
 
บทที ่2 

กำรทบทวนวรรณกรรม 
ในการศึกษาเ ร่ืองคุณภาพชีวิตนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรตรี -โท (สองภาษา) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่คร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัดชันีคุณภาพชีวิตของ
นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ หลกัสูตรตรี-โท (สองภาษา) มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ประกอบดว้ย  
 
2.1 แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

1. ความหมายของคุณภาพชีวติ 
2. องคป์ระกอบของคุณภาพชีวติ  
3. ตวัช้ีวดัคุณภาพชีวติ 
4. การประเมินคุณภาพชีวติ 
5. แนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ 

 
2.1.1 ควำมหมำยของคุณภำพชีวติ 
         คุณภาพชีวิต ท่ีกล่าวถึงอยา่งกวา้งขวา้งยงัไม่มีค  าจ  ากดัความท่ีแน่นอนโดยนกัวิชาการสาขาต่างๆ 
ไดก้ล่าวถึง คุณภาพชีวติ คือ การมีชีวติท่ีดีและการกินดีอยูดี่มีสุข และโดยส่วนมากความหมายจะมีความ
คลา้ยคลึงหรือสอดคลอ้งกนั 
         พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (ราชบณัฑิตยสถาน , 2530:45) ระบุไวว้่า คุณภาพชีวิต 
ประกอบดว้ย ค า 2 ค า คือ คุณภาพ หมายถึง ลกัษณะประจ าของบุคคล หรือส่ิงของ และชีวิต หมายถึง 
ความเป็นอยู ่ดงันั้น คุณภาพชีวติจึงหมายถึงลกัษณะความเป็นอยูท่ี่ดีของบุคคล 
         ยุพา อุดมศกัด์ิ (2516, 82) กล่าวไวว้า่ “คุณภาพชีวิต” หมายถึง คุณภาพในดา้นสุขภาพ สังคม 
เศรษฐกิจ การศึกษา การเมืองและศาสนา ซ่ึงเป็นค่าเทียบเคียง ไม่มีกฎตายตวัแน่นอน กล่าวคือ ทุกคน
หรือทุกประเทศอาจจะก าหนดมาตรฐานต่าง ๆ กนัไปตามตอ้งการ และความ ตอ้งการในดา้นคุณภาพ
ชีวติน้ี ยอ่มเปล่ียนแปลงไปตามเวลาและภาวะ 
         พทัยา สายหู (2516, 11) ไดใ้ห้ทรรศนะเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตหรือชีวิตท่ีมีคุณภาพดงัน้ี “ชีวิตท่ีมี
คุณภาพ คือ ชีวิตท่ีท าประโยชน์ให้ผูอ่ื้นในสังคม ครอบครัวตอ้งเป็นแห่งแรกท่ีสร้าง คุณภาพชีวิต คน
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รวยไม่จ  าเป็นตอ้งมีคุณภาพชีวิตท่ีดีเสมอไป ในทางตรงขา้มคนท่ียากจนเกินไปก็ไม่ จ  าเป็นตอ้งขาด
คุณภาพชีวติ หรืออาจมีคุณภาพชีวติท่ีดีได”้ 
         ชยัวฒัน์ ปัญจพงษ ์และคณะ(2521, 138) ไดใ้ห้ความหมายวา่ ชีวิตท่ีมีคุณภาพหมายถึง ชีวิตท่ีไม่
เป็นภาระและไม่ก่อปัญหาทางสังคม เป็นชีวิตท่ีมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย และจิตใจ มี ความคิดและ
ความสามารถท่ีจะด ารงสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองไดอ้ยา่งถูกตอ้งแกปั้ญหาท่ี สลบัซบัซ้อนได ้
สามารถหาวธีิอนัชอบธรรมเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงส่ิงท่ีตนเองพึงประสงคภ์ายใตเ้คร่ืองมือ และทรัพยากรท่ีมีอยู ่
        สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ (2525, 2) ไดก้ล่าวถึงคุณภาพชีวติวา่ “คุณภาพชีวติส าหรับบางคน หรือบาง
กลุ่ม ค าว่า คุณภาพชีวิต หมายถึง การมีส่ิงท่ีจ  าเป็นแก่การด ารงชีวิต แต่บางกลุ่มอาจ หมายถึง ความ
มัน่คงปลอดภยัในทรัพยสิ์น และบางกลุ่มอาจหมายถึงการมีเวลาพกัผอ่นหยอ่นใจ บางกลุ่มอาจหมายถึง
การใหโ้อกาสแก่บุคคลท่ีจะพฒันาตนเอง หรือคนบางกลุ่มอาจหมายถึงการมี ส่ิงแวดลอ้ม (ทางกายภาพ) 
ท่ีน่าอยู”่  
        น่ิมนวล ทวสีมบูรณ์ (2526, 48) ไดใ้หแ้นวทางของคุณภาพชีวติ วา่คนท่ีจะไดช่ื้อวา่เป็นผูมี้ คุณภาพ
ชีวิตนั้นจะตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีความสมบูรณ์ทั้งทาง ร่างกาย จิตใจ สติปัญญาด าเนินชีวิต ในทางชอบ
ธรรม มีความพอใจในความเป็นอยู่ของตน สามารถปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มใน สังคมไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ  
        สิปปนนท ์เกตุทตั (2528, 2) ไดอ้ธิบายว่า “คุณภาพชีวิต” คือ ชีวิตท่ีมีความสุขชีวิตท่ีสามารถ
ปรับตวัเองให้เขา้กบัธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical environment) และส่ิงแวดลอ้ม
ทางสังคม (Social environment) และสามารถปรับธรรมชาติหรือส่ิงแวดลอ้มให้เขา้กบั ตนเอง โดยไม่
เบียดเบียนธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มและสังคมไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น กล่าวสั้นๆ คือการ เรียนรู้ธรรมชาติจน
ปรับตวัเองและธรรมชาติใหเ้ขา้กนัได ้โดยไม่เบียดเบียนกนั   
        สวสัด์ิ ภู่ทอง (2546, 65) ไดส้รุปความหมายของคุณภาพชีวิตไวว้า่คุณภาพชีวิต หมายถึง สภาวะ
ของการมีระดบัชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดี มีความสุข มีความพึงพอใจในชีวิตความเป็นอยู่ของ ตนเองโดย
สามารถปรับตวัให้อยูร่่วมกบัสังคมและส่ิงแวดลอ้มไดอ้ย่างมีความสุขในการด าเนินชีวิตให้มีคุณภาพ
ชีวติท่ีดีจะมีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจสังคม วฒันธรรม ร่างกายและจิตใจ  
         เฟอร์แรนส์ (Ferrans, 1992, 29-38) ไดใ้ห้ความหมาย “คุณภาพชีวิต” ดงัน้ี ความรู้สึกมีความสุข 
(sense of wellbeing) ซ่ึงมีผลมาจากความรู้สึกพึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจในแต่ละดา้นของชีวิตท่ีมี
ความส าคญัต่อบุคคลนั้น ๆ 
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         Hendershott และคณะ (1992, 11) ไดก้ล่าววา่การท่ีบุคคลจะมีคุณภาพชีวิตท่ีดีนั้นบุคคลนั้นตอ้งมี
ความพึงพอใจในส่ิงท่ีเกิด ข้ึนกบัตวัเอง ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีท าให้บุคคลนั้น ๆ มีความสุขในการด าเนินชีวิต อนั
ประกอบด้วย ชีวิตการเรียน ชีวิติสังคม ท่ีอยู่อาศยั ความสัมพนัธ์กับเพื่อนและบริการท่ีได้รับจาก
มหาวทิยาลยั 

   จากค าจ ากัดความของคุณภาพชีวิตข้างต้นท่ีแตกต่างกันตามรายละเอียด ตามสาขาวิชาของ
นกัวชิาการท่ีไดใ้หค้  าจ  ากดัความ การนิยามค าจ ากดัความของคุณภาพชีวิตท่ีแตกต่างไปตาม สังคม หรือ
บรรทดัฐานของสังคม อาย ุรวมถึงประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนั ผูว้ิจยัจ  าเป็นตอ้งผสมผสานแนวความคิด
เก่ียวกบัคุณภาพชีวติใหต้รงกบักลุ่มประชากรและวตัถุประสงคข์องผูว้จิยั  
 
2.1.2 องค์ประกอบของคุณภำพชีวติ 
         เน่ืองจากคุณภาพชีวิตในความหมายของนกัวิชาการแต่ละสาขามีความแตกต่างกนัตามมุมมอง
และการใหคุ้ณค่า องคป์ระกอบของคุณภาพชีวติจึงยอ่มจะแตกต่างกนัออกไปตามการให้ความหมาย แม้
ความหมายจะคลา้ยคลึงกนัก็ไม่ไดห้มายความวา่องคป์ระกอบของคุณภาพชีวิตจะตอ้งคลา้ยคลึงตามไป
ดว้ย ดงัท่ีจะเสนอต่อไปน้ี 
         ยเูนสโก (UNESCO, 1980) ไดก้  าหนดองคป์ระกอบของคุณภาพชีวติไว ้5 ประการ คือ  
        1. มาตรฐานการด ารงชีวิต ได้แก่ มาตรฐานความเป็นอยู่เก่ียวกบัสุขภาพอนามยั การศึกษาท่ี อยู่
อาศยั อาหาร รายได ้การประกอบอาชีพต่างๆ และบริการทางสังคมต่างๆ  
        2. ภาวะประชากรไดแ้ก่ ขนาด การกระจาย และการเปล่ียนแปลงทางประชากร  
        3. ปัจจยัทางสังคมวฒันธรรม ไดแ้ก่ ระบบสังคม การเมือง การปกครอง ค่านิยม และแบบ แผน
ของการใชจ่้ายเพื่อการด ารงชีพ  
        4. กระบวนการพฒันา เช่น การคา้อุตสาหกรรม ความช่วยเหลือจากต่างประเทศและ ความสัมพนัธ์
ระหวา่งประเทศ  
        5. ทรัพยากร ไดแ้ก่ทรัพยากรมนุษย ์ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลย ีเป็นตน้  
        ประภาพร จินนัทุยา (2536, 47) จ าแนกองคป์ระกอบของคุณภาพชีวติเป็น 5 ดา้นคือ 
        1. สถานภาพทางเศรษฐกิจ ประกอบดว้ยการรับรู้เก่ียวกบัความเพียงพอของรายไดแ้ละทรัพยสิ์น 
        2. สุขภาพ ประกอบดว้ยการรับรู้เก่ียวกบัภาวะสุขภาพทางดา้นร่างกายและจิตใจ 
        3. สภาพแวดลอ้ม ประกอบดว้ยการรับรู้เก่ียวกบัส่ิงท่ีอยูแ่วดลอ้มตน ซ่ึงไดแ้ก่ญาติมิตร เพื่อนร่วม
รุ่น สมาชิกในครอบครัว สถานท่ีอยูอ่าศยั และส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 
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         4. การพึ่งพาตนเอง ประกอบดว้ยการรับรู้เก่ียวกบัความสามารถในการปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ดว้ย
ตนเอง และความรู้สึกในการพึ่งพาผูอ่ื้น 
         5. การท ากิจกรรม ประกอบด้วยการรับรู้เก่ียวกบัความสามารถในการปฏิบติักิจกรรมภายใน
ครอบครัว และกิจกรรมเพื่อการพกัผอ่นเยน็ใจ 
          แคมป์เบล (Campbell, 1976, 117 – 124) กล่าวถึงองคป์ระกอบของคุณภาพชีวติไว ้3 ประการคือ 
          1. องคป์ระกอบดา้นกายภาพ ไดแ้ก่ปัจจยัทางมลภาวะ ความหนาแน่นของประชากรสภาพท่ีอยู่
อาศยัและการท่ีมีวตัถุปัจจยัพอเพียงหล่อเล้ียงชีวติไม่ตอ้งถูกบีบคั้นจากความอดอยากขาดแคลน 
         2. องคป์ระกอบดา้นสังคม ไดแ้ก่ปัจจยัทางการศึกษา สุขภาพอนามยั ความมัน่คงของครอบครัว 
และสามารถตดัสินใจดว้ยตนเองไดท่ี้จะเลือกด าเนินชีวติท่ีถูกตอ้งดีงาม 
         3. องคป์ระกอบทางจิตวิทยา ไดแ้ก่ปัจจยัดา้นความพึงพอใจ ความส าเร็จ ความคิดหวงัความคบั
ขอ้งใจในชีวติ และการมีเสรีภาพ 
         เฟอร์แรนส์ และ เพาเวอร์ (Ferrans and Powers 1978, 29 – 38) ไดว้ิเคราะห์ปัจจยั (Factor 
Analysis) ขององคป์ระกอบของคุณภาพชีวิตของ George และ Bearson แลว้จึงไดส้รุปองคป์ระกอบ
ของคุณภาพชีวติเป็น 4 องคป์ระกอบ คือ 
         1. ด้านสุขภาพและหน้าท่ี (Health and Functioning) เก่ียวกบัสถานภาพของร่างกายและ
ความสามารถในหน้าท่ีท่ีจะด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ กิจวตัรประจ าวนั และการแสดงออกทางบทบาท
สังคม ประกอบดว้ยสุขภาพของตนเอง ความเครียด การดูแลสุขภาพ การพึ่งพาตนเองทางดา้นร่างกาย 
เพศสัมพนัธ์ ความรับผิดชอบต่อครอบครัว การบ าเพญ็ประโยชน์กิจกรรมในยามวา่ง ความสามารถใน
การเดินทาง การสร้างความสุขในวยัสูงอาย ุและการมีอายยุนื 
        2. ดา้นสังคมและเศรษฐกิจ (Social economic) เป็นสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของบุคคล 
เพราะบุคคลตอ้งอยู่ร่วมกนัในสังคม ตอ้งการเพื่อนช่วยแนะแนวทางแกปั้ญหาซ่ึงกนัและกนั ตอ้งการ
ก าลงัใจ การไดรั้บการเช่ือถือไวว้างใจ ตอ้งการบา้นอยูอ่าศยัเป็นหลกัแหล่งมีงานท าและมีเงินใชใ้นการ
ด ารงชีวิต ประกอบดว้ย มาตรฐานการด ารงชีวิต การพึ่งพาตนเองด้านการเงิน ท่ีพกัอาศยั การท างาน 
เพื่อน เพื่อนบา้น สภาพการณ์ของบา้นเมือง การไดรั้บการสนบัสนุนทางจิตใจ และการศึกษา 
        3. ดา้นจิตใจและวญิญาณ (Psychological/Spiritual) เป็นสภาพของการรับรู้และการตอบสนองทาง
อารมณ์ หรือทางวญิญาณ ต่อส่ิงเร้าท่ีมากระทบในชีวติ ประกอบดว้ย ความพอใจในชีวิต ความสุขทัว่ไป 
ความพอใจในตนเอง จุดมุ่งหมายในชีวิต ความสงบสุขของจิตใจ ความศรัทธาในศาสนา และรูปร่าง
หนา้ตาของตน 
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        4. ดา้นครอบครัว (Family) เป็นสภาพของสัมพนัธภาพภายในครอบครัวของบุคคลประกอบดว้ย 
ความสุขในครอบครัว ภาวะสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว บุตร และความสัมพนัธ์กบัผูส้มรส 
        จากนิยามขององค์ประกอบคุณภาพชีวิตท่ีนักวิชาการแต่ละสาขาได้กล่าวไว้ ประกอบด้วย 
ความสุข ความสมบูรณ์ ของร่างกาย จิตใจ รวมถึงสังคมและสภาพแวดลอ้ม ในการใช้ชีวิตประจ าวนั 
อนัเป็นท่ีพึงพอใจของแต่ละบุคคล 
 
2.1.3 ดัชนีช้ีวดัคุณภำพชีวติ 
         ดชันีช้ีวดัท่ีใช้ในการเปรียบเทียบว่าคนในสังคมใดมีคุณภาพชีวิตท่ีดีกว่ากนั คือ “ขอ้มูลความ
จ าเป็นพื้นฐาน” (จปฐ.) 
          ขอ้มูลความจ าเป็นพื้นฐาน คือ ขอ้มูลในระดบัครัวเรือนท่ีแสดงถึงความจ าเป็นของบุคคลใน
ครัวเรือนในดา้นต่างๆ เก่ียวกบัคุณภาพชีวติท่ีก าหนดมาตรฐานขั้นต ่าเอาไว ้
          เคร่ืองมือช้ีวดัความจ าเป็นพื้นฐานก าหนดข้ึนเพื่อใช้ในการช้ีวดัคนในแต่ละครัวเรือนมีคุณภาพ
ชีวิตขั้นต ่าในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง และเพียงช่วงระยะเวลาหน่ึงเท่านั้น โดยปกติจะก าหนด 5 ปี ตาม
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (หน่วยท่ี 7, คุณภาพชีวติ) 
          เคร่ืองช้ีวดัความจ าเป็นพื้นฐาน 9 หมวดไดแ้ก่ 
หมวดท่ี 1 ประชาชนไดกิ้นอาหารท่ีถูกสุขลกัษณะและเพียงพอกบัความตอ้งการของร่างกาย  
หมวดท่ี 2 ประชาชนมีท่ีอยูอ่าศยัและสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม  
หมวดท่ี 3 ประชาชนมีโอกาสเขา้ถึงบริการสังคมขั้นพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวติ  
หมวดท่ี 4 ประชาชนมีความมัน่คงในชีวติ และทรัพยสิ์น  
หมวดท่ี 5 ประชาชนมีการประกอบอาชีพและมีรายไดเ้พียงพอต่อการด ารงชีวติ  
หมวดท่ี 6 ครอบครัวสามารถควบคุมช่วงเวลาและจ านวนของการมีลูกไดต้ามตอ้งการ  
หมวดท่ี 7 ประชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันาความเป็นอยูแ่ละการก าหนดชีวติของตนเองและชุมชน  
หมวดท่ี 8 ประชาชนมีการพฒันาจิตใจของตนใหดี้ข้ึน 
หมวดท่ี 9 ประชาชนมีจิตส านึกและร่วมกนัอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
         บุคคลย่อมมีความตอ้งการคุณภาพชีวิตในระดบัหน่ึงท่ีเป็นพื้นฐานส าหรับการด ารงชีวิต ดงันั้น
การมีเกณฑ์ส าหรับการประเมินคุณภาพชีวิตจะช่วยให้การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของแต่ละบุคคลได้
ว่าตนเองมีคุณภาพชีวิตท่ีดีหรือไม่ หรืออยู่ในเกณฑ์ระดับใด แนวคิดเก่ียวกับตัวช้ีวดัคุณภาพชีวิต 
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(Quality of life indicators) ไดมี้นกัวิชาการ นกัคิดนกัวิจยัและหน่วยงานไดท้  าการศึกษาเร่ืองน้ีไว้
หลากหลายทั้งในระดบัมหาภาค และจุลภาค หรือในระดบัประเทศและในระดบัครอบครัว ดงัต่อไปน้ี 
 องคก์ารความร่วมมือทางดา้นเศรษฐกิจและการพฒันา (Organization for Economic Cooperation 
and Development: OECD) (Unesco, 1978, 89) ไดว้ดัความเป็นอยูท่ี่ดีของประเทศต่าง ๆ โดยใชด้ชันีช้ี
วดั 8 ดา้นคือ 
         1. สุขภาพ 
         2. การพฒันาของปัจเจกบุคคลโดยการเรียนรู้ 
         3. การจา้งงานและคุณภาพชีวติในการท างาน 
         4. เวลาและการใชเ้วลาวา่ง 
       5. ความตอ้งการในเร่ืองสินคา้และบริการ 
         6. ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (บา้นประชากร ประโยชน์ท่ีประชากรไดรั้บจากการ 
จดัการส่ิงแวดลอ้ม) 
         7. ความปลอดภยัของบุคคลและการบริการกระบวนยติุธรรม (administration Justice) 
         8. โอกาสทางสังคมและความไม่เสมอภาค 
         วอลแลนซ์ (wallance, 1974) เขียนไวใ้นหนงัสือ “Identific of Quality of Life Indicators for Use 
in Family Planning Programs” เกณฑป์ระเมินคุณภาพชีวติประกอบดว้ย 
        1. มีสุขภาพและสวสัดิการ 
        2. มีการติดต่อส่ือสารกนัในสภาพส่ิงแวดลอ้มของตน 
        3. เป็นทรัพยากรมนุษย ์
        4. สามารถติดต่อกบับุคคลไดทุ้กคน 
        5. มีสติปัญญา ร่างกายและอารมณ์ดี 
        6. มีการพฒันาเศรษฐกิจ 
        7. มีความมัน่คงปลอดภยั 
         เฮนเดอร์ชอท, ไรท ์และแอนเดอร์สัน (Hendershott wright & Henderson) กล่าวถึงประสบการณ์
ท่ีแสดงถึงคุณภาพชีวิตในแง่ของความพึงพอใจ (Life Satisfaction) ประกอบไปดว้ย ความสุขส่วน
บุคคล (Personal Happiness) ความตอ้งการความส าเร็จ ความรู้สึกสมบูรณ์ในชีวิต (Self Actualization) 
และความผาสุกโดยทัว่ไปของชีวิต (General Well-Being) โดยก าหนดเกณฑ์ช้ีวดัคุณภาพของนกัศึกษา
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ไว ้5 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นชีวิตการเรียน ดา้นชีวิตทางสังคม ดา้นท่ีอยู่อาศยั ด้านความสัมพนัธ์กบั
บุคคลอ่ืน และดา้นบริการท่ีไดรั้บจากมหาวทิยาลยั  

 จากตวัช้ีวดัท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่านักวิชาการแต่ละท่านได้ก าหดเกณฑ์การเปรียบเทียบ
คุณภาพชีวิตท่ีแตกต่างกัน ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับกลุ่มประชากรเป้าหมายของผูว้ิจ ัย เน่ืองจากบุคคลท่ีซ่ึง
ด ารงชีวติในสภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนัยอ่มรับรู้เชิงจิตวสิัยท่ีแตกต่างกนัตามไปดว้ย  
 
2.1.4 กำรประเมินคุณภำพชีวติ 
         การประเมินคุณภาพชีวิตมีความแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัแนวคิดและวตัถุประสงค์ของการวิจยั การ
ประเมินอาจจะประเมินดว้ยบุคคลนั้นหรือบุคคลอ่ืนเป็นผูป้ระเมินเชิงจิตวิสัย (Subjective Approach) 
เป็นการรับรู้ความพึงพอใจในชีวิตตามสภาพการด ารงชีวิตของตนเอง ซ่ึงองคก์ารยูเนสโก (UNESCO, 
1980) ใหเ้กณฑใ์นการประเมินคุณภาพชีวติ 2 ดา้นดงัน้ี 
         1.ดา้นวตัถุวิสัย (Objective) การประเมินท่ีวดัโดยอาศยัขอ้มูลดา้นรูปธรรมท่ีมองเห็น นบัไดแ้ละ
วดัได ้เช่น ขอ้มูลดา้นเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 
         2.ดา้นจิตวิสัย (Subjective) การประเมินขอ้มูลดา้นจิตวิทยา ท าไดโ้ดยการสอบถามความรู้สึกและ
คติต่อประสบการณ์ของบุคคลเก่ียวกบัชีวิตการรับรู้ต่อสภาพความเป็นอยู่ การด ารงชีวิตและอ่ืนๆท่ี
เก่ียวขอ้งกบัชีวติ ความพึงพอใจในชีวติ 
         นอกจากน้ีองค์การอนามยัโลก (WHOQOL-BREF-THAI ) ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนวดั
คุณภาพชีวิตประกอบดว้ยค าถามเก่ียวกบัองค์กรประกอบของคุณภาพชีวิต 26 ตวัช้ีวดั แบ่งออกเป็น 4 
ดา้น ไดแ้ก่ 
         1.ดา้นร่างกาย คือ การรับรู้สภาพทางดา้นร่างกายของบุคคลท่ีมีผลต่อชีวติประจ าวนั การรับรู้อิสระ
ไม่พึ่ งพาผูอ่ื้น การรับรู้ถึงความสามารถในการท างาน การรับรู้ว่าตนเองไม่ต้องพึ่งพาการรักษาทาง
การแพทยอ่ื์นๆ 
         2.ดา้นจิตใจ คือ การรับรู้สภาพจิตใจตนเอง เช่น การรับรู้ถึงภาพลกัษณ์ของตนเอง การรับรู้ถึง
ความภูมิใจ ความมั่นใจในตนเอง การรับรู้ถึงความคิดความจ า สมาธิและการตัดสินใจในตนเอง 
ความสามารถในการเรียนรู้เร่ืองราวต่างๆ ท่ีมีผลต่อการเอาชนะอุปสรรคในชีวติประจ าวนั 
 
 
 



14 
 
 

         3.ดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคม คือ การรับรู้เร่ืองความสัมพนัธ์ของตนเองกบับุคคลอ่ืนรวมถึงการ
ไดรั้บความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืนในสังคม การรับรู้ว่าตนเองเป็นผูใ้ห้ความช่วยเหลือบุคคลอ่ืนๆดว้ย 
รวมถึงการรับรู้ในอารมณ์ทางเพศ 
        4.ด้านส่ิงแวดล้อม คือ การรับรู้เก่ียวกับส่ิงแวดล้อมท่ีมีผลต่อการด าเนินชีวิตเป็นการรับรู้ว่าได้
ตนเองอยู่ในส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพท่ีดี การรับรู้ว่าตนเองไดมี้กิจกรรมสันทนาการและกิจกรรมใน
เวลาวา่ง 
         จากแนวคิดการประเมินคุณภาพชีวิตมีของแต่ละนกัวิชาการมีความคลา้ยคลึงกนัอาจแตกต่างกนั
ไปบ้างตามลักษณะสภาพแวดล้อมของบุคคลหรือกลุ่มตัวอย่าง ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับการรับรู้ทางจิตใจ 
ลกัษณะทางกายภาพ และสังคมของผูถู้กประเมินหรือกลุ่มตวัอยา่ง 
 
2.1.5 แนวคิดเกีย่วกบัควำมพงึพอใจ 
        ความพึงพอใจเป็นระดบัความรู้สึกของบุคคล ซ่ึงเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบระหวา่งการรับรู้ผล
จากการท างานหรือประสิทธิภาพต่อสภาพการณ์ท่ีเป็นอยูก่บัความคาดหวงัของบุคคลซ่ึงจะพิจารณาถึง
ความพึงพอใจ เป็นการตดัสินใจของแต่ละบุคคล ถ้าผลท่ีได้รับจากสินคา้และบริการสูงกว่าความ
คาดหวงัท่ีบุคคลตั้งไวก้็จะท าให้เกิดความประทบัใจและถา้ระดบัผลท่ีไดรั้บจากสภาพการณ์ท่ีเป็นอยู่
ตรงกับความคาดหวงัของบุคคลก็จะท าให้เกิดความพึงพอใจในทางตรงกันข้ามถ้าผลท่ีได้รับจาก
สภาพการณ์ท่ีเป็นอยู่ต  ่ากว่าความคาดหวงัของบุคคลก็จะท าให้เกิดความไม่พึงพอใจ  ดงันั้นความพึง
พอใจจะส่งผลต่อต่อการตดัสินใจหากพบสภาพการณ์แบบเดิมในคร้ังต่อไป  และยงัส่งผลไปถึงการ
ประชาสัมพนัธ์ขององคก์รในดา้นดีหรือดา้นไม่ดีต่อบุคคลอ่ืนๆในอนาคต 
         ความพึงพอใจ (Satisfaction) เป็นระดบัความรู้สึกหลงัการซ้ือหรือรับบริการของบุคคลซ่ึงเป็นผล
มาจาก การเปรียบเทียบระหวา่งการรับรู้ต่อการปฏิบติังานของผูใ้ห้บริการหรือประสิทธิภาพของสินคา้ 
(Perceived Performance) กบัการให้บริการท่ีคาดหวงั (Expected Performance) ซ่ึงหากผลท่ีไดรั้บจาก
สินค้าหรือบริการต ่ากว่าความคาดหวงัของลูกค้าจะท าให้ลูกค้าเกิดความไม่พอใจ (Dissatisfied 
Customer) แต่ถา้หากระดบัของผลท่ีไดรั้บจากสินคา้ หรือบริการตรงกบัความคาดหวงัของลูกคา้ท่ีตั้งไว้
จะท าให้ลูกคา้เกิดความพอใจ (Satisfied Customer) และหากผลท่ีไดรั้บจากสินคา้หรือบริการเกินกวา่
ความคาดหวงัของลูกคา้จะท าให้ลูกคา้เกิดความประทบัใจ(Delighted Customer) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 
และคณะ, 2541) 
 การศึกษาความพึงพอใจท่ีนิยมใชส่้วนใหญ่สามารถจ าแนกเป็น 4 รูปแบบดงัน้ี 
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         1. แบบจ าลองความพึงพอใจอนัเน่ืองมาจากความคาดหวงั (Expectations Disconfirmation Model 
of Satisfaction) ความพึงพอในลกัษณะน้ี เกิดข้ึนจากบุคคลเปรียบเทียบสภาพการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงกบั
ความคาดหวงัท่ีบุคคลตอ้งการใหสิ้นคา้นั้นมีความแตกต่างระหวา่งทั้งสองส่ิงน้ีเป็นท่ีมาของระดบัความ
พึงพอใจของบุคคล 
          2. แบบจ าลองความพึงพอใจอนัเน่ืองมาจากความปรารถนา  (Desired Disconfirmation Model of 
Satisfaction) ความพึงพอใจในลักษณะน้ีเกิดข้ึนจากบุคคลเปรียบเทียบสภาพการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงกับ
ความปรารถนาท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการให้สินคา้นั้นมีความแตกต่างระหวา่งสองส่ิงเป็นท่ีมาของระดบัความ
พึงพอใจของผูบ้ริโภค 
         3.  แบบจ าลองความพึงพอใจอนัเน่ืองมาจากความยุติธรรม (Equity --Disconfrimation Model of 
Satisfaction) ความพึงพอใจในลักษณะน้ีเป็นความคาดหวงัด้านความยุติธรรมความถูกต้องในการ
ใหบ้ริการและรับบริการหรือระหวา่งผูซ้ื้อกบัผูข้าย 
         4. แบบจ าลองความพึงพอใจอนัเน่ืองมาจากความคาดหวงัจากประสบการณ์พื้นฐาน (Experience-
Based Expectations- Disconfirmation-Disconfirmation Model of Satisfaction) ความพึงพอใจใน
ลกัษณะน้ีเกิดจากการตั้งบรรทดัฐานจากประสบการณ์ในอดีตเป็นหรือเป็นการเปรียบเทียบจากการรับรู้
สภาพการณ์ในคร้ังก่อน 
         ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) ไดอ้า้งถึงแนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจของลูกคา้ เป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้ งน้ีเพราะการศึกษาเป็นปัจจัยท่ีส าคัญท่ีเสริมสร้างความรู้
ความสามารถใหแ้ก่ทรัพยากรมนุษย ์ตระหนกัถึงความส าคญัและไดพ้ยายามท่ีจะผลิตทรัพยากรมนุษยท่ี์
มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของสังคม ตลาดแรงงานและทอ้งถ่ิน โดยมหาวิทยาลยัไดผ้ลิต
ก าลงัคนท่ีมีคุณภาพออกไปรับใชส้ังคมดงักล่าวแลว้ในทุกๆปี  
         สุพรรณี ไชยอ าพร และสนิท สมคัรการ (2534, 12) กล่าวถึงความพึงพอใจวา่ เป็นสภาพทางจิตใจ
ท่ีแสดงออกถึงความสุขท่ีไดรั้บรู้วา่ส่ิงท่ีตนใฝ่ฝัน หรือปรารถนา (Aspiration) ไดรั้บการตอบสนองตาม
ท่ีตั้งความคาดหวงัไว ้การท่ีบุคคลแสดงความพึงพอใจต่อสภาพการด ารงชีวติของตนในช่วงเวลาใดเวลา
หน่ึงยอ่มแสดงวา่ชีวติ ในช่วงเวลานั้น มีคุณภาพท่ี จา้ของชีวติตอ้งการ                
         ค  าอธิบายความหมายของความพึงพอใจท่ีกล่าวไปข้างตน้สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง 
ความรู้สึกดีหรือ ความชอบใจท่ีบุคคลไดรั้บ จากการตอบสนองความตอ้งการตามท่ีไดค้าดหวงั ไว ้ซ่ึง
เป็นลกัษณะเชิงบวกของบุคคลแต่หากบคุคลไม่ไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการตามท่ีไดค้าดหวงัไว ้
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ก็จะกลายเป็นลกัษณะเชิงลบของบุคคล และส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคคลตามลกัษณะการไดรั้บการ
ตอบสนอง 
 
2.2 เอกสำรและงำนวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 ในการศึกษาวจิยัน้ีไดท้  าการศึกษา คน้ควา้บทความและงานวจิยัต่างๆดงัน้ี 

 ภทัรพล มหาขนัธ์ (2554)  ไดศึ้กษาการวดัระดบัคุณภาพชีวิตของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร มีทั้งหมด 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นชีวิตการเรียน ชีวิตสังคม ท่ีอยู่อาศยั 
ความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน บริการท่ีไดรั้บจากมหาวิทยาลยั โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัคุณภาพ
ชีวตินกัศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร โดยจ าแนกตาม เพศ ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน สาขา และรายได ้ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใช้
ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบทดสอบความแตกต่าง
ดว้ยสถิติ t-test และ one-way ANOVA ทดสอบรายคู่ดว้ยสถิติ LSD (Least Significant Difference) 
พบวา่ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร มีระดบัคุณภาพชีวิตมากท่ีสุด 
ไดแ้ก่ ดา้นความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน และ มีระดบัคุณภาพชีวิตนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นบริการท่ีไดรั้บจาก
มหาวิทยาลยั  เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร พบวา่ นกัศึกษาหญิง มีระดบัคุณภาพชีวติสูงกวา่ นกัศึกษาชาย ในดา้นความสัมพนัธ์กบับุคคล
อ่ืน ส่วนนกัศึกษาท่ีเรียนสาขาวชิาท่ีต่างกนัมีคุณภาพชีวิตในดา้นการเรียนท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ท่ีระดบั.05 ส่วนนกัศึกษาท่ีมีรายไดต่้างกนั มีคุณภาพชีวิตดา้นความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั.05 ส าหรับดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไม่พบความแตกต่าง  

 
     สานิต ศิริวิศิษฐ์กุล (2550) ไดศึ้กษาเร่ืองการวดัระดบัคุณภาพชีวิตของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ี
นบัถือศาสนาอิสลามวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ โดยมีวตัถุประสงค์ศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตของนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรีท่ีนบัถือศาสนาอิสลามวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ และความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้น
ส่วน บุคคล ปัจจยัด้านครอบครัว และปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมทางการเรียนกับคุณภาพชีวิตของ 
นักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีนับถือศาสนาอิสลามวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพโดยใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและท าการทดสอบความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือกบักลุ่มนกัศึกษา สถิติ
ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน มาตรฐาน ไคสแคว ์ (Chi-square) พบวา่ 
ภาพรวมทั้ง 4 ดา้นมีคุณภาพชีวิตในระดบัปานกลาง เม่ือจ าแนกรายดา้นพบวา่ทุกดา้นมีคุณภาพชีวิตใน
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ระดับปานกลางทุกด้านโดยคุณภาพชีวิตด้าร่างกายมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาด้านจิตใจและด้าน
ความสัมพนัธ์ทางสภาพแวดลอ้มและจากการหาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคลและปัจจยัดา้น
ครอบครัวไม่พบวา่มีความสัมพนัธ์กบัระดบัคุณภาพภาพชีวติของนกัศึกษามุสลิม 
 
       สุขศรี สงวนสัตย ์(2552) ไดศึ้กษาเร่ืองคุณภาพชีวิตของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ธญับุรี โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ธญับุรีเปรียบเทียบคุณภาพชีวติของนกัศึกษาท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัและศึกษาความตอ้งการใน
การพฒันาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีโดยใช้
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือแบบสอบถาม ซ่ึงทดสอบคุณภาพโดยการหาค่าความเช่ือมั่นตามวิธี
ของครอนบาค พบวา่ นกัศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรีมีคุณภาพชีวิตอยูใ่นระดบัปาน
กลางโดยมีคุณภาพชีวิตในดา้นต่าง ๆไดแ้ก่ ดา้นอาหารและโภชนาการ ดา้นท่ีอยู่อาศยัดา้นสุขอนามยั 
ดา้นการรับบริการพื้นฐาน และดา้นความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น อยูใ่นระดบัปานกลางทุกดา้น 
การเปรียบเทียบคุณภาพชีวติของนกัศึกษาท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั พบวา่ ชั้นปีท่ีก าลงัศึกษาและ
ระดับผลการศึกษา ไม่ส่งผลต่อความแตกต่างของคุณภาพชีวิตของนักศึกษา ส่วนปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตของนกัศึกษา ไดแ้ก่ เพศของนกัศึกษา คณะท่ีนักศึกษาสังกดั ท่ีพกัอาศยั ส่งผลต่อระดบั
คุณภาพชีวติของนกัศึกษา   
 
       สุพรรณิการ์ มาศยคง (2554) ไดศึ้กษาเร่ืองคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอน
ปลายในกรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียน
มธัยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร และเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียน
มธัยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครท่ีมีคุณลกัษณะของนกัเรียนและขอ้มูลพื้น ฐานของโรงเรียน
แตกต่างกนั โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล มีการสุ่มตวัอย่างดว้ยวิธีการ
สุ่มสองขั้น แบบแบ่งชั้น ภูมิ และสถิติท่ีใช้การวิเคราะห์ขอ้มูล คือ สถิติเชิงพรรณนา และการทดสอบ
สมมติฐานดว้ย F-test ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 พบว่า นักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายใน
กรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตในโรงเ รียนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีคุณภาพชีวิตใน
โรงเรียนในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นสัมพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัเพื่อนในโรงเรียนอยูใ่นระดบัดี ส่วน
ดา้นร่างกาย ดา้นอารมณ์และจิตใจ ดา้นวชิาการและดา้นสัมพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัครูอยูใ่นระดบั
ปานกลาง และดา้นส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนอยู่ในระดบัไม่ดี เม่ือเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในโรงเรียน
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ของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครท่ีมีคุณลกัษณะของนกัเรียนและขอ้มูลพื้น ฐาน
ของโรงเรียนแตกต่างกัน  พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความแตกต่างของคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของ
นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ อายุ ระดบัชั้น ระดบัผลการเรียน บุคคลท่ี
นกัเรียนอาศยัอยูด่ว้ยในปัจจุบนั สถานภาพสมรสของผูป้กครอง และ สัมพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบั
ผูป้กครอง 
 จากกเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งจะเห็นไดว้า่คุณภาพชีวติของนกัศึกษาเก่ียวขอ้งกบัสภาพความ
เป็นอยูท่ี่ดี โดยมหาวทิยาลยัมีหนา้ท่ีในการจดับริการดา้นต่างๆใหก้บันกัศึกษาใหใ้ชชี้วติในสังคมอยา่งมี
ความสุขเพื่อพฒันาคนใหมี้คุณภาพ เช่น ดา้นการเรียน ดา้นอาหารและโภชนาการ ท่ีอยูอ่าศยั สุขภาพ
อนามยั การรับบริการพื้นฐาน และความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น


