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บทคัดย่ อ
การศึกษานีเป็ นวิจยั เชิงพรรณนา มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาคุณภาพชีวิตนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัด
สุพรรณบุรี ประชากรเป็ นนักศึกษาหญิงวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี ศึกษาอยูใ่ นระดับชันปี ที 1-4 ในวิทยาลัย
การสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี ประชากรจํานวน 316 คน โดยแบบสอบถามมีค่าความเชือมันในส่วนของคุณภาพชีวิต
นักศึกษาเท่ากับ 0.968 ซึงวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา ได้ แก่ จํานวน ค่าร้ อยละ ค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า ประชากรอยู่ชนปี
ั / ร้ อยละ 31.6 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ร้ อยละ 46.2 มีเกรดเฉลียสะสม อยู่ในช่วง 3.00 –
3.49 ร้ อยละ 44.3 นับถื อศาสนาพุท ธ เฉลียร้ อยละ 96.5 มาจากภูมิลํา เนาทางภาคกลาง คิ ดเป็ น ร้ อยละ 55.7 ได้ รับรายได้ จาก
ผู้ปกครองต่อเดือนอยู่ในช่วง 2,001 – 4,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 45.6 และไม่มีรายได้ เสริ มนอกเหนื อจากทีได้ รับจากผู้ปกครอง
คิดเป็ นร้ อยละ 66.1 คุณภาพชีวิตนัก ศึกษาภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 34.35,  = 7.25) ด้ านชี วิตสังคมอยู่ในระดับดี
มีค่าเฉลียมากทีสุด ( = 38.30,  = 5.72) นักศึกษามีการรับฟั งความคิดเห็นของเพือนและอาจารย์ภายในวิทยาลัย ( = 4.13,
 = 0.63) ด้ านชีวิตการเรี ยน ( = 37.51,  = 5.61) อาจารย์ผ้ สู อนเปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษาซักถามข้ อสงสัย ( = 4.34,  = 0.7)
และด้ านที อยู่อาศัย มี ค่า เฉลียน้ อยที สุด ( = 28.90,  = 9.00) จํ านวนนัก ศึกษาในหอพัก แต่ละห้ อ งนันมีขนาดไม่เหมาะสม
( = 2.27,  = 1.21)
ผลการศึกษาครังนี ควรมีการพิจารณาในเรืองของหอพักนักศึกษาเพือปรับลดจํานวนนักศึกษาต่อห้ องพักอย่างเหมาะสม
และมีการจัดกิจกรรมเพือสร้ างความสามัคคีกลมเกลียวให้ กบั นักศึกษาได้ ทํากิจกรรมร่วมกันทุกหลักสูตร
คําสําคัญ: คุณภาพชีวิต, นักศึกษา
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Abstract
This descriptive study aimed to examine the quality of life of students in Sirindhorn College of Public
Health in Suphanburi Province. The population consisted of 3 1 6 females 1st – 4th year students of Sirindhorn
College of Public Health Suphanburi. The reliability of the quality of life questionnaire was 0.968. Data were
analyzed using descriptive statistics, including number, percentage, mean, and standard deviation.
The results showed that 31.6% of the population was in the 2nd year, with 46.2% of them studying in
the Department of Community Public Health and 44.3% having grade point average between 3.00 and 3.49.
Also, 96.5% of them were Buddhists and 55.7% had hometown in the central region. Their monthly allowance
from parents ranged from 2,001 – 4,000 baht ( 45. 6% ) and they had no additional income other than the
allowance from parents (66.1%). The overall quality of life of the students was at a moderate level ( = 34.35,
 = 7 . 2 5 ) . The quality of life in the social dimension was at a good level with the highest mean score
( = 38.30,  = 5.72); the students listened to the opinions of their peers and teachers in the college ( = 4.13,
 = 0.63). In academic dimension ( = 37.51,  = 5.61), teachers provided students with opportunities to ask
questions (  = 4.34,  = 0.7) . In the dimension of living condition, which had the lowest mean score (  =
28.90,  = 9.00), the number of students in each dormitory room was inappropriate ( = 2.27,  = 1.21)
Based on the results of this study, the number of students per dormitory room should be reconsidered
and reduced as appropriate. Also, there should be activities to promote unity among the students of all
departments.
Keywords: Quality of life, students
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บทนํา
นักศึกษาทีจะสําเร็ จการศึกษาอย่างมีคณ
ุ ภาพและ
สมบูรณ์ ได้ นันควรมีคุณ ภาพชี วิต ที ดีใ นระหว่างการศึกษา
คุณภาพชีวิตนันมีองค์ประกอบหลายด้ านแตกต่างกันออกไป
ผู้ศึ ก ษาเห็ น ถึ ง ความสํ า คัญ ที จะศึก ษาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
นักศึกษาในด้ านทีสําคัญและครอบคลุมนักศึกษาทีสุด จึงได้
ทบทวนวรรณกรรมของ วชิรวัชร งามละม่อม (2558) ซึงได้
วิเคราะห์ ปั จ จัย คุณ ภาพชีวิ ตของนัก ศึก ษาแบ่งออกเป็ น 5
องค์ ป ระกอบ คื อ 1. ด้ า นชี วิ ต การเรี ย น เป็ น การวัด สิ งที
เกี ยวข้ องกับตัว นัก ศึก ษาในเชิ งวิชาการ สภาพแวดล้ อมใน
การเรี ยน กิจกรรมการเรี ยนการสอน รวมถึงอาจารย์ผ้ ูสอนมี
ความรู้ ด้านเนือหาทีสอนเป็ นอย่างดี ถ่ายทอดความรู้ได้ เข้ าใจ
ง่าย ใช้ สือการสอนน่าสนใจและสอดคล้ องกับเนือหา 2. ด้ าน
ชีวิตสังคม คือการแสดงหรื อการกระทํากิจกรรมต่าง ๆ ของ
นักศึกษา การปรับตัว การมีส่วนร่ วมในการทํากิจกรรม การ
รู้ จัก เข้ า สัง คม ความสมั ค รสมานสามัค คี กัน 3. ด้ า นที อยู่
อาศัย คื อ สภาพความเป็ น อยู่ข องภายในวิท ยาลัย รวมทัง
หอพั ก และห้ องเรี ย น โดยมี ส ถานที พัก ผ่ อ นหย่ อ นใจ ให้
นัก ศึก ษา มี ท ัศ นี ย ภาพภายในวิท ยาลัย ที ดี 4. ด้ า นความ
สัมพันธ์ กบั บุคคลอืน ความเกียวข้ องกันระหว่างนักศึกษากับ
บุค คลอื นทังที เป็ นอาจารย์ บุ ค ลากรหรื อ เพื อน มี ก ารทํ า
กิจกรรมร่ วมกันภายในวิทยาลัย สามารถใช้ ชีวิตร่วมกับผู้อืน
ได้ อย่างเป็ นปกติสขุ มีการช่วยเหลือผู้อืนและมีผ้ ูคอยให้ การ
ช่ ว ยเหลือ ไม่มี ก ารขัด แย้ ง กัน มี ค วามสามัค คี ก ลมเกลีย ว
ช่วยเหลือซึงกัน และกัน 5. ด้ านบริ การทีได้ รับจากวิทยาลัย
สิงอํานวยความสะดวกทีวิทยาลัยจัดให้ เพือให้ นกั ศึกษาได้ รับ
ประโยชน์ ต่อ การดํ า รงชี วิต และการเรี ย นการสอน มีแ หล่ง
เรี ย นรู้ ห้ องสมุด มี อุปกรณ์ และหนังสือเพีย งพอ การบริ การ
ด้ านเทคโนโลยี มีการจัดบริ การส่งเสริ มสุขภาพ มีการบริ การ
ด้ านการพยาบาล ที สะอาดและมี ผ้ ู ดู แ ลอย่ า งเพี ย งพอ
(ประสิทธิ เรื องแสงอร่ าม และอภิชาติ เลนะนันท์, 2560)
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร เป็ นหน่วยงานหนึง
ทีสังกัด สถาบันพระบรมราชชนก สํานัก งานปลัด กระทรวง
สาธารณสุข มีจํานวน 7 แห่งทัวประเทศไทย เปิ ดทําการเรียน

การสอนในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ใ นด้ านสาธารณสุข ผู้ที จบ
การศึ ก ษาจากวิ ท ยาลัย แห่ ง นี ต้ องออกไปทํ า งานด้ าน
สาธารณสุข งานชุมชน และเป็ นแบบอย่างทีดีด้านสุขภาพต่อ
ประชาชน ขณะที ผู้เรี ย นอยู่ใ นช่ ว งวัย รุ่ น ที เป็ น ช่ว งรอยต่ อ
ระหว่า งวัย เด็ ก และวัย ผู้ใ หญ่ เป็ น วัย ที มีก ารเปลี ยนแปลง
เกิดขึนหลาย ๆ ด้ านพร้ อมกัน ไม่ว่าจะเป็ นด้ านร่างกาย ด้ าน
อารมณ์ ด้ า นจิต ใจและด้ า นสังคม ทํา ให้ ต้ องมีก ารปรั บตัว
หลายด้ านในเวลาพร้ อม ๆ กัน ซึงผู้เรียนทีมีคณ
ุ ภาพชีวิตทีดีก็
จะมีการแสดงออกทีเหมาะสมทังในด้ านการพฤติกรรมต่าง ๆ
ส่งผลไปถึงการเรี ยน รวมถึงสิงแวดล้ อมรอบตัวของผู้เรี ย น
ด้ วย ไม่ว่าจะเป็ นครอบครัว อาจารย์ เพือน หรื อแม้ ก ระทัง
สังคมทีส่งให้ ให้ คุณภาพชีวิตของผู้เรี ยนดีขึน (สุเทพ สุวีรางกูร,
2551)
จากการสัม ภาษณ์ นัก ศึ ก ษาหญิ ง วิ ท ยาลัย การ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี โดยการศึกษานําร่อง
ผู้ศึ ก ษาพบว่ า เบื องต้ นนัก ศึ ก ษาปั ญหาหลัก 5 ด้ าน มี
คุณ ภาพชี วิต ไม่ดี ใ นเรื องของสิงแวดล้ อมภายในวิท ยาลัย
ด้ านที อยู่ อ าศั ย ด้ านบริ ก ารที ได้ รั บ จากทางวิ ท ยาลั ย
สิงแวดล้ อ มภายในวิ ทยาลัย บางกรณี เกิด ความเครี ยดกับ
สภาพแวดล้ อมในเรื องของห้ องเรี ยน อาคารเรี ยน บางกรณีให้
ข้ อมูลว่าเจ็บป่ วยบ่อยขึน และบางกรณี มีค วามสัมพันธ์ กับ
เพื อนต่ า งกลุ่ ม รุ่ น พี รุ่ น น้ องและภาควิ ช าอื นน้ อยกว่ า
เท่ า ที ควร ทํ า ให้ ผู้ ศึ ก ษาพบปั ญหาที เกิ ด ขึ นซึ งเกี ยวข้ อง
โดยตรงกับตัวนักศึกษา อีกทังนักศึกษาใช้ เวลาในการเรียนที
วิทยาลัยและการใช้ ชีวิตอยู่หอพักวิทยาลัยค่อนข้ างทีจะเป็ น
ระยะเวลานาน รวมถึ ง นั ก ศึ ก ษาเป็ นผู้ ศึ ก ษาทางด้ าน
สาธารณสุข ในอนาคตต้ องเป็ น แบบอย่างที ดี ให้ กับ ชุม ชน
สังคม นักศึกษาจึงควรมีคณ
ุ ภาพชีวิตทีดีเพือเป็ นพืนฐานของ
การใช้ ชีวิตทีเป็ นแบบอย่าง มีสขุ ลักษณะทีดีรวมไปถึงจิตใจดี
และมี สัม พัน ธภาพที ดี ด้ วย ผู้ ศึ ก ษาจึ ง สนใจที จะศึ ก ษา
คุณ ภาพชี วิ ต นั ก ศึ ก ษาวิ ท ยาลัย การสาธารณสุ ข สิ ริ น ธร
จังหวัดสุพรรณบุรี ทังนีเพือนําผลการศึกษาทีได้ มาใช้ ในการ
จัดการคุณภาพชีวิตของนักศึกษาต่อไป
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วัตถุประสงค์
เพือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาวิทยาลัย
การสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี

วิธีการดําเนินการวิจัย
ก ารวิ จั ย ใน ค รั งนี เป็ น ก ารวิ จั ย เชิ งพ รรณ น า
(Descriptive research) ประชากรที ใช้ ในการศึ ก ษา คื อ
นั ก ศึ ก ษาหญิ ง วิ ท ยาลัย การสาธารณสุข สิ ริ น ธร จัง หวัด
สุพ รรณบุ รี จํ า นวนทั งหมด 316 คน เป็ นนั ก ศึ ก ษาหญิ ง
ทังหมด 3 สาขาวิ ช า ได้ แก่ สาขาวิ ช าสาธารณสุข ชุ ม ชน
จํานวน 146 คน สาขาวิชาทันตสาธารณสุขจํานวน 112 คน
และสาขาวิช าเทคนิค เภสัช กรรมจํ า นวน 58 คนการวิจัย นี
ได้ รั บ ก ารพิ จารณ าจริ ยธรรมก ารวิ จั ย ใน มนุ ษ ย์ จาก
คณะกรรมการจริ ยธรรมของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัด สุพ รรณบุรี เอกสารรั บ รองเลขที PHCSP - นศ.139
รับรองวันที 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
เครื องมือทีใช้ ในการวิจยั ครังนีเป็ นแบบสอบถามที
ได้ จ ากการทบทวนวรรณกรรม เอกสาร แนวคิ ด รวมทั ง
ประยุก ต์ ม าจาก สํ า ราญ จูช่ ว ย, สลัก จิ ต ร หิ รัญ สาลี แ ละ
สุนทรี ย์ สองเมือง, (2555) ทีได้ ศึกษาคุณภาพชีวิตนักศึกษา
วิ ท ยาลั ย ราชพฤกษ์ : กรณี ศึ ก ษานั ก ศึ ก ษาเข้ าใหม่ ปี
การศึก ษา 2555 และรวมทังประยุก ต์ม าจาก ธนิต า ชี รัต น์
(2554) ที ศึก ษาปั จจัยที มีอิท ธิ พลต่อคุณ ภาพชีวิตของนิสิต
มหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ องครัก ษ์ ประกอบด้ วย 3
ส่วน ดังนี 1)ข้ อมูลทัวไป ประกอบด้ วยชันปี ทีศึกษา สาขาวิชา
ทีศึกษา เกรดเฉลียสะสม ศาสนา ภูมิลาํ เนาเดิมของนักศึกษา
รายได้ จากผู้ปกครองต่อเดือน และรายได้ เสริมนอกเหนือจาก
ทีได้ รับจากผู้ปกครอง 2)ข้ อมูลคุณภาพชีวิตนักศึกษาจํานวน
5 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านการเรี ยน ด้ านชีวิตสังคม ด้ านทีอยู่อาศัย
ด้ านสัม พั น ธ์ กั บ บุ ค คลอื น และด้ านบริ ก ารที ได้ รั บ จาก
วิ ท ยาลัย 3)ความคิ ด เห็ น และข้ อเสนอแนะเพิ มเติ ม การ
ตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื องมื อ โดยใช้ ดัช นี ค วามเที ยงตรง
(Content Validity)ได้ ค่ า ค ะ แ น น เท่ า กั บ 0.708 แ ล ะ
สัม ประสิ ท ธิ แอลฟาของครอนบาค(Cronbach’s Alpha
Coefficient) ได้ ค ะแนนด้ า นการเรี ย น ได้ ผลเท่า กับ 0.824,
ด้ า นชี วิ ต สังคม ได้ ผลเท่า กับ 0.847,ด้ า นที อยู่อาศัย ได้ ผ ล
เท่ากับ 0.863, ด้ านความสัมพันธ์ กบั บุคคลอืน ได้ ผลเท่ากับ
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0.901, ด้ านบริ การทีได้ รับจากวิทยาลัย ได้ ผลเท่ากับ 0.891
สถิ ติ ที ใช้ ในการวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล คื อ สถิ ติ เ ชิ ง พรรณ นา
(Descriptive research) การวิ เคราะห์ ข้ อ มูลคุณ ภาพชี วิต
นัก ศึก ษาได้ แ ก่ จํ า นวน ค่ า ร้ อยละ ค่ า เฉลี ย และค่ า ส่ว น
เบียงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
นั ก ศึ ก ษ าจํ าน วน 316 ค น ร้ อย ละ 31.6 เป็ น
นัก ศึก ษาชันปี 2 ร้ อยละ 29.2 เป็ น นักศึ กษาที ศึก ษาอยู่ใ น
สาขาวิชาสาธารณสุข ชุม ชนเป็ นจํ านวนมากที สุด ร้ อยละ
46.2 มีเกรดเฉลียสะสมอยู่ในช่วง 3.00 – 3.49 ร้ อยละ 44.3
ส่วนใหญ่ นบั ถื อศาสนาพุทธ ร้ อยละ 96. ภูมิลําเนาเดิมของ
นักศึกษามาจากทางภาคกลาง ร้ อยละ 55.7 ได้ รับรายได้ จาก
ผู้ปกครองเดือนละ 2,001 – 4,000 บาท ร้ อยละ 45.6 และไม่
มีรายได้ เสริ ม นอกเหนื อจากทีได้ รับ จากผู้ป กครอง คิ ดเป็ น
ร้ อยละ 66.1(ดังตารางที )
คุณ ภาพชี วิต นัก ศึ ก ษาวิท ยาลัย การสาธารณสุข
สิริน ธร จังหวัด สุพ รรณบุรี คุณ ภาพชี วิต รวมทุก ด้ า นอยู่ใ น
ระดับ ปานกลาง ( = 34.35,  = 7.25) ส่ว นรายด้ านมี
คุณภาพชีวิตในระดับดี จํานวน 2 ด้ าน คือคุณภาพชีวิตด้ าน
ชีวิตสังคม ( = 38.30,  = 5.72) และด้ านชี วิ ตการเรี ยน
( = 37.51,  = 5.61) ตามลํา ดับ อยู่ในระดับปานกลาง
จํานวน 3 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านความสัมพันธ์ กับบุค คลอืน ( =
36.33,  = 6.48) ด้ านบริ ก ารที ได้ รั บ จากวิ ท ยาลัย ( =
30.70,  = 9.07) และด้ า นที อยู่อ าศัย ( = 28.90,  =
9.00) ตามลําดับ (ดังตารางที 2)
ในส่วนของความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ นักศึกษา
มีข้อเสนอแนะเพิมเติมมากทีสุดคือ ด้ านทีอยู่อาศัย ได้ แก่ ใน
เรื องความสะอาดของหอพักนักศึกษาและห้ องนํา จํานวน 15
คน คิดเป็ นร้ อยละ 34.09 และไม่ควรมีการเลียงสัตว์ภายใน
วิทยาลัย จํ านวน 12 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 27.27 ส่วนในด้ าน
บริการทีได้ รับจากวิทยาลัย ข้ อเสนอแนะทีนักศึกษาตอบมาก
ทีสุด ได้ แก่ อินเตอร์ เน็ตมีความล่าช้ า จํานวน 11 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 25.00 รองลงมาคือ สิงอํานวยความสะดวกในการ
ออกไปศึกษาเรี ยนรู้ นอกสถานทีไม่เพียงพอ จํานวน 9 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 20.45
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ปี ที ฉบับที มกราคม-มิถนุ ายน

บทสรุปและอภิปรายผลการวิจัย

ผลการศึกษาคุณภาพชีวิตนักศึกษาในภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้ องกับการศึกษาของ กฤตธัช
อั น ชื น (2557) ได้ ศึ ก ษ าคุ ณ ภ าพ ชี วิ ต ขอ งนั ก ศึ ก ษ า
มหาวิ ทยาลัย เทคโนโลยีสรุ นารี คุณ ภาพชีวิต ของนักศึกษา
ภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับปานกลางเช่นเดียวกัน และเมือ
พิจารณารายด้ าน มีด้านทีสอดคล้ องกันคือ ด้ านการเรี ยนอยู่
ในระดับดี ด้ านทีอยู่อาศัย ด้ านการรับบริ ก ารพืนฐาน ด้ าน
ความสัมพันธ์ ทางสังคม อยูใ่ นระดับปานกลาง เมือพิจารณา
แยกเป็ นรายด้ าน ดังนี
ด้ านการเรี ยน พบว่า นักศึกษามีคุณภาพชีวิตอยูใ่ น
ระดับ ดี ในหั ว ข้ ออาจารย์ ผ้ ูสอนเปิ ดโอกาสให้ นั ก ศึ ก ษา
ซักถามข้ อสงสัย อาจารย์ในวิทยาลัยมีความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้ ได้ เป็ นอย่างดี ทังนีอาจเนืองมาจากอาจารย์
ผู้ส อนมี ค วามรู้ ความชํ า นาญในเนื อหา มี ก ารถ่ า ยทอด
ความรู้ ให้ นัก ศึ ก ษาเข้ า ใจ มี ก ารสอนเนื อหาที ทัน สมัย กับ
เหตุก ารณ์ ปัจจุบัน จากผลการวิจัย พบว่า ผลการเรี ย นของ
นักศึกษาอยูใ่ นเกณฑ์ดี มีเพียงบางส่วนเท่านันทีมีเกรดเฉลีย
สะสมตํ ากว่า 2.50 ซึงสอดคล้ องกับ การศึก ษาของ พรชัย
พุทธรัก ษ์ และ ดํารงเกี ยรติ ศรี เทพ (2559) พบว่า คุณ ภาพ
ชีวิตในด้ านการเรี ยนอยู่ในระดับดี โดยนักศึกษามีโอกาสเข้ า
ร่ วมกิจกรรมของวิทยาลัย วิทยาลัยเปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษาได้
แสดงความสามารถด้ านวิชาการ นักศึกษามีการค้ นคว้ าหา
ความรู้ เพิมเติมหลังจากเรี ยนในห้ องเรียน และคณะสาขาวิชา
พานักศึกษาออกไปทํากิจกรรมนอกห้ องเรียน
ด้ านชีวิตสังคม พบว่า นักศึกษามีคุณภาพชีวิตอยู่
ในระดับดี ในหัว ข้ อ นัก ศึกษารับฟั งความคิดเห็น ของเพือน
และอาจารย์ภายในวิทยาลัย ทังนีอาจเนืองมาจากการเรี ยน
การสอนของวิ ท ยาลั ย การสาธารณ สุ ข สิ ริ น ธรจั ง หวั ด
สุพ รรณบุ รี นั ก ศึ ก ษาต้ องอยู่ รวมในสถานศึ ก ษาและทํ า
กิจกรรมร่ วมกันตลอดเวลาเมือมีกิจกรรมหรื อมีงานทีได้ รับ
มอบหมายก็สามารถร่ วมแสดงความคิดเห็น ปรึกษาหารือกัน
ได้ ซึงสอดคล้ องกับการศึกษาของ พิชฌาวีร์ สินสวัสดิ และ
เบญ จวรรณ พิ ท ทาร์ ด (2557) ได้ ศึ ก ษ าคุ ณ ภาพชี วิ ต
นัก ศึกษาพยาบาล วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
พบว่า นัก ศึก ษามีโอกาสเข้ าร่ ว มกิจ กรรมของวิท ยาลัย ให้
ความร่ วมมือกับการจัดกิจกรรม สามารถวางแผนจัดสรรเวลา

เพือการเรี ย นและการทํากิจ กรรมได้ เป็ นอย่ างดี คิ ดว่า การ
ร่ วมงานต่าง ๆ ของวิทยาลัยเหมาะสมกับสภาพชุมชน และมี
การเข้ ากลุ่ ม เพื อสั ง สรรค์ กั บ เพื อนหลั ง เลิ ก เรี ย น และ
สอดคล้ องกับการศึกษาของ พรรณิการ์ พุ่มจันทร์ (2560) จะ
เห็ นได้ ว่านัก ศึก ษาก็ ย ังมีก ารรั บ ฟั ง ความคิ ดเห็ นของเพือน
และอาจารย์ มีปรั บตัวเข้ าหากัน ทํ ากิจกรรมร่ วมกัน สมัคร
สมานสามัค คี กัน นอกจากนี จากผลการศึ ก ษายัง พบว่า
นักศึกษามาจากต่างภูมิลาํ เนาและต่างศาสนากันแต่ก็ไม่เป็ น
ปัญหาสําหรับการอยูร่ ่ วมกันภายในสังคมของนักศึกษา
ด้ า นที อยู่อ าศัย ของนัก ศึ ก ษา พบว่า นัก ศึก ษามี
คุณภาพชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง ในหัวข้ อภายในวิทยาลัย
มีพื นที สีเขีย วอย่ างเพี ย งพอ บรรยากาศภายในวิ ท ยาลัย มี
ความเงีย บสงบ บรรยากาศภายในห้ องเรี ยนมีความปลอด
โปร่ ง ไม่ ทํ า ให้ รู้ สึ ก อึ ด อั ด ทั งนี อาจเนื องมาจากภายใน
วิทยาลัย การสาธารณสุขสิรินธร จังหวัด สุพรรณบุรี มีพืนที
กว้ างขวาง มีการปลูกต้ นไม้ ร่มรื นทุกอาคาร และตามแนวทาง
เดิน จึงทําให้ บรรยากาศภายในวิทยาลัยมีความร่ มรื น เงียบ
สงบ เหมาะแก่ ก ารนังทํ าการบ้ า น หรื อการอ่า นหนังสือ ซึง
สอดคล้ องกับสุพรรณิการ์ มาศยคง (2554)
ด้ านความสัมพันธ์กบั บุคคลอืนของนักศึกษา พบว่า
นัก ศึ ก ษามี คุณ ภาพชี วิ ต อยู่ใ นระดับ ปานกลาง ในหัว ข้ อ
นัก ศึก ษาเข้ า ร่ วมกิจกรรมต่า ง ๆ ที ทางวิท ยาลัย จัด ขึนเป็ น
ประจํา มีโอกาสทําความรู้ จักกับเพือนต่างสาขาในวิทยาลัย
อีกทังยังร่วมกันทํากิจกรรมต่าง ๆ ภายในวิทยาลัยกับเพือน ๆ
อย่า งมี ค วามสุข ทังนี อาจเนื องมาจาก นัก ศึ ก ษาภายใน
วิ ท ยาลัย มี ก ารใช้ ชี วิ ต ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ภ ายในวิ ท ยาลัย จึ ง มี
ความคุ้ นเคยสนิ ท สนมกลมเกลี ย วกั น จึ ง ทํ า ให้ มี ก าร
ช่วยเหลือและสนับสนุนกันในการทํากิ จกรรมต่างได้ อย่างมี
ความสุข แม้ ว่าจะมีนกั ศึกษาต่างสาขาวิชา ต่างชันปี แต่ใน
โดยรวมแล้ วคุณภาพชีวิตด้ านความสัมพันธ์ กบั บุคคลอืน มี
ค่าเฉลียเท่ากับ 36.33 ถือว่าไม่น้อยเลยทีเดียว ซึงสอดคล้ อง
กับ ซึ งไม่ส อดคล้ อ งกับ การศึ ก ษาของ ภัท รพล มหาขัน ธ์
(2560) ที ได้ ศึ ก ษาเรื องงานวิ จัย การศึก ษาคุ ณ ภาพชี วิ ต
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พบว่า คุณภาพชีวิตด้ านความสัมพันธ์กบั บุคคลอืน
อยูใ่ นระดับดี

วารสารวิจยั สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ด้ านบริ ก ารที ได้ รั บ จากวิ ท ยาลัย ของนั ก ศึ ก ษา
พบว่า นัก ศึ ก ษามี คุณ ภาพชี วิต อยู่ใ นระดับ ปานกลาง ใน
หัว ข้ อเจ้ าหน้ า ที ห้ องสมุด มีก ารให้ บ ริ ก ารทีดี พูดจาไพเราะ
ทังนีอาจเนืองมาจากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัด
สุพรรณบุรี มีเจ้ าหน้ า ทีบุคลากรทีดี มีความสุภาพอ่อนโยน
อีกทังนักศึกษาในวิทยาลัยมีสมั พันธภาพทีดีกบั บุคคลอืน อีก
ทังยังมีการตรวจสุขภาพประจําปี ให้ แก่นกั ศึกษา ห้ องสมุดมี
หนังสือเพีย งพอต่อความต้ องการของนักศึกษาในวิทยาลัย
และอาจเนืองมาจากทางห้ องสมุดของวิทยาลัย มีห นังสือที
เพียงพอต่อนักศึกษาทําให้ นกั ศึกษามีหนังสือทีเพียงพอและ
ตรงกับความต้ องการจึงส่งผลให้ ผลการเรียนของนักศึกษาอยู่
ในช่วง 3.00 – 3.49 ถึง 140 คน และอยู่ในช่วง 3.50 – 4.00
ถึง 43 คน

ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย

ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้ 1.ควรมีการ
พิ จ ารณาในเรื องของหอพัก นัก ศึก ษาเพื อปรั บ ลดจํ า นวน
นักศึกษาต่อห้ องพักอย่างเหมาะสม 2.ควรมีการจัดกิจกรรม
เพื อสร้ างความสามัค คี ก ลมเกลี ย วให้ กั บ นัก ศึ ก ษาได้ ทํ า
กิจกรรมร่ วมกัน
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ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครังต่อไป ประกอบด้ วย
(1) ควรศึกษาความต้ องการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
นัก ศึก ษาในด้ า นต่า ง ๆ เพื อแก้ ไขปั ญ หาให้ ต รงตามความ
ต้ องการของนั ก ศึ ก ษา โดยการสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก และ
(2) ควรศึก ษาคุณ ภาพชี วิ ต ของนัก ศึกษาทีอาศัย อยู่ห อพัก
ภายนอกวิทยาลัย

กิตกิ รรมประกาศ

ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ผู้ทรงคุณ วุฒิทกุ ท่านทีให้
ความอนุ เคราะห์ ต รวจสอบเครื องมื อ วิ จั ย ให้ ความรู้ ให้
คําปรึ กษา ตรวจแก้ ไขและวิจารณ์ ผลงานทําให้ ภาคนิพนธ์ มี
ความสมบูรณ์ ยิงขึน ท้ ายสุดขอขอบพระคุณ บิดา มารดา พี
ๆ เพื อนนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รสาธารณ สุข ศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาสาธารณสุขชุม ชน รุ่ นที และน้ อง ๆทุก คนทีให้
กํ าลังใจ และสนับสนุนผู้วิจัยเสมอมาคุณ ค่าและประโยชน์
ของภาคนิพนธ์ฉบับนี ผู้วิจยั ขอมอบเป็ นกตัญ กู ตเวทิตาแด่
บุพ การี บูรพาจารย์ และผู้มีพ ระคุณ ทุกท่านทังในอดีตและ
ปั จ จุ บัน ที ทํ า ให้ ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้ มี ก ารศึ ก ษา และประสบ
ความสําเร็ จมาจนตราบเท่าทุกวันนี
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วารสารวิจยั สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ตารางที 1 จํานวนและร้ อยละของประชากร จําแนกตามข้ อมูลทัวไป (N = 316 คน)
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
ชันปี ทีศึกษา
ชันปี ที 1
ชันปี ที 2
ชันปี ที 3
ชันปี ที 4
สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน
ทันตสาธารณสุข
เทคนิคเภสัชกรรม
เกรดเฉลียสะสม
3.50 – 4.00
3.00 – 3.49
2.50 – 2.99
ตํากว่า 2.50
ศาสนา
พุทธ
คริสต์
อิสลาม
ภูมิลําเนา
กรุงเทพและปริมณฑล
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
รายได้ จากผู้ปกครองต่อเดือน
ตํากว่า 2,000 บาท
ระหว่าง 2,001 – 4,000 บาท
ระหว่าง 4,001 – 6,000 บาท
มากกว่า 6,001 บาทขึนไป
รายได้ เสริมนอกเหนือจากทีได้ รับจากผู้ปกครอง
กยศ./ทุนการศึกษา
ข้ อมูลส่วนบุคคล
ทํางานเสริม
ไม่มี

จํานวน

ร้ อยละ

92
100
56
68

29.2
31.6
17.7
21.5

146
112
58

46.2
35.4
18.4

43
140
121
12

13.6
44.3
38.3
3.8

305
5
6

96.5
1.6
1.9

50
176
36
12
32
7
3

15.8
55.7
11.4
3.8
10.2
2.2
0.9

9
144
103
60

2.8
45.6
32.6
19.0

102
จํานวน
5
209

32.3
ร้ อยละ
1.6
66.1
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ตารางที 2 ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ของประชากรจําแนกตามคุณภาพชีวิตนักศึกษาในรายด้ านและภาพรวม (N=316 คน)
คุณภาพชีวิตนักศึกษา
ด้ านชีวิตสังคม
ด้ านชีวิตการเรียน
ด้ านความสัมพันธ์กบั บุคคลอืน
ด้ านบริการทีได้ รับจากวิทยาลัย
ด้ านทีอยูอ่ าศัย
คุณภาพชีวิตโดยรวม


38.30
37.51
36.33
30.70
28.90
34.35


5.72
5.61
6.84
9.07
9.00
7.25

แปลผล
ดี
ดี
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

