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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาคุณภาพชีวติ ของนักศึกษา คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ทั้งโดยรวมและรายด้าน ประชากรคือ นักศึกษา
พยาบาล จ�ำนวน 159 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั มี 2 ส่วน คือ แบบสอบถามข้อมูล
ส่วนตัว และแบบวัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย
WHOQOL-BREF (Thai-version) ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตของนักศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
( = 99.44, S.D.= 10.52) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าคะแนนคุณภาพชีวิตด้านจิตใจ
และด้านสัมพันธภาพทางสังคม อยูใ่ นเกณฑ์คณ
ุ ภาพชีวติ ระดับปานกลางค่อนไปทาง
คุณภาพชีวิตที่ดี ( = 22.56, S.D.= 2.97 และ = 11.14, S.D.= 1.59 ตามล�ำดับ)
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ส่วนด้านร่างกายและด้านสิง่ แวดล้อม มีคะแนนคุณภาพชีวติ อยูใ่ นเกณฑ์คณ
ุ ภาพชีวติ
ระดับปานกลาง ( = 25.25, S.D.= 3.23 และ = 28.08, S.D.= 3.96 ตามล�ำดับ)
ค�ำส�ำคัญ : คุณภาพชีวิต, นักศึกษาพยาบาล

Abstract
An assessment was made of the Quality of Life of student nurses at the
Faculty of Nursing at Chaiyaphum Rajabhat University. The population
consisted of 159 student nurses. The instrument used in the study was a
questionnaire, which included some personal information, and the World Health
Organization Quality of Life Brief Edition Series Thailand WHOQOL-BREF
(Thai-version). The statistics used in the study were frequency, percentage,
mean, standard deviation, and One-way ANOVA testing differences between
pairs using LSD. The results of the study revealed overall that the student’s
Quality of Life was at a moderate level ( =99.44, S.D.=10.52) when considering
certain domains. The psychological domain score and social relationships
domain score were at a moderate to good level ( = 22.56, S.D.= 2.97 and
= 11.14, S.D.= 1.59 respectively) whereas the physical domain score and the
environment domain score were at moderate levels ( = 25.25, S.D.= 3.23 and
= 28.08, S.D.= 3.96) respectively.
Keywords: Quality of Life, student nurses

บทน�ำ
การศึกษาเป็นเครื่องมือที่ส�ำคัญใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งมนุษย์
นัน้ เป็นกลไกทีส่ ำ� คัญในการพัฒนาประเทศ

จะเห็นได้ว่าตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 พ.ศ.25352539 เป็นต้นมา ประเทศไทยได้ให้ความ
ส�ำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดัง
จะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
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สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.25552559) ที่ ยั ง คงให้ ค วามส� ำ คั ญ ในการ
พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข องประเทศ
เพื่ อ เป็ น ก� ำ ลั ง ส� ำ คั ญ ในการพั ฒ นา
ประเทศให้พัฒนาไปได้อย่างมีศักยภาพ
ซึง่ สถาบันทีท่ ำ� หน้าทีห่ ลักในการพัฒนา
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข องประเทศก็ คื อ
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ในการ
ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพเพื่ อ เป็ น
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ มี คุ ณ ภาพให้ กั บ
ประเทศ จึงเป็นภารกิจอันส�ำคัญยิ่งของ
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนของชาติและท้องถิ่น โดยเร่งสร้าง
ภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นภาย
ใต้ ห ลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
และต้องส่งเสริมการพัฒนาประเทศให้
สามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลก โดยให้ความส�ำคัญ
กั บ การพั ฒ นาคนและสั ง คมไทยให้ มี
คุณภาพ ผลิตก�ำลังคนที่มีศักยภาพตรง
ตามความต้ อ งการของตลาดแรงงาน
สามารถท�ำงานเพื่อด�ำรงชีพตนเองและ
เพื่อช่วยเหลือสังคม มีคุณธรรม มีความ
รับผิดชอบ และมีสขุ ภาวะทัง้ ร่างกายและ
จิ ต ใจ (สกอ., 2556) ซึ่ง บัณ ฑิต หรือ
นั ก ศึ ก ษาที่ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาในระดั บ
อุดมศึกษาจะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ
ได้นั้นจ�ำเป็นต้องเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ
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ชี วิ ต ที่ ดี เพราะคุ ณ ภาพชี วิ ต นั้ น เป็ น
ปั จ จั ย ที่ ส� ำ คั ญ ปั จ จั ย หนึ่ ง ที่ ส ่ ง ผลต่ อ
คุณภาพผลการเรียนของผู้เรียน ดังนั้น
การทีจ่ ะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติ
ให้ มี คุ ณ ภาพและคุ ณ ค่ า จึ ง มี ค วาม
จ� ำ เป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งส่ ง เสริ ม ให้ มี
คุณภาพชีวิตที่ดีด้วย ซึ่งคุณภาพชีวิต
คือระดับการมีชีวิตที่ดี มีความสุข และ
ความพึงพอใจในชีวิตทั้งในด้านร่างกาย
จิตใจ อารมณ์ และการด�ำเนินชีวิตของ
ปัจเจกบุคคลในสังคม เป็นการประสาน
การรับรู้ของบุคคลในด้านร่างกาย จิตใจ
ความสัมพันธ์ทางสังคม สิง่ แวดล้อมภาย
ใต้วัฒนธรรม ค่านิยม และเป้าหมายใน
ชีวติ ของแต่ละคน (สุวฒ
ั น์ มหัตนิรนั ดร์กลุ
และคณะ, 2540)
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภูมิ เป็นส่วนหนึง่ ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภูมิ ซึง่ เป็นสถาบันอุดมศึกษา
มีบทบาทส�ำคัญในการพัฒนาทรัพยากร
มนุ ษ ย์ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ.2555-2559) (คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,
2555) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับ
อุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (2555-2559)
(คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2556)
โดยคณะพยาบาลศาสตร์ในฐานะที่เป็น
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สถาบันอุดมศึกษาซึง่ ได้จดั การเรียนการ
สอนโดยค�ำนึงถึงเกณฑ์มาตรฐานในการ
จัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ และส�ำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
ซึง่ ให้ความส�ำคัญทัง้ คุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน คุณธรรมจริยธรรมและที่
ส�ำคัญคือคุณภาพชีวติ ของนักศึกษา ซึง่
จากการด�ำเนินการจัดการเรียนการสอน
ทีผ่ า่ นมา ทางคณะพยาบาลศาสตร์ยงั ไม่
เคยได้ทำ� การศึกษาถึงคุณภาพชีวติ ของ
นักศึกษามาก่อน ซึ่งท�ำให้ผู้วิจัยสนใจที่
จะศึกษาถึงคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏชัยภูมิ โดยน�ำแนวคิดคุณภาพ
ชี วิ ต ขององค์ ก ารอนามั ย โลกมาเป็ น
กรอบแนวคิดในการวิจัย ซึ่งผลการวิจัย
ครัง้ นีจ้ ะน�ำมาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง
คุ ณ ภาพชี วิ ต ของนั ก ศึ ก ษาเพื่ อ ให้
นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ การพั ฒ นาอย่ า งเต็ ม
ศั ก ยภาพทั้ ง ทางด้ า นร่ า งกาย จิ ต ใจ
ความสัมพันธ์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
ส่ ง ผลให้ นั ก ศึ ก ษามี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี
มีความสามารถในด้านการเรียน เพื่อให้
ส�ำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตพยาบาลที่
สามารถออกไปรับใช้สังคมได้อย่างมี
คุณภาพต่อไป

วัตถุประสงค์
เพือ่ ศึกษาคุณภาพชีวติ ของนักศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏชัยภูมิ

วิธีการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงพรรณนา
(Descriptive Research)
ประชากรคือ นักศึกษา คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ชั ย ภู มิ
ปีการศึกษา 2557 จ�ำนวน 159 คน
กลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษา คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ ปีการศึกษา 2557 จ�ำนวน 159 คน
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการศึกษาประกอบ
ด้วย
1) แบบสอบถามข้อมูลส่วนตัว
2) แบบวัดคุณภาพชีวติ ขององค์การ
อนามั ย โลกชุ ด ย่ อ ฉบั บ ภาษาไทย
WHOQOL-BREF (Thai-version)
จ�ำนวน 26 ข้อ (สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล,
2540) เครือ่ งมือวัดคุณภาพชีวติ WHOQOL - BREF -THAI ประกอบด้วยข้อ
ค� ำ ถาม 2 ชนิ ด คื อ แบบภาวะวิ สั ย
(Perceived objective) และอั ต วิ สั ย
(self-report subjective) จะประกอบด้วย
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องค์ประกอบของคุณภาพชีวิต 4 ด้าน
ดังนี้
1. ด้านร่างกาย (physical domain)
2. ด้านจิตใจ (psychological domain)
3. ด้ า นความสั ม พั น ธ์ ท างสั ง คม
(social relationships)
4. ด้านสิง่ แวดล้อม (environment)
การให้คะแนนแบบวัดคุณภาพชีวติ
WHOQOL-26 ข้ อ ค� ำ ถามที่ มี ค วาม
หมายทางบวก 23 ข้อ และข้อค�ำถามที่
มีความหมายทางลบ 3 ข้อ คือ ข้อ 2 9
11 แต่ละข้อเป็นมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ ให้ผู้ตอบเลือกตอบ
กลุ่มที่ 1 ข้อความทางลบ 3 ข้อ
กลุ่มที่ 2 ข้อความทางบวก 23 ข้อ
การแปลผล
คะแนนคุณภาพชีวติ มีคะแนน ตัง้ แต่
26 - 130 คะแนน โดยเมื่อผู้ตอบรวม
คะแนนทุกข้อได้คะแนนเท่าไร สามารถ
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ปกติทกี่ ำ� หนดดังนี้
คะแนน 26 - 60

แสดงถึงการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ไม่ดี

คะแนน 61 - 95

แสดงถึงการมีคุณภาพ
ชีวิตกลางๆ

คะแนน 96 - 130

แสดงถึงการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี

แบ่งระดับคะแนนคุณภาพชีวติ แยก
ออกเป็นองค์ประกอบต่างๆ ได้ดังนี้

องค์ประกอบ

การมี คุณภาพ คุณภาพ
คุณภาพ ชีวิต ชีวิตที่ดี
ชีวิตที่ กลางๆ
ไม่ดี

1. ด้านสุขภาพกาย

7-16

17-26

27-35

2. ด้านจิตใจ

6-14

15-22

23-30

3. ด้านสัมพันธภาพ
ทางสังคม

3-7

8-11

12-15

4. ด้านสิ่งแวดล้อม

8-18

19-29

30-40

คุณภาพชีวติ โดยรวม 26-60

61-95

96-130

เครื่องมือที่ใช้ผู้วิจัยได้น�ำแบบวัด
คุณภาพชีวติ ขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ
ฉบั บ ภาษาไทย WHOQOL-BREF
(Thai-version) จ�ำนวน 26 ข้อ (สุวัฒน์
มหัตนิรันดร์กุล, 2540) ไปทดลองใช้กับ
นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล
แห่งหนึ่ง ที่มีคุณสมบัติเหมือนกับกลุ่ม
ประชากรที่ศึกษา จ�ำนวน 30 ราย แล้ว
น�ำมาหาค่าความชื่อมั่นของเครื่องมือ
โดยใช้สตู รสัมประสิทธิอ์ ลั ฟาของครอนบาค
(Cronbach’s Alpha Coefficient) มีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.8406 ค่าความ
เที่ยงตรง เท่ากับ 0.6515
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยผูว้ จิ ยั ท�ำการ
แจกแบบสอบถามนั ก ศึ ก ษาพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
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ราชภัฏชัยภูมิ ปีการศึกษา 2557 จ�ำนวน
159 คน โดยให้นักศึกษากรอกข้อมูล
ตอบแบบสอบถามให้ครบถ้วนและส่งคืน
แบบสอบถามแก่ผศู้ กึ ษา ได้รบั การตอบ
แบบสอบถามคืน 159 ฉบับ (ร้อยละ
100) คิ ด เป็ น อั ต ราการตอบกลั บ
(Response rate) ร้อยละ 100 และวิเคราะห์
ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ระดับ
ชั้นปีที่ศึกษา รายได้ของนักศึกษาต่อ
เดือน ค่าใช้จ่ายขอนักศึกษาต่อเดือน
รายได้ของครอบครัวต่อเดือน อาชีพของ
ผู้ปกครอง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษา โดยการแจกแจงความถี่และ
หาค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน ของคะแนนคุณภาพชีวิตโดย
รวมและรายด้าน

ผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
นักศึกษาที่ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง จ�ำนวน 145 คน คิดเป็นร้อย
ละ 91.2 โดยศึกษาในชั้นปีที่ 3 จ�ำนวน
82 คน คิดเป็นร้อยละ 51.6 และชั้นปีที่
2 จ�ำนวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 48.4
โดยนักศึกษาส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน
มากกว่า 3,000 บาท จ�ำนวน 87 คน คิด
เป็นร้อยละ 54.7 และรายจ่ายต่อเดือน

มากกว่า 3,000 บาท จ�ำนวน 114 คน
คิดเป็นร้อยละ 71.7 นักศึกษาทีใ่ ห้ขอ้ มูล
นี้ ส ่ ว น ใ ห ญ ่ ผู ้ ป ก ค ร อ ง มี อ า ชี พ
เกษตรกรรมจ�ำนวน 82 คน คิดเป็นร้อย
ละ 51.6 มีรายได้ต่อเดือน 10,001 20,000 บาท จ�ำนวน 58 คน คิดเป็นร้อย
ละ 36.5 และนักศึกษาส่วนใหญ่มีเกรด
เฉลี่ยสะสม 2.60 - 2.99 จ�ำนวน 71 คน
คิดเป็นร้อยละ 44.7
ส่วนที่ 2 ข้อมูลคุณภาพชีวิต
จากการตอบแบบสอบถามของนักศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏชัยภูมิ จ�ำนวน 159 คน พบว่า
นักศึกษามีคณ
ุ ภาพชีวติ อยูใ่ นระดับปาน
กลางเป็นส่วนใหญ่ คือ จ�ำนวน 84 คน
คิดเป็นร้อยละ 52.83 และรองลงมาคือมี
คุณภาพชีวิตโดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับดี
จ�ำนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 47 สรุป
ผลได้ดังนี้
1. นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มีคะแนน
คุณภาพชีวติ ด้านจิตใจและด้านสัมพันธภาพ
ทางสังคมโดยเฉลีย่ อยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่อนไปทางดี ( = 22.56, S.D.= 2.97
และ = 11.14, S.D.= 1.59 ตามล�ำดับ)
ส่วนด้านร่างกายและด้านสิ่งแวดล้อม
มี คุ ณ ภาพชี วิ ต โดยเฉลี่ ย อยู ่ ใ นระดั บ
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ปานกลาง ( = 25.25, S.D.= 3.23 และ
= 28.08, S.D.= 3.96 ตามล�ำดับ)
2. นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มีคะแนน
คุณภาพชีวิตโดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( = 94.44, S.D.= 10.52)
3. คุณภาพชีวิตด้านร่างกายของ
นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภูมิ มีคุณภาพชีวิตโดยเฉลี่ย
อยู ่ ใ นระดั บ ปานกลาง ( = 25.25,
S.D.=3.23 ข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ
ท่านสามารถไปไหนมาไหนด้วยตนเอง
ได้ดีเพียงใด ( = 4.03, S.D.= 0.74) ข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมาคือ ท่านมีก�ำลัง
เพียงพอทีจ่ ะท�ำสิง่ ต่างๆ ในแต่ละวันไหม
(ทัง้ เรือ่ งงาน หรือการด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวัน)
( = 3.84, S.D.= 0.75) ท่านพอใจกับ
ความสามารถในการท�ำงานได้อย่างที่
เคยท�ำมามากน้อยเพียงใด ( = 3.69,
S.D.= 0.67) ท่านรูส้ กึ พอใจมากน้อยแค่
ไหนที่สามารถท�ำอะไรๆ ผ่านไปได้ใน
แต่ละวัน ( = 3.66, S.D.= 0.81) ท่าน
จ�ำเป็นต้องไปรับการรักษาพยาบาลมาก
น้อยเพียงใดเพื่อที่จะท�ำงานหรือมีชีวิต
อยู่ไปได้ในแต่ละวัน ( = 3.53, S.D.=
1.04) ท่านพอใจกับการนอนหลับของ
ท่านมากน้อยเพียงใด ( = 3.38, S.D.=
0.89) และข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยต�่ำสุดคือ การ
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เจ็บปวดตามร่างกาย เช่น ปวดหัว ปวด
ท้อง ปวดตามตัว ท�ำให้ท่านไม่สามารถ
ท�ำในสิ่งที่ต้องการมากน้อยเพียงใด ( =
3.12, S.D.= 0.84) (แสดงดังตารางที่ 1)
4. คุ ณ ภาพชี วิ ต ด้ า นจิ ต ใจของ
นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภูมิ มีคุณภาพชีวิตโดยเฉลี่ย
อยู่ในระดับปานกลางค่อนไปทางดี ( =
22.56, S.D.= 2.97) ข้อที่ได้ค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือ ท่านรู้สึกว่าชีวิตท่านมีความ
หมายมากน้อยแค่ไหน ( = 4.23, S.D.=
0.76) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมาคือ ท่าน
รู้สึกพึงพอใจในชีวิต (เช่น มีความสุข
ความสงบมีความหวัง) มากน้อยเพียงใด
( = 3.94, S.D.= 0.72) ท่านรู้สึกพอใจ
ในตนเองมากน้อยแค่ไหน ( = 3.85,
S.D.= 0.75) ท่านยอมรับรูปร่างหน้าตา
ของตัวเองได้ ไ หม ( = 3.65, S.D.=
0.79) ท่านมีสมาธิในการท�ำงานต่างๆ ดี
เพียงใด ( = 3.56, S.D.= 0.62) และข้อ
ที่ได้ค่าเฉลี่ยต�่ำสุดคือ ท่านมีความรู้สึก
ไม่ดี เช่น รู้สึกเหงา เศร้า หดหู่ สิ้นหวัง
วิตกกังวล บ่อยแค่ไหน ( = 3.35, S.D.=
0.89)
5. คุณภาพชีวติ ด้านสัมพันธภาพ
ทางสังคมของนักศึกษา คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มี
คุณภาพชีวิตโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับปาน
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กลางค่อนไปทางดี ( = 11.14, S.D.= 1.59)
ข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ท่านพอใจต่อ
การผู ก มิ ต รหรื อ เข้ า กั บ คนอื่ น อย่ า งที่
ผ่านมาแค่ไหน ( = 3.87, S.D.= 0.59)
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมาคือ ท่านพอใจ
กับการช่วยเหลือทีเ่ คยได้รบั จากเพือ่ นๆ
แค่ไหน ( = 3.84,S.D.= 0.60) และข้อที่
ได้ค่าเฉลี่ยต�่ำสุดคือ ท่านพอใจในชีวิต
ทางเพศของท่านแค่ไหน? (ชีวติ ทางเพศ
หมายถึง เมื่อเกิดความรู้สึกทางเพศขึ้น
แล้วท่านมีวิธีจัดการท�ำให้ผ่อนคลายลง
ได้ รวมถึง การช่วยตัวเองหรือการมีเพศ
สัมพันธ์) ( = 3.44, S.D.= 1.03)
6. คุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อม
ของนั ก ศึ ก ษา คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มีคุณภาพ
ชีวิตโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( =
28.08, S.D.= 3.96) ข้อที่ได้ค่าเฉลี่ย

สูงสุดคือ ท่านพอใจกับสภาพบ้านเรือน
ที่อยู่ตอนนี้มากน้อยเพียงใด ( = 4.01,
S.D.= 0.79) ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ รองลงมาคือ
ท่านรู้สึกว่าชีวิตมีความมั่นคงปลอดภัย
ดีไหมในแต่ละวัน ( = 3.75, S.D.= 0.69)
ท่านมีเงินพอใช้จ่ายตามความจ�ำเป็น
มากน้อยเพียงใด ( = 3.59, S.D.= 0.87)
สภาพแวดล้ อ มดี ต ่ อ สุ ข ภาพของท่ า น
มากน้อยเพียงใด ( = 3.50, S.D.= 0.75)
ท่ า นพอใจที่ จ ะสามารถไปใช้ บ ริ ก าร
สาธารณสุขได้ตามความจ�ำเป็นเพียงใด
( = 3.49, S.D.= 0.74) ท่านได้รเู้ รือ่ งราว
ข่าวสารที่จ�ำเป็นในชีวิตแต่ละวันมาก
น้อยเพียงใด ( =3.16, S.D.= 0.79) และ
ข้อทีไ่ ด้คา่ เฉลีย่ ต�ำ่ สุดคือ ท่านมีโอกาสได้
พักผ่อนคลายเครียดมากน้อยเพียงใด
( =3.14, S.D.= 0.71)

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแบบวัดคุณภาพชีวิตขององค์การ
อนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย (WHOQOL- BREF Thai-version)
จ�ำแนกตามรายด้านและโดยรวม
องค์ประกอบ

คะแนนเฉลี่ย ( )

S.D.

การแปลความหมาย

ด้านร่างกาย

25.25

3.2315 คุณภาพชีวิตปานกลาง

การเจ็บปวดตามร่างกาย เช่น ปวดหัว ปวดท้อง ปวดตามตัว ท�ำให้
ท่านไม่สามารถท�ำในสิ่งที่ต้องการมากน้อยเพียงใด

3.12

0.8447

ท่านมีก�ำลังเพียงพอที่จะท�ำสิ่งต่างๆ ในแต่ละวันไหม
(ทั้งเรื่องงาน หรือการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน)

3.84

0.7508

ท่านพอใจกับการนอนหลับของท่านมากน้อยเพียงใด

3.38

0.8916

ท่านรูส้ กึ พอใจมากน้อยแค่ไหนทีส่ ามารถท�ำอะไรๆ ผ่านไปได้ในแต่ละวัน

3.66

0.8100

ท่านจ�ำเป็นต้องไปรับการรักษาพยาบาลมากน้อยเพียงใดเพื่อที่จะ
ท�ำงานหรือมีชีวิตอยู่ไปได้ในแต่ละวัน

3.53

1.0359
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแบบวัดคุณภาพชีวิตขององค์การ
อนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย (WHOQOL- BREF Thai-version)
จ�ำแนกตามรายด้านและโดยรวม (ต่อ)
องค์ประกอบ

คะแนนเฉลี่ย ( )

S.D.

ท่านพอใจกับความสามารถในการท�ำงานได้อย่างทีเ่ คยท�ำมามากน้อย
เพียงใด

3.69

0.6669

ท่านสามารถไปไหนมาไหนด้วยตนเองได้ดีเพียงใด

การแปลความหมาย

4.03

0.7373

ด้านจิตใจ

22.56

2.9700 คุณภาพชีวิตปานกลาง
ค่อนไปทางดี

ท่านรูส้ กึ พึงพอใจในชีวติ (เช่น มีความสุข ความสงบมีความหวัง) มาก
น้อยเพียงใด

3.94

0.7176

ท่านมีสมาธิในการท�ำงานต่าง ๆ ดีเพียงใด

3.56

0.6223

ท่านรู้สึกพอใจในตนเองมากน้อยแค่ไหน

3.85

0.7472

ท่านยอมรับรูปร่างหน้าตาของตัวเองได้ไหม

3.65

0.7967

ท่านมีความรูส้ กึ ไม่ดี เช่น รูส้ กึ เหงา เศร้า หดหู่ สิน้ หวังวิตกกังวล บ่อย
แค่ไหน

3.35

0.8858

4.23

0.7625

11.14

1.5944

ท่านรู้สึกว่าชีวิตท่านมีความหมายมากน้อยแค่ไหน
ด้านสัมพันธภาพทางสังคม
ท่านพอใจต่อการผูกมิตรหรือเข้ากับคนอื่น อย่างที่ผ่านมาแค่ไหน

3.87

0.5965

ท่านพอใจกับการช่วยเหลือที่เคยได้รับจากเพื่อนๆ แค่ไหน

3.84

0.6046

ท่านพอใจในชีวิตทางเพศของท่านแค่ไหน? (ชีวิตทางเพศ หมายถึง
เมื่อเกิดความรู้สึกทางเพศขึ้นแล้วท่านมีวิธีจัดการท�ำให้ผ่อนคลายลง
ได้ รวมถึง การช่วยตัวเองหรือการมีเพศสัมพันธ์)

3.44

ด้านสิ่งแวดล้อม

28.08

1.0348

3.9618 คุณภาพชีวิตปานกลาง

ท่านรู้สึกว่าชีวิตมีความมั่นคงปลอดภัยดีไหมในแต่ละวัน

3.75

0.6910

ท่านพอใจกับสภาพบ้านเรือนที่อยู่ตอนนี้มากน้อยเพียงใด

4.01

0.7915

ท่านมีเงินพอใช้จ่ายตามความจ�ำเป็นมากน้อยเพียงใด

3.59

0.8658

ท่านพอใจที่จะสามารถไปใช้บริการสาธารณสุขได้ตามความจ�ำเป็น
เพียงใด

3.49

0.7366

ท่านได้รู้เรื่องราวข่าวสารที่จ�ำเป็นในชีวิตแต่ละวันมากน้อยเพียงใด

3.16

0.7998

ท่านมีโอกาสได้พักผ่อนคลายเครียดมากน้อยเพียงใด

3.14

0.7069

สภาพแวดล้อมดีต่อสุขภาพของท่านมากน้อยเพียงใด

3.50

0.7537

ท่านพอใจกับการเดินทางไปไหนมาไหนของท่าน
(หมายถึงการคมนาคม) มากน้อยเพียงใด
โดยรวมทุกด้าน

3.45
94.44

คุณภาพชีวิตปานกลาง
ค่อนไปทางดี

0.7847

10.5193 คุณภาพชีวิตปานกลาง
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วิจารณ์และสรุปผล
จากการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิต
ของนั ก ศึ ก ษา คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ในปีการศึกษา
2557 พบว่ามีระดับคุณภาพชีวิตโดย
รวมเฉลี่ยทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง
ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะนักศึกษา คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ ปีการศึกษา 2557 ที่ผู้วิจัยได้
ท�ำการเก็บข้อมูลนั้น มีนักศึกษาเพียง 2
ชัน้ ปี คือ ชัน้ ปีที่ 2 และชัน้ ปีที่ 3 เนือ่ งจาก
ในช่วงเวลาที่เก็บข้อมูลดังกล่าวอยู่ใน
ช่วงเวลาที่ก�ำลังเปิดรับสมัครนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 และไม่มีนักศึกษาในระดับชั้น
ปีที่ 4 เนื่องจากได้มีการงดรับนักศึกษา
ในช่วงปีนั้นคือ ปี 4 ในปัจจุบัน ท�ำให้
ปัจจุบันไม่มีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ดังนั้น
จากผลการวิจัยที่นักศึกษาทั้ง 2 ชั้นปี
คือ ชัน้ ปีที่ 2 และ 3 มีระดับคุณภาพชีวติ
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง อาจเป็น
เพราะนักศึกษาทั้งสองชั้นปีได้เข้ามา
ศึก ษาอยู่ เป็น ระยะเวลาช่วงหนึ่งแล้ว
และสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเรียน
การสอนและบริบทของคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมไิ ด้ใน
ระดับปานกลางสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ เจริญชัย หมื่นห่อ (2550) ที่พบว่า

คุ ณ ภาพชี วิ ต ของนั ก ศึ ก ษาพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
มีค่าเฉลี่ยคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับปาน
กลาง นอกจากนีย้ งั มีความแตกต่างจาก
งานวิจัยของ พิมพ์จันทร์ ไชยกัณฑา
(2542) ทีพ่ บว่า คุณภาพชีวติ ของนักศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์ แ มคคอร์ มิ ค มี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีและกาญจนา
ปินตาค�ำ (2551) ทีพ่ บว่า ระดับคุณภาพ
ชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายทีอ่ าศัยอยูใ่ นหอพักเอกชนโดย
รวมอยู่ในระดับดี
คุ ณ ภาพชี วิ ต ด้ า นร่ า งกาย เมื่ อ
พิจารณาโดยรวม พบว่านักศึกษา คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ มีคะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิตด้าน
ร่างกายอยูใ่ นระดับปานกลาง ซึง่ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของพิมพ์จันทร์ ไชยกัณฑา
(2542) ที่ พ บว่ า คุ ณ ภาพชี วิ ต ด้ า น
สุ ข ภาพของนั ก ศึ ก ษาคณะพยาบาล
ศาสตร์แมคคอร์มคิ อยูใ่ นระดับปานกลาง
แตกต่ า งจากผลการวิ จั ย ของ สานิ ต
ศิริวิศิษฐ์กุล (2550) ที่พบว่า คุณภาพ
ชีวิตของนักศึกษามุสลิมที่ศึกษาระดับ
ปริญญาตรี วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มีคา่
เฉลี่ยคุณภาพชีวิตด้านร่างกายสูงสุด
และกาญจนา ปินตาค�ำ (2551) ที่พบว่า
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Sarakham Journal : Vol.8 No.2 Jul. - Dec. 2017

ที่อาศัยอยู่ในหอพักเอกชน มีคุณภาพ
ชีวติ ทางกายต�ำ่ สุด โดยเมือ่ พิจารณาราย
ข้อพบว่า ในข้อการเจ็บปวดตามร่างกาย
มีผลต่อคะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิตด้าน
ร่างกายในทุกๆ ข้อ แสดงให้เห็นว่า การ
เจ็บปวดตามร่างกายมีผลต่อการท�ำงาน
ในแต่ละวัน ผลต่อความพึงพอใจในการ
นอนหลับ ความรู้สึกพอใจที่สามารถท�ำ
อะไรๆ ได้ผา่ นไปได้ในแต่ละวัน พอใจกับ
ความสามารถในการท�ำงาน การที่ต้อง
ไปรับการรักษาพยาบาลและสามารถไป
ไหนมาไหนได้ด้วยตนเองของนักศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏชัยภูมิ
คุณภาพชีวติ ด้านจิตใจ เมือ่ พิจารณา
โดยรวม พบว่านักศึกษา คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ชั ย ภู มิ
มีคะแนนเฉลีย่ คุณภาพชีวติ ด้านจิตใจอยู่
ในระดับปานกลางค่อนไปทางดี ซึง่ สอดคล้อง
กั บ งานวิ จั ย ของสานิ ต ศิ ริ วิ ศิ ษ ฐ์ กุ ล
(2550) ทีพ่ บว่า คุณภาพชีวติ ของนักศึกษา
มุสลิมทีศ่ กึ ษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัย
นอร์ทกรุงเทพ มีค่าเฉลี่ยคุณภาพชีวิต
ทัง้ 4 ด้านอยูใ่ นระดับปานกลาง และงาน
วิจัยของกาญจนา ปินตาค�ำ (2551) ที่
พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตด้านจิตใจของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ทีอ่ าศัยอยูใ่ นหอพักเอกชนโดยรวมอยูใ่ น

11

ระดับดี โดยเมื่อพิจารณาตามรายองค์
ประกอบของคุณภาพชีวิตด้านจิตใจจะ
พบว่า คะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิตด้าน
จิตใจของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิมีความแตก
ต่างกันโดยมีสาเหตุจากความรู้สึกพึง
พอใจในชีวิต เช่น การมีความสุข ความ
สงบ ความสมหวัง มีผลต่อการมีสมาธิใน
การท�ำงานต่างๆ การยอมรับรูปร่างหน้าตา
ของตัวเอง ความรู้สึกที่ไม่ดี เช่น รู้สึก
เหงา เศร้า หดหู่ สิน้ หวัง วิตกกังวล และ
ความรู้สึกว่าชีวิตของตนมีความหมาย
มากน้อยเพียงใด
คุณภาพชีวิตด้านสัมพันธภาพทาง
สังคม จากการศึกษาพบว่านักศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏชัยภูมิ มีคะแนนเฉลี่ยคุณภาพ
ชีวิตด้านสัมพันธภาพทางสังคมอยู่ใน
ระดับปานกลางค่อนไปทางดี สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของกาญจนา ปินตาค�ำ (2551)
ที่พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตทางสังคม
ของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เชียงรายทีอ่ าศัยอยูใ่ นหอพักเอกชนโดย
รวมอยู่ในระดับดี โดยเมื่อพิจารณาองค์
ประกอบของคุณภาพชีวติ ด้านสัมพันธภาพ
ทางสั ง คม พบว่ า ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย
คุณภาพชีวติ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม
ของนั ก ศึ ก ษาคณะพยาบาลศาสตร์
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มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ขึ้นอยู่กับ
ความพอใจต่อการผูกมิตรหรือเข้ากับคน
อื่ น อย่ า งที่ ผ ่ า นมาแค่ ไ หน และความ
พอใจกับการช่วยเหลือที่เคยได้รับจาก
เพื่อนๆ แค่ไหน
คุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อม จาก
การศึกษาพบว่า นักศึกษา คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มี
คะแนนเฉลีย่ คุณภาพชีวติ ด้านสิง่ แวดล้อม
อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของสานิต ศิริวิศิษฐ์กุล (2550)
ที่ พ บว่ า คุ ณ ภาพชี วิ ต ของนั ก ศึ ก ษา
มุสลิมทีศ่ กึ ษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัย
นอร์ทกรุงเทพ มีค่าเฉลี่ยคุณภาพชีวิต
ด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับปานกลาง
โดยเมื่ อ พิ จ ารณาตามองค์ ป ระกอบ
พบว่า นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จะมีความ
รู้สึกมั่นคงปลอดภัยในแต่ละวันนั้นก็ต่อ
เมื่อมีความพอใจกับสภาพบ้านเรือนที่
อยูใ่ นตอนนีม้ ากน้อยเพียงใด ความพอใจ
ที่ ส ามารถจะไปใช้ บ ริ ก ารสาธารณสุ ข
ได้ตามความจ�ำเป็นเพียงใด การได้รู้
เรื่องราวข่าวสารที่จ�ำเป็นในชีวิตแต่ละ
วันมากน้อยเพียงใด การมีโอกาสได้พัก
ผ่อนคลายเครียด สภาพแวดล้อมที่ดีต่อ
สุขภาพ และความพอใจกับการเดินทาง
ไปไหนมาไหนของนักศึกษามากน้อย

เพียงใด การที่นักศึกษาพอใจกับสภาพ
บ้านเรือนที่อยู่ตอนนี้มากน้อยเพียงใด
ขึ้นอยู่กับว่านักศึกษามีเงินพอใช้จ่าย
ตามความจ�ำเป็นมากน้อยเพียงใด ความ
พอใจทีส่ ามารถจะไปใช้บริการสาธารณสุข
ได้ตามความจ�ำเป็นเพียงใด การได้รู้
เรื่องราวข่าวสารที่จ�ำเป็นในชีวิตแต่ละ
วันมากน้อยเพียงใด การมีโอกาสได้พัก
ผ่อนคลายเครียด สภาพแวดล้อมที่ดีต่อ
สุขภาพ และความพอใจกับการเดินทาง
ไปไหนมาไหนของนักศึกษามากน้อย
เพียงใด ส่วนองค์ประกอบว่านักศึกษามี
เงินพอใช้จา่ ยตามความจ�ำเป็นมากน้อย
เพียงใด ขึ้นอยู่กับว่านักศึกษาได้รู้เรื่อง
ราวข่าวสารทีจ่ ำ� เป็นในชีวติ แต่ละวันมาก
น้ อ ยเพี ย งใดและมี โ อกาสได้ พั ก ผ่ อ น
คลายเครียดมากน้อยเพียงใด ในองค์
ประกอบที่ นั ก ศึ ก ษาจะสามารถไปใช้
บริการสาธารณสุขได้ตามความจ�ำเป็น
นั้นขึ้นอยู่กับว่านักศึกษาได้รู้เรื่องราว
ข่าวสารที่จ�ำเป็นในชีวิตแต่ละวันและมี
โอกาสได้พักผ่อนคลายเครียดมากน้อย
เพียงใด ในองค์ประกอบที่นักศึกษาได้รู้
เรื่องราวข่าวสารที่จ�ำเป็นในชีวิตแต่ละ
วั น ได้ ม ากน้ อ ยเพี ย งใด ขึ้ น อยู ่ กั บ ว่ า
สภาพแวดล้อมดีตอ่ สุขภาพและพอใจกับ
การเดินทางไปไหนมาไหนของนักศึกษา
ได้มากน้อยเพียงใด ส่วนองค์ประกอบ
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นักศึกษาได้พักผ่อนคลายเครียดมาก
น้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่
ดีตอ่ สุขภาพ และความพอใจกับการเดิน
ทางไปไหนมาไหนของนั ก ศึ ก ษามาก
น้อยเพียงใด		
จากผลการวิจยั ครัง้ นี้ สามารถน�ำไป
เป็ น แนวคิ ด ในการวางแผนกิ จ กรรม
ต่างๆ ของคณะพยาบาลศาสตร์ และของ
มหาวิทยาลัย เพือ่ ให้นกั ศึกษามีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถน�ำผลที่ได้มา
เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดการเรียน
การสอนของอาจารย์ เพื่ อ พั ฒ นาผล
สัมฤทธิท์ างการเรียนของนักศึกษา เพือ่
ให้นักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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ส�ำหรับการวิจัยในครั้งต่อไปควรมี
การวิจัยเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของ
นักศึกษาในแต่ละคณะ ในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภูมิ และควรศึกษาหาปัจจัยที่
มีผลต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษาคณะ
พยาบาลศาสตร์ และของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภูมิด้วย
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