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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาการใชชีวิตประจําวันของนิสิตท่ีพักอาศัยในหอพัก  2) ศึกษา

ระดับคุณภาพชีวิตของนิสิตท่ีพักอาศัยในหอพัก 3) เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของนิสิตท่ีมีเพศ อายุ คณะ สถานท่ีพัก 
และจํานวนสมาชิกในหอง  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคาตามแบบของลิเคิรท 
แบงออกเปน 3 สวน จํานวน 385 ชุด สถิติท่ีใชในการวิเคราะห คือ ความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน t-test และ F-test ซึ่งกรณีท่ีมีความแตกตางจะทําการทดสอบเปนรายคูโดยใชวิธีของ Least 
significant of different (LSD) ผลการวิจัยพบวา 1) การใชชีวิตประจําวันของนิสิตท่ีพักอาศัยในหอพัก พบวา
สวนใหญมีงบประมาณท่ีไดรับจากผูปกครองในการใชจายรายเดือน 3,001-4,000 บาท มีคาใชจายใน
การรับประทานอาหารเฉลี่ยตอวัน 51-100 บาท สวนใหญจะรับประทานอาหารท่ีรานอาหารรอบๆ มหาวิทยาลัย 
พาหนะในการเดินทางไปเรียนสวนใหญเปนจกัรยานยนต การเลือกคบเพ่ือนสวนใหญจะเลือกคบเพ่ือนท่ีเรียนคณะ
เดียวกัน วิธีการปรับตัวใหเขากับเพ่ือนสวนใหญจะพยายามเอาใจเขามาใสใจเรา ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมหอง
สวนใหญจะมคีวามสนิทสนมกันมาก กิจกรรมท่ีทํากับเพ่ือนรวมหองพักสวนใหญ คือ ไปเท่ียว ดูหนัง กิจกรรมยามวาง
ท่ีทํา คือ นอน/พักผอน ปญหาสวนตัวสวนใหญท่ีมักประสบในชีวิตประจําวัน คือ การเรียน เมื่อประสบปญหาสวนใหญ
จะปรึกษาผูปกครอง การจัดการปญหาเมื่อมีคาใชจายไมเพียงพอ คือ ประหยัดมากขึ้น ลดคาใชจายสวนตัว
ลง 2) ระดับคุณภาพชีวิตของนิสิตท่ีพักอาศัยในหอพัก พบวา นิสิตมีคุณภาพชีวิตโดยรวมอยูในระดับมาก มี
คาเฉลี่ย 3.74 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา นิสิตมีคุณภาพชีวิตดานสังคมมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ย 3.90 
รองลงมา คือดานการเรียน มีคาเฉลี่ย 3.79  ดานบริการท่ีไดรับจากมหาวิทยาลัยมีคาเฉลี่ย 3.79 ดานท่ีพักอาศัย 
มีคาเฉลี่ย 3.72 และดานสุขอนามัย มีคาเฉลี่ย 3.56 ตามลําดับ  3) เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของนิสิต พบวา นิสิต
ท่ีมีเพศท่ีแตกตางกันมีคุณภาพชีวิตดานสุขอนามัยท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 นิสิตท่ีมีอายุท่ี
แตกตางกัน มีคุณภาพชีวิตดานบริการท่ีไดรับจากหอพักท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 นิสิตท่ีพัก
สถานท่ีพักแตกตางกัน มีคุณภาพชีวิตดานการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 แตนิสิตท่ีศึกษาใน
คณะแตกตางกันและมีจํานวนสมาชิกในหองพักแตกตางกันมีคุณภาพชีวิตโดยรวมและทุกดานไมแตกตางกัน   
คําสําคัญ: คุณภาพชีวิต นิสิต หอพัก 

Abstract 
The purpose of this research is to 1) study the daily living of students who live in the 

university dormitory 2) study the quality of life of university 3) compare the quality of life of 
university students by gender, age, faculty, residence and number of roommate. The research 
instrument used for collecting data was a rating  of Likert scales questionnaire of 385 university 
students. The statistics used for data  analysis were frequency, percentage, mean, standard 
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deviation t-test and F-test. Additional studies using Least significant of difference (LSD) are 
required to assesse for evaluating the pairwise comparisons. Results showed that: 1) The daily 
living of the students found that the students received a monthly budget of 3,001-4,000 baht. 
The average daily living expenses was 51-100 baht. Students chose to eat in the restaurants 
around the campus. The vehicles to go to school was a motorcycle. Participants requied friends 
from same faculty. The students adapted to college friends by trying relationship with the 
closely roommate. The favorate activity with roommates was watching movie and traveling. The 
free time students made to sleep and take a rest. The most of indivual problem in learning, 
when students faced problems, they alway consulted with parents first.And when the cost of 
living was not enough, students economized and and reduced the expenses. 2) The quality of 
life of students found that students had a high level of the overall quality of life, with an average 
of 3.74. When considering each aspect students had the highest quality of life in society, the 
average was 3.90. Secondly, the average level of learning was 3.79, the service received from the 
university was 3.79, the residential was 3.72 and the hygiene was 3.56, respectily. 3) Comparision 
of quality of life of the students reported that gender was significantly associated with the quality 
of life of students in hygiene at a significant level of 0.01. Age was significantly associalted with 
quality of service  from  dormitories  at  a significant  level of 0.05. Residence was significantly 
associated with the quality of life in learning at a significant level of 0.05. Additional, faculty and 
the number of roommates were not significantly associated with the quality of life. 
Keywords: quality of life, student, dorm 
 

บทนํา 

 หอพักนักศึกษาเปนปจจัยหน่ึงท่ีสําคัญตอนักศึกษาและสถาบัน กลาวคือ เปนท่ีพักอาศัยท่ีสะดวก 
สบาย ปลอดภัย ประหยัดเวลาและคาใชจายในการเดินทาง ชวยดานการศึกษาของนักศึกษาและสงเสริมพัฒนา
ในดานตางๆ อาทิ ดานความประพฤติ ดานความเปนตัวของตัวเอง ทักษะทางสังคม เปนตน นอกจากน้ียังมี
ความจําเปนตอสถาบันท่ีชวยใหการเรียนการสอนของสถาบันมีประสิทธิภาพอันเน่ืองมาจากความพรอมทางดาน
สุขภาพและจิตใจของนักศึกษา (สําเนาว, 2537) ท้ังน้ี การใชชีวิตรวมกันภายในหอพักซึ่งประกอบดวย นักศึกษา
จากหลากหลายคณะ มาจากภูมิลําเนาท่ีแตกตางกันเขามาอาศัยอยูรวมกัน จึงเปนการสงเสริมใหเกิดทักษะ
ทางดานสังคมใหแกนักศึกษาอีกดวย ดังท่ีวัลลภา (2535)  ไดกลาววา หอพักเปนสิ่งจําเปนอยางมากสําหรับผูท่ี
ไมสะดวกเดินทางหรือมีภูมิลําเนาอยูตางจังหวัด ถือไดวาหอพักเปนสวนหน่ึงของมหาวิทยาลัยมีหนาท่ีเทียบได
กับหองสมุด หองปฏิบัติการ หองเรียน เปนสถานท่ีฝกฝนทักษะทางสังคมไดเปนอยางดี หอพักนักศึกษาท่ี
พึงประสงคควรใชแนวคิดในการจัดระบบหอพักท่ีสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาท่ีเหมาะสมและมีการยอมรับมาก
ในประเทศไทย คือ แนวคิดแบบ “ศูนยศึกษาและอาศัย (Living and Learning Centers)” เริ่มจากการ
ออกแบบกอสราง การจัดบริการภายในหอพัก การจัดสภาพแวดลอมใหมีความสะอาดรมรื่น มีบุคลากรดูแลดาน
กายภาพ มีความสะดวกในการเขาถึงบริการ การจัดหอพักใหเอ้ือตอการศึกษา มีการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริม
การศึกษา ระบบบริหารจัดการมีความคลองตัว  เนนการพ่ึงพาตนเองได  ไมแสวงหากําไรจากการจัดบริการ
หอพัก และตองมีบุคลากรท่ีมปีระสิทธิภาพ มีความรูความสามารถดานการจัดการหอพักโดยเฉพาะ 
  มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหนิสิตภาคปกติช้ันปท่ี 1 ทุกคนพักอาศัยในหอพักท่ีมหาวิทยาลัยจัดใหท้ัง
หอพักในมหาวิทยาลัยและหอพักเครือขายที่มีการจัดหาโดยคณะกรรมการจัดหาหอพักเครือขายซึ่งไดมี
การกําหนดหลักเกณฑและคุณสมบัติของหอพักเครือขายโดยเนนหอพักท่ีมีสถานท่ีตั้งตามเสนทางเขา
มหาวิทยาลัย การเดินทางสะดวก มีสิ่งอํานวยความสะดวกและการดูแลนิสิตใกลเคียงกับหอพักภายใน
มหาวิทยาลัย  ซึ่งมหาวิทยาลัยไดกําหนดใหนิสิตชั้นปที่ 1 ตองพักอาศัยตลอดปการศึกษา ในสวนของ
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นิสิตภาคพิเศษ ช้ันปท่ี 1 ใหเปนไปตามความสมัครใจและตามจํานวนหองพักท่ีวางอยู วัตถุประสงคของ
การกําหนดนโยบายดังกลาว คือ เพ่ือใหนิสิตช้ันปท่ี 1 ท่ีศึกษาตางคณะ ตางพ้ืนความรู ไดมีประสบการณใน
การใชชีวิตอยูรวมกันและเปลี่ยนความรูความคิดเห็น เคารพสิทธ์ิซึ่งกันและกัน มีความสามัคคี ความรับผิดชอบ
ตอตนเอง มีนํ้าใจตอผูอ่ืน ตอสวนรวม ซึ่งหอพักจะเปนศูนยกลางหรือแหลงของการเรียนรูและเอ้ืออาทร 
(Learning and caring center) ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนิสิตใหเปนนิสิตท่ีพึงประสงคของมหาวิทยาลัย 
ซึ่งจะนําไปสูการเปนบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและเปนทรัพยากรบุคคลท่ีพึงประสงคของประเทศชาติในอนาคตตอไป 

 การปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมและเพ่ือนใหมท้ังตางคณะ ตางจังหวัดหลายๆ ภาคมาอยูรวมกัน
เปนหองๆ ละสี่คนหรือสามคน ยอมมีผลทําใหการปรับตัวในการอยูรวมกัน เกิดความเครียดและมีผลทําให
คุณภาพชีวิตเปลี่ยนแปลงไป (วิสัญ, 2551) ท้ังน้ีไดมีผูกลาวถึง “คุณภาพชีวิต” ไวมากมาย เชน  สํานักงาน
ปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ (2548) กลาววา ความสุขท่ีเปนผลมาจากปจจัยภายนอกหรือท่ัวๆ ไปใชคําวา 
“ความอยูดีมีสุข” หรือ “คุณภาพชีวิต” ดัชนีท่ีใชวัดองคประกอบความสุขจากภายนอกแบงเปนการวัดดาน
สุขภาพ ดานการศกึษา ดานการทํางาน ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ดานสภาพครอบครัว ดานสภาพความเปนอยูใน
ชุมชน ซึ่งสอดคลองกับพัชราภรณ (2547) กลาววา คุณภาพชีวิตเกิดจากการใหความสําคัญและความพึงพอใจ
ตอองคประกอบตางๆ ตามสภาพการณและสิ่งแวดลอมท่ีมีอยู เปนอยู หรือไดรับอยูดวยการรับรูและตัดสินใจ
ของมนุษยในชวงเวลาหน่ึง สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามกาลเวลาและสภาพการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป สวนมาก
มักเก่ียวของกับดานสุขภาพ การศึกษา ความรูสึกนึกคิดเก่ียวกับเพ่ือน สถานท่ีอยูอาศัย  สภาพแวดลอมท่ีตน
อาศัยอยู รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ท่ีตนเองไดรับ เปนตน 
 ดังน้ัน คุณภาพชีวิตท่ีดีของนิสิตท่ีอยูหอพักจึงมีสวนสําคัญในการพัฒนารางกาย จิตใจ อารมณและ
สภาพแวดลอมของนิสิตและจะเปนปจจัยสําคัญท่ีจะชวยสงเสริมในการศึกษาเลาเรียนและการดําเนินชีวิตของ
นิสิต ท่ีผานมามหาวิทยาลัยยังไมเคยมีการศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตของนิสิตท่ีพักอาศัยในหอพักท้ังหอพักใน
มหาวิทยาลัยและหอพักเครือขาย ดวยเหตุน้ี ผูวิจัยจึงมีความสนใจและเห็นถึงความจําเปนท่ีจะศึกษาคุณภาพชีวิต
ของนิสิตท่ีพักอาศัยในหอพักมหาวิทยาเกษตรศาสตร  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร ทั้งนี้ เพื่อ
จะไดขอมูลพ้ืนฐานมาเปนแนวทางในการวางแผนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนิสิตท่ีพักอาศัยใน
หอพักใหดียิ่งข้ึนตอไป 

 
วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาการใชชีวิตประจําวันของนิสิตท่ีพักอาศัยในหอพัก 
 2. เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของนิสิตท่ีพักอาศัยในหอพัก 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบคณุภาพชีวิตของนิสิตท่ีเพศ อายุ คณะ สถานท่ีพัก และจํานวนสมาชิกในหองท่ีแตกตางกัน 
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การวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตของนิสิตที่พักอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ในครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยไดดําเนินการวิจัย
ตามลําดับข้ันตอน ดังน้ี 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 1) ประชากร ไดแก นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
ระดับปริญญาตร ีช้ันปท่ี 1 ท่ีพักอาศัยในหอพักภายในมหาวิทยาลัยและหอพักเครอืขาย ภาคปลายปการศึกษา 
2559 จํานวนรวมท้ังสิ้น 1,623 คน (ขอมูล ณ วันท่ี 14 กุมภาพันธ 2560)   
 2) กลุมตัวอยาง ไดแก นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
ระดับปริญญาตรี ช้ันปท่ี 1 ท่ีพักอาศัยในหอพักภายในมหาวิทยาลัยและหอพักเครือขาย ประจําภาคปลาย 
ปการศึกษา 2559  จํานวน 385 คน การสุมตัวอยางแบบใชทฤษฎีความนาจะเปน (Probability Sampling) 
โดยการสุมแบบแบงช้ันภูมิอยางมีสัดสวนตามจํานวนนิสิตท่ีพักอาศัยในหอพัก ซึ่งการกําหนดขนาดของกลุม
ตัวอยางไดมาจากการคํานวณโดยใชสตูร Taro Yamane ท่ีระดับความเช่ือมั่นท่ี 95%   
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เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ จึงใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการวิจัย 
โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 3 สวน ดังน้ี 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 5 ขอ มีลักษณะคําถามเปนแบบตรวจสอบ
รายการ (Multiple choice) ท่ีใหผูตอบเลือกตอบไดเพียงขอเดียว   

สวนท่ี 2 การใชชีวิตประจําวันของนิสิตท่ีพักอาศัยในหอพัก จํานวน 13 ขอ มีลักษณะคําถามเปน
แบบตรวจสอบรายการ (Multiple choice) ท่ีใหผูตอบเลือกตอบไดเพียงขอเดียว  

สวนท่ี 3 คุณภาพชีวิตของนิสิตท่ีพักอาศัยในหอพัก จํานวน 32 ขอยอย แบงเปน 5 ดาน คือ ดานการเรียน 
ดานสุขอนามัย ดานท่ีพักอาศัย ดานบริการท่ีไดรับจากมหาวิทยาลัย และดานสังคม มีลักษณะเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scales) ตามแบบของลิเคิรท (Likert Scales) 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก  ปานกลาง 
นอย และนอยที่สุด ที่ผานการทดสอบความเที่ยงตรงโดยตรวจสอบความถูกตองจากผูเชี่ยวชาญทดสอบ
ความเช่ือมั่นโดยการนําขอมูลจากแบบสอบถามทดลองใช (Try-Out) มาหาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม
โดยใชสูตรสัมประสิทธสหสัมพันธ Alpha ของ Cronbach (สิน, 2551) ซึ่งผลการวิเคราะหหาคาความเช่ือมั่น
ปรากฏดังน้ี ดานการเรียน จํานวน 5 ขอ เทากับ 0.863 ดานสุขอนามัย จํานวน 5 ขอ เทากับ 0.808 ดานท่ีพักอาศัย 
จํานวน 5 ขอ เทากับ 0.834 ดานบริการท่ีไดรับจากมหาวิทยาลัย จํานวน 5 ขอ เทากับ 0.794 และดานสังคม 
จํานวน 5 ขอ เทากับ 0.835 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งน้ีเปนการเก็บขอมูลภาคสนาม (Field data collection) โดยมี
ข้ันตอนการดําเนินงานดังน้ี 

1.  ทําหนังสือขอความอนุเคราะหจากมหาวิทยาลัยถึงผูจัดการหอพักเพ่ือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูล 
 2.  ผูวิจัยและผูชวยวิจัยออกเก็บขอมูล ดวยตนเองโดยนําชุดแบบสอบถามไปแจกใหแกกลุมตัวอยาง 
ตามจํานวนท่ีไดกําหนดไวและรอรับแบบสอบถามกลับคืน  

3.  ผูวิจัยตรวจสอบความครบถวน ถูกตองของแบบสอบถามท่ีไดรับ เพ่ือนํามาใชในการวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูล 
 ขอมูลท่ีไดจากกลุมตัวอยางจะนํามาประเมินผลและวิเคราะห โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป หลังจากน้ันจะ
นําผลการวิเคราะหมาสรุปและนําเสนอ ดังน้ี   
  1. วิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามโดยการใชตารางแจกแจงหาคาความถ่ี (Frequency) 
และคารอยละ (Percentage)  
  2. วิเคราะหการใชชีวิตประจําวัน โดยการแจกแจงคาความถ่ี (Frequency) และหาคารอยละ (Percentage) 
 3. วิเคราะหคุณภาพชีวิตของนิสิตท่ีพักอาศัยในหอพัก ดานการเรียน ดานสุขอนามัย  ดานท่ีพักอาศัย  
ดานบริการท่ีไดรับจากมหาวิทยาลัย และดานสังคม โดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard diviation)  
  4. วิเคราะหการเปรียบเทียบความแตกตางของคุณภาพชีวิตของนิสิตจําแนกตามขอมูลท่ัวไป สถิติท่ีใช 
คือ t-test และ F-test ซึ่งกรณีท่ีมีความแตกตางจะทําการทดสอบเปนรายคูโดยใชวิธีของ LSD (Least significant 
of different) 
 

ผลการวิจัย 
1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม   

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 261 คน (รอยละ 67.79) มีอายุ 18-20 ป 
จํานวน 341 คน (รอยละ 88.57) กําลังศึกษาในคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร จํานวน 134 คน  
(รอยละ 34.81) สวนใหญพักอยูหอพักในมหาวิทยาลัย จํานวน 212 คน (รอยละ 55.06) และมีจํานวนสมาชิก
ในหองพัก 2 คน จํานวน 169 คน (รอยละ 43.90) ดังแสดงในตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 แสดงคาความถ่ีและรอยละขอมลูท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม (n = 385) 
ขอมูลทั่วไป ความถ่ี  รอยละ 

เพศ 
1. หญิง 124 32.21 
2. ชาย 261 67.79 
อายุ 
1. 18-20 ป 341 88.57 
2. 21 ป ขึ้นไป 44 11.43 
คณะที่กําลังศึกษา 
1. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 59 15.32 
2. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 134 34.81 
3. คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ 128 33.25 
4. คณะสาธารณสุขศาสตร 64 16.62 
จํานวนสมาชิกในหองพัก 
1. 2 คน 169 43.90 
2. 3 คน 126 32.73 
3. 4 คน 90 23.37 

 
2. การใชชีวิตประจําวันของนิสิตท่ีพักอาศัยในหอพัก   

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีงบประมาณที่ไดร ับจากผู ปกครองในการใชจายรายเดือน 
3,001-4,000 บาท มีคาใชจายในการรับประทานอาหารเฉลี่ยตอวัน 51-100 บาท สวนใหญจะรับประทาน
อาหารท่ีรานอาหารรอบๆ มหาวิทยาลัย พาหนะในการเดินทางไปเรียนสวนใหญเปนจักรยานยนต การเลือก
คบเพื่อนสวนใหญจะเลือกคบเพื่อนที่เรียนคณะเดียวกัน วิธีการปรับตัวใหเขากับเพื่อนสวนใหญจะ
พยายามเอาใจเขามาใสใจเรา ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมหองสวนใหญจะมีความสนิทสนมกันมาก กิจกรรมท่ี
ทํากับเพ่ือนรวมหองพักสวนใหญ คือ ไปเท่ียว ดูหนัง กิจกรรมยามวางท่ีทํา คือนอน/พักผอน ปญหาสวนตัว
สวนใหญท่ีมักประสบในชีวิตประจําวัน คือ การเรียน เมื่อประสบปญหาสวนใหญจะปรึกษาผูปกครอง การจัดการ
ปญหาเมื่อมีคาใชจายไมเพียงพอ คือ ประหยัดมากข้ึน ลดคาใชจายสวนตัวลงรอยละ ดังแสดงในตารางท่ี 2 

 
ตารางท่ี 2 แสดงคาความถ่ีและรอยละการใชชีวิตประจําวันของนิสติท่ีพักอาศัยในหอพัก (n = 385) 

การใชชวีิตประจําวันของนิสิตที่พักอาศัยในหอพัก   ความถ่ี  รอยละ 
คาใชจายรายเดือน 
1. ตํ่ากวา 3,000 บาท  64 16.62 
2. 3,001-4,000 บาท  154 60.00 
3. 4,001-5,000 บาท  70 18.18 
4. 5,001-6,000 บาท  50 12.99 
5. มากกวา 6,000 บาท 47 12.21 
คาใชจายในการรับประทานอาหารเฉลี่ยตอวัน 
1. ตํ่ากวา 150 บาท 14 3.64 
2. 51-100 บาท 222 57.66 
3. 101-150 บาท 105 27.27 
4. 151-200 บาท 34 8.83 
5. มากกวา 200 บาท 10 2.60 
สถานที่รับประทานอาหาร 
1. โรงอาหาร/ศูนยอาหารของมหาวิทยาลัย 115 29.87 
2. รานอาหารรอบๆ มหาวิทยาลัย 204 52.99 
3. รานสะดวกซ้ือ เชน 7-eleven 18 4.68 
4. ตลาดนัด 48 12.47 
พาหนะในการเดินทางไปเรียน 
1. จักยาน 97 25.19 
2. จักรยานยนต 249 64.68 
3. รถยนต 5 1.30 
4. ไมมีพาหนะ อาศัยไปกบัเพื่อน 48 8.83 
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ตารางท่ี 2 (ตอ)   
การใชชวีิตประจําวันของนิสิตที่พักอาศัยในหอพัก   ความถ่ี  รอยละ 

การเลือกคบเพ่ือน   
1. เพื่อนที่มาจากจังหวัดเดียวกัน 37 9.61 
2. เพื่อนที่มาจากโรงเรียนเดียวกัน 47 12.21 
3. เพื่อนที่เรียนคณะเดียวกัน 61 16.10 
4. เพื่อนที่ลงเรียนดวยกัน 201 52.21 
5. เพื่อที่อยูหอพักเดียวกัน 38 9.87 
วิธีการปรับตัวใหเขากับเพ่ือน   
1. พยายามเอาใจเขามาใสใจเรา 161 41.82 
2. พูดคุยและทําในส่ิงที่เพื่อนสนใจ 60 15.58 
3. เปนผูฟงที่ดีและคอยชวยเหลือเพื่อน 139 36.10 
4. ตามเพื่อนตลอด ไปไหนไปกัน 7 1.82 
5. ไมไดปรับตัว นิสัยเปนอยางไรก็เปนอยางนั้น 18 4.68 
6. อื่นๆ (ไมมีก็ไมใช) 3 0.78 
ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมหอง   
1. สนิทสนมกันมาก 197 51.17 
2. สนิทสนมกันปานกลาง 149 38.70 
3. สนิทสนมกันนอย 5.71 5.71 
4. ไมสนิทสนมกัน (ตางคนตางอยู) 4.42 4.42 
กิจกรรมที่ทํากับเพ่ือนรวมหองพัก   
1. ติวหนังสือ 106 27.53 
2. ไปออกกาํลังกาย 85 22.08 
3. ไปเที่ยว ดูหนัง 138 35.84 
4. ไปออกคาย 4 1.04 
5. ทําความสะอาดหองพกั 52 13.51 
กิจกรรมยามวาง   
1. นอน/พักผอน 199 51.69 
2. เลนเกมสคอมพิวเตอร/เลนอินเทอรเน็ต/แชท 42 10.13 
3. ทําการบาน/ทบทวนบทเรียน 71 18.44 
4. ดูหนัง/ฟงเพลง/ดูโทรทัศน 58 15.06 
5. อื่นๆ (อานหนังสือ เชน การตูน/วารสาร/นวนิยาย) 15 3.90 
ปญหาสวนตัวที่มักประสบในชีวติประจําวัน   
1. การเรียน 208 54.03 
2. สุขภาพ 46 11.94 
3. ความรัก 24 6.23 
4. คาใชจาย 92 23.90 
5. การคบเพื่อน 15 3.90 
บุคคลที่ปรึกษาเมื่อประสบกับปญหา   
1. ผูปกครอง 248 64.42 
2. เพื่อน 70 18.18 
3. แฟน/คนรัก 16 4.16 
4. รุนพี่ 14 3.64 
5. ไมปรึกษาใคร คิดดวยตนเอง 35 9.09 
6. อื่นๆ (อาจารยทีป่รึกษา) 2 0.52 
การจัดการปญหาเมื่อคาใชจายไมเพียงพอ   
1. ขอยืมเงินเพื่อน 73 18.96 
2. ขอเงินจากผูปกครองเพิ่มขึ้น 92 23.90 
3. หารายไดจากการทํางานพิเศษ 39 10.13 
4. ประหยัดมากขึ้น ลดคาใชจายสวนตัวลง 178 46.23 
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3. ระดับคุณภาพชีวิตของนิสิตท่ีพักอาศัยในหอพัก   
นิสิตมีคุณภาพชีวิตโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.74 (S.D เทากับ 0.49) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา นิสิตมีคุณภาพชีวิตดานสังคมมากท่ีสุด  โดยมีคาเฉลี่ย 3.90 (S.D. เทากับ 0.59) รองลงมา คือ ดานการเรียน 
มีคาเฉลี่ย 3.79 (S.D เทากับ 0.53) ดานบริการท่ีไดรับจากมหาวิทยาลัย มีคาเฉลี่ย 3.79 (S.D เทากับ 0.66) 
ดานท่ีพักอาศัย มีคาเฉลี่ย 3.72 (S.D เทากับ 0.62)  และดานสุขอนามัย มีคาเฉลี่ย 3.56 (S.D เทากับ 0.62) 
ตามลําดับ เมื่อพิจารณาระดับคุณภาพชีวิตของนิสิตท่ีพักอาศัยในหอพักเปนรายดานสามารถสรุปผลการศึกษาได 
ดังแสดงในตารางท่ี 3 

 
ตารางท่ี 3 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับคณุภาพชีวิตของนิสิตท่ีพักอาศัยในหอพัก   

คุณภาพชีวติ คาเฉลี่ย S.D แปลผล 
ดานการเรียน    
1. นิสิตมีความสุขกับการเรียน 3.86 0.68 มาก 
2. นิสิตรูสึกพอใจกับผลการเรียนของตนเอง 3.52 0.83 มาก 
3. นิสิตรูสึกพอใจที่พี่หอพักเขามาชวยเหลือในการติวหนังสือ 3.92 0.75 มาก 
4. นิสิตสามารถชวยเหลือเพื่อนรวมหองพักในการเรียนได 3.81 0.82 มาก 
5. นิสิตไดรับคําแนะนําดานการเรียนจากอาจารยที่ปรึกษาหอพัก 3.68 0.78 มาก 

รวม 3.79 0.53 มาก 
ดานสุขภาพ    
1. นิสิตมีเวลาในการพักผอนหยอนใจเพยีงพอ 3.71 0.88 มาก 
2. นิสิตออกกาํลังกายอยางสม่ําเสมออยางนอย 3 คร้ังตอสัปดาห 3.22 1.09 ปานกลาง 
3. นิสิตสามารถดูแลตัวเองไดอยางเหมาะสมเมื่อเจ็บปวย 3.92 0.74 มาก 
4. นิสิตสามารถปรับตัวตอความเครียดได โดยนิสิตเลือกทํากิจกรรมที่ชวยผอนคลาย

ความเครียด เชน ทํางานอดิเรก ออกกําลังกาย ดูหนัง/ฟงเพลง ไปเที่ยว เปนตน 
4.00 0.74 มาก 

5. นิสิตรับประทานอาหารครบ 3 มื้อทกุวัน 3.42 0.97 มาก 

รวม    3.56 0.62 มาก 
ดานที่พักอาศัย    
1. นิสิตพอใจในส่ิงอํานวยความสะดวกภายในหองพัก 3.62 0.86 มาก 
2. หอพักนิสิตมีความสะอาด เปนระเบียบและถูกสุขลักษณะ 3.75 0.80 มาก 
3. หอพักนิสิตมีสภาพแวดลอมที่ดี รมร่ืน และไมมีมลภาวะ 3.85 0.84 มาก 
4. หอพักนิสิตมีสถานที่พักผอนหยอนใจเพียงพอ เชน โตะ-เกาอี้สนาม สวนหยอม เปนตน 3.49 0.93 มาก 
5. หอพักนิสิตมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี 3.86 0.83 มาก 

รวม 3.72 0.62 มาก 
ดานบริการที่ไดรับจากหอพัก    
1. นิสิตไดรับส่ิงอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนรูที่เหมาะสมจากหอพัก เชน        

หองคอมพิวเตอร  หองติวหนังสือ เปนตน 
3.85 0.75 มาก 

2. นิสิตไดรับส่ิงอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการใชชีวิตประจําวันที่เหมาะสม เชน           
เคร่ืองซักผาหยอดเหรียญ  ตูเติมเงินมือถือ  ตูน้ํารอน-น้ําเย็น  เปนตน 

3.86 0.80 มาก 

3. นิสิตไดรับบริการดานกายภาพเพื่อสงเสริมสุขภาพ เชน  สถานที่ออกกําลังกาย      
สถานที่ทํากิจกรรม เปนตน 

3.81 0.79 มาก 

4. นิสิตไดรับคําปรึกษาที่เปนประโยชนจากอาจารยที่ปรึกษาหอพักเมื่อมีปญหาตางๆ เชน 
ปญหาดานสุขภาพ ดานการเรียน เปนตน 

3.67 0.81 มาก 

5. นิสิตไดรับขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนจากพี่หอพัก/อาจารยที่ปรึกษาหอพัก เชน  
ขาวสารดานทุนการศึกษา ดานหารายไดพิเศษ เปนตน 

3.77 0.82 มาก 

รวม 3.79 0.66 มาก 
ดานสังคม    
1. นิสิตพอใจที่ไดมีสวนรวมในกิจกรรมของหอพัก 3.78 0.74 มาก 
2. กิจกรรมที่หอพักจัดขึ้นทาํใหเกิดความสัมพันธระหวางนิสิตกับเพื่อนดีขึ้น 3.90 0.78 มาก 
3. นิสิตเขารวมกิจกรรมที่หอพักขึ้นเปนประจํา 3.92 0.80 มาก 
4. นิสิตสามารถปรับตัวใหเขากับเพื่อนรวมหองพักไดดี 4.01 0.73 มาก 
5. นิสิตมักจะมีกิจกรรมที่ทํารวมกับเพื่อนรวมหองพักในเวลาวาง 3.89 0.81 มาก 

รวม 3.90 0.59 มาก 

 83 
 



คุณภาพชีวิตของนิสิตที่พักอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

4. การเปรียบเทียบความแตกตางของคุณภาพชีวิตของนิสิตจําแนกตามขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  
นิสิตท่ีมีเพศท่ีแตกตางกัน มีคุณภาพชีวิตดานสุขอนามัยท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01  

นิสิตท่ีมีอายุท่ีแตกตางกัน มีคุณภาพชีวิตดานบริการท่ีไดรับจากหอพักท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 
0.05  นิสิตท่ีพักสถานท่ีพักแตกตางกัน มีคุณภาพชีวิตดานการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 
แตนิสิตท่ีศึกษาในคณะแตกตางกันและมีจํานวนสมาชิกในหองพักแตกตางกัน มีคุณภาพชีวิตโดยรวมและทุกดาน 
ไมแตกตางกัน ดังแสดงในตารางท่ี 4-6 
 
ตารางท่ี 4 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางคุณภาพชีวิตของนิสิตท่ีพักอาศัยในหอพักจําแนกตามเพศ 

คุณภาพชีวิต 
t – test for Equality of Means 

เพศ X  S.D. t df p 

ดานการเรียน 
ชาย 3.82 0.65 0.57 186.06 0.57 
หญิง 3.78 0.47    

ดานสุขอนามัย 
ชาย 3.71 0.65 3.26** 220.34 0.00 
หญิง 3.49 0.59    

ดานที่พักอาศัย 
ชาย 3.80 0.68 1.80 212.15 0.07 
หญิง 3.67 0.58    

ดานบรกิารที่ไดรับจากมหาวทิยาลัย ชาย 3.87 0.70 1.61 383.00 0.11 
หญิง 3.76 0.64    

ดานสังคม 
ชาย 3.94 0.69 0.81 199.45 0.42 
หญิง 3.88 0.55    

คุณภาพชีวิตโดยรวม 
ชาย 3.82 0.60 1.88 184.39 0.06 
หญิง 3.70 0.43    

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
ตารางท่ี 5 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางคุณภาพชีวิตของนิสิตท่ีพักอาศัยในหอพักจําแนกตามอาย ุ

คุณภาพชีวิต 
t – test for Equality of Means 

อาย ุ X  S.D. t df p 

ดานการเรียน 
18-20 ป 3.80 0.51 0.20 50.15 0.84 
21 ปขึ้นไป 3.78 0.65    

ดานสุขอนามัย 18-20 ป 3.57 0.62 0.46 383.00 0.65 
21 ปขึ้นไป 3.52 0.58    

ดานที่พักอาศัย 
18-20 ป 3.72 0.63 0.49 383.00 0.62 
21 ปขึ้นไป 3.67 0.54    

ดานบรกิารที่ไดรับจากหอพัก 18-20 ป 3.82 0.66 2.12* 383.00 0.03 
21 ปขึ้นไป 3.60 0.61    

ดานสังคม 
18-20 ป 3.91 0.60 1.21 383.00 0.23 
21 ปขึ้นไป 3.80 0.56    

คุณภาพชีวิตโดยรวม 18-20 ป 3.75 0.50 0.90 383.00 0.37 
21 ปข้ึนไป 3.68 0.45    

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตารางท่ี 6 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางคุณภาพชีวิตของนิสิตท่ีพักอาศัยในหอพักจําแนกตามสถานท่ีพัก 

คุณภาพชีวิต 
t – test for Equality of Means 

สถานท่ีพัก X  S.D. t df p 

ดานการเรียน หอพักใน 3.84 0.56 2.02* 383.00 0.04 
หอพักเครือขาย 3.73 0.48    

ดานสุขอนามัย 
หอพักใน 3.57 0.65 0.47 383.00 0.64 
หอพักเครือขาย 3.54 0.59    

ดานที่พักอาศัย หอพักใน 3.66 0.64 1.83 383.00 0.07 
หอพักเครือขาย 3.78 0.59    

ดานบรกิารที่ไดรับจากมหาวทิยาลัย 
หอพักใน 3.82 0.65 0.96 383.00 0.34 
หอพักเครือขาย 3.76 0.67    

ดานสังคม หอพักใน 3.94 0.63 1.59 383.00 0.11 
หอพักเครือขาย 3.85 0.55    

คุณภาพชีวิตโดยรวม 
หอพักใน 3.75 0.53 0.52 382.82 0.60 
หอพักเครือขาย 3.73 0.44    

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
อภิปรายผล 
 1. การใชชีวิตประจําวันของนสิิตท่ีพักอาศัยในหอพัก 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีงบประมาณท่ีไดรับจากผูปกครองในการใชจายรายเดือน 3,001-4,000 บาท  
มีคาใชจายในการรับประทานอาหารเฉลี่ยตอวัน 51-100 บาท สวนใหญจะรับประทานอาหารท่ีรานอาหารรอบๆ 
มหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของเสาวนี (2552) ท่ีศึกษาเรื่องการใชชีวิตประจําวันและพฤติกรรมการเรียน
ของนักศึกษาท่ีพักอาศัยในหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต พบวา ปกตินักศึกษาจะ
รับประทานอาหารวันละ 3 มื้อ และมีคาใชจายในการรับประทานอาหารวันละ 51-100 บาท  ท้ังน้ีอาจเปน
เพราะอยูใกลหอพักนักศึกษาและมีความสะดวก รวมท้ังปญหาทางเศรษฐกิจและรายไดตอเดือนท่ีไดรับจาก
ครอบครัวซึ่งมีคาใชจายจํากัดสําหรับรับประทานอาหารในแตละวัน  พาหนะในการเดินทางไปเรียนสวนใหญเปน
จักรยานยนต  ท้ังน้ีอาจเปนเพราะเพ่ือความสะดวกในการเดินทางไปเรียนเน่ืองจากสถานท่ีพักอาศัยไมวาจะเปน
หอพักในมหาวิทยาลัยหรือหอพักเครือขายจะมีระยะทางไกลจากตึกเรียนมาก  การเลือกคบเพ่ือนสวนใหญจะ
เลือกคบเพ่ือนท่ีเรียนคณะเดียวกัน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของวลีพร  (2547) ท่ีศึกษาแนวทางพัฒนาการจัด
ระเบียบหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต พบวา นักศึกษาหอพักสวนมากสนิทกับเพ่ือนรวมหอง
และรวมช้ันอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากนิสิตหอพักตองทํากิจกรรมการเรียนรวมกับเพ่ือน เชน เรียน
หนังสือดวยกัน ทํารายงานกลุมรวมกัน และการติวหนังสือในกลุมเพ่ือนท่ีเรียนดวยกัน วิธีการปรับตัวใหเขากับ
เพ่ือนสวนใหญจะพยายามเอาใจเขามาใสใจเรา  ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมหองสวนใหญจะมีความสนิทสนมกันมาก
เพ่ือใหตนเองสามารถดํารงชีวิตรวมกับผูอ่ืนในหอพักไดอยางมีความสุข  กิจกรรมท่ีทํากับเพ่ือนรวมหองพักสวนใหญ  
คือ ไปเท่ียว ดูหนัง กิจกรรมยามวางท่ีทํา คือ นอน/พักผอน ท้ังน้ีอาจเปนเพราะนิสิตท่ีพักในหอพักมักนอนดึก
เน่ืองจากตองทํากิจกรรมชมรม กิจกรรมดานการเรียน  พูดคุยเรื่องไรสาระกับเพ่ือน จึงทําใหมีเวลานอนนอย 
ดังน้ันเมื่อมีเวลาวางมักจะใชในการนอน ไมกระตือรือรนท่ีจะใชเวลาในการอานหนังสือ  ปญหาสวนตัวสวนใหญ
ท่ีมักประสบในชีวิตประจําวัน คือ การเรียน ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากนิสิตอยูระหวางการปรับตัวในการเรียนตามระบบ
ของมหาวิทยาลัยซึ่งแตกตางจากระบบการเรียนในระดับมัธยมศึกษาเพราะการเรียนในมหาวิทยาลัย นิสิตจะตอง
มีความรับผิดชอบตอหนาท่ีและตองพ่ึงพาตนเองเปนหลัก เมื่อประสบปญหาสวนใหญจะปรึกษาผูปกครอง ท้ังน้ี
อาจเปนเพราะนิสิตพ่ึงเขาศึกษาช้ันปท่ี 1 จะยังคงมีความคุนเคยสนิทสนมกับผูปกครองมากกวาคนอ่ืน ทําใหยังมี
ความรูสึกไมกลาและยังเกรงใจ และการจัดการปญหาเมื่อมีคาใชจายไมเพียงพอ คือ ประหยัดมากข้ึน ลด
คาใชจายสวนตัวลง ท้ังน้ีอาจเปนเพราะนิสิตสวนใหญอยูในภาวะพ่ึงพิง ไดรับคาใชจายรายเดือนจากครอบครัว 
ไมไดทํางานชวยตนเอง รวมท้ังรายไดตอเดือนท่ีไดรับจากครอบครัวมีจํากัด จึงทําใหตองประหยัดเพ่ิมข้ึน 

2. ระดับคุณภาพชีวิตของนิสิตท่ีพักอาศัยในหอพัก 
นิสิตมีคุณภาพชีวิตโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.74 (S.D เทากับ 0.49) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา นิสิตมีคุณภาพชีวิตดานสังคมมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ย 3.90 (S.D. เทากับ 0.59) รองลงมา คือ ดานการเรียน 
มีคาเฉลี่ย 3.79 (S.D เทากับ 0.53) ดานบริการท่ีไดรับจากหอพัก  มีคาเฉลี่ย 3.79 (S.D เทากับ 0.66) ดานท่ีพัก
อาศัย มีคาเฉลี่ย 3.72 (S.D เทากับ 0.62)  และดานสุขอนามัย มีคาเฉลี่ย 3.56 (S.D เทากับ 0.62) ตามลําดับ 
การท่ีระดับคุณภาพชีวิตของนิสิตโดยรวมอยูในระดับมาก  ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากหอพักไดมีการดูแลเอาใจใสตอ
นิสิตท่ีพักอาศัยในหอพัก ท้ังในเรื่องของการจัดใหมีกิจกรรมท่ีเช่ือมความสัมพันธท่ีดีระหวางนิสิตท่ีพักอาศัยใน
หอพักอยางตอเนื่องเปนประจํา ซึ่งการจัดกิจกรรมตางๆ ไดใหนิสิตมีสวนรวมในการกําหนดรูปแบบและ
การดําเนินกิจกรรมน้ันๆ เพ่ือใหนิสิตไดจัดสรรเวลาเพ่ือการเรียน การทํากิจกรรมของคณะ และการทํากิจกรรม
ของหอพัก โดยกิจกรรมท่ีจัดสวนใหญจะเนนกิจกรรมท่ีเปนการผอนคลายไมเนนวิชาการ นอกจากน้ีหอพักยังได
จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกภายในหองพักใหอยูในสภาพท่ีดี พรอมใชงาน การจัดสภาพแวดลอมท้ังภายในและ
บริเวณรอบๆ หอพักใหมีความสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย สวยงาม รมรื่น และถูกสุขอนามัย การจัดระบบ
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คุณภาพชีวิตของนิสิตที่พักอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

รักษาความปลอดภัยท่ีดีตลอด 24 ช่ัวโมง เพ่ือทําใหนิสิตไมรูสึกกังวลตอเหตุรายหรือการสูญหายของทรัพยสิน  
รวมถึงภายในหอพักจะมีหองติวหนังสือท่ีจะมีพ่ีหอพักท่ีเกงๆ ในแตละวิชาคอยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันติว
หนังสือใหนอง  นอกจากน้ีภายในหอพักยังไดมีอาจารยท่ีปรึกษาหอพักท่ีคอยชวยเหลือ ควบคุม ดูแล และให
คําปรึกษานิสิตในเรื่องตางๆ อยางใกลชิด ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของพิชฌายวีร และคณะ (2557) ไดศึกษา
เรื่องคุณภาพชีวิตของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ผลการวิจัย พบวา คุณภาพชีวิติของนักศึกษา
โดยรวมอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.79 ดานท่ีมีคาสูงสุด คือดานความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.30 ดานท่ีมีคาต่ําสุด คือ ดานท่ีพักอาศัย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.29 และสอดคลองกับผลการวิจัยของ 
ภัทรพล (2554) ไดศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผลการวิจัยพบวา นักศึกษามีคุณภาพชีวิตดานความสัมพันธกับบุคคลอ่ืนและดานท่ีอยูอาศัยอยูในระดับมากท่ีสุด 

3. การเปรียบเทียบความแตกตางของคุณภาพชีวิตของนิสิตจําแนกตามขอมูลท่ัวไป  
เพศมีผลตอคุณภาพชีวิตดานสุขอนามัยอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 โดยเพศชายมีคาเฉลี่ยคุณภาพ

ชีวิตดานสุขอนามัยมากกวาเพศหญิง กลาวคือ หอพักควรรณรงคใหนิสิตเพศหญิงไดใหความสนใจและใสใจใน
เรื่องสุขภาพอนามัย ไมวาจะเปนการเลือกรับประทานอาหารใหครบ 5 หมู พักผอนใหเพียงพอ และการดูแล
สุขภาพเบ้ืองตนเมื่อเจ็บปวย  นอกจากน้ียังควรตองสงเสริมใหนิสิตไดแบงเวลาออกกําลังกายอยางนอย 3 ครั้ง
ตอสัปดาห และควรจัดใหมีกิจกรรมการออกกําลังกายท่ีมีความหลากหลายและเหมาะสมกับนิสิต  

อายุมีผลคุณภาพชีวิตดานบริการท่ีไดรับจากหอพักอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 โดยนิสิตที่มี
อายุ 18-20 ป มีคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตดานบริการท่ีไดรับจากหอพักมากกวานิสิตท่ีมีอายุ 21 ปข้ึนไป กลาวคือ
นิสิตท่ีมีชวงอายุ 21 ปข้ึนไป ซึ่งถือเปนชวงท่ีนิสิตใกลจะสําเร็จการศึกษาจึงไมคอยสนใจบริการท่ีไดรับจากหอพัก
มากนัก  หอพักควรเนนบริการท่ีจัดใหนิสิตกลุมน้ีเปนบริการขอมูลขาวสารดานแนะแนวอาชีพ ดานการฝกงาน 
ดานการศึกษาตอ หรือจะเปนบริการดานการใหคําปรึกษาในการประกอบอาชีพหรือการสมัครงาน  รวมถึง
บริการเสริมสรางทักษะ (เสริม) ท่ีจําเปนตอการประกอบอาชีพ เชน การอบรมภาษา การอบรมการใชโปรแกรม
คอมพิวเตอร เปนตน  
 สถานท่ีพักมีผลตอคุณภาพชีวิตดานการเรียนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 โดยนิสิตท่ีพักหอพักใน
มหาวิทยาลัย มีคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตดานการเรียนมากกวานิสิตท่ีพักหอพักเครือขาย กลาวคือ มหาวิทยาลัยควร
ใหความสําคัญกับการคัดเลือกหอพักเอกชนท่ีสมัครเขารวมเปนหอพักเครือขาย โดยเนนเรื่องสิ่งสนับสนุนดาน
กายภาพ เชน สถานท่ีออกกําลังกาย สถานท่ีทํากิจกรรม บริเวณท่ีจอดรถ รวมถึงควรมีพ่ีหอพักและอาจารยท่ี
ปรึกษาหอพักอยูประจําหอพักเครือขาย นอกจากน้ียังควรจัดกิจกรรมเช่ือมความสัมพันธระหวางนิสิตท่ีพักอาศัย
ในหอพักมหาวิทยาลัยและหอพักเครือขายเพ่ือสงเสริมการสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางนิสิตท่ีมีสถานท่ีพัก
แตกตางกัน 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 1. การทํากิจกรรมในเวลาวางของนิสิตหอพักพบวา นิสิตสวนใหญใชเวลาวางในการนอน พักผอน 
ดังน้ัน หอพักควรเพ่ิมระบบอินเทอรเน็ต wifi อยางท่ัวถึง เพ่ือใหนิสิตไดใชเวลาในการคนควาหาขอมูล รวมท้ัง
จัดใหมีอุปกรณกีฬาตางๆ บริการอยางเพียงพอ  ปรับปรุง/ซอมแซมสถานท่ีออกกําลังใหอยูในสภาพท่ีดีและ
พรอมใชงาน และเพ่ิมเกาอ้ีมาหินออนบริเวณหอพักเพ่ือเปนมุมพักผอนในเวลาวาง 
 2. หอพักยังไมมีการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียน เพราะนิสิตใชเวลาสวนใหญอยูที่หอพัก 
การทบทวนบทเรียนจึงไมอาจจะดึงดูดใจและประสบความสําเร็จได ซึ่งจะสงผลตอการเรียนของนักศึกษา ดังน้ัน 
หอพักจึงควรจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียน  ใชแนวคิดในการจัดระบบบริหารหอพักในลักษณะ
เปนศูนยศึกษาและอาศัย เพ่ือใหนิสิตมีความพรอมสําหรับการเรียนรู และการใชชีวิตควบคูกันไป  

86  
 



วารสารวิชาการ ปขมท. 7(2): 77 - 87  พัชราภรณ  ลันศรี และ อภิศักด์ิ อุมจันสา 

 3. การรักษาความปลอดภัยท่ีนิสิตหอพักบางคนเห็นวายังไมรัดกุม ท้ังตัวของเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย
เองและแสงสวางในเวลากลางคืนท่ีไมเพียงพอ ดังน้ัน มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนดานงบประมาณใหหอพักใน
ดานการรักษาความปลอดภัยเพ่ือติดตั้งกลองวงจรปดในพ้ืนท่ีสุมเสี่ยง และติดตั้งไฟฟาแสงสวางใหเพียงพอ เพ่ือ
สนับสนุนใหเอ้ือตอการใชชีวิตและเอ้ือตอการเรียนรูของนิสิตหอพักในทุกดาน 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของนิสิตท่ีพักอาศัยหอพักในมหาวิทยาลัยและนิสิตท่ีพักอาศัย
ในหอพักเครือขาย 
 2. ควรศึกษาบทบาทของอาจารยท่ีปรึกษาหอพักและพ่ีหอพักท่ีมีผลตอคุณภาพชีวิตของนิสิตท่ีพัก
อาศัยในหอพัก 
 3. ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร 

 
สรุปผลการวิจัย 

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการใชชีวิตประจําวัน ระดับคุณภาพชีวิต และเปรียบเทียบคุณภาพ
ชีวิตของนิสิตท่ีมีขอมูลท่ัวไปแตกตางกัน  ผลการวิจัยพบวา 1) การใชชีวิตประจําวันของนิสิตท่ีพักอาศัยในหอพัก  
พบวา การเลือกคบเพ่ือนสวนใหญจะเลือกคบเพ่ือนท่ีเรียนคณะเดียวกัน วิธีการปรับตัวใหเขากับเพ่ือนสวนใหญ
จะพยายามเอาใจเขามาใสใจเรา ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมหองสวนใหญจะมีความสนิทสนมกันมาก กิจกรรมท่ี
ทํากับเพ่ือนรวมหองพักสวนใหญ คือ ไปเท่ียว ดูหนัง กิจกรรมยามวางท่ีทํา คือ นอน/พักผอน ปญหาสวนตัวสวนใหญ
ท่ีมักประสบในชีวิตประจําวัน คือ การเรียน เมื่อประสบปญหาสวนใหญจะปรึกษาผูปกครอง 2) ระดับคุณภาพชีวิต
ของนิสิตท่ีพักอาศัยในหอพัก พบวา นิสิตมีคุณภาพชีวิตโดยรวมอยู ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.74  
3) เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของนิสิต พบวา เพศมีผลตอคุณภาพชีวิตดานสุขอนามัย อายุมีผลตอกันคุณภาพชีวิต
ดานบริการท่ีไดรับจากหอพัก และสถานท่ีพักมีผลตอคุณภาพชีวิตดานการเรียน แตคณะท่ีศึกษาและจํานวน
สมาชิกในหองพักไมมีผลตอคุณภาพชีวิตโดยรวมและทุกดานไมแตกตางกัน  
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