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ชื่อเรื่อง      คุณภาพชีวิตของนักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ คณะมนุษยศาสตร์ 
   และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง   

      

ผูว้ิจัย    นางสาววิธัญญา  แซ่ล้อ 
 

สาขาวิชา   สังคมศึกษา 
 

ปีการศึกษา    2559 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาที่ก าลังศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษาที่ก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและ 3)เพ่ือศึกษาความ
ต้องการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของนักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง   
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่คณาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ านวน 388 คน และตัวแทนผู้น านักศึกษา จ านวน 
10 คน จาก 10 สาขา ก าหนดพื้นที่ในการเก็บรวบรวม แบบเจาะจง ร่วมกับวิธีการวิจัยเชิงคณุภาพกับ
ตัวแทนผู้น านักศึกษา  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถามชนิดปลายปิดแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ส่วนและแบบสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคลและใช้สถิติการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์เนื้อหา 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณภาพชีวิตของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยภาพรวม 5 ด้านพบว่าอยู่ในระดับปาน 2)ปัจจัยที่มีผลต่อ
คุณภาพชีวิตของนักศึกษามากที่สุดคือด้านความสัมพันธ์ทางสังคม, ด้านร่างกาย, ด้านจิตใจ,        
ด้านวิชาการ และด้านสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยตามล าดับ และ 3) นักศึกษามีความต้องการใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่โดยมหาวิทยาลัยมีแผนงานและจัดกิจกรรมกีฬาตลอดปี 
เพ่ือให้นักศึกษาห่างไกลจากยาเสพติด และการรักษาความปลอดภัย เน้นการปฏิสัมพันธ์ในการเรียน
การสอน อาคารเรียนที่สะอาด และพ้ืนที่เฉพาะของกิจกรรมทางศาสนา สร้างความสัมพันธ์ทางสังคม
โดยใช้การสอนเน้นนักศึกษาเป็นจุดศูนย์กลาง ตลอดจนยอมรับฟังความคิดเห็นเพ่ือกระตุ้นให้
นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่ออาจารย์ มีการจัดอุปกรณ์การเรียนการสอนที่มีความทันสมัยและเพียงพอ 
สะอาด และมีที่พักผ่อนอย่างเพียงพอ และเสริมทักษะทางวิชาการโดยให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์
โดยตรงทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   
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Abstract 
 

 The purposes of this research were 1) to study the life quality of the undergraduates 
of Regular Faculty of Humanities and Social Sciences, Muban Chombueng Rajabhat University; 
2) to study the factors affecting the life quality of the students; and 3) to study the need of the 
life quality and living development of the students.  
 The samples were professors, advisors, and students in the undergraduates of 
Regular Faculty of Humanities and Social Sciences, Muban Chombueng Rajabhat University  for 
388 persons and 10 student leaders from 10 departments. Data collection was applied with 
the purposive method and qualitative research with the student leaders.   
 The researching tools included close-ended and 5-scales-rating questionnaires and 
in-depth interview. Statistical analysis consisted of percentage, mean, standard deviation and 
content analysis.  
 Regarding the research, 1) the overall life quality of the students the students in the 
undergraduates of Regular Faculty of Humanities and Social Sciences, Muban Chombueng 
Rajabhat University  in 5 aspects is in the medium level; 2) the factors affecting their life quality 
the most are social relationship factor, physical factor, mental factor, academic factor and 
environmental factor, respectively; and 3) the students need the development of life quality 
and living. The university has arranged activities throughout the year to distract them from 
attracting to drugs, provide security, focus on the interaction in the class, have clean 
environments and locate the specific religious zone for doing an activity. Moreover, it will build 
the social relationship by encouraging students to be the center, listen to their opinions in 
order to stimulate their good attitude toward the professors, arrange modern, sufficient and 
clean educational instrument, support good relaxation time and promote students to learn 
academic skills to gain experience inside and outside the university.  
 


