
 
บทที ่3 

ระเบียบวธิีวจิัย 
 
3.1 กรอบแนวคิดทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 
 การศึกษาวิจยัเร่ืองคุณภาพชีวิตนักศึกษาหลักสูตรตรี -โท (สองภาษา) คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ไดมี้การพฒันามาจากแนวคิดของ Hendershott Wright & Henderson ปี 1992 
เร่ือง “Quality of life Correlates for University” โดยผูว้ิจยัวดัคุณภาพชีวิตของนกัศึกษาดว้ยความพึง
พอใจในความเป็นอยูต่ามมิติต่าง ๆ คือ ชีวติการเรียน ชีวิตสังคม ท่ีอยูอ่าศยั ความสัมพนัธ์กบัเพื่อน และ
บริการท่ีไดรั้บ ตามกรอบแนวคิดการวจิยัดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อระดับ
คุณภำพชีวตินักศึกษำ 
1. เพศ 
2. รายได ้
3. ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 
4. ชั้นปี 
5. อาย ุ
 

กำรประเมินระดับ
คุณภำพชีวตินักศึกษำ 

5 = มีคุณภาพชีวติ
นกัศึกษามากท่ีสุด 
4 = มีคุณภาพชีวติ
นกัศึกษามาก 
3 = มีคุณภาพชีวติ
นกัศึกษาปานกลาง 
2 = มีคุณภาพชีวติ
นกัศึกษานอ้ย 
1 = มีคุณภาพชีวติ
นกัศึกษานอ้ยท่ีสุด 
0 = ไม่มีคุณภาพชีวติ
นกัศึกษา  
 

ตัวช้ีวดัระดับคุณภำพชีวติ
นักศึกษำ 

1.ดา้นการเรียน 
2.ดา้นสังคม 
3.ท่ีอยูอ่าศยั 
4.ความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน 
5.บริการท่ีไดรั้บจาก
มหาวทิยาลยั 
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3.2 ประชำกรทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 
ประชากร ไดแ้ก่ นกัศกึษาระดบัปรญิญาโทและระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที4่ คณะเศรษฐศาสตร ์

หลกัสตูรตร-ีโท (สองภาษา) มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่จ านวน 217 คน ดงัน้ี 
 ระดบัปริญญาโท 159 คน 
 ระดบัปริญญาตรี 58 คน 
 

3.3 ข้อมูลและกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถาม
นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ หลกัสูตรตรี-โท (สองภาษา) มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ แบ่งออกเป็น 2 ตอน  

ตอนที ่1 แบบสอบถามทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 
เพศ รายได ้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ชั้นปี อาย ุ

ตอนที ่2 แบบสอบถามดชันีช้ีวดัคุณภาพชีวตินกัศึกษา 
1) ตวัช้ีวดัคุณภาพชีวตินกัศึกษาซ่ึงเป็นแบบสอบถามท่ีใช ้ประกอบดว้ย 5 ดา้น ดงัน้ี  

1. ชีวติการเรียน (Academic Life) 
1.1 ความหลากหลายของหลกัสูตรท่ีเปิดสอน 
1.2 เน้ือหาของหลกัสูตรท่ีส าคญั 
1.3 คุณภาพการสอนของอาจารย ์

                         1.4 สภาพแวดลอ้มทางวิชาการ เช่น หนงัสือประกอบการเรียนและระบบปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ท่ีทนัสมยั   

1.5 สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ บรรยากาศการเรียนการสอนทั้งในและนอก
หอ้งเรียนตลอดจนการจดับริการส่งเสริมวชิาการ 

2. ชีวติสังคม (Social Life) 
2.1  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆทางมหาวทิยาลยั 
2.2   ค่านิยม 
2.3   ปลอดภยั และมีมาตรการป้องกนัความปลอดภยั 
2.4   คณะมีการช่วยเหลือนกัศึกษา 

3. ท่ีพกัอาศยั (Housing) 
3.1 หอพกัในมหาวทิยาลยั 
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3.2 หอพกันอกมหาวทิยาลยั (หอพกัเอกชน) 
3.3 บา้นพกัส่วนตวั 
3.4 บา้นพกัญาติ 

4. ความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน (Relationship) 
4.1 ผูป้กครอง 
4.2 เพื่อน 
4.3 บุคลากรในมหาวทิยาลยั 
4.4 อาจารยใ์นคณะเศรษฐศาสตร์ 

5. บริการท่ีไดรั้บจากมหาวทิยาลยั (Student Service) 
5.1  หอ้งสมุด 

-ระบบยมืหนงัสือ 
-ระบบสืบคน้ขอ้มูล (OPAC) 
-หนงัสือเฉพาะทาง 
-พื้นท่ีส าหรับอ่านหนงัสือภายในหอ้งสมุด 

5.2 สถานท่ีจอดรถ 
5.3 งานกิจการนกัศึกษา ไดแ้ก่ บริการเงินยมืฉุกเฉินมหาวทิยาลยั ทุนการศึกษา 

เงินช่วยเหลือพิเศษ กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กยศ) 
5.4 เทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น อินเตอร์เน็ต 
5.5 กิจกรรมพฒันาคุณภาพนกัศึกษา (ชมรมต่าง) 
5.6 ประกนัสุขภาพ (ประกนัอุบติัเหตุและสิทธินกัศึกษา มช. 
5.7 ระบบขนส่งมวลชน มช. 

 2. กำรประเมินระดับคุณภำพชีวิต เป็นการประเมิณระดบัความพึงพอใจดา้นต่างๆ ของผูต้อบ
แบบสอบถาม โดยแบ่งระดบัความพึงพอใจออกเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 
  ความพึงพอใจมากท่ีสุด  ระดบั  5 
  ความพึงพอใจมาก  ระดบั  4  
  ความพึงพอใจปานกลาง  ระดบั  3 
  ความพึงพอใจนอ้ย  ระดบั  2  
  ความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด  ระดบั  1  
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3.4 วธีิวเิครำะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 
 การวิจัยถึงคุณภาพชีวิตนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรตรี – โท (สองภาษา) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เพื่อศึกษาถึงระดบัคุณภาพชีวิตและปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตนกัศึกษา ซ่ึง   
การวเิคระห์แบ่งออกเป็น 2 วตัถุประสงค ์
 

วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษาดชันีคุณภาพชีวิตนกัศึกษาจากตวัช้ีวดัคุณภาพชีวิตของนกัศึกษา 
คณะเศรษฐศาสตร์ หลกัสูตรตรี – โท (สองภาษา) มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยใชข้อ้มูลปฐมภูมิ ซ่ึงเป็น
ขอ้มูลท่ีรวบรวมจากกลุ่มประชากร 217 ราย โดยมีการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

 
 1. น าขอ้มูลทัว่ไปจากแบบสอบท่ีไดม้าวิเคราะห์โดยสถิติเชิงพรรณนา อธิบายลกัษณะทัว่ไป
ของขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมได ้โดยน าเสนอเป็นตารางแจกแจงความถ่ีค่าร้อยละ โดยโปรแกรมส าเร็จรูป 
SPSS for window 
 
 2. ใช้เทคนิคการวดัความเห็นแบบมาตรวดัลิเคิร์ทสเกล ลักษณะค าถามประกอบไปด้วย
ขอ้ความท่ีเก่ียวข้องกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษา หลักสูตรตรี-โท (สองภาษา) คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยแต่ละขอ้เป็นค าถามเลือกตอบ 5 ระดบั ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามจะตอ้งท า
เคร่ืองหมายในช่องท่ีตรงกับความเห็นของผูต้อบมากท่ีสุด และท าการแปลความหมายของระดับ
คะแนนในแต่ละระดบั ดงัต่อไปน้ี 
 

ระดับคุณภำพชีวตินักศึกษำ คะแนน 
มีมากท่ีสุด 5 
มีมาก 4 

มีปานกลาง 3 
มีนอ้ย 2 

มีนอ้ยท่ีสุด 1 
 

ท าการรวบรวมขอ้มูลหาค่าเฉล่ียแลว้แบ่งออกเป็นช่วงและท าการจดัเรียงคะแนนเฉล่ียจากท่ีสุด
ไปหานอ้ยท่ีสุดในตวัช้ีวดัแต่ละดา้น โดยมีเกณฑใ์นการแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียดงัต่อไปน้ี 
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ช่วงคะแนนเฉลีย่ ระดับคุณภำพชีวตินักศึกษำ 
4.51-5.00 มีมากท่ีสุด 
3.51-4.50 มีมาก 
2.51-3.50 มีปานกลาง 
1.51-2.50 มีนอ้ย 
0.51-1.50 มีนอ้ยท่ีสุด 
0.00-0.50 ไม่มี 

 
วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อวดัปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตนกัศึกษาของนกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ 

หลกัสูตรตรี-โท (สองภาษา) มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยใชข้อ้มูลปฐมภูมิ ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีรวบรวมจาก
กลุ่มประชากร 217 ราย โดยมีการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี  

 
 1. ท าการจดักลุ่มของระดบัคุณภาพนกัศึกษาใหม่ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม โดยท าการแบ่งช่วงชั้น
ของค่าเฉล่ียคุณภาพนกัศึกษาใหม่ โดยกลุ่มท่ี 1 คือ กลุ่มท่ีมีคุณภาพนกัศึกษาน้อย มีค่าเฉล่ียคุณภาพ
นกัศึกษาอยู่ท่ี 0.00-2.50 กลุ่มท่ี 2 คือ กลุ่มท่ีมีคุณภาพนกัศึกษามาก มีค่าเฉล่ียคุณภาพนกัศึกษาอยู่ท่ี 
2.51-5.00 
 

ค่ำคะแนนเฉลีย่ ระดับคุณภำพชีวตินักศึกษำ 
2.51-5.00 มีมาก 
0.00-2.50 มีนอ้ย 

 
 2. วิเคราะห์ขอ้มูลความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตของนกัศึกษา ไดแ้ก่ ชีวิต
ดา้นการเรียน ชีวติทางสังคม ท่ีอยูอ่าศยั ความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน บริการท่ีไดรั้บจากมหาวิทยาลยัโดย
ใช้สถิติไคสแควร์ (Chi-Square Test) ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ในการหาความสัมพนัธ์


