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บทคดัย่อ 
 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์2 ประการ คือ ประการแรกเพื่อวดัคุณภาพชีวิตของนกัศึกษา
ระดบัหลกัสูตรตรี-โทสองภาษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ประการท่ีสองเพื่อศึกษา
ปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีคุณภาพชีวิตของนกัศึกษาระดบัหลกัสูตรตรี-โทสองภาษา คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ โดยตวัช้ีวดัระดบัคุณภาพชีวตินกัศึกษาแบ่งออกเป็น 5 ดา้น คือ ดา้นการเรียน 
ดา้นชีวติสังคม ดา้นท่ีอยูอ่าศยั ดา้นความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน ดา้นบริการท่ีไดรั้บจากมหาวทิยาลยั 

ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษา เป็นขอ้มูลปฐมภูมิท่ีไดจ้ากแบบสอบถามนกัศึกษาระดบัหลกัสูตร
ตรี-โทสองภาษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จ  านวน 217 คน แบ่งเป็นนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรี 58 ราย และนักศึกษาระดบัปริญญาโท 159 ราย น าไปวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิง
พรรณา (Descriptive Statistics) อธิบายลกัษณะทัว่ไปของขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมได ้โดยน าเสนอเป็น
ตารางแจกแจงความถ่ีค่าร้อยละและวิเคราะห์ขอ้มูลความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพ
ชีวิตของนกัศึกษา ไดแ้ก่ ชีวิตดา้นการเรียน ชีวิตทางสังคม ท่ีอยู่อาศยั ความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน 
บริการท่ีไดรั้บจากมหาวทิยาลยัโดยใชส้ถิติไคสแควร์ (Chi-Square Test)  

จากการศึกษาพบวา่นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 
62.1 โดยส่วนใหญ่ มีอายุ 22 ปี ศึกษาอยูช่ั้นปีท่ี 4 มีคะแนนเฉล่ียสะสมอยูร่ะหวา่ง 2.50-3.00 และมี
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รายได้เฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 10,000 บาท ส่วนนักศึกษาระดบัปริญญาโทส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3 โดยส่วนใหญ่มีอายุ 23 ปี ในภาคการศึกษาท่ี 4 มีคะแนนเฉล่ีย
สะสมอยูร่ะหวา่ง 3.01 – 3.50 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 15,000 บาท 
 จากตัวช้ีวดัคุณภาพชีวิตนักศึกษาทั้ ง 5 ด้าน พบว่าค่าเฉล่ียคุณภาพชีวิตนักศึกษาของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีมีคุณภาพชีวติมากในดา้นการเรียน ดา้นท่ีพกัอาศยัและดา้นความสัมพนัธ์
กบับุคคลอ่ืนและมีคุณภาพชีวิตปานกลางในด้านสังคมและด้านบริการท่ีไดรั้บจากมหาวิทยาลยั
ระดบัปริญญาโทมีคุณภาพชีวิตมากใน ดา้นท่ีอยู่อาศยั และดา้นความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน และมี
คุณภาพชีวติปานกลางในดา้นการเรียน ดา้นสังคมและดา้นบริการท่ีไดรั้บจากมหาวิทยาลยั และเม่ือ
พิจารณาจากค่าเฉล่ียคุณภาพชีวิตนักศึกษาของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีและระดบัปริญญาโท
พบวา่ล าดบัท่ี 1 คือ ตวัช้ีวดัคุณภาพชีวิตดา้นท่ีอยู่อาศยั และตวัช้ีวดัคุณภาพชีวิตดา้นบริการท่ีไดรั้บ
จากมหาวทิยาลยั เป็นล าดบัสุดทา้ย 
 ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ ระหวา่งปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัคุณภาพชีวตินกัศึกษากบั
ตวัช้ีวดัระดบัคุณภาพชีวิตทั้ง 5 ดา้น โดยใชก้ารทดสอบไคสแควร์ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีพบวา่ เพศมีความสัมพนัธ์กบัตวัช้ีวดัคุณภาพชีวิตดา้นการเรียน ดา้นสังคม
ดา้นความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน และคะแนนเฉล่ียสะสมมีความสัมพนัธ์กบัตวัช้ีวดัระดบัคุณภาพ
ชีวตินกัศึกษาดา้นบริการท่ีไดรั้บจากมหาวทิยาลยั และนกัศึกษาระดบัปริญญาโท ผลการศึกษา
พบวา่ เพศมีความสัมพนัธ์กบัตวัช้ีวดัระดบัคุณภาพชีวิตนกัศึกษาดา้นชีวติสังคม ดา้นความสัมพนัธ์
กบับุคคลอ่ืน และคะแนนเฉล่ียสะสมความสัมพนัธ์กบัตวัช้ีวดัระดบัคุณภาพชีวตินกัศึกษาดา้นการ
เรียน ดา้นสังคมและดา้นการบริการท่ีไดรั้บจากมหาวทิยาลยั  
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ABSTRACT 
 
 The objectives of this study are as follows. Firstly, the first focus is to study life quality 
of bilingual program students at Faculty of Economics, Chiang Mai University. Secondly, it has a 
focus on exploring factors influencing life quality index of bilingual program students at Faculty 
of Economics, Chiang Mai University. Life quality index were divided into five aspects including 
school life, social life, residence, interpersonal relations, and university’s service. 
 Primary data were acquired from the questionnaires distributed to 217 bilingual program 
students at Faculty of Economics, Chiang Mai University, 58 of whom were undergraduate 
students and the other 159 were graduate students. General features of data were then analyzed 
and explained with descriptive statistics in the form of table showing frequency and percentage. 
Also, relationships of life quality index were analyzed with chi-square test; the aspects analyzed 
included school life, social life, residence, interpersonal relations, and university’s services. 
 The result of study showed that most undergraduate students were female, 36 students, 
and 62.1 percent. Most of them were 22 years old, senior year, had grade point average of 
between 2.50-3.00, and had monthly income below 10,000 Thai baht. Most graduate students 
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were female, 88 students, and 53.30 percent. Most of them were 23 years old, studied in the 
fourth semester, had grade point average of between 3.01-3.50, and had monthly income between 
10,000-15,000 Thai baht.  
 Regarding five life quality indexes, it was found that undergraduate had high life quality 
in term of school life, residence, interpersonal relations, and had moderate life quality in term of 
social life and university’s services. Graduate student were found to have high life quality in term 
of residence, interpersonal relations, and had moderate life quality in term of school life, social 
life, and university’s services index was ranked the lowest. 
 Relationships between the factors influencing life quality of the student and the five 
indexes of life quality were analyzed with chi-square test at the significance level of 0.05. The 
result indicated that, among undergraduate students, gender is related to school life, social life, 
and interpersonal relations. Their grade point average is related to university’s services. For 
graduate students, it was found that gender is related to social life and interpersonal relations. 
Their grade point average is related to school life, social life, and university’s service              
 
 
 


