
The 5th Rajamangala University of Technology National Conference 
 

คุณภาพชีวิตของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

Quality of Life of Students the Faculty of Science and Fisheries 
Technology. Rajamangala University of Technology, Srivijaya Trang Campus 

จันทรา  อุ้ยเอ้ง1*  

 
1อาจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

จังหวัดตรัง 92150 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิต และ เปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตของนักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ที่มีปัจจัยส่วน
บุคคลแตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ได้แก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย วทิยาเขตตรัง ช้ันปีท่ี 1 – 4 จ านวน 310 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ซึ่งทดสอบ
คุณภาพโดยการหาค่าความเช่ือมั่นตามวิธีของครอนบาค ได้ค่าเท่ากับ 0. 92 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. นักศึกษามีคุณภาพชีวิต โดยรวมอยู่ในระดับดี ซึ่งมีระดับคุณภาพชีวิตในด้านต่าง  ได้แก่ ด้านความพึง

พอใจในชีวิต ด้านอัตมโนทัศน์ และ ด้านสังคมและเศรษฐกิจ อยู่ในระดับดี ส่วนด้านสุขภาพและการท างานของร่างกาย 
อยู่ในระดับ ปานกลาง  

2. การเปรียบเทียบคณุภาพชีวิตของนักศึกษาท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน พบว่า ช้ันปีท่ีก าลังศึกษาและ
สาขาวิชา เป็นปัจจยัทีส่่งผลต่อคณุภาพชีวิตของนักศึกษา 
 

Abstract 
The objectives of this research were to study about student’s quality of life level of the 

Faculty of Science and Fisheries Technology, Rajamangala University of Technology, Srivijaya Trang 
Campus and compare student’s quality of life level which each gets different personal factors. The 
research group is the 310 students who study in 1-4 years of the Faculty of Science and Fisheries 
Technology, Rajamangala University of Technology, Srivijaya Trang Campus. The research material 
was questionnaire. The Reliability value analyzing was 0.92. 

The results were as follows: 
1. In whole student’s quality of life level of had got a good quality of life level such as life 

satisfaction, self-concept and socioeconomic factors were good level while health and functioning 
was medium level. 

2. Comparison about differences personal factors of student’s quality of life level found that 
different seniority and major influences to student’s quality of life. 
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วารสารวิชาการและวจิัย มทร.พระนคร ฉบับพิเศษ 

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 
 

1. บทน า 
สังคมของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยประกอบด้วยคนหลากหลายความเช่ือและแนวคิด ซึ่งการที่คนจ านวนมาก

ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอาจส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตซึ่งการด ารงชีวิตอย่างมีความสุขนั้นคือยอดปรารถนาของมนุษย์ทุก
คนไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ มั่งมีหรือยากจน ไม่ว่าชาติใด ศาสนาใดก็ตาม (สงบ ประเสริฐพันธ์, 2543)  สถาบันการศึกษา
ควรเป็นสถาบันที่มีบทบาทหน้าที่ในการหล่อหลอมและให้การศึกษากับคนในสังคม โดยการเป็นแบบอย่างของการมี
สภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ที่ดี  ที่จะสอนคนซึ่งต่างกันอยู่ร่วมกันให้ เคารพและเช่ือใจกัน ยิ่งไปกว่านั้น
สถาบันการศึกษาต้องมีบทบาทในการลบอคติ ของคนท่ีถูกปลูกฝังมาตั้งแต่อดีตและพยายามสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ซึ่ง
เป็นประวัติศาสตร์แห่งการยอมรับการมีความแตกต่างหลากหลายในสั งคม  แต่ก่อนที่จะท าสิ่งเหล่านี้ได้ สิ่งแรกที่
สถาบันการศึกษาจะต้องท าคือการรับรู้ถึงการด ารงอยู่ของคนที่มีความแตกต่างหลากหลาย พยายามเปิดโอกาสให้คน
ทุกคนได้มีตัวตน ให้เขามีต าแหน่งแห่งที่ที่จะยืนอยู่ในสังคมนี้ได้อย่างเท่าเทียมกับคนอื่น  และช่วยสร้างความมั่นใจ
ให้กับคนทุกคนเมื่อเขาต้องก้าวออกไปสู่โลกภายนอกอันกว้างใหญ่  คุณภาพชีวิตจึงกลายเป็นหัวใจของทิศทางที่
เปลี่ยนแปลงในการพัฒนาด้วย มิติแห่งคุณภาพชีวิตเท่านั้น ที่จะช่วยประคับประคองให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีดุลย
ภาพและยั่งยืนโดยแสดงออกด้วยผลส าเร็จจากการพัฒนาคุณภาพคนให้เป็นผู้สมบูรณ์พร้อมท้ังกาย ศีล จิต และปัญญา
พร้อมท้ังความสามารถในการสร้างสรรค์สังคมคุณภาพ สังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมอันกอปรด้วยความสมานฉันท์และ
ความเอื้ออาทรต่อกัน(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,2545) 

ปัจจัยที่ท าให้คนมีคุณภาพได้ก็คือการศึกษา ซึ่งการศึกษาที่ดีนั้นนอกเหนือจากการสร้างคนให้มีสตปิัญญาและ
เป็นคนดีแล้วยังต้องสร้างให้คนมีความสุขด้วย เมื่อเด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุขจะท าให้เด็กเรียนรู้ที่จะด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุข ด ารงชีวิตอย่างคนท่ีคิดถึงประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เป็นคนที่มีความสุข
ในการที่จะช่วยเหลือผู้อื่นเป็นคนที่มีความสุขในการที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่  เป็นคนท่ีมีความสุขท่ีจะท างานและ ส าคัญที่สุด
คือคนที่มีความสุขท่ีจะท าประโยชน์ให้กับประเทศชาติและสืบต่อสิ่งที่เป็นความดีและความสุขนี้ไปถึงลูกหลานของเขา
เหล่านั้นต่อ ไป(ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์,2543) 

คุณภาพชีวิตจะแตกต่างกันขึ้นกับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ เช้ือชาติ ศาสนา สถานภาพการสมรส 
อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม เช่น ค่านิยมของสังคม ความเช่ือต่าง  ปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อม และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ การประเมินคุณภาพชีวิตสามารถประเมินได้โดยตัวเอง เป็นการ
ประเมินเชิงจิตวิสัยและประเมินโดยผู้อื่นเป็นการประเมินเชิงวัตถุวิสัย การประเมินคุณภาพชีวิตอาจประเมินทั้งเชิงจิต
วิสัยและวัตถุวิสัย หรือประเมินเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ในการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตที่ผ่านมามักเป็นการ
ประเมินเชิงจิตพิสัย เพราะเชื่อว่าคุณภาพชีวิตเป็นการรับรู้ของบุคคล ซึ่งจะมีความแตกต่างกัน การประเมินเชิงจิตวิสัย
จะสามารถบอกถึงคุณภาพชีวิตได้ดีที่สุด (สุธาทิพย์ อุปลาบัติ 2536 : 2; อ้างอิงจาก Burchardt 1985) ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของชาน (Zhan) ที่ได้สรุปองค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตไว้ 4 ด้าน คือ ความพึงพอใจในชีวิต (Life 
Satisfaction) อัตมโนทัศน์ (Self-Concept) ด้านสุขภาพและการท างานของร่างกาย  (Health and Functioning) 
และด้านสังคมและเศรษฐกิจ (Socio-economic Factors) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นฐานของแต่ละบุคคล (Personal 
Background) สิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม (Social Situation, Culture and Environment) ที่มีผลต่อการ
รับรู้ของบุคคลนั้น   (ชนิดา เรืองเดช 2539 : 18;) 
 จากความส าคัญของคุณภาพชีวิตและเหตุผลดังกลาวขางตน ยอมจะท าใหการคาดหวังวาคุณภาพชีวิตของ
นักศึกษาที่ศึกษาในคณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต
ตรัง ซึ่งเปนสถาบันระดับอุดมศึกษา และเปนสถาบันการศึกษาขั้นสูงของประเทศยอมมีสูงตามไปดวย เหตุนี้เอง ผูวิจัยจึง
มีความสนใจและเห็นถึงความจ าเปนในการที่จะศึกษา คุณภาพชีวิตของนักศึกษา อันเปนกลุมบุคคลซึ่งจะเปนก าลัง
ส าคัญตอการพัฒนาประเทศในอนาคต เพื่อใหไดทราบถึงระดับคุณภาพชีวิตตามตัวแปรสวนบุคคล ทั้งนี้ เพื่อจะได        
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คุณภาพชีวิตของนักศกึษาคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการประมง 

แนวคิดของ ชาน (Zhan, 1992)    
ด้านความพึงพอใจในชีวิต  
ด้านอัตมโนทัศน์    
ด้านสุขภาพและการท างานของร่างกายด้าน
สังคมและเศรษฐกิจ 

ขอมูลพื้นฐานมาเปนแนวทางในการางแผนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาใหดียิ่งขึ้นตอไป และในการวิจัย
ครั้งนี้ ผูวิจัยไดน าแนวคิดของ ชาน (Zhan, 1992) มาใชเปนกรอบในการแบงการศึกษาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา      
ออกเปน 4 ดาน คือ ด้านความพึงพอใจในชีวิต ด้านอัตมโนทัศน์ ด้านสุขภาพและการท างานของร่างกาย และ ด้านสังคม
และเศรษฐกิจ  

1.1 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
1. ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง  
2. เปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จ าแนกตามลักษณะบุคคล 
1.2 ขอบเขตของโครงการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  
คุณภาพชีวิตของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง หมายถึง ความรู้สึกพอใจของ

นักศึกษาท่ีมีต่อความเป็นอยู่หรือการด าเนินชีวิตของตนเองในระหว่างศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย วิทยาเขตตรัง โดยผ่านการรับรู้ และประเมินด้วยตนเอง ซึ่งสามารถวัดได้ด้วยแบบวัดคุณภาพชีวิตที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  
โดยประยุกต์จากแนวคิดของ ชาน (Zhan, 1992) ประกอบด้วยองค์ประกอบท่ีส าคัญ 4 ด้าน ดังน้ี 

1. ด้านความพึงพอใจในชีวิต หมายถึง ความพึงพอใจของนักศึกษาเกี่ยวกับสภาพโดยทั่วไป สภาพแวดล้อม ที่
พักอาศัย และการศึกษาในสถาบัน 

2. ด้านอัตมโนทัศน์ หมายถึง ความพึงพอใจของนักศึกษา เกี่ยวกับตนเอง บุคลิกภาพ คุณค่าในตนเอง ความ
เชื่อและยึดมั่นในศาสนา 

3. ด้านสุขภาพและการท างานของร่างกาย หมายถึง ความพึงพอใจของนักศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพ การดูแล
ภาวะสุขภาพของตนเอง การออกก าลังกาย 

4. ด้านสังคมและเศรษฐกิจ หมายถึง ความพึงพอใจของนักศึกษา เกี่ยวกับสัมพันธภาพภายในครอบครัว 
เพื่อนและอาจารย์ กิจกรรมทางสังคม และรายรับท่ีได้ในขณะศึกษา 

1.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสรุปได้ว่า มีปัจจัยหลายประการที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยสนใจศึกษาเฉพาะลักษณะส่วนบุคคล 
ได้แก่ เพศ ช้ันปีการศึกษา สาขาวิชา คะแนนเฉลี่ยสะสม รายได้ของนักศึกษาที่ได้รับต่อเดือน และ ลักษณะที่พักอาศัย 
ซึ่งสามารถเขียนภาพแสดงความสัมพันธ์ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะส่วนบุคคล 
เพศ 
ช้ันปีการศึกษา 
สาขาวิชา 
คะแนนเฉลีย่สะสม 
รายได้ของนักศึกษาท่ีได้รบัต่อเดือน 
และ ลักษณะที่พักอาศัย 
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การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 
 

2. วิธีการศึกษา 
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจที่ศึกษาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยเป็นการศึกษาระดับคุณภาพชีวิต และ 
เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย วทิยาเขตตรัง ท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัย ดังน้ี 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
ประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ปีการศึกษา 2553 จ านวน 1,558 คน 

 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ช้ันปีที่ 1 – 4 จ านวน 310 คน การก าหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างจากการใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970 อ้างใน ธีรวุฒ ิเอกะกุล, 2543) 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษาเอกสารทฤษฎี  แนวคิดต่าง  

รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งกรอบแนวคิดที่ก าหนดขึ้น เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิต
ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

โดยมีส่วนประกอบท่ีสามารถแบ่งได้ 3 ส่วน ดังนี ้
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษา ด้านความพึงพอใจในชีวิต ด้านอัตมโนทัศน์ ด้านสุขภาพ

และการท างานของร่างกาย และ ด้านสังคมและเศรษฐกิจ โดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 
(Rating Scale) 5 อันดับ  

การสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย 
น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเพื่อการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ไปทดสอบความเช่ือมั่น (reliability) โดยการน า

แบบสอบถามไปทดสอบ (pre-test) กับกลุ่มประชากรที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มที่ท าการศึกษาจ านวน 40 หน่วย
ตัวอย่าง มาตรวจให้คะแนน แล้วน ามาหาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
(Alpha-coefficient) ของครอนบาค ซึ่งมีสูตรในการค านวณดังนี้ 


















2

2

1
1

x

I

S

S

n

n
  

  เมื่อ       คือ ค่าความเที่ยง 
   n      คือ จ านวนข้อ  

2

1S    คือ ความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อ 
2

xS    คือ ความแปรปรวนของคะแนนรวม 
ได้ค่าสัมประสิทธ์ความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.9252 และผลจากการทดลองใช้จากแบบสอบถามทั้งหมด 

38 ข้อ สามารถใช้ได้ทั้ง 38 ข้อ 
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดกระท าข้อมูล 
ข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ ข้อมูลจากแบบสอบถาม ผู้วิจัยด าเนินการเก็บแบบสอบถาม ด้วยตนเองโดยแจก

แบบสอบถามให้กับนักศึกษาโดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันท่ี 1 – 28 กุมภาพันธ ์2553 
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The 5th Rajamangala University of Technology National Conference 
 

ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ ข้อมูลเอกสารวิชาการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนผลงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา 
วิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูล

ทั่วไปของนักศึกษา และคุณภาพชีวิตของนักศึกษาในด้านต่าง   
การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอนุมาน 
สถิติที่ใช้หาคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ หาค่าความเช่ือมั่นแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์

แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค 
สถิติที่ใช้เปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพชีวิต ได้แก่ 
- การทดสอบท ี(t – test) ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพชีวิตของนักศึกษาจ าแนกตามปัจจัย

ส่วนบุคคลซึ่งแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม 
- การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance : ANOVA)ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของ

คุณภาพชีวิตของนักศึกษา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลซึ่งแบ่งออกตั้งแต่สามกลุ่มขึ้นไป 
- การเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple comparison) เพื่อเปรียบเทียบค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ใน 

กรณีที่การวิเคราะห์ความแปรปรวนมีนัยส าคัญทางสถิติใช้วิธีของตูร์กี้ (Tukey HSD) 
 

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ   
              เทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยรวม และรายด้าน 

 จากตารางที ่1 พบว่า คุณภาพชีวิตของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชมงคลศรี
วิชัย วิทยาเขตตรัง โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 3.74 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความพึงพอใจ
ในชีวิต ด้านอัตมโนทัศน์ และ ด้านสังคมและเศรษฐกิจ อยู่ในระดับดี ส่วนด้านสุขภาพและการท างานของร่างกายอยู่ใน
ระดับปานกลาง 

 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  
              มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จ าแนกตามเพศ 

 

คุณภาพชีวติ x  S.D. ระดับ 
ด้านความพึงพอใจในชวีิต 3.70 0.45 ดี 
ด้านอัตมโนทัศน์ 4.04 0.51 ดี 
ด้านสุขภาพและการท างานของร่างกาย 3.48 0.55 ปานกลาง 
ด้านสังคมและเศรษฐกิจ 3.77 0.52 ดี 

รวม 3.74 0.38 ดี 

        เพศ       x  
S.D  t p-values 

         ชาย   
         หญิง 

3.77 0.47  0.497 0.620 
3.80 0.43    
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การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 
 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  
              มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จ าแนกช้ันปีท่ีศึกษา สาขาที่ศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสม รายได้ 
              ของนักศึกษา และ ลักษณะที่พักอาศัย 

 

จากตารางที่ 2 และ ตารางที่ 3 พบว่า คุณภาพชีวิตของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลนั้น ช้ันปีที่ศึกษา กับ สาขาวิชาที่ศึกษา มีผล
ให้ระดับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05  

 

4. สรุป 
4.1 อภิปรายผล 

1. การศึกษาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  มหาวิทยาลัยราชมงคล
ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

คุณภาพชีวิตของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย    
วิทยาเขตตรัง ภาพรวมอยู่ในระดับดี และเพื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความพึงพอใจในชีวิต ด้านอัตมโนทัศน์ 
และ ด้านสังคมและเศรษฐกิจ อยู่ในระดับดี ส่วนด้านสุขภาพและการท างานของร่างกาย อยู่ในระดับปานกลาง แสดง
ให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยควรมีการพิจารณาเพิ่มปัจจัยที่จะท าให้คุณภาพชีวิตของนักศึกษาดีขึ้น  โดยด้านที่ควรพิจารณา
เป็นอย่างยิ่งได้แก่ด้านสุขภาพและการท างานของร่างกายเพราะเป็นด้านที่คุณภาพชีวิตโดยเฉลี่ยของนักศึกษาต่ าที่สุด 

จากการศึกษาพบว่าคุณภาพชีวิตของนักศึกษาด้านสุขภาพและการท างานของร่างกายอยู่ในระดับปานกลาง 
โดยประเด็นนักศึกษามีสุขภาพท่ีดี ได้รับความรู้เกี่ยวกับการปฏบิัติตวัในการป้องกันโรคตา่ง  ใช้เวลาพักผ่อนโดยการฟัง
เพลง ดูโทรทัศน์ และมีสุขภาพร่างกาย จิตใจที่สมบูรณ์ มีคุณภาพชีวิตในระดับดี ส่วนประเด็นอื่น   นักศึกษามีคุณภาพ
ชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง  นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความส าคัญกับอาหารและโภชนาการของตนเองเท่าที่ควร  การ
รับประทานอาหารไม่ครบ 3 มื้อ การรับประทานอาหารโดยไม่ได้พิจารณาคุณค่าให้ครบทั้ง 5 หมู่ สาเหตุหนึ่งที่
นักศึกษามีคุณภาพชีวิตในด้านนี้ในระดับปานกลาง อาจจะเป็นเพราะร้านอาหารในโรงอาหารของมหาวิทยาลยัมีจ านวน

ปัจจัยส่วนบุคคล 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS MS F Sig. 

ชั้นปีที่ศึกษา ระหว่างกลุ่ม 1.998 .666 3.790 .011 *  
ภายในกลุ่ม 53.785 .176   
ผลรวม 

55.784    

สาขาที่ศึกษา ระหว่างกลุ่ม 1.858 .464 2.627 .035 *  
ภายในกลุ่ม 53.926 .177   
ผลรวม 55.784    

คะแนนเฉลี่ยสะสม ระหว่างกลุ่ม .194 .049 .267 .899 
ภายในกลุ่ม 55.589 .182   
ผลรวม 55.784    

รายได้ของนักศึกษา ระหว่างกลุ่ม .743 .248 1.376 .250 
ภายในกลุ่ม 55.041 .180   
ผลรวม 55.784    

ลักษณะที่พักอาศัย ระหว่างกลุ่ม .323 .081 .444 .777 
ภายในกลุ่ม 55.461 .182   
ผลรวม 55.784    
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ไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา และร้านอาหารที่มีอยู่ในปัจจุบันก็มีจ านวนรายการอาหารไม่หลากหลาย 
รายการอาหารมีความคล้ายคลึงกัน ท าให้นักศึกษาไม่มีทางเลือกในการบริโภค นอกจากนั้นคุณภาพของอาหารที่
จ าหนา่ยในโรงอาหารของมหาวิทยาลัยก็ไม่ดีเท่าท่ีควร คุณค่าทางโภชนาการไม่ดีเท่าที่ควร ไม่สะอาด รสชาติไม่ดี  

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยส่วนหนึ่งเป็นนักศึกษาที่มีความจ าเป็นในการบริโภคอาหารตามศาสนา  ดังนั้น 
นักศึกษาจึงมีความต้องการให้เพิ่มจ านวนร้านอาหารอิสลามให้มากขึ้น เพือ่เพิ่มความมั่นใจในการบริโภคและนักศึกษามี
ทางเลือกในการเลือกรับประทานอาหารมากขึ้น นักศึกษาบางส่วนเป็นผู้ที่รักษาสุขภาพอนามัยจึงต้องการให้มี
ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ รวมทั้งควรมีร้านจ าหน่ายผลไม้สด และในขณะที่นักศึกษาบางส่วนสามารถเลือกรับประทาน
อาหารได้อย่างสมบูรณ์  

การพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาในด้านนี้ ควรมีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้นักศึกษามีความรู้และเข้าใจ
ถึงความส าคัญของการที่ร่างกายได้รับอาหารในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย  และคุณภาพที่เป็น
ประโยชน์ต่อร่างกาย นอกจากน้ันควรมีการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเห็นถึงผลเสียของการที่ร่างกายได้รับสารอาหาร
ไม่ครบถ้วน 

นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยควรเอาใจใส่ต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษาในด้านนี้  โดยท าการดูแลเรื่องความ
สะอาด สุขอนามัยของโรงอาหาร และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าไปท าการตรวจสอบคุณภาพและควบคุมดูแล
ร้านอาหารต่าง   อย่างสม่ าเสมอ 

2. การเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เป็นดังนี ้

ผลจากการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของนักศึกษาที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน  ซึ่งพบว่า เพศ คะแนน
เฉลี่ยสะสม รายได้ของนักศึกษาท่ีได้รับต่อเดือน และ ลักษณะหอพัก เป็นปัจจัยท่ีไม่ส่งผลต่อความแตกต่างของคุณภาพ
ชีวิตของนักศึกษา ทั้งในภาพรวมและรายด้าน 

ส่วนปัจจัยด้านช้ันปีท่ีศึกษา และ สาขาวิชา เป็นปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความแตกต่างของคุณภาพชีวิตทั้ง
ในภาพรวมและรายด้านนั้น ผู้วิจัยจะท าการอภิปรายทีละปัจจัยต่อด้านต่าง   ดังนี ้

ปัจจัยด้านช้ันปีที่ศึกษา เหตุผลที่ท าให้นักศึกษาช้ันปีที่ 1 คุณภาพชีวิตด้านความพึงพอใจในชีวิตดีกว่าช้ันปี
สูง  เพราะว่า ในช้ันปีที่ 1 มีความรู้สึกภูมิใจที่ได้เข้าเรียนในสถาบัน เป็นตามที่คาดหวัง การจัดการเรียนการสอนที่
แตกต่างท่ีเดิม มีกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน ด้านสุขภาพและการท างานของร่างกาย นักศึกษาช้ันปีที่ 1 
มีคุณภาพชีวิตสูงกว่าช้ันปีที่ 2, 3 และ 4 เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนซึ่งแตกต่างกันนักศึกษาช้ันปีที่สูงกว่าต้อง
เรียนหนังสือค่อนข้างหนักท าให้เครียดต่อการเรียนลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษาแต่ละช้ัน     
ปี 1 มีช่วงเวลาที่จะใช้ในการพักผ่อน ออกก าลังกายหรือการดูแลตนเอง ในด้านต่าง   ก็แตกต่างกันท าให้คุณภาพชีวิต
ด้านสุขภาพและการท างานของร่างกาย ในแต่ละชั้นปีจึงมากน้อยแตกต่างกัน 

สาขาวิชาที่นักศึกษาเรียนส่งผลต่อระดับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาโดยในภาพรวม นักศึกษาสาขาเทคโนโลยี
และสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มีคุณภาพชีวิตที่สูงกว่า นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ซึ่งสาเหตุที่เป็นเช่นนี้
อาจเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมทางด้านบุคคล อันได้แก่ อาจารย์ บุคลากรในสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด รุ่นพี่ เพื่อน
รวมทั้งรุ่นน้องภายในสาขาวิชาของนักศึกษา ให้สิทธิเสรีภาพแก่นักศึกษามาก จะท าให้นักศึกษามีความรู้สึกผ่อนคลาย 
และเกิดความรู้สึกว่าตนเองมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า นอกจากนั้น การบริหารจัดการภายในสาขา การให้บริการในด้านต่าง 
  แก่นักศึกษา รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง   ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน ล้วนเป็นสิ่งท่ีท าให้นักศึกษามี
คุณภาพชีวิตที่ดีได้ นักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่มีอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครัน บุคลากรสายสนับสนุน 
ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นกันเอง นักศึกษาก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
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การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 
 

4.2 สรุปและข้อเสนอแนะ 
การศึกษาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยราชมงคล     

ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง พบว่า คุณภาพชีวิตของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขต ด้านความพึงพอใจในชีวิต ด้านอัตมโนทัศน์ และด้านสังคมและเศรษฐกิจ อยู่ใน
ระดับดี ด้านสุขภาพและการท างานของร่างกายอยู่ในระดับปานกลาง 

ผลการเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง พบว่า เพศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายได้ต่อเดือนของ
นักศึกษา และ ที่พักอาศัย เป็นปัจจัยไม่ส่งผลต่อความแตกต่างของคุณภาพชีวิตของนักศึกษา ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตของนักศึกษาได้แก่ ช้ันปีท่ีก าลังศึกษาและสาขาวิชา   

ความต้องการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
ประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง นักศึกษามีความต้องการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ในด้านต่าง  ดังน้ี 

ด้านความพึงพอใจในชีวิต นักศึกษามีความต้องการให้เพิ่มหอพักนักศึกษา และ สิ่งอ านวยความสะดวก
ภายในหอพัก เพิ่มอาคารเรียนพร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย เพื่อสร้างบรรยากาศในการเรียน มีมุมพักผ่อน
ให้นักศึกษาอ่านหนังสือ และถนนทุกเส้นทางในมหาวิทยาลัยควรมีไฟเพื่อความปลอดภัยแก่นักศึกษา 

ด้านอัตมโนทัศน์ นักศึกษามีความต้องการให้มีการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา และ จัดให้มีการอบรมเพื่อ
พัฒนาตนเอง 

ด้านสุขภาพและการท างานของร่างกาย นักศึกษามีความต้องการ สถานที่และอุปกรณ์ในการออกก าลังกาย 
การจัดให้มีการตรวจร่างกายประจ าปี  

ด้านสังคมและเศรษฐกิจ นักศึกษาต้องการให้มีทุนการศึกษาเพิ่มมากข้ึน และ จัดกิจกรรมที่เน้นความสัมพันธ์
ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา  
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เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ผู้วิจัยขอขอบคุณเป็นอย่างสูง และขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา                 
ที่กระตุ้นและส่งเสริมตลอดจนอ านวยความสะดวกในทุก  ด้านแก่ผู้วิจัย สุดท้ายนี้ขอขอบคุณนักศึกษาคณะ
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ครั้งนี ้
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