหารของ
มหาวิทยาลัย ให้เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา พร้อมทัง้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมสวยงามน่าใช้ และควรมีหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีรับผิดชอบเข้ามาควบคุมดูแลและ
ตรวจสอบการจัด จ าหน่ายอาหารของ ร้านอาหารในมหาวิทยาลัยอย่างสม ่าเสมอ ทัง้ในด้าน
สถานท่ี ภาชนะท่ีบรรจอุาหาร และอาหาร ให้ สะอาด ถกูสขุลกัษณะ มีคณุคา่ทางโภชนาการ และ
มีราคาท่ีเหมาะสม และด้านบริการพืน้ฐาน มหาวิทยาลัยควรเพิ่มสถานท่ีส าหรับพักผ่อนให้
นักศึกษาเพิ่มขึน้ พร้อม ทัง้ปลูกต้นไม้เพ่ือเพิ่มความร่มร่ืน และควรปรับปรุงกิริยามารยาทของ
บคุลากรผู้ท าหน้าท่ีให้บริการใน ด้านตา่ง ๆ แก่นกัศกึษารวมทัง้เพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการ
แก่นกัศกึษาอยา่งทัว่ถึง เป็นกนัเอง และเสมอภาค  

1.7 ปัจจยัด้านสุขภาพร่างกาย เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อคณุภาพชีวิตของนกัศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ นกัศกึษาเล็งเห็นความส าคญัของ
การออกการออกก าลงักาย ซึ่งเป็นกลไกท่ีส าคญัในการเสริมสร้างสุขภาพ พลานยัท่ีสมบรูณ์ การ
ออกก าลงักายเป็นการใช้แรงกล้ามเนือ้และแรงกายให้เคล่ือนไหวเพ่ือให้ร่างกายแข็งแรง  มีสขุภาพ
ดี  โดยจะใช้กิจกรรมใดเป็นส่ือก็ได้ เช่น  การบริหาร เดินเร็ว วิ่ง เหยาะหรือ การฝึกท่ีไม่มุ่งการ
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แข่งขนั ดงัท่ี ส านกัส่งเสริมสุขภาพ กรมสุขภาพ (2543, น.14-19 ) ได้กล่าวว่า  บทบาทของการ
เคล่ือนไหวของการออกก าลงักายอย่างสม ่าเสมอ ท าให้เกิดความแข็งแรงสมบรูณ์ของร่างกายใน
ด้านการป้องกันโรค คือ ช่วยลดความเส่ียงและปัจจัยท่ีก่อให้เกิดโรคเรือ้รังท่ีส าคัญ เช็น  
โรคเบาหวาน  โรคหวัใจและหลอดเลือด  ความดนัโลหิตสูง  ความอ้วน ฯลฯ อนัเป็นผลมาจากขาด
หรือเคล่ือนไหวออกก าลงักายน้อย  ดงันัน้ใน กระทรวงสาธารณสุข จึงเล็งเห็นว่าการเคล่ือนไหว
ออกก าลงักายจงึเปรียบเสมือนเป็นวคัซีนปอ้งกนัโรคเรือ้รัง นอกจากนีย้งัเป็นวิธีหนึ่งในการสง่เสริม
สขุภาพและความสขุสบาย ท าให้มีคณุภาพชีวิตท่ีดี มีสขุภาพท่ี แข็งแรง  ท าให้คนเราดดีูขึน้รู้สึกดี  
และมีความเพลิดเพลินในชีวิต ความเป็นอิสระท่ีไม่ต้องพึ่งพาผู้ อ่ืน ความสามารถดแูลตนเองได้
อย่างเหมาะสมเม่ือเจ็บป่วย การไม่มีปัญหาเก่ียวกับการนอนหลับ ความพึงพอใจต่อสุขภาพ
ร่างกายของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัยของ (กญัจนพร อ่วมส าอางค์, 2547, น. 42) กล่าวว่า 
ด้านร่างกาย (Physical Domain) คือ การรับรู้สภาพทาง ด้านร่างกายของบุคคลซึ่งมีผลต่อ
ชีวิตประจ าวัน เช่น การรับรู้สภาพสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย การรับรู้ถึงความรู้สึกสบายไม่มี
ความเจ็บปวด การรับรู้ถึงความสามารถท่ีจะจดัการกับความเจ็บปวดทางร่างกายได้ การรับรู้ถึง
พละก าลงั ในการด าเนินชีวิตประจ าวนั การรับรู้เร่ืองการนอนหลบัและพกัผ่อนรวมทัง้การรับรู้เร่ือง
การมีเพศสมัพนัธ์ ซึง่การรับรู้เหลา่นีมี้ผลตอ่การด าเนินชีวิตประจ าวนั 

ส่วนปัจจยัท่ีไม่มีส่งผลต่อคณุภาพชีวิตของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่ามี 1 ปัจจยั คือ ปัจจยัด้านการศึกษา(X5) ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ นกัศึกษามี
การเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึน้จึงให้ความส าคญัด้านการศกึษาในระบบไม่มากเท่าท่ีควร  การเรียน
ยคุ 4.0  คือ การเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นให้นกัศกึษาสามารถน าองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ทกุหนทกุแห่งบน
โลกนี ้มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนานวัตกรรมต่างๆ มาตอบสนองความต้องการของ
สังคม โดยใช้เทคโนโลยีเป็นหลัก ดังนัน้จึงท าให้ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการศึกษา ไม่มี
ความสมัพนัธ์กับคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ  ในเขตกรุงเทพมหานคร ดงัท่ี 
ส านกังานปลดักระทรวงศกึษาธิการ (ออนไลน์ : 2562) ยคุปัจจบุนัถือได้วา่เป็นยคุท่ีเทคโนโลยีก้าว
ไกลไปอย่างไร้พรมแดน การค้นหาข้อมูลท่ีไม่ต้องเสียเวลาเข้าห้องสมุดเป็นวนัๆ ทว่าเพียงแค่เปิด
อินเตอร์เน็ต 2 นาทีก็หาข้อมลูทีต้องการได้หมด ซึ่งจากเทคโนโลยีท่ีพฒันามาอย่างก้าวกระโดดนี ้
เองช่วยท าให้การศึกษาของไทยก็ได้รับอานิสงส์จากสิ่งนีไ้ปเต็มๆ เช่นเดียวกัน การศึกษาในยุค
ปัจจบุนัต้องยอมรับว่าเร่ืองของเทคโนโลยีเป็นส่วนท่ีเข้ามาเก่ียวข้องกบัเร่ืองนีอ้ย่างมาก เพราะจะ
เห็นได้ว่าการศึกษาในยุคสมยันีไ้ม่จ าเป็นต้องพึ่งในเร่ืองของครู-อาจารย์ ท่ีสอนหน้าชัน้เรียนอีก
ตอ่ไป นอกจากสิ่งนีแ้ล้วเทคโนโลยีในด้านอ่ืนๆ ท่ีช่วยพฒันาการศกึษาของไทยก็มีอยู่มากมายไม่
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ว่าจะเป็นการศกึษาภาษาตา่งประเทศท่ีไม่จ าเป็นต้องเดินทางไปยงัตา่งประเทศหรือว่าไปเข้าคอร์
สเรียนราคาแพงๆ อีกตอ่ไป เพียงแคล่องเข้าไปตามอินเตอร์เน็ตพวกเว็บไซต์ท่ีเป็นคลิปวีดีโอฝึกพดู 
ฝึกเรียนภาษาตา่งประเทศค่อยๆ ศกึษาไปเร่ือยๆ ก็จะท าให้เก่งขึน้ได้อย่างง่ายดาย นอกจากนีใ้น
เร่ืองของเทคโนโลยีท่ีเข้ามามีบทบาททางการศกึษาอีกอยา่งก็คือ หลายๆ แหง่เร่ิมท่ีจะมีการน าเอา 
E-book  หรือหนงัสือจากอินเตอร์เน็ตเข้ามาใช้งานแทนหนงัสือจริงๆ กันมากขึน้ ซึ่งตรงนีก็้สร้าง
ความสะดวกสบายให้กับนักเรียนนักศึกษาอย่างมากท่ีไม่จ าเป็นต้องแบกหนงัสือหนักๆ ในการ
เรียนแต่ละวันให้เม่ือยอีกต่อไป เพียงแค่พบสมาร์ทโฟนเคร่ืองหนึ่งไปเรียนก็สามารถท่ีจะเรียน
หนงัสือได้แล้ว นบัวา่เทคโนโลยีตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้เหลา่นีมี้สว่นในการชว่ยพฒันาการศกึษาของไทยใน
ยคุปัจจบุนัอยา่งแท้จริง  

2. ผลการสร้างชุดฝึกอบรมการเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 7 กิจกรรม ดังนี  ้1) กิจกรรม 5 ส พาเพลิน  
2) กิจกรรมความลบัท่ีไม่กล้าบอกพ่อแม่ คิดแบบหมวก 6 ใบ 3) กิจกรรมหวัใจทองค า4) กิจกรรม
จิตภาวนาเป็นยารักษาจิตใจ 5) กิจกรรมการท าบญัชีครัวเรือน ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6) กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน  7) กิจกรรมโยคะเพ่ือสุขภาพ โดยใช้เวลาในการจัดกิจกรรม
ฝึกอบรมทัง้หมด  15 ชัว่โมง ซึง่พบวา่ มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากและมีความสอดคล้องนทกุ
กิจกรรม และมีคณุภาพสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ (ภาคผนวก ง) ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ 
มหาวิทยาลยัได้เล็งเห็นประโยชน์ของชุดฝึกอบรม  ว่าสามารถพฒันาคณุภาพชีวิตของนกัศกึษา 
ในทุกด้านของการด าเนินชีวิตในปัจจุบนัของนักศึกษา และชุดฝึกอบรมนีส้ามารถเป็นกิจกรรม
เสริมหลกัสตูร จะเป็นสว่นเสริม เตมิเตม็ คณุลกัษณะความเป็นบณัฑิตให้แก่นกัศกึษา ให้นกัศกึษา
ได้มีโอกาสได้รับการพฒันาอย่างเต็มศกัยภาพ ภายใต้ฐานความคิดท่ีเช่ือว่า การเรียนรู้นอกชัน้
เรียนจะเกือ้หนุนให้นกัศึกษาได้รับประสบการณ์ชีวิตท่ีหลากหลายในรูปของ “ทกัษะชีวิต” ซึ่งจะ
เป็นประสบการณ์ท่ีมีความส าคัญต่อการใช้ชีวิตในอนาคตภายหลังจากส าเร็จการศึกษา และ
เพ่ือให้นกัศึกษาของมหาวิทยาลยัราชถัฏทุกคน ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้นอกชัน้เรียนท่ีเท่า
เทียมกัน และทางมหาวิทยาลยัได้มีนโยบาย ให้มีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในเชิงบูรณา
การ โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนรู้และท ากิจกรรมต่างๆร่วมกัน มีเนือ้หา ส่ือ และ
กระบวนการฝึกอบรม และการจดักิจกรรมฝึกอบรม เป็นการจดัโดยนกัศกึษาได้เรียนรู้ผ่านการจดั
กิจกรรมท่ีให้ความส าคญักบัในการพัฒนาคณุภาพชีวิตของนกัศกึษาประกอบกบันกัศกึษาจะต้อง
น าความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในพฒันาคณุภาพชีวิตของตนเอง จึงตัง้ใจและท ากิจกรรมต่างๆ ใน
การจดักิจกรรมฝึกอบรมอย่างครบถ้วน และเน่ืองจากกิจกรรมฝึกอบรมเป็นกิจกรรมท่ีผู้ เข้ารับการ
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ฝึกอบรมต้องท ากิจกรรม ลงมือปฏิบตัิด้วยตนเอง ร่วมกันแสดงความคิดเห็น อภิปรายและสรุป
ร่วมกัน ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับแนวคิดของ จงกลนี ชุติมาเทวินทร์ 
(2544) ท่ีกล่าวว่าการมีส่วนร่วมของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมตัง้แต่การวางแผน การด าเนินการ
ฝึกอบรม รวมทัง้การติดตามประเมินผล ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมจะรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของหลกัสตูร
ฝึกอบรมท าให้เกิดความกระตือรือร้น เพิ่มความมุ่งมัน่ให้กบัผู้ เข้ารับการฝึกอบรมท่ีจะท ากิจกรรม
ร่วมกนัมากขึน้ สอดคล้องกบั ธวชัชยั จิตวารินทร์ (2553) ท่ีพฒันาชดุกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
ใช้กระบวนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในท้องถ่ินส าหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา 
วิทยาลัยชุมชนพังงา ซึ่งหลังจากพัฒนาชุดกิจกรรมแล้วจึงน าไปทดลองใช้กับกลุ่มทดลองซึ่ง
ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาท่ีเป็นกลุ่มทดลอง มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ท่ีดีอันประกอบด้วยวงจรหรือขัน้ตอนการเรียนรู้ 4 ประการ ได้แก่ 1) การสร้างสม 
เรียนรู้ประสบการณ์ท่ีเป็นรูปธรรม 2) การสรุปแนวคิดท่ีเรียนรู้เป็นนามธรรม 3) การสังเกต คิด
ไตร่ตรอง และ 4) การทดลองน าความรู้ ประสบการณ์ท่ีเรียนรู้ไปปฏิบัติจริง แล้วการเรียนรู้จะ
เกิดขึน้เป็นวงจรซ า้  ๆ โดยท่ีผู้ เ รียนไม่ รู้ตัว แต่ผู้ เ รียนแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันใน
ความสามารถท่ีจะเรียนรู้ได้ในแตล่ะสถานการณ์นัน้ ๆ 

3. ประสิทธิผลของการใช้ชุดฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ 

3.1 การเปรียบเทียบความแตกต่างก่อนและหลังการใช้ชุดฝึกอบรมการ
เสริมสร้างคณุภาพชีวิตของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร ส าหรับนกัศกึษา
มหาวิทยาลยัราชภฏั พบวา่นกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏั ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมทกุคนได้คะแนนเฉล่ีย
ของคณุภาพชีวิตของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร หลงัการฝึกอบรมสงู
ก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงว่าชุดฝึกอบรมท่ีพัฒนาขึน้นัน้
สามารถพฒันาเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร 
ได้จริง ทัง้นีอ้าจเน่ืองจากชุดฝึกอบรมการเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราช
ภัฏในเขตกรุงเทพมหานครให้ความส าคัญในการสร้างองค์ความรู้พืน้ฐานเร่ืองการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต มีการจัดกิจกรรม การปฏิบตัิจริง มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ รวมทัง้ชุดฝึกอบรมการ
เสริมสร้างคณุภาพชีวิตของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร มีหนว่ยกิจกรรม
การฝึกอบรม 7 หนว่ยการเรียนรู้ท่ีเรียงล าดบัเนือ้หาตามขัน้ของ กิจกรรมแตล่ะปัจจยัท่ีสนบัสนนุซึ่ง
กันและกัน จากง่ายไปสู่ยาก ตามล าดับ มีการปูพืน้ฐานก่อนการฝึกอบรม เช่นการละลาย
พฤติกรรม และเล่นเกมส์นนัทนาการก่อนท่ีจะเรียนรู้ในหน่วยตอ่ ๆ ไป ท าให้นกัศกึษาตระหนักใน
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ความส าคญัประกอบกับจะต้องน าความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ จึงตัง้ใจและท า
กิจกรรมตา่ง ๆ ในการจดักิจกรรมฝึกอบรมอย่างครบถ้วน กิจกรรมฝึกอบรมเป็นกิจกรรมท่ีผู้ เข้ารับ
การฝึกอบรมต้องท ากิจกรรม ลงมือปฏิบตัด้ิวยตนเอง ร่วมกนัแสดงความคิดเห็น อภิปรายและสรุป
ร่วมกัน ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี  สอดคล้องกับแนวคิดของ จงกลนี ชุติมาเทวินทร์ 
(2544: 126) ท่ีกล่าวว่าการมีส่วนร่วมของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมตัง้แต่การวางแผน การด าเนินการ
ฝึกอบรม รวมทัง้การติดตามประเมินผล ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมจะรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของหลกัสตูร
ฝึกอบรมท าให้เกิดความกระตือรือร้น เพิ่มความมุ่งมัน่ให้กบัผู้ เข้ารับการฝึกอบรมท่ีจะท ากิจกรรม
ร่วมกันมากขึน้ นอกจากนีก้ารฝึกอบรมอย่างมีส่วนร่วมยังเป็นกระบวนการเรียนรู้จากพืน้ฐาน 
(Experiential Learning) ท่ีดงึเอาประสบการณ์ชีวิตของผู้ เข้าอบรมมาใช้ มาสงัเคราะห์ เพ่ือให้เกิด
ความคิดรวบยอด เกิดความเข้าใจและสามารถท่ีจะบูรณาการผสมผสานให้เข้ากับประสบการณ์
ใหม ่ และผลการวิจยัของ ศรีสมบรูณ์ วิริยา (2561, น. 122 - 127) ท่ีพฒันาชดุฝึกอบรมด้วยตนเอง
เร่ืองการเตรียมตวัเพ่ือหางานท าส าหรับนิสิตปริญญาตรีชัน้ปีท่ี 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา พบวา่ผลการเปรียบเทียบคะแนนจากการทดสอบก่อนและ
หลงัฝึกอบรมด้วยชดุฝึกอบรมด้วยตนเอง เร่ืองการเตรียมตวัเพ่ือหางานท าส าหรับนิสิตปริญญาตรี
ชัน้ปีท่ี 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา พบวา่ คะแนนหลงั
การฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ 3) ผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความพงึพอใจมีคา่เฉล่ียรวม 4.25 อยูใ่นเกณฑ์พงึพอใจมาก  

3.2 การประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการประเมินผลการจดักิจกรรม
โดยรวมด้วยแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ผลการศึกษาพบว่า
นกัศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ทัง้นีอ้าจ
เน่ืองมาจากผู้ วิจยัได้ด าเนินกิจกรรมท่ีมีขัน้ตอนตามหลกัการท่ีสอดคล้องกบัปัจจยัการเสริมสร้าง
คณุภาพชีวิตของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีวิธีการด าเนินกิจกรรม
ท่ีเป็นขัน้ตอน มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย ได้แก่ การเล่าเร่ือง การน าเสนอ การเล่นเกมฝึกทกัษะ การ
ท ากิจกรรมในรูปแบบการร่วมมือ การท างานกลุ่ม การฝึกประเมินตนเอง ท าให้เกิดความรู้และ
ทกัษะในการเข้าร่วมกิจกรรมตามรูปแบบของชดุฝึกอบรมการเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของนกัศกึษา
มหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร ดงัท่ี จงกลนี ชตุมิาเทวินทร์ (2542: 141) ท่ีศกึษาเร่ือง 
การฝึกอบรมเชิงพฒันา พบว่า เทคนิคการฝึกอบรมเป็นองค์ประกอบส าคญัประการหนึ่งท่ีท าให้
การฝึกอบรมประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย เทคนิควิธีท่ีน ามาใช้ในการฝึกอบรมจะต้อง
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สอดคล้องกับองค์ประกอบต่าง ๆ ของการฝึกอบรมและต้องมีวิธีการท่ีเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยให้
ผู้ เข้าร่วมฝึกอบรมได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงตามเป้าหมายของการฝึกอบรม ดังนัน้
นกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัท่ีได้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมในการวิจยัครัง้นี ้เป็นการช่วยเพิ่มการ
เสริมสร้างคณุภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อนการออกฝึกอบรมได้เป็นอย่างดี 
ดงัท่ี สมยศ นาวีการ (2540, น.157)  ท่ีศกึษาเร่ือง การบริหารพฤติกรรมองค์การ พบว่า การท าให้
ผู้ เรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียนรู้หรือการปฏิบตัิงาน ดงัแนวคิดพืน้ฐานท่ีต่างกนั 2 ลกัษณะ 
ดงันี ้1) ความพึงพอใจน าไปสู่การปฏิบตัิงาน การตอบสนองความต้องการของผู้ปฏิบตัิงานจนเกิด
ความพึงพอใจ จะท าให้เกิดแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานท่ีสูงกว่าผู้ ท่ีไม่ได้รับ  
การตอบสนอง 2) ผลของการปฏิบตัิงานน าไปสู่ความพึงพอใจ ความสัมพันธ์ระหว่างความพึง
พอใจและผลการปฏิบัติงานจะถูกเช่ือโยงด้วยปัจจัยอ่ืน ๆ ผลการปฏิบัติงานท่ีดีจ าน าไปสู่
ผลตอบแทน  ท่ีเหมาะสมซึ่งในท่ีสุดภายในและผลตอบแทนภายนอก โดยผ่านการรับรู้เก่ียวกับ
ความยตุิธรรมของผลตอบแทนท่ีเหมาะสมซึ่งในท่ีสุดปริมาณของผลตอบแทนท่ีผู้ปฏิบตัิงานได้รับ 
นั่นคือ ความพึงพอใจของผู้ ปฏิบัติงานจะถูกก าหนดโดยความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนท่ี
เกิดขึน้จริง ซึ่งโวลแมน (Wolman, 1973, p. 263)ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่าเป็น
ความรู้สึกมีความสขุ เม่ือเราได้ผลส าเร็จตามจดุมุง่หมาย (Gold) ความต้องการ (Need) แรงจงูใจ 
(Motivation) แรงจงูใจของมนษุย์ซึง่ตัง้อยูบ่นความต้องการพืน้ฐาน 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

1. จากผลการวิจยัพบว่า  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อคณุภาพชีวิตของนกัศึกษามหาวิทยาลยั
ราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร ทัง้ 7 ปัจจยั ท่ีมีคา่เฉล่ียของคะแนนตามล าดบัได้แก่ 1) ปัจจยัด้าน
ท่ีอยู่อาศยั 2) ปัจจยัด้านสมัพนัธภาพสงัคม 3) ปัจจยัด้านครอบครัว 4) ปัจจยัด้านสุขภาพจิตใจ  
5) ปัจจัยด้านค่าใช้จ่าย 6) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม 7) และปัจจัยด้านสุขภาพร่างกาย ผู้ วิจัยขอ
เสนอแนะผลการวิจยัดงันี ้ 

1.1 ปัจจัยด้านท่ีอยู่อาศัย จากการศึกษาพบว่า   ระบบรักษาความปลอดภัย 
ถูกต้องตามมาตรฐานสากล และ  ปราศจากมลภาวะเป็นพิษ เช่น กลิ่นเหม็น น า้ท่วมขัง มีฝุ่ น
ละออง ยงุ และแมลง  มีคา่เฉล่ียน้อยท่ีสุด  ดงันัน้ ผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอน และผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง  
ควรตรวจสอบเร่ืองระบบรักษาความปลอดภยัให้ได้มาตรฐาน เพราะปัจจบุนั ท่ีอยูอ่าศยัท่ีนกัศึกษา
พกัอาศยั ยงัไม่มีความปลอดภยัเท่าท่ีควร มีโจรผู้ ร้ายชกุชมุ  และนอกจากนีม้หาวิทยาลยัควรจดั
สถานท่ีภายในมหาวิทยาลยัให้มีพืน้ท่ีสีเขียว มากขึน้ ไม่มีฝุ่ นพิษหรืออากาศเป็นพิษ จากมลภาวะ
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เป็นพิษ เช่น กลิ่นเหม็น น า้ท่วมขัง มีฝุ่ นละออง ยุง และแมลง ซึ่งส่งผลต่อความเป็นอยู่ของ
นกัศกึษา ฉะนัน้มหาวิทยาลยัควรควบคมุระดบัคณุภาพทางกายภาพของมหาวิทยาลยัให้มีความ
สมดลุและได้มาตรฐานสากลให้มากขึน้กวา่เดมิ 

1.2 ปัจจยัด้านครอบครัว จากการศึกษาพบว่า  การแสดงออกท่ีส่ือถึงความรัก
และความเอาใจใส่ในชีวิตประจ าวนั เชน่ สมัผสั การให้ก าลงัใจ โทรศพัท์ จดหมาย และ การพดูคยุ
และ/หรือรับฟังซึง่กนัและกนั มีคา่เฉล่ียน้อยท่ีสดุ ดงันัน้ ผู้ปกครอง ผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอน และผู้ มี
สว่นเก่ียวข้อง  ควรชว่ยกนัสง่เสริม ให้มีการจดักิจกรรมระหว่างผู้ปกครองและนกัศกึษา ได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการท ากิจกรรมร่วมกนั เพ่ือสืบสานความสมัพนัธ์อนัดีตอ่กนั การแชร์ความรู้สึกร่วมกนั 
หรือการปรึกษาหารือกันในครอบครัวเม่ือมีปัญหาเกิดขึน้ นอกจากนี ้มหาวิทยาลัยควรสร้าง
บรรยากาศท่ีดีร่วมกัน ระหว่างผู้ ปกครองและนักศึกษา ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆท่ี
มหาวิทยาลยัจดัขึน้ เชน่ท า กิจกรรม walk rally ร่วมกนั ชว่ยกนัคดิและแก้ปัญหาร่วมกนัระหว่างท า
กิจกรรม  ให้พยายามพดูคยุกนัให้มากขึน้ ปรึกษาหารือและ ช่วยเหลือชีแ้นะแนวทางซึ่งกนัและกนั 
เพ่ือสร้างครอบครัวให้มีความอบอุน่คุ้นเคยซึง่กนัและกนัให้มากขึน้ 

1.3 ปัจจัยด้านสัมพันธภาพสังคม จากการศึกษาพบว่า การจัดกิจกรรมต่างๆ
เพ่ือให้นกัศกึษามีความสมัพนัธ์ภาพกบัเพ่ือนๆในมหาวิทยาลยั และ การให้ค าปรึกษาปัญหาต่างๆ 
ต่อกันเก่ียวกับการด าเนินชีวิต มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ดงันัน้ ผู้บริหาร อาจารย์ผู้ สอน และผู้ มีส่วน
เก่ียวข้อง  ควรสง่เสริมให้นกัศกึษาท ากิจกรรมร่วมกนั การท างานเป็นทีมระหวา่งนกัศกึษารุ่นพ่ีและ
รุ่นน้องเพ่ือสืบสานสายสัมพันธ์อันดีงามต่อกัน ให้รู้จักความเอือ้เฟื้อเผ่ือแผ่ซึ่งกันและกัน  และ
ความโอบอ้อมอารีย์ เพ่ือให้นกัศึกษาตระหนักถึงความผูกพนัต่อเพ่ือนๆ ต่อรุ่นพ่ีและต่อสถาบนั 
นอกจากนี ้มหาวิทยาลัยควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาแนวคิดอย่างเป็นอิสระเพ่ือให้นักศึกษามี
สมัพนัธภาพกบัรุ่นพ่ีในการเข้าร่วมกิจกรรมตา่ง ๆ ได้เป็นอยา่งดี  

1.4 ปัจจยัด้านสุขภาพจิตใจ จากการศึกษาพบว่า นกัศึกษามี ความทุกข์  เศร้า 
เหงา หดหู่ และมีความกังวล เก่ียวกับตนเอง และ มีความรู้สึกทางบวกต่อผู้ อ่ืนและตนเอง มี
ค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ดงันัน้ ผู้บริหาร อาจารย์ผู้ สอน และผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง  ควรส่งเสริมกิจกรรม
ทางด้านการบริหารจิตใจ  การฝึกจิตให้มัน่คง  มีศีล สมาธิ ปัญญา เพ่ือให้นกัศกึษามีความเข้มแข็ง
ทางจิตใจ ไม่อ่อนไหวง่ายต่อสภาวะการณ์ความตึงเครียดกับการใช้ชีวิตในปัจจุบนั นอกจากนี ้
มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักมีความคิดในแง่บวกแก่ตนเองและผู้ อ่ืน เพราะในยุค
ปัจจุบนั นักศึกษายังไม่ค่อยมีประสบการณ์ในการด าเนินชีวิตท่ีเพียงพอ ฉะนัน้ ควรส่งเสริมให้
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นักศึกษา ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า เช่นมีความพอประมาณ และมีเหตุผล และมีภูมิค้มกัน ในการ
ด าเนินชีวิตให้เป็นคนท่ีมีความสขุ ทัง้กายและจิตใจ  

1.5 ปัจจัยด้านค่าใช้จ่าย จากการศึกษาพบว่า  การวางแผนการใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวนั และ การท าบญัชีรายรับ-รายจ่าย ประจ าเดือน คา่เฉล่ียน้อยท่ีสดุ  ดงันัน้ ผู้บริหาร 
อาจารย์ผู้สอน และผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง  ควรให้มีการจดักิจกรรมส่งเสริมการวางแผนการใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวนัและการจดัท าบญัชีครัวเร่ือน และการท าบญัชีเงินส ารองไว้ส าหรับการลงทุนสร้าง
อาชีพท่ีเราชอบในอนาคตและยงัส่งผลต่อความเป็นอยู่ของนกัศึกษาและครอบครัวของนกัศึกษา
ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึน้ และส่งเสริมด้านการหารายได้เสริมให้นักศึกษาระหว่างท่ีศึกษาอยู่ใน
มหาวิทยาลยั โดยให้ทนุพิเศษ หรือ จดัวนันดัพบแรงงานภายในมหาวิทยาลยั นอกจากนี ้ยงัชว่ยให้
นกัศึกษาสามารถมีงานท าในระหว่างท่ีศึกษาได้มากขึน้ และสามารถช่วยแบ่งเบาภาระทางบ้าน
เร่ืองคา่ใช้จา่ย นกัศกึษารู้ มีการแสวงหารายได้พิเศษเพ่ือการศกึษาหรือแบง่เบาภาระคา่ใช้จ่ายของ
ครอบครัว 

1.6  ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม จากการศึกษาพบว่า การจัดพืน้ท่ีสีเขียวอย่าง
เพียงพอ และ  การจดัสถานท่ีพกัผ่อนอย่างเพียงพอ เช่น โต๊ะ /เก้าอี ้/สวนหย่อม มีค่าเฉล่ียน้อย
ท่ีสดุ  ดงันัน้ ผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอน และผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง  ควรปรับปรุงสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ 
ให้มีความร่มร่ืน บรรยากาศ เย็นสบาย สวนหย่อม ท่ีมีโต๊ะ เก้าอี ้เพียงพอตอ่นกัศกึษาทกุคน  และ
ควรชว่ยกนัรณรงค์เร่ืองการรักษาสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลยัให้มีความสะอาดปลอดภยั และ ควร
จดัพืน้ท่ีสีเขียวให้เพียงพอ เพราะปัจจบุนั มีบรรยากาศท่ีเตม็ไปด้วยมลภาวะเป็นพิษ ฝุ่ นพิษ ฉะนัน้ 
มหาวิทยาลัยควรรณรงค์ให้นักศึกษาช่วยกันปลูกต้นไม้เพ่ือลดโลกร้อน หรือช่วยกันงดใช้
ถงุพลาสติกเพ่ือลดขยะ และช่วยสร้างชัน้บรรยากาศเรือนกระจกให้มีความสมดลุซึ่งท าให้โลกของ
เรามีความนา่อยูม่ากขึน้ 

1.7 ปัจจยัด้านสขุภาพร่างกาย จากการศกึษาพบวา่ การออกก าลงักายสม ่าเสมอ
อยา่งน้อย 30 นาทีทกุวนั และ การตรวจสขุภาพร่างกายเป็นประจ าทกุปี มีคา่เฉล่ียน้อยท่ีสดุ ดงันัน้ 
ผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอน และผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง  ควรสง่เสริมให้มีสถานท่ีในการออกก าลงัให้มากขึน้ 
เชน่ให้มีสนามกีฬาประเภทตา่ง ๆ เพ่ือให้รองรับกบันกัศกึษาให้ได้ออกก าลงักายได้ทกุประเภท หรือ
การจดักีฬากลางแจ้งมีสอนเต้นอารบิคหรือโยคะตอนเย็นหลงัเลิกเรียนทุกวนั เพ่ือให้นกัศึกษามี
สขุภาพท่ีดีทกุวนั ละมหาวทยาลยัควรจดัให้นกัศกึษา มีการตรวจสขุภาพร่างกายเป็นประจ าทุกปี 
เพ่ือให้นกัศึกษารู้จกัดลูแลสุขภาพให้ถูกวิธี เช่นการทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ และควรออกก าลัง
กายสม ่าเสมอ เพราะปัจจบุนันกัศึกษาไม่ค่อยดแูลตนเอง ทานอาหารฟาสฟู้ดเป็นส่วนใหญ่ และ
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ละเลยการออกก าลงักายในทกุวนั ฉะนัน้ มหาวิทยาลยัควรรณรงค์เร่ืองการออกก าลงัแก่นกัศกึษา
ให้มากๆ เพราะจะท าให้นกัศกึษามีสขุภาพร่างกายท่ีสมบรูณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภยั และเป็นคน
ท่ีมีคณุภาพชีวิตท่ีดีมากยิ่งขึน้ 

2. จากการศึกษาพบว่า ผลของสร้างชุดฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร  (ผาคผนวก ฉ) ด้านความเหมาะสมและ
ความสอดคล้องของการจดัล าดบัขัน้ตอนของแต่ละกิจกรรม มีค่าคะแนนเฉล่ียต ่าท่ีสุด ดงันัน้ขอ
เสนอแนะเพ่ือเป็นการน าชดุฝึกอบรมไปใช้ ควรปรับปรุงการจดัล าดบัขัน้ตอนให้เหมาะสม และให้
สอดคล้องกับกิจกรรมท่ีมีเป้าหมายในการเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของนกัศึกษาให้มากขึน้ เพราะ
จะท าให้การจดัการฝึกอบรมมีระบบ สามารถน าไปใช้ได้จริง และมีความเป็นมาตรฐานสากลและ
ชดุฝึกอบรมมีความสมบรูณ์มากยิ่งขึน้ 

3. จากผลการศกึษาประสิทธิผลชดุฝึกอบรมการเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของนกัศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร ขอแสนแนะเพื่อการน าไปใช้ดงันี ้

3.1 จากค่าคะแนนเฉล่ียของชุดฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่า วิธีวัดและประเมินผลมีความ
หลากหลาย มีคา่เฉล่ียต ่าท่ีสุด ทัง้นี ้ควรปรับปรุงวิธีการวดัและประเมินผลให้มีความหลายหลาย
ให้มากขึน้ เช่น  การวัดผลจะท าให้ได้ตัวเลข ปริมาณ หรือรายละเอียดของคุณลักษณะหรือ
พฤติกรรมของบุคคล จากนัน้จะน าเอาผลการวดันีไ้ปพิจารณาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้
เพ่ือตดัสิน หรือลงสรุปเก่ียวกบัสิ่งนัน้ ซึง่จดุมุง่หมายของการวดัผลและประเมินผลนัน้ ไมใ่ชเ่ฉพาะ
การน าผลการวัดไปตัดสินได้-ตก หรือใครควรจะได้เกรดอะไรเท่านัน้ แต่ควรน าผลการวัดและ
ประเมินนีไ้ปใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่การศกึษาในหลาย ๆ ด้าน เพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อการวัดและ
ประเมินผลในครัง้ตอ่ไป 

3.2 จากคา่เฉล่ียความพึงพอใจตอ่การเข้าร่วมฝึกอบรม พบว่า ระยะเวลาท่ีใช้ใน
การฝึกอบรม  มีคา่เฉล่ียต ่าท่ีสดุ ทัง้นี ้ควรศกึษาข้อมลูของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัท่ีเข้าร่วม
ฝึกอบรมแตล่ะชัน้ปีถึงความเหมาะสมของระยะเวลาท่ีใช้ในการจดัฝึกอบรม เพ่ือให้มีความตอ่เน่ือง
และบรรลจุดุมุง่หมายของการจดักิจกรรม 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป  
1. ควรมีการวิจัยและพัฒนาชุดฝึกอบรมเพ่ือการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้มีความ

หลากหลายและสอดคล้องกบับริบทในยคุปัจจบุนั 
2. ควรท าวิจยัติดตามผลการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกอบรมการเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของผู้ ท่ี

ผา่นการฝึกอบรม เพ่ือศกึษาการเปล่ียนแปลงและการคงอยูข่องแนวคดิท่ีได้หลงัจากใช้ชดุฝึกอบรม 
3.ควรส่งเสริมในการท าวิจยัเชิงคณุภาพเพ่ือศกึษาองค์ประกอบเก่ียวกับคณุภาพชีวิตใน

มหาวิทยาลยัของรัฐ มหาวิทยาลยัในก ากบั มหาวิทยาลยัราชภฏัทกุภาค และมหาวิทยาลยัเอกชน  
4. การวิจยัครัง้นีไ้ด้ท าการศกึษากบันกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร

เทา่นัน้ จงึไมค่รอบคลมุไปยงันกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัภาคอ่ืนๆ ดงันัน้จงึควรน าปัจจยัท่ีส่งผล
ท่ีได้ไปศกึษากบักลุม่ตวัอยา่งอ่ืนๆ  
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แบบสอบถามข้อมูลเพ่ือการวิจัย 
เร่ือง การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ  

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ค าชีแ้จง 
 แบบสอบถามฉบบันีเ้ป็นส่วนหนึง่ของการท าปริญญานิพนธ์ สาขาการบริหารและการจดั
การศกึษาแขนงวิชาการบริหารการอดุมศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีจดุประสงค์
เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลกระทบตอ่คณุภาพชีวิตของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฎัในเขต
กรุงเทพมหานคร เพ่ือน าข้อมลูไปสร้างชดุฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของนกัศกึษา
มหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานครตอ่ไป 
 ค าตอบจากแบบสอบถามฉบบันี ้ใช้เป็นข้อมลูเพื่อการวิจยั ค าตอบของทา่นจงึมีคณุคา่
อยา่งยิ่ง โดยจะน าข้อมลูไปใช้เพ่ือสรุปเป็นภาพรวมเท่านัน้ ผู้วิจยัจงึขอความอนเุคราะห์จากทา่น
โปรดตอบแบบสอบถามให้ครบทกุข้อ 
 แบบสอบถาม แบง่ออกเป็น 4 ตอน ประกอบด้วย 
   ตอนท่ี 1   ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
   ตอนท่ี 2   อคณุภาพชีวิตชีวิตของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตปัจจยัท่ีสง่ผลต่
กรุงเทพมหานคร 
   ตอนท่ี 3  แบบสอบถามคณุภาพชีวิต 
   ตอนท่ี 4  ข้อเสนอแนะแบบปลายเปิด 
 
      ขอขอบพระคณุท่ีทา่นให้ความอนเุคราะห์ 
 

      ศรัณภสัร์  จิรเกษมสิษฐ์ 
     นิสิตปริญญาเอก แขนงวิชาการบริหารการอดุมศกึษา  
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ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา 
 
1. เพศ   
  ชาย       หญิง 
2. สถาบนัท่ีท่านก าลงัศกึษา 
  มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม    มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบรีุ 
  มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา  มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 
  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 
3. ชัน้ปีท่ีท่านก าลงัศกึษา 
  ชัน้ปีท่ี 1       ชัน้ปีท่ี 2 
  ชัน้ปีท่ี 3       ชัน้ปีท่ี 4 หรือสงูกวา่ 
4. รายได้ตอ่เดือน(รวมทัง้ท่ีได้รับจากผู้ปกครอง) 
  ต ่ากวา่ 5, 000 บาท       5, 000-10,000 บาท  
  มากกวา่ 10,000 บาท  
5. คา่ใช้จ่ายตอ่เดือน 
  ต ่ากวา่ 5, 000 บาท       5, 000-10,000 บาท  
  มากกวา่ 10,000 บาท  
 
ตอนที่  2  ปัจจัยที่ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 
ค าชีแ้จง โปรดอา่นแบบสอบถามและพิจารณาวา่ ท่านมีความคิดเห็นตอ่ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่คณุภาพชีวิต
ของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร ในระดบัใด แล้วท าเคร่ืองหมาย ลงใน
ช่องวา่ง   ท่ีตรงกบัระดบัความคิดเห็นของท่าน โดยพิจารณาตามเกณฑ์ดงันี ้ 
 5    หมายถงึ  ปัจจยัดงักลา่วสง่ผลตอ่คณุภาพชีวิตในระดบั มากท่ีสดุ  
           4    หมายถงึ  ปัจจยัดงักลา่วสง่ผลตอ่คณุภาพชีวิตในระดบั มาก 
 3    หมายถงึ  ปัจจยัดงักลา่วสง่ผลตอ่คณุภาพชีวิตในระดบั ปานกลาง 
 2    หมายถงึ  ปัจจยัดงักลา่วสง่ผลตอ่คณุภาพชีวิตในระดบั น้อย 
 1    หมายถงึ  ปัจจยัดงักลา่วสง่ผลตอ่คณุภาพชีวิตในระดบั น้อยท่ีสดุ 
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ข้อ ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ระดับความส าคัญ 
 1. ปัจจัยด้านสุขภาพร่างกาย Physical Domain 5 4 3 2 1 

1. การรับประทานอาหารตามหลกัโภชนาการ ครบ 5 หมู่       
2. ความสามารถดแูลตนเองได้อย่างเหมาะสมเมื่อเจ็บป่วย      
3. ความเป็นอิสระท่ีไมต้่องพึง่พาผู้อื่น      
4. การออกก าลงักายสม ่าเสมออย่างน้อย 30 นาทีทกุวนั       
5. การไมม่ีปัญหาเก่ียวกบัการนอนหลบั      
6. การได้รับความรู้ในการปฏิบตัติวัเพ่ือป้องกนัโรคตา่งๆจากมหาวิทยาลยั      
7. ความพงึพอใจตอ่สขุภาพร่างกายของตนเอง      
8. การตรวจสขุภาพร่างกายเป็นประจ าทกุปี      
 2. ปัจจัยด้านจติใจ Psychological Domain 5 4 3 2 1 

9. ความรู้สกึทางบวกตอ่ผู้อื่นและตนเอง      
10. ความพอใจในรูปร่างหน้าตาของตนเอง      
11. ความมัน่ใจ และมีความรู้สกึภาคภมูิใจในตนเอง      
12. ความคิด ความจ า สมาธิ และการตดัสินใจด้วยตนเอง      
13. ความทกุข์  เศร้า เหงา หดหู่ และมีความกงัวล เก่ียวกบัตนเอง      

14. 
ความเช่ือตา่งๆ ของตนเอง เช่น หลกัธรรมค าสอนของศาสนา และ
ประเพณีตา่งๆ 

 
 

  
 

15. ความอดทน อดกลัน้ และแรงกดดนัในเร่ืองตา่งๆ      
16. ความสามารถในการแก้ปัญหาและจดัการกบัความเครียดของตนเองได้      
17. ความสขุในการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลยั      

18. 
ความรู้ในด้านการฝึกจิตใจให้แข้มแข็ง เม่ือเจอปัญหาท่ียากต่อการ
แก้ไข 

 
 

  
 

 3. ปัจจัยด้านสัมพันธภาพทางสังคม Social Relationships 5 4 3 2 1 

19. 
การจดักิจกรรมตา่งๆเพ่ือให้นกัศกึษามีความสมัพนัธ์ภาพกบัเพ่ือนๆใน
มหาวิทยาลยั 

 
 

  
 

20. การท างานเป็นทีม มีสว่นร่วมในการท ากิจกรรม      
21. การปรับตวัและเข้ากบัเพ่ือนๆ และอาจารย์ผู้สอนได้เป็นอย่างดี      
22. การเข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆ ท่ีทางวิทยาลยัจดัขึน้เป็นประจ า      
23. การให้ค าปรึกษาปัญหาตา่งๆ ตอ่กนัเก่ียวกบัการด าเนินชีวิต      
24. การเปิดโอกาสให้นกัศกึษาเสนอความคิดและแนวคิดอย่างเป็นอิสระ      
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25. การมีสว่นร่วมในการเลือกผู้น านกัศกึษา      
26. การมีจิตอาสาและจิตสาธารณะ      
27. การที่มหาวิทยาลยัเปิดโอกาสให้นกัศกึษาท ากิจกรรมได้อย่างเป็นอิสระ      
28. การมีสมัพนัธภาพกบัรุ่นพ่ีในการเข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆ กนัเป็นอย่างดี      
ข้อ ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ระดับความส าคัญ 

 4. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม Environment 5 4 3 2 1 

29. การจดัพืน้ท่ีสีเขียวอย่างเพียงพอ      
30. การมีสว่นร่วมการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม      
31. การทราบวา่ปัญหาสิ่งแวดล้อมมีผลกระทบตอ่คณุภาพชีวิตได้      
32. การตะหนกัถงึคณุคา่ของสิ่งแวดล้อมท่ีมีตอ่มนษุย์      
33. การสร้างจิตส านกึในการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      
34. ความสามารถในการจดัสรรและใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
  

 

35. มหาวิทยาลยัมีความทนัสมยั ระบบสญัญาณความปลอดภยัเพียงพอ      
36. การจดัสถานท่ีพกัผ่อนอย่างเพียงพอ เช่น โต๊ะ /เก้าอี ้ /สวนหยอ่ม       
37. ทราบสาเหตขุองปัญหาท่ีเกิดขึน้จากสิ่งแวดล้อม      
38. การมีสว่นร่วมในการจดักิจกรรมการลดการใช้พลงังานทางธรรมชาติ      

 5. ปัจจัยด้านการศึกษา Education 5 4 3 2 1 

39. ความพอใจในผลการเรียนเฉลีย่สะสม      
40. ความพงึพอใจในการได้รับความรู้ท่ีได้รับจากการเรียนการสอน      
41. ความเหมาะสมของสภาพห้องเรียน      
42. ความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดของอาจารย์ผู้สอน      
43. ความเพียงพอของเอกสาร ต าราและอปุกรณ์ในการเรียนอย่างเพียงพอ      
44. ความภมูิใจในสาขาวิชาท่ีท่านก าลงัเรียนในขณะนี ้      
45. การได้รับค าแนะน าด้านการเรียนจากอาจารย์ท่ีปรึกษา      
46. ความสามารถในการช่วยเหลือเพ่ือนๆ ในการเรียนได้      

47. 
ท่านสามารถในการปรับตวักบัระบบการเรียนการสอนท่ีเป็นอยู่ใน
ขณะนี ้

 
 

  
 

48. การจดัการเรียนการสอนแบบบรูณาการร่วมกบัสาขาอื่นๆ      
 6. ปัจจัยด้านที่อยู่อาศัย Housing 5 4 3 2 1 

49. ท าเลท่ีตัง้อยู่ใกล้แหล่งศนูย์การค้า หรือร้านสะดวกซือ้      
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50. ความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร      
51. การปราศจากมลภาวะเป็นพิษ เช่น กลิ่นเหม็น น า้ท่วมขัง มีฝุ่ น

ละออง ยุง และแมลง 
 

 
  

 

52. ความสะอาด เป็นระเบียบและถูกสุขลกัษณะ      
53. ความกว้างขวางของท่ีพักไม่แออดั       
54. บริเวรณท่ีพักมีความร่มร่ืน ร่มเย็น ปลอดโปร่ง สบาย      
55. ระบบรักษาความปลอดภยั ถูกต้องตามมาตรฐานสากล      
56. ท่ีพกัอาศยัมีเคร่ืองอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิต      
57. การเส้นทางคมนาคมท่ีสะดวกในการเดินทาง      
58. การจัดให้มีมีพืน้ท่ีสีเขียวและสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ      

 7. ปัจจัยด้านครอบครัว Family 5 4 3 2 1 

59. การแสดงออกท่ีสื่อถึงความรักและความเอาใจใส่ในชีวิตประจ าวนั 
เช่น สมัผสั การให้ก าลงัใจ โทรศพัท์ จดหมาย 

 
 

  
 

60. การช่วยเหลือแบ่งเบาภาระ งานบ้านซึง่กนัและกัน เช่น การท าอาหาร 
การท าความสะอาด  

 
 

  
 

61. การพูดคุยและ /หรือรับฟังซึง่กนัและกัน       

62. 
การยอมรับความคิดเห็นของแต่ละคนในครอบครัว ซึง่อาจจะ
แตกต่างกันได้ 

 
 

  
 

63. การเคารพความเป็นส่วนตวัของแต่ละคน      

64. 
ความสามารถในการหาทางออกเมื่อประสบปัญหา  )โดยไม่ท าร้าย

ตนเอง และ/หรือสมาชิกในครอบครัว และ/หรือทรัพย์สิน(  
 

 
  

 

65. 
การให้ความร่วมมือแก่สมาชิกในครอบครัวเม่ือต้องการการความ
ช่วยเหลือ 

 
 

  
 

66. 
ความสามารถในการรับผิดชอบเร่ืองสว่นตวัและมีอิสระตามความ
เหมาะสม 

 
 

  
 

 8. ปัจจัยด้านค่าใช้จ่าย )Expenses) 5 4 3 2 1 

67. การวางแผนการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวนั      
68. การท าบญัชีรายรับ -รายจ่าย ประจ าเดือน       

69. 
การแสวงหารายได้พิเศษเพ่ือการศกึษาหรือแบ่งเบาภาระคา่ใช้จ่ายของ
ครอบครัว 
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ตอนที่  3   แบบสอบถามด้านคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต
กรุงเทพมหานคร 
ค าชีแ้จง โปรดอา่นแบบสอบถามและพิจารณาวา่ ท่านมีความคิดเห็นตอ่คณุภาพชีวิตของตนเอง 
อยู่ในระดบัใด แล้วท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องวา่ง  ท่ีตรงกบัระดบัความคิดเห็นของท่าน โดย
พิจารณาตามเกณฑ์ดงันี ้ 
 5    หมายถงึ  คณุภาพชีวิตในระดบั มากท่ีสดุ 
           4    หมายถงึ  คณุภาพชีวิตในระดบั มาก 
 3    หมายถงึ  คณุภาพชีวิตในระดบั ปานกลาง 
 2    หมายถงึ  คณุภาพชีวิตในระดบั น้อย 
 1    หมายถงึ คณุภาพชีวิตในระดบั น้อยท่ีสดุ 
 

70. การใช้ชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง เช่น  พอประมาณ 
มีเหตผุล มีภมูิคุ้มกนั 

 
 

  
 

71. 
ความสามารถในการจดัการกบัคา่ใช้จ่ายในชีวิตประจ าวนัตามแบบ
แผนท่ีวางไว้ 

 
 

  
 

72. 
การจดัท าบญัชีเงินส ารองไว้ส าหรับการลงทนุสร้างอาชีพท่ีเราชอบใน
อนาคต 

 
 

  
 

73. การตดัทอนคา่ใช้จ่าย ลดความฟุ่ มเฟือยในการด ารงชีพ      
74. การรักษาระดบัการใช้จ่ายของตน ไมใ่ห้เป็นหนี ้      

75. 
การออมเงินเพ่ือใช้จ่ายในสิ่งท่ีตนเองต้องการโดยไมก่ระทบกบั
คา่ใช้จ่ายปกติ 

 
 

  
 

ข้อ ด้านคุณภาพชีวิต ระดับความส าคัญ 
1. มหาวิทยาลยัราชภฏัเป็นมหาวิทยาลยัท่ีมีช่ือเสียง      
2. มหาวิยาลยัตัง้อยู่ในท่ีการคมนาคมสะดวก      
3. ห้องสมดุมีหนงัสือเพียงพอตอ่การค้นคว้า      

4. 
โรงอาหารมีอาหารสะอาด ถกูหลกัอนามยัและเพียงพอตอ่ความ
ต้องการของนกัศกึษา 

 
 

  
 

5. 
มหาวิทยาลยัมีสถานท่ีและอปุกรณ์กีฬาให้นกัศกึษาได้ฝึกออกก าลงั
กายอย่างพอเพียง 

 
 

  
 

6. มหาวิทยาลยัมีมาตราการรักษาความปลอดภยัดี      
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

 
 
 
 
 
 

7. วิธีการลงทะเบียนของทางมหาวิทยาลยัมีการจดัระบบขัน้ตอนดี      
8. การเดินทางไป -กลบัระหวา่งท่ีพกักบัมหาวิทยาลยัสะดวก รวดเร็ว       
9. นกัศกึษามีความสขุกบัการเรียน      

10. 
นกัศกึษาได้พฒันาความสามารถของตนเองจากความรู้ท่ีได้จากวิชาท่ี
เรียน 

 
 

  
 

11. นกัศกึษามีเงินเพียงพอส ากรับการท ารายงานและซือ้อปุกรณ์การเรียน      
12. นกัศกึษาได้ใช้เวลาวา่งจากการเรียน เพ่ือหางานท าหารายได้เสริม      
13. นกัศกึษาได้รับความช่วยเหลือด้านการเรียนจากเพ่ือนรุ่นพ่ีเป็นอย่างดี      
14. นกัศกึษาได้ท ากิจกรรมร่วมกบัเพ่ือนๆได้เป็นอย่างดี      
15. นกัศกึษาได้รับค าปรึกษากบัอาจารยืท่ีปรึกษาได้เป็นอย่างดี      
16. นกัศกึษาได้ช่วยเหลือชมุชนและพฒันาสงัคมในระหวา่งการศกึษา      
17. นกัศกึษาได้รับความสนบัสนนุจากทางครอบครัวเป็นอย่างดี      
18. นกัศกึษามีสขุภาพร่างกายสมบรูณ์ดี      
19. นกัศกึษามีความภมูิใจในตนเอง      

20. พอใจในรูปร่างหน้าตาของตนเอง      
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ภาคผนวก ค 
สรุปการประเมินความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
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สรุปการประเมินความเที่ยงตรง ของเคร่ืองมือการวิจัย 
เร่ืองการแสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต

กรุงเทพมหานคร 
ซึง่ท าการประเมินความเท่ียงตรง โดยก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาดงันี ้
 คะแนน  +1 ผู้ทรงคณุวฒุิแน่ใจวา่ ข้อค าถามมีความสอดคล้องกบัเนือ้หาท่ีต้องการวดั 
 คะแนน   0  ผู้ทรงคณุวฒุิไมแ่นใ่จวา่ข้อค าถามมีความสอดคล้องกบัเนือ้หาท่ีต้องการวดั  
 คะแนน  -1  ผู้ทรงคณุวฒุิแน่ใจวา่ข้อค าถามไมมี่ความสอดคล้องกบัเนือ้หาท่ีต้องการวดั  
    
โดยน าคะแนนการประเมินมาหาคา่คา่ดชันีความสอดคล้อง  (IOC)  เพ่ือพิจารณาข้อท่ีมีคา่ดชันี
ความสอดคล้อง โดยเลือกข้อท่ีมีคา่ 0.5 ขึน้ไป มาใช้เป็นข้อความในแบบสอบถามส าหรับการเก็บ

รวบรวมข้อมลู 
  
ค่าดัชนีความสอดคล้อง )IOC) ของแบบสอบถามการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ข้อที่ 
 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ของผู้ทรงคุณวุฒ ิคนที่ 
 

รวม 
 

IOC 
 

แปลผล 

1 2 3 4 5 

1. การรับประทานอาหารตาม
หลกัโภชนาการ ครบ 5 หมู่  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

2. ความสามารถดแูลตนเองได้
อยา่งเหมาะสมเมื่อเจ็บป่วย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

3. ความเป็นอิสระท่ีไมต้่อง
พึง่พาผู้อื่น 

0 0 +1 +1 +1 3 0.60 สอดคล้อง 

4. การออกก าลงักายสม ่าเสมอ
อยา่งน้อย 30 นาทีทกุวนั  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

5. การไมม่ีปัญหาเก่ียวกบัการ
นอนหลบั 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

6. การได้รับความรู้ในการปฏิบตัิ
ตวัเพื่อปอ้งกนัโรคตา่งๆจาก
มหาวิทยาลยั 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
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ข้อที่ 

 
รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 
ของผู้ทรงคุณวุฒ ิคนที่ 

 
รวม 

 
IOC 

 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

7. ความพงึพอใจตอ่สขุภาพ
ร่างกายของตนเอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

8. การตรวจสขุภาพร่างกายเป็น
ประจ าทกุปี 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

9. ความรู้สกึทางบวกตอ่ผู้อื่น
และตนเอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อ 
 

10. ความพอใจในรูปร่างหน้าตา
ของตนเอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

11. ความมัน่ใจ และมีความรู้สกึ
ภาคภมูิใจในตนเอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

12. ความคิด ความจ า สมาธิ และ
การตดัสนิใจด้วยตนเอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

13. ความทกุข์  เศร้า เหงา หดหู ่
และมีความกงัวล เก่ียวกบั
ตนเอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

14. ความเช่ือตา่งๆ ของตนเอง 
เช่น หลกัธรรมค าสอนของ
ศาสนา และประเพณีตา่งๆ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

15. ความอดทน อดกลัน้ และแรง
กดดนัในเร่ืองตา่งๆ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
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ข้อที่ 

 
รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 
ของผู้ทรงคุณวุฒ ิคนที่ 

 
รวม 

 
IOC 

 
แปลผล 

1 2 3 4 5 
16. ความสามารถในการ

แก้ปัญหาและจดัการกบั
ความเครียดของตนเองได้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

17. ความสขุในการเรียนและการ
ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลยั 

+1 0 +1 +1 +1 4 1.25 สอดคล้อง 

18. ความรู้ในด้านการฝึกจิตใจให้
แข้มแข็ง เมื่อเจอปัญหาทีย่าก
ตอ่การแก้ไข 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

19. การจดักิจกรรมตา่งๆเพื่อให้
นกัศกึษามคีวามสมัพนัธ์ภาพ
กบัเพื่อนๆในมหาวิทยาลยั 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

20. การท างานเป็นทีม มีสว่นร่วม
ในการท ากิจกรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

21. การปรับตวัและเข้ากบัเพื่อนๆ 
และอาจารย์ผู้สอนได้เป็น
อยา่งด ี

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

22. การเข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆ ท่ี
ทางวิทยาลยัจดัขึน้เป็น
ประจ า 

+1 0 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคล้อง 

23. การให้ค าปรึกษาปัญหาตา่งๆ 
ตอ่กนัเก่ียวกบัการด าเนินชีวิต 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

24. การเปิดโอกาสให้นกัศกึษา
เสนอความคดิและแนวคิด
อยา่งเป็นอิสระ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
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ข้อที่ 
 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ของผู้ทรงคุณวุฒ ิคนที่ 
 

รวม 
 

IOC 
 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

25. การจดักิจกรรมตา่งๆเพื่อให้
นกัศกึษามคีวามสมัพนัธ์ภาพ
กบัเพื่อนๆในมหาวิทยาลยั 

+1 0 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคล้อง 

26. การท างานเป็นทีม มีสว่นร่วม
ในการท ากิจกรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

27. การปรับตวัและเข้ากบัเพื่อนๆ 
และอาจารย์ผู้สอนได้เป็น
อยา่งด ี

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

28. การเข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆ ท่ี
ทางวิทยาลยัจดัขึน้เป็น
ประจ า 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

29. การจดัพืน้ท่ีสเีขียวอยา่ง
เพียงพอ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

30 การมีสว่นร่วมการอนรัุกษ์
สิง่แวดล้อม 

+1 0 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคล้อง 

31. การทราบวา่ปัญหา
สิง่แวดล้อมมีผลกระทบตอ่
คณุภาพชีวิตได้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

32. การตะหนกัถึงคณุคา่ของ
สิง่แวดล้อมทีม่ีตอ่มนษุย์ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

33. การสร้างจิตส านกึในการ
อนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

34. ความสามารถในการจดัสรร
และใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อมได้อยา่งมี
ประสทิธิภาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
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ข้อที่ 

 
รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 
ของผู้ทรงคุณวุฒ ิคนที่ 

 
รวม 

 
IOC 

 
แปลผล 

1 2 3 4 5 
35. มหาวิทยาลยัมีความทนัสมยั 

ระบบสญัญาณความ
ปลอดภยัเพียงพอ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

36. การจดัสถานท่ีพกัผอ่นอยา่ง
เพียงพอ เช่น โต๊ะ /เก้าอี ้ /
สวนหยอ่ม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

37. ทราบสาเหตขุองปัญหาที่
เกิดขึน้จากสิง่แวดล้อม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

38. การมีสว่นร่วมในการจดั
กิจกรรมการลดการใช้
พลงังานทางธรรมชาติ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

39. ความพอใจในผลการเรียน
เฉลีย่สะสม 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคล้อง 

40. ความพงึพอใจในการได้รับ
ความรู้ที่ได้รับจากการเรียน
การสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

41. ความเหมาะสมของสภาพ
ห้องเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

42. ความรู้ความสามารถในการ
ถ่ายทอดของอาจารย์ผู้สอน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

43. ความเพยีงพอของเอกสาร 
ต าราและอปุกรณ์ในการเรียน
อยา่งเพียงพอ 

0 0 +1 +1 +1 3 0.60 สอดคล้อง 
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ข้อ
ที่ 

 
รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 
ของผู้ทรงคุณวุฒ ิคนที่ 

 
รวม 

 
IOC 

 
แปลผล 

1 2 3 4 5 
44. ความภมูิใจในสาขาวิชาที่ทา่น

ก าลงัเรียนในขณะนี ้
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

45. การได้รับค าแนะน าด้านการ
เรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

46. ความสามารถในการช่วยเหลอื
เพื่อนๆ ในการเรียนได้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

47. ทา่นสามารถในการปรับตวักบั
ระบบการเรียนการสอนท่ีเป็นอยู่
ในขณะนี ้

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

48. การจดัการเรียนการสอนแบบ
บรูณาการ ร่วมกบัสาขาอื่นๆ 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 สอดคล้อง 

49. ท าเลที่ตัง้อยู่ใกล้แหลง่
ศูนย์การค้า หรือร้านสะดวกซือ้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

50. ความสะดวกในการ
ติดต่อสื่อสาร 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 สอดคล้อง 

51. การปราศจากมลภาวะเป็นพิษ 
เช่น กลิ่นเหม็น น า้ท่วมขงั มีฝุ่ น
ละออง ยงุ และแมลง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

52. ความสะอาด เป็นระเบียบและ
ถูกสขุลกัษณะ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

53. ความกว้างขวางของที่พกัไม่
แออดั  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

54 . บริเวณที่พกัมีความร่มร่ืน 
ร่มเย็น ปลอดโปร่ง สบาย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
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ข้อ
ที่ 

 
รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 
ของผู้ทรงคุณวุฒ ิคนที่ 

 
รวม 

 
IOC 

 
แปลผล 

1 2 3 4 5 
55. ระบบรักษาความปลอดภยั 

ถูกต้องตามมาตรฐานสากล 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

56. ที่พกัอาศยัมีเคร่ืองอ านวย
ความสะดวกที่จ าเป็นในการ
ด ารงชีวิต 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

57. การเส้นทางคมนาคมที่สะดวก
ในการเดินทาง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

58. การจดัให้มีมีพืน้ที่สีเขียวและ
สถานที่พกัผ่อนหย่อนใจ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

59. การแสดงออกที่สื่อถึงความรัก
และความเอาใจใสใ่น
ชีวิตประจ าวนั เช่น สมัผสั การ
ให้ก าลงัใจ โทรศพัท์ จดหมาย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

60. การช่วยเหลือแบ่งเบาภาระ 
งานบ้านซึ่งกันและกัน เช่น 
การท าอาหาร การท าความ
สะอาด  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

61. การพดูคยุและ /หรือรับฟังซึ่ง
กันและกัน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

62. การยอมรับความคิดเห็นของ
แต่ละคนในครอบครัว ซึ่ง
อาจจะแตกต่างกันได้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

63. การเคารพความเป็นสว่นตวั
ของแต่ละคน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

64. ความสามารถในการหาทางออก
เม่ือประสบปัญหา  )โดยไม่ท าร้าย
ตนเอง และ /หรือสมาชิกใน
ครอบครัวและทรัพย์สิน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
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ข้อ
ที่ 

 
รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 
ของผู้ทรงคุณวุฒ ิคนที่ 

 
รวม 

 
IOC 

 
แปลผล 

1 2 1 4 5 

65. การให้ความร่วมมือแก่สมาชิก
ในครอบครัวเมื่อต้องการการ
ความชว่ยเหลอื 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

66. ความสามารถในการรับผิดชอบ
เร่ืองสว่นตวัและมีอิสระตาม
ความเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

67. การวางแผนการใช้จา่ยใน
ชีวิตประจ าวนั 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

68. การท าบญัชีรายรับ -รายจ่าย 
ประจ าเดือน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

69. การแสวงหารายได้พิเศษเพื่อ
การศกึษาหรือแบง่เบาภาระ
คา่ใช้จา่ยของครอบครัว 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

70. การใช้ชีวิตตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจแบบพอเพียง เช่น  
พอประมาณ มีเหตผุล มี
ภมูิคุ้มกนั 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

71. ความสามารถในการจดัการ
กบัคา่ใช้จา่ยใน
ชีวิตประจ าวนัตามแบบแผนท่ี
วางไว้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

72. การจดัท าบญัชีเงินส ารองไว้
ส าหรับการลงทนุสร้าง
อาชีพท่ีเราชอบในอนาคต 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
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ข้อ
ที่ 

 
รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 
ของผู้ทรงคุณวุฒ ิคนที่ 

 
รวม 

 
IOC 

 
แปลผล 

1 2 3 4 5 
73. การตดัทอนคา่ใช้จ่าย ลดความ

ฟุ่ มเฟือยในการด ารงชีพ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

74. การรักษาระดบัการใช้จา่ยของตน 
ไมใ่ห้เป็นหนี ้

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

75. การออมเงินเพื่อใช้จ่ายในสิง่ที่
ตนเองต้องการโดยไมก่ระทบกบั
คา่ใช้จา่ยปกติ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

76. มหาวิทยาลยัราชภฏั เป็น
มหาวิทยาลยัทีม่ีช่ือเสยีง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

77. มหาวยิาลยัตัง้อยูใ่นท่ีการ
คมนาคมสะดวก 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

78. ห้องสมดุมีหนงัสอืเพียงพอตอ่
การค้นคว้า 

+1 0 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคล้อง 

79. โรงอาหารมีอาหารสะอาด ถกู
หลกัอนามยัและเพียงพอตอ่
ความต้องการของนกัศกึษา 

+1 0 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคล้อง 

80. มหาวิทยาลยัมีสถานท่ีและ
อปุกรณ์กีฬาให้นกัศกึษาได้ฝึก
ออกก าลงักายอยา่งพอเพียง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

81. มหาวิทยาลยัมีมาตรการ รักษา
ความปลอดภยัด ี

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

82. วิธีการลงทะเบียนของทาง
มหาวิทยาลยัมีการจดัระบบ
ขัน้ตอนด ี

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

83. การเดินทางไป -กลบัระหวา่งที่พกั
กบัมหาวิทยาลยัสะดวก รวดเร็ว 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

84. นกัศกึษามคีวามสขุกบัการเรียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
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85. นกัศกึษาได้พฒันาความสามารถ
ของตนเองจากความรู้ที่ได้จาก
วิชาทีเ่รียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

86 นกัศกึษามเีงินเพียงพอส ากรับ
การท ารายงานและซือ้อปุกรณ์
การเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

87 นกัศกึษาได้ใช้เวลาวา่งจากการ
เรียน เพื่อหางานท าหารายได้
เสริม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

88 นกัศกึษาได้รับความชว่ยเหลอื
ด้านการเรียนจากเพื่อนรุ่นพ่ีเป็น
อยา่งด ี

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

89 นกัศกึษาได้ท ากิจกรรมร่วมกบั
เพื่อนๆได้เป็นอยา่งดี 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

90 นกัศกึษาได้รับค าปรึกษากบั
อาจารย์ที่ปรึกษาได้เป็นอยา่งดี 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

91. นกัศกึษาได้ช่วยเหลอืชมุชนและ
พฒันาสงัคมในระหวา่ง
การศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

92. นกัศกึษาได้รับความสนบัสนนุ
จากทางครอบครัวเป็นอยา่งดี 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

93. นกัศกึษามีสขุภาพร่างกาย
สมบรูณ์ดี 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

94. นกัศกึษามคีวามภมูใิจในตนเอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
95. พอใจในรูปร่างหน้าตาของตนเอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
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ภาคผนวก ง 
ผลการพจิารณาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ 
ค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถามทัง้ฉบับ 
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ค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม  ) ) ทัง้ฉบับเท่ากับ 0.982 

ค่าอ านาจจ าแนก (r) เป็นรายข้อ 
ข้อที่ ค่าอ านาจจ าแนก 

1 3.363 
2 2.384 
3 5.774 
4 2.449 
5 2.078 
6 2.782 
7 2.309 
8 1.789 
9 2.846 
10 2.611 
11 4.00 
12 3.179 
13 3.50 
14 4.33 
15 6.736 
16 4.178 
17 3.897 
18 7.12 
19 6.725 
20 6.736 
21 4.178 
22 2.683 
23 5.477 
24 13.000 
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ข้อที่ ค่าอ านาจจ าแนก 
25 2.573 
26 2.782 
27 4.33 
28 7.12 
29 6.725 
30 6.736 
31 4.178 
32 2.683 
33 5.477 
34 13.000 
35 2.573 
36 2.782 
37 4.33 
38 7.12 
39 6.725 
40 6.736 
41 4.178 
42 2.683 
43 5.477 
44 13.000 
45 2.573 
46 2.782 
47 4.33 
48 4.70 
49 3.179 
50 4.7 
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ข้อที่ ค่าอ านาจจ าแนก 
51 2.756 
52 2.384 
53 -2.782 
54 4.33 
55 4.919 
56 4.00 
57 4.70 
58 3.179 
59 4.70 
60 2.756 
61 2.384 
62 2.782 
63 4.33 
64 4.919 
65 4.00 
66 4.70 
67 3.179 
68 4.70 
69 2.756 
70 2.384 
71 2.782 
72 4.33 
73 4.919 
74 4.00 
75 4.70 
76 3.179 
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ข้อที่ ค่าอ านาจจ าแนก 
77 4.70 
78 2.756 
79 2.384 
80 2.782 
81 4.33 
82 6.00 
83 3.179 
84 1.789 
85 1.967 
86 3.032 
87 3.266 
88 2.954 
89 6.00 
90 3.179 
91 1.789 
92 2.449 
93 3.032 
94 3.266 
95 2.954 
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ภาคผนวก จ 
-    รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจคุณภาพของ (ร่าง) ชุดฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณภาพ

ชีวิตของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร 
-     แบบบบัทกึการสนทนากลุม่ของ (ร่าง) ชดุฝึกอบรมการเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของ 
       นกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร  
-     แบบประเมินระดบัความเหมาะสมและความสอดคล้องของ (ร่าง) ชดุฝึกอบรมการ  
       เสริมสร้างคณุภาพชีวิตของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร  
-     แบบสรุปแบบประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของ (ร่าง) ชุดฝึกอบรม

การเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร  
-     แบบ (ร่าง) ชุดฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัย  

ราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒติรวจสอบคุณภาพ (ร่าง) ชุดฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
1. ผศ.ดร. ธีรัตม์ แสงแก้ว  รองคณบดีฝ่ายพฒันานิสิตฯ คณะมนษุย์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
2  ผศ. ดร. ผดงุ พรมมลู  ผู้อ านวยการศนูย์พฒันาทนุมนษุย์ มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 
3. ผศ.ดร. ช่ืนอารมณ์ จนัทิมาชยัอมร มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 
4. ผศ.ดร. ระพี  แสงสาคร มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
5. อาจารย์ ดร. ไพโรจน์  เผา่ดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลยัราชภฏัอตุรดิตถ์ 
6. อาจารย์ ดร. ณฐัธพงษ์  มะลิซ้อน  มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 
7. อาจารย์ ดร. อโณทยั แทนสวสัดิ ์มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 
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แบบบันทกึการสนทนากลุ่ม (Focus groups) 
ความสอดคล้องของชุดฝึกอบรม 

การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ด าเนินการสนทนาเม่ือวนั ........26 กรกฏาคม 2562.....................................................  
ค าชีแ้จง  แบบบนัทกึการสนทนากลุม่มนี ้ เป็นการพิจารณาความสอดคล้องของชดุ
ฝึกอบรม              การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต
กรุงเทพมหานคร                  
 สรุปข้อเสนอแนะทัง้หมดจากผู้ทรงคุณวุฒ ิมีดังต่อไปนี ้
1. จ านวนระยะเวลา ชัว่โมง ของแตล่ะกิจกรรมมีความเหมาะสมหรือไม่ 
2. การพิมพ์มีค าผิดเยอะมากให้แก้ไขให้ถกูต้อง  
3. แก้จดุมุง่หมาย เร่ืองประสิทธิผล กบัประสิทธิภาพของชดุฝึก ควรจะเป็นประสิทธิผลมากกวา่ 
4. การตดิตอ่ประสานงานสถานท่ี ควรตดิตอ่อาจารย์ผู้สอนในเร่ืองการจดักิจกรรม 
5. วิทยากรควรมีก่ีคน ท่ีมีความเชียวชาญเฉพาะด้านในแตล่ะกิจกรรม 
6. ปรับเกณฑ์การประเมินจาก 80 : 80 ให้เป็น 90 : 90 หรือ 85 ขึน้ไป ถ้าเป็นไปได้ 
7. ให้ออกข้อสอบPre test - post test เป็น Multiple Choice แบบ 4 ตวัเลือก  ก ข ค ง อบรม
อยา่งไรก็ควรถามในสิ่งนัน้ 
8. ควรยบุให้เหลือเพียง 7 กิจกรรมเพราะจะได้จดัสรรเวลาได้ถกูต้อง เชน่ 2 ชัว่โมงของทกุกิจกรรม
9. ระยะเวลากลวัไมพ่อ ให้เลือกมาปัจจยั ละ1 กิจกรรมก็เพียงพอ 
10. กิจกรรมอาสา ควรย้ายมาจดัอนัดบัสดุท้ายได้หรือไม ่เพราะการสะดวกในการออกนอกพืน้ท่ี 
 ข้อเสนอแนะ กิจกรรม ทัง้หมด 7 กิจกรรม  
1. ปัจจยัด้านท่ีอยู่อาศยั 
 กิจกรรมท่ี 1.1 กิจกรรม 5 ส  
- มีความขดัแย้งกบัวตัถปุระสงค์ ข้อ 1, 2, 4 
 กิจกรรมท่ี 1.2 กิจกรรมการเพิ่มพืน้ท่ีสีเขียว 
 -  ให้ตดัออกเพราะมากเกินไป 
 -   ขาดรายละเอียดของเนือ้หา และให้ตดัเหลือกิจกรรมเดียว และดวูตัถปุระสงค์ให้ปรับ
และให้สอดคล้องกบักิจกรรม 
2. ปัจจยัด้านครอบครัว 
 กิจกรรมท่ี 2.1 กิจกรรมความลบัท่ีไมก่ล้าบอกพอ่แม่ (คิดแบบหมวก6ใบ) 
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         - คณะกรรมมีความเห็นว่าคิดแบบหมวก 6 ใบจะยากเกินไปส าหรับนกัศกึษาหรือเปลา่ 
         - ปรับวตัถปุระสงค์ 
 กิจกรรมท่ี 2.2 กิจกรรมบ้านแสนสขุ 
 -   ให้ตดัออกเพราะมากเกินไปเวลาอาจจะไมพ่อ  
3. ปัจจยัด้านสมัพนัธภาพทางสงัคม 
 กิจกรรมท่ี 3.1 หวัใจทองค า 
 -  ควรพิจารณาว่ายากหรือง่ายส าหรับนกัศกึษา 
 -  จะใช้เวลานานหรือไมเ่พียงพอตอ่การท ากิจกรรมหรือไม่ 
 กิจกรรมท่ี 3.2 หอคอยในฝัน 
 - .ให้ตดัออกหรือเลือกมาแคกิ่จกรรมเดียว 
 4. ปัจจยัด้านจิตใจ 
 กิจกรรมท่ี 4.1 กิจกรรมจิตภาวนาเป็นยารักษาจิตใจ 
 -  การพฒันาจิตใจจะท าอยา่งไรให้ผู้ เข้าร่วมสนใจ 
 -  ค านงึถึงความหลากหลายทางศาสนา 
 -   เชน่ฝึกพืน้ฐาน อาณาปาณสต ิไตรสิกขา 
 -  ส านกัปฏิบตัท่ีิเป็นกลาง สามารถใช้ทฏษฏีเชิงจิตวิทยาก็ได้ 
5. ปัจจยัด้านคา่ใช้จา่ย 
 กิจกรรมท่ี 5.1 กิจกรรมการท าบญัชีครัวเรือน ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 -   ต้องเพิ่มรายได้ด้วยหรือไม่ 
 -   3 หว่ง ต้องเป็นกนัอนัเดียวกนัไมแ่ยกออกจากกนั 
 -   ควรเขียนให้ครบการท าบญัชีครัวเรือนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ปัจจยัด้านสิ่งแวดล้อม 
  กิจกรรมท่ี 6.1 กิจกรรมจิตอาสาพฒันาชมุชน   
 -   ให้นกัศกึษาท ากิจกรรมนอกอาคาร เชน่ล้างห้องน า้ หรือเดนิเก็บขยะ 
 -   ปรับวตัปุระสงค์ให้ชดัเจนไมด่เูลิศจนเกินไป 
 -   กิจกรรมให้ เขียน Mind Map วดัได้ไหม วดัอยา่งไร เพ่ือให้เกิดจิตส านกึ 
 -  ผู้วิจยัลอกคยุกบัดร. ณฐัธพงศ์ คยุฌมเดลอาจท าในรายวิชาของอาจารย์ น านศ.ไปลง
พืน้ท่ีปฏิบตัจิริงก็ได้ 
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7. ปัจจยัด้านร่างกาย 
  กิจกรรมท่ี 7.1 กิจกรรมโยคะเพ่ือสขุภาพและแอโรบคิ 
         -  ให้ตดัแอโรบิคออกให้เหลือโยคะอยา่งเดียว 
         - ปรับวตัถปุระสงค์เร่ืองจิตวิญญาณควรใช้หรือไม่ 
 

นางสาวศรัณภสัร์ แวกโกเนอร์    

                                                                                                                   ผู้จดบนัทกึ 
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แบบประเมินระดับความเหมาะสมและความสอดคล้องของ )ร่าง(  
ชุดฝึกอบรมการแสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต

กรุงเทพมหานคร   
ค าชีแ้จง 
 
 ขอให้ทา่นพิจารณาองค์ประกอบของ (ร่าง) ชดุฝึกอบรม ในสว่นตา่งๆ ตอ่ไปนี ้วา่มีความ
สอดคล้อง มากน้อยเพียงใดและท าเคร่ืองหมาย  ( x ) ลงในชอ่งระดบัความเหมาะสมท่ีตรงกบั
ความคดิเห็นของทา่นมากท่ีสดุ 

 
    รายการประเมิน 

ความเหมาะสม 
5 

มาก
ที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น้อย 
 

1 
น้อย
ที่สุด 

ปัญหาและความจ าเป็นของชุดฝึกอบรรม      

  1. มีความจ าเป็นต้องพฒันาชดุฝึกอบรม      

  2. มีความสอดคล้องกบัความจ าเป็นในสงัคม      

  3. ปัญหาและความจ าเป็นมีความสอดคล้องกบัชดุ
ฝึกอบรม 

     

หลักการและเหตุผลของชุดฝึกอบรม      

  4. มีความสอดคล้องกบัเนือ้หาของชดุฝึกอบรม      

  5. สามารถน าไปใช้ได้จริง      

  6. มีแนวคดิทฤษฏีพืน้ฐานรองรับ      

วัตถุประสงค์ของชุดฝึกอบรม      

  7. มีความชดัเจน น าไปปฏิบตัไิด้      

  8. เนือ้หาในกิจกรรมมีความสอดคล้องกบั
วตัถปุระสงค์ 

     

  9. มีความครอบคลมุการเรียนรู้ของการเสริมสร้าง
คณุภาพชีวิต 

     

 10. มีความเหมาะสมกบัผู้ เข้าร่วมฝึกอมรม      

โครงสร้างเนือ้หา สาระ และระยะเวลา      
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    รายการประเมิน 

ความเหมาะสม 

5 
มาก
ที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น้อย 
 

1 
น้อย
ที่สุด 

ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์       

  15. ชว่ยสง่เสริมให้การจดักิจกรรมบรรลผุลตาม      

        วตัถปุระสงค์ของชดุฝึกอบรม      

  16. มีความหลากหลายของส่ือ เชน่ใบงาน 
ภาพประกอบภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว และวีดทิศัน์ 
ชดัเจน  

     

  17. มีความเหมาะสมกบัวยัของผู้ เข้าร่วมฝึกอบรม      

  18. ความเหมาะสมของเสียงดนตรีประกอบ      

ขัน้ตอนและวิธีด าเนินฝึกอบรม      

  19. สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของชดุฝึกอบรม      

  20. การจดัล าดบัขัน้ตอนของแตล่ะกิจกรรมมีความ
เหมาะสม 

     

  21. มีความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบตัไิด้จริง      

  22. มีความเหมาะสมของเนือ้หาของชดุฝึกอบรม      

  23. มีความเหมาะสมกบัวยัของผู้ เข้าร่วมฝึกอบรม      

  24. ระยะเวลาในการจดักิจกรรมเหมาะสมตอ่การ
เรียนในเนือ้หาแตล่ะชดุกิจกรรม 

     

 การวัดและประเมินผล      
 
 
ข้อคดิและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

..................................................................................................................................................................  
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แบบประเมินระดับความสอดคล้องของ (ร่าง )ชุดฝึกอบรม  
การแสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร   

ค าชีแ้จง 
 ขอให้ทา่นพิจารณาองค์ประกอบของ  (ร่าง)  ชดุฝึกอบรม ในองค์ประกอบตอ่ไปนี ้ โดยท า
เคร่ืองหมาย  ( x ) ลงในชอ่งระดบัความสอดคล้องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของทา่นมากท่ีสดุ 
 
   
  รายการประเมิน  

ความสอดคล้อง เหตุผล/
ข้อเสนอแนะ 

เห็น
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย 

 

ความสอดคล้องของ )ร่าง( ชุดฝึกอบรมโดยรวม    
  1. ปัญหาและความจ าเป็นในการพฒันาชดุฝึกอบรมกบัหลกัการของชดุ
ฝึกอบรม 

   

  2.ปัญหาและความจ าเป็นในการพฒันาชดุฝึกอบรมกบัแนวคิดและทฤษฎี
พืน้ฐานของชดุฝึกอบรม 

   

  3. ปัญหาและความจ าเป็นในการพฒันาชดุฝึกอบรมกบั วตัถปุระสงค์ของชดุ
ฝึกอบรม 

   

  4. ปัญหาและความจ าเป็นในการพฒันาชดุฝึกอบรมกบั โครงสร้างเนือ้หา
สาระของชดุฝึกอบรม 

   

  5.ปัญหาและความจ าเป็นในการพฒันาชดุฝึกอบรมกบัสาระของฝึกอบรม
ของชดุฝึกอบรม 

   

  6. ปัญหาและความจ าเป็นในการพฒันาชดุฝึกอบรมกบั ระยะเวลาในการจดั
ฝึกอบรม 

   

  7. วตัถปุระสงค์ของชดุฝึกอบรมกบักิจกรรม การแสริมสร้าง คณุภาพชีวิต
ของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัในเขต กรุงเทพมหานคร 

   

  8. วตัถปุระสงค์ของชดุฝึกอบรมกบัวิธีด าเนินกิจกรรม(กระบวนการเรียนรู้)     
  9. วตัถปุระสงค์ของชดุฝึกอบรมกบัการวดัและประเมินผล    
 10.โครงสร้างเนือ้หาสาระของชดุฝึกอบรมกบัวตัถปุระสงค์    
 11. โครงสร้างเนือ้หาสาระของชดุฝึกอบรมกบัขัน้ตอนและ วิธีด าเนนิการ
ฝึกอบรม (กระบวนการเรียนรู้) 
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รายการประเมิน 

ความสอดคล้อง เหตุผล/
ข้อเสนอแนะ 

เห็น
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย 

 

  13. ขัน้ตอนและวิธีด าเนินการฝึกอบรม (กระบวนการเรียนรู้) กบัสือ่ วสัด ุอปุ
กรณื และแหลง่เรียนรู้ 

   

  14. ขัน้ตอนและวิธีด าเนินการฝึกอบรม (กระบวนการเรียนรู้) กบัการวดัและ
ประเมินผล 

   

  15. ขัน้ตอนและวิธีด าเนินการฝึกอบรม (กระบวนการเรียนรู้)กบัระยะเวลาที่
ใช้ในการจดัการฝึกอบรม 

   

ความสอดคล้องภายในของชดุฝึกอบรม    
  16. โครงสร้างเนือ้หากบัวดัถปุระสงค์    
  17. โครงสร้างเนือ้หากบัสือ่ วสัด ุอปุกรณ์    
  18. โครงสร้างเนือ้หากบัขัน้ตอนและวิธีด าเนินการฝึกอบรม  (กระบวนการ
เรียนรู้) 

   

  19. โครงสร้างเนือ้หากบัการวดัประเมินผล    
   20. วตัถปุระสงค์กบัสือ่ วสัด ุอปุกรณ์    
  21. วตัถปุระสงค์กบัขัน้ตอนและวิธีด าเนินการฝึกอบรม(กระบวนการเรียนรู้)    
  22. วตัถปุระสงค์กบัการวดัและประเมินผล      
  23. ขัน้ตอนและวิธีด าเนินการฝึกอบรม (กระบวนการเรียนรู้)กบัระยะเวลาที่
ใช้ในการจดัฝึกอบรม 

   

  24. ขัน้ตอนและวิธีด าเนินการฝึกอบรม (กระบวนการเรียนรู้)กบัการวดัและ
ประเมินผล   

   

 ความสอดคล้องภายในของชดุฝึกอบรม    
  25. ความสอดคล้องภายในชดุฝึกอบรมที่ 1  ด้านท่ีอยูอ่าศยั    
  26. ความสอดคล้องภายในชดุฝึกอบรมที่ 2  ด้านครอบครัว    
  27. ความสอดคล้องภายในชดุฝึกอบรมที่ 3  ด้านทางสงัคม    
  28. ความสอดคล้องภายในชดุฝึกอบรมที่ 4  ด้านจิตใจ    
  29. ความสอดคล้องภายในชดุฝึกอบรมที่ 5  ด้านคา่ใช้จา่ย    
  30. ความสอดคล้องภายในชดุฝึกอบรมที่ 6  ด้านสิง่แวดล้อม    
  31. ความสอดคล้องภายในชดุฝึกอบรมที่ 7  ด้านร่างกาย    
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
..................................................................................................................................................................

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

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

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

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

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................  
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ตาราง ค่าดัชนีความสอดคล้อง )IOC) ชุดฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
 
 

รายการประเมิน ผลการประเมินของ
ผู้เช่ียวชาญคนท่ี 

รวม ผล ค่าความ
สอดคล้อง 

1 2 3 4 5 6 7 
ความสอดคล้องของ )ร่าง( ชุด
ฝึกอบรมโดยรวม 

1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 สอดคล้อง 

  1. ปัญหาและความจ าเป็นในการ

พฒันาชดุฝึกอบรมกบัหลกัการ ของ

ชดุฝึกอบรม 

1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 สอดคล้อง 

  2. ปัญหาและความจ าเป็นในการ

พฒันาชดุฝึกอบรมกบัแนวคิด และ

ทฤษฎีพืน้ฐานของชดุฝึกอบรม 

1 1 1 1 1 0 1 6 0.85 สอดคล้อง 

  3. ปัญหาและความจ าเป็นในการ

พฒันาชดุฝึกอบรมกบัวตัถปุระสงค์ของ

ชดุฝึกอบรม 

1 1 1 1 1 0 1 6 0.85 สอดคล้อง 

  4. ปัญหาและความจ าเป็นในการ

พฒันาชดุฝึกอบรมกบัโครงสร้างเนือ้หา

สาระของชดุฝึกอบรม 

1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 สอดคล้อง 
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รายการประเมิน ผลการประเมินของ
ผู้เช่ียวชาญคนท่ี 

รวม ผล ค่าความ
สอดคล้อง 

1 2 3 4 5 6 7 
 6.ปัญหาและความจ าเป็นในการ
พฒันาชดุฝึกอบรมกบั 
ระยะเวลาในการจดัฝึกอบรม 

1 1 0 1 1 0 1 5 0.71 สอดคล้อง 

7.วตัถปุระสงค์ของชดุฝึกอบรมกบั
กิจกรรม การแสริมสร้าง 
คณุภาพชีวิตของนกัศกึษา
มหาวิทยาลยัราชภฏัในเขต 
 กรุงเทพมหานคร 

1 1 1 1 1 0 1 6 0.85 สอดคล้อง 

 8.วตัถปุระสงค์ของชดุฝึกอบรมกบัวิธี
ด าเนินกิจกรรม  

      )กระบวนการเรียนรู้ (  

1 1 1 1 1 0 1 6 0.85 สอดคล้อง 

 9.วตัถปุระสงค์ของชดุฝึกอบรมกบัการ
วดัและประเมินผล 

1 1 1 1 1 0 1 6 0.85 สอดคล้อง 

 10.โครงสร้างเนือ้หาสาระของชดุ
ฝึกอบรมกบัวตัถปุระสงค์ 

1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 สอดคล้อง 

11. โครงสร้างเนือ้หาสาระของชดุ
ฝึกอบรมกบัขัน้ตอนและ วิธีด าเนนิการ
ฝึกอบรม (กระบวนการเรียนรู้) 

1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 สอดคล้อง 

12. โครงสร้างเนือ้หาสาระชดุฝึกอบรม
กบัวดัและประเมิน 

1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 สอดคล้อง 

13. ขัน้ตอนและวธีิด าเนินการฝึกอบรม 
(กระบวนการเรียนรู้)  กบัสือ่ วสัด ุอปุ
กรณื และแหลง่เรียนรู้ 

1 1 1 1 1 0 1 6 0.85 สอดคล้อง 

 14. ขัน้ตอนและวิธีด าเนินการ
ฝึกอบรม (กระบวนการเรียนรู้)   
  กบัการวดัและประเมินผล 

1 1 1 1 1 1 0 6 0.85 สอดคล้อง 
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รายการประเมิน ผลการประเมินของ
ผู้เช่ียวชาญคนท่ี 

รวม ผล ค่าความ
สอดคล้อง 

1 2 3 4 5 6 7 
    15. ขัน้ตอนและวิธีด าเนินการ
ฝึกอบรม (กระบวนการเรียนรู้) 

1 1 1 1 0 0 0 4 0.57 สอดคล้อง 

กบัระยะเวลาท่ีใช้ในการจดัการ
ฝึกอบรม 

1 1 1 1 1 0 0 5 0.71 สอดคล้อง 

  16. โครงสร้างเนือ้หากบัวดัถุ
ประสงค์ 

1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 สอดคล้อง 

  17. โครงสร้างเนือ้หากบัส่ือ วสัด ุ
อปุกรณ์ 

1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 สอดคล้อง 

  18. โครงสร้างเนือ้หากบัขัน้ตอน
และวิธีด าเนินการฝึกอบรม  
(กระบวนการเรียนรู้) 

1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 สอดคล้อง 

  19. โครงสร้างเนือ้หากบัการวดั
ประเมินผล 

1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 สอดคล้อง 

   20. วตัถปุระสงค์กบัส่ือ วสัด ุ
อปุกรณ์ 

1 1 1 1 1 0 0 5 0.71 สอดคล้อง 

  21. วตัถปุระสงค์กบัขัน้ตอนและ
วิธีด าเนินการฝึกอบรม 

1 1 1 1 1 0 0 5 0.71 สอดคล้อง 

 (กระบวนการเรียนรู้) 1 1 1 1 1 0 0 5 0.71 สอดคล้อง 
  22. วตัถปุระสงค์กบัการวดัและ
ประเมินผล   

1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 สอดคล้อง 
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รายการประเมิน ผลการประเมินของ
ผู้เช่ียวชาญคนท่ี 

รวม ผล ค่าความ
สอดคล้อง 

1 2 3 4 5 6 7 
  25. ความสอดคล้องภายในชดุ
ฝึกอบรมท่ี 1  ด้านท่ีอยู่อาศยั 

1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 สอดคล้อง 

  26. ความสอดคล้องภายในชดุ
ฝึกอบรมท่ี 2  ด้านครอบครัว 

1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 สอดคล้อง 

  27. ความสอดคล้องภายในชดุ
ฝึกอบรมท่ี 3  ด้านทางสงัคม 

1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 สอดคล้อง 

  28. ความสอดคล้องภายในชดุ
ฝึกอบรมท่ี 4  ด้านจิตใจ 

1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 สอดคล้อง 

  29. ความสอดคล้องภายในชดุ
ฝึกอบรมท่ี 5  ด้านคา่ใช้จา่ย 

1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 สอดคล้อง 

  30. ความสอดคล้องภายในชดุ
ฝึกอบรมท่ี 6  ด้านสิ่งแวดล้อม 

1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 สอดคล้อง 

  31. ความสอดคล้องภายในชดุ
ฝึกอบรมท่ี 7  ด้านร่างกาย 

1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 สอดคล้อง 
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ผลการประเมินระดับความเหมาะสมของของชุดฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

รายการประเมิน X SD ผลการประเมิน 

ปัญหาและความจ าเป็นของชุดฝึกอบรม 4.42 0.53 มาก 

  1. มีความจ าเป็นต้องพฒันาชดุฝึกอบรม 4.57 0.53 มากท่ีสดุ 

  2. มีความสอดคล้องกบัความจ าเป็นในสงัคม 3.85 0.69 มากท่ีสดุ 

  3. ปัญหาและความจ าเป็นมีความสอดคล้องกบัชดุฝึกอบรม 4.00 0.57 มาก 

หลักการและเหตุผลของชุดฝึกอบรม 4.14 0.69 มาก 

  4. มีความสอดคล้องกบัเนือ้หาของชดุฝึกอบรม 4.85 0.69 มากท่ีสดุ 

  5. สามารถน าไปใช้ได้จริง 4.57 1.61 มากท่ีสดุ 

  6. มีแนวคิดทฤษฏีพืน้ฐานรองรับ 4.14 1.77 มาก 

วัตถุประสงค์ของชุดฝึกอบรม 4.14 0.69 มาก 

  7. มีความชดัเจน น าไปปฏิบตัิได้ 3.85 0.69 มากท่ีสดุ 

  8. เนือ้หาในกิจกรรมมีความสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ 3.57 0.97 มาก 

  9. มีความครอบคลมุการเรียนรู้ของการเสริมสร้างคณุภาพชีวิต 4.14 0.69 มาก 

 10. มีความเหมาะสมกบัผู้ เข้าร่วมฝึกอมรม 3.71 0.75 มาก 

โครงสร้างเนือ้หา สาระ และระยะเวลา 3.71 0.75 มาก 
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รายการประเมิน X SD ผลการประเมิน 

สื่อ วัสดุ อุปกรณ์  4.42 0.53 มาก 

  15. ช่วยสง่เสริมให้การจดักิจกรรมบรรลผุลตาม 4.00 0.81 มาก 

        วตัถปุระสงค์ของชดุฝึกอบรม 4.14 0.37 มาก 

  16. มีความหลากหลายของสือ่ เช่นใบงาน ภาพประกอบ

ภาพน่ิง ภาพเคลือ่นไหว และวดีทิศัน์ ชดัเจน  
3.85 0.69 มาก 

  17. มีความเหมาะสมกบัวยัของผู้ เข้าร่วมฝึกอบรม 4.00 0.81 มาก 

  18. ความเหมาะสมของเสยีงดนตรีประกอบ 3.71 0.75 มาก 

ขัน้ตอนและวิธีด าเนินฝึกอบรม 4.00 0.81 มาก 

  19. สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของชดุฝึกอบรม 4.00 0.57 มาก 

  20. การจดัล าดบัขัน้ตอนของแตล่ะกิจกรรมมคีวาม

เหมาะสม 

4.00 0.81 มาก 

  21. มีความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบตัิได้จริง 3.85 0.69 มาก 

  22. มีความเหมาะสมของเนือ้หาของชดุฝึกอบรม  
3.71 

 
0.95 

 
มาก 

  23. มีความเหมาะสมกบัวยัของผู้ เข้าร่วมฝึกอบรม 3.85 .69 มาก 

  24. ระยะเวลาในการจดักิจกรรมเหมาะสมตอ่การเรียนใน

เนือ้หาแตล่ะชดุกิจกรรม 

3.71 0.75 มาก 

 การวัดและประเมินผล 4.00 0.57 มาก 

ภาพรวม 4.00 0.44 มาก 
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ชุดฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ภาคผนวก ฉ 
จดหมายเชิญผู้เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมืองานวิจัย 

จดหมายเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ สนทนากลุ่ม (Focus Group) 
จดหมายขอความอนุเคราะห์ 
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จดหมายเชญิผู้เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมืองานวจิัย 
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จดหมายเชญิผู้ทรงคุณวุฒ ิสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
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จดหมายขอความอนุเคราะห์ 
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ภาคผนวก ช 
หนังสือรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
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รวมภาพกจิกรรม   

ของชุดฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ประวัติผ ู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล ศรัณภสัร์  แวกโกเนอร์ 
วัน เดือน ปี เกิด 4 พฤศจิกายน 2517 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2543 ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบณัฑิต (บธ.บ.)   

สาขาการบริหารทรัพยากรมนษุย์   
จาก มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต  
พ.ศ. 2546 ประกาศนียบตัรบณัฑิตวิชาชีพครู   
จาก มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต  
พ.ศ. 2548 ปริญญาโทครุศาสตรมหาบณัฑิต   
สาขาการบริหารการศกึษา   
จาก หาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต  
พ.ศ. 2551 ปริญญาโทศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต   
สาขาการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ (HRD.CCO.)   
จาก มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
พ.ศ. 2562 ปริญญาเอก สาขาบริหารและการจดัการศกึษา   
แขนงวิชาการอดุมศกึษา   
จาก มหาสิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน 301/548 เซ็นทริคซีนคอนโดรัชวิภา ถนนรัชดาภิเษก   
เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 10800   
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