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1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญ 

 ดว้ยการท่ีทรัพยากรมีจ านวนจ ากดัตามท่ีหลกัเศรษฐศาสตร์ไดก้ล่าวไว ้ดงันั้น การบริหารจดัการ
ทรัพยากรท่ีมีจ านวนจ ากดันั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้นถือเป็นส่ิงส าคญัเป็นอย่างมาก มนุษยถื์อเป็น
ทรัพยากรชนิดหน่ึงเรียกวา่ “ทรัพยากรบุคคล” ซ่ึงหากการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลโดยท่ีสามารถ
เพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึนถือว่าการบริหารจัดการนั้นประสบความส าเร็จ ซ่ึงการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
นอกจากการมีปัจจยัส่ีเป็นส่ิงท่ีถือวา่มีคุณภาพชีวิตท่ีดีแลว้ การศึกษาก็เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีบ่งบอกและ
เป็นตวัช่วยในการพฒันาตนเองไปสู่เป้าหมายท่ีพึงปรารถนาและการศึกษายงัเป็นปัจจยัส าคญัในการ
เสริมสร้างคนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ฉะนั้นการพฒันาคนเพื่อไปพฒันาประเทศชาติให้อยู่รอดและ
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัจึงถือเป็นภารกิจทุกภาคส่วนของสังคม เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศ์ศกัด์ิ (2541,163) 
กล่าวว่า ดัชนีความเจริญรุ่งเรืองของประเทศใดก็ตามข้ึนอยู่กับ “ปัญญา” ของคนในชาติส่งผลให ้
“การศึกษา” มีความส าคญัมากท่ีสุด ในการก าหนดอนาคตของประเทศจากค ากล่าวขา้งตน้ แสดงให้เห็น
วา่ การศึกษามีบทบาทส าคญัในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ให้ตรงกบัความตอ้งการของภาคแรงงาน
จากองค์กรต่างๆ ฉันทลกัษณ์ อาจหาญ (2555,95) กล่าวว่า “การศึกษาก็นับว่าเป็นตวัช้ีวดัหน่ึงของ
คุณภาพของคน ซ่ึงทัว่โลกจะถือว่า ประเทศใดท่ีมีอตัราการศึกษาของคนภายในประเทศและระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับสูง นับว่าคนในประเทศนั้นมีคุณภาพสูง เช่น แคนาดา อังกฤษ 
สหรัฐอเมริกา เป็นตน้ ซ่ึงการศึกษาอาจเป็นส่ิงหน่ึงท่ีท าให้คนมีระดบัวุฒิภาวะทางกายและใจท่ีไดรั้บ
การยกระดบัสูงข้ึน” ดงันั้นการท่ีบุคคลจะประสบความส าเร็จในชีวิตจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการศึกษาควบคู่
ไปพร้อมกบัคุณภาพชีวติท่ีดี 

คุณภาพชีวติท่ีดีนั้นเป็นส่ิงทุกคนตอ้งการ เช่น การมีสังคมท่ีดี สภาพแวดลอ้มท่ีดีและสุขภาพท่ี
ดีเป็นตน้ ซ่ึงคุณภาพท่ีดีเป็นส่ิงส าคญัต่อการด าเนินชีวิตของบุคคล และยงัเป็นเป้าหมายหลกัของการ
พฒันาประเทศให้เจริญก้าวหน้าอีกด้วย องค์การอนามยัโลก(The WHOQOL Group ,1994) ไดใ้ห้
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ความหมายของคุณภาพชีวิต คือ การรับรู้ถึงความพึงพอใจและการรับรู้ถึงสถานะของบุคคลในการ
ด าเนินชีวิตในสังคม โดยสัมพนัธ์กบัเป้าหมายและความคาดหวงัของบุคคลภายใต ้วฒันธรรม ค่านิยม 
มาตรฐานของสังคมและส่ิงอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น บริการและสวสัดิการต่างๆ ท่ีบุคคลไดรั้บรวมถึงสังคม
และการเมืองการปกครองท่ีบุคคลนั้นอาศัยอยู่ ดังนั้ นการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีจึงหมายถึง การรับรู้
สถานการณ์ทางดา้นร่างกาย จิตใจ ความสัมพนัธ์ทางสังคมและสภาพแวดลอ้ม รวมถึงการรับรู้ถึงความ
พึงพอใจในการด ารงชีวิตของแต่ละบุคคล เช่น การไม่มีโรคภยัไขเ้จ็บหรือปัญหาด้านสุขภาพท่ีเป็น
อุปสรรคในการศึกษาเล่าเรียน การผ่อนคลายทางจิตใจ การพึงพอใจในผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การ
ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวและเพื่ อน รวมถึงการรับรู้ถึงสภาพการณ์และพึงพอใจกับ
สภาพแวดลอ้มท่ีบุคคลด ารงอยู ่การท่ีจะท าใหบุ้คคลไดใ้ชชี้วิตในการศึกษาอยูก่บัส่ิงท่ีตนเองพึงพอใจก็
จะท าให้มีสภาพจิตใจและอารมณ์ท่ีดีเป็นการแสดงถึงการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของบุคคล และยงัส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการท่ีดีตามไปดว้ย จึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีสถาบนัจะตอ้งศึกษาและหาหนทางท่ีให้เกิดความ
สอดคลอ้งตอ้งกนัของความพึงพอใจบุคคลหรือนกัศึกษากบัสถาบนัเพื่อน าไปสู่ผลส าเร็จตามเป้าหมาย
ท่ีตั้งไว ้เช่น การสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนท่ีดี การประกอบอาชีพหรือการมีงานท าท่ีดี เป็นตน้ 

คุณภาพชีวิตของนักศึกษาจะเห็นได้ว่าเป็นส่วนหน่ึงส าคัญในการท่ีจะสร้างและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลให้ตรงต่อความตอ้งการขององค์กรต่างๆหรือเป็นส่วนส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจ
ของประเทศ  ทั้งน้ีเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการรวมกลุ่มทางการคา้อนัหมายถึงประเทศไทยจะตอ้งมีการ
เตรียมการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความสามารถ ซ่ึงนอกจากบุคคลจะตอ้งมีความรู้ความสามารถ
ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านทางด้านต่างๆโดยไม่จ  ากัดสาขาแล้ว มนุษย์จ  าเป็นจะต้องมีความรู้
ความสามารถทางดา้นภาษาอีกดว้ย เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเขม้แข็งต่อระบบเศรษฐกิจและสามารถ
แข่งขนักบัต่างประเทศหรือระดบันานาชาติ โดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ไดเ้ล็งเห็น
ความส าคญัของการศึกษาโดยเนน้ให้นกัศึกษาสามารถประยุกตใ์ชค้วามสามารถทางดา้นภาษาองักฤษ
บูรณาการใหเ้ขา้กบัวิชาเศรษฐศาสตร์ ดว้ยเหตุน้ีเองคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่จึงไดเ้ปิด
หลกัสูตรเศรษฐศาสตร์ปริญญาตรี-โท (สองภาษา) ข้ึนในปีการศึกษา 2549 โดยจดัการเรียนการสอน
เป็นหลกัสูตรสองภาษา (Bilingual) ซ่ึงการสอนในกระบวนการวิชาของคณะเศรษฐศาสตร์จะเรียนเป็น
ภาษาองักฤษ ส่วนกระบวนวชิานอกคณะเศรษฐศาสตร์จะเรียนเป็นภาษาไทย โดยเรียนกระบวนวิชาใน
ระดบัปริญญาตรีทั้งหมดไม่นอ้ยกวา่ 144 หน่วยกิต และเรียนกระบวนวิชาในระดบัปริญญาโทไม่นอ้ย
กวา่ 42 หน่วยกิต ซ่ึงก าหนดให้เรียนระดบั ปริญญาตรี 3.5 ปี และเรียนในระดบัปริญญาโท 1.5 ปี โดย
จดัแผนการศึกษาเป็นสองแบบ คือ แบบ1 ก เลือกท าวิทยานิพนธ์ มีจ านวนกระบวนวิชาภาคทฤษฎี
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จ านวน 10 กระบวนวิชา จ านวน 30 หน่วยกิจ และ ก2 เลือกท าท าวิทยานิพนธ์ มีจ านวนกระบวนวิชา
ภาคทฤษฎีจ านวน 12 กระบวนวิชา จ านวน 42 หน่วยกิจ และสอบผ่านเกณฑ์ภาษาต่างประเทศตาม
เง่ือนไขของบณัฑฺตวิทยาลยั แบบ2 ข เลือกท าการคน้ควา้แบบอิสระ มีจ านวนกระบวนวิชาภาคทฤษฎี
จ านวน 12 กระบวนวิชา จ านวน 36 หน่วยกิจ คน้ควา้แบบอิสระ จ านวน 6 หน่วยกิจ รวมทั้นส้ิน 42 
หน่วยกิจ โดยจ าเป็นต้องสอบประมวนความรู้และสอบผ่านเกณฑ์ภาษาต่างประเทศตามเง่ือนไข
ของบณัฑฺตวิทยาลยั มีระยะเวลาเรียนรวมตลอดหลกัสูตร 5 ปี โดยมีค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นแบบ
เหมาจ่าย ภาคการศึกษาปกติภาคละ 35,000 บาท และภาคฤดูร้อนภาคละ 17,500 บาท  

รูปแบบการรับนกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ หลกัสูตรตรี-โท (สองภาษา) มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
มีดงัน้ี ร้อยละ 50 ของจ านวนนกัศึกษาทั้งหมดมาจากการสอบคดัเลือกนกัเรียนในเขตพมันาภาคเหนือ 
(โควตา) ร้อยละ 30 ของจ านวนนกัศึกษาทั้งหมดมาจากส่วนกลาง และร้อยละ 20 ของจ านวนนกัศึกษา
ทั้งหมดมาจากโครงการพิเศษ 

จากสถิติจ านวนนกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์หลกัสูตรตรี-โท (สองภาษา) มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
ปีการศึกษา 2549-2555 พบว่าจ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จตามหลักสูตรมีจ านวนน้อยกว่ามาก เม่ือ
เปรียบเทียบกบัจ านวนนกัศึกษาของนกัศึกษาท่ีรับเขา้มาในรุ่นปีการศึกษาเดียวกนัรวมถึงการตดัสินใจ
เลือกศึกษาต่อระดับปริญญาโทมีจ านวนน้อยกว่าคร่ึงของนักศึกษาท่ีส าเร็จในระดับชั้นปริญญาตรี 
ไม่ดป็นไปตามวตัถุประสงค์ของหลักสูตรท่ีต้องการให้นักศึกษาส าเร็จปริญญาตรีและปริญญาโท
ภายในระยะเวลา 5 ปี ดงัตารางท่ี 1.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

ตารางที ่1.1 แสดงสถิติจ ำนวนนกัศึกษำคณะเศรษฐศำสตร์ หลกัสูตรตรี-โท (สองภำษำ) มหำวทิยำลยัเชียงใหม่ ปีกำรศึกษำ 2549-2555 

 
ปีกำรศึกษำ จ ำนวนนกัศึกษำ

แรกเขำ้ 
จ ำนวนนกัศึกษำ
คงเหลือในปี
กำรศึกษำนั้นๆ 

จ ำนวนนกัศึกษำท่ี
ส ำเร็จกำรศึกษำ
ปริญญำตรี 

จ ำนวนนกัศึกษำ
ท่ีศึกษำต่อ
ปริญญำโท 

จ ำนวนนกัศึกษำท่ี
ส ำเร็จกำรศึกษำ
ปริญญำโท 

หมำยเหต ุ

นกัศึกษำระดบัปริญญำตรี นกัศึกษำระดบัปริญญำโท 

2549 51 15 15 9 8 ลำออก 36 คน (70.6%) ลำออก 1 คน (11.1%) 
2550 250 119 119 109 46 ลำออก 131 คน (52.4%) ลำออก 16 คน (14.7%) 

พน้สภำพนกัศึกษำ 15 คน (13.7%) 
อยูร่ะหวำ่งท ำวทิยำนิพนธ์ 28 คน (25.7%) 
อยูร่ะหวำ่งท ำคน้ควำ้อิสระ 4 คน (3.7%) 

2551 150 90 90 55 2 ลำออก 60 คน (40%) ลำออก 9 คน (16.4%) 
พน้สภำพนกัศึกษำ 1 คน (1.8%) 

อยูร่ะหวำ่งท ำวทิยำนิพนธ์ 37 คน (67.3%) 
อยูร่ะหวำ่งท ำคน้ควำ้อิสระ 6 คน (10.9%) 

2552 96 78 78 43 - ลำออก 18 คน (18.75%) ลำออก 2 คน (4.6%) 
พน้สภำพนกัศึกษำ 3 คน (7%) 

อยูร่ะหวำ่งกำรเรียนกระบวนวชิำ 38 คน (88.4%) 
2553 58 43 - - - ลำออก 15 คน (25.9%)  
2554 51 38 - - - ลำออก 13 คน (25.5%)  
2555 96 96 - - -   

ท่ีมำ: งำนบริกำรนกัศึกษำ คณะเศรษฐศำสตร์ (หลกัสูตรตรี-โทสองภำษำ) มหำวทิยำลยัเชียงใหม่ ปีกำรศึกษำ 2555 
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จากขอ้มูลจ านวนนกัศึกษาขา้งตน้แสดงให้เห็นถึงปัญหาของนกัศึกษาท่ีส าเร็จตามหลกัสูตรมี
จ านวนน้อยกว่ามาก เม่ือเปรียบเทียบกบัจ านวนนักศึกษาของนักศึกษาท่ีรับเขา้มาในรุ่นปีการศึกษา
เดียวกนัรวมถึงการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบัปริญญาโทมีจ านวนนอ้ยกวา่คร่ึงของนกัศึกษาท่ีส าเร็จ
ในระดบัชั้นปริญญาตรี ส่งผลให้การด าเนินงานในด้านยกระดบัคุณภาพชีวิตนกัศึกษาถือว่าเป็นเร่ือง
ส าคญัประการหน่ึงท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรตระหนักถึงความส าคญัในการยกระดบัคุณภาพชีวิต
นกัศึกษาเพื่อใหน้กัศึกษามีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน ดงันั้นจึงเป็นเหตุผลท่ีส าคญัท่ีท าให้ผูว้ิจยัศึกษาวิเคราะห์
ปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพนกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ หลกัสูตรตรี-โท (สองภาษา) มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 
1.2 วตัถุประสงค์กำรศึกษำ 
      1 เพื่อวดัคุณภาพชีวิตของนักศึกษาระดบัหลกัสูตรตรี-โท (สองภาษา) คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
      2 เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีคุณภาพชีวิตของนกัศึกษาระดบัหลกัสูตรตรี-โท (สองภาษา) 
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
 
1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 

ผูบ้ริหารคณะเศรษฐศาสตร์ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถน าผลการศึกษาไปใชเ้ป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้
ในการก าหนดนโยบายส่งเสริมคุณภาพชีวติการเรียนของนกัศึกษาระดบัหลกัสูตรตรี-โทสองภาษา ให้มี
ความสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัสภาพการเรียนและความตอ้งการของนกัศึกษาระดบัหลกัสูตรตรี-โท
สองภาษา ในอนาคตต่อไป 
  
1.4 ขอบเขตกำรศึกษำ 
           ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาและวิเคราะห์ระดบัคุณภาพชีวิตของนกัศึกษาระดบัหลกัสูต
ตรี-โท (สองภาษา) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จากความพึงพอใจของกลุ่มประชากร ซ่ึง
มีทั้งหมด 5 ดา้นคือ ดา้นการเรียน ดา้นชีวิตสังคม ดา้นท่ีอยูอ่าศยั ดา้นความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน และ
ดา้นบริการท่ีไดรั้บจากมหาวทิยาลยั ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคือ นกัศึกษาระดบัปริญญาโทและระดบั
ปริญญาตรี ชั้นปีท่ี4 หลกัสูตรตรี-โท (สองภาษา) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จ  านวน 217
คน ใชว้ธีิการเก็บขอ้มูลดว้ยวธีิการสัมภาษณ์โดยใชแ้บบสอบถามซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามเป็นผูป้ระเมิน
ดว้ยตนเอง ทั้งน้ีท าการศึกษาในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2555 
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1.5 นิยำมศัพท์ 
        คุณภำพชีวติ หมายถึง ระดบัการมีชีวติท่ีมีความสุข มีความพึงพอใจทั้งทางดา้นวตัถุ และจิตใจ 
รวมทั้ง ความสัมพนัธ์ทางสังคม ส่ิงแวดลอ้ม ค่านิยม และเป้าหมายในชีวติของแต่ละบุคคล  
  คุณภำพชีวิตนักศึกษำหลักสูตรตรี-โท (สองภำษำ) คณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
หมาย ถึง  ระดับการมี ชีวิตของนัก ศึกษาหลักสูตรตรี -โท (สองภาษา)  คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ท่ีมีความสุข มีความ พึงพอใจทั้งทางดา้นวตัถุ และจิตใจ รวมทั้งความสัมพนัธ์
ทางสังคม ส่ิงแวดลอ้ม ค่านิยม และ เป้าหมายในชีวิตของแต่ละบุคคลในท่ีน้ีสามารถแบ่งไดเ้ป็น 5 ดา้น 
คือ ดา้นการเรียน ดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และดา้นบริการ
ท่ีไดรั้บ 
 ควำมพึงพอใจ หมายถึง ความรู้รักชอบยินดี เต็มใจของนกัศึกษาหลกัสูตรตรี-โท (สองภาษา) 
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ท่ีมีต่อดชันีคุณภาพชีวตินกัศึกษา 
  สำรสนเทศ หมายถึง ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย ์สารสนเทศ เกิดจาก
การน าข้อมูล ผ่านระบบการประมวลผล ค านวณ วิเคราะห์และแปลความหมายเป็นขอ้ความ อย่าง    
เป็นระบบตามหลกัวชิาการ ท่ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


